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Wakacje to już historia –
nowy rok szkolny rozpoczęty

R

ok szkolny 2014/2015 rozpoczęło w Ząbkach w sumie ponad 6 tys. uczniów.
Edukacja przedszkolna odbywa się
w 3 przedszkolach publicznych oraz zerówkowych oddziałach szkolnych oraz kilkunastu przedszkolach prywatnych.
dokończenie na str. 8

Przedszkole
artystyczno-sportowe

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822
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5 urodziny
Dyskusyjnego
Klubu Książki
Jak co roku już piąty raz Miejska Biblioteczna
Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza chętnych do dyskusji o literaturze w Dyskusyjnym
Klubie Książki. Miłośnicy książek będą mieli możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz porozmawiania w miłej atmosferze
na różne tematy związane z literaturą i nie tylko.
Wspólnie będziemy dzielili się swoimi refleksjami
odnośnie przeczytanych książek i zachęcali do lektury następnych.
Najważniejsza jest pasja czytania, nie musisz być znawcą literatury. Co drugi czwartek
przyjdź i dyskutuj! Godzina spotkań do ustalenia, w miarę zainteresowania chętnych uczestników spotkań.
Ruszamy od października, wszelkie informacje dla zainteresowanych w bibliotece (ul. Orla 6
lok. 75 lub pod numerem telefonu (22)781-62-53
Zapraszamy!

Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach
zaprasza na otwarcie wystawy

MALARSTWA
Waldemara Maluskiego
oraz koncert
27 września 2014 r., godz. 17:00
MOK, ul. Słowackiego 21
(trybuna)
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Katalogi on-line
w Bibliotece
Od 1 września br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach
ruszył katalog internetowy. Czytelnicy będą mogli przez Internet
sprawdzić dostępność książek, zarezerwować je i prolongować po
zalogowaniu na swoim koncie. Każdy zapisany użytkownik biblioteki otrzyma nr kodu PIN oraz numer karty, by móc zalogować się na
swoim koncie. Cała instrukcja obsługiwania konta, rezerwacje i prolongata na naszej stronie internetowej: www.mbpzabki.pl w zakładce
katalogi księgozbioru. Kody PIN i numer karty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości w bibliotece.

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

Festyn „Pożegnanie lata”
i koncert „Budki Suflera”

M

iasto Ząbki, Miejskie Centrum Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach zapraszają na festyn promujący projekt „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego
w Ząbkach – Budowa Krytej Pływalni” pod nazwą „Pożegnanie lata” w dniu 13.09.2014 r. (sobota) godz. 10.00
na terenie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

Projekt „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego
w Ząbkach – Budowa Krytej Pływalni” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Gwiazdą wieczoru będzie „Budka Suflera” godz. 20.00
support „Trace” godz. 19.00
Prowadzący: prezenter i dziennikarz Ziemowit Pędziwiatr
W programie m.in.: przedstawienie klauna – iluzjonisty, zabawy
z chustą, pokaz puszczania baniek mydlanych (na małej scenie, tuż
przy basenie), pokaz tańca synchronicznego (na basenie),
Memoriał GROM Kombat (zawody pływackie żołnierzy elitarnej jednostki GROM ), koncerty orkiestry dętej i chóru, występy sekcji dzieci i młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach oraz
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, gry i zabawy dla
najmłodszych, dmuchańce, konkursy, malowanie twarzy, stoiska promocyjne, grill, stoiska ze słodkościami i wiele innych.

NAUKA ANGIELSKIEGO
Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI
WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH, LICEALNYCH,
FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MAŁYCH
GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI
ZAPRASZAM!
ul. Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104
ajames@wp.pl
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Nowe inwestycje drogowe
Gruntownej modernizacji podlegają kolejne ząbkowskie drogi.
Obecnie przebudowywane są drogi w ul. Moniuszki, Sienkiewicza oraz

W niedalekim sąsiedztwie przebudowywana jest droga powiatowa
na odc. Wojska Polskiego–Rychlińskiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną i 11-go Listopada. To niebezpieczne skrzyżowanie zostanie
zastąpione rondem. Rozebrano już fragment muru szpitalnego i niektóre stare budynki gospodarcze. W tej chwili na tym odcinku powstają chodniki.
Miasto Ząbki współfinansuje to przedsięwzięcie.

Ul. Moniuszki w trakcie remontu

Norwida. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac drogowych zapewniono prawidłowe odwodnienie jezdni. Zostały już zainstalowane
krawężniki. Istniejąca jezdnia zostanie sfrezowana poczym zostanie
położona warstwa asfaltowa.

Rondo zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją
strategii rozwoju miasta Ząbki

W

związku z nadejściem nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020
Urząd Miasta Ząbki postanowił zaktualizować dotychczasową strategię rozwoju Miasta. Dotychczasowa strategia swoim zakresem obejmuje lata
2007–2015. Prace nad aktualizacją dokumentu są wykonywane wspólnie z firmą doradczą Contract Consulting, która posiada niezbędne doświadczenie
w tym zakresie.
„Nowa strategia rozwoju Miasta Ząbki
na lata 2014–2023” jest z punktu widzenia
przyszłości naszego miasta kluczowym dokumentem określającym strategiczne cele
i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego,
które służyć będą poprawie jakości życia

mieszkańców. Strategia będzie realizowana
metodą ekspercko-partycypacyjną, zakładającą udział mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych itd.
Aktualne postępy prac będą opisywane
na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki

w zakładce „Strategia”, a wszystkie pytania
mieszkańcy mogą kierować na adres mailowy
strategia@zabki.pl.
Obecnie trwają prace nad identyfikacją
kierunków rozwoju oraz działań strategicznych Miasta Ząbki. Na początku października
br. dokument strategii będzie poddany pod
konsultacje społeczne. Wspólna dyskusja,
prace eksperckie, spotkania konsultacyjne
oraz badania społeczne pozwolą zweryfikować i zaktualizować cele i kierunki rozwoju
Miasta Ząbki.

Rehabilitacja RehaMedica Ząbki
oraz Studio Masażu
– Rehabilitacja po operacjach
– Rehabilitacja Neurologiczna
– Rehabilitacja dzieci
– Bóle Kręgosłupa i inne.

13.09.2014 sobota godz. 10–12 SP ul. Piłsudskiego 95c
oraz MOK Ząbki ul. Słowackiego 10
pon. godz. 17.00–18.00
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Studio Masażu Ząbki :
– Masaż leczniczy
– Masaż limfatyczny
– Masaż antycellulitowy
bańką chińską
– Masaż sportowy
– Masaż gorącymi kamieniami
i wiele innych.
Ząbki ul. Kaszubska 11
Zapisy tel. 728-478-708
Zobacz nas na facebooku:
Rehabilitacja Ząbki RehaMedica

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł
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www.zabki.pl

LX sesja Rady Miasta Ząbki

28

sierpnia odbyła się 60 sesja RM Ząbki, podczas
której podjęto następujące uchwały:

■ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,
■ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,

■ zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości
opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola,
■ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej,
■ w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2014–2021,
■ w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka prawo miejscowe

Fundusze unijne zmieniły powiat wołomiński
– Ząbki liderem

W

sierpniu odbyło się spotkanie
podsumowujące wykorzystanie środków unijnych przez samorządy oraz przez beneficjentów realizujących swoje projekty na terenie
powiatu wołomińskiego.

