
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

WYŁĄCZENIA PRĄDU! 14 lipca w godz. 7:00 – 16:00 nastąpi planowe wyłączenie energii elektrycznej w Starych Babicach przy 
ul. Warszawskiej, ul. Piłsudskiego, ul. Kresowej, ul. Okulickiego, ul. Ożarowskiej oraz ul. Rynek, w Nowych Babicach przy                            
ul. Ogrodniczej oraz ul. Dolnej, a także w Wieruchowie przy ul. Wieruchowskiej. Aktualne informacje o wyłączeniach prądu można                   
znaleźć 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! 
 
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. 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. Seans odbędzie się 9 lipca o godz. 
21:30 na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Organizatorzy zapewniają leżaki dla pierwszych 100 widzów. 
 
SCENA LETNIA DLA NAJMŁODSZYCH 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! 
 
PIKNIK RODZINNY FUNDACJI Z PERSPEKTYWĄ Zapraszamy mieszkańców gminy na III Piknik Rodzinny 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, Mop – hokej, Kocykówka, malowanie na szkle, ognisko z kiełbaskami. Do zobaczenia! 
 

OGŁOSZENIA* 
 

DAM PRACĘ Poszukiwana fryzjerka do profesjonalnego Studia Urody mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 104                                
w Warszawie (Bemowo). Zgrany zespół, dobre warunki pracy, wysoki poziom usług, ponad 6 lat doświadczenia. Więcej informacji 
pod nr. tel. 606 353 093. 
 
SZUKAM PRACY Zajmę się dzieckiem, ugotuję, posprzątam w domu. Jestem z Latchorzewa, posiadam referencje, samochód.                        
Ania, 57 lat, kontakt pod nr tel. 505 264 806. 
 
SZUKAM DOMU DLA KOCIĄT  Do oddania 4 zadbane kocięta, mają ok. 10 tyg. Sprawa pilna, kontakt pod nr. tel. 606 587 903. 

 
DAM PRACĘ Oferta pracy dla kobiet na stanowisku introligator, miejsce pracy Zielonki, ul. Piaskowa 6, wymagania: mile widziane 
doświadczenie w obsłudze maszyn introligatorskich, praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę na pełny etat w 
miłej atmosferze. Kontakt: info@tekpolska.pl, lub tel. 22 752 92 68. 
 
DAM PRACĘ Pilnie poszukiwana opiekunka (młoda, pogodna i umiejąca gotować)  do dwójki dzieci (6 i 8 lat) na okres wakacyjny. 
Mieszkamy w Zielonkach-Wsi. Kontakt tel. 509 971 574. 
 

*Więcej ogłoszeń społecznych można zaleźć na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia Społeczne 
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Stare Babice, 8 lipca 2016 r. Nr 489 
           www.stare-babice.pl 

 


