
 

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 

2015 roku, podano do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, a także o  możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Szczegóły w Urzędzie 

Gminy i na stronie bip.babice-stare.waw.pl 

XXX RAJD HISTORYCZNY „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII” W sobotę 18 kwietnia 2015 roku na terenie gminy Stare Babice 

odbędzie się XXX jubileuszowy Rajd „Szlakiem Naszej Historii”. Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników historii i tych, 

którzy chcą poznać ważne miejsca na terenie naszej gminy. Na trasie spotkamy m.in. grupę rekonstrukcji historycznej, 

przedstawicieli Stowarzyszenia Park Kulturowy Radiostacja Babice. Będzie można zobaczyć, jak lata dron i porozmawiać 

z ułanem 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Zbiórka o godz. 10:00 przed Szkołą Podstawową w Starych Babicach przy ul. Polnej 

40 lub przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697. Rajd będzie trwał do godz. 

14:30. 

 

ZAWODY BIEGOWE „BIEG ŁOSIA” Kampinoski Park Narodowy i Klub Sportowy EkoBiegi zapraszają do udziału w zawodach 

biegowych „Bieg Łosia”, które odbędą się w sobotę 18 kwietnia br. w godz. 9.00-14.00. Trasa biegu: Dziekanów Leśny – szlak 

czerwony – Cmentarz Palmiry – szlak niebieski – Pociecha – szlak zielony – Dziekanów Leśny. Szczegóły na stronie 

internetowej www.bieglosia.pl 

BADANIE LOKALNYCH POTRZEB I KIERUNKÓW ROZWOJU Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza 

organizacje pozarządowe do uczestnictwa w badaniu lokalnych potrzeb i kierunków rozwoju, a także przedsięwzięć, które 

powinny zostać zrealizowane na obszarze gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Błonie, Leszno, 

Kampinos, Ożarów Mazowiecki. Badanie dotyczy nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 i prowadzone są 

w związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Badanie odbędzie się w dwóch turach. Pierwsze 

spotkanie odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (sala konferencyjna). Zgłoszenia do udziału do dnia 20 kwietnia 2015 r. 

Następne spotkanie odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Lesznie, ul. Sochaczewska 4. Zgłoszenia do udziału w badaniach przyjmowane będą do dnia 24 kwietnia 2015 r. tel: 22 794 

04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl 

IMPREZA PLENEROWA Zapraszamy wszystkich do udziału w imprezie „Po zdrowie w Ożarowie” do Parku w Ołtarzewie przy 

ul. Mazowiecka 11/13. W programie m.in. marsz nordic walking, warsztaty “Robimy teatrzyk kukiełkowy”, widowiskowe 

drużynowe wyścigi psów z przeszkodami w wykonaniu Mistrzów Europy. Impreza będzie mieć miejsce 19 kwietnia 2015r. 

w godz. 10.00-15.00, a towarzyszyć jej będzie kwesta na rzecz Fundacji „AKOGO?” Ewy Błaszczyk i Kliniki BUDZIK.  

BKF ZAPRASZA Fundacja AB Alio zaprasza na kolejny pokaz filmowy w ramach Babickiego Klubu Filmowego. 23 kwietnia 2015 

o godz. 19.30 w Sali konferencyjnej nowego budynku Urzędu Gminy odbędzie się pokaz filmu Koriolan w reżyserii Ralpha 

Fiennesa. 

 

TURNIEJ UKŁADANIA PUZZLI Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat do udziału w turnieju układania puzzli, który 

odbędzie się 8 maja 2015 o godz. 10.00. Placówki, których wychowankowie chcą wziąć udział, powinny zgłosić się 

telefonicznie lub faxem do 24 kwietnia. Organizatorem jest przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b. 

 

UNIWERSYTET III WIEKU W ramach spotkań Uniwersytetu III Wieku 28 kwietnia br. zapraszamy na wyjazd do Ośrodka w 

Laskach. Zbiórka o godz. 15.15 w szkole w Borzęcinie. 
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