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SAMORZĄDOWA

12 LISTOPADA WYBIERAMY BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
Miasto podzielone zostało na trzy okręgi wyborcze w dziesięciu obwodach głosowania.
Burmistrza będziemy wybierać we wszystkich lokalach wyborczych na terenie Miasta.
Do głosowania na burmistrza otrzymamy różową kartę do głosowania, na której stawiamy znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

KANDYDACI NA BURMISTRZA ZĄBEK
BOKSZNAJDER Jerzy
Szanowni
Państwo.
Mieszkańcy Ząbek!
Kandydaci na radnych i
burmistrza Miasta Ząbki w
swoich działaniach zawsze
realnie stąpają po ziemi.
Kierują się najszerzej pojętym dobrem
Mieszkańców i realizują program przyjazny
Ząbkom. Nie działają dla mody i poklasku;
są konsekwentni i skuteczni. Założone priorytety nie są zmieniane „pod publikę”.
Gdy określono, że najważniejsza jest
infrastruktura podziemna, skutecznie ją
wykonano i wykonuje się nadal:
- telefonizacja – któż to dziś pamięta, a
przecież byliśmy pierwsi na Mazowszu;
- kanalizacja – nasza sieć kanałów jest
dłuższa niż w kilku sąsiednich gminach
razem wziętych!;
- zintensyfikowano wodociągowanie miasta.
Kiedy priorytet nadano budownictwu
oświatowemu:
– zbudowaliśmy dwa nowe gimnazja i
filię Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Powstańców;
– przystąpiliśmy do remontu Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2;
– przygotowaliśmy i rozpoczęto budowę
Szkoły Podstawowej nr 3 w południowej
części Ząbek;
– rozwiązano problem miejsc w przedszkolach (publicznych oraz dotowanych
przez gminę niepublicznych).
Te działania przyczyniły się do tego, że
przybyło ponad 10 tys. nowych mieszkańców a miasto nasze należy do najdynamiczniej rozwijających się w okolicy.
Na zbliżającą się kadencję zakładamy:
- całkowite zwodociągowanie miasta,
- dokończenie działań o godną bazę materialną dla oświaty,
- wyraźny postęp w budowie utwardzonych dróg osiedlowych i głównych,
- rozwinięcie działań nad zagospodarowaniem odpadów przez segregację na
posesjach,
- renowację parku miejskiego,
- budowę mieszkań socjalno-komunalnych,
- dalszą poprawę komunikacji wewnątrz miasta
i z Warszawą (w tym współpracę z koleją do
korzystania z II linii metra warszawskiego).
Naszym kandydatem na burmistrza Ząbek
jest obecny burmistrz Jerzy Boksznajder. Ma
on zdecydowanie największy udział w przedstawionych wyżej dokonaniach. Posiada szczegółową wiedzę o potrzebach Miasta i przemyślany plan, by je zrealizować. Od lat czyni to
konsekwentnie i bez rozgłosu. Umiejętnie
współpracuje z Mieszkańcami – dbając o
równomierny, sprawiedliwy dostęp wszystkich
Ząbkowian do nowych inwestycji.
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
daleka jest od „gier partyjnych”; realizuje program, a nie obiecuje „gruszek na wierzbie”.
Powyżej pokazaliśmy jedynie skrótowy plan
naszego działania. Jego rozwinięcie przedstawimy w naszych materiałach wyborczych.

Z poważaniem:
KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa

CHIBOWSKI Janusz
Przedstawiamy naszego kandydata na
burmistrza miasta Ząbki, którym jest mgr
inż. Janusz Chibowski - przewodniczący
Koła Platformy Obywatelskiej w Ząbkach.
Dzięki jego zdolnościom organizacyjnym udało mu się skupić wokół swojej
osoby zespół młodych i energicznych
ludzi – członków i sympatyków Platformy
Obywatelskiej oraz opracować program
dla przyszłości Ząbek.
Janusz Chibowski mieszka w Ząbkach od urodzenia. Aktywnie uczestniczy
w życiu spo łecznym miasta, był radnym i członkiem
Za rządu Miasta Ząbki
w latach 1990-1994. Jest
wszechstronnie wykształconym menedżerem, specjalistą w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Obecnie
pracuje w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Departamencie Funduszy Strukturalnych i
Pomocowych. Wykształcenie i doświadczenie Janusza Chibowskiego gwarantują,
że będzie on sprawnie zarządzał miastem
i efektywnie pozyskiwał dla Ząbek fundusze z Unii Europejskiej. Jest on również
kandydatem PO do Rady Powiatu.
Program Platformy Obywatelskiej
uwzględnia najważniejsze problemy miasta i wskazuje kierunki działań, dzięki
którym Ząbki mogą stać się nowoczesnym
i przyjaznym miejscem do mieszkania,
odpoczynku i prowadzenia działalności
gospodarczej. Kładziemy w nim nacisk na
następujące obszary:
- usprawnienie komunikacji zbiorowej
z Warszawą poprzez wprowadzenie
nowych linii autobusowych ZTM, funkcjonalne wytyczenie tras autobusów,
wprowadzenie komunikacji nocnej,
- integracja sieci drogowej Ząbek ze stolicą i z systemem obwodnic, funkcjonalne
zaplanowanie i wytyczenie kierunków
rozwoju miejskiej sieci ulicznej, co w
efekcie doprowadzi do zmniejszenia korków i uciążliwości dla mieszkańców,
- dobre przygotowywanie i realizacja
nowych inwestycji drogowych,
- utrzymanie czystości w mieście poprzez
realizację obowiązków gminy w zakresie
gospodarki odpadami w tym wdrożenie
segregacji odpadów, stworzenie miejsc
bezpłatnego odbioru odpadów niebezpiecznych, obniżenie kosztów wywozu
odpadów z gospodarstw domowych.
- kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej,
- budowę na terenie miasta centrum rekreacyjno-sportowego z basenem.
Janusz Chibowski na stanowisku burmistrza
jest gwarancją rozwoju naszego miasta.

PO prostu Razem
Platforma Obywatelska w Ząbkach

PERKOWSKI Robert
30 lat. kandydat na
Burmistrza popierany
przez komitet PiS oraz
LPR.
Ukończył dwa kierunki
studiów magisterskich:
Zarządzanie i Marketing oraz Finanse
i Bankowość oraz studia doktoranckie.
W trakcie studiów był na stypendium w
Uniwersytecie Queens w Kanadzie, gdzie
przez pół roku odbywał zagraniczną praktykę zawodową jako asystent dyrektora w
dużej korporacji.
Ukończona praca doktorska poświęcona jest nowoczesnym metodom zarządzania. Jest autorem i współautorem dziesiątków artykułów oraz kilku naukowych
publikacji książkowych.
W 1998 roku został Radnym Miasta
Ząbki oraz zastępcą przewodniczącego
Komisji ds. Inwestycji i Rozwoju. Cztery
lata później został wybrany Radnym
Powiatu Wołomińskiego, później przewodniczącym najważniejszej Komisji w
Powiecie tj. Komisji Finansowej. Pod jego
przewodnictwem komisja stała się najbardziej prężną komisją i zaczęła efektywnie
realizować swoje statutowo określone obowiązki. Jest jednym z najlepiej ocenianych
Radnych Powiatowych. Więcej na temat
jego działalności samorządowej można
przeczytać w autorskim sprawozdaniu za
mijającą kadencję (www.perkowski.pl)
Od ponad pięciu lat pełni istotną funkcję w administracji państwowej. Do jego
obowiązków m.in. należało: zarządzanie
paragrafami płacowymi resortu (kwoty
ok. jednego miliarda złotych), opracowywanie projektów planów finansowych w
zakresie płac, opiniowanie projektów rozporządzeń, rozliczanie rezerw celowych i
inne. W okresie swojej pracy zawodowej
sporządził setki skomplikowanych decyzji
administracyjnych.
Robert Perkowski zawsze był postrzegany bardzo pozytywnie jako osoba niezwykle
kompetentna i prawa. Zdobyte doświadczenie, niezłomność i uczciwość charakteru czynią go bardzo dobrym kandydatem
na stanowisko Burmistrza Miasta Ząbki.
Robert Perkowski to właściwy wybór.
Szanowni Mieszkańcy Ząbek,
Nadchodząca kadencja będzie dla Polskich
samorządów przełomowa. W najbliższych
latach planowana jest największa finansowa
pomoc UE, która w okresie programowania
2007-2013 planuje przekazać około 6 razy
więcej pieniędzy niż do tej pory. Fakt, że
Ząbki nie uzyskały do tej pory żadnych środków z programów unijnych jest szczególnie
bolący dla tych wszystkich, którzy codziennie
muszą chodzić po błocie lub po połamanych
chodnikach, którzy niszczą swoje samochody
na dziurach w drogach.
Dla Ząbek fundusze europejskie będą w
tych latach możliwością rozwoju i nadrabiania zaległości powstałych przez ostatnie
lata. W tym celu urząd musi sprawnie aplikować o środki, czyli pisać wnioski.

c.d. na str 2

STACHERA Waldemar
„bohater pracy codziennej”
- tak żartobliwie mówili o mnie koledzy ze studiów w czasach, gdy byłem
Skarbnikiem Niezależnego
Zrzeszenia
Studentów
Politechniki Warszawskiej i
Przewodniczącym Samorządu Studentów na
Wydziale Elektroniki PW. Oni demonstrowali, pikietowali, ja odpowiadałem za organizowanie finansów, współpracę z władzami uczelni, prawne aspekty ich działalności. Nigdy nie
zależało mi, aby być na czele pochodu. Liczył
się cel – wolna i niepodległa Polska.
Myślę, że do dzisiaj takim pozostałem.
Choć od 16 lat aktywnie uczestniczę w życiu
naszego Miasta, nigdy nie ubiegałem się o
najzaszczytniejsze stanowiska. Cieszyła mnie
możliwość zwyczajnej, codziennej pracy na
rzecz Ząbek, czy to jako pełnomocnik do
spraw telefonizacji, czy jako przewodniczący
komisji, czy zwykły radny. W tych wyborach
zdecydowałem się jednak kandydować na
urząd burmistrza. Po prostu nie chcę pogodzić się z faktem, że nasze Miasto mogąc być
wizytówką Mazowsza, stało się miejscem, o
którym mówi się albo źle, albo wcale.
Przez wiele lat apelowałem, pisałem o niegospodarności, marnotrawstwie i niekompetencji. W mijającej kadencji wspólnie z
Komisją Rewizyjną, której przewodniczyłem, oraz całą Radą Miasta udało mi się
uporządkować wiele istotnych dla Ząbek
spraw (m.in. zadłużenie, zaległości w inwestycjach). Jednak tak naprawdę dopiero
bycie burmistrzem daje możliwość dokonania pełnej naprawy.
Ząbkom potrzebny jest gospodarz – ktoś,
kto od podszewki zna to miasto i jego potrzeby, kto ma pomysły i wiedzę, jak tym potrzebom zaradzić, kto już dowiódł, że dla dobra
mieszkańców potrafi wiele z siebie dać. Nie
szukam poparcia u „wielkich tego świata”,
kandyduję jako bezpartyjny. Liczę przede
wszystkim na pomoc, wsparcie i głosy tych
spośród Państwa, którzy podobnie jak ja,
marzą o Ząbkach zadbanych, zasobnych, bezpiecznych, do których chce się wracać i w
których chce się mieszkać.
Waldemar Stachera
CZAS NA ZMIANY
Lat 38, żonaty, córeczki Wiktoria i
Weronika, wykształcenie wyższe techniczne (teleinformatyk) i podyplomowe studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju
Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Radny czterech kadencji. Pełnomocnik
Zarządu Miasta ds. Telefonizacji.
Aktualnie Prezes firmy, dla której pozyskuje fundusze unijne.
Bycie burmistrzem to zadanie ogromnie
odpowiedzialne i niełatwe. To służba mieszkańcom – każdemu z osobna i całemu
miastu. Wiem, że masz predyspozycje, by
temu podołać. Jestem pewna, że dochowasz wierności wartościom, których Cię od
dziecka uczyłam – miłości Boga i bliźniego.
Powodzenia.

