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SZANOWNI MIESZKAŃCY! Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało 
modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Stare Babice. Zmieniono sposób użytkowania części 
gruntów, a także wykazano nowe budynki, których wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Uwaga! 
Modernizacja wiąże się ze znacznymi zmianami kwot płaconego przez Państwa podatku! Zapraszamy do 
zapoznania się z obecną sytuacją Państwa nieruchomości. Wszelkich informacji udziela Referat Podatków  
i Ewidencji Działalności Gospodarczej, który mieści się w pokojach 7 i 8, Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 
tel. 22 730 80 61 lub 22 722 91 99. 
PRACA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do wykonywania usług 
opiekuńczych u starszej Pani – mieszkanki Gminy Stare Babice (dobrze widziany kurs – opiekuna osób starszych). 
Informacje pod nr tel. 22 722 90 11 lub zapraszamy osobiście w godz. pracy Ośrodka: pon. od 8.00 do 17.00, 
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 15.00. 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku 
życia na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie wykonane w ramach realizacji „Programu bezpłatnych 
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 
2012-2016” Szczepienia będą wykonywane od 10 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. w: NZOZ Medicor  
w Borzęcinie Dużym i NZOZ Arnica w Starych Babicach. 
WYBORY PARLAMENTARNE Dnia 25 października 2015 r. (niedziela) zostaną przeprowadzone Wybory do 
Sejmu RP i Senatu RP . Głosowanie odbędzie się w godz. 7.00-21.00. 
1.  Mieszkańcy poszczególnych sołectw głosują w następujących lokalach wyborczych: 
 Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego przy  

ul. Kościuszki  1b,  
 Babice Nowe, Zielonki Parcela, Lipków w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21,  
 Latchorzew, Kwirynów, Janów, Stare Babice, Klaudyn w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy  

ul.  Polnej 40,  
 Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Stare w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach 

Starych przy ul. Akacjowej 12, 
 Wojcieszyn, Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697. 
2. Wszystkie lokale, z wyjątkiem lokalu dla wsi Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin są dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w głosowaniu, są również  wyznaczone  do możliwości 
głosowania korespondencyjnego. 
3. Wyborcy, do dnia 12 października 2015 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
4. Uprawniony  wyborca, do dnia 16 października 2015 r. (piątek) może złożyć wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski można składać w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 21, w pok. 34: w poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00. 
5. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do dnia 20 października 2015 r. może zostać dopisany do spisu 
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa. 
6. Wyborca do 23 października 2015 r. może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu 
będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie 
wyborców. 
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KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE DLA CAŁEJ RODZINY! Tym razem to już FINAŁ KSJ, na który 
zapraszamy w dniach 3-4 października do Stajni Zielonki w Zielonkach Wieś przy ul. Warszawskiej 452 (wjazd 
od ul. Sportowej – Lipków). Kampinoskie Spotkania Jeździeckie to cykliczna impreza: sportowa, rodzinna, 
edukacyjna łącząca towarzyskie zawody jeździeckie z piknikiem. KSJ mają przybliżyć i spopularyzować jazdę 
konną, jako formę rekreacji ruchowej oraz stworzyć możliwość pierwszych startów w zawodach sportowych 
początkującym zawodnikom. Szczegóły: www.ksj.waw.pl 
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