


TOMASZ SZUBA
KANDYDAT NA WÓJTA
GMINY STARE BABICE
Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice.

jjNazywam się Tomasz Szuba, mam 41 lat. W nad-
chodzących wyborach kandyduję na stanowisko 
wójta Gminy Stare Babice. Posiadam wykształce-
nie wyższe - jestem absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

jjDoświadczenie samorządowe zdobywałem pełniąc 
przez dwie kadencje (lata 2006-2014), z wyboru 
mieszkańców, funkcję radnego gminy. Od kilku 
lat jestem również Przewodniczącym Komisji Re-
wizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babi-
ce. Jestem także współzałożycielem i jednym z pro- 
wadzących miesięcznik "Goniec Babicki".

jjKilkuletnia praca w Radzie Gminy, połączona z rze- 
czywistym zainteresowaniem sprawami lokalny-
mi, dały mi dobrą znajomość mechanizmów rzą-
dzących gminą, znam oczekiwania i potrzeby na- 
szej lokalnej społeczności.

jjMoja kandydatura to propozycja dla Ciebie Drogi 
Wyborco, nowego, świeżego spojrzenia na te właśnie 
potrzeby.

Oto najważniejsze z moich propozycji programowych:

jjNadchodzące wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 roku to szansa na nową jakość sprawowania władzy 
w Gminie Stare Babice. Władzy będącej w rzeczywistości w roli służebnej wobec społeczeństwa. Proszę wszystkich 
Wyborców o głos. 

Z wyrazami szacunku - Tomasz Szubahttp://dzialajmy-razem.blogspot.com



EWA KAWCZYŃSKA
BLIZNE JASIŃSKIEGO
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Szanowni Państwo!

Ja nie deklaruję, tylko działam.

Z mojej inicjatywy

 Jestem w dyspozycji mieszkańców 
na co dzień,

Jako rad-
na będę mogła więcej. 

konsultacja społeczna bardzo po-
maga w ustalaniu priorytetów,

Głównym problemem naszej okolicy

Brakuje nam w gminie domu kultury, 
 

Pilną sprawą jest kolejne przedszkole,

Jestem tych wszystkich problemów 
ŚWIADOMA. 

 Z moją pomocą...
                     działajmy razem !

" Dla wielkich czynów niewiele pomaga
zbytnia przezorność i zimna odwaga,

zapał, nie mędrkowanie
odnosi zwycięstwo."

Jean de la Fontaine

DARIUSZ SMOLIŃSKI
LATCHORZEW
OKRĘG WYBORCZY NR 3

Drodzy Wyborcy.

Nazywam się Dariusz Smoliński, mam 43 
lata i jestem szczęśliwym mężem i ojcem, 
mam troje dzieci (córkę i dwóch synów). Od 
urodzenia mieszkam na terenie gminy Stare 
Babice, w Latchorzewie od 1996r., do Rady 
Gminy Stare Babice kandyduję po raz drugi. 

Ponadto:

- od stycznia 2010r. współredaguję lokal-
ne czasopismo "Goniec Babicki" 

- jestem aktywnym członkiem Stowarzy-
szenia "Kuźnia Przyjaźni" 

- od kilku lat działam w warszawskim 
oddziale ogólnoświatowej organizacji o cha-

rakterze "wolontariackim" CISV (Children 
International Summer Village), 

Moje priorytety programowe:

Szanowny Wyborco, proszę Cię o popar-
cie, może to właśnie Twój głos zadecydu-
je o przyszłości Gminy Stare Babice.

Z wyrazami szacunku, Dariusz Smoliński



Ukończyłam studia w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
na kierunku ogrodnictwo, następnie po-
dyplomowe studia rachunkowości oraz 
podyplomowe studia samorządu teryto-
rialnego i rozwoju lokalnego na Uniwer-
sytecie Warszawskim. 

Pracowałam w firmie PlantiCo Zielon-
ki 

 w Urzędzie Gminy Sta
re Babice a od 
2008 r. zajmuję się oświatą w Mieście Sto-
łecznym Warszawa. Obecnie staram się 
o mandat radnego z okręgu obejmujące-
go dwie miejscowości: Zielonki Parcele 
i Babice Nowe.

Z gminą Stare Babice związana je-
stem od prawie 30 lat,

Chciałabym, 
aby został przywrócony fundusz sołecki,

Bez wątpienia, zadaniem prioryte-
towym dla naszych wsi jest wybudo-
wanie gimnazjum w Zielonkach Par
cela, na którym zamierzam się sku-
pić.

