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Wybory, wybory,... i po wyborach

Zmiany w ząbkowskim samorządzie

Jeśli mówić o zmianach, to naj-
większe zaszły w   wyborach 

do Rady Powiatu Wołomińskie-
go, bo praktycznie wszyscy ząb-
kowscy radni zostali zamienieni 
na nowych.

Po tych wyborach, o czym już wie-
lokrotnie informowaliśmy, Ząbki będzie 
reprezentowało 4 radnych. Najlepsze re-
zultaty osiągnęli odpowiednio: Robert 
Perkowski, Tomasz Kalata, Małgorzata 
Zyśk oraz Sławomir Pisarczyk. Na szcze-

gólne podkreślenie zasługuje wynik Roberta Perkowskiego: 3648 głosów to 
ponad dwukrotnie więcej niż najlepszy dotąd wynik spośród wszystkich kandy-
datów z powiatu w całej historii tej jednostki samorządowej. Robert Perkowski 

– urzędujący burmistrz – osiągnął równie znakomity wynik w wyborach na urząd 
burmistrza, zdobywając ponad 80% głosów. Tym samym po raz trzeci z rzędu bę-
dzie pełnił funkcję gospodarza miasta Ząbki. Zgodnie z obowiązującym prawem 
będzie musiał zrzec się mandatu radnego powiatowego. Jego miejsce zajmie na-
stępna osoba z listy z najwyższym wynikiem, czyli Adam Jaczewski.

W nowej formule, w związku ze zmianami prawa wyborczego, zostały prze-
prowadzone wybory do Rady Miasta Ząbki. Radnych wybieraliśmy w 21 jed-
nomandatowych okręgach (wygrywała osoba z najlepszym wynikiem). Niemal 
połowę nowego składu rady stanowią nowe osoby.

Po raz kolejny sukcesem kończą się także wybory do sejmiku województwa 
mazowieckiego. Nasz mieszkaniec, starosta wołomiński Piotr Uściski, zyskując 
ponad 18 tys. głosów, zdobył mandat radnego wojewódzkiego (jako jedyny 
z terenu naszego powiatu).

Szczegółowe wyniki wyborów na terenie Ząbek przedstawiamy  
na str. 6-7.

red.     

Podziękowanie
Drodzy Sąsiedzi 

Chciałbym gorąco podzię-
kować za dotychczasową 
współpracę, ciepłe słowo 
oraz za okazane wsparcie 
w wyborach samorządo-
wych. Dołożę wszelkich sta-
rań, aby także w tej kadencji 
zasłużyć na Państwa uznanie.

Pozdrawiam
Jan Kurowicki

AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO NR: FEB8
ul. Powstańców 54, 05-091 Ząbki

tel: 22 743 00 90, 793 105 505
email: beata.kolasinska@agent.pkobp.pl

zapraszamy od pn–pt 9:00–17:00

–  pożyczki, kredyty na każdy cel
–  pożyczki tylko na dowód osobisty  

do kwoty 3 800,00 zł
–  konta osobiste
–  wpłaty i wypłaty gotówki
–  tanie opłaty za rachunki (2,50 zł)
–  przelewy
–  lokaty

Sprawna obsługa bez kolejki!
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poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na recital

Rafała Sadowskiego
„Wieczór ze Złotymi Przebojami”

w dn. 29.11.2014, o godz. 17:00
MOK, ul. Słowackiego 21 

(trybuna sportowa)
wstęp wolny

Świąteczny Kiermasz 
Prezentów Artystycznych
Ośrodek Kultury w Ząbkach, jak co roku organizuje w dniach 
13 i  14 grudnia kiermasz prezentów i  ozdób świątecz-
nych. Twórców chcących wziąć udział w kiermaszu prosimy 
o  zgłoszenia do Hanny Krynickiej w  poniedziałki,wtorki 
i czwartki w godzinach 11.00 do 19.00, tel. 22 674 12 68. 
Wszystkich chcących odwiedzić nasz kiermasz, a może i na-
być wyjątkowy i piękny upominek dla bliskich, zapraszamy 
w sobotę w godz. 15.00 do 18.00 i w niedzielę od 11.00 
do 17.00 do Sali Widowiskowej MOK (trybuna sportowa), 
ul. Słowackiego 21.

Szukamy przedmiotów 
na licytację WOŚP 

w Ząbkach!
Szlachetni Mieszkańcy Ząbek,
Sztab WOŚP w  Ząbkach poszukuje warto-
ściowych przedmiotów na licytację, która 
odbędzie się podczas 23. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w  dniu 
11 stycznia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach.

Za przeznaczenie na ten cel wartościo-
wych przedmiotów ich poprzedni właści-
ciele otrzymają podziękowania ze sceny. 
Zainteresowane osoby prosimy o  kontakt 
telefoniczny (531-836-663) 
lub e-mailowy sztab.zabki@outlook.com.

Pozdrawiamy i  czekamy na odzew Naszych 
Mieszkańców i Przyjaciół Naszego Miasta!

Sztab WOŚP Ząbki

Szanowni Mieszkańcy Ząbek

Serdecznie dziękuję za okazane za-
ufanie oraz poparcie kandydatów z list 
Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 
samorządowych.
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

– internista
–  specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
–  badania profilaktyczne 

pracowników (wstępne, okresowe, 
kontrolne)

–  badania dla celów sanitarno-
-epidemiologicznych

–  badania kierowców wszystkich 
kategorii

–  EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

–  drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie tylko po 
uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl

Autoserwis 
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo        
 (pełen zakres)   

 – serwis klimatyzacji
 – wulkanizacja
 –  mechanika pojazdowa
 –  korzystne umowy

 serwisowe dla firm  

tel. (22) 781-54-64; 
605-580-590

www.romika.com.pl 

PASMANTERIA 
I PREZENTY

www.pasmanteriaiprezenty.pl
W ofercie mamy wiele 
pomysłów na prezenty
na każdą okazję oraz 

artykuły pasmanteryjne,
niepowtarzalne dodatki 

i ozdoby.
Zapraszamy również do 

SKLEPIKU !!!! 
Ząbki ul. Powstańców 6

www.pasmanteriaiprezenty.pl

tel. 722-064-624 

Marki, ul. Piłsudskiego 2
wejście od ul. Drewnickiej

naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 151 312
Godziny otwarcia:

pon.–czw.: 10:00–23:00
piąt.–sob.: 11:00–01:00
niedz.:  10.00–20:00

SPRZEDAM 
dom 110 m2 

z garażem 
wolnostojącym 50 m2

Działka 900 m2

Ząbki, 
ul. Narutowicza 13

Tel. 22 781 60 76; 
502 733 415

Drodzy Mieszkańcy
Wybory to święto de-

mokracji. To Mieszkańcy 
decydują, komu dać szansę, 
aby mógł zająć się sprawa-
mi publicznymi w  imieniu 
nas wszystkich, a  w  przy-
padku osób, którym już 
wcześniej powierzono te 
obowiązki, jest to czas oce-
ny ich pracy.

Bardzo wysokie po-
parcie, jakie uzyskałem od 
Państwa, traktuję jako ak-
ceptację moich dotychcza-
sowych działań. Serdecznie dziękuję za ogrom życzliwości i wsparcia, 
jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić, że wciąż z taką samą siłą 
i determinacją będziemy zmieniać Ząbki na lepsze. Chciałbym również 
gorąco podziękować Państwu za poparcie kandydatów do Rady Mia-
sta Ząbki i Rady Powiatu Wołomińskiego, których rekomendowałem.

Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań.
Z wyrazami szacunku

Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki 

WYBORY SAMORZĄDOWDE 2014 – PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo, drodzy Sąsiedzi

Składam serdeczne podziękowania za każdy oddany 
głos na moją osobę w tegorocznych wyborach. Dziękuję 
za okazane zaufanie i życzliwość.

