
 
 
WYBORY SAMORZĄDOWE Dnia 16. listopada 2014 r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa oraz wójta. Na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce „Wybory” umieszczono kalendarz 
wyborczy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, ogłoszenia:  o  okręgach wyborczych do rady gminy Stare 
Babice, powiatu warszawskiego-zachodniego, sejmiku województwa mazowieckiego, obwieszczenie o 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - lokalach do głosowania oraz skład osobowy Gminnej 
Komisji Wyborczej i inne ważne informacje dotyczące tych  wyborów. 
 

NABÓR Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. 
gospodarki nieruchomościami do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Stare 
Babice  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wymagania niezbędne i dodatkowe dla kandydatów i zakres zadań 
wykonywanych na  tym stanowisku zostały określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.stare-babice.waw.pl. 
Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami” na adres Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. 
Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23 października 2014r. 
 
WOLONTARIUSZ ROKU 2014 Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach ogłaszają Konkurs "Wolontariusz roku 2014". Intencją organizatorów jest, aby tytuł "WOLONTARIUSZ 
ROKU" stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na 
terenie gminy Stare Babice. Tytuł ten będzie przyznawany corocznie. Honorowy Patronat nad konkursem objął 
Wójt Gminy Stare Babice. Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy 
wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji 
i środowiska lokalnego, prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych. 
Szczegóły konkursu w regulaminie Zgłoszenia należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, ul. 
Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice, 
lub drogą mailową na adresy: hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com lub lub gops@stare-babice.waw.pl z dopiskiem: 
Wolontariusz Roku 2014 Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 listopada 2014 r. godz. 15.00 
(decyduje data wpływu zgłoszenia). Czekamy na zgłoszenia od organizacji, osób prywatnych i samych 
wolontariuszy. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy kandydata na www.stare-babice.pl  
 

UNIWERSYTET III WIEKU Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet III Wieku serdecznie zaprasza w dniu 
20 października 2014 roku o godz.18.00 do Sali Konferencyjnej nowego budynku Urzędu Gminy ul. 
Rynek 21 na uroczyste otwarcie działalności. Wykład inauguracyjny "Prawda i mity o zasobach wodnych 
Kampinoskiego Parku Narodowego” wygłosi Pani Ewa Krogulec, prof. dr hab. Uniwersytetu 
Warszawskiego. Popatrzymy także na naszą Gminę z innej perspektywy - przez obiektyw. Mama-fotograf 
opowie o swojej pasji, o fotografowaniu dzieciństwa i o tym jak zatrzymać w kadrach emocje 
i najpiękniejsze chwile z życia. Pani Małgorzata Wesołowska zaprezentuje swoje fotografie. PATRONAT 
HONOROWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Stare Babice  
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby 
powyżej 65. roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Szczepienia są 
wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – 
NZOZ Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja potrwa do wyczerpania limitu 
szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy St. Babice powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”. 
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