Powiat wołomiński może się pochwalić 82
inwestycjami w ramach RPO WM, gdzie całkowita wartość tych projektów wyniosła ponad 306 mln zł. Unijne wsparcie przekroczyło
kwotę 167 mln zł.
Najbardziej aktywną grupą sięgającą po fundusze byli przedsiębiorcy, którzy realizują
na swoim terenie 58 projektów. Pozyskane
środki to ponad 55 mln zł. Podnosząc konkurencyjność swoich firm, kupują i wdrażają
nowoczesne linie technologiczne, inwestują
w środki trwałe, a także w technologie informatyczne. Przyznane unijne dofinansowanie
pozwoliło także na zakupy, np.: maszyn i urządzeń, sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki), maszyn drukarskich.
Wołomińskie samorządy postarały się o przeszło 107 mln zł unijnego wsparcia z RPO WM,
realizując 21 inwestycji. Największą z nich jest

budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla
w Ząbkach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 35 mln zł, a unijne dofinansowanie blisko 21 mln zł.
A jak powiat pozyskiwał unijne pieniądze na
wsparcie kapitału ludzkiego? Jest się czym pochwalić – aż 163 projekty zostały zrealizowane lub wciąż trwają. Blisko 50 mln zł zostało
przeznaczone na pomoc ludziom bezrobotnym, na ich aktywizację poprzez szkolenia,

kursy i staże podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ośrodki Pomocy Społecznej realizują
projekty mające na celu przywrócenie na rynek
pracy osób pozostających bez zatrudnienia,
a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gminy realizują projekty edukacyjne,
rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.
Najwięcej projektów realizują samorządy, jest
ich 110 na kwotę 38 mln zł, na drugim miejscu znalazły się fundacje i stowarzyszenia –
33 projekty na kwotę 8,5 mln zł.

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

Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie
surowym zamkniętym, dach
pokryty blachodachówkową.
Działka ogrodzona, 1500 m 2 .
Szambo, prąd i woda.
Spokojna okolica. Bardzo
dobra lokalizacja i dojazd
do Warszawy. Lubomin,
500 m od trasy nr 50,
około 5 km od obwodnicy
Mińska Mazowieckiego.
W pobliżu szkoła i sklepy.

Kontakt
666-888-978
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Sportowe wakacje karateków z Ząbek

P

odczas letnich wakacji młodzi karatecy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN, którzy na co dzień trenują
w Ząbkach, wzięli udział w 4 obozach sportowych. W wyjazdach uczestniczyły dzieci począwszy od 4 roku
życia. Zgrupowania miały na celu przygotowanie najwyższej formy do grudniowego Pucharu Europy Juniorów w Sosnowcu.

Jak co roku po zakończeniu pełnego zmagań roku szkolnego, najmłodsza grupa z Ząbek wyjechała w góry do zdrojowej miejscowości
Wysowa na obóz wypoczynkowy. Miasteczko przy granicy polsko-słowackiej od dawna znane jest z wielu uzdrowisk i jaskiń solnych, co czyni
to miejsce wyśmienitą bazą treningową w zacisznym i spokojnym otoczeniu. Co bardzo cieszy z roku
na rok zwiększa się liczba zainteresowanych wakacyjnymi
wyjazdami KSW KYOKUSHIN.
Codziennie wczesnym rankiem cała grupa ruszała na wymagające ćwiczenia w terenie,
dzięki którym rosła tężyzna fizyczna, a czas na regenerację
sił był spędzany w pobliskim
parku wodnym. Całe popołudnie należało do wyczerpujących treningów głównych,
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podczas których największy nacisk był położony na techniczne aspekty
karate. Obóz podsumowały rozrywki, w których na najlepszych czekał
puchar Mini Mistrzostw Świata.
Na początku sierpnia w Zakopanem odbył się obóz rodzinny,
który był nie tylko wyzwaniem dla mięśni, ale także sprawdzianem
siły woli i charakteru podczas codziennych kilku godzinnych wypraw
w górę ku słońcu. Prezentem dla wszystkich były niepowtarzalne koszulki klubowe oraz pamiątkowe dyplomy, które uczestnicy otrzymali
ostatniego dnia obozu.
W kolejnym tygodniu sierpnia odbył się międzynarodowy letni
obóz, którego gościem i głównym instruktorem był Glaube Feitosa,
mistrz świata w formule K-1. Brazylijczyk poprowadził treningi, które
staną się natchnieniem dla trenerów,
aby jeszcze profesjonalnej zorganizować przygotowania zawodników do
zbliżającego się sezonu startowego.
Na zakończenie wakacji podczas
Letniej Szkoły w Szkole Podstawowej
nr 1, dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Mistrza nie zatrzymasz
– Sportowcy Dzieciom” skierowanej do dzieci szczególnie utalentowanych sportowo, które z różnych
niezależnych od nich względów
nie mogą w pełni rozwijać swoich
uzdolnień i pasji. Relację z wydarzenia przeprowadził: Polsat Sport oraz
TVP Warszawa.
Początek treningów w Ząbkach już 15 września. Więcej informacji
i zdjęcia na www.kswkyokushin.pl
KSW KYOKUSHIN

EDUKACJA/ZDROWIE
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Sześciolatki w progu szkoły

R

eforma edukacji wzbudza wiele
obaw i kontrowersji. Zwłaszcza
rodzice dzieci urodzonych w I połowie 2008 r. zadają sobie pytanie:
Czy moje dziecko jest na pewno gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie
pierwszej?

Dojrzałość do rozpoczęcia nauki w klasie
pierwszej ma wiele wymiarów.
Wymiar fizyczny – oznacza dobre zdrowie oraz kondycję fizyczną, odporność na
zmęczenie oraz sprawność narządów zmysłów.
Dojrzałość umysłowa obejmuje określoną wiedzą, myślenie, rozumienie i wnioskowanie, pamięć koncentrację uwagi
i spostrzeganie a także umiejętność wypowiadania się i proste liczenie.
Dojrzałość społeczna to znajomość
reguł i norm postępowania wobec innych
i jednocześnie niezależność od negatywnych

wpływów i nadmiernej pomocy (np. ze strony
rodziców).
Dziecko stające w progu edukacji szkolnej powinno potrafić nawiązać prawidłowe
relacje z rówieśnikami i umieć z nim zgodnie
współpracować, co zakłada również umiejętność swobodnego komunikowania się
z innymi osobami. Ważne by dziecko wykonywało polecenia kierowane do całej klasy
i umiało dzielić przeżycia własnej grupy.
Niezwykle ważny jest również aspekt
kontroli doświadczanych emocji oraz konstruktywne sposoby samodzielnego radzenia
sobie np. z lękiem czy złością.
Dobrze jeśli przyszły uczeń umie nazwać
i rozpoznać różnorodne uczucia zarówno
u siebie, jak i u kogoś innego (dojrzałość
emocjonalna).
Rodzice zgłaszający się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obawiają się
najczęściej, że ich dziecko nie poradzi sobie
w obszarze emocjonalno-społecznym.

Z myślą o tych dzieciach, które mają trudności w zakresie identyfikowania i konstruktywnego wyrażania emocji (np. są nadmiernie
lękliwe, nieśmiałe, mają kłopot w radzeniu
sobie ze złością, zazdrością) zostały przygotowane specjalne zajęcia.
Zapraszamy dzieci 6–7 letnie do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce
przy ul. Inżynierskiej 1 na zajęcia „KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI”, które będą odbywały się w małych grupach (6–8 osobowych).
Dzieci, które nie miały wykonanej u nas
diagnozy muszą zgłosić się wraz z rodzicami na konsultację kwalifikującą do udziału
w ww. zajęciach, do psychologów prowadzących grupę: Joanny Dobrowolskiej lub Magdaleny Waniewskiej.
Zapisy pod nr tel. 22 760-24-97 lub
osobiście sekretariacie Poradni od 1 września.
Opracowała: Joanna Dobrowolska-psycholog

Rady dietetyka...