Wojciech Gut

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi
Podczas kampanii wyborczej odwiedziłem wiele osób. 

Chciałbym podziękować za miłe przyjęcie, za wszystkie su-
gestie, opinie ale przede wszystkim za ogromne zaufanie, 
jakim mnie Państwo obdarzyli wyrażając to w niedzielnych 
wyborach. To dla mnie wielkie zobowiązanie, któremu bę-
dę chciał sprostać.

Z pozdrowieniami
Janusz Krajewski   

Szanowni Państwo
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za głosy 

oddane na moją skromną osobę. W czasie kampanii wy-
borczej spotkałem się z wielką życzliwością i miłym sło-
wem ze strony wielu naszych Mieszkańców. Obiecuję, że 
nie zmarnuję tych ponad 2 tys. głosów, które otrzymałem 
od Państwa w  wyborach na burmistrza. Jednocześnie 
oświadczam, że jako radny powiatowy będę, z  jeszcze 
większą aktywnością niż dotychczas, dbał o całe miasto 
Ząbki i jego mieszkańców. Zapraszam Państwa do kon-
taktu ze mną we wszystkich sprawach, które dotyczą 
Ząbek i powiatu wołomińskiego. Mam także nadzieję, że 
współpraca z pozostałymi ząbkowskimi radnymi będzie 
co najmniej wzorowa.

Tomasz Kalata
radny powiatu wołomińskiego

Szanowni Wyborcy!
Pragnę gorąco podziękować każdemu z Was za wiel-

kie zaufanie, jakim zostałam obdarzona. Dziękuję za każ-
dy szczerze oddany głos. Każdy głos był dla mnie ważny. 
Szczególnie doceniam osoby schorowane, które mimo 

swych dolegliwości dotarły do urny wyborczej. Dla nie-
których był to nie lada wysiłek.

Będę starała się realizować swoje plany krok po kro-
ku. Najbardziej leży mi na sercu powstanie Centrum Re-
habilitacji. Mam nadzieję, że w  nadchodzącej kadencji 
uda się zapoczątkować to szczytne dzieło. Z  własnego 
doświadczenia wiem, jak ogromnie jest to nam wszyst-
kim potrzebne. 

Serdecznie pozdrawiam 
Maria Guzowska

Szanowni Państwo
Chciałbym serdecznie podziękować za okazane za-

ufanie i  oddane na mnie głosy w  ostatnich wyborach 
samorządowych. Dzięki Państwa poparciu ponownie 
zostałem wybrany Radnym Miasta Ząbki. Uzyskany wy-
nik to ogromne wyróżnienie i bodziec do dalszej pracy. 
Mam nadzieję, że najbliższe 4 lata będą czasem dalszych 
zmian na lepsze.

Z poważaniem
Grzegorz Siwek

Szanowni Państwo
Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny obdarzyli 

mnie Państwo swoim zaufaniem, głosując na mnie w tych 
wyborach. Jako radna poprzednich kadencji będę sta-
rała się kontynuować proces zmian w  naszym Mieście, 
aby również ta nadchodząca kadencja była owocna dla 
nas wszystkich.

Pozdrawiam serdecznie 
Zofia Dąbrowska 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ząbek!
Dziękuję wszystkim, którzy poparli moją kandydatu-

rę do Rady Powiatu i oddali na mnie swój głos. Zaufanie, 
jakim mnie Państwo obdarzyliście, jest dla mnie zobowią-
zaniem do pracy na rzecz rozwoju Naszego Miasta i dobra 
Nas Wszystkich.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Zyśk
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USŁUGI  
PIELĘGNIARSKIE
TEL. 609-341-418

PIELĘGNIARKA  
Z DUŻYM  

DOŚWIADCZENIEM
zaopiekuje się leżącą 

osobą 
oraz wykona w domu 
pacjenta zabiegi:
– zastrzyki
– stawianie baniek
– zmiana opatrunków
–  podłączenie kroplówki

tel. 530-372-798

Gabinet Stomatologiczny 

Eldent
ul. Malczewskiego 6, Ząbki

Tel.: 881 200 928
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, 

ATRAKCYJNE CENY
Aktualne promocje

na: www.eldent-zabki.pl*

Serdecznie zapraszamy!

*  cennik wszystkich usług na stronie

możliwość zapisu na wizytę przez www

Rondo przy szpitalu Drewnica już otwarte!

W niedzielę, 9 listopada odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego ronda u  zbiegu ulic: Szpitalnej, Ry-
chlińskiego i 11-go Listopada. Uroczyście przecięto wstęgę a  ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz tutejszej parafii 

poświęcił inwestycję. Był także ciepły poczęstunek sponsorowany przez wykonawcę firmę KROL.

Inwestycja została wykonana ze środ-
ków Powiatu Wołomińskiego z  częścio-
wym wsparciem finansowym Miasta 
Ząbki. Ponieważ w przetargu ogłoszonym  
przez Starostwo zamówienie zlecono w for-

mule „zaprojektuj i  wybuduj”, faktyczne 
prace budowlane zaczęły się pod koniec 
września.

Przedsięwzięcie zaprojektowano i wyko-
nano z rozmachem, dzięki temu skrzyżowa-

nie będzie zdecydowanie bezpieczniejsze 
i  sprawniejsze, co usprawni bez wątpienia 
dotychczasową komunikację.

IP

Foto. Bogdan Śladowski
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WARSZTAT 
DEKARSKI

•	 ciecie	i	gięcie	obróbek	do	4	mb	

•	 nasady	kominowe

•	 orynnowanie	z	ocynku

•	 zamówienia	indywidualne

•	 parapety	zewnętrzne

•	 akcesoria	dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

Ograniczenia ruchu dla ciężarówek

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego dokonał na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki zatwierdzenia projektu stałej organizacji 

ruchu drogowego, dający możliwość wprowadzenia na północnej części miasta Ząbki, ograniczenia wjazdu pojazdów 
ciężarowych o  dopusz-
czalnej masie całkowitej 
ponad 10 t. 

Po dokonaniu przez Urząd 
Miasta Ząbki oznakowania, 
ograniczenie swym zasięgiem 
obejmie obszar zawarty po-
między granicą miasta Ząbki, 
a  miastem Marki – drogą 
wojewódzką nr  631 – drogą 
wojewódzką nr 634 – ul. Klam-
rową – ul. Bystrą – droga 
wojewódzką 629 – z wyłącze-
niem odcinka ul. Wolności od 
ul. Radzymińskiej do Naruto-
wicza i  odcinka ul. Drewnic-
kiej od ul. Wolności do wjazdu 
do Makro. 

Wprowadzenie zmian 
w  organizacji ruchu drogo-
wego planowane jest od dnia 
01.01.2015 r. 

Wjazd samochodów cię-
żarowych o  DMC pow. 10 t, 
w  układ dróg w  obszarze 
opisanym powyżej będzie 
możliwy jedynie z  ważnym 
identyfikatorem wydawanym 
przez Urząd Miasta Ząbki. 
W  celu uzyskania identyfika-
tora należało będzie złożyć, 
w  siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Pol-
skiego 10, stosowny wniosek 
wraz z  wymaganymi załącz-
nikami. 

Druk wniosku można po-
brać ze strony internetowej 
Urzędu Miast Ząbki bądź oso-
biście w  godzinach pracy urzędu – pokój 
nr 4.

Biorąc pod uwagę czas rozpatrywania 
wniosku – do 30 dni, prosimy wszystkich za-

interesowanych, o  jak najszybsze złożenie 
wniosków. 

Wydanie identyfikatora nie będzie wią-
zało się z opłatami. 

