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Wielka gala Kyokushin Cup w Ząbkach
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października w Ząbkach odbyła się
siódma edycja turnieju KYOKUSHIN
CUP. Klub Sportów Walki KYOKUSHIN zaprosił do Publicznego Gimnazjum nr 2 na Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, który został
rozegrany w formie Gali Sztuk Walki z profesjonalną oprawą na specjalnie przygotowanej do tego typu wydarzeń scenie. Walki turniejowe były przeplatane pokazami: karate,
młodych bębniarzy ze Szkoły Muzyki Bębnów
oraz dzieci i młodzieży z akrobatycznej grupy KENSEI. Patronat honorowy nad turniejem
objął Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr
Uściński oraz Burmistrz Miasta Ząbki Robert
Perkowski.
dokończenie na str. 9

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

ZAPOWIEDZI
Uniwersytet Otwarty w Ząbkach – dla każdego –
Warto się zapisać, warto skorzystać!
Zarząd Stowarzyszenia – Powiatowy Uniwersytet Otwarty z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach serdecznie zapraszają mieszkańców m. Ząbki i okolic na
inaugurację II Semestru, która odbędzie się 21 PAŹDZIERNIKA
2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Gimnazjum, przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach.
Słuchaczem Stowarzyszenia – PUO może zostać każda osoba, bez względu
na wiek czy wykształcenie. Misją tego niecodziennego Uniwersytetu jest działanie służące wzmocnieniu podmiotowości obywateli, możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy międzypokoleniowej dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. A możliwości będzie wiele. W każdy wtorek, o godzinie 17.00
odbywać się będą wykłady, z różnych dziedzin nauki. W każdy poniedziałek będą zajęcia fakultatywne, tj. o godzinie 16.30 odbywać się będzie nauka obsługi
komputera, o godzinie 18.00 nauka języka angielskiego. Na życzenie członków
Uniwersytetu uruchomione zostaną zajęcia gimnastyczne (w okresie letnim
również jazda na rowerach). Będą organizowane wyjazdy do teatrów, muzeów, na wycieczki i wczasy krajowe i zagraniczne. Każdy znajdzie coś dla siebie,
nie warto siedzieć w domu, okryć się kocem, sterować pilotem i chorować.
WARTO PRZYJŚĆ I SIĘ ZAPISAĆ ! Bliższe informacje: Jadwiga Suk
(prezes S-PUO) 510-236-436 <j.suk@wp.pl>

www.zabki.pl

Gdzie głosować podczas wyborów?
Wybory samorządowe za niespełna miesiąc, 16 listopada. W przypadku
Ząbek, w porównaniu do poprzednich wyborów sprzed 4 lat zaszły pewne
zmiany. Pewne jest, że ząbkowanie wybiorą nie 3 a 4 radnych powiatowych,
natomiast sama procedura wyboru radnego się nie zmieniła. Zmiany nastąpiły jedynie w przypadku wyborów do rady miejskiej. W związku ze zmianą
prawa wyborczego Ząbki zostały podzielone na 21 jednomandatowych okręgów. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który uzyska najwięcej głosów.
Wyborcy tradycyjnie zagłosują w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Na stronach 14–15 zamieszczamy obwieszczenie, w którym znajduje się
wykaz siedzib obwodów wyborczych. Do każdego z nich przypisane są określone ulice. Chcąc mieć pewność, w którym miejscu oddać swój głos, warto
zapoznać się z tym obwieszczeniem.
red.

Stowarzyszenie PRO - Pracownia Rozwoju Osobowości w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym” zaprasza do skorzystania z psychoterapii,
pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych. Pierwsza konsultacja
jest bezpłatna. Dalsze spotkania mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na cele statutowe stowarzyszenia ustala się bezpośrednio z terapeutą.
Miejsce: MOSIR, ul. Słowackiego 21, Ząbki.
Kontakt: mail: pro-pracownia@wp.pl, tel: 660 907 563

SPRZEDAM
dom 110 m2
z garażem
wolnostojącym 50 m2

Działka 900 m2
Ząbki,
ul. Narutowicza 13

Tel. 22 81 60 76;
502 733 414
CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Zapraszamy na spotkanie
konsultacyjne
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki
Szanowni Państwo,
Burmistrz Ząbek Robert Perkowski zaprasza na konsultacje w sprawie
„Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014–2023”. Uprzejmie informujemy, że
w trakcie spotkania nastąpi przedstawienie kierunków rozwoju gminy w świetle
dotychczasowych wyników badań i zgłaszanych dotychczas propozycji do strategii, dyskusja na temat planowanych
działań w gminie oraz przyszłych możliwości rozwoju. Uczestnicy spotkań będą
mogli również złożyć swoje propozycje.
Spotkanie odbędzie się 20 października 2014 r. (poniedziałek) o godzi-

nie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta w Ząbkach.
Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu
gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa
priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Mając na względzie powyższe ważne jest, aby w konsultacjach uczestniczyli
mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby
naszej lokalnej społeczności.

Spotkanie z Markiem Jurkiem
Prawica Rzeczypospolitej w Ząbkach
zaprasza na spotkanie z Europosłem, byłym
Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Jurkiem.
Spotkanie odbędzie się 26 października o godzinie 11:15 w Publicznym Gim-

nazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy ulicy
Harcerskiej 9 w Ząbkach.
Temat spotkania: „Samorząd bliski rodzinie”. Wszystkich mieszkańców Ząbek
serdecznie zapraszamy.

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

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

– 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

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

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
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Kolejne drogi wyremontowane

Zakończono właśnie prace remontowe
na kolejnych ząbkowskich drogach. Gruntownej przebudowie uległy ul. Norwida,

Moniuszki oraz Sienkiewicza. Wzmocniona
została podbudowa, zainstalowano nowe
krawężniki, a wcześniej drogę odwodniono.
O remont właśnie tych dróg od dawna zabiegał radny Jan Kurowicki, który stale monitorował postępy prac.
W trakcie przebudowy jest także ciąg dróg
powiatowych na odc. od ronda przy ul. Wojska Polskiego do szpitala drewnickiego.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę
ul. Wojska Polskiego oraz Rychlińskiego wraz
z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Rychlińskiego, Szpitalnej i 11-go Listopada. Jakość
nowej nawierzchni osobiście sprawdzał starosta wołomiński Piotr Uściński wraz ze swoim
współpracownikiem Adamem Jaczewskim.
red.

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu dotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości
1. Przedmiot wydzierżawienia:

GiGN.6845.133.2014

Termin dzierżawy

Wywoławcza
opłata z tytułu
czynszu
dzierżawnego
netto [zł]

Wadium
[zł]

Minimalne postąpienie
[zł]

VII

VIII

IX

X

ul. Radzymińska/
ul. Wolności

500

200

100

427

ul. Wolności/
ul. G. Narutowicza

600

200

100

0004, 01-04

1728

ul. G. Narutowicza/
ul. St. Wigury

600

350

50

0009, 01-09

1351

ul. kard. S. Wyszyńskiego/
ul. K. Budkiewicza

600

350

50

600

350

100

Oznaczenie
części
składowych
przetargu

Nr działki

Obręb

Pow. [m²]

Położenie

Przeznaczenie terenu

I

II

III

IV

V

VI

A.

część 9/1

0001, 01-01

100

B.

część 17/1, 17/2

0001, 01-01

C.

7

D.

18

Sprzedaż drzewek,
krzewów
i ozdób świątecznych

od dnia
06.12.2014 r.
do dnia 31.12.2014 r.

E.

28/1, 28/2,

0019, 01-19

435

ul. Parkowa/
ul. Niepodległości

F.

część 6/9

0020, 01-20

400

ul. Batorego
(w parku)

500

200

100

G.

31/1

0025, 03-01

701

ul. Łodygowa

600

200

100

H.

19

0028, 03-04

805

ul. 3-ego Maja/
ul. Ks. J. Poniatowskiego

900

350

50

I.