Zwracając się do Państwa o popar-
cie w wyborach samorządowych wie-
rzę, że razem zrobimy wiele dobrego 
dla naszych miejscowości. 

Proszę Was o głos.
Grażyna Komorowska

GRAŻYNA KOMOROWSKA
BABICE NOWE, ZIELONKI PARCELA
OKRĘG WYBORCZY NR 4

LUCYNA SKRZECZKOWSKA
STARE BABICE - WYBRANE ULICE
OKRĘG WYBORCZY NR 5

Nazywam się Lucyna Skrzeczkowska 
(dawniej Lucyna Molak), od 1970 roku 
mieszkam w Starych Babicach. Moje ca-
łe dorosłe życie związane jest  ze Starymi 
Babicami. Tu wzięłam ślub, urodziłam 
moje dzieci, wybudowałam dom, przez 
okres dziesięciu lat pracowałam zawodo-
wo na terenie Gminy Stare Babice. Od 
czasu transformacji prowadziłam wła-
sną działalność gospodarczą w Starych 
Babicach. Obecnie jestem na emeryturze.

W latach 2002-2010 pełniłam funkcję 
radnego. Od 2012  jestem sołtysem miej-
scowości Stare Babice. Moje hobby to Sta-
re Babice, Gmina a w Niej moi Mieszkań
cy i moja Rodzina.

Drodzy Państwo.

W zbliżających się Wyborach Samo-
rządowych będziemy mieli okazję real-
nie wpłynąć na obraz naszej małej oj
czyzny, jaką jest gmina. To wielki przywi-
lej, ale zarazem i niezwykle ważne zada-
nie.

Licząc na Państwa wsparcie pragnę za-
pewnić, że swoje obowiązki wynikające 
z mandatu radnego będę wykonywać 
uczciwie, sumiennie i z pełnym zaangażo-
waniem.

W nadchodzącej kadencji, jako Rad-
na Gminy Stare Babice chciałabym, aby 
wybudowano gminne przedszkole oraz 
dom kultury. 

 Po-
nadto potrzebne jest także miejsce spo-
tkań dla mieszkańców, oraz dla młodzie
ży, 

Niezwy-
kle istotna jest także poprawa jakości na-
szych dróg,

 jak na przy-
kład ulica Koczarska.

A zatem działajmy razem!

Na nadchodzące święto demokracji 
życzę Państwu udanych wyborów.

Z wyrazami szacunku,
Lucyna Skrzeczkowska

(znana dawniej jako Lucyna Molak)

Warszawska, Ożarowska, Wieruchowska, Okrężna, Piłsudskiego, Kościuszki, Szembeka, Wołodyjowskiego, Mizi-
kowskiego, Kutrzeby, Baśniowa, Małego Księcia, Kmicica, Kubusia Puchatka, Osiedlowa, Koczarska, Rynek, Oku- 
lickiego, Witosa, Sikorskiego, Dobrzańskiego



MICHAŁ STARNOWSKI
STARE BABICE - WYBRANE ULICE
OKRĘG WYBORCZY NR 6

Kandydat na babickiego Radnego: 42 la-
ta; wykształcenie wyższe; żonaty; dwoje 
dzieci; od urodzenia mieszkaniec Starych 
Babic; zawodowy strażak; działacz OSP; 
czynny krwiodawca; organizator społecz-
ny; współtwórca niezależnej prasy (Goń-
ca Babickiego) i administrator lokalnych 
stron i for internetowych; zna lokalne pro-
blemy i potrzeby mieszkańców; potrafi bro-
nić dobrego Ich imienia; umie słuchać in
nych i działać dla dobra wspólnoty lokal-
nej.

Długo zastanawiałem się jak w kilku sło
wach napisać o tym, co chciałbym aby zmie-
niło się w Naszej miejscowości i całej Gmi
nie Stare Babice. Niestety w kilku słowach 
opisać się tego nie da, dlatego postanowi-
łem zadania priorytetowe wymienić Pań-
stwu w punktach.