Bliższych informacji można uzyskać 
w ref. Dróg i Komunikacji Miejskiej UM Ząbki 
w  pok. nr  4 bądź pod numerem telefonu  
22 510 767. 
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Wyniki wyborów do Rady Miasta Ząbki

Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta ZąbkiWYBORY DO RADY MIASTA ZĄBKI 
 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 
 
do Rady Miasta Ząbki sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisje Wyborczą w Ząbkach 
  

I. Dla wyboru Rady Miasta Ząbki utworzono 21 okręgów wyborczych, w kaŜdym okręgu wyborczym wybiera się 1 
radnego. 
 
II. Komisja stwierdziła, co następuje: 
A.1 Wyborów nie przeprowadzono w  okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr  z 
powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnego, w związku z czym  mandatów pozostało 
nieobsadzonych. 
 
B.2 Głosowania nie przeprowadzono w okręgach wyborczych, tj. okręgu , w których 
zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. 
 
III. A. Komisja potwierdza, iŜ otrzymała protokoły głosowania od 14 obwodowych komisji wyborczych. 
  

Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając 
liczby głosów waŜnych w okręgach wyborczych oraz głosów waŜnych oddanych na poszczególne listy kandydatów 
(kandydatów z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów. 
 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 345 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  JABŁOŃSKA Monika Ewa 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 6 8 

2  KUBICKI Marcin Jacek 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 3 8 

3  NOWAK Sławomir Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 3 9 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

NOWAK Sławomir Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 1 3 9 

B.3 W związku z tym , iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Okręg nr 6

Okręg nr 8

Okręg nr 9 

Okręg nr 10

Okręg nr 11

Okręg nr 12

Okręg nr 13

Okręg nr 14

Okręg nr 7

  2 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 449 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  WOLF Dariusz Tomasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 7 1 

2  POLKOWSKI Wojciech Grzegorz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 0 9 

3  GUT Wojciech Dariusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 6 9 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

GUT Wojciech Dariusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 6 9 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
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Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 609 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  RADOŃ Olgierd Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 6 7 

2  ROLSKI Robert Kazimierz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 1 4 

3  CHIBOWSKI Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 2 8 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

RADOŃ Olgierd Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 6 7 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 692 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KOWALSKI Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 0 9 
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Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 609 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  RADOŃ Olgierd Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 6 7 

2  ROLSKI Robert Kazimierz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 1 4 

3  CHIBOWSKI Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 2 8 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

RADOŃ Olgierd Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 6 7 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 692 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KOWALSKI Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 0 9   4 

2  
GRYCIUK Joanna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 9 7 

3  PIEKARZ Ewa Marta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 8 6 

4  SIWEK Grzegorz Łukasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 4 0 0 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

SIWEK Grzegorz Łukasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 4 0 0 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 382 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KUROWICKI Jan 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 8 3 

2  GODLEWSKI Rafał 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 5 8 

3  ADACH Konrad Karol 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 8 9 

4  
WALCZAK Marcin Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 5 2 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 
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2  
GRYCIUK Joanna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 9 7 

3  PIEKARZ Ewa Marta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 8 6 

4  SIWEK Grzegorz Łukasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 4 0 0 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

SIWEK Grzegorz Łukasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 4 0 0 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 382 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KUROWICKI Jan 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 8 3 

2  GODLEWSKI Rafał 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 5 8 

3  ADACH Konrad Karol 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 8 9 

4  
WALCZAK Marcin Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 5 2 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 
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KUROWICKI Jan 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 1 8 3 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 523 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KRAJEWSKI Janusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 3 3 2 

2  AUGUSTYNIAK Edyta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 9 1 

3  KIELAR Paweł Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 0 0 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

KRAJEWSKI Janusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 3 3 2 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 
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 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 630 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  SKURKIEWICZ Robert Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 5 2 

2  KUKIEŁKA Łukasz Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 2 8 

3  POŁOMSKI Marek 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 3 2 6 

4  
GMITRZUK Agnieszka Antonina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * 1 2 4 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

POŁOMSKI Marek 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 3 2 6 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

  7 

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 488 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  GĄSKA Aneta Justyna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 5 1 

2  KISIEL Olga 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 0 1 

3  JARZYŁO Ignacy Kazimierz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 8 8 

4  
FORYŚ Ireneusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 4 8 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

KISIEL Olga 
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 0 1 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜotrzymałanajwiększą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  
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1. Głosów waŜnych oddano 317 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  MIAZGA Anna Iwona 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 4 6 

2  GOZDERA Rafał Michał 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 4 0 

3  IGNACZAK Agnieszka Małgorzata 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 3 1 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

IGNACZAK Agnieszka Małgorzata 
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 3 1 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 513 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  DĄBROWSKA Zofia 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 5 2 

2  NIENAŁTOWSKA Marta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 4 9 

3  WOJCIECHOWSKA Aleksandra Magdalena 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 1 2 
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1. Głosów waŜnych oddano 317 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  MIAZGA Anna Iwona 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 4 6 

2  GOZDERA Rafał Michał 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 4 0 

3  IGNACZAK Agnieszka Małgorzata 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 3 1 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

IGNACZAK Agnieszka Małgorzata 
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 3 1 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 513 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  DĄBROWSKA Zofia 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 5 2 

2  NIENAŁTOWSKA Marta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 4 9 

3  WOJCIECHOWSKA Aleksandra Magdalena 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 1 2 
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Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

DĄBROWSKA Zofia 
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 5 2 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 541 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  GUZOWSKA Maria ElŜbieta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 3 0 8 

2  KRAWCZYK Marek Tomasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 9 4 

3  CHIBOWSKI Janusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 3 9 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

GUZOWSKA Maria ElŜbieta 
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 3 0 8 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 
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−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 367 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  SAWICKI Tomasz Adam 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 7 8 

2  SZYMCZAK Tomasz Adrian 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 9 7 

3  KUROWSKA Zyta 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 9 2 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

SZYMCZAK Tomasz Adrian 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 1 9 7 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     
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D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 460 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  MASTALERSKA Agnieszka 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 0 9 

2  SOBIESKA Karolina Maria 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 2 6 

3  ŚWIĄTKIEWICZ Robert Adam 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 2 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

ŚWIĄTKIEWICZ Robert Adam 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 2 5 

B.3 W związku z tym, iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 509 

  12  

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KIRYLUK Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 4 9 

2  ZALEWSKI Robert 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 5 4 

3  STACHERA Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 0 6 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

STACHERA Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 2 0 6 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 579 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  UŚCIŃSKI Paweł Dominik 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 3 3 8 

2  KRALCZYŃSKI Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 8 7 

3  
STOLARSKI Patryk Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 7 7 

4  KURKIEWICZ Anna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 7 7 

 2  
 

 
 

7 Liczba kart niewaŜnych(innych niŜ urzędowo ustalone lub nieopatrzonych 
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) * * * * * * 1 

8 Liczba kart waŜnych * * 1 0 4 8 9 

9 Liczba głosów niewaŜnych(z kart waŜnych) * * * * 2 2 9 

9a w tym liczba głosów niewaŜnych z powodu postawienia znaku „X” obok 
nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów * * * * * 6 1 

9b w tym liczba głosów niewaŜnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok 
nazwiska Ŝadnego kandydata * * * * 1 3 2 

9c w tym liczba głosów niewaŜnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie 
obok skreślonego nazwiska kandydata * * * * * * 0 

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. – 9c. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9. 

10 Liczba głosów waŜnychoddanych łącznie na wszystkich kandydatów 
(z kart waŜnych) 

* 
 

* 
 

1 
 

0 
 

2 
 

6 
 

0 
 

Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8. 

