
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, w nawiązaniu do komunikatu 
PGE Dystrybucja S.A. dotyczącego planowych przerw w dostawie energii elektrycznej, informujemy 
Państwa, że: 20 listopada 2017 r. w godz. 8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu 
w Zielonkach-Parceli przy ul. Białej Góry od nr 35 do 59 i 50 do 84, 22 listopada 2017 r. w godz.  
10:00-14:00 w Klaudynie przy ulicy Krzyżanowskiego oraz 23 listopada 2017 r. w godz. 11:00-
12:00 w Koczargach Nowych przy ul. Warszawskiej od nr 425 do 515 i od nr 542 do nr 632. 
 
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy Mieszkańców na wspólne posiedzenie Komisji, które 
odbędzie się dnia 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu 
gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach. Ze szczegółowym programem posiedzenia Komisji 
można zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice: 
www.bip.babice-stare.waw.pl. 
  

ZAPROSZENIA 
 
WYKŁAD UNIWERSYTETU III WIEKU Serdecznie zapraszamy seniorów na kolejny wykład 
starobabickiego Uniwersytetu III Wieku, który odbędzie się 21 listopada 2017 r. o godz. 17:00  
w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul.  Rynek 21. Wykład, który wygłosi Pani Ewa Drop, będzie 
dotyczył zdrowia seniorów. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. 
 
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI W CARROM Serdecznie zapraszamy na 4. Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w Carrom, które odbędą się dnia 2 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim, 
wejście „A”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada 2017 r. Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie www.carrom.pl oraz www.facebook.com/carrompolska. 
 

 
OGŁOSZENIA SPOŁECZNE 

 
PRACA Hotel Zielonki w Starych Babicach pilnie zatrudni osobę do pracy w recepcji hotelowej. Praca  
na umowę w systemie zmianowym lub na zlecenie (godziny pracy do ustalenia). Nie jest wymagane 
doświadczenie, hotel zapewnia profesjonalne szkolenie, stabilną pracę, możliwość rozwoju 
zawodowego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl, 
lub kontakt telefoniczny: (22) 722 99 52. 
 
PRACA Hotel Hedera zatrudni energiczne osoby na stanowisko kelner/kelnerka. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: kontakt@hotelhedera.pl lub kontakt  
tel. (22) 722 91 87. Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl  
w zakładce „Ogłoszenia społeczne”. 
 
PRACA Hurtownia Owoców i Warzyw Bukat z Zielonek-Parceli zatrudni pracowników 
magazynowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, praca w pełnym wymiarze. Kontakt: 784 071 282,  
e-mail: praca@bukat.com. Możliwa praca dorywcza! 
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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 