DIETA PIERWSZOKLASISTY

P

ierwszy szkolny dzwonek to moment tak samo stresujący dla
dzieci, jak i dla rodziców. Nasze pociechy zaczynają przygodę z edukacją;
wkraczają w inny nieznany im jeszcze
świat. Nowe otoczenie, nowi koledzy,
nowe wymagania… Dla rodziców,
zwłaszcza dla mam, jest to trudny
i czasem odrobinę bolesny moment.
Pierwsze dni szkoły to niezwykle
ważny czas, w którym trzeba zacząć
wypracowywanie modelu zdrowego
odżywiania naszego dziecka.
Dzieci w wieku szkolnym bardzo szybko
się rozwijają, dlatego ich organizmom
trzeba dostarczyć odpowiednią ilość wita-

min oraz składników mineralnych w dobrze
zbilansowanych posiłkach. Uczeń, którego
czeka sporo wysiłku, powinien jeść regularnie, mniej więcej co 3–4 godziny. Dlatego
przy planowaniu jadłospisu uwzględnijmy
plan lekcji naszej pociechy.
Nie od dzisiaj wiadomo, że śniadanie
jest najważniejszym posiłkiem dnia. Tyczy
się to również diety dziecka. Śniadanie jest
podstawowym paliwem dla naszego organizmu, które ma za zadanie uzupełnić
zapas energii po nocnym odpoczynku. Powinno być pełnowartościowe i składać się
z produktów spożywczych pochodzących
z różnych grup. Jeżeli dziecko przebywa
w szkole dłużej niż 3 godziny, powinno
zjeść drugie śniadanie. Może
to być na przykład kanapka
z pełnoziarnistego pieczywa
z twarożkiem, ze szczypiorkiem i rzodkiewką, do tego
owoc i woda mineralna do
picia.
„Czekoladowe batoniki,
słodycze, napoje gazowane,
fast-foody i chipsy nie są dobrym rozwiązaniem – mówi
dietetyk z Naturhouse. – Wysokokaloryczne przekąski są
ubogie w błonnik pokarmowy,
witaminy i składniki mineralne
oraz mogą prowadzić do otyłości i awitaminozy.”

Jeżeli nasze dziecko przebywa w szkole
dłużej niż 6 godzin, oprócz drugiego śniadania powinno także zjeść zbilansowany
obiad, a więc zupę, drugie danie i deser,
którym będzie owoc, galaretka lub kompot. W przypadku dzieci 5–6 letnich, mogą
one zjeść w szkole nawet do 3 małych posiłków. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali,
że porcje muszą być małe – ½ – 1/3 porcji
osoby dorosłej.
Kolacja powinna być lekka, bez potraw
smażonych. „Aby zwiększyć odporność, do
każdego posiłku podajemy różnorodne warzywa i/lub owoce – dodaje dietetyczka. – Monotonii mówimy stanowcze nie i jednocześnie
zwiększamy podaż składników mineralnych
i witamin.”

Centrum Dietetyczne Naturhouse
w Ząbkach
Tel.: 604-110-153
Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69
(obok Poczty Polskiej)
e-mail: zabki.orla@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia: Pn, Wt: 12:00–20:00,
Śr: 10:00–18:00,
Czw, Pt: 8:00–16:00,
Sobota: 9:00–15:00
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Szkolny budynek modułowy to nie kontener

S

wego czasu dotarł do nas niepokojący sygnał jakoby w nowym budynku o konstrukcji modułowej, który jest zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 panowały fatalne warunki. Poruszeni tą informacją postanowiliśmy to sprawdzić.
Kiedy zapowiedzieliśmy swą wizytę dyrekcji szkoły oraz przedstawicielowi organu prowadzącego okazali oni ogromne zdumienie, ponieważ, jak twierdzą, warunki, jakie tam panują są bardzo dobre, a nawet lepsze niż w głównym budynku szkoły.

Zaciekawiła nas ta rozbieżność, więc tym chętniej postanowiliśmy
skonfrontować te opinie.
Z zewnątrz faktycznie budynek nie jest dziełem architektury, ale
zważywszy, że jest to rozwiązanie bardzo tymczasowe nie ma się co
dziwić, że w elementy zewnętrzne budynku nie inwestowano z nadmiarem. Ale mimo to obiekt jest czysty, zadbany, schludny. Przypomnijmy niedługo cała szkoła będzie rozbudowywana, więc dodatkowe
budynki nie będą potrzebne.
Pierwsze wrażenie, po przekroczeniu progu szkoły nie jest oszołamiające, nie zaskakuje ani in minus, ani in plus. Można powiedzieć

normalny budynek szkolny. Jedynie korytarze mogły by być nieco
większe, ale przypomnijmy budynek szkoły przystosowany jest do
jednoczesnej obsługi ok. 130 uczniów. Natomiast wraz z kolejnymi
krokami obiekt staje się coraz bardziej atrakcyjny. Piękne, duże,
nowo odmalowane sale, wyposażone w dobry sprzęt robią wrażenie. Budynek jest wyposażony w 3 tablice interaktywne, 3 projektory oraz 50 tabletów.
Obok 6 sal lekcyjnych, jest stołówka (56 m2), a także olbrzymia
świetlica (ok. 80–90 m2), specjalna sala na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Budynek jest dwukondygnacyjny. Na każdym poziomie zlokalizowane są 2 toalety dla uczniów oraz jedna dla personelu szkolnego.
Budynek spełnia wymogi budynku użyteczności publicznej, ppoż,
czy Sanepidu.
O krótki komentarz poprosiliśmy dyrektora SP3 Tomasza Łukawskiego:
Budynek modułowy ma swoje plusy i minusy. Na pewno przestronność jest dużym atutem tego obiektu. Sale są dużo większe niż w głównym budynku. Zgodnie z wytycznymi w każdej sali

jest wyznaczone miejsce do zabawy, jak i do pracy przy stolikach.
Sale są bardzo dobrze doświetlone, w każdym pomieszczeniu jest
klimatyzacja. Na każdym piętrze są łazienki, więc dzieci nie muszą
często chodzić po schodach. Oczywiście łazienki są dostosowane
do wieku. Nie ma dzieci starszych. Uczą się tu tylko uczniowie
klas 0 i 1.
Uważam, że sam budynek gwarantuje komfortowe warunki nauki. A ponadto
dzięki niemu nie muszę w szkole wprowadzać 3 zmiany, ani prowadzić zajęć w sobotę.
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Wakacje to już historia
– nowy rok szkolny rozpoczęty
dokończenie ze str. 1
Wiedzę na poziomie podstawowym uczniowie zdobywają
w 4 szkołach publicznych i jednej prywatnej. Ponadto w naszym mieście funkcjonują 3 gimnazja publiczne.
Nie bez przyczyny mówi się, że edukacja to ciągłe wyzwanie.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat powstały w Ząbkach nowe szkoły
(dwa budynki gimnazjalne, budynek Szkoły Podstawowej nr 3, nowe
olbrzymie przedszkole) istniejące zaś gruntownie zostały wyremontowane. Przy szkołach powstały hale gimnastyczne, boiska ze sztucznej nawierzchni). Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt
multimedialny.
I kiedy mogło się już wydawać, że w infrastrukturę oświatową zainwestowano już na tyle dużo, że przez najbliższe lata można będzie
skoncentrować się na innych inwestycjach, w Ząbkach zaszły istotne
zmiany demograficzne.
Jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w Polsce, Ząbki stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania przez
mieszkańców napływających z różnych miejsc kraju. Nowe rodziny to

zarazem więcej dzieci, którym trzeba zapewnić miejsce do edukacji.
Mimo złej sytuacji demograficznej w Polsce, szczególnie jeśli chodzi
o poziom narodzin, w Ząbkach sytuacja jest wyjątkowo dobra (nasze miasto cieszy się jednym z najwyższych współczynników przyrostu naturalnego). Z jednej strony nowi młodzi mieszkańcy to wielka
radość, z drugiej zaś konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc
szkolno-przedszkolnych.
Aby sprostać tym wyzwaniom, władze miasta zdecydowały o rozbudowie niemal wszystkich obiektów szkolnych. W tym roku będą
rozbudowywane SP2 i SP3. W tym roku też podjęto decyzję o zakupie nieruchomości, która będzie przeznaczona pod budowę nowej
szkoły od podstaw.
Lada moment rozpocznie się rozbudowa SP3. Budowa nowego,
olbrzymiego budynku na pewno zajmie w optymistycznym wariancie
ok. 2 lat. W tym czasie trzeba zapewnić uczniom dodatkowe miejsca.
W tym celu na terenie SP3 został zlokalizowany tymczasowy budynek
wykonany w technologii modułowej, w którym zajęcia mają uczniowie klas 0–1.
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie panują tam warunki. Relacja na str. 8

