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PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla 

pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 

 

 
 

 

 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie  
z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 24.08.2018 r. planowane są następujące przerwy  
w dostawie energii elektrycznej: 28 sierpnia 2018 r.  w godz. 8:00-16:00 w Borzęcinie Dużym 
przy ul. Warszawskiej od nr. 830 do nr 870 (numery parzyste). 
 
PROGRAM BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE 
Informujemy, że Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2018 roku. Z pełna treścią 
ogłoszenia można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”. 
 

ZAPROSZENIA 
 
RODZINNY RAJD ROWEROWY Zapraszamy całe rodziny na rodzinny rajd rowerowy! 
Startujemy 
1 września 2018 r. o godz. 10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 10:20 z 
rynku  
w Starych Babicach. Meta Rajdu oraz piknik połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek przy 
Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Wśród nagród dla uczestników Rajdu m.in. rowery! 
Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Uczestnikom przypominamy o zabraniu kamizelek 
odblaskowych oraz napojów. 
 
2. RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY JULINEK RUN 2018 Pomaganie przez bieganie – znacie 
to hasło? Już 1 września 2018 r. możecie Państwo wcielić je w życie! Wystarczy jeśli 
zarejestrujecie się jako uczestnicy Julinek Run  – II Rodzinnego Biegu Charytatywnego. Trasa 
biegu głównego na 5 km, a także biegu na 1 km dla młodzieży poprowadzona będzie ścieżkami 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Malowniczo położona, w otoczeniu natury trasa jest idealna 
zarówno dla początkujących jak i tych bardziej zaawansowanych biegaczy. Start i meta biegu 
będą zlokalizowane na terenie Parku Rozrywki Julinek, w związku z czym przewidziane jest 
szereg atrakcji dla najmłodszych biegaczy. Specjalnie dla nich zaplanowano bieg na 600m z 
specjalnym udziałem bohaterki Parku - Wiewiórki Julki, a także mnóstwo zabaw i konkursów 
sportowych, prowadzonych przez animatorów. Część kwoty z opłat startowych zostanie 
przekazana na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularz rejestracyjny znajda Państwo na 
stronie: www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Turysty”. 
 
POTAŃCÓWKA W WOJCIESZYNIE 2018 Już 25 sierpnia 2018 r. na terenie rekreacyjnym przy  
ul. Sielskiej w Wojcieszynie odbędzie się kolejna potańcówka, podczas której ruszymy w 
taneczną podróż dookoła świata. Organizatorzy zapewniają zabawę w hali namiotowej bez 
względu na pogodę. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! 
 
SCENA LETNIA W BABICKIM PARKU PEŁNA MUZYKI I ATRAKCJI! Zapraszamy Państwa na 
wydarzenia w ramach Sceny Letniej 2018: koncert w hołdzie polskiej muzyce lat 60-tych pn. „Big 
beat wiecznie żywy!”, który odbędzie się 25 sierpnia o godz. 18:00 oraz spektakl dla dzieci 
Teatru Katarynka pn. „Muzyczne Zoo, który odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00. 
Życzymy udanej zabawy! 