16

0041, 03-17

584

ul. Gajowa

500

100

50

J.

część 3/35

0054, 03-30

220

ul. J. Piłsudskiego

500

200

100

2. Celem dzierżawy jest sprzedaż drzewek, krzewów i ozdób świątecznych.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 (wejście B) od godz. 12:00
do godz. 15:00.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27 października 2014 r. w kasie lub na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w
Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego
10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 746 w godzinach pracy urzędu.
Z up. Burmistrza Miasta Ząbki
Artur Murawski
Z-ca Burmistrza
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Wyróżnienie „Sportowa Gmina” po raz trzeci dla Ząbek!

października br. podczas uroczystej Gali w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Miasto Ząbki zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina 2014”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie
gminy. Nagrodę z rąk mistrzów olimpijskich- Jacka Wszoły, Andrzeja Suprona, Mariana Woronina odebrał burmistrz miasta Robert Perkowski w towarzystwie zastępcy Artura Murawskiego.
Wart podkreślenia jest fakt, że Miasto Ząbki corocznie otrzymuje ten certyfikat. Wyróżnienie
Sportowa Gmina przyznano nam już po raz trzeci.
Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, które
bardzo szybko chcą dorównać gigantom, realizując program rozwoju infrastruktury sportowej połączonej z promocją sportu i rekreacji.
Uprawianie sportu stało się popularne, a nawet modne, bowiem sport i
rekreacja to najlepsza profilaktyka zdrowotna, jednak bez nowoczesnej bazy
sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe upowszechnienie sportu i uzyskanie
sukcesu sportowego, dlatego aby sprostać potrzebom rozwijającego się społeczeństwa Miasto Ząbki od lat inwestuje w infrastrukturę sportową. W ostatnich
latach przy szkołach powstały wielofunkcyjne nowoczesne kompleksy boisk
szkolnych w ramach programów „Blisko Boisko” i „Orlik”, sztuczne lodowisko
przy Szkole Podstawowej nr 2, a w roku 2012 oddaliśmy do użytku potocznie zwaną „Trybunę Główną” na miejskim stadionie, w której znajdują się po-

mieszczenia Miejskiego Ośrodka
Kultury z salą widowiskową i
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z salami konferencyjnymi, a także siedziba ząbkowskiej
drużyny I ligowej Dolcan Ząbki.
Obok doskonale utrzymanej
i bogatej infrastruktury, władze
miasta inwestują w różnorodne zajęcia i imprezy sportowe. Przykład Ząbek
pokazuje, że jest to możliwe. Inwestowanie w sportową Polskę to inwestowanie w przyszłość naszych dzieci.
Joanna Wysocka

Spotkanie burmistrza Ząbek z prezesem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego

W

prestiżowym Klubie Olimpijczyka w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
25 września br. odbyło się spotkanie burmistrza miasta Ząbki
Roberta Perkowskiego z Andrzejem Kraśnickim – prezesem PKOL.

W spotkaniu udział wzięli także: burmistrz Kobyłki, z-ca burmistrza Tłuszcza, wójt Jadowa, wójt Strachówki, prezydent i z-ca Legionowa. Organizatorem
spotkania był Andrzej Lek. Podczas spotkania, prezes Andrzej Kraśnicki m.in.
przedstawił historię, zadania i rolę PKOL w funkcjonowaniu polskiego sportu.
Zaproszeni burmistrzowie i wójtowie opowiedzieli o swoich miejscowościach –
trochę o historii, sukcesach oraz o planach na przyszłość, także w zakresie sportu.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przebiegało w przyjaznej
atmosferze.
IP

EWA BORKOWSKA

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KW Prawo i Sprawiedliwość
POZYCJA NR

M
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NA LIŚCIE

ieszkanka najstarszej części Ząbek. Wykształcenie wyższe w zakresie finanse
i rachunkowość, kierunek – zarządzanie i marketing. Księgowa w Tramwajach Warszawskich. Współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, pełniła funkcję
skarbnika. Działaczka społeczna w zakładzie, w którym pracuje.

Szanowni Mieszkańcy Ząbek
Od wielu lat bardzo interesuje mnie życie naszego miasta i dlatego zauważam istniejące w nim problemy a mianowicie: (rok 2006 – udało mi się wynegocjować podbudowę ul. Ceglanej, przy której mieszkam, rok 2010 – osobiście
monitorowałam inwestycję w sprawie wymiany chodników przy drodze wojewódzkiej 634 (Łodygowa- Warszawska-Piłsudskiego) tzn. sporządziłam wniosek w sprawie remontu chodników wraz z listą i zebrałam podpisy mieszkańców. Następnie udałam się w tej sprawie do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Byłam również
na spotkaniu z burmistrzami naszego miasta, którzy poparli przedsięwzięcie i uruchomili odpowiednie procedury.
Rok 2014 – wspierałam wykonanie ulic: Zimnej, Jeziornej i Błękitnej).
Zbierając podpisy na nową kadencję do Rady Powiatu, w którym miasto Ząbki jest jednym z ważnych elementów
miałam możliwość porozmawiać z mieszkańcami. Poznałam ich rozterki i dlatego myślę ,że jeśli Drogi Wyborco
zaufasz mi i oddasz na mnie głos będę mogła zająć się następującymi zagadnieniami zmierzającymi do:
1. Pozyskania środków na budowę szkół w Ząbkach (aby nasze dzieci nie musiały uczyć się w systemie dwuzmianowym czy trzyzmianowym a młodzież nie musiała opuszczać naszego miasta, tylko by miała możliwość
kształcić się w nim i pracować),
2. Monitorowania o ujęcie w budżecie miasta na rok 2015 ulic, które jeszcze nie są utwardzone,
3. Możliwości utworzenia przy Szpitalu na Drewnicy punktu wyczekiwania karetek pogotowia ratunkowego, co
zapewniałoby szybką pomoc w nagłych wypadkach,
4. Wykonania oświetlenia wzdłuż ul. Zycha i uzupełnienia sygnalizacji świetlnych w okolicach szkół i głównych
przejść dla pieszych,
5. Powrotu do tematu: Linia Tramwajowa do Ząbek (przedłużenie linii kończącej bieg na ul. Kijowskiej przy Dworcu
Wschodnim) – marzenie może stać się realne. Tak uważam, bo pracuję w komunikacji miejskiej i znam istniejącą rzeczywistość. Komunikacja, którą mamy jest niewystarczająca. Liczba mieszkańców w naszym mieście
zwiększa się i codziennie dojeżdża komunikacją publiczną do Warszawy (nie zawsze swoim samochodem),
6. Budowy ścieżek rowerowych,
7. Poprawy wizerunku naszego miasta poprzez estetykę, dbałość i zagospodarowanie przestrzenne np.: modernizacja drogi wojewódzkiej – ul. Ks. Skorupki, drogi powiatowej – ul. Szpitalna,
8. Budowy w plenerze kompleksu siłowni w Parku Miejskim, co pozwoli na możliwość ruchu na świeżym powietrzu.
DZIĘKUJĘ za każdy głos!
Zapraszam na wybory 16 listopada 2014 roku
Ewa Borkowska
Telefon: 604 292 788
www.ewaborkowska.pl
eborkowska@poczta.pl
Materiał wyborczy KWW Prawo i Sprawiedliwość

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż został wywieszony do
publicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 Nieruchomość gruntowa położona w Ząbkach przy
ul. Wolności – Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 3 października 2014 r.
Pełna treść zarządzeń jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej (w zakładce Zarządzenia).

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
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Gimnazjum nr 1 na Kongresie w Łodzi

N

auczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II: Monika Kalinowska (matematyka), Mirosława Klimasara (język niemiecki) i Joanna Miller (język polski) oraz dyrektor Karol Małolepszy na IX Kongresie Zarządzania Oświatą (http://www.oskko.edu.pl/
kongres/ ) mieli swoje przysłowiowe „5 minut” na zaprezentowanie możliwości, jakie stwarza elektroniczna platforma edukacyjna.