Czas zacząć
nowy rok szkolny
w Zespole Publicznych
Szkół Katolickich!
„Dzyń! Dzyń! To już! Już czas!” – od rana w Zespole Szkół Katolickich w Ząbkach słychać było nawoływanie szkolnego dzwonka,
który, wyraźnie już stęskniony, po wakacjach rozpoczął swą codzienną pracę. Odnowione, odmienione oblicze sal szkolnych
i korytarzy witało wszystkich przybywających doń uczniów i nauczycieli. W tym roku w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej pojawią się sześciolatki, nowością jest także dziennik elektroniczny,
który od tego roku będzie jedynym obowiązującym dziennikiem
w szkole. Nasza szkoła jest świetnie wyposażona: w kilku salach
znajdują się tablice multimedialne, każda sala ma dostęp do rzutnika, komputera i Internetu. Mamy nadzieję, że ten rok znów będzie

obfitował w ciekawe wydarzenia oraz postawi przed uczniami i nauczycielami wiele nowych intelektualnych i duchowych wyzwań.
(ALW)
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ANGIELSKI? TAK! ALE JAK?
ANGIELSKI ZAMIAST ŚWIETLICY
Takich zmian w polskim systemie edukacyjnym
nie było dotychczas nigdy. Z jednej strony do szkół
wkraczają pięciolatki, z drugiej wyjątkowej wagi
nabiera egzamin z języka angielskiego na koniec
gimnazjum i szkoły podstawowej.
Świadomość rodziców, co do tego, jak dużo
zależy w życiu od znajomości języków obcych, rośnie z roku na rok. Rośnie też poziom wymagań
rodziców. Coraz więcej z nich wie, czego powinni
spodziewać się po kursie językowym i jak wybrać
szkołę językową najodpowiedniejszą dla dziecka.
Zespół EARLY STAGE wkracza w nowy rok
szkolny świadomy nowych wyzwań i dobrze do
nich przygotowany. Po 21 latach doświadczeń
w nauczaniu dzieci w wieku od lat 6 do 18 i 3 latach nauczania dzieci w wieku przedszkolnym oraz
sukcesów związanych z pozytywną oceną naszego
programu i naszych materiałów przez Rodziców,
w tym roku szkolnym EARLY STAGE jeszcze bardziej dostosowuje swój program do nowych realiów szkolnych.
Większość dzieci spędza codziennie wiele godzin w świetlicy szkolnej czekając na lekcje lub po
lekcjach na rodziców. Co można zrobić, by efektywnie wykorzystać długie godziny oczekiwania w świetlicy? Godziny wczesnopopołudniowe to czas, kiedy
umysł dziecka jest najbardziej chłonny. To właśnie
wtedy dzieci powinny uczyć się języków, muzyki
i rozwijać indywidualne zdolności. Ale jak to zrobić,
kiedy obowiązki zawodowe powodują, że dopiero
późnym popołudniem lub nawet wieczorem możemy zająć się zajęciami dodatkowymi naszych dzieci?
Rozwiązanie problemu znalazła szkoła EARLY
STAGE. Pracownicy szkoły zbierają grupki uczniów
i na życzenie rodziców przyprowadzą je na zajęcia
w pobliskim lokalu szkoły, a następnie po zakończonych zajęciach odprowadzą do świetlicy szkolnej.
Dzięki temu rodzice naszych uczniów nie muszą mar-

twić się, jak ich dzieci dotrą na dodatkowe lekcje angielskiego, a sami uczniowie mogą wesoło i twórczo
spożytkować czas, który spędziliby na świetlicy. Taki
system od lat zdaje egzamin w wielu warszawskich
szkołach. Uczniowie z Ząbek także będą mogli skorzystać z tej usługi już od października.
Do EARLY STAGE w roku szkolnym 2013/2014
uczęszczało w Polsce około 10 000 uczniów. Stworzyliśmy intensywny program nauczania oparty
na autorskich, ambitnych podręcznikach. Wiele
lat doświadczenia, brak lęku przed wprowadzaniem ciągłych zmian, ogromna pracowitość zespołu, dokładna obserwacja potrzeb naszych uczniów
i słuchanie sygnałów płynących od lektorów, przekładają się na sukces naszej metody i prężny rozwój
szkoły. O naszej skuteczności świadczy niewątpliwie fakt, że na rynek pracy wkraczają właśnie nasi
pierwsi absolwenci, obejmując stanowiska w kancelariach adwokackich, agencjach PRowskich, turystyce oraz dyplomacji. Są wśród nich również
świeżo upieczeni nauczyciele języka angielskiego.
Na taką pozycję zaczęli pracować, gdy byli sześcio-,
siedmiolatkami. Jako szesnastolatkowie opuszczali
szkołę z certyfikatem Cambridge FCE lub CAE, które świadczą o znajomości języka na poziomie pozwalającym pracować i studiować w środowisku
anglojęzycznym.
METODA, KTÓRA NAPRAWDĘ PRZYNOSI EFEKTY
Ostatnie dwudziestolecie możemy nazwać erą
języków obcych. Nikt nie ma wątpliwości, jak ważna jest dziś ich dobra znajomość. Psychologowie,
pedagodzy i językoznawcy prześcigają się w tworzeniu efektywnych teorii nauczania. Wiemy już,
że aby być skutecznym, potrzebujemy nie tylko
dobrego podręcznika i profesjonalnego nauczyciela, ale również dobrej muzyki, rymu, rytmu, ruchu,
gier, dramy i działań zespołowych.
Zabawa jest bardzo ważnym elementem
w procesie przyswajania języka przez dzieci

Optymistyczne wyzwania
w nowym roku szkolnym
w „Skrzacie”

W

Publicznym Przedszkolu nr 3
„Skrzat” nowy rok szkolny rozpoczęliśmy zmianami. W odpowiedzi na
zapotrzebowania mieszkańców naszego
miasta, w przedszkolu powstały dodatkowe dwie grupy. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu pomieszczeń, do naszego przedszkola w roku 2014/2015 łącznie
uczęszczać będzie 409 Skrzatów. Zwiększona ilość grup nie ma wpływu na warunki pracy i zabawy pozostałych dzieci.