11.  Na poszczególnych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)oddano następujące liczby głosów waŜnych: 

Lp. Nazwisko i imię  imiona Zgłoszony przez  
Komitet Wyborczy 

Liczba głosów waŜnych 

1 Kalata Tomasz Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP 

* * * 2 0 1 6 

2 Perkowski Robert Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość 

* * * 8 2 4 4 

Razem * * 1 0 2 6 0 

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem” i głosów niewaŜnych (pkt 9) musi być równa liczbie z pkt 8, czyli 
liczbie kart waŜnych. 
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  KIRYLUK Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 4 9 

2  ZALEWSKI Robert 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 5 4 

3  STACHERA Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 0 6 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

STACHERA Waldemar 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 2 0 6 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 579 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  UŚCIŃSKI Paweł Dominik 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 3 3 8 

2  KRALCZYŃSKI Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * * 8 7 

3  
STOLARSKI Patryk Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 7 7 

4  KURKIEWICZ Anna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 7 7 
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Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

UŚCIŃSKI Paweł Dominik 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 3 3 8 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 16 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 359 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  ZAWADKA Artur Ireneusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 7 2 

2  DĄBROWSKI Janusz Władysław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 5 1 

3  SKWIERCZYŃSKAMIZERSKA Beata Marzanna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 3 6 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

DĄBROWSKI Janusz Władysław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 1 5 1 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

Okręg nr 17
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−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 17 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 425 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  JAKUBOWSKI Robert 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 2 0 

2  TRADECKI Piotr Karol 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 4 3 

3  
DĄBROWSKI Grzegorz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 1 3 

4  DĄBROWSKA Joanna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 4 9 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

DĄBROWSKA Joanna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 1 4 9 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 
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 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 18 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 479 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  
KAMIŃSKA Monika 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Jeden Powiat Centrum Samorządowe, 
Lista nr 25 

* * * 9 5 

2  KALATA Edyta Teresa 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 4 5 

3  NIEWIADOMSKI Adam Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 1 0 4 

4  BORUC Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 3 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

KALATA Edyta Teresa 
zgłoszona Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr  4 * * 1 4 5 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 19 obejmujący 1 mandat. 
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Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 563 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  PISARCZYK Jarosław Mirosław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 7 8 

2  KOPCZYŃSKA Julia Anna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 6 0 

3  śUROBSKA Wiktoria Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 2 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

śUROBSKA Wiktoria Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 2 2 5 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 20 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 439 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  GAŁECKA Jolanta Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 6 1 
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Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 563 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  PISARCZYK Jarosław Mirosław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 7 8 

2  KOPCZYŃSKA Julia Anna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 6 0 

3  śUROBSKA Wiktoria Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * 2 2 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: 

śUROBSKA Wiktoria Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr  24 * * 2 2 5 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 20 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 439 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  GAŁECKA Jolanta Janina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 1 6 1   17  

2  WAŁACHOWSKI Artur 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 0 3 

3  DZIAŁECKI Paweł Marcin 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 7 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

WAŁACHOWSKI Artur 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 0 3 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 21 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 400 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  REMIARZ Adam Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 2 3 8 

2  POBOśY Paweł Konrad 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 6 2 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

REMIARZ Adam Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr  4 * * 2 3 8 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
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2  WAŁACHOWSKI Artur 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 2 0 3 

3  DZIAŁECKI Paweł Marcin 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 24 * * * 7 5 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

WAŁACHOWSKI Artur 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr  3 * * 2 0 3 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radną została kandydatka z listy nr , poniewaŜ otrzymała największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 
 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

−  , w wyniku losowania z listy nr  w związku z tym, Ŝe 
takŜe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

 
 przez  , Lista nr   * * * * * 

C.4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

 
 przez   , Lista nr     

 

  

D. 4 W związku z tym, iŜ w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana Ŝadna lista, wyborów nie przeprowadzono i 
w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
 

Okręg wyborczy nr 21 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się 
 
Głosowanie odbyło się  

1. Głosów waŜnych oddano 400 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waŜnych: 

1  REMIARZ Adam Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4 * * 2 3 8 

2  POBOśY Paweł Konrad 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 * * 1 6 2 

Najwięcej waŜnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

REMIARZ Adam Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Lista nr  4 * * 2 3 8 

B.3 W związku z tym ,iŜ  kandydatów z list () otrzymało największą i równą liczbę 
głosów: 
 
− radnym został kandydat z listy nr , poniewaŜ otrzymał największą liczbę głosów w większej liczbie 

obwodów głosowania  
 

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Nr 3 PIOTR UŚCIŃSKI – 18 957

Lista Nr 14 Wspólnota Patriotyzm Solidrność
Nr 10 MATEUSZ STAROSTA – 128

Lista nr 4Lista nr 3



www.zabki.plW Y D A R Z E N I A

8

Ząbki pokazały swoje inwestycje Tunezyjczykom

Ząbkowskie inwestycje zostały wyznaczone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako jeden z punktów pro-
gramu szkolenia dla przedstawicieli tunezyjskiej delegacji, zajmującej się problematyką wspierania regionów pro-

blemowych i wzmacniania demokracji lokalnej w dniach 17–21 listopada br.

Tunezyjska delegacja w  składzie: Mohamed Jedidi – wice-
dyrektor generalny z  Generalnej Komisji ds. Rozwoju Regional-
nego (przewodniczący delegacji), Mehrez Boughanmi – dyrektor  
ds. planowania  z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego 
(Sekretariat Stanu ds. Rozwoju i  Współpracy Międzynarodowej 
Tunezji), Sabra Saadallah Ep Ben Nijma – dyrektor ds. planowa-
nia i koordynacji między urzędami ds. rozwoju (Sekretariat Stanu  
ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Tunezji), Sofiene Ga-
aloul – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. współ-
pracy międzynarodowej i  stosunków zewnętrznych (Sekretariat 
Stanu ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Tunezji), Alaya 
Bechikh – dyrektor ds. analiz i polityk strukturalnych Generalna Dy-
rekcja ds. Prognoz (Sekretariat Stanu ds Rozwoju i Współpracy Mię-
dzynarodowej Tunezji),  Zouhour Bouamound – kierownik działu 
ds. inwestycji (Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju Regionalnego), Saad 
Aabbah – członek zarządu ds. planowania  (Urząd ds. rozwoju re-
gionu południowego), Nour Eddine Haggui – zastępca dyrektora 
ds. statystyki i planowania (Urząd ds. rozwoju regionu środkowo-
-zachodniego), Khaled Hachicha – dyrektor regionalny, Dyrekcja  
ds. rozwoju regionalnego w Safakis (Generalna Komisja ds. Rozwoju 
Regionalnego), Monji Zouaoui – dyrektor ds. administracyjno-fi-
nansowych (Urząd ds. rozwoju regionu północno-zachodniego)  
w towarzystwie Justyny Wenglorz, kierującej stanowiskiem  
ds. Wymiany Doświadczeń i Organizacji Współpracy Międzynaro-
dowej Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwoju, odwiedziła Ząbki.

Gości podjęli burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca 
burmistrza Artur Murawski i  przewodniczący rady miasta Woj-
ciech Gut. 

W  sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  
na Trybunie Głównej burmistrz przedstawił gościom prezentację, 

pt. „Korzyści i problemy wynikające z sąsiedztwa stolicy”. Goście 
mieli szereg pytań dot. inwestycji i komunikacji. Duże zaskoczenie 
wzbudziła pomysłowość rozwiązań w mieście Ząbki na zachęce-
nie mieszkańców do meldowania się w Ząbkach. Darmowa komu-
nikacja na terenie miasta oraz zniżki wynikające z posiadania karty 
mieszkańca były tematem szczegółowej dyskusji. Goście byli także 
pod ogromnym wrażeniem Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” 
w Ząbkach. Wrażenie wywołała także na gościach informacja o po-
zyskanych przez Ząbki środkach zewnętrznych, co spowodowało, że 
miasto uplasowało się jako lider pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na Mazowszu. 