Na wstępie Karol Małolepszy
objaśnił zebranym w ogromnej
auli uniwersyteckiej dyrektorom
i nauczycielom, czym jest platforma e-learningowa. Opowiedział
także, w jaki sposób ząbkowskie
Gimnazjum doszło do aktualnego poziomu elektronizacji zarządzania procesem edukacyjnym
i stosowania nowoczesnych
technologii informatycznych
w nauczaniu. Potem nauczycielki
zaprezentowały praktyczne możliwości platformy na przykładach przygotowanych przez siebie lekcji, ćwiczeń,
testów i sprawdzianów wiedzy.
Obecni w auli oglądając wyświetlane na ogromnym ekranie treści z wielkim zainteresowaniem słuchali omawianych, dla większości słuchaczy nowych,
zagadnień. Dało się zauważyć, że wiele osób chyba pierwszy raz miało okazję
zobaczyć, jak w rzeczywistości działa e-learning. Dla gimnazjalistów z „jedynki”

nie byłaby raczej to żadna nowinka, bo już kolejny rok mają
możliwość pracy na platformie szkolnej (http://www.zabkipg1.pl/) – Moodle.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej
Oświaty, które było organizatorem tego Kongresu, doceniło dorobek ząbkowskiego
Gimnazjum nr 1 oraz dobre
przygotowanie nauczycieli,
zapraszając właśnie ich do zaprezentowania tej nowoczesnej technologii
nauczania. Praca na platformie its-learning (http://itslearningpoland.publishpath.com/) na Kongresie pokazana została bardzo profesjonalnie. Wszyscy nauczyciele tego Gimnazjum już od pewnego czasu przygotowują się do
wdrożenia właśnie tej platformy, która szybko upowszechnia się na całym
świecie i w wielu krajach oraz regionach stopniowo staje się już standardem.
Tekst i foto: Jacek Pływaczewski

Ocenianie kształtujące w Publicznym Gimnazjum Nr 2

S

kuteczne nauczanie, to przede wszystkim wskazanie uczniom sposobów i metod uczenia się, by mogli czerpać radość z nauki i odnoszonych przez siebie sukcesów edukacyjnych. Każda szkoła poszukuje dróg dotarcia do dzieci
i młodzieży, aby wspierać ich rozwój osobowy i intelektualny, przy jednoczesnym podnoszeniu przez nich wyników
w nauce oraz poprawy egzaminów zewnętrznych.

Współczesne badania dowodzą, że cele te można osiągnąć, stosując ocenianie kształtujące, zwane w skrócie OK, które stwarza na
lekcjach atmosferę uczenia się.
Nauczyciel stosujący ocenianie wspierające, czyli OK, podejmuje działania:
– określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (wymagania z podstawy programowej są sformułowane jako proste cele),
– ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod
uwagę przy ocenie pracy ucznia (na co będzie zwracał uwagę NACOBEZU),
– stosuje efektywną informację zwrotną (co uczeń zrobił dobrze, a co
musi poprawić i jak),
– rozróżnia funkcje oceny sumującej (ocena ze sprawdzianu wyrażona
stopniem) i kształtującej (informacja zwrotna o postępach i brakach
ucznia, wytyczne do nauki),
– buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami (cele
lekcji i kryteria NACOBEZU, zapisane w zeszycie, są znane uczniom i rodzicom),
– potrafi formułować pytania kluczowe (pytania, które mają uczniów zaciekawić, zaintrygować, pobudzić do myślenia),
– potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję (kieruje pytania do
całej klasy, dając możliwość ustalenia odpowiedzi w parach),
– wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską (uczniowie recenzują swoje
prace, dają sobie wzajemnie wskazówki jak je poprawić).
Ocenianie kształtujące OK, to proces długofalowy, który jak praktyki
wskazują, należy wprowadzać stopniowo, gdyż wymaga ono od kadry nauczycielskiej dużego nakładu pracy oraz zrezygnowania z dotychczasowych

przyzwyczajeń, związanych z tradycyjnym ocenianiem uczniów. Wymierne
korzyści, to zauważalny wzrost wyników nauczania i poprawa egzaminów zewnętrznych. Szkoły, które zaczęły wprowadzać ocenianie wspierające rozwój
uczniów, to placówki uczące się, nastawione na sukces edukacyjny.
Program Szkoły Uczącej się, który będziemy próbowali wdrożyć w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, jest prowadzony przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Teachers College (Columbia). W ubiegłym roku, z inicjatywy CEO i jej partnerów, powstał Program Szkoły Warszawskie, do którego w bieżącym roku przystąpiło nasze gimnazjum. Na realizację Programu
Szkoły Uczącej się i Warszawskich Szkół Wsparcia pozyskane zostały środki
zewnętrzne (unijne, organizacji pozarządowych), które między innymi przeznaczone są na szkolenia z OK dla dyrektorów, nauczycieli – liderów i całych
rad pedagogicznych (większość jest bezpłatna – warsztaty, roczne kursy, pozostałe znacznie dofinansowane).
Doskonalenie kadry kierowniczej i nauczycielskiej, to kilkugodzinne szkolenia grona pedagogicznego, kilkudniowe warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli
poszczególnych przedmiotów oraz roczne kursy dla liderów i trzysemestralne
studia podyplomowe dla dyrektorów i wicedyrektorów. Nauczyciele, którzy
zdecydują się wprowadzić ocenianie kształtujące OK, muszą dobrze poznać
metodę, przekonać się o korzyściach płynących z jej stosowania dla uczniów,
dla siebie i dla szkoły (rozwój gimnazjalistów i lepsze wyniki).
Mam nadzieję, że za dwa, trzy lata, będziemy mogli wszyscy powiedzieć,
że nasza szkoła jest OK.
Małgorzata Zyśk
Dyrektor szkoły

Nasze Gimnazjum „Szkołą w chmurze”

P

ubliczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przystąpiło do ogólnopolskiego Programu Cyfrowa Szkoła. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli oraz zaplanowanie zapotrzebowania
informatycznego w placówce. Ważne jest właściwe wykorzystanie technologii TIK w nauczaniu przedmiotowym, zgodnie z metodami oceniania kształtującego OK.
Program realizowany będzie od listopada 2014 do maja 2015 roku przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji, w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Program Aktywna Edukacja – Cyfrowa Ścieżka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrożonego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia
– Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uczestnictwo w powyższym przedsięwzięciu, na które zgłosiło się sześciu
nauczycieli i dyrektor szkoły, jest bezpłatne. Szkolenie odbywa się głównie drogą internetową, przy jednoczesnym wdrażaniu w szkole programu i wysyłaniu
sprawozdań z poszczególnych modułów.
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W czasie trwania kursu dyrektor i nauczyciele – koordynatorzy, biorą udział
w zajęciach stacjonarnych oraz lokalnym spotkaniu sieci współpracy szkół
i nauczycieli.
Z wielkim zapałem przystępujemy do projektu „Szkoły w chmurze”, gdyż
mamy nadzieję, że pozwoli to nam dobrze wykorzystać sprzęt komputerowy
i multimedialny w szkole, do prowadzenia ciekawych zajęć lekcyjnych, przy
jednoczesnym wdrażaniu oceniania wspierającego rozwój uczniów, to jest
oceniania kształtującego OK.
Małgorzata Zyśk dyrektor szkoły
Więcej informacji pod adresem: www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola
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XXIII Jesienne Biegi Przełajowe już za nami