10

Nowy rok szkolny to nie tylko więcej przedszkolaków, ale i więcej pomysłów, ciekawych wydarzeń
oraz przedsięwzięć, w których będziemy brać udział.
Aby sprostać wyzwaniom, jakie nas czekają, kadra
„Skrzata” nieustannie będzie podnosić swoje kwalifikacje. Już przed pierwszym września nauczyciele
i specjaliści wzięli udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewaluacji wewnętrznej placówki, a to dopiero początek roku...
Nasze przedszkole będzie realizowało wiele różnych interesujących programów i projektów, m.in.:
Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia
Psychicznego dzieci 5–6 letnich „Klub Przyjaciół
Zippiego”, Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, a także pro-

www.zabki.pl
w wieku wczesnoszkolnym. Nie można jednak
tylko na niej poprzestać i oczekiwać, że nie poparta intensywną pracą da efekt w postaci dobrej
znajomość języka. Aby zabawa mogła być skutecznym narzędziem, musi być wykorzystywana
w odpowiedni – umiejętny sposób. Formą zabawy, która uczy jest np. rytmiczne skandowanie czy
śpiew połączony z ruchem, a mało edukacyjną –
w sensie językowym – jest długotrwałe rysowanie,
kolorowanie czy wycinanie. Te elementy muszą
wzajemnie zmieniać się i uzupełniać, oraz dopasowywać do wieku dziecka. Dlatego też, w starszych grupach wiekowych (poziom gimnazjum
i liceum) stawiamy głównie na systematyczną
pracę na zajęciach i rzetelne przygotowywanie
się w domu. Nasi podopieczni na tym etapie angażowani są w ambitne projekty multimedialne
i konkursy językowe. Dla pełnej skuteczności metody niebagatelne znaczenie ma również udział
rodziców w procesie. Ich rolą jest wpajanie dzieciom konsekwencji i systematyczności w uczeniu
się języka obcego oraz wypracowywanie poczucia obowiązku. Lektorzy EARLY STAGE pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami – opracowują
szczegółowe raporty z postępów swoich podopiecznych i spotykają się z rodzicami na zebraniach oraz dniach otwartych.
ROK SZKOLNY 2014/2015
Rodzice z coraz większą ufnością powierzają
EARLY STAGE edukację językową swoich dzieci,
czego dowodem jest fakt, że sami wskazują nam
miejsca, gdzie chcieliby widzieć placówki naszej
szkoły. W bieżącym roku szkolnym powstaje nasza
nowa filia w Ząbkach. Otwieramy dwa nowe lokale: przy ul. Kopernika 32 w pobliżu SP 3 oraz przy
ul. Wojska Polskiego 18 w pobliżu SP 2 i Zespołu
Publicznych Szkół Katolickich.
Przed nami pierwszy rok szkolny z EARLY STAGE ZĄBKI. Zajęcia rozpoczynają się 1 października. Szersze informacje oraz zapisy on line na
stronie www.earlystage.pl/zabki, drogą mailową:
zabki@earlystage.pl lub telefoniczną 732 789 025.
jekty międzynarodowego programu eTwinning. Od
września wszystkie grupy będą realizować również
program „Optymistyczne Przedszkole”, który daje wiele możliwości podejmowania inspirujących
inicjatyw. Jesteśmy w trakcie ubiegania się o certyfikat „Partnerskiego Przedszkola”. Oprócz zajęć
realizowanych w ramach podstawy programowej,
nauczyciele pracujący w przedszkolu, przygotowali
dla dzieci bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych, które realizowane będą jako „Innowacyjne
zajęcia ze Skrzatem”. Są to m.in.: „Tęczowa plastyka”,
„Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej”, „Muzykoterapia”, „Świat oczami dziecka wg metody M. Montessori”, „Akademia Skrzata” i wiele innych.
Nasze przedszkolaki przez cały rok objęte będą
pomocą wielu specjalistów pracujących w placówce, m.in. mogą korzystać z zajęć z: psychologiem,
logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI, pedagogiem
specjalnym.
Pełni pomysłów, pasji, radości i optymistycznego
nastroju rozpoczynamy nowy rok szkolny, w przekonaniu, że to będzie dla „Skrzata” kolejny udany rok.
Anna Boruc

www.zabki.pl
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Radio Ząbki – propozycja na wrzesień

I

nternetowe 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.
Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach programowych (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 dobre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu

miesiąca znaleźć chwilę i posłuchać tego, co ich najbardziej interesuje.
Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego radia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.
Poniżej przedstawiamy aktualny program.

AUDYCJA I

AUDYCJA IV

6. BLOK MUZYCZNY

3. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

7. KABARET NEONÓWKA – EKSKLUZYWNY WYWIAD DLA RADIA ZĄBKI

3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BURMISTRZ ROBERT PERKOWSKI

3. BLOK MUZYCZNY

8. BLOK MUZYCZNY

4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– WYBRAŁA POLSKĘ, ALE MYŚLI O UKRAINIE – REPORTAŻ
– HIT

4 BLOK MUZYCZNY
5. TAJEMNICE TITANICA – AUDYCJA BOGUSŁAWA WOŁOSZAŃSKIEGO
6. BLOK MUZYCZNY
7. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – DOLCAN RUSZA PO
EXTRAKLASĘ
8. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA II
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. MOJA MUZYKA – BUŁAT OKUDŻAWA
5. BLOK MUZYCZNY
6. KOMENTARZ MIESIĄCA – CZY
DONALD TUSK TO NACZELNY
KŁAMCA RP?
7. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA III

4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– ECHA WAKACJI. MIELNO –
PRAWDA O POLSKIEJ IBIZIE
5. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA

6. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – ZĄBKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE

6. BEZ CENZURY – CHŁOPIEC,
KTÓRY BYŁ W NIEBIE – REPORTAŻ

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

7. BLOK MUZYCZNY

3. MOJE PODRÓŻE – ISLAM – AUDYCJA WOJCIECHA CEJROWSKIEGO

8. MOJE PODRÓŻE – AFRYKA PÓŁNOCNA

7. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA V

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

5. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – W ZĄBKACH ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁA
MATEMATYKI DWA PLUS DWA

3. BLOK MUZYCZNY

6. BLOK MUZYCZNY

4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY –
MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W AMERYKAŃSKIEJ SZKOLE

AUDYCJA VIII

1. SYGNAŁ RADIA

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA
7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – UTRUDNIENIA NA DROGACH
9. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA VI

3. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA

4. LENISTWO KONTROLOWANE –
JAK SOBIE RADZIĆ ZE ZMĘCZENIEM

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

5. BLOK MUZYCZNY
6. MOJE SPOTKANIA – NATASZA
URBAŃSKA
7. BLOK MUZYCZNY
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AUDYCJA VII

4. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ

5. BLOK MUZYCZNY

3. GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ
MIASTA ZĄBKI – ROBERT PERKOWSKI
4. BLOK MUZYCZNY
5. KOMENTARZ MIESIĄCA –
STREFA GAZY

1. SYGNAŁ RADIA

9. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA X
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. MOJE SPOTKANIA – MARTA
ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA
4. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

5. KŁÓTNIA Z POLICJANTEM DROGÓWKI

3. BLOK MUZYCZNY

6. BLOK MUZYCZNY

4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY –
SKANDALICZNE ZACHOWANIE
SĘDZINY W SZCZECINIE – REPORTAŻ

7. MARCIN DANIEC O PALENIU
PAPIEROSÓW

5. BLOK MUZYCZNY

8. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA XI

6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

1. SYGNAŁ RADIA

7. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

8. NASZE SPRAWY – TORTURY
W POLSKIEJ POLICJI

3. NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLAKÓW – KONSTANTY ILDEFONS
GAŁCZYŃSKI

9. BLOK MUZYCZNY

4. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA

5. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– ZAKOŃCZCIE WRESZCIE TĘ
WOJNĘ

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

6. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA IX

www.zabki.pl

SPORT/OGOSZENIA

IV Turniej Piłkarski
o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

W

niedzielę, 7 września na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach odbył się już IV Turniej Piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
Były to największe dotychczas organizowane przez
nasze stowarzyszenie zawody, podczas którego przez
10 godzin, o główne trofeum walczyło 120 zawodników
z 12 drużyn!

