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ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W LIPKOWIE Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz firma Skanska S.A. - wykonawca zadania  
przebudowy zespołu mostów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 4126W ul. Mościckiego w miejscowości Lipków zawiadamia, że od dnia 25 lipca 
od godz. 14:00 ulegnie zmianie organizacja ruchu na czas przebudowy ww. mostów. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu 
przewiduje się na dzień 29 lipca. Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel.  tel. 22 722 13 80. 
 
UWAGA ! WYŁĄCZENIA PRĄDU ! W dniach 25 – 28 lipca nastąpią planowe wyłączenia energii elektrycznej w miejscowościach: 
 
DATA GODZINY WYŁĄCZENIA MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NUMER 
25 lipca 8:00 – 15:00 Koczargi Nowe ul. Wiosenna,  ul. Różana ul. Bugaj 
25 lipca 10:00 – 13:00 Zielonki-Parcela ul. Osiedlowa nr 66, 68, 70 
27 lipca 7:00 – 16:00 Stare Babice ul. Rynek nr 14, 15, 16,  ul. Warszawska od Kutrzeby do Piłsudskiego i przyległe,                   

ul. Piłsudskiego od nr 4 do 32 i od nr 7 do 13,  ul. Warszawska, ul. Ożarowska 
27 lipca 7:00 – 16:00 Babice Nowe ul. Kresowa od nr 1 do 23 i od nr 4 do 30, ul. Ogrodnicza,  ul. Dolna i przyległe,                  

ul. Okulickiego od nr 5 C  do 11 oraz numery 8, 10, 14, 15 i 17, ul. Warszawska,  
27 lipca 9:00 – 15:00 Zielonki-Wieś ul. Pileckiego nr 14, 18, 20, 24 
28 lipca 9:00 – 13:00 Klaudyn ul. Komedy, ul. Nałęczów, ul. Krzyżanowskiego od Komedy do Straussa 
  

 
ZAPROSZENIA 

 
SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Zapraszamy na scenę letnią w parku w Starych Babicach! Przed nami „Celtycka noc”, czyli koncert tradycyjnych 
piosenek irlandzkich i szkockich w wykonaniu duetu Cotton Cat, który odbędzie się 23 lipca o godz. 17:00. Do zobaczenia! 
 
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. 23 lipca – Płaski brzuch, czyli 
ćwiczenia na wzmacnianie mięśni brzucha ukierunkowane na spalanie tkanki tłuszczowej. 
 
XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. Spotykamy 
się 24 lipca o godz. 19:00 w Izabelinie (kościół św. Franciszka z Asyżu). Koncert dedykowany jest pielgrzymom na Światowe Dni Młodzieży. 
Wykonawcy: Maria Pomianowska - słowo, śpiew, instrumenty smyczkowe, Karolina Matuszkiewicz - śpiew, instrumenty smyczkowe. 
 
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. Zachęcamy mieszkańców do 
aktywnego uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy (już ponad 400 zgłoszeń!), 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. 

DAM PRACĘ POMOCY DOMOWEJ Poszukuję kompetentnej osoby do prac domowych. Godziny pracy do ustalenia indywidualnie. Proszę o kontakt pod    
nr tel. 668-375-161. 

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

                                                      Serwis Informacyjny Urzędu Gminy  
Stare Babice, 21 lipca 2016 r. Nr 491 
           www.stare-babice.pl 

 