W

sobotnie przedpołudnie, 27 września, w parku miejskim w Ząbkach odbyły się już po raz 23 Jesienne Biegi Przełajowe, w których wzięło udział prawie 500 mieszkańców naszego miasta. W głównej mierze byli to uczniowie
ząbkowskich szkół, ale dorosłych również nie zabrakło.
bardzo nas cieszy, gdyż świadczy to o tym, że ruch na świeżym powietrzu nie jest obcy ząbkowiakom.
Wysiłek uczestników biegów był nagradzany. Każdy wrócił do
domu z jakimś upominkiem rzeczowym. Jeżeli nie była to nagroda
główna, to pełny los w loterii fantowej.
Pokrzepieniem po biegu był batonik i napój, oraz możliwość wypicia gorącej herbaty lub kawy z ciasteczkiem.
Przez całą imprezę wiernym kibicem i obserwatorem był burmistrz
Robert Perkowski, jego zastępca Artur Murawski, nie zabrakło również
przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Gut oraz dyrektorów szkół
ząbkowskich, którzy gorąco dopingowali swoich uczniów.
Bardzo dziękujemy za wsparcie w organizacji imprezy: Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, Agrotechnice Praskiej Giełdzie Spożywczej, MOSIR Ząbki, Panu Piotrowi Orłowskiemu z Księgarni na Orlej,
Radzie Rodziców z SP 2, nauczycielom, pracownikom administracji
i uczniom z SP2 na czele z Panią Dyrektor Ireną Małyszczuk.
Dagmara Dobosz

Uczestnicy mieli do pokonania trasę, która wiodła wokół naszego
parku, wijąc się wokół drzew i alejek, dużym utrudnieniem była też
górka, którą trzeba było pokonać w górę i w dół. Choć trasa była wymagająca nikt nie tracił hartu ducha i dzielnie stawał na starcie w swojej kategorii wiekowej.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku sztafety
rodzinne, które zamykały tegoroczną imprezę. Ta wysoka frekwencja

Wyniki biegów
Szkoła Podstawowa
dziewczęta

chłopcy

Klasa 6

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Natalia Dyralska SP2
Marta Mrówka SP1
Zuzanna Jadźwińska SP2
Sandra Stala SP2
Małgorzata Strzelczak SP2
Martyna Izdebska SP1

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Adrian Gąsior SP2
Mateusz Rozbiewski SP2
Mateusz Bański SP2
Paweł Niski SP2
Jakub Niewczas SP2
Maksymilian Regencki SP2

Klasa 5

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Nikola Kujawa SP2
Kinga Czesała SP2
Anna Kodyń SP1
Julia Mikiel SP3
Ada Krawczyk SP1
Aleksandra Wacławska SP2

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Damian Czapski SP2
Oskar Zaks SP2
Kacper Rozbici SP2
Maciej Borkowski SP2
Michał Zalewski SP1
Piotr Jajko Sz. Kat.

Klasa 4

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Agnieszka Stepach SP1
Małgorzata Kosior SP2
Agnieszka Kosiorek SP2
Anna Kmiecińska SP2
Oliwia Krasnodębska SP2
Zuzanna Kaczorek SP2

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Jakub Szczepocki SP1
Mikołaj Kot Sz. Kat.
Rafał Mazurczak SP1
Szymon Gałązka SP1
Adam Stolarski SP1
Stanisław Sułek SP2

Klasa 3

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Klaudia Myślińska SP1
Patrycja Szczęk SP1
Katarzyna Koziej SP2
Ola Niemira SP2
Milena Szmurło SP2
Kinga Łuszczek SP2

Im
II m
III m
IV m
Vm
VI m

Michał Niemira SP2
Fabian Szerszeń SP2
Dominik Kot Sz. Kat.
Rafał Wyszomierski SP2
Filip Piekarz SP2
Daniel Jakubowski SP2

Kategoria OPEN kobiety
I m Julia Przybytniowska Gm. 2
II m Urszula Karwowska Gm. 2
III m Monika Kwaśkiewicz Abs AWF
IV m Klaudia Burs Gm. Kat.
V m Aleksandra Szopa Gm. Kat.
VI m Katarzyna Kowalczyk Gm. 2
Kategoria OPEN mężczyźni
I m Mateusz Gołębiewski Gm. 1
II m Grzegorz Siwek Abs
III m Paweł Niemira Gm. 2
IV m Patryk Wyszomierski Gm. 2
V m Tadeusz Strzałkowski Abs
VI m Jacek Kutla
Bieg malucha z opiekunem – kobiety
I m Anna Ponichtera z córką Karoliną
II m Barbara Miszta z córką Izą
III m Monika Kwaśkiewicz z córką Lalą
IV m Karolina Stolarska z córką Kingą
V m Agnieszka Kaczorek z córką Zosią
VI m Marzena Witkowska z synem Adasiem
Bieg malucha z opiekunem – mężczyźni
I m Sławomir Jaczewski z córką Amelią
II m Piotr Pernak z synem Oskarem
III m Krzysztof Dyl z córką Anią
IV m Bartłomiej Raszplewicz z córką Zosią
V m Tomasz Majewski z Jasiem Jaroszewskim
VI m Michał Kot z synem Maksymilianem
Sztafety rodzinne
I m Rodzina Stolarskich
II m Rodzina Walocha
III m Rodzina Pernak
IV m Rodzina Szopa
V m Rodzina Kosior
VI m Rodzina Świst
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Ząbkowskie stypendia przyznane

9

października br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów programu „Agrafka
Agory – Lokalny program stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek”. Laureatkami programu zostały cztery ząbkowskie studentki: Anna Archacka, Izabella Roguska,
Paulina Burzyk oraz Sylwia Żochowska.
Jest to pierwszy program stypendialny skierowany do zdolnych ząbkowskich studentów.
Na oficjalnym wręczeniu stypendium obecni byli
przedstawiciele organizatorów, darczyńców programu, a także osoby poświęcające swój czas w procesie
rekrutacji kandydatów, m.in. Robert Perkowski – burmistrz Ząbek, wraz z zastępcą Arturem Murawskim,
Wojciech Gut (Kancelaria Doradztwa Podatkowego
VATAX), prezes TPZ Grzegorz Siwek, sekretarz TPZ
Justyna Sobolewska a także przedstawiciele Komi-

sji Stypendialnej z przewodniczącym Waldemarem
Brzeszkiewiczem.
„Agrafka Agory – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek” to
partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Realizację programu
w Ząbkach wspierają: Miasto Ząbki, Kancelaria
Doradztwa Podatkowego VATAX, Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach oraz Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek.

Osoby ubiegające się o stypendium przygotowały pisemne prace na temat „Jak Twoja wiedza
lub umiejętności zdobywane podczas studiów
mogą przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub
jego społeczności lokalnej?”, a także musiały zaprezentować swój dotychczasowy dorobek naukowy
i społeczny. Ostatnim etapem rekrutacji były krótkie
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, przeprowadzane przez Komisję Stypendialną.
W czasie trwania programu stypendialnego laureaci będą realizować zgłoszone przez siebie pomysły, które mamy nadzieję już krótce będziemy mogli
wszyscy zobaczyć.
red.

Dla przyszłych rodziców

W

czwartek 2.10.2014 odbyły się
pierwsze warsztaty w ramach
organizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek „Klubu świadomych
rodziców”. Uczestnicy dowiedzieli się
jak przygotować się na przyjęcie dziecka oraz jak właściwie się nim zajmować.
Pod okiem doświadczonej położnej każda
para zdobywała również praktyczne umiejętności dzięki lalkom do ćwiczeń i wyposażeniu ufundowanemu ze środków Miasta Ząbki
oraz wsparciu sklepu z odzieżą „Wszystko dla
Twojego dziecka”, który znajduje się na ząbkowskim bazarku. Na kolejnych zajęciach oma-
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wiana będzie tematyka laktacji, co niewątpliwie
przyda się przyszłym mamom.
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze na
koniec uczestnicy mieli okazję bliżej się poznać
i wymienić doświadczeniami podczas skromnego
poczęstunku przygotowanego przez salon odnowy „Papilio”
Jeżeli jesteś w co najmniej 28 tygodniu ciąży, chcesz zdobyć doświadczenie oraz wiedzę
niezbędną do prawidłowej opieki nad niemowlęciem, nie zwlekaj i napisz do nas na adres:
tpz@tpz.org.pl
Zapisy na listopadową grupę już trwają.
Do zobaczenia!