Zapraszam do kontaktu  796-920-796
mstarnowski@interia.pl 

JEST JESZCZE DUŻO DO ZROBIENIA

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA: 

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY: 

W ZAKRESIE POLITYKI MEDIAL-
NEJ I INFORMACYJNEJ: 

PONADTO: DZIAŁAJMY RAZEM - RAZEM MO-
ŻEMY WIĘCEJ I LEPIEJ

Z ogromnym szacunkiem:
Michał Starnowski

DARIUSZ SOBCZAK
KWIRYNÓW, JANÓW
OKRĘG WYBORCZY NR 7

Szanowni Państwo.

W zbliżających się Wyborach Samo-
rządowych będziemy mieli po raz kolej-
ny okazję realnie wpłynąć na obraz na
szej małej ojczyzny, jaką jest gmina. To 
wielki przywilej, ale zarazem i niezwykle 
ważne zadanie. Dlatego jako osoba od sze-
regu lat zaangażowana w budowanie na-
szej lokalnej społeczności  jako radny 
i sołtys, także i teraz chcę kontynuować 
tę dającą wiele satysfakcji misję. 

Zatem zwracam się do Państwa z proś-
bą o poparcie mojej kandydatury na Rad-
nego Gminy Stare Babice.

 pragnę za-
pewnić, 

Jestem, jak zawsze otwarty na Pań-
stwa postulaty

W nadchodzącej kadencji, jako Radny 
Gminy Stare Babice,

w szczególności:

Jestem pewien, że będąc w stałym kon
takcie - jak dotychczas, będziemy mogli 
wspólnie rozwiązać wszystkie bieżące spra
wy, które każdego dnia przynosi życie. 

A zatem DZIAŁAJMY RAZEM !!!
Z wyrazami szacunku, Dariusz Sobczak

Thome, Izabelińska, Kampinoska, Kręta, Krótka, Leśnych Skrzatów, Pogodna, Pohulanka, Graniczna, Polna, Sien- 
kiewicza, Zaciszna, Zielony Zaułek, Gwiaździsta, Zielona, Bajkowa



Mam 32 lata. Jestem mamą dwójki do-
rastających dzieci. Urodziłam się w War-
szawie, w Klaudynie mieszkam od 5 lat. 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Handlu i Pra-
wa w Warszawie. 

Ze względu na nienormowany sys-
tem pracy zawodowej mam dużo wolne
go czasu, który chciałabym poświęcić na 
rozwiązywanie spraw mieszkańców. 

Jestem osobą odważną i komunikatyw-
ną oraz otwartą na potrzeby ludzkie. Ak-
tywnie uczestniczę w życiu społecznym. 

chciałabym, 
aby nasza miejscowość nie była tylko pod-
warszawską sypialnią, bez żadnych per-
spektyw na przyszłość.

Moje główne cele to:

Szanowni Państwo

Karolina Bielińska

KAROLINA BIELIŃSKA
KLAUDYN
OKRĘG WYBORCZY NR 8

TERESA DRZEWIŃSKA
ZIELONKI WIEŚ, KOCZARGI NOWE
OKRĘG WYBORCZY NR 10

DLA NAS, DLA NASZEJ GMINY.

TERESA DRZEWIŃSKA

Szczęśliwa żona, matka i od niedawna 
babcia.

KOCZARGI NOWE, 
ZIELONKI WIEŚ.

Mieszkanka naszej gminy.

W domu i pracy - zawsze w trosce o innych. 

Pełna pasji i zaangażowania. Od 10 lat 
pełnię funkcję członka zarządu i skarbni-
ka Towarzystwa Muzycznego im. Kazi-
mierza Wiłkomirskiego. W tym roku otrzy
małam dyplom uznania

od Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. 

 Wspiera-
łam grupę młodzieżową "Młodzi z Pasją" 
a także grupę "Lejdis". 

Dla nas.

Stawiam na: 1. Zdrowie
2. Rodzinę 

3. Bez-
pieczeństwo 

Dlaczego kandyduję?

 Licząc na Państwa 
głosy zapewniam, ze swoje obowiązki bę-
dę wykonywać uczciwie i sumiennie.

Dziękuję za okazane zaufanie.
Z wyrazami szacunku

Teresa Drzewińska



ELŻBIETA CHMURSKA
KOCZARGI STARE
OKRĘG WYBORCZY NR 11

Lat 29, mieszkanka Koczarg Starych 
z ul. Leśnej, z zawodu i powołania pielę-
gniarka, z tytułem zawodowym magistra 
pielęgniarstwa. Matka trójki dzieci.