Twoja mama - Zofia Stachera,
emerytowana nauczycielka
www.CzasNaZmiany.pl
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Szanowni Państwo
W związku z podejmowanymi przeze
mnie działaniami w celu zamknięcia na Kawęczynie składowiska osadów ściekowych
z Oczyszczalni Warszawskich, otrzymałem
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska wyniki badań, które wskazują
na ewidentne naruszenie prawa przez składowanie osadów szkodliwych na pograniczu Ząbek. Przywożone osady z oczyszczalni Czajki, Pruszkowa i innych przekraczają
prawie trzykrotnie normę przydatności do
rekultywacji wysypiska nie opodal osiedli
przy ulicy Powstańców. W tej sprawie wystąpiłem do Wojewody Mazowieckiego i
Prezydenta Warszawy o natychmiastowe
zamknięcie składowiska i skierowałem
wniosek do Prokuratury Okręgowej w
Warszawie o zbadanie zgodności z prawem
stosowanych od wielu lat praktyk przez
MPWiK i zarządców składowiska.
Z Zarządu Dróg Wojewódzkich otrzymałem informację, z której wynika, że
przetarg na opracowanie dokumentacji na
poszerzenie drogi 634 został uruchomiony
i jest możliwa przebudowa w jezdnię dwupasmową drogi 631. Zaś dzierżawa pasa

drogowego pod stację benzynową przy
rondzie w Zielonce została aneksem przepisana na nowego nabywcę ﬁrmy, tylko że
poszerzenie drogi 631 z Rembertowa do
trasy Toruńskiej przebiegnie z pominięciem wspomnianego ronda. Obawiam się
budowy stacji paliw na podstawie unieważnionego przez Wojewodę Mazowieckiego
zezwolenia, za które w stan oskarżenia
został postawiony jeden z byłych wiceburmistrzów Ząbek. Tę przykrą rzeczywistość
można zmienić wraz ze zmianą władz miasta i Powiatu. Z tego powodu została zawarta umowa o blokowaniu list kandydatów na Radnych z LPR i PiS. Wystawiamy
wspólnie kandydata na Burmistrza Ząbek
Roberta Perkowskiego. Postanowiłem
ponownie kandydować do Rady Powiatu i jestem kandydatem LPR na Starostę.
Czas skończyć z wydawaniem bezprawnych decyzji i uprzywilejowaniem budowy
supermarketów w centrach miast naszego
powiatu ze szkodą dla rodzimej przedsiębiorczości i kupiectwa. Starałem się służyć
Państwu i nie zawieść Waszego zaufania,
proszę o ponowne zaufanie i poparcie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego z LPR

R eprezentanci
Przymierza Samorządowego pracują na
rzecz naszego powiatu już drugą kadencję.
W wyborach 2006
KWW Przymierze Samorządowe wystawił
kandydatów na radnych po raz pierwszy z
naszej gminy. Obok przedstawiamy te osoby, reprezentujące różne środowiska zawodowe i społeczne.
Dla dobra mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, czyli i naszej gminy, będziemy
służyć mieszkańcom swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.
Celem. do którego dąży PS jest w pierw-

szej kolejności tworzenie nowych miejsc
pracy i zapewnienie lepszych warunków życia mieszkańcom oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Osiągniemy to poprzez:
- rozbudowę i modernizację infrastruktury
komunikacyjnej
- budowę i modernizację obiektów służących edukacji, ochronie zdrowia, pomocy
społecznej
- tworzenie warunków do rozwoju sportu
i rekreacji.
Zadania te chcemy zrealizować za pomocą środków powiatowych oraz zewnętrznych,
kandydaci PS będą konsekwentnie współpracować z samorządem naszej gminy.
Zagłosujcie na nas!
www.pspswolomin.pl

PERKOWSKI Robert

czy też rodzin patologicznych,
- wsparcie dla przedsiębiorców, w tym
rozpoczynających działalność na terenie
Ząbek,
- umożliwienie mieszkańcom załatwiania
spraw urzędowych przez Internet oraz
elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie,
- poprawienie poziomu bezpieczeństwa
(instalacja monitoringu – kamer obserwujących niebezpieczne miejsca w
Ząbkach).
Rozwiniemy współpracę z ZTM w celu
wprowadzenia nowych linii autobusowych
obsługujących mieszkańców w ramach biletu warszawskiego.
Stworzymy w ramach istniejących etatów
Biuro Obsługi Interesanta, które czynne
będzie w godz. 7-19, gdzie mieszkańcy będą
mogli sprawnie załatwić wszelkie możliwe
sprawy urzędowe przy jednym okienku.

Samorządność, znaczy
służba społeczeństwu

Tak jest...

CZAS NA ZMIANY

...a tak być powinno

Komitet Wyborczy Wyborców WALDEMARA STACHERY

Apel Samorządowego
Komitetu Wyborczego
Szanowni Mieszkańcy Naszego Miasta
Ząbki.
W wyborach 2002 roku zaufało mi aż
3000 osób, które poparło mój program
wyborczy. Dotrzymałem danego Państwu
słowa - jako radny Rady Miasta dbałem
o ﬁnanse publiczne. Zadłużenie Ząbek
zmniejszyło się z 22 do około 9 milionów
złotych podczas mojej kadencji. Obecnie
stawiam się do Państwa dyspozycji jako
kandydat do Rady Powiatu. Pragnę wykorzystać moje doświadczenie i sukcesy w
służbie publicznej w pracy na stanowisku
Sekretarza Miasta Zielonka dla dobra Ząbek. Nadrzędnym celem moich poczynań
będzie szeroko pojęte dobro ogółu mieszkańców, a nie partykularne interesy ugrupowań lub osób. Uważam, iż samorząd lo-

Jesteśmy członkami Wspólnoty Samorządowej Ząbek – komitetu społecznego,
biorącego udział w wyborach także przed
4 laty. Gromadzimy ludzi aktywnych i chętnych do działania dla dobra miasta, w którym mieszkają. Mamy także tych, którym
„partyjna” ordynacja wyborcza uniemożliwia kandydowanie na własną rękę.
Przystąpiliśmy do stowarzyszenia skupiającego komitety społeczne – Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej, by mieć także
szerszy wpływ i delegować kandydatów z
Ząbek do Rady Powiatu oraz do Sejmiku
Województwa.
Nasi kandydaci
- to zarówno doświadczeni samorządowcy i działacze społeczni, doskonale znający
sprawy miasta, jak również młodzi, którzy
pragną czerpać satysfakcję ze służenia innym. Pragniemy służyć wszystkim – godząc
aspiracje Ząbkowian od niedawna, jak
i mieszkańców wieloletnich, niekiedy od
dziesięcioleci oczekujących na swoje inwestycje – sprawiedliwie i bez szkody dla
kogokolwiek.
Służymy ludziom a nie partiom
Kandydujemy jako bezpartyjni. Uważamy, że mandat radnego powinien być wolny od partyjnych nacisków. W samorządzie
liczy się uczciwość i kompetencja. Nie po-

Oskar dla Boksznajdera
Burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder
otrzymał nagrodę im. Jerzego Palki za
„wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego”. W tegorocznej, dziewiątej edycji tej
prestiżowej nagrody – nazywanej Samorządowym Oskarem – Jerzy Boksznajder
został nagrodzony „za działania na rzecz
rozwoju mieszkalnictwa i sprawnej administracji”.
Wśród wysoko postawionych laureatów,
Burmistrz Ząbek był w jedynym spośród
768 burmistrzów w Polsce, który tę nagrodę otrzymał! W tegorocznej edycji, wraz z
Burmistrzem nagrodzeni zostali: były minister J. Widzyk – który obecnie doradza
prawicowemu prezydentowi Łodzi, przewodniczący sejmiku województwa pomor-
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kalny powinien opierać się na zaufaniu do
ludzi, do poszczególnych radnych, a nie na
„działaczach”, którzy zdobyli lub zdobędą
mandaty kryjąc się za szyldami partii politycznych. To nie są wybory do bezimiennego Sejmu i Senatu. Wspólnie z moimi
przyjaciółmi startujemy z BEZPARTYJNEJ listy SKW. Zostawiamy w domu nasze
poglądy polityczne. Bez czapy „polityki”
pragniemy RZETELNIE służyć Naszemu
Miastu. Przede wszystkim myśląc o:
· ząbkowskich drogach powiatowych;
· transporcie miejskim;
· bezpieczeństwie w Mieście;
· wspólnym szpitalu.
Zaufaj konkretnemu człowiekowi. Na
niego będziesz mógł liczyć. Głosuj na listę
Samorządowego Komitetu Wyborczego
(SKW). Są na niej właściwi ludzie. O naszych kandydatach na stronie 8.
winno być miejsca na dyscyplinę głosowania i polityczne rozgrywki.
Nie jesteśmy przeciwnikami partyjnej
aktywności. Jesteśmy jednak przekonani,
że miejsce partii jest w parlamencie i w
miastach dużych – a nie w takim jak nasze.
Ludziom umiemy służyć bez partyjnych
wskazówek.
Nasi kandydaci, jeśli zostaną radnymi,
nigdy nie będą poddani naciskom czy nawet namowom by głosować w określony
sposób. Własne sumienie będzie ich jedynym drogowskazem. Tak było u nas do tej
pory – i tak pozostanie.
Wszyscy są równi
Bez względu na zasługi kandydatów –
wszystkich traktujemy na równi. Odstępujemy od zasady „partyjnej”. Naszych list nie
ułożyliśmy, w odróżnieniu od pozostałych
komitetów, według hierarchii kandydatów:
tych ważniejszych (którzy są na czele list) i
tych mniej ważnych (na dalszych pozycjach).
Nasze listy kandydatów ułożone są tak, jak
robi się to zwykle – według kolejności alfabetycznej. Wybór należy do Państwa!
Zapraszamy na spotkania z kandydatami:
6 listopada o godz. 19.00 – w Gimnazjum
nr 2 przy ul. Batorego,
7 listopada o godz. 19.00 – w Gimnazjum
nr 1 przy ul. Harcerskiej,
8 listopada o godz. 19.00 – w ﬁlii Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Powstańców.
Obszerny program kandydatów naszego
komitetu przedstawimy Państwu w odrębnym materiale wyborczym
skiego B. Synak oraz prezydent Rybnika A.
Fudali. Dalsze miejsca, czyli wyróżnienia,
przyznano m.in. marszałkom województw:
małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
Ząbki są bodaj najbardziej dynamicznie
rozwijającym się pod względem mieszkalnictwa miastem tej wielkości w kraju. Z kolei
w rankingu tygodnika „Wspólnota”, Ząbki
zdobyły również pierwsze miejsce w Polsce
na najtańszą administrację spośród kilkuset miast od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców! Urzędników jest niewielu i zarabiają
najmniej w okolicy, a Jerzy Boksznajder za
swoją pracę wynagradzany jest według najniższej stawki, przewidzianej w prawie dla
stanowiska burmistrza.
Nie pieniądze są najważniejsze – lecz
satysfakcja, że służba Ząbkowianom doceniana jest nawet przez obcych!

-c.d. ze str. 1

Musi również potem odpowiednio zabiegać
o przyznanie środków, w końcu musi te
środki sprawnie rozliczyć. Pozyskiwaniem
środków z UE trzeba sprawnie zarządzać, a
w całym procesie muszą brać udział różne
jednostki organizacyjne urzędu. My będziemy sprawnie zarządzać tym procesem.
Na stanowisko wiceburmistrza zatrudnię
Grzegorza Mickiewicza, jednego z najlepszych specjalistów zarządzających pozyskiwaniem środków unijnych w Polsce. W
Warszawie pozyskał on w ostatnich latach
około 200 mln złotych. Moja wiedza i
doświadczenie samorządowe oraz administracyjne w połączeniu z doświadczeniem
i skutecznością Grzegorza są gwarantem
sprawnego pozyskania dużej ilości funduszy zewnętrznych. A gdy będą fundusze
zewnętrzne, łatwiej będzie zrealizować
potrzeby mieszkańców Ząbek:
- utwardzenie dróg wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych,
- stworzenie nowych obiektów oświatowych
(szkoła, przedszkola gminne),
- budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
(np. skate-park, basen),
- rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wsparcie dla bezrobotnych, chorych dzieci

Nie obiecujemy złotych gór. Nie obiecujemy 3 mln mieszkań. Nie obiecamy też, że
nasz wybór uczyni Ząbki i powiat wołomiński krainą mlekiem i miodem płynącą. Nie
będziemy licytować się z innymi na obietnice. Wystawiamy w wyborach do rady powiatu ekipę ludzi młodych, ludzi pracujących
na kierowniczych stanowiskach, podejmujących ważne decyzje każdego dnia. Gwarantujemy jednak zapał i chęć do działania na

Jako radny dałem się Państwu poznać jako
uczciwy, zabiegający o działania gospodarne
oraz zgodne z prawem, i w taki sposób będę
sprawował Urząd Burmistrza jeśli Państwo
zaufacie mi w nadchodzących wyborach.