WYDARZENIA
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Wielka gala Kyokushin Cup
w Ząbkach
dokończenie ze str. 1
W zaciętej rywalizacji full contact mężczyzn zwyciężył Michał Romaneczko z Białej Podlaskiej, który skutecznie wykorzystywał swoje celne uderzenia na
głowę i korpus kończąc dwie walki przed czasem. W rywalizacji kobiet w kategorii do 65 kg najlepszą została aktualna czwarta zawodniczka mistrzostw Europy – Maria Raś z Dobrego Miasta – która pokonała przeciwniczki z Zielonki,
Zamościa i Olecka. Turniejem pokazowym podczas gali były walki dzieci i młodzieży odbywające się w wymagającej formule semi contact, w których zwyciężyli zawodnicy BUSHI DOJO.
Wydarzeniem towarzyszącym turniejowi było Ogólnopolskie Seminarium
Walki, które zostało zorganizowane we współpracy z Polską Federacją Karate
Kyokushinkai. W pojedynkach szkoleniowych wzięło udział wielu utytułowanych zawodników, aktualnych mistrzów Polski oraz medalistów Mistrzostw Europy. Trening podczas zgrupowania poprowadził aktualny wice mistrz Świata
Piotr Moczydłowski.
W wydarzeniu wzięli udział także zawodnicy z: Ciechanowa, Łomży, Leżajska, Józefowa, Otwocka, Piaseczna, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Łodzi, Sosnowca, Warszawy, Zambrowa, Wołomina i Ząbek. Wszyscy zwycięzcy
VII KYOKUSHIN CUP zostali wyróżnieni nagrodami w postaci jednorazowych
stypendiów sportowych ufundowanych przez Klub Sportów Walki KYOKUSHIN. Zawody podsumowały cykl przygotowań zawodników, którzy już pod
koniec listopada będą walczyć o tytuły Mistrzostw Europy w Sosnowcu oraz
grudniowym Pucharze Polski.
Impreza była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wsparcie organizacyjne dla turnieju zapewnił: MOSiR Ząbki, MARTRANS, GRUPA DSF, COMMUNICATION ART, PHOTO OLGA, DECATHLON
i KALINKA. Oficjalną wodą turnieju KYOKUSHIN CUP jest JURAJSKA. Relację telewizyjną z turnieju przeprowadziła redakcja sportowa TVP Warszawa.
Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki turnieju na www.kswkyokushin.pl
KSW KYOKUSHIN
Fot. Olga Cieślar
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Obchody Dnia
Nauczyciela
w Ząbkach

14

października br. we wszystkich ząbkowskich szkołach
odbyły się uroczyste akademie z okazji Dnia Nauczyciela. Uczestniczyli
w nich zaproszeni goście burmistrz
Robert Perkowski, z-ca burmistrza
Artur Murawski, przewodniczący
Rady Miasta Wojciech Gut, radni miasta, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Młodzież szkolna popisała się kunsztem
recytatorskim, aktorskim i muzycznym, w repertuarze któremu podziękowała wszystkim
nauczycielom za ich trud, poświęcenie, czas
i cierpliwość. Za ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serce i pomocne dłonie. Na
ręce dyrektorów placówek uczniowie składali kwiaty. Następnie głos zabierali dyrektorzy i przedstawiciele rad rodziców składając
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół
życzenia z okazji ich święta.
Na koniec głos zabrał burmistrz miasta,
który dołączył do życzeń dziękując pracownikom oświaty za pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także złożył gorące życzenia
dalszych sukcesów i wytrwałości wręczając
w towarzystwie swojego zastępcy Artura Murawskiego i przewodniczącego Rady Miasta
Ząbki Wojciecha Guta nagrody szczególnie
wyróżnionym nauczycielom:
– Pani Jolancie Zawadzkiej – pedagogowi szkolnemu Szkoły Podstawowej Nr 1;

10

– Pani Joannie Jaroszewskiej – nauczycielce matematyki Szkoły Podstawowej Nr 2;
– Pani Katarzynie Węgrzynek – nauczycielce religii Szkoły Podstawowej Nr 2;
– Pani Marzennie Nowosielskiej – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej Szkoły
Podstawowej Nr 3;
– Pani Renacie Sidor – nauczycielce języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 3;

– Pani Ewie Kacprzak – nauczycielce
historii, wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 3;
– Pani Margaricie Biedrzyckiej – nauczycielce matematyki, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3.
Każde spotkanie zwieńczył słodki poczęstunek.
Joanna Wysocka
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Ząbki potrzebują modernizacji ul. Ks. Skorupki

W

ostatnich latach przybywa w Ząbkach wiele nowych dróg gminnych, większość powiatowych już została solidnie wyremontowana. Od lat jednak
nie możemy doczekać się modernizacji ul. Ks. Skorupki, która powinna być wizytówką naszego miasta. Jest to odcinek drogi wojewódzkiej 634, łączącej powiat
wołomiński z Warszawą.

Na początku urzędowania
burmistrza Perkowskiego udało
się nakłonić Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich (MZDW) do
wspólnej inwestycji. Wykonano
wtedy część chodników przy
ul. Skorupki. To oczywiście dobrze, ale potrzebujemy więcej.
Chcemy wyremontować całą tą
drogę, potrzebne jest dobre odwodnienie, wytrzymała nawierzchnia i wygodne chodniki na całej
długości. Niestety nie możemy się doprosić podjęcia tych prac od
obecnych władz Mazowsza, którym podlega MZDW. Rządząca województwem koalicja PSL-PO, a nawet urzędujący przez długi czas
wicemarszałek z Zielonki (PO) nie doprowadził w ostatnich latach do
oczekiwanej przez mieszkańców Ząbek inwestycji, prace nie posunęły
się zupełnie do przodu także na tej drodze w Zielonce, Kobyłce czy

Wołominie. A my nie chcemy w centrum miasta chodzić wciąż wydeptanymi w piachu ścieżkami, na których często zalegają kałuże wody.
Aby rozwiązać ten problem powinniśmy mieć silną reprezentację
Ząbek i powiatu wołomińskiego we władzach Mazowsza. Sondaże pokazują, że prawdopodobna jest zmiana ekipy rządzącej Mazowszem,
ekipy, która swą nieudolnością doprowadziła województwo do trudnej
sytuacji finansowej (nie wszystkiemu winne jest Janosikowe). Dlatego
uznaliśmy, że dla Ząbek i powiatu warto, aby przy tworzeniu nowych
władz na Mazowszu uczestniczył ktoś od nas. Dlatego zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
chcę tam zabiegać o interesy Ząbek i całego powiatu.
Piotr Uściński
Starosta wołomiński
Kandydat listy PiS do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

SPOTKANIE WYBORCZE
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na spotkanie wyborcze
ze Starostą Piotrem Uścińskim, kandydatem do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego,
z Burmistrzem Miasta Ząbki Robertem Perkowskim oraz kandydatami na Radnych
Podczas tego spotkania każdy będzie miał możliwość zadawania pytań władzom
miasta oraz kandydatom na radnych.

Gabinet Stomatologiczny

Eldent

ul. Malczewskiego 6, Ząbki

Tel.: 881 200 928
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG,
ATRAKCYJNE CENY
Aktualne promocje
na: www.eldent-zabki.pl*

Termin: 27 października br. godz. 19.30
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Batorego 37 w Ząbkach

Serdecznie zapraszamy!

