
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! 4 lipca w godz. 8:00 – 14:00 nastąpi planowe wyłączenie energii elektrycznej w Starych 
Babicach przy ul. Osiedlowej od nr 2 do nr 46 i od nr 1 do nr 17 oraz w Zielonkach Parceli przy ul. Białej Góry 88. Aktualne 
informacje                                     o wyłączeniach prądu można w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej: 
www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta                 w zakładce Informacje o wyłączeniach. 
 
WAKACYJNE ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW ZTM Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadził 
zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Zmiany dotyczą m.in. linii: 714, 719 oraz 729. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl w zakładce Organizacja komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym 2016 r.  oraz pod 
całodobowym numerem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa: 19115. 
 

ZAPROSZENIA 
 
SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Zapraszamy na scenę letnią w parku w Starych Babicach! 9 lipca o godz. 17:00 CYMES, czyli 
Koncert Muzyki Żydowskiej. Podczas koncertu usłyszymy tradycyjne pieśni żydowskie, instrumentalne melodie klezmerskie oraz 
pieśni musicalowe w wykonaniu artystki Agnieszki Bielanik-Witomskiej z zespołem NEGEV. Do zobaczenia! 
 
SCENA LETNIA DLA NAJMŁODOSZYCH Wszystkie dzieci zapraszamy 10 lipca na godz. 13:00 na dwa spektakle Teatru Lalek 
Pinokio: Przeznaczenie oraz Niezwykły Przyjaciel. Pierwszy ze spektakli uczy, że warto pomagać innym, drugi nawiązuje do 
powiedzenia „Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie”. Serdecznie zapraszamy! 
 
KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to cotygodniowe spotkania kobiet, podczas których w każdą sobotę o godz. 11:00 w parku                           
w Starych Babicach (przy scenie letniej)odbywają się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Fittness. Podczas ćwiczeń pod okiem 
instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało oraz wykonują ćwiczenia fizyczne 
modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie. Już 2 lipca zapraszamy na Circuit, czyli trening 
obwodowy - 
połączenie treningu siłowego i aerobiku, wzmacniającego mięśnie i spalającego tłuszcz. 9 lipca - Zdrowy kręgosłup, czyli 
profilaktyczne, bezpieczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe dla wszystkich borykających się z bólami                                        
i przeciążeniami kręgosłupa. 
 
PLENEROWE KINO LETNIE Zapraszamy mieszkańców gminy do plenerowego kina letniego. Seanse odbędą się 2 lipca o godz. 
21:30 w Wojcieszynie (teren rekreacyjny przy ul. Sielskiej) oraz 9 lipca o godz. 21:30 na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Ilość 
miejsc ograniczona. 
 
PIKNIK RODZINNY FUNDACJI Z PERSPEKTYWĄ Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na rodzinny piknik zorganizowany 
przez Fundację z Perspektywą „Promujemy się na 5+”. Spotykamy się 10 lipca o godz. 14:00 na Placu Chopina w Borzęcinie 
Dużym. W programie m.in. Festiwal Kolorów, Kocykówka, ognisko z kiełbaskami. Do zobaczenia! 
 
XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU” Po raz jedenasty fotografowie - amatorzy staną                         
w szranki konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Nabór prac trwać będzie do 20 lipca 2016 r. Co zrobić, aby wygrać w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do 
tegorocznego tematu konkursu „Mazowsze przeżyj i poczuj”. Organizator oczekuje oryginalnych ujęć,  będzie zwracał uwagę na 
treść oraz jakość nadesłanych prac. Kto może wziąć udział w konkursie? Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat 
– poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz. Jak wziąć udział w konkursie? Każdy z uczestników 
może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i 
zdjęciami) prosimy przesyłać 20 lipca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl. Fotografie zgłaszane do konkursu 
powinny                         w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających 
się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z 
ASP w Warszawie. W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace. 
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł, 
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł, III nagroda – karta podarunkowa do sklepu 
fotograficznego                                     w wysokości 400 zł. Nagroda publiczności - internautów – karta podarunkowa do sklepu 
fotograficznego o wartości 400 zł. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 597 92 28, lub 
wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie 
internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/ szkolenia. 
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