
 

Diagnoza uzdolnień matematycznych Fundacja EDULAB w Starych Babicach zaprasza dzieci i rodziców do wzięcia udziału 
w diagnozie uzdolnień matematycznych i warsztatach dla przedszkolaków z roczników 2007 i 2008. Zajęcia odbywać się będą od 
kwietnia 2014r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej EDULAB, Stare Babice ul. Polna 36b. Kontakt tel. 605-449-412. Więcej 
informacji: www.edulab.edu.pl 

Scalenie i podział we wsi Zielonki Wieś Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale 
nieruchomości razem z załącznikami (mapa i rejestr) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 
w pokoju nr 33, II piętro, w terminie od 23. kwietnia 2014 do 14 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy 
postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego 
projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia  i rozstrzygnięte przez Radę 
Gminy w uchwale o scaleniu i podziale. 
 
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.  
od 10.00 do 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 przewidziane są konkursy dla dzieci, wspólne zabawy, 
 malowanie jajek oraz zajęcia edukacyjne m.in. budowa domków dla ptaków. Ponadto będzie można zakupić rękodzieła wyroby 
kulinarne i ozdoby wielkanocne.   

Spotkanie autorskie Szkoła Podstawowa w Starych Babicach zaprasza na spotkanie z autorką rewelacyjnej Sagi Miziołków – Joanną 
Olech, które odbędzie się 14. kwietnia 2014 o godz. 11.00. Wstęp wolny 

Debata społeczna 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.  

Konkurs fotograficzny „Tutaj mieszkamy - tu chcemy zostać” Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym dla mieszkańców 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłoszenia od 17 kwietnia 2014 r. Szczegóły na stronie www.edulab.edu.pl 

Piknik rodzinny w babickiej szkole. Impreza p.n. „Piknik Rodzinny 2014 - dworsko i rycersko” odbędzie się w sobotę 10 maja br. 
w godzinach 11:00 - 14:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. W tym roku organizatorzy proponują zabawę  
w rycerskim stylu i zachęcają do przebierania się i wzięcia udziału w przygotowanych przez uczniów średniowiecznych 
konkurencjach. Szczegóły na stronie internetowej www.piknik.szkola-starebabice.pl. Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców serdecznie 
zapraszają. 

71. Tour de Pologne. 3. kwietnia br. oficjalnie zaprezentowano Trasę 71. Tour de Pologne. Najlepsi kolarze świata wyruszą  
z Gdańska kolejno przejadą przez Warszawę, a także przez Stare Babice, dalej Kielce, Katowice, Zakopane, Štrbské Pleso (Słowacja), 
Bukowinę Tatrzańską, Kraków. W Starych Babicach obędzie się lotna premia 4 sierpnia! 
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