
 
 
 
 
Komisja Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się 23 kwietnia 2014r. o godz. 14.00 w Sali im. 
Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na 
XXXVII sesję Rady Gminy.  
 
Sesja XXXVII Sesja Rady Gminy odbędzie się 24 kwietnia 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 21. Z porządkiem obrad oraz  treścią projektów uchwał  można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl 
 
"Senior zdrowy i aktywny" Fundacja Promocji Rekreacji „KIM" rozpoczyna realizację projektu "Senior zdrowy i aktywny", 
który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. W okresie od maja do listopada br.  na terenie gminy zostaną 
zorganizowane regularne zajęcia nordic walking, gimnastyka na basenie, gimnastyka rekreacyjna/joga - zdrowy kręgosłup. 
Fundacja zaprasza również na spotkania ze specjalistami - kardiologiem, rehabilitantem, dietetykiem i innymi w zależności od 
potrzeb beneficjentów projektu. Projekt  skierowany jest do osób w wieku 60+. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Więcej 
informacji można uzyskać pod nr tel.  606 225 863 i na stronie internetowej  www.fundacjakim.pl 

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 2014 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 Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 33, II piętro, w terminie od 23.04.2014 r. do 
14.05. 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. 
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