Termin: 3 listopada br. godz. 19.30
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9 w Ząbkach

* cennik wszystkich usług na stronie
możliwość zapisu na wizytę przez www
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Nasz cel to nowoczesne Ząbki i dobro jego
mieszkańców – wszystkich mieszkańców!
omitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej w Ząbkach do tegorocznych wyborów samorządowych idzie z wyjątkowo spójnym
K
i przejrzystym programem dla miasta na najbliższe kilka lat. Wszyscy wiemy, że środki z unijnej perspektywy finansowej na lata
2014–2020 trafią głównie na zrównoważony transport i poprawę infrastruktury. Pamiętamy, że dzięki trudnym negocjacjom Polska
otrzymała ogromne fundusze do wykorzystania. Jesteśmy jednak świadomi, że przy tej okazji trochę ograniczone zostały możliwości inwestowania unijnych środków w rozbudowę dróg lokalnych. Finansowane mają być te drogi lokalne, które łączą się z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Od razu widać, że nadchodząca kadencja samorządu będzie szalenie istotna i w ogromnym
stopniu zaważy na dalszym rozwoju naszego miasta. Nie możemy tak zadłużać Ząbek, pomijając budowanie inwestycji, które dla
naszych mieszkańców są najważniejsze: szkoły, przedszkola, żłobki.

Wszyscy nasi kandydaci na radnych (miejskich czy powiatowych), oraz kandydat na burmistrza to ludzie wywodzący się z różnych środowisk. Każdy jest
specjalistą w różnych dziedzinach i każdemu leży na sercu dobro wszystkich
mieszkańców. Nie tylko tych zameldowanych – My będziemy pracować dla każdego obywatela, który w Ząbkach żyje i mieszka. W przeciwieństwie do innych
nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych, na płacących tu podatki i na „słoiki”. Dla
nas każdy mieszkaniec musi mieć zagwarantowane godne warunki dla swojego
rozwoju. Wygodne przedszkola, szkoły dla swoich dzieci, czyste ulice i chodniki,
porządna komunikacja miejska, realne bezpieczeństwo oraz normalny dostęp
do ząbkowskiej służby zdrowia to nasze priorytety. Przyznajemy również, że nie
jesteśmy najmądrzejsi na świecie, ale potrafimy słuchać i współpracować z ludźmi. Na podstawie swoich spostrzeżeń i doświadczeń, jak również po wielomiesięcznych rozmowach z mieszkańcami stworzyliśmy zarys programu Platformy
Obywatelskiej dla rozwoju miasta Ząbki na lata 2015–2020.
 Budowa infrastruktury oświatowej w Ząbkach (szkoły, przedszkola, żłobek).
Przy tak gwałtownie zwiększającej się od wielu lat liczbie naszych mieszkańców, doprowadzenie do potwornych zaniedbań, jakimi są przepełnione szkoły i przedszkola w Ząbkach jest rzeczą niedopuszczalną. Chcemy wprowadzić
specjalne programy edukacyjne dla klas eksperymentalnych w podstawówkach
i gimnazjach. Dzięki ponadstandardowym działaniom stworzymy optymalne
warunki dla intelektualnego rozwoju naszych dzieci. Będzie to swoista „kuźnia
talentów”, gdyż edukacja powinna być priorytetem działań władz lokalnych.
 Obwodnica Ząbek. Opracujemy system komunikacyjny dla naszych lokalnych dróg, który w idealny sposób rozprowadzi ruch kołowy w mieście.
Spójny projekt systemu komunikacyjnego pozwoli też na racjonalne wydatkowanie środków publicznych na projekty, które rzeczywiście poprawią
sytuację drogową w Ząbkach. Pozwoli to zapobiec chaotycznemu wydawaniu pieniędzy na inwestycje drogowe, które w ocenie wielu nie służą
nam mieszkańcom, a jedynie promocji medialnej władz. Przykładem może
być budowa tunelu za ponad 40 mln zł, który spowodował jedynie przesunięcie korków ulicznych o kilkaset metrów i sparaliżował centrum miasta
w godzinach szczytu.
 Wprowadzimy program Bezpieczne Ząbki. Zlikwidujemy Straż Miejską
w Ząbkach, a zaoszczędzone z tego tytułu środki w wysokości 1,2 mln zł
rocznie pomogą nam wszystkim wybudować monitoring w partnerstwie
publiczno-prywatnym we współpracy z Policją. Nasze miasto to bardzo mały obszar (tylko 11 km2), a więc sieć kamer i rzetelna współpraca z Policją,
oraz rozmowy z władzami Miasta Stołecznego Warszawy na temat zgody
na interwencje Straży Miejskiej z Rembertowa i Targówka w Ząbkach mogą
doprowadzić do diametralnego wzrostu bezpieczeństwa w naszym małym
mieście. Dodatkowo, biorąc przykład z Warszawy, stworzymy całodobowy
bezpłatny numer interwencyjny „jeden numer tysiąc spraw”, dzięki któremu
mieszkańcy będą mieli lepszy kontakt z urzędem.
 Wprowadzimy w mieście budżet obywatelski. Co roku przeznaczymy w budżecie kwotę 1,5 mln zł, którą to mieszkańcy po wspólnych konsultacjach
społecznych będą mogli rozdysponować na, według nich, najbardziej potrzebne inwestycje w swoim rejonie.
 Biorąc dobry przykład z innych polskich gmin i niektórych dzielnic Warszawy, przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego udostępnimy bezpłatny internet na obszarze Ząbek. Przy okazji tego przedsięwzięcia każdy
mieszkaniec naszego miasta będzie mógł również skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, które będą organizowane przez specjalną komórkę
w urzędzie miasta.
 Program Senior. Zachęcimy naszych Seniorów (osoby starsze) do aktywizacji. W ramach tego pomysłu stworzymy specjalne skuteczne programy

społeczne (rada seniorów przy urzędzie miasta, kawiarenka dla seniorów,
uniwersytet III-go wieku, oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne), które w dość
starzejącym się naszym społeczeństwie zapobiegną wykluczeniu osób starszych.
 W ząbkowskich przychodniach zdrowia doprowadzimy do funkcjonowania wysokorozwiniętej specjalistycznej poradni rehabilitacyjnej, tak
by osoby potrzebujące (a jest ich coraz więcej, również dzieci) nie musiały podróżować do innych miast, stać w długich kolejkach, żeby wykonać
rozmaite zabiegi.
 Stworzymy ząbkowską przestrzeń publiczną. Nowe skwery zieleni, place
zabaw, dokończenie modernizacji parku miejskiego umożliwią zmianą wyglądu miasta, oraz dostarczą miejsc do rekreacji i wypoczynku dla naszych
mieszkańców. W tym celu również będziemy starać się zaprzestawać, aż
w końcu wstrzymać toczący się proces wyprzedawania działek miejskich.
Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której niemożliwe będzie prowadzenia polityki inwestycyjnej. Przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki wybudujemy pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną
nawierzchnią na terenie stadionu miejskiego, oraz doprowadzimy do modernizacji płyty głównej, tak by spełniała wymogi do rozgrywania zawodów
(podgrzewana murawa, oświetlenie).
 Zadbamy również o centrum Ząbek i o wielu mieszkańców żyjących tam
w budynkach i mieszkaniach komunalnych. Po rewitalizacji tego terenu wizytówką Ząbek nie będą już rozpadające się stare fabryczniaki przy wyeksploatowanym i brzydkim postoju taksówek.
 Pilnie wybudujemy Stację Uzdatniania Wody w Ząbkach, tak byśmy wszyscy mogli dużo taniej płacić za miejską wodę. Przeprowadzimy także, w końcu: „skuteczne” rozmowy z warszawskim MPWiK w celu obniżenia naszym
mieszkańcom opłaty za korzystanie z kanalizacji. Warto tu dodać, że od kilku lat Ząbki to miasto, w którym opłaty za wodę i ścieki należą do najdroższych w Polsce. Musi to być jak najszybciej zmienione!
 Jakiś czas temu, widząc brak wielkiego zapału ze strony ząbkowskiego urzędu miasta, nasi przedstawiciele rozpoczęli rozmowy z „Warszawą” w sprawie
usprawnienia stołecznej komunikacji miejskiej, która funkcjonuje w Ząbkach. Doprowadzimy na południe Ząbek autobus „170”, który z wielką częstotliwością będzie dowoził naszych mieszkańców do metra przy dworcu
Warszawa Wileńska. „Wpuścimy” do miasta dwa szybkie autobusy – linie:
E-…, oraz „500”. Autobusy te będą miały tylko 2–3 przystanki w Ząbkach,
resztę w Warszawie.
 Oczywiście, w porozumieniu z Miastem Stołecznym Warszawa uruchomimy w Ząbkach dwie stacje wypożyczania rowerów „Veturillo”, które będzie własnością warszawskiego systemu, a z którego będą mogli korzystać
wszyscy nasi mieszkańcy (ci niezameldowani również). Wybudujemy także
duży, porządny, monitorowany parking dla prywatnych rowerów przy
stacji PKP w Ząbkach.
 Wielu naszych kandydatów na radnych, łącznie z kandydatem na burmistrza,
w swoich rozszerzonych programach dla miasta Ząbki na lata 2015–2020
jako jeden z ważniejszych punktów umieściło ZAPRZESTANIE DEGRADACJI POŁUDNIOWYCH ZĄBEK. Hasło: „STOP zaniedbywaniu okolic ulicy
Powstańców i Szwoleżerów” jest tu bardzo na miejscu. Ta nowa, rozbudowująca się część miasta pilnie potrzebuje:
– Doinwestowania
– Uporządkowania
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z kandydatami
Komitetu Platformy Obywatelskiej na dyżurach w biurze przy ul. Wojska Polskiego 34 od wtorku do piątku w godzinach 18–20.