Serdecznie pozdrawiam,
Robert Perkowski
rzecz naszej małej Ojczyzny. Nasze priorytety to poprawa ochrony zdrowia w powiecie,
to rozwój Ząbek jako kluczowego miasta w
systemie transportowym powiatu, to promocja naszego powiatu. Ząbki nie muszą
być zaniedbaną sypialnią. Mogą być dobrze
skomunikowanym, ładnym miastem, do którego chce się wracać. My wierzymy, że to
możliwe. Potrzebujemy Twojego poparcia.
Głosuj na Lewicę i Demokratów – wybierz dobry samorząd!
Konrad Gołota
Lider listy powiatowej

Aby otrzymać gazetę w wersji elektronicznej wyślij
e-mail na adres: coslychac0@op.pl

12 listopada wybieramy radnych do Rady Miasta w Ząbkach. Miasto podzielone zostało na trzy okręgi wyborcze w
dziesięciu obwodach głosowania. W poszczególnych obwodach – w zależności od ich wielkości – wybieramy pięciu lub
ośmiu kandydatów na radnych do Rady Miasta. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak
"x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo
do uzyskania mandatu. Do głosowania na radnych Rady Miasta otrzymamy białą kartę.

Kandydaci na radnych do Rady Miasta w Ząbkach
OKRĘG NR 1
BALCERZAK Justyna,
lat 23, studentka piątego roku Wydziału Prawa
Kanoniczno-Cy wilnego
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Od urodzenia mieszka w
Ząbkach. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
BŁAWDZIEWICZ Krzysztof Jerzy, 29 lat, żonaty,
absolwent Politechniki
Warszawskiej. Od kilku
lat pracuje na stanowisku
kierowniczym w międzynarodowym koncernie
spożywczym. Społecznik, zaangażowany w działalność samorządową, wspierał
komitet Młode Ząbki w 1998, obecnie
sympatyk PiS. Pasjonuje się żeglarstwem,
czynnie uprawia sport. Jako radny
chciałby angażować się w sprawy dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej
i edukacji. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
BOCHOWICZ Elżbieta
- kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.

CHIBOWSKI Andrzej,
lat 53, żonaty, jedno dziecko. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, tytuł magistra administracji. Studia
podyplomowe Zarządzanie
wartością przedsiębiorstwa
na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz
Zasady Techniki Prawodawczej na Wydziale
Prawa i Administracji UW. Członek
Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.
Pracuje w RUCH S.A. na stanowisku Z-cy
Dyrektora Oddziału Mazowsze ds. Sieci
Sprzedaży. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
DUNAJEWSKI Zbigniew, lat 53, żona,
dzieci, wnuki, miłośnik dzikiej zwierzyny
i natury. Kandyduje z KW Liga Polskich
Rodzin.
DYNOWSKI Adam, 45
lat, ukończył Politechnikę
Warszawską,
prowadzi własną działalność
gospodarczą. Chcąc rzetelnie przygotować się
do roli radnego, odbył
Podyplomowe Studium Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
UW. Jest zwolennikiem powrotu Ząbek
do koncepcji miasta-ogrodu. Poprawianie
wizerunku Ząbek zaczął od swojej posesji
– za aranżację zieleni na i wokół niej otrzymał wyróżnienie Rady Miasta. Kandyduje
z KWW Waldemara Stachery „CZAS NA
ZMIANY”.
GUT Wojciech, lat 39,
wykształcenie
wyższe
magisterskie, doktorant
nauk o zarządzaniu,
prawnik prawa podatkowego, absolwent Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
żonaty, dwoje dzieci, własna działalność
gospodarcza w segmencie doradztwa,
podatków i consultingu, bezpartyjny,
katolik. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.

GUZ Waldemar, lat 43,
żonaty. Wykształcenie średnie-medyczne. Mieszka w
Ząbkach od 20-tu lat. Przez
8 lat związany ze Szpitalem
Drewnica, od 15 lat kieruje Przedsiębiorstwem
Handlowym „Bartek”. Radny kadencji
1990-1994. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
JABŁOŃSKA Monika Ewa,
55 lat, specjalista w zakresie finansów, księgowości,
rachunkowości,
podatków, wyceny, zarządzania i
obrotu nieruchomościami.
Posiada Licencję Ministra
Finansów. Długoletnie doświadczenie zawodowe związane z kontrolą i zagospodarowaniem środków finansowych i wielokierunkowe wykształcenie pozwolą na pozyskiwanie
i efektywne wykorzystanie funduszy miasta.
Kandyduje z KW Prawo i Sprawiedliwość.
KOŁODZIEJCZYK Zenon, 46 lat, żonaty, troje
dzieci, radny obecnej
kadencji, od 1990 r. prowadzi własną działalność
gospodarczą, angażuje się
w życie naszego miasta oraz
organizacji społecznych – m.in. Fundacji św.
Józefa, członek Rady Parafialnej Parafii
Miłosierdzia Bożego. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
KOPCZYŃSKA Agnieszka, 35 lat. Gdy była mała,
chciała wyjechać na misje
i pomagać dzieciom.
Zmieniła zdanie, gdy zobaczyła, ile biedy jest w Polsce
– pomaga dzieciom tutaj.
Działa w Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej; jest współorganizatorem wyjazdów
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z par.
Miłosierdzia Bożego; pomaga dzieciom z
ubogich rodzin w Ząbkach. Oprócz 5 własnych dzieci, z Adopcji Serca ma 3-letnią
córeczkę w Kamerunie. Kandyduje z KWW
Waldemara Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
KRZYKOWSKA
Małgorzata, 50 lat, mężatka,
dwoje dzieci (syn Artur
prawnik, córka Ola studentka V. roku prawa)
mieszka w Ząbkach przy ul.
Piotra Skargi 11, wykształcenie średnie ekonomiczne, własna działalność gospodarcza – pracuje w butiku w
Ząbkach, przy ul. Batorego 2. Kandyduje z
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
KUBICKI Marcin Jacek,
31 lat. Zawód - Technik
Elektronik. Wykształcenie
wyższe z tytułem licencjata. Studia Pedagogiczne w
WSP w Pułtusku, specjalizacja-Patologie Społeczne.
Zatrudniony na stanowisku Z-cy Kier. Dz. Technicznego w firmie
handlowej w Warszawie. Zainteresowania
- sport i informatyka. Kandyduje z KW
Prawo i Sprawiedliwość.
KWITOWSKI Wojciech
Karol, lat 26. Od urodzenia mieszkaniec Ząbek.
Absolwent SGGW w
Warszawie - Wydział Leśny.
Obecnie studiuje podyplomowo kierunek związany
z Ochroną Środowiska (na Politechnice
Warszawskiej) i pracuje w Nadleśnictwie

Drewnica (z siedzibą w Ząbkach). Członek
stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
LIDZBARSKI Ireneusz. Urodzony
14.11.1983 r. Mieszka w Ząbkach. Ukończył
23 LO im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Obecnie student Wydziału Prawa Wyższej
Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
LIPIŃSKA
Krystyna,
lat 58, dwóch dorosłych
synów. Z wykształcenia
technik – ekonomista,
obecnie na emeryturze.
Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
LUBIAK Danuta, 53 lata,
zamężna, w Ząbkach od
urodzenia, wykształcenie
średnie techniczne – chemik, dwoje dorosłych
dzieci mieszkających w
Ząbkach. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
MARKOWSKA Katarzyna, lat 39, bezpartyjna,
mężatka, jedno dziecko,
wykształcenie wyższe – psycholog, mieszka na osiedlu
„Drewnicka”, od 2003 r.
czuwa nad rozwojem młodzieży w Gimnazjum Nr 1, współautorka projektu edukacyjnego z ekologii i ochrony przyrody dla uczniów gimnazjum. Kandyduje z
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
OKULUS Zbigniew, lat
46, mieszkaniec Ząbek
od urodzenia, z żoną
Krystyną wychowuje pięcioro dzieci, wykształcenie średnie, własna
działalność gospodarcza,
radny Rady Miejskiej mijającej kadencji,
przewodniczący Rady Parafialnej Parafii
Miłosierdzia Bożego. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
PRZYBYSZ
Justyna
Monika, lat 25, mężatka. Studentka Wyższej
Szkoły Hotelarstwa i
Gastronomii o kierunku
obsługa celna. Prowadzi
działalność gospodarczą
w Ząbkach. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
RATYŃSKA Zdzisława
Wiesława, od 16 lat prowadzi jeden z pierwszych męskich zakładów
fryzjerskich w Ząbkach
– tzw. zakład na blokach. Wcześniej była kierownikiem sklepów przy Serwitutowej i
Batorego. Jako osoba energiczna i mająca
bezpośredni kontakt z mieszkańcami, zna
ich potrzeby i problemy. Niektórym sama
próbuje zaradzić – wysłuchuje, czasem
doradza, ulgowo traktuje mniej zamożnych. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
ROSTKOWSKA Hanna, lat 43, mieszkanka Ząbek od 38 lat,
dwoje dzieci, magister
prawa
administracyjnego na Uniwersytecie
Warszawskim,
pracownik handlu zagranicznego, Urzędu
Miejskiego w Ząbkach a obecnie Banku
Pekao S.A, radna w latach 1998-2002.

Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
SOBAŃSKI Dariusz, lat
41, w Ząbkach od urodzenia, żona, trójka dzieci,
pracuje w firmie kurierskiej, wcześniej właściciel
małej firmy remontowej
i kierownik prac w spółdzielni „Altus”. Pasjonuje się myślistwem,
wędkarstwem oraz wspinaczką wysokogórską. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
STACHERA Małgorzata
– z d. Kupniewska, lat 36.
W-ce przew. Rady Miasta i
przew. Komisji Społecznej
w okresie największych
inwestycji oświatowych od
1990 r. Pomysłodawczyni
budowy placów zabaw dla dzieci i licznych
akcji na rzecz miasta. W rejonie Drewnica
doprowadziła m.in. do skanalizowania
Szpitalnej, utwardzenia Granicznej, wybudowania wodociągu w Zakopiańskiej i
Popiełuszki, ułożenia płyt na Leśnej i
Spokojnej. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
SZKODZIŃSKI Marek. Mieszkam w
Ząbkach od urodzenia, mam 19 lat.
Obecnie zajmuję się studiowaniem politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem ministrantem w kościele p. w. Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach od 13 lat. Interesuję się polityką i obecną sytuacją w naszym państwie.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
TYSZKA-KIESZEK Małgorzata Hanna, 31 lat.
Z
domu
Kowalska,
zamężna, dwoje dzieci.
Absolwentka
Wyższej
Szkoły Humanistycznej
w Pułtusku, pracuje jako
Specjalista ds. handlowych. Jako Radna
postaram się, aby priorytetem było poprawienie stanu istniejących dróg, budowa
nowych lepszych przedszkoli i żłobków
jak również dbałość o czystość i estetykę naszego miasta odnośnie gospodarki odpadami. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
WALCZAK Aneta. 21
letnia studentka Wyższej
Szkoł y
Finansów
i
Zarządzania, od 18 roku
życia opiekunka- wolontariuszka dzieci i młodzieży na koloniach letnich z
ramienia Zakonu Ojców Pijarów i kolonii
parafialnych. Stażystka – pracownik biurowy
Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych przy Praskiej Giełdzie
Spożywczej w Ząbkach. Kandyduje z KW
Liga Polskich Rodzin.
WIELGAT Marianna,
48 lat, mężatka, trójka
dzieci. Aby pomóc swojej
niepełnosprawnej
córce Natalce i innym
dzieciom, zaangażowała się wspólnie z rodziną
w działalność Koła Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej – obecnie jest skarbnikiem i członkiem
Zarządu. Od kilku lat jest też inkasentką
parafialną w osiedlu Batorego, na którym mieszka (przy I Brygady). Cechują
ją skromność i odwaga. Kandyduje z
KWW Waldemara Stachery „CZAS NA
ZMIANY”.
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WIERZBICKI Janusz,
lat 44, żonaty, pięcioro dzieci, zamieszkuje w Ząbkach od 25 lat,
zatrudniony w Miejskim
Zakładzie Komunalnym
w Ząbkach (pracownik
fizyczny). Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
ŻABICKA Maria Grażyna,
do niedawna prezes ząbkowskiego Klubu Seniora, obecnie kieruje nowo powstałym
Klubem Seniora przy Parafii
Św. Trójcy. O sobie mówi,
że bliskie jej są problemy
ludzi starszych, ale ma też świetny kontakt z
młodymi, co potwierdza każde z czwórki jej
dzieci. Jest przekonana, że warto powrócić
do idei Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Starszych oraz młodzieżowego wolontariatu
na rzecz pogodnej jesieni. Kandyduje z KWW
Waldemara Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
* * *
Głosowanie odbywać się będzie:
Obwód głosowania nr 1. Dla mieszkańców
ul. ks. Budkiewicza, Cicha, Drewnicka,
Graniczna, Gwiaździsta, Kochanowskiego,
ks. Kuleszy, Leśna, Na Bagnie,
Narutowicza, Pogodna, ks. Popiełuszki,
Prosta, Radzymińska, ks. Skargi, Spokojna,
Szpitalna, Wigury, Wilcza, Zakopiańska,
Żwirki w Publicznej Szkole Katolickiej
przy ul. 11-go Listopada nr 4.
Obwód głosowania nr 2. Dla mieszkańców ul.
Batorego (bez nr 2 i nr 2a), Bortnowskiego,
I Brygady, Gałczyńskiego, Górnośląska,
Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa
Kuli, 11-go Listopada, Piaskowa, SławojaSkładkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego,
Starzyńskiego, Tetmajera, Wita Stwosza,
Wolności, Wyspiańskiego,
ks. kard.
Wyszyńskiego, Żeromskiego w Publicznym
Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37.
OKRĘG NR 2
BORKOWSK A
Ewa
mę żatka,
dziecko.
Wy kształ cenie wyższe
w za kresie finan sów i
rachunkowości.
Specjalista ds. Markietingu
i Za rządzania, zabiega
o zmianę wizerunku ząbkowskich ulic.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
CELIŃSKI Sławomir, lat 27. Kandyduje
z KWW Waldemara Stachery „CZAS NA
ZMIANY”.
CZESUŁA Dariusz, lat 31. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
DĄBROWSKA
Zofia.
Mężatka, czworo dzieci,
prowadzi dział. gosp., radna
poprzedniej kadencji. Chce
przyczynić się do pozyskania przez Ząbki funduszy
unijnych na inwestycje
Miasta oraz poprawić życie mieszkańców.
Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji
Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia.
Jest osobą pozytywnie nastawioną do ludzi, w
życiu kieruje się zasadami chrześcijańskimi.
Kandyduje z KW Prawo i Sprawiedliwość.
DOLA Piotr, 35 lat,
mieszkaniec Ząbek od
urodzenia, ekonomista,
pracownik MPWiK, żonaty, 7-letni syn, zamieszkały przy ul. Torfowej
20. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
DZIKOWSKI Edward,
lat 59. Jako w-ce przew.
Komisji Gosp. przyczynił się m.in. do budowy Gimnazjum nr 1, sali
przy Gimn. nr 2, remontu
Szkoły Podst. nr 1, modernizacji zlewni, pozyskania terenu dla nowej
parafii i pod cmentarz. Protestował przeciwko niekorzystnym planom modernizacji
drogi Warszawa-Wołomin oraz składowaniu
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odpadów ze zlewni. Od ponad 30 lat działa w
Radzie Parafialnej i jako prezes parafialnego KULu. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
GADOMSKI Michał, lat
27, żonaty, jedno dziecko.
Wykształcenie średnie.
W-ce komendant Związku
Harcerstwa Polskiego w
Ząbkach. Pracuje w spółce kapitałowej jako specjalista ds. sprzedaży. Kandyduje z KW
Platforma Obywatelska RP.
GAJEWSKI Mirosław, lat
56 żonaty, czwórka dzieci, jest dziadkiem. Przedsiębiorca w branży budowlanej i nieruchomości.
Z zamiłowania myśliwy.
Kandyduje z KW Liga
Polskich Rodzin.
GĄSIOROWSKI Wojciech, mieszkaniec Ząbek
od 1946 r., nauczyciel,
absolwent
Akademii
Wychowania Fizycznego
w Warszawie oraz studium
podyplomowego Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki (aktualnie SGH). Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
GIETKA Gaston Artur,
lat 32, żonaty, jedno
dziecko. Mieszka w Ząbkach od urodzenia. Wykształcenie średnie. Kandyduje z KW Platforma
Oby watelska RP.
GŁADYSIAK Marcin,
lat 28, technik w wytwórstwie tworzyw sztucznych, zaangażowany w
sprawy ludzkie i parafialne. Kandyduje z KW Liga
Polskich Rodzin.
IGNACZAK Agnieszka, lat
43, ząbkowianka od pokoleń, absolwentka policealnej Szkoły Pracowników
Służb Społecznych –
dyplom pracownika socjalnego, w trakcie studiów
wyższych UW Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Od 6
lat pracuje jako pracownik w OPS a od 3 lat
jako pracownik socjalny. Zajmuje się problemami społecznymi na terenie gminy Ząbki.
Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
JÓŹWIK Tomasz, lat 39,
w Ząbkach od urodzenia,
wykształcenie średnie,
zawód: ortopeda-protetyk, żona, dwoje dzieci,
członek i współzałożyciel
klubu motocyklowego
Travellers M.C. Poland, czynny udział
w rozwoju środowiska motocyklowego
w Polsce i Europie. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
KĘPKA Jacek, lat 43, w
Ząbkach od urodzenia,
współwłaściciel Galerii
Antyków i wypożyczalni
DVD. W latach 1998-2002
radny Rady Miejskiej w
Ząbkach: pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji
Oświaty Kultury i Bezpieczeństwa, członek Komisji Inwestycji i Rozwoju, żona
doktor nauk medycznych, dwoje dzieci.
Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
KLIMASZEWSKA Joanna, lat 30, absolwentka Uni wer sytetu Warszawskiego, dziennikarka
gazety powiatu wołomińskiego, w Ząbkach prawie od urodzenia. Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.

KŁUSEK Jarosław, lat
47, żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Ząbkach
od 40 lat. Absolwent
Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w zakresie eksploatacji pojazdów
samochodowych oraz Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w zintegrowanej
Europie. Pracuje w Zarządzie Terenów
Publicznych. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
KOMOSA Zbigniew, lat 51. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
KOWALCZYK Adam, lat
50. Żonaty, dwoje dzieci i wnucząt wieloletni
działacz solidarnościowy,
współzałożyciel Komitetu
Pamięci Księdza Jerzego
Popiełuszki.
Działacz
społeczny i niepodległościowy. Kandyduje
z KW Liga Polskich Rodzin.
KRALCZYŃSKI Stanisław, lat 63, żonaty,
dwie córki, od 1995 r.
w Ząbkach, wykształcenie wyższe w Akademii
Wychowania Fizycznego
w War szawie, studia
podyplomowe: Marketing i Zarządzanie
Oświatą i Sportem, dyplomowany
nauczyciel, 25 lat na stanowiskach kierowniczych w oświacie warszawskiej,
trener I klasy piłki nożnej: pracował w
klubach Warszawy i Mazowsza, działacz związkowy ZNP, działacz sportowy.
Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
KUJAWSKI Władysław,
62 lata, żonaty, czworo
dzieci,
katolik,
bezpartyjny,
zatrudniony w Rodzinnym
Zakładzie Usługowym
- „Szklarstwo” – współwłaściciel. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
KUKIEŁK A
Łukasz
Piotr, lat 26, kawaler. Z
miastem Ząbki jest związany od urodzenia. Tutaj
stawiał swoje pierwsze
kroki, rozpoczął edukację
i swoją przyszłość wiąże z
tym miastem. Student ostatniego roku
ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.
Reprezentuje młode, wykształcone,
nowe pokolenie Polaków, które posiada świeższe spojrzenie, jak i energię
by inicjować nowe pomysły i przedsięwzięcia. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
KUROW ICK I
Jan,
48 lat, żonaty, elektronik, 2 dorosłych synów.
Mieszkaniec Ząbek od 40
lat, prowadzi własną dział.
gosp. Zdecydowałem się
kandydować w wyborach
kierując się chęcią włączenia w życie społeczne naszego miasta. Mam prawicowo-chrześcijańskie spojrzenie na świat,
i wciąż nie tracę nadziei, że w naszym
mieście może być uczciwie, bezpiecznie i czysto. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
KURZAJEWSKA Elwira, 34 lata, mężatka,
dwóch synów. Od wielu
lat zaangażowana w pracę
społeczną na rzecz środowiska dzieci niepełnosprawnych i ich integracji
ze środowiskiem ludzi zdrowych. Jest założycielką i przewodniczącą Koła Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Ząbkach. Jej mottem jest ponadczasowa
myśl Goethego: Człowiek jest tyle wart,
na ile jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.

MATUSZEWSKI Rafał,
25 lat, ukończył Technikum
Elektroniczne
im. Marcina Kasprzaka
oraz Wyższą Szkołę
Zarządzania Informatyki
i Telekomunikacji w
Warszawie. Pracuje w branży telekomunikacyjnej zajmującej się sprzętem telekomunikacyjnym dla wojska. Interesuje się
sportem, głównie piłka nożną. Jako radny
zajmie się inwestycjami, działaniami społecznymi i kulturalnymi. Kandyduje z KW
Prawo i Sprawiedliwość.
MAZUR-KACZOR Małgorzata Anna,
lat 34. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
MILEWSKA Hanna, lat 44. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
MIŁOSZ Marek, lat 35. Kandyduje z KW
Samoobrona RP.
MURAWSKI Artur, 25
lat. Absolwent Kolegium
Gospodarki Światowej
Sz ko ł y
G ł ów nej
Handlowej oraz Wyższej
Szkoły Zarządzania / The
Polish Open University.
Bycie radnym to zaszczyt i wyróżnienie.
Dzięki swojemu wykształceniu i zdobytemu doświadczeniu uważam, że jestem
osobą, która może podjąć się pełnienia
tej zaszczytnej funkcji. Dzięki Twojemu
poparciu, Drogi Wyborco, możemy wspólnie ulepszać nasze miasto. Kandyduje z
KW Prawo i Sprawiedliwość.
MURAWSKI Krzysztof, lat
52, żonaty, czwórka dzieci.
W Ząbkach mieszka od 1987
r. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Doktorat
w
Ins tytucie Filozofii
i Socjologii PAN. Stypendysta USA ID w
Waszyngtonie, Katolickiego Uniwersytetu
w Eichstat, Uniwersytetu Europejskiego
we Florencji. Pracował jako prezes
Środkowoeuropejskiej Fundacji Edukacyjnej,
dyrektor Międzynarodowej Letniej Szkoły
Nauk Politycznych, dyrektor w Rządowym
Centrum Studiów Strategicznych, członek Zarządu Wydawnictw Szkolnych i
Pedagogicznych. Obecnie pracuje w wydawnictwie Blackwell's Book Services oraz jako
wykładowca w Collegium Civitas. Autor wielu
książek o tematyce społeczno-politycznej.
Kandyduje z KW Platforma Obywatelska
RP.
NITCZYŃSKA Barbara
pragnie forsować ożywienie polityki prorodzinnej,
w szczególności pomoc
samotnym matkom, troska o dzieci niepełnosprawne, opieka rodzin
patologicznych. Będzie zabiegać o rozwój
sportu, m.in. o budowę basenu kąpielowego. Podejmie starania o rozwój infrastruktury w mieście. Kandyduje z KW Liga
Polskich Rodzin.
NOWOSIŃSKI Jan, lat 63. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
PADEREWSKA Maria
– w Ząbkach od 1937 r., w
latach 1974-2005 prowadziła, z pomocą innych,
bibliotekę przy Parafii
Trójcy Świętej w Ząbkach,
przez trzydzieści lat prowadziła również podstawowy kurs dla
narzeczonych i udzielała im porad indywidualnych w Parafii Trójcy Świętej, a
potem w Parafii Miłosierdzia Bożego.
Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
PERKOWSKI Robert.
Kandydat
PiS
na
Burmistrza
Miasta
Ząbki (patrz opis kandydata na burmistrza).
Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.

