
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

DRUGA DZIESIĄTKA BABICKA JUŻ 8 KWIETNIA! Szanowni Mieszkańcy, dnia 8 kwietnia odbędzie  
się największa impreza sportowa Gminy Stare Babice, czyli bieg uliczny na 10 kilometrów pn. II Dziesiątka 
Babicka. Na starcie biegu głównego stanie 700 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Trasa biegu 
przebiegać będzie przez Stare Babice, Lipków i Zielonki Parcele. Start i meta biegu głównego oraz 
towarzyszących biegów dziecięcych, będzie zlokalizowana przy ul. Rynek w Starych Babicach.  
Biegi dziecięce rozpoczną się o godz. 9:30, bieg główny rozpocznie się o godz. 12:00.   
W dniu 8 kwietnia zostaną zamknięte następujące ulice: 

 w godz. 6:00 – 15:30 
ul. Rynek w obydwu kierunkach, od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza 

 w godz. 12:00 – 14:00 
ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach, na odcinku ul. Rynek Stare Babice – ul. Białej Góry, 
ul. Mościckiego w obydwu kierunkach, na odcinku od ul. Białej Góry - ul. P. Jakubowicza, 
ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 
ul. Białej Góry w obydwu kierunkach, na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. 

Uczestnikom życzymy sukcesów, a mieszkańców zachęcamy do kibicowania! 
 
UWAGA NA PLANOWE PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu 18 kwietnia w godz. 
8:00-15:00 nastąpi planowa przerwa w dostawie prądu w Latchorzewie przy ul. Kobendzy na odcinku  
od ul. Armii Poznań do ul. H. Dobrzańskiego oraz przy ul. H. Dobrzańskiego od nr 81 do 115 (tylko numery 
nieparzyste). 

OGŁOSZENIA 
 
ODDAJEMY KREW POTRZEBUJĄCYM Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi, prosimy  
o zgłoszenie się na najbliższą akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 9 kwietnia na parkingu przed 
strażnicą OSP w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828 w godz. 9:00-12:30. Prosimy pamiętać o 
zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o 
spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
„FLORIAN”. 
 
APEL KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W STARYCH BABICACH Szanowni Mieszkańcy!  
Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. „policjanta”, kiedy  
to przestępcy podawali się za policjantów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. 
Ofiarami tych przestępstw najczęściej są osoby starsze, często samotne i zbyt ufne. Oszuści dzwonią na 
stacjonarny numer telefoniczny. Często podają się za jednego z naszych bliskich lub krewnych, lecz 
zazwyczaj szybko kończą rozmowę. Za chwilę telefon dzwoni ponownie. Kolejny oszust informuje, że jest 
policjantem lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji i właśnie trwa policyjna akcja, w 
której należy pomóc. Żąda, abyście przekazali mu swój numer telefonu komórkowego. Fałszywy 
funkcjonariusz mówi starszej osobie jak ma dalej postępować i prosi o wypłatę oszczędności z banku lub 
zabranie ich z domu, a później o przekazanie ich nieznanej nam osobie lub pozostawienie we wskazanym 
miejscu. Apelujemy o ostrożność i rozsądek w kontaktach z osobami nieznajomymi. Policjanci nigdy nie 
poproszą o przekazanie komukolwiek swoich oszczędności, przelanie ich na konto lub pozostawienie w 
jakimś miejscu oraz nigdy nie dzwonią z informacjami o tajnych akcjach. W przypadku zetknięcia się z taką 
sytuacją, zawsze należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego. Przypominamy, że Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla 
osób, które podejrzewają, że mógł do nich zatelefonować oszust podający się za „wnuczka”, „krewnego” lub 
„policjanta – funkcjonariusza CBŚP”. Numer (22) 60 33 222 czynny jest przez całą dobę. 
 
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA DLA KOBIET Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne 
adresowane do kobiet między 50 a 69 r. ż., które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały 
mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać 
płatne badanie. W czasie trwania akcji, koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania). Przy rejestracji 
telefonicznej potrzebny jest nr telefonu i PESEL. Badania odbędą się 18 kwietnia w Ośrodku Zdrowia 
Medicor, przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym. Zapisy tel. (42) 254 64 10, 517 544 004. 
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