Tomasz Kalata – kandydat na burmistrza miasta Ząbki
Pan Tomasz Kalata jest doświadczonym samorządowcem. Od 2006 roku zasiada w radzie
miasta Ząbki. Przez kilka lat był również wiceprzewodniczącym tej rady. Od zawsze uważany
jest za jednego z najbardziej aktywnych radnych, któremu dobro mieszkańców i sprawiedliwość społeczna leżą na sercu. Uzyskał tytuł
magistra kończąc studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego o specjalności administracja
publiczna. Podczas kilkuletniego pobytu
w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych uczęszczał do Active School of English
w Londynie. Tam spotkał i poznał swoją żonę
Edytę. Karierę zawodową od dawna kontynuuje najpierw w administracji rządowej, a od

kilku lat w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Pracuje tam jako główny
specjalista w jednej z najprężniej rozwijających się dzielnic warszawskich. Przeszedł wiele szkoleń związanych z pracą samorządowca. Od urodzenia mieszka
w Ząbkach w tradycyjnej rodzinie katolickiej. Wspólnie z żoną Edytą wychowują trzech synów: Dominika (17), Konrada (14) i Kacpra (9 lat).
Pan Tomasz Kalata był inicjatorem tegorocznego referendum w sprawie
likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach. Twierdzi, że jest to zbędna formacja,
która nadmiernie obciąża ząbkowski budżet (1,2 mln zł rocznie). Jej likwidacja
to korzyść dla miasta.
Jak sam mówi, chce bliskiej współpracy Ząbek z miastem stołecznym Warszawa. – Bliskość stolicy zmusza nas do tego, by nasi mieszkańcy pracowali w Warszawie, nasze dzieci uczyły się i studiowały w Warszawie. Jeździmy tam na zakupy,
do kin i teatrów. Bez pomocy ze strony Warszawy nasze Ząbki nie będą się rozwijać. Wiem, że Warszawa nam pomoże (komunikacja, bezpieczeństwo, transport).
Musimy tylko o to poprosić, a ja wiem jak to zrobić – twierdzi Tomasz Kalata, kandydat Platformy Obywatelskiej na burmistrza Miasta Ząbki.
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Obszar ograniczony: od północy – granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul. Drewnickiej, dalej osią ul. Drewnickiej (strona nieparzysta) do ul. Popiełuszki, od wschodu – 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,
ul. Skargi (po stronie nieparzystej od numeru 29 i po stronie parzystej od nr 24) do ul. Budkiewicza, osią ul. Budkiewicza (numery
nieparzyste od nr 3 do nr 13) – przechodzącą w ul. Tetmajera, osią ul. Tetmajera (numery nieparzyste) do ul. Batorego, od południa – osią ul. Batorego (numery parzyste od nr 50) do granicy administracyjnej z m. st. Warszawą i od zachodu – granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawą do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki.

Obszar ograniczony: od północy – granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul. Szpitalnej, od wschodu – osią
ul. Szpitalnej (numery nieparzyste od nr 29) do ul. Rychlińskiego, osią ul. Rychlińskiego (numery parzyste od nr 2 do nr 14a) do
ul. Wojska Polskiego, osią ul. Wojska Polskiego (numery nieparzyste od nr 23) do ul. Sobieskiego, zachodnimi granicami działek położonych po nieparzystej stronie ul. Sobieskiego do ul. Batorego, od południa – osią ul. Batorego (numery parzyste od
nr 18 do nr 46), od zachodu – osią ul. Tetmajera (numery parzyste) przechodzącą w ul. Budkiewicza (numery parzyste od nr 4 do
nr 24) do ul. Skargi, ul. Skargi (po stronie nieparzystej do nr 27a, po stronie parzystej do nr 22a) do ul. Żwirki, osią ul. Żwirki (numery parzyste od nr 20) do ul. Narutowicza, osią ul. Narutowicza (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.

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. Batorego, od zachodu – osią ul. Batorego (numery parzyste do nr 16b) do ul. Sobieskiego, ul. Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 27a i numery parzyste od nr 2 do nr 24) do ul. Wojska Polskiego, 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 i wschodu – osią ul. Batorego (strona nieparzysta do nr 53a) 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 – linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska -Białystok do ul. Piłsudskiego, od wschodu –
osią ul. Piłsudskiego (numery parzyste) do ul. Kołłątaja, ul. Kołłątaja (numery nieparzyste od nr 1 do nr 53 i numery parzyste od
nr 2 do nr 46) do ul. Szwoleżerów, dalej osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste do nr 38b) do ul. Reymonta, osią ul. Reymonta
(strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa – osią ul. Powstańców (numery nieparzyste do nr 9) do ul. Piłsudskiego, osią
ul. Piłsudskiego (numery nieparzyste) 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 do torów
kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.

Obszar ograniczony: od północy – torami kolejowymi linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul. Orlej, od wschodu – osią ul. Orlej
(strona parzysta) przechodzącej w ul. Kwiatową, osią ul. Kwiatowej (numery parzyste do nr 12) do ul. Sikorskiego, od południa
– północnymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Sikorskiego do ul. Kołłątaja, 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.

Obszar ograniczony: od północy – linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do granicy administracyjnej miasta
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Granice obwodu głosowania

1

Numer
obwodu

Ulice: 17 Września cała, 3 Maja nr parzyste od 22 do końca, Chopina cała, Dębowa cała, Gdyńska nr parzyste wszystkie i nieparzy-

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 parzyste od 2 do
18, Morcinka cała, Orla nr parzyste wszystkie, Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 7, Poniatowskiego cała, Skorupki nr parzyste
od 12 do 60 i nieparzyste od 7 do 35d, Szczęśliwa cała, Szkolna cała, Targowa cała, Wiosenna cała

Ulice: Harcerska cała, Kołłątaja nr nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 46, Łodygowa cała, Matejki cała, Piłsudskiego 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, Staszica cała, Szwoleżerów
nr nieparzyste od 1 do 21, Warszawska cała, Westerplatte cała, Zaciszna cała, 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: 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, Batorego nr nieparzyste od 1 do 53A, Bema cała, Chłopickiego cała, Dąbrowskiego cała, Łąkowa nr nieparzyste od 1 do 33 i parzyste
od 2 do 34, Mickiewicza nr parzyste wszystkie i nieparzyste od 1 do 57, Niepodległości 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