PIÓRKOWSKA Ewa, lat 40, mężatka z
córeczką; magister ekonomi o specjalizacji: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomika i organizacja handlu i
usług. Działaczka społeczna, zatroskana
o dobro wspólne mieszkańców Ząbek.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
POLKOWSKA Urszula Ida, lat 23.
Kandyduje z KWW Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”.
POŁOMSKI
Marek,
lat 46, w Ząbkach od
1968 r., żona Elżbieta,
córka Joanna, absolwent
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,
długoletni redaktor ząbkowskiej gazety „CO SŁYCHAĆ?”, radny
miejski od 1990 r., inicjator pierwszego w
Polsce „becikowego”, w latach 1990-1994
członek Zarządu Miejskiego, w kadencji
1998-2002 przewodniczący Rady Miejskiej
w Ząbkach, laureat nagrody „zasłużonemu Parafia Ząbki”. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
ROSTEK Jacek Piotr, lat
23. Od urodzenia mieszkaniec Ząbek. Student
V roku Wydziału Prawa
Kanonicznego (UKSW).
Od trzech lat członek
stowarzyszenia Młodzież
Wszechpolska, członek Zarządu Okręgu
Mazowieckiego MW. Członek służby
liturgicznej w parafii Miłosierdzia Bożego,
opiekuje się przyparafialną siłownią.
Kandyduje z KW Liga Polskich Rodzin.
RYCHTER Mariusz, lat
51, w Ząbkach od urodzenia, żonaty, dwoje dzieci,
starszy technik elektroradiologii w pracowniach
RTG Szpitala „Drewnica”
w Ząbkach i Szpitala
„Śródmiejskiego” w Warszawie, od wielu lat
wykonuje badania radiologiczne dla mieszkańców Ząbek, radny miejski w kadencji
1998-2002 członek Komisji Rewizyjnej oraz
Zdrowia i Opieki Społecznej, były członek
Rady Społecznej Miejskiej Przychodni
Zdrowia. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
SAWICKI Jan, 63 lata, wielki miłośnik koni. Prowadzi
szkółkę jeździecką dla dzieci i młodzieży. Bezpłatnie
użycza swoich koni na
potrzeby Koła Pomocy
Niepełnosprawnym,
Fundacji Dzieci Ulicy czy Ośrodka Szansa.
Nagrodzony odznaką Przyjaciel Dziecka.
Jako Społeczny Opiekun Przyrody patroluje konno lasy. Jest członkiem Stow.
Odtwórców Historycznych – w kostiumie
Legii Nadw. uczestniczy w rekonstrukcji
bitew. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
SMUNIEWSKI Michał,
21
lat,
absolwent
Technikum Drogowego o
specjalności Budowa Dróg
i Mostów, obecnie student
Prawa Kanonicznego na
Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Kandyduje z KW
Prawo i Sprawiedliwość.
SOBIESKA Karolina Maria, lat 32.
Kandyduje z KW Samoobrona RP.
SOCHA Elżbieta – z d.
Wendołowska, lat 53. Jej
dewiza to Bóg, Honor i
Ojczyzna. Jest członkiem
KSP TOTUS TUUS przy
par. Św. St. Kostki na
Żoliborzu i dowódcą dyżuru z par. Św. Trójcy w Ząbkach. Przez 7 lat
prowadziła spotkania pogłębiające dojrzałość chrześcijańską. Na 34 pielgrzymkach z
Krzyżem od grobu Ks. Popiełuszki odpowiadała za modlitwy i śpiew. Prowadzi Adoracje
w parafiach W-wy i Polski. Jest ławnikiem
Sądu Okręgowego. Kandyduje z KWW
Waldemara Stachery „CZAS NA ZMIANY”.

STACHERA Waldemar,
lat 38. Posiada ogromną
wiedzę samorządową
(m.in. finanse, prawo,
inwestycje), z której
skutecznie korzystał
przy realizacji licznych
inicjatyw na rzecz miasta. Jest zdecydowanym przeciwnikiem niegospodarności, łamania prawa i niekompetencji.
Jako przew. Komisji Rewizyjnej miał
znaczący udział w naprawie finansów
gminnych i uporządkowaniu inwestycji
w mieście. Z chęcią pomaga mieszkańcom w ich problemach. Kandyduje
z KWW Waldemara Stachery „CZAS
NA ZMIANY”. Więcej informacji w
pozycji „Kandydaci na Burmistrza
Ząbek”.
STELMACH Stanisława
– wieloletni kierownik
produkcji w Spółdzielni
Dziewiarskiej, obecnie
na emeryturze, ale cały
czas niezwykle aktywna społecznie (działa
w Grupie Członkowskiej, przewodniczy Radzie Osiedla SBM Ząbki). Ma
duży udział w uzyskaniu dla spółdzielców 90% bonifikaty na wykup gruntu i
doprowadzeniu wodociągu do osiedla.
Walczy o uczciwe rozliczanie mieszkańców przez Spółdzielnię. Kandyduje z
KWW Waldemara Stachery „CZAS NA
ZMIANY”.
STYŚ Lech, lat 62,
wykształcenie średnie,
prowadzi
działalność
gospodarczą. Kandyduje
z
KW
Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
SZEWCOW Mariola, lat 25. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
SZKODZIŃSKI Se ba stian. Jestem
mieszkańcem Ząbek od urodzenia,
mam 21 lat. Obecnie jestem studentem
socjologii na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wy szyńskiego w Warszawie.
Interesuje się socjologią, psychologią,
oraz procesami zachodzącymi w naszym
społeczeństwie lokalnym jak i państwowym. Kandyduje z KW Liga Polskich
Rodzin.
SZM U R Ł O
Jerz y
– mie szka przy ul.
Chłopickiego 5, udziela się społecznie od
25 lat, brał udział w
wy prawach polarnych,
dwa razy był na Antarktydzie. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
SZYMAŃSKA Wanda
Maria, 66 lat, wykształcenie ekonomiczne. Jest
matką, żoną i babcią.
Pracowała intensywnie
do emerytury. Śpiewa w
chórze „Złota Jesień”.
Dobrze wiem, z jakimi problemami borykamy się codziennie w naszej miejscowości. Wielu mieszkańców to osoby starsze,
chore i samotne. Postaram się, by w szczególności im żyło się lepiej bo szacunek i
pomoc należą się wszystkim. Kandyduje
z KW Prawo i Sprawiedliwość.
ŚWIĄTKOWSKA Danuta, lat 58.
Kandyduje z KWW Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”.
TOMCZYK Eliza, lat 28. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
WALCZAK
Monika,
lat
35,
panna.
Absolwentka
Wyższej
Szkoły Ubezpieczeń i
Bankowości o specjalizacji
rachunkowość.
Mieszka w Ząbkach od
urodzenia. Wolontariuszka ząbkowskiego
Caritas. Pomaga ubogim i potrzebującym
mieszkańcom Ząbek. Kandyduje z KW
Platforma Obywatelska RP.

WALCZAK Regina, 57
lat, emerytka, bezpartyjna, wykształcenie średnie, 34 lata w Ząbkach,
czworo dorosłych, usamodzielnionych
dzieci, aktywność zawodowa w administracji. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
WIECHETEK Mirosław
Paweł, lat 31, kawaler.
Student drugiego roku
Politologii na Wydziale
Nauk Społecznych Szkoły
Wyższej im. Bogdana
Jańskiego. Od urodzenia
mieszka w Ząbkach. Kandyduje z KW
Platforma Obywatelska RP.
WOJDECKI Dariusz, lat 52. Kandyduje z
KW Samoobrona RP.
WYSZOMIERSKI Tomasz, lat
Kandyduje z KW Samoobrona RP.
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ZADROŻNA
Bożenna,
lat 52, mężatka. Mieszka
w Ząbkach od urodzenia.
Współwłaścicielka spółki handlowej. Obecnie na
rencie. Kandyduje z KW
Platforma Obywatelska RP.
ZAWADZKA Anna – w
Ząbkach od urodzenia,
wykształcenie
wyż sze
magisterskie, absolwentka
Wyż szej Szko ły Hu manistycznej w Pułtusku:
ukończyła Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk Politycznych. Kandyduje z KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa.
ZAWADZKI Mirosław, lat
47, ekonomista, licencjon.
zarządca nieruchomości.
Jako członek Zarządu w
l. 90-94 i Przew. Komisji
Gosp. Kom. w l. 94-98,
przyczynił się do wdrożenia korzystnych dla mieszkańców zasad
budowy sieci telefonicznej i kanalizacyjnej oraz wyposażenia posesji w kosze.
Jako pierwszy wskazywał na złą jakość
budowy kolektorów. Gdyby jego uwagi
nie zostały zignorowane, nie doszłoby
do ogromnego zadłużenia. Kandyduje z
KWW Waldemara Stachery „CZAS NA
ZMIANY”.
* * *
Głosowanie odbywać się będzie:
Obwód głosowania nr 3. Mieszkańcy
ulic: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa,
Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa,
Moniuszki, Norwida,
Orzeszkowej,
Paderewskiego, Prusa, Rychlińskiego,
Sienkiewicza,
Wierzbowa,
Wojska
Polskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Obwód głosowania nr 4. Dla mieszkańców ulic: Bema, Brzozowa, Chabrowa,
Chłopickiego, Dąbrowskiego, Jana Pawła
II, Klamrowa, Łąkowa, Mickiewicza,
Mokra, Niepodległości, Nowa, Ogrodowa,
Parkowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa,
Słowiańska, Sowińskiego, Torfowa,
Wesoła, Wiśniowa, Wysockiego w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego 11.
Obwód głosowania nr 5. Dla mieszkańców ulic: Błękitna, Bociania, Brukowa,
Ceglana, Dolna, Jeziorna, Kamienna,
Kossaka, Krzywa, Łabędzia, Łagodna,
Łodygowa, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 37 do końca i strona parzysta
od nr 48 do końca, Rybna, Skowronka,
Skrajna, Słowicza, Sokola, Warszawska,
Wspólna, Zielona, Zimna, Żabia,
Żurawia w Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Piłsudskiego 35.
Obwód głosowania nr 6. Dla mieszkańców ulic: Bartosza, Czołgistów, Fiedlera,
Harcerska, Jesienna, Kołłątaja, Kwiatowa,
Lotnicza, Mała, Matejki, Morcinka,
Obrońców, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 35 i strona parzysta od nr