W wyniku losowania, drużyny zostały podzielone na dwie grupy,
po sześć zespołów, w których rozgrywane były mecze w systemie
„każdy z każdym” W Grupie I występowały drużyny: Huragan Ząbki,
Łowcy Fotoradarów, FC Janusze Ząbki, Delta Ząbki C.F., Wolni
Strzelcy oraz Joint i Sport.
Natomiast w Grupie II grały drużyny: TurboPtysie, El Presidente,
Albatros Ząbki, Witolin, Wybrzeże Klatki Schodowej oraz Dolcanik.
Rozgrywki grupowe wyłoniły po dwie drużyny do fazy play-off. W tej fazie mecze trwały po 24 minuty (2 x 12 minut). Puchar
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek wygrała drużyna Dolcanik pokonując w finale 2–1 zwycięzcę trzech poprzednich edycji turnieju

– drużynę Albatros Ząbki. Trzecie miejsce na podium przypadło
drużynie FC Janusze Ząbki. Tytuł króla strzelców otrzymał Tomasz
Terpiłowski z drużyny Albatros Ząbki. Na koniec pamiątkowe dyplomy, medale i puchar wręczali zastępca burmistrza Miasta Ząbki
– Artur Murawski oraz prezes TPZ – Grzegorz Siwek.
Turniej współfinansowany był ze środków Miasta Ząbki. Za pomoc przy organizacji turnieju dziękujemy serdecznie burmistrzowi
Robertowi Perkowskiemu, komendantowi Straży Miejskiej Zbigniewowi
Forysiakowi, Pani Agnieszce Gmitrzuk oraz Panu Wojciechowi Wódce.
Kierujemy także serdeczne podziękowania w stronę dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Pani Ireny Małyszczuk.
Turniej Piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek był
nie tylko okazją do sportowej rywalizacji. Z każdym turniejem, łączą
się także kolejne urodziny Towarzystwa przyjaciół Ząbek – tym razem świętowaliśmy swoje 4 lata istnienia! Więcej informacji i galerię
z turnieju można znaleźć na stronie internetowej www.tpz.org.pl
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 52 z obrębu 0051, 03-27
o powierzchni 1 156 m2, położonej w Ząbkach
przy ul. Kaszubskiej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 06.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł
Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
02.10.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi)
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 5109 744 i 745 w godzinach pracy urzędu.
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Obszar ograniczony: od północy południowymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Skargi do
ul.Wolności, na południe ul.Wolności do ul. kard. Wyszyńskiego, południową granicą ogródków działkowych do granicy administracyjnej z m. st. Warszawą, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st Warszawą do ul.Batorego, od południa ul.Batorego (numery parzyste od nr 50) do ul.Tetmajera, od wschodu osią ul.Tetmajera (numery
nieparzyste) - przechodzącą w ul.Budkiwicza - osią ul.Budkiwicza (numery nieparzyste od nr 3 do nr 13) do ul.Skargi.

Obszar ograniczony: od północy południowymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Skargi do
ul.Budkiewicza, od zachodu osią ul.Budkiewicza (numery parzyste od nr 4 do nr 24) przechodzącą w ul.Tetmajera, osią
ulicy Tetmajera (numery parzyste) do ul.Batorego, od południa osią ul.Batorego (numery parzyste od nr 18 do nr 46)
do ul.Sobieskiego, od wschodu zachodnimi granicami działek położonych po nieparzystej stronie ul.Sobieskiego do
ul.Wojska Polskiego, osią ul.Wojska Polskiego (numery nieparzyste od nr 23), osią ul.Rychlińskiego (numery parzyste
od nr 2 do nr 14a) do ul.Szpitalnej, ul Szpitalną (numery nieparzyste do nr 27) do ul.Skargi.

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki, od wschodu granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Zielonka do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok, od południa
linią kolejową Warszawa Wileńska - Białystok do ul.Wojska Polskiego, od zachodu osią ul. Wojska Polskiego (numery parzyste) do ul. Rychlińskiego, osią ul.Rychlińskiego (numery nieparzyste od nr 1 i numery parzyste od nr 20)
do ul.Szpitalnej osią ul.Szpitalnej (numery parzyste) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki.

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Batorego (strona nieparzysta) do ul.Nowej (stanowiącej przedłużenie ul.Tetmajera), dalej ul.Nową (strona nieparzysta) do ul.Jana Pawła II, ul.Jana Pawła II (cała) na wschód do ul.Batorego,
od wschodu ul.Batorego do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska – Białystok, od południa linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska – Białystok do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa, dalej granicą administracyjną
miasta Ząbki z m.st. Warszawa, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa.

Obszar ograniczony: od północy i wschodu osią ul.Batorego (strona nieparzysta do nr 53a) do ul.Jana Pawła II, od Ulice: Batorego nr nieparzyste od 1 do 53A, Bema cała, Chłopickiego cała, Dąbrowskiego cała, Łąkowa nr niepapołudnia północnymi granicami działek położonych po stronie parzystej ul.Jana Pawła II do ul.Nowej, od zachodu rzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 34, Mickiewicza nr parzyste wszystkie i nieparzyste od 1 do 57, Niepodległości
osią ul.Nowej (strona parzysta)i przedłużeniem jej linii do ul.Batorego.
cała, Nowa nr parzyste wszystkie, Parkowa cała, Sowińskiego cała, Torfowa nr nieparzyste od 1 do 15E i parzyste od
2 do 26A, Wesoła cała, Wysockiego cała, Wyspiańskiego nr 2

Obszar ograniczony: od północy ul. Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 27a i numery parzyste od nr 2 do Ulice: Batorego nr parzyste od 2 do 16B, Górnośląska nr nieparzyste od 1 do 19A i parzyste od 2 do 18, Konopnicnr 24) do ul. Wojska Polskiego, od wschodu osią ul.Wojska Polskiego (numery nieparzyste do nr 21) do torów kole- kiej cała, Leszyckiego cała, Sobieskiego nr nieparzyste od 1 do 27A i parzyste od 2 do 24, Wojska Polskiego nr niejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok, od południa torami kolejowymi linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul. parzyste od 1 do 21
Batorego, od zachodu osią ul. Batorego (numery parzyste do nr 16b) do ul. Sobieskiego,

Obszar ograniczony: od północy linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul.Piłsudskiego, od Ulice: Harcerska cała, Kołłątaja nr nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 46, Łodygowa cała, Matejki cała, Piłsudwschodu osią ul. Piłsudskiego (numery parzyste) do ul.Kołłątaja, ul. Kołłątaja (numery nieparzyste od nr 1 do nr 53 skiego nr parzyste od 2 do 54 i nieparzyste od 9 do 35B, Skorupki nr nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 10,
i numery parzyste od nr 2 do nr 46) do ul. Szwoleżerów, od południa osią ul.Szwoleżerów (numery nieparzyste do Staszica cała, Szwoleżerów nr nieparzyste od 1 do 21, Warszawska cała, Westerplatte cała, Zaciszna cała
nr 21) do ul.Piłsudskiego, wschodnimi granicami działek położonych po nieparzystej stronie ul.Piłsudskiego do ul.Warszawskiej, ul.Warszawską (cała) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m.st. Warszawa, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.
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Ulice: Brzozowa cała, Chabrowa cała, Jana Pawła II cała, Klamrowa cała, Łąkowa nr nieparzyste od 35 do końca
i nr parzyste od 36 do końca, Mickiewicza nr nieparzyste od 59 do końca, Mokra cała, Nowa nr nieparzyste wszystkie, Ogrodowa cała, Piastowska cała, Polna cała, Sezamkowa cała, Słowiańska cała, Torfowa nr nieparzyste od 17 do
końca i parzyste od 28 do końca, Wiśniowa cała

Ulice: Asnyka cała, Cisowa cała, Kolejowa cała, Modrzewiowa cała, Moniuszki cała, Nadleśnictwo, Norwida cała,
Orzeszkowej cała, Paderewskiego cała, Prusa cała, Rychlińskiego nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 20 do końca,
Sienkiewicza cała, Sobieskiego nr parzyste od 26 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Szpitalna nr parzyste wszystkie, Wierzbowa cała, Wojska Polskiego nr parzyste wszystkie