Po tym teoretycznym wstępie goście wraz z włodarzami mia-
sta przystąpili do zwiedzania trybuny, a następnie krytej pływalni 
i przedszkola. Pomiędzy inwestycjami poruszali się busem w towa-
rzystwie burmistrzów, którzy pokazywali im miasto i  opowiadali 
o sukcesach i niedogodnościach a także o planach Ząbek na przy-
szłość. Warto podkreślić, że istotną kwestię w planowaniu przyszło-
ści Ząbek zajmuje rozbudowa bazy oświatowej, co jest skutkiem 
nieprzewidywalnego wręcz przyrostu ludności.

W  trakcie wycieczki goście chętnie robili sobie zdjęcia na tle 
ząbkowskich inwestycji. 

Miłym akcentem przyjaźni była wymiana prezentów między 
delegacją a gospodarzami.

Warto podkreślić, że wybór Ząbek, przez polskie Ministerstwo 
Infrastruktury i  Rozwoju jako modelowego miasta do pokazania 
urzędnikom z tunezyjskiej administracji wysokiego szczebla, jest 
dla miasta, świadczącym o jego dobrej sławie, wyróżnieniem.

Iwona Potęga
Fot. Bogdan Śladowski
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Obchody  
Dnia Niepodległości 

w Ząbkach
Uroczystości rozpoczęto o godz. 10.00 mszą św. w Kościele Miłosierdzia 

Bożego w Ząbkach (ul. 11-go Listopada) z udziałem pocztów sztandarowych. 
Po mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego a także pod pomnikiem Bohaterów Ząbek i Drewnicy.

Część oficjalną obchodów wzbogacił montaż słowno – muzyczny w wy-
konaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w dolnym kościele oraz Bieg Niepodległości (start i meta przy PG Nr 1) . Uroczy-
stości zakończono wręczeniem nagród w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząb-
kach oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

red.
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Radio Ząbki – propozycja na listopad

Internetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I  nie ma się co dziwić, bo oferta 
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną 

uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

A U D Y C J A  I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY

3.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-
MISTRZ ROBERT PERKOWSKI

4.  BLOK MUZYCZNY

5.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLA-
KÓW – FRYDERYK CHOPIN – HIT

6.  BLOK MUZYCZNY

7.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 
DEPRESJA – ROZMOWA Z PISA-
RZEM TOMASZEM JASTRUNEM

8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I 

1.  SYGNAŁ RADIA 

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  BLOK MUZYCZNY

4.  MOJE SPOTKANIA – PATRICIA 
KAZADI

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA

7.  CZY POLACY POPIERAJĄ DO-
TACJĘ KOŚCIOŁA PRZEZ PAŃ-
STWO?

8.  BLOK MUZYCZNY

9.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – PRACE NAD STRATEGIĄ 
MIASTA ZĄBKI

10.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I I

1.  SYGNAŁ RADIA 

2.  REKLAMA PRZYJACIÓŁ

3.  BLOK MUZYCZNY 

4.  MOJE SPOTKANIA – WYWIAD 
Z  PRZEMYSŁAWEM GINTROW-
SKIM – HIT

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA  

7.  BLOK MUZYCZNY

8.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – ZĄBKI TRZECIĄ GMINĄ 
W POLSCE

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  MOJA MUZYKA – ANOUSHKA 

SHANKAR
4.  BLOK MUZYCZNY
5.  KOMENTARZ MIESIĄCA – GLO-

BALNE OCIEPLENIE KLIMATU-
-RAFAŁ OLBRATOWSKI – HIT

6. BLOK MUZYCZNY 
7.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ  – SZÓSTY POWIATOWY 
KONKURS POETYCKI ZA NAMI

8.  BLOK MUZYCZNY 
9.  JĘZYK NASZYCH CZASÓW 

– OZMOWA Z  KLIENTEM 
NA STACJI BENZYNOWEJ NE-
STE TYLKO DLA PEŁNOLET-
NICH RADIOSŁUCHACZY

10.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY
4.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – PAWEŁ 

KUKIZ O  WYBORACH I  AFERZE 
PODSŁUCHOWEJ – HIT 

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  KOMENTARZ MIESIĄCA – KIEDY 

POLSKA ZBANKRUTUJE?
7.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I

RADIO ZĄBKI DZIECIOM
1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK ROZRYWKOWY DLA 

DZIECI
4.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-

MISTRZ ROBERT PERKOWSKI 
DZIECIOM

5.  BLOK MUZYCZNY DLA DZIECI

6.  SŁUCHOWISKO RADIOWE – 
CZARODZIEJSKIE SŁOWA – HIT

7. BLOK MUZYCZNY DLA DZIECI

8. WIADOMOŚCI DLA DZIECI 

9. BLOK MUZYCZNY DLA DZIECI

10.  EXPRESS LOKALNYCH WY-
DARZEŃ – KONKURS POEZJI 
KS. JANA TWARDOWSKIEGO

11. BLOK MUZYCZNY DLA DZIECI

A U D Y C J A  V I I

1. SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – UŻY-
WANE AUTO KUPUJ Z  GŁOWĄ 
– REPORTAŻ 

4.  BLOK MUZYCZNY

5.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – DZIEŃ SENIORA W ZĄB-
KACH PO CYGAŃSKU

6.  BLOK MUZYCZNY

7.  MOJE SPOTKANIA – ROZMOWA 
Z RAPEREM PIKEJEM  

8.  BLOK MUZYCZNY

9.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA 

10. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ  

3. BLOK MUZYCZNY

4.  KOMENTARZ MIESIĄCA – JAK 
SOBIE RADZI BRANŻA TYTO-
NIOWA? 

5.  BLOK MUZYCZNY 

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA 

7.  BLOK MUZYCZNY

8.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – DREWNICA. W ZĄBKACH 
POWSTANIE NOWOCZESNY 
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

9. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I X

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4.  MOJE SPOTKANIA – 70-TE URO-

DZINY BRONISŁAWA CIEŚLAKA 
– HIT 

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  NASZE SPRAWY – STREFA TA-

JEMNIC – PODRÓŻE ASTRALNE 
– HIT

7.  BLOK MUZYCZNY
8.  CHCESZ MIESZKAĆ PIĘKNIE? 

DOLCAN ZAPRASZA – MIESZ-
KANIA BEZCZYNSZOWE DAG-
MARA DZIKIEWICZ

9.  BLOK ROZRYWKOWY

A U D Y C J A  X

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4.  NASZE SPRAWY – STREFA TA-

JEMNIC – ŚMIERĆ KLINICZNA – 
HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6.  SALON POETYCKI – WOŁANIE 

DO CZŁOWIEKA – GUSTAW HO-
LOUBEK

7. BLOK MUZYCZNY
8.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – PLANY ROZWOJU ZĄBEK 
NA LATA 2014-2023

9.  BLOK MUZYCZNY
10.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA
11. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X I

1. SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ 
3. BLOK MUZYCZNY
4.  JACY SĄ POLACY? – SONDA
5. BLOK MUZYCZNY
6.  POSŁUCHAJMY SAMYCH SIEBIE 

– SONDA
7. BLOK ROZRYWKOWY

Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach progra-
mowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły 
(24 h/dobę).

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na 
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje do-
bre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu 

miesiąca znaleźć chwilę i  posłuchać tego, co ich najbardziej inte-
resuje.

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego ra-
dia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę 
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.
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Lekcja patriotyzmu w PG nr 2

Z  okazji 96 rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę nie-
podległości 5 XI 2014 r. w  Publicznym Gimnazjum nr  2 

w  Ząbkach miała miejsce patriotyczna uroczystość. Społecz-
ność szkolna obejrzała montaż słowno – muzyczny „Polsko, nie 
jesteś ty już niewolnicą!” przygotowany przez uczniów gimna-
zjum pod kierunkiem nauczycielek – p. Jadwigi Żaboklickiej,  
p. Agaty Radzio-Zawadzkiej oraz p. Doroty Bisialskiej. 