2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla,
Saperów, Sikorskiego – strona nieparzysta
od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do
nr 32, ks. Skorupki – strona nieparzysta od
nr 1 do nr 41 i strona parzysta od nr 2 do nr
64, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Targowa,
Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna w Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35.
OKRĘG NR 3
BĘBENIEC Wojciech, lat
41, żonaty dwie córeczki,
poligrafista,
przewodniczący
ząbkowskiego
Koła LPR oraz członek
Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. J. Popiełuszki,
współtwórca w 1990 roku Komitetu obywatelskiego Solidarność w Ząbkach. Kandyduje
z KW Liga Polskich Rodzin.
BIAŁOSKÓRSKA Anna
Maria, 58 lat. Absolwentka
SGPiS, Handel Zagraniczny, Prawo Mię dzynarodowe,
długoletni
pra cownik New York
Times’a w W-wie. Działacz
Organizacji „SOS Zwierząt”. Jako radna
chce poprawić warunki spędzania wolnego
czasu przez młodzież i zadbać o infrastrukturę towarzyszącą inwestycjom drogowym
(chodniki, ścieżki rowerowe) oraz poprawić
los zwierząt w naszym mieście. Kandyduje
z KW Prawo i Sprawiedliwość.
BORUC
Stanisław.
Jestem katolikiem, dla
którego najważniejszą
wartością jest rodzina.
Od 50 lat mieszkam w
Ząbkach. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki
dzieci. Istotne jest dla mnie m.in. bezpieczeństwo w naszym mieście, poprawa stanu
dróg i chodników, sprawne połączenie
komunikacyjne z Warszawą. Kandyduje z
KW Prawo i Sprawiedliwość.
BRZEZIŃSKA Juliana,
24 lata, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, parafianka
Parafii Św. Trójcy, bezpartyjna. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
CHARKIEWICZ Andrzej
– w Ząbkach od urodzenia, emeryt, wdowiec,
mgr ekonomii, pracował
zawodowo w FSO i Biurze
Projektowym Motoryzacji,
posiada
doświadczenie
zawodowe w zakresie inwestycji. od 1945 r.
związany z Klubem Sportowym w Ząbkach,
którego działanie reaktywował po II wojnie
wraz ze starszymi kolegami, wieloletni prezes
Klubu, bez przerw do dziś w jego władzach,
budował jego obiekty, uczestniczył w budowie sieci odwadniających, gazowych, kanalizacyjnych i dróg w swoim rejonie, w latach
1998-2002 był członkiem Komisji Inwestycji
i Rozwoju Rady Miejskiej. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
DOMAŃSKI Krzysztof,
lat 37, wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierownik logistyki w firmie
telekomunikacyjnej. Ma
duszę społecznika – chętnie włącza się w tematy,
które mogą przynieść korzyść mieszkańcom. Zaangażowany m.in. w budowę ulicy
Pułaskiego. Teraz zabiega o utworzenie
parku leśnego przy Gajowej. Próbował przekonać burmistrza do skorzystania ze specjalistów od UE, których udało mu się pozyskać
dla miasta. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
DRUŻBA Dariusz, lat 39,
w Ząbkach od urodzenia,
wykształcenie średnie, żona, syn, własna działalność
gospodarcza. Kandyduje
z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
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GŁUSZEK Cecylia – w
Ząbkach od kilkudziesięciu lat, wykształcenie średnie techniczne,
zaangażowana w pracę
społeczną,
pracowała w Polskim Komitecie
Pomocy Społecznej, działa w Związku
Emerytów i Rencistów w Ząbkach, śpiewała
w chórze „Złota Jesień”. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
GUZOWSKA Maria –
lekarz medycyny, pracuje
w Miejskiej Przychodni
Zdrowia przy ul. Orlej.
Kandyduje
z
KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.
HORSZCZARUK Iwona,
lat 44. Cztery lata temu
była bliska wygrania wyborów do Rady i chociaż
nie została wtedy radną,
prowadzi aktywną działalność na rzecz Ząbek.
Uczestniczyła m.in. w licznych przedsięwzięciach Komisji Społecznej, kierowała
pracami zespołu ds. wyboru ławników,
pozyskała fundusze na pracownię reedukacji dla niepełnosprawnych dzieci, doprowadziła do skanalizowania i utwardzenia
ul. Dzikiej. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
JARZĘBSKI Andrzej, lat
38, od 6 lat mieszkaniec ul.
Zielenieckiej. Menadżer w
branży telekomunikacyjnej,
realizował duże projekty teleinformatyczne finansowane
z funduszy unijnych. Jego
wiedza i doświadczenie będą bardzo pomocne
we wdrożeniu w Ząbkach systemu załatwiania
spraw drogą internetową. Ma duże obycie
w kontaktach zagranicznych. Jest członkiem
Rady Rodziców Publicznej Katolickiej Szkoły
Podstawowej. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
KALATA Tomasz, lat 36,
od urodzenia mieszka w
Ząbkach. Żonaty od 10
lat, troje dzieci. Magister
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
o specjalności administracja publiczna. Aktualnie pracownik
Wydawnictwa Sejmowego. Członek ząbkowskiego Totus Tuus. Kandyduje z KW
Platforma Obywatelska RP.
KANABROCKA Agnieszka, lat 35, zamieszkała w
Ząbkach Batorego 2a m
75, wykształcenie średnie,
pracow nik punktu tanich
opłat przy ul. Batorego 2a
w Ząbkach. Kandyduje z
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
K I R M UĆ
Maciej
– Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa.

KOŁODZIEJSKA Janina Krystyna, lat 53,
mężatka, troje dzieci.
Mieszkanka Ząbek od
1970 r. Technik ekonomista organizacji przedsiębiorstw przemysłowych. Inicjatorka i założycielka Związku
Kupców w Wołominie. Lubi ciszę i spokój,
pracę w ogrodzie, spacer po Ząbkach oraz
uśmiechnięte i radosne dzieci. Kandyduje
z KW Platforma Obywatelska RP.
KORPAK Waldemar, lat
54, dwoje dorosłych dzieci. Absolwent Wyższej
Szkoł y
SpołecznoEkonomicznej. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Pracuje na
stanowisku kierowniczym w zarządzie
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Domów Komunalnych i Spółdzielni
Mieszkaniowej PAX. W 2001 r. przeprowadził się z Warszawy, co pozwala na "świeże" spojrzenie na Nasze
Miasto. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
KRASUSKA Grażyna,
lat 50, wykształcenie wyższe magisterskie – filologia polska, od 1979 r.
pracuje jako nauczycielka w ząbkowskich szkołach. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
KRET Tomasz Andrzej,
lat 29, kawaler. Od urodzenia mieszka w Ząbkach.
Wykształcenie wyższe
techniczne.
Ukończył
Wydział Mechatroniki
Politechniki War szawskiej o kierunku automatyka i robotyka,
specjalność biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Inżynierii Precyzyjnej
i Biomedycznej PW. Prowadzi pracę
naukowo-badawczą na pograniczu techniki i medycyny oraz zajęcia dydaktyczne ze
studentami. W maju 2005 otworzył przewód doktorski. Ukończył studium podyplomowe „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy. Pracuje w
rodzinnej firmie świadczącej usługi z
zakresu BHP. Jest członkiem stowarzyszenia popierającego rozwój nowoczesnej
infrastruktury drogowej na Mazowszu.
Więcej na www.tomaszkret.pl. Kandyduje
z KW Platforma Obywatelska RP.
KSIĄŻEK Zbigniew, lat
66, żonaty, na emeryturze, od 1970 r. członek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ząbkach, od
14 lat pełni funkcję prezesa, za działalność odznaczony m.in. Medalem im. Chomicza,
Złotym Znakiem ZOSP RP i srebrnym
Krzyżem Zasługi. Pod jego kierownictwem ząbkowska OSP została włączona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego i jest uznawana za jedną z
najlepszych w rejonie. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
LASKOWSKI Krzysztof
– Dzięki odwadze i
zaangażowaniu należał
do najbardziej aktywnych radnych minionej kadencji. Ma wielki wkład w osiągnięcia
Komisji Rewizyjnej, która przygotowała
szereg inicjatyw porządkujących sprawy
miasta. M.in. przy jego udziale zadłużenie Ząbek zmalało w ciągu czterech
lat z 14 do 4 mln zł. Mieszkańcy osiedla
„Za Agromą” zawdzięczają mu m.in.
wybudowanie sieci wodociągowej. Ma
36 lat, jego narzeczona Ania jest lekarzem. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
MAJTYKA Grzegorz,
lat 35, mieszkaniec os.
Kopernika. Od 2000
r. działając społecznie,
wielokrotnie udowodnił, że potrafi być skuteczny. M.in. zabiegał o
otwarcie poczty na Powstańców, wejście na nowe osiedla operatorów telefonicznych, zwiększenie liczby kursów
autobusów. Opracował wnioski do WPI
– podstawy ubiegania się o fundusze
UE. Występował o budowę ulicy i szkoły oraz autobusy dla ul. Powstańców.
Kandyduje z KW W Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
MARCINIAK Mariusz,
lat 32. Żonaty, dwoje
dzieci. Z zawodu cukiernik. Zatroskany o dobro
Ząbek i Naszej Ojczyzny.
Kandyduje z KW Liga
Polskich Rodzin.

MICHNIEWSKA Teresa Bużyneta, lat 60.
Kandyduje z KWW Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”.
MASTALERSKA Agnieszka, lat 37, w Ząbkach
mieszka ponad 6 lat.
Absolwentka
Szkoł y
Głównej Handlowej ze
specjalizacją samorządy
terytorialne. Ukończyła
Podyplomowe Studium Zarządzania
Personelem. Na co dzień łączy obowiązki
zawodowe z rodzinnymi: prowadzi dom,
wychowuje syna i pracuje w zagranicznej spółce prowadzącej działalność handlową w Polsce. Posiada doświadczenie
jako specjalista do spraw administracyjno
– prawnych. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
MICKIEWICZ Grzegorz,
32 lata. Wykształcenie
wyższe (Zarządzanie i
Marketing) i podyplomowe (Służba Zagraniczna w
SGH), Główny Specjalista
w
Biurze
Funduszy
Europejskich w UM w W-wie, pozyskuje
i rozlicza środki z UE. Pozyskał kilkaset
mln zł dla W-wy. Chce pozyskać środki
zewnętrzne na priorytetowe inwestycje
Ząbek, w szczególności na drogi, obiekty
rekreacyjno-sportowe, działania społeczno-kulturalne. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
MIŁUŃSKI Wojciech,
lat 36. Kierownik robót w
dużej spółce, specjalista
ds. systemów bezp. (m.in.
ppoż i TVmonitoringu).
Prezes
spółdzielni
mieszk. przy ul. Maczka.
Aktywnie współpracuje z radnymi przy
rozwiązywaniu lokalnych problemów m.in.
własności i budowy ulic, likwidacji dzikich
wysypisk. Jego spółdzielnia wybudowała
kolektor ściekowy, z którego korzystają
okoliczne osiedla. Jest fanem pracy zespołowej. Kandyduje z KWW Waldemara
Stachery „CZAS NA ZMIANY”.
MOTYCZYŃSKI Piotr Krzysztof, urodzony 28.09.1981. Absolwent VIII LO
im. Władysława IV. Tytuł inżyniera
Politechniki Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
obecnie na studiach magisterskich
na ww. wydziale. Kandydat niezależny, startuje z listy KW Liga Polskich
Rodzin.
NIEWIADOMSKA Barbara, 35 lat. Absolwentka Wyższej Szko ły Działalności Gospo darczej
na kierunku ekonomii
- rachunkowość i finanse. Przewodnicząca Rady
Rodziców w SP 1. Jest osobą otwartą,
uparcie dążącą do wyznaczonego celu.
Jako radna angażować się będę w działania związane z oświata, kulturą, rozrywką a także wywierać większy nacisk
na poprawę bezpieczeństwa na terenie
naszego miasta. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
RÓŻYCKI
Andrzej,
lat 34, żonaty, mieszkaniec Ząbek od urodzenia, technik budowlany, absolwent Studium
Handlu Zagranicznego.
Kandyduje
z
KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
SASIN Piotr. Mam 29 lat,
w Ząbkach mieszkam od
urodzenia. Ukończyłem
studia licencjackie na
kierunku
Politologii.
Mam poglądy konserwatywne - ważna jest dla
mnie rodzina, ojczyzna i tradycja. Jestem
człowiekiem komunikatywnym i odpowiedzialnym. Chcę być aktywnym radnym
- inspirować mieszkańców, aby poczuli
się faktycznymi gospodarzami w naszym

mieście. Kandyduje z KW Liga Polskich
Rodzin.
SOKOŁOWSKA Izabella Jolanta, lat 45.
Kandyduje z KWW Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”.
STWORZYJAN Tadeusz
Ryszard – nauczyciel,
muzyk–organista, obecnie
prywatny przedsiębiorca, posiada wieloletnie
doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej (Rada Miejska, Klub Sportowy,
samorządowe organizacje gospodarcze),
duży wkład w dotychczasowy rozwój Ząbek
(gazyfikacja, kanalizacja, drogi – południowa część miasta). Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
SZARUBKO Adam, lat
35. Radny mający wyjątkowo dobry kontakt z
mieszkańcami. Jest m.in.
współautorem osiągnięć
Komisji Rewizyjnej i
Rady w zakresie zmniejszenia zadłużenia Miasta o 10 mln zł.
Aktywnie działał na rzecz budowy dróg
(Powstańców, Kopernika, Reymonta,
Ułańska i in.) i szkoły w Ząbkach Płd.
Współtwórca linii autobusowych A1 i
A2 i uczestnik wszystkich działań na
rzecz poprawy komunikacji miejskiej.
Kandyduje z KWW Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”.
SZKOLNIAK
Aneta,
lat 37, mieszkanka os.
Kopernika. Z racji pracy
w firmie specjalizującej
się w bezwykopowych
naprawach kanalizacji
w nowej Radzie byłaby
cennym ekspertem w kwestiach budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Zaangażowana w działania osiedlowej społeczności, pomagała m.in. w znalezieniu administratora,
wyegzekwowaniu należności od dewelopera i tworzeniu sieci ASK. Kandyduje z
KWW Waldemara Stachery “CZAS NA
ZMIANY”.
ŚLUSARCZYK Sebastian, lat 31, żonaty,
mieszka w Ząbkach.
Ukończył Wyższą Szkołę
Ochrony Środowiska o
specjalizacji Gospodarka
Odpadami. Zawodowo
zajmuje się Gospodarką Odpadami w
m. st. Warszawa z ramienia Zarządu
Oczyszczania Miasta, pełniąc funkcję
specjalisty. Kandyduje z KW Platforma
Obywatelska RP.
ŚWIĄTKIEWICZ Robert
Adam, 32 lata. Legislator i
Radca Prawny. Pracownik
centralnego urzędu administracji
państwowej.
Doświadczony w administracji rządowej jak i
samorządowej. Dobrze zna ustawy i procedury dotyczące samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. Przew.
Zarządu Wspólnoty Mieszk. Legionów
10B. Społecznik. Interesuje się piłką
nożną i tańcem towarzyskim. Kandyduje
z KW Prawo i Sprawiedliwość.
TUREMKA Waldemar,
lat 39, żonaty, dwoje dzieci, od dzieciństwa mieszka w Ząbkach, kilka
lat pracował w wydawnictwie „Pallottinum”,
obecnie jest współwłaścicielem znajdującej się w Ząbkach
firmy handlowej. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
WALCZAK Robert, 25
lat, żonaty, ojciec kilkumiesięcznego Rafałka,
student politologii, od
12 lat członek Komitetu
Pamięci Ks. J. Popiełuszki
i działa w Ogólnopolskim