Pochodzę z serca województwa opolskie-
go tj. z Krapkowic, 

chciała-
bym mieć wpływ na działania prozdrowot-
ne na terenie naszej wsi i gminy Stare Ba
bice. 

w zakresie moich za-
interesowań jest również polityka prorodzin-
na i oświatowa prowadzona w naszej gminie.

Jestem otwarta na Państwa sugestie, po-
trzeby i problemy, 

 Zapewniam, 
że swe obowiązki będę pełnić rzetelnie, 
uczciwie i odpowiedzialnie. Zapraszam Pań
stwa do oddania swego cennego głosu na 
moją kandydaturę.

Moje cele dla Koczarg Starych:

 lobbowanie za realizacją oświetlenia

 - tworze-
nie lokalnych grup wzajemnego wsparcia,

- aktywizacja życia osób
- budowa placu zabaw

- rozpatrzenie, przy udziale mieszkańców, 
budowy chodnika lub położenie progów 
zwalniających - monitowa-
nie i wsparcie mieszkańców

Moje cele dla Gminy Stare Babice:

polityka oświatowa

wprowadzenia dzia
łań prozdrowotnych

za defini-
tywnym wygaszeniem wysypiska śmieci 
i kompostowni

Elżbieta Chmurska

WITOLD DZIEWULSKI
WIERZBIN, ZALESIE,
MARIEW, BUDA, STANISŁAWÓW
OKRĘG WYBORCZY NR 13

Szanowni Państwo, moja rodzina w Sta-
nisławowie mieszka od kilku pokoleń.

Rodzice wpoili mi miłość i szacunek do 
ziemi i otaczającej nas przyrody, bo są one 
największym dobrem w życiu człowieka.

Wraz z rodziną, żoną i dziećmi prowa-
dzę gospodarstwo rolne i stajnię.

Wiem co stanowi największe problemy 
DLA NAS mieszkańców Wierzbina, Zale-
sia, Stanisławowa, Mariewa i Budy.

Jeśli obdarzycie mnie zaufaniem i wy-
bierzecie na swojego przedstawiciela w Ra-
dzie Gminy Stare Babice, będę usilnie za
biegał o:

NASZE BEZPIECZEŃSTWO 

NASZ ROZWÓJ

NASZĄ REKREACJĘ

Wiele spraw

należy skrupulatnie prze-
analizować i wypracować rozwiązania kom
pleksowe w ramach całej gminy.

Niech w końcu mieszkańcy mają coś 
do powiedzenia o swoich potrzebach, pla-
nach a nawet marzeniach… Zapraszam do 
udziału w wyborach i proszę Was o głos.

Witold Dziewulski



Szanowni Państwo.

Nazywam się Anna Ślęzak, mam 42 la-
ta i wykształcenie średnie.

Mieszkam w Borzęcinie Dużym od uro-
dzenia. Jestem mężatką i mamą trójki dzie
ci. Pracuję od lat w dużej firmie produku-
jącej świeże produkty mleczne jako cenio-
ny pracownik.

Fascynują mnie ludzie, pomaganie in-
nym oraz poszerzanie własnych horyzon-
tów.

Od dwóch lat pełnię funkcję Przewod-
niczącej Zarządu Gminnej Spółki Wod-
nej "BABICE".

Chętnie zajmę się monitorowaniem i do-
prowadzeniem do końca wszystkich inwe-
stycji już rozpoczętych w naszej miejsco
wości.

Postaram się też rozwiązać każdą spra-
wę i problem

Obecnie ważnymi sprawami są:

Proszę Państwa o poparcie mojej kan-
dydatury na radną w nadchodzących wy
borach.

Z poważaniem,
Anna Ślęzak

ANNA ŚLĘZAK
BORZĘCIN DUŻY
OKRĘG WYBORCZY NR 14

JADWIGA PRZESMYCKA
BORZĘCIN MAŁY, TOPOLIN
OKRĘG WYBORCZY NR 15

Mężatka, matka trójki dzieci i babcia 
dwojga wnucząt. Emerytowana Księgowa. 
Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowa-
nia propagatorka zdrowej kuchni.

Odpowiedzialna, uczciwa i dociekliwa. 
Zaradna, pomysłowa i przebojowa. 

Jako kandydatka do Rady Gminy Sta-
re Babice chciałabym zająć się przede 
wszystkim:

Proszę Wyborców o głos.
Jadwiga Przesmycka

Blog Komitetu Wyborczego Wyborców
"DZIAŁAJMY RAZEM"

http://dzialajmy-razem.blogspot.com




