
 

Babicki Dyskusyjny Klub Filmowy (BKF). Fundacja Ab Alio uruchamia działania edukacji filmowej skierowane do 
młodzieży ze szkół podstawowych w Borzęcinie Dużym i Starych Babicach oraz powołuje do życia pierwszy na terenie 
gminy Babicki Dyskusyjny Klub Filmowy. Pierwszy seans filmowy  pt.  „Whisky dla Aniołów” w reż. Ken Loach odbył 
się 3 kwietnia 2014 r. Kolejne seanse odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu do końca roku na sali 
konferencyjnej nowego Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Następny już  8 maja br.  Wstęp wolny. 

Wypalanie traw - zabronione. Straż Pożarna ostrzega, że wypalanie traw jest zabronione. Może zagrażać życiu  
i zdrowiu, gdyż w jego trakcie do atmosfery przedostaje się wiele toksycznych substancji oraz dochodzi do potężnego 
zadymienia, które dodatkowo obniża bezpieczeństwo na drogach. Wypalanie prowadzi ponadto do wyjałowienia 
ziemi i niszczy miejsca lęgowe, w wyniku czego giną zwierzęta gnieżdżące się w ziemi i w krzewach. W razie 
dostrzeżenia procederu, prosimy o interwencję pod numerem 998.   

Uroczystość religijno-patriotyczna. Dnia 6 kwietnia br. odbędzie się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej oraz 4. rocznicę  katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Uroczystość rozpocznie się mszą św. w Kościele w 
Starych Babicach o godz. 9.30 . Po mszy nastąpi przemarsz do Alei Dębów Katyńskich, gdzie Wójt  wygłosi 
przemówienie, zostaną złożone kwiaty, zapalone znicze oraz odegrane zostaną utwory okolicznościowe przez Babicką 
Orkiestrę Dętą im. K. Pendereckiego. 
 
Zbiórka elektroodpadów. W sobotę 12 kwietnia 2014r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Zbiórka prowadzona będzie na zlecenie Urzędu Gminy Stare Babice przez firmę PROEKO. 
W ramach zbiórki można się pozbyć zużytych lodówek, pralek, kuchenek, komputerów, telewizorów oraz innego 
sprzętu RTV i AGD. Elektroodpady można będzie oddawać do mobilnego punktu zbierania zlokalizowanego, o 
określonych poniżej godzinach  w czterech miejscach:  
godz. 9.00-11.00 Parking przy przedszkolu w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki  
godz. 11.30-13.30 Parking przy Urzędzie Gminy Stare Babice  
godz. 14.00-16.00 Parking przy szkole w Borzęcinie Dużym (wjazd od ul. Warszawskiej)  
W przypadku braku możliwości dostarczenia elektroodpadów w miejsce zbiórki,  można zgłaszać potrzebę ich 
odbioru w Urzędzie Gminy Stare Babice (tel. 22-722 90 06) lub firmie PROEKO (tel. 22-725 17 60 lub 513 122 461). 
Odpady zostaną odebrane w ustalonym indywidualnie terminie bezpośrednio z posesji. Zachęcamy do wzięcia 
udziału w tej akcji! 

XXIX Rajd Szlakiem Naszej Historii. Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy RP organizuje w sobotę 12. kwietnia  
 w  godz. 10.00-14.00 XXIX edycję Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”. Podczas rajdu dzieci i młodzież odwiedzą Miejsca 
Pamięci Narodowej i inne ciekawe punkty historyczne w naszej gminie. W tym roku organizatorzy wyznaczyli na 
trasie dodatkowy punkt – jest to kopia masztu Radiostacji Babice przed nowym budynkiem Urzędu Gminy. W rajdzie 
mogą uczestniczyć również osoby niezrzeszone, zainteresowane historią.  

Kiermasz świąteczny Zapraszamy wszystkich na Wielkanocny Kiermasz, który odbędzie się 13 kwietna br. przed 
nowym budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 w godzinach 10.00-16.00. W programie konkursy dla dzieci, 
wspólne zabawy i malowanie jajek. Będą również  stoiska z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi i ozdobami 
wielkanocnymi. Ponadto zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do  budowania budek lęgowych dla ptaków (prosimy 
wziąć ze sobą piłkę do drewna, młotek i ołówek. Koszt udziału rodziny przy budowaniu budki - 25 zł). 

Debata społeczna o bezpieczeństwie gminy i powiatu. Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do aktywnego 
udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku w godz. 18.00-20.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 21. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana 
jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu 
zapobiegania przestępczości. W debacie udział weźmie między innymi Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz 
Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Dariusz Działo. 
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