
 
 
 

 

SESJA RADY. W dniu 25 kwiecień 2013 odbędzie się  XXVII Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 12 uchwał.  Z tematami 

sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl  

 

KOMISJA RADY GMINY. Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 kwietnia  (wtorek)  o godz. 14:00   

w Sali im. St. Zająca W Urzędzie Gminy Stare Babice . Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XXVII sesji Rady Gminy.  

NORDIC WALKING. Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 20 kwietnia 2013 i 18 maja 2013 (zmiana terminu kwietniowego  

z powodu pogody) Jednodniowe marsze nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału w projekcie Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. 
Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym będziemy mogli w II kwartale br. zaprosić 
między innymi mieszkańców Gminy Stare Babice do udziału w trzech bezpłatnych zajęciach szkoleniowych z nordic walking. Zapraszamy 
również mieszkańców do udziału w dwóch jednodniowych, 50 kilometrowych rajdach "Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej", 
które poprowadzimy dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Zgłoszenia proszę zgłaszać telefonicznie  pod nr 602-399-238. 
Więcej informacji na stronie www.fundacjajakim.pl 

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI. Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 

uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Zarówno centra rehabilitacji 
rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz 
indywidualny program rehabilitacyjny jak również organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od 
zajęć terapeutycznych. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu Zdroju w terminie 30.06-20.07.2013 r., gdzie kierowane są dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu; (koszt podróży 102 
zł); Centrum Rehabilitacji Rolników Iwonicz Zdrój w terminie 09.08-29.08.2013 r., dla dzieci z chorobami układu oddechowego (koszt podroży 
- 106 zł).; Prosimy o zgłaszanie swoich dzieci na listę uczestników do 26 kwietnia 2013 r. do Placówki Terenowej lub  Oddziału Regionalnego 
KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Więcej informacji na www.krus.gov.pl 

RAJD HISTORYCZNY "SZLAKIEM NASZEJ HISTORII" 20 kwietnia 2013 babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 

Polskiej organizuje kolejną, XXVIII edycję Rajdu Historycznego "Szlakiem Naszej Historii". Rajd będzie odbywał się w godz. 10:00-14:00.  
Od tego roku rajd nosi imię Jana Cierlińskiego - pomysłodawcy tej imprezy popularyzującej historię dzielnic Warszawy i okolicznych gmin, 
którą zainicjowano ponad 25 lat temu. Rajd odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Stare Babice. Podczas rajdu młodzież z 
naszych szkół w patrolach pieszych lub rowerowych odwiedzi miejsca Pamięci Narodowej i ciekawe punkty historyczne w naszej gminie. W 
rajdzie mogą uczestniczyć także osoby niezrzeszone, które indywidualnie odwiedzą punkty historyczne .Punktami Rajdu "Szlakiem Naszej 
Historii" w Gminie Stare Babice będą: Radiostacja Babice ; Cmentarz Wojenny w Starych Babicach ; Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi 
Babickiej ; Aleja Dębów Katyńskich ; Dwór w Starych Babicach ; Miejsce Pamięci w Borzęcinie Dużym 1939-1944 ; Kwatera Wojskowa i groby 
wojenne na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dużym ; Pomnik pamięci pomordowanych w Umiastowie- miejsce to jest poza terenem 
babickiej gminy, ale upamiętnia mieszkańców Topolina (miejscowości w naszej gminie). Na rajd zabieramy symboliczne lampki, które 
zapalamy w wybranych miejscach pamięci. We wszystkich punktach przewidziana jest obecność członków babickiego Koła Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odpowiadać będą na pytania. Punkty wyposażone są w tablice informacyjne z historycznymi 
zdjęciami. Start Rajdu Młodzieży z Gimnazjum w Koczargach Starych i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach wyruszają o godz. 
10:00 sprzed budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Uczniowie z Borzęcina Dużego startują sprzed swojej szkoły w Borzęcinie. 
Osoby dorosłe i niezrzeszone mogą odwiedzać punkty rajdowe w dowolnym czasie trwania rajdu w godzinach 10:00-14:00.Po rajdzie, w ciągu 
tygodnia, jego uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnej technice, lub krótkie formy literackie, opisujące wybrane przez siebie 
miejsce na szlaku rajdowym. Prace będą uczestniczyły w konkursie i najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Życzymy dobrej pogody i miłych 

wrażeń na trasie rajdu. 

RAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGO w Puszczy Kampinoskiej Buda Zaborowska – Górki 20 - 21 kwietnia 2013 Organizator - Społeczny 

Komitet Obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego PROGRAM: 20 kwietnia (sobota)- Uroczystość przy mogile powstańców 1863  
w Budzie Zaborowskiej. Wymarsz z miejscowości: 09.30 - Lipków kościół (dojazd 714 z ul. Górczewskiej) 8 km; 10.00 - Zaborów kościół (dojazd 
719, z ul. órczewskiej) 6 km; 10.30 - Truskaw parking (dojazd 708, z Pl. Wilsona) 4 km; 12.00 Mogiła Powstańców 1863 Apel Poległych I Msza 
św. polowa; 14.00 Polana przy Leśniczówce w Budzie Zaborowskiej posiłek z kuchni polowej, ognisko, gawęda, śpiew; 16.30 Zakończenie 
pierwszego dnia rajdu. Dla chętnych przemarsz do Julinka(10 km). Nocleg w hotelu turystycznym (cena 35 zł), rezerwacja pod tel. 609 
534 402. Następnego dnia wymarsz do Górek (9 km). Tel. do organizatora 609 569 752. 21 kwietnia (niedziela) Uroczystość przy sośnie 
powstańców 1863 w Górkach . Wymarsz z miejscowości: trasy 8 km; 10.30 Kampinos kościół, wymarsz po zwiedzeniu miejscowości; 11.00 
Roztoka parking (dojazd samochodem); 11.00 Leszno kościół (dojazd 719 z ul. Górczewskiej). 13.00 Sosna powstańców 1863 - posiłek z kuchni 
polowej, gawęda historyczna; 14.00 Apel Poległych i Msza św. polowa; 15.00 Wystąpienie gości. Zakończenie rajdu. Do Górek i Budy 
Zaborowskiej możliwy jest dojazd samochodem. Liczne atrakcje : Koncert pieśni powstańczych; Strzelanie z broni czarnoprochowej; 
Powstańcza grupa rekonstrukcyjna; Grochówka z kuchni polowej zupa powstańcza 

Dzień Ziemi 2013. Dnia 20 kwietnia br (sobota) Szkoła Podstawowa w Starych Babicach organizuje Święto Edukacyjne "Dzień ziemi" pod 

hasłem "Elektroodpady- proste zasady". W programie przewidziano wystawę fotograficzną "Parki Narodowe" , wykład pn. "Doświadczenia  
z elektroniki", żywą lekcję przyrody, wystawa roślin ozdobnych - doniczkowych oraz sadzonek krzewów i drzew, spotkanie z ornitologiem, 
Zajęcia z elementami Pilatesu, warsztaty artystyczne, gry sportowe i konkursy dla publiczności. Początek imprezy o godz. 14.00. Zapraszamy! 
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