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11 listopada 2015 roku nastąpiła reakty-
wacja w Ząbkach przedwojennego oddziału 
Związku Strzeleckiego. Początkowo Oddział 
liczył formalnie trzech Strzelców i prze-
szło pięćdziesięciu kandydatów – głównie 
uczniów klas trzecich ząbkowskich gimna-
zjów. Ogromne wsparcie i pomoc dla ząbkow-
skich Strzelców okazał Urząd Miasta z Panem 

Przyrzeczenie strzeleckie 

Dzień 19 marca w II RP był obchodzony jak Święto Narodowe – w tym dniu 
Polacy hucznie obchodzili imieniny Józefa Piłsudskiego, pierwszego Mar-

szałka Polski, a jednocześnie pierwszego Komendanta Głównego Związku 
Strzeleckiego. Właśnie 19 marca w Ząbkach odbyły się uroczystości strzelec-
kie, podczas których 33 młodych ludzi złożyło przyrzeczenie, a reaktywowa-
ny ząbkowski Oddział otrzymał imię porucznika Ludwika Tulińskiego, jego 
ostatniego przedwojennego Komendanta. 

Docieplenia – pełen zakres: materiały , wykonawstwo
Mieszalnia tynków Ceresit

Hurtownia materiałów Budowlanych Real Janusz krajewski
ul. Jana pawła ii 32, 05-091 ząbki
godz. otwarcia: pon.- pt. 800-1700

tel./fax : 22 781-43-29
602-46-08-45

Powstañców 43, Z¹bki 
tel. 22 252 55 55

MASZ OCHOTÊ 
NA GOR¥C¥
PIZZÊ?

Burmistrzem Robertem Perkowskim na czele 
oraz Dyrektorzy Gimnazjów Pani Małgorza-
ta Zyśk i Pan Karol Małolepszy. Przez kilka 
miesięcy kandydaci przechodzili szkolenie 
z musztry, wstępne szkolenia z ratownictwa 
medycznego oraz zajęcia patriotyczno-histo-
ryczne, a jednym z gości Strzelców był Syn 
Rotmistrza Pileckiego – Pan Andrzej Pilecki. 

Ten okres przygotowania strzeleckiego 
przeszło pozytywnie 33 kandydatów, którzy 
podczas Uroczystości w kościele parafialnym 
p.w. Św. Trójcy złożyli w dniu 19 marca Przy-
rzeczenie Strzeleckie. Udział w Uroczystości, 
oprócz licznie zgromadzonych członków ro-
dzin kandydatów na Strzelców, wzięli: Bur-
mistrz Miasta Robert Perkowski i Przewodni-
czący Rady Miasta Wojciech Gut, Komendant 
Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek, Strzelcy 
z Oddziału Wołomin ZS wraz ze swoim Komen-
dantem st. komp. ZS Marcinem Sochoniem, 
poczty sztandarowe ząbkowskich Gimnazjów 
oraz Radni, Mieszkańcy, Przyjaciele i Sym-
patycy Miasta Ząbki. Gośćmi Honorowymi 
Uroczystości byli córka i syn Haliny i Ludwika 
Tulińskich – ząbkowskich bohaterów AK – Pani 
Elżbieta Duczmal i Andrzej Tuliński. 

Dokończenie na str. 12
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Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach 
we współpracy z Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Polsce zapraszają

Szanownych Państwa
na V spotkanie lokalnych przedsiębiorców pn. „Wieczór Tajwański”, które odbędzie się

 7 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (trybuna główna).

Program spotkania:
1. Film prezentujący politykę, gospodarkę i kulturę Tajwanu
4. Występ artystyczny sekcji MOK
5. Wręczenie powitalnych grawertonów „Zniżka za dowód”
6. Wręczenie statuetek „Ząbkowska Firma Roku 2015”
7. Prezentacje o gospodarce i dyskusja z udziałem ekspertów
8. Poczęstunek

R.S.V.P do 05.04.2016 r., tel. 22 5109 792, 793 lub e-mail: promocja@zabki.pl

Biuro Gospodarcze 
i Kulturalne Tajpej

Miasto Ząbki

Miasto Ząbki
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Drewno
kominkowe i opałowe

Opał 
– klocki olchowe

Kominek 
– grab, dąb, brzoza

DOBRA CENA
tel. 602-539-791
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Od 4 kwietnia linia 345 
będzie jeździć przez cały dzień

W dniu 17 marca Rada Miasta Ząbki zabezpieczyła dodatkowe środki 
w tegorocznym budżecie na zwiększenie kursowania linii 345. Jest 

to rezultat rozmów burmistrza Roberta Perkowskiego ze stołecznym ZTM 
w sprawie poprawy obsługi komunikacyjnej Ząbek.

Trwa wiosenna akcja sprzątania ulic

Akcja sprzątania zanieczyszczeń z jezdni dróg gminnych na terenie nasze-
go miasta trwa. Dlatego też przypominamy, iż zgodnie z ustawą o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości ciąży 
obowiązek uprzątnięcia chodnika położonego przy granicy swojej nierucho-
mości. Takich chodników jest większość na terenie miasta Ząbki. Obowiązek 
ten należy wykonywać w sposób jak najmniej utrudniający użytkownikom 
dróg korzystanie z nich.

