
 

 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć Państwu dużo zdrowia i pogody ducha. 
Niech te Święta będą dla Państwa okazją do odpoczynku i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. 
Życzę, by każdy wykorzystał ten czas jak najlepiej, a świąteczny nastrój niech trwa jak najdłużej. 
 

Krzysztof Turek 
Wójt Gminy Stare Babice 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
POSIEDZENIE KOMISJI Informujemy o posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury 
Fizycznej, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu 
gminy przy ul. Rynek 32. 

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA 
 
UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA Wójt gminy serdecznie zaprasza na uroczystość religijno– 
patriotyczną upamiętniającą 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Uroczystość odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. w Starych Babicach. Rozpocznie się  
o godz. 9:30 Mszą Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, a o godz. 10:40 nastąpi 
przemarsz do Alei Dębów Katyńskich w Starych Babicach.  
 
FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ Zapraszamy na Finał 2. Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „You 
can sing”. Koncert finałowy odbędzie się dnia 20 kwietnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. W Jury festiwalowym zasiadają m.in.: Ludmiła Miłowanowa – 
aktorka, Beata Stasiak - dyrygent chóru gospel Soul Connection, Milena Jastrzębska - metodyk, założycielka 
Strefy Języka, Zbigniew Załęski - dyrygent gminnej orkiestry i chóru oraz Mike Kaczorowski - śpiewający 
native speaker. See You! 
 
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. 
 
REFERENDUM JUŻ W CZERWCU W dniu 13 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się 
XXIX Sesja Rady Gminy Stare Babice. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
referendum gminnego. Referendum będzie dotyczyło objęcia przez m. st. Warszawę Gminy Stare Babice w 
związku  
z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Radni ustalili następującą treść 
pytania w referendum: „Czy jest Pan/ Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka 
samorządu terytorialnego objęło Gminę Stare Babice?” Pod pytaniem będą umieszczone dwa warianty 
odpowiedzi: „Tak”, lub „Nie”. Referendum odbędzie się 4 czerwca 2017 r.  
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