Ulice: 11 Listopada nr nieparzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 4, Batorego nr parzyste od 18 do 46, Budkiewicza
nr parzyste od 4 do 24, Górnośląska nr nieparzyste od 21 do 59 i parzyste od 22 do 62, Kuleszy cała, Lisa Kuli cała,
Piaskowa cała, Popiełuszki nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 22, Rychlińskiego nr parzyste od 2 do 14A,
Szpitalna nr nieparzyste od 1 do 27, Tetmajera nr parzyste wszystkie, Wigury nr nieparzyste od 1 do 17 i parzyste od
2 do 18C, Wita Stwosza cała, Wojska Polskiego nieparzyste od 23 do końca, Wyspiańskiego nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 2A do końca, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 28, Zakopiańska nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 20B, Żeromskiego cała, Żwirki nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 18A

Ulice: 11 Listopada nr nieparzyste od 35 do końca i parzyste od 6 do końca, Batorego nr parzyste od 50 do końca,
Bortnowskiego cała, Budkiewicza nr nieparzyste od 3 do 13, Składkowskiego cała, Górnośląska nr nieparzyste od
61 do końca i parzyste od 68 do końca, Hallera cała, I Brygady cała, Kombatantów cała, Gałczyńskiego cała, Sosnkowskiego cała, Starzyńskiego cała, Tetmajera nr nieparzyste wszystkie, Wilcza cała, Wolności nr parzyste od 2 do
42, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 34 do końca

Ulice: Cicha cała, Drewnicka nr parzyste wszystkie, Graniczna cała, Kochanowskiego nr nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2 do 12, Leśna cała, Narutowicza nr nieparzyste od 1 do 15 i od 19 do 23, parzyste od 2 do 18, Popiełuszki
nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Skargi nr nieparzyste od 1 do 27A i parzyste od 2 do 22A,
Spokojna cała, Szpitalna nr nieparzyste od 29 do końca, Żwirki nr parzyste od 20 do końca

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul.Szpitalnej, od wschodu
osią ulicy Szpitalnej (numery nieparzyste od nr 29) do ul.Skargi, od południa ul.Skargi (po stronie nieparzystej do
nr 27A, po stronie parzystej do nr 22A) do ul.Żwirki, od zachodu osią ul.Żwirki (numery parzyste od nr 20) do ul.Narutowicza, osią ul.Narotowicza (numery nieparzyste od nr 19 do nr 23) do ul.Popiełuszki, ul.Popiełuszki do ul.Drewnickiej, osią ul.Drewnickiej (strona parzysta) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki.
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Ulice: Budkiewicza nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 26 do końca, Drewnicka nr nieparzyste wszystkie,
Gwiaździsta, Kochanowskiego nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 16 do końca, Na Bagnie cała, Narutowicza nr parzyste od 20 do końca i nr nieparzyste od 25 do końca, Pogodna, Skargi nr parzyste od 24 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Wigury nr nieparzyste od 19 do końca i parzyste od 20 do końca, Wolności nr nieparzyste
wszystkie i parzyste od 44 do końca, Zakopiańska nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Żwirki
nr nieparzyste od 21 do końca

Ulice w okręgu

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul.Drewnickiej, dalej osią
ulicy Drewnickiej (strona nieparzysta) do ul.Popiełuszki, zachodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul..Popiełuszki do ul. Narutowicza, osią ul.Narutowicza do ul.Żwirki, osią ul.Żwirki (numery nieparzyste od
nr 21) do ul.Skargi, od południa ul.Skargi (po stronie nieparzystej od numeru 29 i po stronie parzystej od nr 24) do
ul.Wolności, wschodnią granicą ogródków działkowych przy ul. Wolności do ul. kard. Wyszyńskiego, południową
granicą ogródków działkowych do granicy administracyjnej z m. st. Warszawą i od zachodu granicą administracyjną
miasta Ząbki z m. st. Warszawą do granicy administracyjnej z miastem Marki.

Granice okręgu
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1

1
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Liczba
wybieranych
radnych

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych,
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Ząbki oraz w wyborach na Burmistrza Miasta Ząbki

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 3 września 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Ząbki
oraz w wyborach na Burmistrza Miasta Ząbki
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIA
www.zabki.pl

Obszar ograniczony: od północy ul.Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 3 do nr 31) do ul.Kwiatowej, dalej osią
ul Sikorskiego (numery parzyste do nr 76), do ul.Zielenieckiej, od wschodu osią ul.Zielenieckiej (strona parzysta) do
ul.Szwoleżerów, od południa osią ul.Szwoleżerów (numery nieparzyste od nr 23 do nr 71) do ul. Kołłątaja, od zachodu wschodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Kołłątaja.

Obszar ograniczony: od północy osią ul.ks.Skorupki (strona parzysta od nr 62) do ul.Gdyńskiej, osią ul.Gdyńskiej
(numery nieparzyste od nr 23) do ul.Lipowej, osią ul Lipowej (strona parzysta) do ul.Wyzwolenia, na południe osią
ul.Wyzwolenia (strona parzysta) do ul.ks.Skorupki, osią ul.ks.Skorupki do ul.Żołnierskiej, od wschodu ul. Żołnierską,
od południa północną granicą ul.Gajowej przechodzącej w ul.Sikorskiego, osią ul.Sikorskiego (numery nieparzyste
od nr 33 do nr 59a) do ul.Kwiatowej, od zachodu osią ul.Kwiatowej (strona nieparzysta), stanowiącej przedłużenie
ul.Orlej do ul.ks.Skorupki.

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Sikorskiego (numery parzyste od nr 82) przechodzącej w ul.Gajową, ul.Ga- Ulice: Gajowa nr parzyste wszystkie, Jaśminowa cała, Kosynierów cała, Kościuszki cała, Krucza cała, Pułaskiego cała,
jową (strona parzysta) do ul.Żołnierskiej, od wschodu ul. Żołnierską, od południa osią ul. Szwoleżerów (numery nie- Sikorskiego nr parzyste od 82 do końca, Szwoleżerów nr nieparzyste od 77 do końca, Świerkowa cała, Wronia cała,
parzyste od nr 77) do ul.Zielenieckiej, od zachodu osią ul.Zielenieckiej (strona nieparzysta).
Zieleniecka nr nieparzyste wszystkie

Obszar ograniczony: od północy południowymi granicami działek położonych po stronie parzystej ul.Warszawskiej
do ul.Piłsudskiego, ul.Piłsudskiego (numery nieparzyste i numery parzyste) do ul.Szwoleżerów, dalej osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste do nr 38b) do ul.Reymonta, od wschodu osią ul.Reymonta (strona parzysta) do ul.Powstańców,
od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste do nr 9) do ul.Piłsudskiego, osią ul.Piłsudskiego do ul.Rybnej
i północnymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Rybnej do ul.Bocianiej, i północnymi granicami działek położonych po stronie parzystej ul.Skowronka i na zachód do granicy administracyjnej miasta Ząbki
z m.st.Warszawa, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa.

Obszar ograniczony: od północy ul.Skowronka (cała) i ul.Rybną (cała) do ul.Piłsudskiego, ul.Piłsudskiego ( numery Ulice: Piłsudskiego nr nieparzyste od 101 do końca i parzyste od 126 do końca, Powstańców nr parzyste od 2 do 4B,
parzyste od nr 126) do ul.Powstańców, osią ul.Powstańców (numery parzyste do nr 4b) do ulicy dojazdowej do Rybna cała, Skowronka cała, Skrajna cała, Wspólna cała, Żurawia cała
osiedla przy ul.Powstańców 2, od wschodu osią ulicy dojazdowej do osiedla przy ul.Powstańców 2 i ulicą osiedlową
do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa i zachodu granicą administracyjną miasta
Ząbki z m. st. Warszawa.