W tym roku szkolnym uroczystość miała nieco inną formułę niż 
w latach ubiegłych. Autorzy scenariusza zaproponowali uczestni-
kom spotkania wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Po krótkim 
rysie historycznym zaprezentowanym przez ucznia klasy III C Bene-
dykta Zapolskiego, została odegrana drama wprowadzająca w kli-
mat uroczystości. Wzięły w niej udział uczennice z klasy II – Natalia 
Zarzycka i Katarzyna Wróbel i uczniowie z klas III – Kamil Gałązka, 
Jakub Pawlak, Dominik Chibowski oraz Piotr Tyszkiewicz, który 
wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego oznajmiającego istnienie od 
11 XI 1918 r., niepodległego państwa polskiego. 

Na zakończenie, przedstawiciele uczniów klas trzecich reprezen-
towali swoich kolegów w konkursie historycznym – „Dzieje Polaków 
i ziem polskich w latach 1795–1918”. Rywalizacja zakończyła się zwy-
cięstwem uczniów z klasy III A (Kacper Kozon i Aleksandra Panasiuk) 

oraz III E (Filip Bednarczyk i Wiktoria Wiśniewska), którzy nagrodzeni 
zostali książkami, dyplomami i słodkimi upominkami. Konkurs przygoto-
wała nauczycielka historii p. Dorota Bisialska a przeprowadziła – uczen-
nica klasy III A Weronika Maleszewska. Spotkaniu towarzyszyła piękna 
oprawa muzyczna przygotowana przez niezastąpioną nauczycielkę mu-
zyki p. Jadwigę Żaboklicką, pod której kierunkiem uczennice ze szkol-
nego zespołu „Forte” (Marianna Rucińska, Urszula Karwowska, Lidia 
Mastela, Zuzanna Ciesiołkiewicz, Gabriela Dmitruczyk, Paulina Czar-
nocka) wykonały pieśni, m.in. „Rota”, „Niepodległość”. Cały montaż 
prowadzili – uczennica klasy III A – Ewelina Siedlec oraz uczeń z klasy III 
C – Arkadiusz Regeńczuk.

Dzień później – 6 listopada montaż słowno – muzyczny został poka-
zany ząbkowskim seniorom a 11 listopada, po uroczystej Mszy Świętej 
odprawionej w kościele Miłosierdzia Bożego, mieszkańcom i przedstawi-
cielom władz naszego miasta. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
przez młodzież i dorosłych ząbkowian dało świadectwo pięknego uczcze-
nia 96 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności.

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 2 składa serdeczne podzię-
kowania p. Monice Koszewskiej oraz p. Halinie Skowrońskiej za 
uszycie i wypożyczenie strojów dla uczniów występujących w przed-
stawieniu. 

Dorota Bisialska

Cała Polska  
czyta dzieciom

6 listopada w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
– projektu którego celem jest propagowanie czytel-

nictwa wśród dzieci oraz w  celu integracji społeczności 
lokalnej  klasę 1H z SP1 odwiedziły uczennice klas 2 z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach pod opieką ks. Se-
bastiana Łazarza.

Dziewczynki wraz z księdzem przygotowały dla naszej klasy zajęcia 
pod hasłem „Wesołe zabawy z lokomotywą”. Dzieci z wielkim sku-
pieniem słuchały wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Po wierszu obyły  się bardzo ciekawe zajęcia, między innymi ka-
lambury oraz quiz z treści, z którym klasa poradziła sobie wyśmienicie.

Dziewczynki oprócz czytania pomogły dzieciom przygotować 
piękne prace plastyczne. Wzięły udział w wielu zabawach integracyj-
nych oraz tańcach. Towarzyszyły dzieciom w trakcie obiadu czy też 
w pracach porządkowych.

To już kolejny rok naszej współpracy. Zarówno uczennice Gimna-
zjum, jak i dzieci z klasy 1H poprzez te zajęcia uczą się współdziałania, 
otwartości oraz wrażliwości na potrzeby innych.

Dzieci z 1H bardzo polubiły swoje „opiekunki” i niechętnie chcą się 
z nimi żegnać. Mamy nadzieję, że nasi mili goście jeszcze do nas zawitają.

Bardzo dziękuję księdzu Sebastianowi za przygotowanie za-
jęć oraz pomoc w organizacji projektu.

Katarzyna Dzięcioł
wychowawca klasy 1H

Kto Ty jesteś – Polak mały

Święto Niepodległości  
w Przedszkolu  
Niepublicznym  

„Pinokio”
Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Pinokio” doskonale 

wiedzą, że są Polakami i od małego podczas różnych zajęć poznają 
swój kraj i jego dziedzictwo. Do tradycji naszego przedszkola należą 
uroczyste obchody Święta Niepodległości. Rozpoczynamy je trady-
cyjnie – zawieszeniem biało czerwonej flagi na naszym przedszkol-
nym budynku. W tym roku,  święto Polski – jak je nazywają nasze 
Maluchy, uczciliśmy akademią, podczas której przedszkolaki z po-
szczególnych grup zaprezentowały różnorodny repertuar wokalno-
-taneczno-poetycki.

Na scenie wysłuchali-
śmy wierszy o naszym kraju 
w  wykonaniu dzieci z  naj-
młodszych grup, zaś star-
sze grupy przygotowały, 
między innymi, taniec do 
piosenki patriotycznej oraz 
inscenizację ukazującą 
w  zrozumiały dla dzieci 
sposób historię Polski. Kul-
minacyjnym punktem całej 
uroczystości było odśpie-
wanie Hymnu Polski, któ-
rego melodia szczególnie 
podoba się naszym przed-
szkolakom, a  słowa są im 
dobrze znane. Święto Nie-
podległości przypomina 
nam wszystkim, że mamy 
piękny kraj, o  który mu-
simy dbać, który musimy 
szanować, bo jest to nasza 
Ojczyzna.

Joanna Howorko
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„Poczujmy radość z wolności!!!”  
– uroczyste obchody Święta Niepodległości  

w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Skrzat”

W tym roku, obchody Święta Niepodległości w  Na-
szym Przedszkolu nabrały szczególnie uroczystej 

oprawy. Placówka przyłączając się do apelu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego 
(„...Pragnąłbym, aby radość i  duma w  dniu 11 listopada 
towarzyszyła także najmłodszym obywatelom naszego 
kraju. Bardzo bym chciał, aby młodzi Polacy, w szkołach, 
przedszkolach – poprzez zabawę w  robienie biało-czer-
wonych kotylionów – włączyli się w obchody Święta Nie-
podległości...), aktywnie zaangażowała się w  celebrowa-
nie tego wyjątkowego dnia.

Już na kilka dni przed 11 listopada dyrekcja i pracownicy Przed-
szkola rozpoczęli wspólnie z dziećmi, we współpracy z ich rodzicami, 
działania przygotowujące do tego pięknego święta, które pozwoliły 
nam się poczuć razem w tej wyjątkowej chwili. „I tak dla wspólnej 
korzyści i dla dobra wspólnego...” budynek przedszkolny, jak co roku 
udekorowany został biało-czerwonymi flagami, natomiast scena auli 
przedszkola została zamieniona w niezwykłą scenę barw narodowych 
i symboli patriotycznych, okoloną wystawą plakatów specjalnie przy-
gotowanych na tę uroczystość przez najstarsze grupy przedszkolne 
pod kierunkiem ich nauczycieli.