Komitecie Budowy Pomnika Romana
Dmowskiego uczestnicząc w wielu inicjatywach Komitetów. Kandyduje z KW Liga
Polskich Rodzin.
WAŁACHOWSKI Artur,
32
lata.
Absolwent
Wydz. Melioracji i Inż.
Środowiska SGGW w
W-wie. Pracuje w firmie handlowej (Wydział
Nawodnień i Techniki
Szklarniowej) jako specjalista ds. nawadniania. Wcześniej pracował w Ref. Inwestycji
jednej z podwarszawskich gmin. Swoje działania zamierza skierować w kierunku polepszenia stanu sieci wodociągowej i drogowej oraz zielonego krajobrazu w Ząbkach.
Kandyduje z KW Prawo i Sprawiedliwość.
WOJDA Marcin, lat
23, kawaler. Student
czwartego roku Wyższej
Szkoł y
Działalności
Gospodarczej w Warszawie. Od urodzenia
mieszka w Ząbkach,
zawodnik ząbkowskiego klubu sportowego. Pracownik Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych. Kandyduje z
KW Platforma Obywatelska RP.
WSÓŁ Adam, lat 46,
mieszkaniec Ząbek od 40
lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie (technik technologii
żywienia zbiorowego),
w latach 90-tych działał w „Solidarności”. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
ZIEMSKI Sławomir, 32
lata. zam. ul. Powstańców,
żonaty, 4 letni syn, mgr
prawa, makler. Jako obecny radny walczy o uczciwe
i prawe działania władzy
w mieście. Współpracuje
z mieszkańcami i zwraca uwagę na

ich problemy (działa na rzecz budowy
nowej szkoły podstawowej, przedszkoli,
dróg lokalnych). Pełen zapału, pracowity i uczciwy. Kandyduje z KW Prawo i
Sprawiedliwość.
***
Głosowanie odbywać się będzie:
Obwód głosowania nr 7. Dla mieszkańców
ulic: Broniewskiego, Bukowa, Chopina,
Dębowa, Gdyńska, Jodłowa, Klonowa,
Kręta, Krótka, Langiewicza, Legionów,
Lipowa, 3-go Maja, Okrężna, Okrzei, Orla,
Reja, Rembertowska, Sikorskiego – od nr
33 do końca (strona parzysta i nieparzysta),
Sióstr Biendarzewskich, ks. Skorupki –
strona nieparzysta od nr 43 do końca i strona parzysta od nr 66 do końca, Słoneczna,
Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa,
Stefczyka, Topolowa, Traugutta, Wąska,
17-go Września, Wrzosowa, Wyzwolenia, w Miejskim Ośrodku Kultury przy
ul. Orlej 8 (nowa siedziba).
Obwód głosowania nr 8. Dla mieszkańców
ulic: Gajowa, Jaśminowa, Kosynierów,
Kościuszki, Krucza, Pułaskiego, Sasanki,
Szwoleżerów, Świerkowa, Tulipanowa,
Wronia, Zieleniecka, Żołnierska w
Gimnazjum Publicznym nr 1 przy ul.
Harcerskiej 9 (nowa siedziba).
Obwód głosowania nr 9. Dla mieszkańców
ulic: Powstańców - numery nieparzyste,
Akacjowa, Andersena, Baśniowa, Bratnia,
Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Ignacego Krasickiego, gen.
Maczka, Mazowiecka, Miła, Reymonta,
Różana, Ułańska, Wybickiego, Tęczowa
oraz Obwód głosowania nr 10. Dla
mieszkańców ulic: Powstańców - numery
parzyste, Baczyńskiego, Chełmońskiego,
Herberta, Malczewskiego, Podleśna,
Kościelna, Złota w filii Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Powstańców 60B.

55. Sesja Rady Miasta 56. Sesja Rady Miasta
Dnia 29 września 2006 r. odbyła się 55.
sesja Rady Miasta. Poniżej publikuję
tylko podjęte uchwały.

Dnia 18 października 2006 r. odbyła się
56. sesja Rady Miasta. Poniżej publikuję
tylko podjęte uchwały.

Uchwała w sprawie nadania patrona
Publicznemu Gimnazjum nr 1.

Uchwała w sprawie nadania patrona
Publicznego Gimnazjum nr 2.

Radni nadali Publicznemu Gimnazjum nr
1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9 imię
Jana Pawła II.

Radni nadali Publicznemu Gimnazjum
nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego 37
imię księdza Jerzego Popiełuszko.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

Rada Miasta dokonała zmian w budżecie
miasta zwiększając wydatki głównie w
zakresie inwestycji drogowych i na ochronę zdrowia.

Rada Miasta dokonała zmian w budżecie m.in. zwiększając o ponad 1,5 mln zł
wydatki na oświatę (szkoły podstawowe i
gimnazja).

Uchwała w sprawie przekazania środków
finansowych Komendantowi Stołecznemu
Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie
nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach
oraz z przeznaczeniem na rekompensatę
pieniężną za czas służby prewencyjnej.
Radni podjęli dwie uchwały o dofinansowaniu Policji z przeznaczeniem m.in. na
patrole prewencyjne na terenie miasta.
Uchwały geodezyjne.
Rada Miasta wyraziła zgodę na zakup
lokalu z przeznaczeniem na bibliotekę
publiczną oraz wyraziła dwie zgody na 10letnie dzierżawy terenów gminnych.
red.

FUNDACJA "DZIECI ULICY"
ZAPRASZA NA GORĄCE
POSIŁKI OD DN. 06 LISTOPADA
BR. OD GODZ. 14.00 - W
GIMNAZJUM NR 1 PRZY UL.
HARCERSKIEJ W ZĄBKACH.

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Radni podjęli uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
Rozpatrzenie skargi.
Rada Miasta pozytywnie rozpatrzyła skargę Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej Legionów 10b na
Burmistrza Miasta w sprawie naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Stanowisko Rady w sprawie placów
zabaw.
Radni przyjęli stanowisko w sprawie
nagannej realizacji inwestycji budowy placów zabaw przy ul. Prusa i ul.
Powstańców.
Uchwała geodezyjna.
Rada Miasta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej.
red.

KANDYDACI NA RADNYCH SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Do głosowania na radnego sejmiku otrzymamy niebieskie karty do głosowania, na jednej z
których stawiamy znak „x”, w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
LISTA NR 4
LISTA NR 21
KW Prawo i Sprawiedliwość
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KWITOWSKI
RyBOKSZNAJDER Jeszard, 59 lat, mgr inż.
rzy, lat 56, w Ząbkach od
elektryk, żonaty, troje
urodzenia, żonaty, dwoje
dorosłych dzieci. Obecnie
dzieci, magister inżynier
jest członkiem Zarządu
elektryk – absolwent PoZakładu Energetycznelitechniki Warszawskiej,
go W-wa Teren. Zawsze
burmistrz miasta Ząbki
zajmował się pracą społeczną, był m.in. od 1994 r., zastępca burmistrza w latach
Przewodniczącym Rady Rodziców, ławni- 1990-1994, były dziekan Konwentu Prekiem w Sądzie Wojewódzkim a w latach zydentów Wójtów i Burmistrzów Gmin
1998-2002 radnym Rady Miejskiej w Ząb- Województwa Warszawskiego, w latach
kach. Bogate doświadczenie zawodowe i 1994-1998 członek warszawskiego zespołu
społeczne oraz szerokie zainteresowania Koordynacyjnego AW „Solidarność”, lausą jego mocną stroną. Za priorytet uwa- reat prestiżowej nagrody im. Grzegorza
ża rozbudowę, remonty i modernizacje Palki w kategorii działań w samorządzie
infrastruktury drogowej, w szczególności o znaczeniu ponadlokalnym – za działania
układu komunikacyjnego w okolicach na rzecz rozwoju mieszkalnictwa i sprawWarszawy.
nej administracji, zawsze bezpartyjny.
Zostały umieszczone informacje tylko o tych kandydatach do Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Powiatu, którzy zostali zgłoszeni do Redakcji przez pełnomocników komitetów wyborczych. Informacje o wszystkich zarejestrowanych kandydatach znajdują
się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

12 listopada wybieramy radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego. Tych samych kandydatów na radnych powiatowych
wybierać będziemy we wszystkich lokalach wyborczych na
terenie miasta. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Do głosowania
na radnych Rady Powiatu otrzymamy żółtą kartę.

Kandydaci na radnych Rady
Powiatu Wołomińskiego
LISTA NR 2
KW Liga Polskich Rodzin
1. Walczak Ryszard, kandydat do Senatu RP w
2005 r. uzyskał 37 tysięcy głosów poparcia i jest
kandydatem LPR na stanowisko Starosty. Wieloletni działacz społeczny i
samorządowy zaangażowany w pozyskiwanie funduszy krajowych i europejskich na
inwestycje realizowane w powiecie. Przez
ponad 2 lata przewodniczący Zespołu Koordynującego Modernizację Dróg Wojewódzkich w Powiecie Wołomińskim. Przyczynił się do montażu sygnalizacji świetlnej
w Ząbkach i modernizacji dróg wojewódzkich w Zielonce, Markach, Radzyminie,
Tłuszczu, Dąbrówce i ronda w Wołominie. Zabiegał o doﬁ nansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Ząbkach oraz w Zielonce i Kobyłce, a także o
doﬁ nansowanie dla szpitala w Wołominie
i Radzyminie. Jednym słowem przyczynił
się do dowartościowania naszego powiatu,
celowo zapomnianego przez kilkudziesięcioletnie rządy elit komunistycznych. W
obronie rodzimej przedsiębiorczości oraz
interesu publicznego, wraz z Powiatowym
Związkiem Kupców, walczył o unieważnienie bezprawnie wydanych decyzji na budowę supermarketu Kauﬂand w Wołominie i
Lidla w Ząbkach, oraz na stację benzynową
z usytuowaniem w obszarze pasa drogowego nr 631 na pograniczu Ząbek i Zielonki.
Ryszard Walczak interweniował w wielu
sprawach zgłaszanych przez społeczeństwo
m.in. w sprawie zamknięcia wysypiska
śmieci na Kawęczynie. Skierowano pisma do wszelkich organów administracyjnych państwowych i samorządowych, po
otrzymaniu negatywnych wyników badań
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska, złożył wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Za niezłomną
postawę w obronie interesu publicznego
został już wcześniej odwołany z wiceprzewodniczącego Rady Powiatu za nielojalność grupową wobec Szefa Wspólnoty Samorządowej Konrada Rytla, wspieranego
przez Radnych z Dom Ojczysty, PSL i SLD.
Działacz społeczno-patriotyczny, inicjator i
współorganizator budowy pomnika Ks. J.
Popiełuszki, Prymasa Polski St. Wyszyńskiego, Ks. I. Skorupki w Ossowie i Radzyminie oraz kilku obelisków i tablic, w tym z
wizerunkiem umiłowanego Jana Pawła II.
Autor folderów, wierszy i ponad stu publikacji; Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Budowy pierwszego w świecie Pomnika
Romana Dmowskiego i Komitetu Pamięci
Ks. J. Popiełuszki, członek Rady Politycznej LPR i wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Ząbkach. Zaangażowanie Radnego Ryszarda
Walczaka spowodowało, że samorządowcy
LPR z Sejmiku Wojewódzkiego i Powiatu
Wołomińskiego rzeczywiście służyli społeczeństwu.
2. KOPATYS Zdzisław
Wiesław. Lat 51. Żonaty,
trzy córki. Utalentowany
rzemieślnik
stolarskomeblarski.

3. ROSTEK Łukasz, lat
19. Od urodzenia mieszkaniec Ząbek. Absolwent
L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.
Obecnie student I roku
Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej na kierunku Informatyka i Ekonometria. Członek służby
liturgicznej w paraﬁi Miłosierdzia Bożego. Miłośnik sportu, w szczególności piłki
nożnej.
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4. WOJDA Hubert 23 letni
kawaler, miłośnik sportu i
natury.