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 42 do nr 72) do ul.Dzikiej, od wschodu Ulice: Andersena nr parzyste od 2 do 6, Bratnia cała, Dzika nr parzyste wszystkie, Kwiatowa nr nieparzyste od 41 do
osią ul. Dzikiej (strona parzysta) do ul. Powstańcow, od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste od nr 15 końca i nr parzyste od 48 do końca, Powstańców nr nieparzyste od 15 do 15E, Reymonta nr nieparzyste wszystkie,
do nr 15e) do ul.Reymonta, od zachodu osią ul. Reymonta (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów.
Różana cała, Szwoleżerów nr parzyste od 42 do 72

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 76 do nr 98) do ul.gen.Maczka, od Ulice: Akacjowa cała, Andersena nr parzyste od 12 do 18D, od 18F do 18H i nieparzyste od 3 do 19, Dzika nr niepawschodu osią ul.gen.Maczka (strona parzysta) do ul.Powstańcow, od południa osią ul.Powstańców (numery niepa- rzyste wszystkie, Krasickiego cała, Jagiellońska cała, Kaszubska cała, Kopernika cała, Maczka nr parzyste wszystkie,
rzyste od nr 17 do nr 25g) do ul.Dzikiej, od zachodu osią ul.Dzikiej (strona nieparzysta) do ul.Szwoleżerów.
Powstańców nr nieparzyste od 17 do 25G, Szwoleżerów nr parzyste od 76 do 98

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 104) do ul.Żołnierskiej, od wschodu Ulice: Andersena nr 18E, nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Baśniowa cała, Jasna cała, Maczka
ul. Żołnierską do ul.Powstańców, od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste od nr 29) do ul. gen.Maczka, nr nieparzyste wszystkie, Mazowiecka cała, Powstańców nr nieparzyste od 29 do końca, Szwoleżerów nr parzyste
od zachodu osią ul.gen.Maczka (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów.
od nr 104 do końca, ul. Wybickiego cała, Calineczki cała

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Powstańców (numery parzyste od nr 6 do nr 60), od wschodu linią ulicy osie- Ulice: Baczyńskiego cała, Chełmońskiego cała, Herberta cała, Kościelna cała, Malczewskiego cała, Podleśna cała, Podlowej (na osiedlu przy ul.Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul.Mazowieckiej, równoległej do ul.Złotej, wstańców nr parzyste od 6 do 60, Złota nr parzyste wszystkie
na zachód pomiędzy blokami Powstańców 60 i Powstańców 60a , na południe osią ul.Złotej (strona parzysta) - do
granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st.
Warszawa, od zachodu osią ulicy dojazdowej do osiedla przy ul.Powstańców 2 i ulicą osiedlową do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa.

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Powstańców (numery parzyste od nr 60a) do ul. Żołnierskiej, od wschodu Ulice: Powstańców nr parzyste od 60A do końca, Żołnierska cała
ul. Żołnierską, od południa granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa, od zachodu osią ul.Złotej (strona
nieparzysta) i na wschód pomiędzy blokami Powstańców 60 i Powstańców 60a do ulicy osiedlowej i na północ linią
ulicy osiedlowej (na osiedlu przy ul.Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul.Mazowieckiej, równoległej
do ul.Złotej - do ul.Powstańców.
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*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego

UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014 r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Wojska Polskiego 10.
2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 3 listopada 2014 r.*) (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
3. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą, do dnia 7 listopada 2014 r. (piątek), złożyć do Burmistrza Miasta Ząbki wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.
4. Do dnia 12 listopada 2014 r.*) (środa) wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.
Siedziba Miejskiej (terytorialnej) Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój 8 – parter, w godzinach pracy Urzędu.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00–21.00.

Ulice: Bartosza cała, Błękitna cała, Bociania cała, Brukowa cała, Ceglana cała, Dolna cała, Jesienna cała, Jeziorna cała,
Kamienna cała, Kołłątaja nr parzyste od 48 do końca i nieparzyste od 55 do końca, Kossaka cała, Krzywa cała, Łabędzia cała, Łagodna cała, Mała cała, Miła cała, Obrońców nr parzyste od 28 do końca i nieparzyste od 33 do końca,
Olszewskiego cała, Piłsudskiego nr nieparzyste od 37 do 99 i parzyste od 56 do 124, Powstańców nr nieparzyste od
1 do 9, Reymonta nr parzyste wszystkie, Rómmla cała, Słowicza cała, Sokola cała, Szwoleżerów nr parzyste od 2 do
38B, Tęczowa cała, Ułańska cała, Zielona cała, Zimna cała, Zycha cała, Żabia cała

Ulice: Broniewskiego cała, Bukowa cała, Gdyńska nr nieparzyste od 23 do końca, Jodłowa cała, Kręta cała, Langiewicza nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 24 do końca, Lipowa nr parzyste wszystkie, Okrzei cała, Reja cała,
Rembertowska cała, Sikorskiego nr nieparzyste od 33 do 59A, Skorupki nr nieparzyste od 59 do 91 i parzyste od 62
do końca, Słoneczna nr nieparzyste od 13 do końca i parzyste od 14 do końca, Sosnowa cała, Spacerowa cała, Stefczyka nr nieparzyste od 1 do 13A

1

1

Ulice: 17 Września cała, 3 Maja nr parzyste od 22 do końca, Chopina cała, Dębowa cała, Gdyńska nr parzyste wszystkie i nieparzyste od 1 do 21A, Klonowa cała, Krótka cała, Langiewicza nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do
20, Legionów cała, Lipowa nr nieparzyste wszystkie, Okrężna cała, Orla nr nieparzyste wszystkie, Sióstr Biendarzewskich cała, Skorupki nr nieparzyste od 37 do 57 i nieparzyste od 93 do końca, Słoneczna nr parzyste od 2 do 12
i nieparzyste od 3 do 7, Słowackiego cała, Topolowa cała, Traugutta cała, Wąska cała, Wrzosowa cała, Wyzwolenia
nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 2 do 50

Obszar ograniczony: od północy linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Zielonka, od wschodu granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Zielonka do ul.ks.
Skorupki, od południa osią ul.ks.Skorupki (numery nieparzyste od nr 93) do ul.Wyzwolenia, na północ osią ul.Wyzwolenia (strona nieparzysta) do ul.Lipowej, osią ul.Lipowej (strona nieparzysta) do ul.Gdyńskiej, osią ul.Gdyńskiej (strona
parzysta) do ul.ks Skorupki, osią ul. ks Skorupki (numery nieparzyste od nr 37 do nr 57 ) do ul.Orlej, od zachodu osią
ul.Orlej (strona nieparzysta) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.
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Ulica: Czołgistów cała, Gajowa nr nieparzyste od 1 bo 1B, Kwiatowa nr nieparzyste od 1 do 25 i parzyste od 14 do
36, Lotnicza nr nieparzyste od 13 do końca i parzyste od 20 do końca, Obrońców nr nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 6 do 24, Saperów cała, Sasanki cała, Sikorskiego nr parzyste od 2 do 76 i nieparzyste od 3 do 31, Stefczyka
nr nieparzyste od 27 do 29 i parzyste od 6 do 26, Szwoleżerów nr nieparzyste od 23 do 71, Tulipanowa cała, Zieleniecka nr parzyste wszystkie

1

Obszar ograniczony: od północy torami kolejowymi linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul.Orlej, od wschodu osią Ulice: 3 Maja nr od 2 do 14, Fiedlera cała, Kwiatowa nr parzyste od 2 do 12, Lotnicza nr nieparzyste od 1 do 11 i parzyul.Orlej (strona parzysta) przechodzącej w ul.Kwiatową, osią ul.Kwiatowej (numery parzyste do nr 12) do ul.Sikor- ste od 2 do 18, Morcinka cała, Orla nr parzyste wszystkie, Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 7, Poniatowskiego cała,
skiego, od południa północnymi granicami działek położony po stronie nieparzystej ul.Sikorskiego do ul.Kołłątaja, Skorupki nr parzyste od 12 do 60 i nieparzyste od 7 do 35D, Szczęśliwa cała, Szkolna cała, Targowa cała, Wiosenna cała
od zachodu wschodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Kołłątaja do ul.Piłsudskiego i osią
ul.Piłsudskiego (numery nieparzyste do nr 7) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.
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