Jakże cudny, odświętny i niezwykle wzruszający to był widok, gdy 
7 listopada, o godz. 11.00 16 grup przedszkolaków (ok. 400 dzieci) 
stanęło w tym samym momencie w galowych strojach w auli przed-
szkola. Z werwą godną żołnierskiej, sformułowały „szyk kolumn”, na 
czele których stali nauczyciele i dyrekcja przedszkola. Cała społecz-
ność przedszkolna miała przypięte na piersi kotyliony w  barwach 
narodowych.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor – Jolanta Salak, która ser-
decznie przywitała wszystkie dzieci, a  następnie oddała głos Pani 
Małgorzacie Brzezińskiej-Plucie, która zadawała dzieciom pytania 
z „Katechizmu polskiego dziecka” autorstwa Władysława Bełzy, 
a dzieci z przejęciem odpowiadały „...Polak mały..., ...Orzeł Biały...”. 
Śmiało można powiedzieć, że wiersz ten jest najprostszą formą eduka-
cji patriotycznej dla najmłodszego pokolenia i to właśnie on w  ustach 
przedszkolaków brzmi niezwykle wymownie.

Następnie padła komenda: do hymnu i zabrzmiał zaintonowany 
przez Panią rytmiczkę – Dorotę Kleczkowską – Mazurek Dąbrow-
skiego. Było to tak wzruszające przeżycie, że wiele spośród dorosłych 
osób miało łzy w oczach. Dopełnieniem tej „lekcji historii” był spe-
cjalnie zakupiony na tę okazję i wyświetlony  film animowany „O sym-
bolach narodowych”, który bardzo ucieszył dzieci.

Akademię zakończyła Pani Dyrektor, która podziękowała dzieciom 
za piękną patriotyczną postawę i zaangażowanie, życząc dzieciom sa-
mych radosnych chwil i sukcesów, które niesie za sobą życie w wolnej 
Polsce. Dzieci zostały zachęcone do śledzenia w telewizji uroczystości 
odbywających się z okazji Święta Niepodległości, bądź też bezpośred-
niego uczestnictwa w obchodach organizowanych w stolicy.

Urodziliśmy się już w wolnym kraju, ale powinniśmy przywoływać 
w tym dniu emocje tych, którzy wywalczyli dla Polski niepodległość – 
wzruszenie, dumę i radość.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu, a przede 
wszystkim rodzina, przedszkole, szkoła. Młodych ludzi powinien pocią-
gać dobry przykład osób szczerze zatroskanych o Polskę. Patriotyzm 
trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. 
Niech, jako motto w codziennym życiu posłuży nam fragment wier-
sza „11 listopada” z gazety ECHO wyd. Młodego Lasu – 1938 r., art.: 
Na 20 rocznicę odzyskania niepodległości:

„W mej duszy i tych, co są mi rówieśni,
Pytanie wielkie i dumne wyrasta:
Cóż ja uczynić mam, Polsko dla Ciebie,
Ja, com nie walczył przeciwko niewoli,
Com się wychował na wolnych zbóż chlebie.
Dziś, gdy Twe skronie blask chwały okolił?
Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę,
By Cię objęła, i umysł poświęcę
Dla Twego dobra – i te słabe ręce
dla Ciebie, Polsko, składam dziś w ofierze”.
Wyrażamy gorące podziękowania  rodzicom wszystkich naszych 

wychowanków, którzy z  takim zaangażowaniem odpowiedzieli na 
naszą prośbę.

W imieniu społeczności przedszkolnej
Bożena Pietrzak



Kto ty jesteś?  
Polak mały.  

Jaki znak twój?  
Orzeł biały

Naród, który traci pamięć przestaje 
być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi, czasowo zajmują-
cych dane terytorium.

Józef Piłsudski

7 listopada br. w  Publicznym Przedszkolu 
Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach odbył się kon-
cert patriotyczny z okazji obchodów Święta Nie-
podległości pod tytułem „Jesteśmy dziećmi 
ziemi tej” w wykonaniu zaproszonych artystów. 
11 listopada 1918 roku był szczęśliwym dniem 
dla wszystkich Polaków. Właśnie wtedy,  po 123 
latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 
Dlatego ten dzień obchodzimy jako nasze Święto 

Narodowe. W tym roku obchodzimy 96 rocznicę 
odzyskania niepodległości. Jest to ważna data 
dla nas Polaków. 

O godzinie 15.00 z chorągiewkami biało-czer-
wonymi w dłoniach oraz z uśmiechem na twarzy, 
rodzice i dzieci zgromadzili się w jednej z sal przed-
szkola. Na rozpoczęcie wszyscy odśpiewali hymn 
narodowy. Artyści wspólnie z  rodzicami i dziećmi 
śpiewali pieśni patriotyczne. Przybliżone zostały im 
czasy, kiedy nasz kraj był w niewoli oraz temat walki 
o niepodległość, przekazali wszystkim ciekawostki 
o  Ojczyźnie, które upamiętniają ważne wydarze-
nie z dnia 11 listopada 1918 r. Dzieci dowiedziały 
się, że tego dnia podpisano porozumienie o zawie-
szeniu broni i skończyła się niewola. Poznały syl-
wetkę Józefa Piłsudskiego, który dowodził siłami 
zbrojnymi w tamtym okresie. Dzieci z wielkim za-
angażowaniem śpiewały hymn  narodowy i pieśni 
żołnierskie oraz bardzo uważnie słuchały opowie-
ści historycznych.

Obchodząc rocznicę 11 listopada nawet naj-
młodsze pokolenie powinno wiedzieć jak ważne  
jest to święto dla nas Polaków. 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten 
nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa 
do przyszłości (Józef Piłsudski).

M. Pawłowska PP. Nr 1
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„Bezpieczny Skrzat – to szczęśliwy Skrzat...”

Priorytetem naszej placówki jest bezpieczeństwo zarówno 
dzieci, pracowników, jaki i  osób przebywających na jej te-

renie. W  tym celu podejmujemy różne działania. Wprowadzili-
śmy identyfikatory dla rodziców, funkcjonuje księga ewidencji 
wejść do placówki a  wejście odbywa się pod stałym nadzorem 
pracowników przedszkola. Teren i budynek  pozostaje pod  cało-
dobowym monitoringiem. Pracę przedszkola regulują procedu-
ry i regulaminy, których przestrzeganie służy szeroko pojętemu 
bezpieczeństwu. Na terenie przedszkola ciągle podejmowane są 
różnego rodzaju działania, prezentacje, prelekcje i akcje służące 
podniesieniu bezpieczeństwa. 

Jednym z ostatnich, był  Festyn Rodzinny pod hasłem „Każdy przedszko-
lak dobrze wie, jak bezpiecznie zachować się...” zorganizowany z inicjatywy 
p. Marcina Kubickiego – Radnego Miasta Ząbki. Organizatorzy – Miasto Ząbki 
oraz ząbkowskie publiczne przedszkola: „Zielony Dinek”, „Leśny Zakątek” 
i „Skrzat” zapewnili moc atrakcji. Dzieci prezentowały swoje umiejętności ar-
tystyczne, a poprzez zabawę uczyły się bezpiecznych zachowań. Organizato-

rzy zapewnili  przedszkolakom doskonałą zabawę na dmuchańcach, które były 
nieodpłatnie dostępne dla wszystkich, a dorosłym bezpłatne badanie cukru 
i ciśnienia. Partnerzy akcji Grupa DSF udostępniła sprzęt medyczny i  przekaza-
ła na ręce dyrektorów przedszkoli kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków.