LISTA NR 4
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. UŚCIŃSKI Piotr Michał, 29 lat, żona nauczycielka, córka. Świetnie
wykształcony
inżynier
i menadżer, Absolwent
Politechniki oraz SGH w
W-wie, doświadczony zawodowo na kierowniczych stanowiskach,
prowadzi ﬁrmę konsultingową (doradztwo
menadżerskie). Przewodniczący Komisji
Gospodarczej w Ząbkach oraz Członek
Rady Paraﬁalnej w Paraﬁi Miłosierdzia
Bożego. Proponowany przez PiS na Starostę Powiatu. Będę dążył do uczciwego i
gospodarnego sprawowania władzy w powiecie. Chcę przyczynić się do pozyskiwania środków z UE na rozwój infrastruktury oraz wsparcie dla ludzi bezrobotnych i
przedsiębiorców. Jako mieszkaniec Ząbek
będę zabiegał o rzetelne remonty dróg powiatowych w Ząbkach oraz o przebudowę
przejazdu kolejowego zwiększającą jego
przepustowość. Więcej na www.uscinski.pl.
2. MURAWSKI
Eugeniusz, 66 lat, praktykujący
katolik, długoletnie doświadczenie handlowe, od
1979 roku należy do Służby Kościelnej Porządkowej, Przewodniczący Koła
Rodziny Radia Maryja w Paraﬁi Miłosierdzia Bożego, w latach 80-tych zakładał
związki zawodowe w zakładach pracy, były
Przewodniczący Komisji Strajkowej WZT
„Solidarność”, Przewodniczący Klubu Organizacji Narodu Polskiego i jej Skarbnik
w Województwie Mazowieckim. Jako radny
powiatowy chciałby swoje działania skierować w szeroko rozumiane działania dla
społeczności lokalnej jak i przyczynić się do
poprawy stanu infrastruktury w powiecie.
3. TRAUTSOLT Tomasz
Wojciech.
Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji UW ( 2006 r
–uzyskane absolutorium,
obrona pracy wyznaczona
na grudzień 2006 r – prawo ﬁ nansowe). Od grudnia 2005 r. pracuje
jako prawnik w Biurze Dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (m.in. przygotowanie aktów
normatywnych dotyczących standaryzacji
pracy w CO KPRM ). Udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach działalności w Forum Młodych PiS. Będę działał na
rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa,
ułatwienia dostępu do pomocy prawnej,
wykorzystania funduszy unijnych do poprawy infrastruktury i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.

Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego, w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Pomocowych.
2. KOCHAŃSKI Maciej,
lat 23, kawaler. Od urodzenia mieszka w Ząbkach. Student trzeciego
roku Wyższej Szkoły
Działalności Gospodarczej w Warszawie. Pracuje
w rodzinnej ﬁ rmie tekstylnej.
3. GOZDERA Rafał, lat
22. Mieszka w Ząbkach od
urodzenia. Student ekonomii w Wyższej Szkole
Działalności Gospodarczej. Pracuje w przedsiębiorstwie
przemysłowo
handlowym.
LISTA NR 6
Koalicyjny
SLD+SDPL+
Demokraci.

Komitet
PD +UP

Wyborczy
Lewica i

GOŁOTA Konrad, lat
28, menadżer w wydawnictwie prasowym. Z
wykształcenia politolog,
absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego Biegle
mówi po angielsku, niemiecku i rosyjsku. Sekretarz Generalny
Federacji Młodych Socjaldemokratów.
Członek Zarządu Krajowego SLD.
Powiat wołomiński potrzebuje gruntownej zmiany! Jeśli rządzić nim będą te
same osoby, co przez ostatnie 8 lat, również w Ząbkach, jak w ostatnich 8 latach
nic się nie zmieni. Nie żyję z polityki,
jestem menadżerem. Wiem jak zarządzać ludźmi, jak zarządzać funduszami,
jak promować miasto i powiat. Rada
powiatu nie może dłużej być miejscem
gierek lokalnych koterii. Jeśli Ząbki mają
się zmieniać, jeśli powiat ma się zmieniać, potrzeba młodych, dynamicznych
ludzi z wizją. Nas nie interesują gierki, interesują nas konkrety dla Ząbek,
dla Powiatu: -Rozwój i restrukturyzacja
Szpitala Powiatowego -Budowa spójnego systemu komunikacji i efektywnych
połączeń z Warszawą (szybka linia tramwajowa). -Budowa ścieżek rowerowych
w Ząbkach -Maksymalne pozyskiwanie
środków unijnych na rozwój powiatu,
szczególnie Ząbek.
SZANIAWSKI Bartosz.
lat 26, student, muzyk,
sportowiec.

KRASZEWSKA Joanna, lat 33, Menadżer
ds. sprzedaży, Absolwentka Wydziału
Marketingu i Zarządzania.
UKLEJA Zbigniew, lat
34, Menadżer ds. nowych
technologii, politolog, z
zamiłowania fotograf.

LISTA NR 5
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ZYŚK Małgorzata Renata,
lat 41, w Ząbkach od urodzenia: rodzina od 1932 r.,
studia wyższe magisterskie
historii, podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie oraz
kurs kwaliﬁkacyjny: Zarządzanie Oświatą, pracowała jako nauczyciel w
Szkole Podstawowej nr 2 a następnie w Gimnazjum nr 2, wygrała konkurs i od pięciu lat
jest dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Ząbkach,
ukończyła seminarium doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie i zamierza napisać doktorat z Zarządzania
Oświatą, zamężna, córka Patrycja – studentka
III. roku ﬁlologii polskiej UW. Kandyduje z
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
JARZYŁO Ignacy, lat 49,
żona Elżbieta, syn, mieszkaniec Ząbek od 42 lat,
doktor nauk medycznych,
ordynator oddziału szpitalnego SZP ZOZ dla Szkół
Wyższych w Warszawie,
radny trzech kadencji Rady Miasta Ząbki, w
latach 2002-2005 przewodniczący Rady Miasta, w latach 1990-1994 delegat gminy Ząbki
do Sejmiku Samorządowego Województwa
Warszawskiego. Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
SIKORSKI Krzysztof Andrzej, lat 59, mieszkaniec
Ząbek od 37 lat, żonaty,
dwóch dorosłych synów i
dwóch wnuków, ekonomista, radny trzech kadencji, przewodniczący Rady
Miejskiej w Ząbkach w latach 1991-1994,
wiceburmistrz Ząbek od 1994 r. Kandyduje z
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
MARZOCH Sylwester, lat
50, żona Mirosława, pięciu
synów, magister administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone Studium
Prawno-Samorządowe Instytutu Nauk Prawnych, sekretarz gminy Ząbki, radny Rady Miejskiej
kadencji 1994-1998, organizator licznych
wystaw polskiego plakatu. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.
ZABŁUDOWSKI Mieczysław, lat 61, mieszkaniec Ząbek od 44 lat, żonaty, dwóch
synów, technik ekonomista,
urzędnik
samorządowy,
pierwszy burmistrz Ząbek
w latach1990-1994 i radny
miejski w latach 1990-1998, radny powiatowy
w latach 1998-2002 i członek Zarządu Miejskiego w Ząbkach. Kandyduje z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

4. NIEMYJSKA Dorota, lat
38, mieszkanka Ząbek od
urodzenia, wykształcenie
wyższe - (magisterskie), nauczyciel dyplomowany, terapeuta, pracuje w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.
5. ŚLIWKA Dariusz, lat
38, właściciel Serwisu Samochodowego w Ząbkach
„AutoGlob”.

6. JANKOWSKI Piotr,
lat 36, lekarz rodzinny
pracujący w Miejskiej
Przychodni Zdrowia w
Ząbkach.

LISTA NR 23
KWW Samorządowy Komitet Wyborczy
dr SŁOMKA
Krzysztof
(www.kslomka.pl)
Doświadczenie:
1984-2000 adiunkt
Kliniki Kardiologii
Akademii Medycznej
w Warszawie, autor i współautor 114 prac naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i
zagranicznych; 1993-teraz współwłaściciel
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Lekstom” sc., 2000-2001 współwłaściciel
i Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Beta-Med”; 1993-lipiec 2002
współwłaściciel Medical Science International – anglojęzyczne wydawnictwo medyczne
indeksowane w Excerpta Medica i Index Medicus, 2001-2002 Prezes Mazowieckiej Fundacji Rozwoju Regionalnego; luty 2002-luty
2003 dyrektor naczelny SPZZOZ w Sierpcu
- szpital powiatowy, marzec 2003-teraz sekretarz Miasta Zielonka.
Wykształcenie: doktor nauk medycznych,
spec. I i II st. z chorób wewnętrznych; nabyte
uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa; ukończone
studium podyplomowe (2003-2004) w Szkole
Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania
i Finansów) – Europejskie Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego.
Inne: bezpartyjny, żonaty, (żona jest lekarzem stomatologiem), 23 letni syn studiuje w
Akademii Medycznej, 17 letnia córka uczy
się w liceum im. B.Prusa w Warszawie, 19992002 radny powiatu wołomińskiego, członek
Rady Społecznej Szpitala w Wołominie do
2001, 2002-2006 radny Miasta Ząbki, współfundator pomnika Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ząbkach (2001).
Apel naszego komitetu na stronie 2.
ORZECHOWSKI
Maciej

PRYWATA Hanna

LISTA NR 22

KW Platforma Obywatelska RP
1. CHIBOWSKI Janusz,
lat 54, żonaty. Mieszkaniec Ząbek od urodzenia.
Wykształcenie wyższe,
absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Specjalizacja
zawodowa: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie ochroną środowiska, inżynieria projektów unijnych. Był radnym i
członkiem zarządu miasta Ząbki w latach
1990 – 1994. W lipcu 2006 r. uzyskał dyplom ukończenia Akademii Samorządowej pod patronatem prof. Michała Kuleszy, twórcy samorządu terytorialnego.
Ukończył kurs przygotowania kadry kierowniczej do prowadzenia działalności
normalizacyjnej w jednostkach gospodarki narodowej różnych szczebli. Pracuje w

przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, w latach 1998-2002 wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, radna Rady Powiatu
Wołomińskiego w mijającej kadencji, przez
pięć lat pełniła funkcję wicedyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie, wspólnie z
grupą lekarzy założyła i od kilku lat prowadzi
przychodnię rodzinną „VITAL”, obecnie specjalizuje się w kardiologii. Kandyduje z KW
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.

ZALEWSK A
Lidia,
lat 26, Ekonomistka,
Negocjatorka w międzynarodowej instytucji
finansowej. Nasza lista to
nowe pokolenie socjaldemokracji! Średnia wieku
na niej to 29 lat!
Lewica i Demokraci w Ząbkach – młodość, zapał i kompetencje!

Komitet Wyborczy Wyborców ”Przymierze Samorządowe”
1. CICHOWSKA Ewa, lat
44, rodowita ząbkowianka, wykształcenie wyższe
ekonomiczne, gł. księgowa w MKS ”Dolcan”
Ząbki.

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

2. KACZERSKA Danuta, lat 41, lekarz pediatra
pracująca w Miejskiej
Przychodni Zdrowia w
Ząbkach.

PIOTROWSKA
Małgorzata, lat 45, wykształcenie
wyższe medyczne, zamężna,
dwoje dzieci, mieszkanka
Ząbek od 16 lat, radna od
1994 r., w latach 1994-98

3. GASTOŁ Mirosław, lat 43, rodowity
ząbkowianin, przedsiębiorca, udzielał się
społecznie przy budowie Kościoła p.w.
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

LISTA NR 21

CZUBAK Ryszard - absolwent Politechniki Wskiej, spec. Organizacja
i Zarządzanie. W 1993 r
ukończył Podyp. Studia
Samorządu Teryt. na Uniwersytecie W-skim, radny
Rady Miejskiej kadencji 1994 - 1998, radny I kadencji Rady Powiatu. Były kierownik Ref. Gosp. Komunalnej w Ząbkach,
aktualnie dyrektor Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce. Bezpartyjny. Od ponad
pół wieku związany z Ząbkami, znający
problemy Ząbek jak i powiatu. Swoją pracą chciałbym przyczynić się do rozwiązania żywotnych problemów mieszkańców
oraz do poprawienia ogólnego wizerunku
Ząbek. NIE PARTIA A CZŁOWIEK.