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, Batorego nr parzyste od 2 do 16B, Górnośląska nr nieparzyste od 1 do 19a i parzyste od 2 do 18, Konopnickiej
cała, Leszyckiego cała, Sobieskiego nr nieparzyste od 1 do 27a i parzyste od 2 do 24, Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do 21

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, 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: Budkiewicza nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 26 do końca, Drewnicka nr nieparzyste wszystkie, Gwiaździsta cała, 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 cała, 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, 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 w obwodzie

Miejski Ośrodek Sportu

Publiczne
Przedszkole nr 3
ul. Westerplatte 1/11 – l okal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Piłsudskiego 35

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Batorego 11

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 10

Publiczna Szkoła Katolicka
ul. 11-go Listopada 4

Gimnazjum Publiczne Nr 2
ul. Batorego 37 – lokal przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 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 obwodach wyborczych, ich granicach,
numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miasta Ząbki
oraz w wyborach na Burmistrza Miasta Ząbki

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 14 października 2014 r.
o obwodach wyborczych, ich granicach, numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 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 82) przechodzącej w ul. Gajową, ul. Gajową (strona parzysta) do ul. Żołnierskiej, od wschodu – ul. Żołnierską, od południa – osią ul. Szwoleżerów (numery nieparzyste od nr 23) do ul. Kołłątaja, od zachodu – wschodnimi granicami
działek położonych po stronie nieparzystej ul. Kołłątaja.

Obszar ograniczony: od północy – osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 42 do nr 72) do ul. Dzikiej, od wschodu – osią ul.
Dzikiej (strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa – osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 15 do nr 15e) do ul.
Reymonta, od zachodu – osią ul. Reymonta (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów.

Obszar ograniczony: od północy – osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 76 do nr 98) do ul. gen. Maczka, od wschodu –
osią ul. gen. Maczka (strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa – osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 17 do
nr 25g) do ul. Dzikiej, od zachodu – osią ul. Dzikiej (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów.

Obszar ograniczony: od północy – osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 104) do ul. Żołnierskiej, od wschodu – ul. Żołnierską do ul. Powstańców, od południa – osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 29) do ul. gen. Maczka, od zachodu – osią
ul. gen. Maczka (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów.

Obszar ograniczony: od północy – ul. Skowronka (cała) i ul. Rybną (cała) do ul. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego ( numery parzyste od
nr 126) do ul. Powstańców, osią ul. Powstańców (numery parzyste do nr 4b) do ulicy dojazdowej do 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. Powstańców (numery parzyste od nr 6 do nr 60), od wschodu – linią ulicy osiedlowej
(na osiedlu przy ul. Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul. Mazowieckiej, równoległej do ul. Złotej, na zachód pomiędzy blokami przy ul. 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 – ul. Żołnierską, od południa – granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa, od zachodu – osią ul. Złotej (strona nieparzysta) i na
wschód pomiędzy blokami przy ul. 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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Ulice: Powstańców nr parzyste od 60a do końca, Żołnierska cała

Filia Szkoły
Podstawowej Nr 3
ul. Powstańców 60

Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

Filia Szkoły
Podstawowej Nr 3

Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

Gimnazjum Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9 – lokal przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Słowackiego 21 – lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

trzeb osób niepełnosprawnych

15

*)

Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00–21.00.

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.

UWAGA:
❒ 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. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 listopada 2014 r.*) (środa) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
❒ 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.
❒ 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.

/ – / Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Ulice: Baczyńskiego cała, Chełmońskiego cała, Herberta cała, Kościelna cała, Malczewskiego cała, Podleśna cała, Powstańców
nr parzyste od 6 do 60, Złota nr parzyste wszystkie

Ulice: Piłsudskiego nr nieparzyste od 101 do końca i parzyste od 126 do końca, Powstańców nr parzyste od 2 do 4b, Rybna cała,
Skowronka cała, Skrajna cała, Wspólna cała, Żurawia cała

Ulice: Andersena nr 18e, nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Baśniowa cała, Jasna cała, Maczka nr nieparzyste wszystkie, Mazowiecka cała, Powstańców nr nieparzyste od 29 do końca, Szwoleżerów nr parzyste od nr 104 do końca,
Wybickiego cała, Calineczki cała

Ulice: Akacjowa cała, Andersena nr parzyste od 12 do 18d, od 18f do 18h i nieparzyste od 3 do 19, Dzika nr nieparzyste wszystkie,
Krasickiego cała, Jagiellońska cała, Kaszubska cała, Kopernika cała, Maczka nr parzyste wszystkie, Powstańców nr nieparzyste
od 17 do 25g, Szwoleżerów nr parzyste od 76 do 98

Ulice: Andersena nr parzyste od 2 do 6, Bratnia cała, Dzika nr parzyste wszystkie, Kwiatowa nr nieparzyste od 41 do końca i nr parzyste od 48 do końca, Powstańców nr nieparzyste od 15 do 15e, Reymonta nr nieparzyste wszystkie, Różana cała, Szwoleżerów nr parzyste od 42 do 72

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, Gajowa nr parzyste wszystkie,
Jaśminowa cała, Kosynierów cała, Kościuszki cała, Krucza cała, Pułaskiego cała, Sikorskiego nr parzyste od 82 do końca, Szwoleżerów nr nieparzyste od 77 do końca, Świerkowa cała, Wronia cała, Zieleniecka nr nieparzyste wszystkie

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, 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

Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie obwodowe komisje wyborcze znajdujące się na terenie Miasta Ząbki

Obszar ograniczony: od północy – linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do granicy administracyjnej miasta
Ząbki z miastem Zielonka, 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), przechodzącej w ul. Orlą, dalej osią ul. Orlej (strona nieparzysta) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.
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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.

www.zabki.pl

OGŁOSZENIA

WYDARZENIA

www.zabki.pl

Bezpieczeństwo
najmłodszych

25

września 2014 roku w Przedszkolu Publicznym nr 3
odbyła się niecodzienna impreza. W ramach podziękowania dla sponsora kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków, zorganizowano piknik rodzinny poświęcony bezpieczeństwu najmłodszych. Sponsor – Grupa DSF – ufundował po dwa
komplety kamizelek dla każdego z przedszkoli publicznych.
Dzięki odblaskowym elementom, nasze pociechy będą lepiej
widoczne na drodze podczas przedszkolnych wycieczek.
Wśród atrakcji można było obejrzeć radiowóz policyjny, pojazd straży pożarnej, dwie karetki pogotowia ratunkowego oraz
dzięki współpracy ze strażą pożarną oraz firmą twojratownik.
pl spróbować swoich sił na fantomach do ćwiczeń resuscytacji.

Jedną z głównych atrakcji były wspaniałe występy dzieci z naszych ząbkowskich przedszkoli. Po występach dzieci na scenę wkroczyli ratownicy medyczni, gdyż maskotka – olbrzymi miś Panda
– potknął się i potrzebował szybkiej interwencji specjalistów. Było
dużo śmiechu, gdy ratownicy z wielkim trudem próbowali położyć
kolosa na noszach.
Dzięki współpracy z firmy Capital Financial Group Autoryzowanego Partnera AEGON dzieci mogły korzystać z zabawek dmuchanych. Oprócz tego na swoim stoisku firma CFG przygotowała
ciekawe zajęcia plastyczne dla uczestników pikniku.
– Celem spotkania było podsumowanie systematycznie zdobywanej wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu i miejscach publicznych. Dzieci w wieku przedszkolnym wyróżniają się dużą aktywnością
fizyczną. Jednocześnie nie mają oporów przed zdobywaniem wie-

dzy w tematach, które dla nas
dorosłych mogą stanowić pewien problem. Dlatego ważne
jest, aby już w tym wieku oswajać dzieci z ideą niesienia pomocy innym ludziom oraz
uczyć rozpoznawać podstawowe zagrożenia, jakie je otaczają – podsumowuje radny
Marcin Kubicki, jeden z organizatorów tego wspaniałego
przedsięwzięcia.
red.
fot. Bogdan Śladowski

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

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

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
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