
 

 
 
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
WYŁĄCZENIA PRĄDU! 18 lipca w godz. 8:00 – 15:00 nastąpi planowe wyłączenie energii elektrycznej w Borzęcinie Dużym przy ul. 
Warszawskiej od nr 765 do nr. 841 i od nr. 884 do nr. 938 oraz przy ul. Wodnisko od Warszawskiej do nr. 27.  Aktualne informacje o 
wyłączeniach prądu można  znaleźć na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta w zakładce Informacje o 
wyłączeniach. 

 
ZAPROSZENIA 

 
SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Zapraszamy na scenę letnią w parku w Starych Babicach! 16 lipca o godz. 17:00 spektakl teatralny                 
Na pełnym morzu Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Warto zobaczyć! 
 
KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas 
których odbywają się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Fittness. 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. 
16 lipca - Zdrowy kręgosłup, czyli profilaktyczne, bezpieczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe dla wszystkich 
borykających się z bólami  i przeciążeniami kręgosłupa. 
 
SPORTOWY PIKNIK W JULINKU Zapraszamy wszystkich na sportowy piknik w Julinku w dniach 16 i 17 lipca w godz. 10:00 – 19:00.                           
W trakcie dwóch dni zabawy w Parku Rozrywki w Julinku (adres: Julinek 1, k. Leszna), czeka moc atrakcji w strefie animacji m.in.: skoki  
przez  skakankę, opanowanie magicznych kół i talerzy, przejście po dachach (kolorowe pojemniki), budowanie supersamochodu przyszłości, 
tworzenie strojów superbohaterów, przejście na szczudłach i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia! 

 
XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 
Spotykamy się 17 lipca o godz. 19.00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach. Wystąpią: Wojciech Psiuk – saksofon, Maciej Frąckiewicz – akordeon. 
Warto posłuchać! 
 
SCENA LETNIA DLA NAJMŁODSZYCH Wszystkie dzieci zapraszamy 24 lipca o godz. 13:00 na spektakl Teatrzyku Kikimora: Bajka o 
królewnie Marysi i lodowej górze.  

JUŻ WKRÓTCE VI PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO! 21 sierpnia na drogach powiatu warszawskiego zachodniego  
zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Borzęcinie 
Dużym. Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha charakterystyczna tego biegu. 
Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do 
aktywnego uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej informacji na stronach internetowych: 
www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babice.pl w zakładce Sport. 

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. 
 
DAM PRACĘ Do oddziału Inter Cars w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko Kasjer/ Kasjerka. Miejsce pracy: Blizne 
Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 19 C. Wymagania: umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, komunikatywność, sumienność. Mile 
widziane wykształcenie średnie. Obowiązki: wystawianie dokumentów sprzedażowych, rozliczanie klientów, obsługa kasy fiskalnej i 
terminali płatniczych, sporządzanie raportów kasowych, sprawdzanie listów przewozowych. Kontakt: bchycin2@intercars.eu, tel. 665 
396 999. 
 
DAM PRACĘ Piekarnia „Grzelak” s.c. z Borzęcina Dużego zatrudni od zaraz piekarzy: ciastowego, piecowego, stołowego. Kontakt tel.: 792 970 
720, lub email: piekarnia.grzelak@o2.pl. 

ZAGINĄŁ PIES 13 lipca 2016 r. ok. godz. 14:00 przy ul. Bieniewickiej w Błoniu zaginął pies rasy chart rosyjski, wiek 11 miesięcy, z  czerwoną 
obrożą, wabi się NITRO. Pies ma zgrubioną skórę na lewym łokciu  (zapalenie kaletki - w trakcie leczenia). Pies jest zaczipowany! Kontakt tel. 
513 064 085, 601 356 173. 

 
*Więcej ogłoszeń społecznych można zaleźć na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia Społeczne 
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