
 
 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE  16 listopada b.r. odbędą się wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa oraz wybory  wójta. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Na  gminnej 
stronie internetowej   www.stare-babice.waw.pl oraz BPI-ie  www.bip.stare-babice.waw.pl,   w zakładce 
„Wybory” są umieszczone ważne informacje, obwieszczenia, uchwały Gminnej Komisji Wyborczej dotyczące tych 
wyborów. Gminna Komisja Wyborcza w 15 okręgach wyborczych zarejestrowała 44 listy kandydatów na radnych 
zgłoszonych przez   16 komitetów. W  okręgu Nr  12 (Wojcieszyn) zgłoszono jednego kandydata. W związku z tym, 
zgodnie z kodeksem wyborczym, w okręgu nr 12  głosowania nie przeprowadza się, a  radnym zostaje zgłoszony 
kandydat Sławomir Sumka. Ponadto Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na Wójta 
Gminy Stare Babice zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze. Kandydatami na wójta są: Tomasz Szuba i 
Krzysztof Turek.  Wykaz  kandydatów   zarejestrowanych na radnych  do Rady Gminy Stare Babice  i kandydatach  
na Wójta Gminy Stare Babice jest podany do publicznej wiadomości na gminnej stronie internetowej i  BIP-ie oraz 
w formie obwieszczenia  Gminnej Komisji Wyborczej na plakatach umieszczonych w Urzędzie Gminy i 
ogłoszeniowych tablicach sołeckich i wyborczych,  zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z Zarządzeniem 
Wójta Gminy St. Babice Nr 133/2014 z dnia 24 października 2014r. na terenie gminy są zlokalizowane tablice 
ogłoszeniowe oznaczone napisem „Obwieszczenia Wyborcze” przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady 
powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta. Wykaz i lokalizacja tych  tablic  jest podana  w powołanym 
wyżej Zarządzeniu dostępnym w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej i BIP-e oraz na tablicy sołeckiej i u 
sołtysa. Zabrania się natomiast umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na tablicach sołeckich, ponieważ 
tablice te służą tylko do umieszczania ogłoszeń  i obwieszczeń urzędowych.  
 

XLIII SESJA RADY    13 listopada 2014 r. odbyła ostatnia sesja w VI kadencji Rady Gminy  Stare Babice obejmującej 
lata 2010-2014. Radni podjęli 8 uchwał. Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Kuncewicz i Wójt Gminy – Krzysztof 
Turek przedstawili sprawozdanie z minionej kadencji.  Podsumowanie tej kadencji jest dostępne na gminnej 
stronie internetowej.        
 
CYTOLOGIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Centrum Medyczne „SORNO” zaprasza 
wszystkie chętne panie  w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badanie cytologiczne w programie 
profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet, które nie uczestniczyły w powyższym 
programie w ciągu ostatnich 3 lat. Badania będą wykonywane 27 listopada godz. 16.00 – 20.00 W tych dniach 
będzie można również wykonać w promocyjnych cenach cytologię LBC oraz badanie w kierunku HPV. Zapisy 
osobiście w rejestracji Centrum Medycznego Sorno lub telefoniczne  pod nr (22) 722-90-02, (22) 722-92-76. 
 
BIAŁE SOBOTY W SORNO. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich w CM SORNO, które 
odbędą się 15 listopada. W godz. 9.00-15.00 będzie można skorzystać z porady lekarza internisty i pediatry oraz 
wykonać badania profilaktyczne, takie jak: pomiar glukozy, ciśnienia, czy też EKG. 
 

ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW GMINNYCH.  Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na konserwację 
oświetlenia ulicznego na terenie gmin Stare Babice w 2015 r.  Wpłynęły 2 oferty – wybrano najkorzystniejszą firmy 
BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedzibą w Truskawiu (05-080) przy ul. 3 Maja 89. 

ZAGINĄŁ PIES RASY THAI RIDGEBACK - wabi się Hatchi, ma niecałe 2 lata. Pies ma krótką grafitowo-szarą sierść, 
stojące uszy, ogon w kształcie półksiężyca zawsze do góry. Jest smukłej, umięśnionej postury, dość duży. Posiada 
charakterystyczną pręgę wzdłuż grzbietu, pomarszczony lekko pysk i szyję. Pies jest niegroźny dla ludzi i innych 
psów. Kontakt telefoniczny 500-000-889 lub 502-025-025. Dla znalazcy przewidziana nagroda!!!  
Ten oraz inne zagubione zwierzęta można oglądać na stronie www.strae-babice.waw.pl w zakładce Ochrona 
Środowiska. 
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