Próbna ewakuacja to kolejne działanie podejmowane przez nas w ramach 
profilaktyki bezpieczeństwa, którą przeprowadzamy co roku. W  tym roku 
również taka akcja miała miejsce. 
Po ogłoszeniu alarmu dzieci pod 
opieką personelu sprawnie opuści-
ły budynek przedszkola, udając się 
w  bezpieczne miejsce. Cała akcja 
przebiegła bardzo sprawnie i była 
praktyczną lekcją zachowania się 
w sytuacji zagrożenia, zarówno dla 
pracowników, jak  i  przedszkola-
ków. Wszyscy spisały się na medal!  

Inną  formą doskonalenia z za-
kresu bezpieczeństwa, jakie miało 
miejsce w Publicznym Przedszko-
lu nr 3 „Skrzat” w ostatnim czasie  
było  szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników. Specjaliści z  koncesjono-
wanej Agencji Ochrony Osób i Mienia Grupy DSF przeprowadzili nieodpłatnie 
szkolenie na temat kształtowania umiejętności, stosowanych technik i taktyki 
w zakresie bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych. Kadra  została za-
poznana z  procedurami postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, 
negocjacji z porywaczami, informowania mediów i współdziałania z wyspe-
cjalizowanymi jednostkami ratowniczymi. 

Drugim etapem szkolenia była upozorowana  akcja, podczas której pra-
cownicy na własnej skórze mogli poczuć stan zagrożenia. Takie działania po-
zwoliły uświadomić wszystkim uczestnikom, jak zachować się w przypadkach 
faktycznego zagrożenia.

Podsumowując, wszystkie działania i inicjatywy, jakie podejmujemy słu-
żą dzieciom i temu, by czuły się one bezpieczne. Ze swojej strony dokładamy 
wszelkich starań, aby Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” takim miejscem za-
wsze pozostawało.

Agnieszka Neuff
Wicedyrektor PP3 „SKRZAT”

Szczególne podziękowanie za współpracę w zakresie podnoszenia bez-
pieczeństwa w naszej placówce kierujemy na ręce Pana Sławomira Duba 
– właściciela Firmy Grupy DSF.

Jolanta Salak
Dyrektor PP3 «SKRZAT»



O puchar Tymbarki

W dniach 12–14 listopada 2014 r. Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Ząbkach zorganizował finał powiatów wołomińskiego i  wyszkow-

skiego XV Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
w kategoriach chłopców: U-8, U-10 i U-12.

W środę, w samo południe do rozgrywek 
na ząbkowskich boiskach „Orlik” przy Szkole 
Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum 
nr 1 przystąpiło 17 drużyn w kategorii U-12, 
czyli zawodników urodzonych pomiędzy 1 
stycznia 2003 r., a 31 grudnia 2004 – uczęsz-
czających do IV i V klasy szkoły podstawowej. 
Drużyny podzielono na 6 grup, w których dru-
żyny rozgrywały mecze systemem „każdy 
z każdym”. W grupie A w wyniku losowania 
znalazły się ząbkowskie drużyny reprezentu-
jące szkoły podstawowe: SP nr 2 oraz pierw-
sze drużyny SP nr 1 i SP nr 3. Do rozgrywek 
półfinałowych awansowali zwycięzcy grup. 

Grupę A nie bez trudu wygrała drużyna 
Szkoły Podstawowej nr  2. Oprócz ząbko-
wian do tej grupy półfinałowej awansowały: 
Szkoła Podstawowa z Rząśnika oraz pierwszy 
zespół Szkoły Podstawowej nr  1 z  Kobyłki. 

W drugiej grupie półfinałowej  znalazły się: 
Szkoła Podstawowa nr  1 z  Wyszkowa oraz 
dwa zespoły Orłów Zielonka. Reprezentanci 
Ząbek w pierwszym meczu pewnie pokonali 
chłopców z Rząśnika 5:1, a w drugim, bardzo 
wyrównanym meczu wygrali 1:0 ze Szkołą 
Podstawową nr 1 z Kobyłki i tym samym zaj-
mując pierwsze miejsce w grupie awansowali 
do finału, w którym czekał na nich pierwszy 
zespół Orłów Zielonka. W finale długo wynik 
oscylował wokół  remisu. W końcówce me-
czu tylko zawodnicy SP nr 2 z Ząbek strzelali 
bramki i  ostatecznie wygrali 4:2 i  to nasza 
szkoła będzie reprezentowała powiaty wo-
łomiński i  wyszkowski na finale wojewódz-
twa mazowieckiego, który odbędzie się na 
wiosnę 2015 r.

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 wystą-
piła w składzie: Artur Cholewiński, Damian 

Czapski, Antoni Czarnocki, Kacper Dąb-
kowski, Michał, Durajczyk Filip Felszer, 
Tomasz Osiński, Andrzej Sasin, Leonard 
Stefański, Michał Szymczak, Krystian Teo-
dorczyk i Oskar Zaks. Trenerem był Michał 
Szybalski. 

W  czwartek, do rywalizacji stanęło  
9 drużyn kategorii U-10 podzielonych na trzy 
grupy (chłopcy urodzeni pomiędzy 1 stycz-
nia 2005 a 31 grudnia 2006 roku – II i III klasa 
szkoły podstawowej). Do finału awansowali 
zwycięzcy grup. Podobnie jak dzień wcze-
śniej do grupy finałowej awansowały dru-
żyny reprezentujące:  Szkołę Podstawową 
nr 2 w Ząbkach  oraz pierwszy zespół U.K.S. 
Orły Zielonka. Stawkę finalistów uzupełnił 
drugi zespół Zienkowskich Orłów. Tym ra-
zem zawodnicy z Zielonki okazali się lepsi od 
drużyny SP nr 2 pokonując naszych zawod-
ników 3:0 i  4:0 i  kwestię pierwszego miej-
sca rozstrzygnęli w  bezpośrednim meczu. 
Tu lepszy okazał się pierwszy zespół Orłów 
Zielonka wygrywając 3:1. Chłopcy ze szkoły 
Podstawowej nr  2 w  Ząbkach zajęli wyso-
kie 3 miejsce.

W piątek swój turniej rozegrali najmłodsi 
uczestnicy XV turnieju o  Puchar Tymbarku. 
W kategorii U-8 mogli wziąć udział zawodnicy 
urodzeni między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 
roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 
roku – I klasa szkoły podstawowej. W turnieju 
wzięło udział 5 drużyn, które zagrały syste-
mem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 10 me-
czów najwięcej punktów zdobyli zawodnicy 
U.K.S. Cyklon Wołomin (10 punktów), którzy 
wyprzedzili U.K.S. Orły A Zielonka (8 punktów) 
i  pierwszy zespół Szkoły Podstawowej nr  1 
w Markach. W tej kategorii wiekowej drużyny 
z Ząbek nie startowały. 

W czasie trzech dni rozgrywek XV Turnieju 
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” w  kategoriach chłopców: 
U-8, U-10 i  U-12 udział wzięło 285 zawod-
ników. 
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B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i

informuje,

iż dnia 20.11.2014 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.101.2014 Bur-
mistrza Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2014 r. Pełna treść 
Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Ząbki

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki „rejon ulic Kruczej i Wroniej” 
przygotowanego na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., 
Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., 
Uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., 

Uchwałą Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach

od 3 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. 

(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000 do 1800 – poniedziałki;  od 800 do 1600 – wtorki, środy, czwartki;  od 700 do 1500 – piątki.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na sali konferencyjnej (parter budynku), 

w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać: 
w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska 
Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2–5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ząbki podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwo-
ści udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do dnia 31 grudnia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki. 

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego o pow. 284,44 m2, 

znajdującego się w Ząbkach, 
przy ul. Westerplatte 1/11, 

składający się z pomieszczeń użytkowych kuchni 
w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 

w Ząbkach.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 51-09-744/748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

kontenerami 1,5; 2,5; 
4,5; 7 m3

Ceny za kontener od 180 zł