Nieczystości zebrane z chodnika należy 
więc spryzmować w miejscu jak najmniej 
oddziałującym na ruch pieszy czy też koło-
wy. W większości przypadków jest to część 
chodnika i jezdni przylegająca bezpośred-
nio do krawężnika. O fakcie zebrania nieczy-
stości i zgromadzenia ich na drodze należy 
bezzwłocznie poinformować ref. Dróg i Ko-
munikacji Miejskiej pod nr tel. 22 510 97 67. 
Pracownicy referatu w miarę możliwości 
i posiadanych środków, nieczystości zabiorą 
bez jakichkolwiek opłat. Powyższe pozwoli 
na uniknięcie rozjeżdżenia czy też rozmycia 
zebranych nieczystości.

Oferując taką możliwość prosimy właści-
cieli nieruchomości o włączenie się w akcję 
porządkowania miasta. Niestety w roku po-

przednim ref. Dróg i Komunikacji Miejskiej 
otrzymał tylko jedno zgłoszenie  z prośbą 
o uprzątnięcie zebranych nieczystości. Uwa-
żamy, że potrzeby są znacznie większe, co 
zobrazowano poniżej.

Z uwagi na fakt, iż prace nie zostaną zleco-
ne do wykonania firmie zewnętrznej, a będą 
prowadzone siłami własnymi referatu Dróg 
i Komunikacji Miejskiej wszelkie uwagi i wy-
jaśnienia będzie można zgłaszać lub uzyskać 
pod nr tel. 22 510 97 67.

W związku ze sprzyjającą pogodą w dniu 
dzisiejszym rozpoczęto remonty cząstkowe 
nawierzchni asfaltowych masami na gorą-
co. Pomimo licznych napraw nawierzchni 
w okresie zimowym – od stycznia do dnia 
dzisiejszego pracownicy UM Ząbki naprawili 

bądź zabezpieczyli około 500 szt. ubytków, 
niektóre z naszych ulic wymagają napraw. 
Naprawy dokonywane będą sukcesywnie 
natomiast z uwagi na okres zimowy, nie moż-
na mówić o kompleksowych rozwiązaniach. 
Z początkiem kwietnia planowane jest uru-
chomienie miejskiego remontera drogowe-
go, który obecnie jako pługo-solarka nadal 
zabezpiecza trwającą „akcję zima”.  

Ref. DKM

oDJazD do warszawy z przystanku Maczka 03 przyJazD z warszawy ma przystanek Maczka 04

4:23 4:53 5:35 5:58 6:18 6:40 7:00 7:24 7:54 8:24 8:54 
9:2 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 
13:48 14:18 14:48 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 
17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:01 
20:31 21:01 21:31 21:56 22:23 22:53 23:23 23:53

5:10 5:40 6:10 6:30 6:507:10 7:30 7:56 8:26 8:56 9:26 
9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:56 12:56 13:26 13:56 
14:26 14:51 15:11 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 
17:32 17:52 18:12 18:32 18:56 19:25 19:55 20:25 20:55 
21:20 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43

Linia kursuje wyłącznie w dni robocze !!!

Od poniedziałku 4 kwietnia linia 345 bę-
dzie kursowała przez cały dzień w dni robo-
cze. Nadal nie będzie kursowała w soboty, nie-
dziele i święta. Poniżej przedstawiany rozkład 
jazdy linii 345 dla zespołu przystankowego 
Maczka, obowiązujący od 4 kwietnia. Pełny 
rozkład powinien być dostępny na stronie 
www.ztm.waw.pl, na początku kwietnia. 

Kursowanie linii 345 przez cały dzień to, 
po wprowadzeniu do obsługi tej linii 345 
taboru przegubowego i uruchomieniu rok 
temu linii nocnej N66, kolejny krok w za-
kresie poprawy komunikacji ZTM w rejonie 
południowej części Ząbek. Miasto Ząbki nadal 
pozostaje jedyną miejscowością podwar-
szawską, gdzie na komunikację autobusową 
obowiązuje pierwsza strefa biletowa ZTM. 
Również jeszcze w tym roku, będziemy chcieli 

poprawić ofertę linii ząbkowskich w szczegól-
ności na ul. Powstańców. 

Linie organizowane przez miasto Ząb-
ki uzupełniają i odciążają linie ZTM. Można 
z nich skorzystać bezpłatnie na podstawie 
karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”, którą 
mogą otrzymać osoby zameldowane w Ząb-
kach na pobyt stały oraz osoby, które rozli-
czyły podatek dochodowy za rok 2015 w US 
Wołomin i wskazały miejsce zamieszkania na 
terenie Ząbek. 

Możliwości rozwoju komunikacji w Ząb-
kach zależą od możliwości budżetowych 
miasta, czyli głównie od wpływów z udziału 
Ząbek w podatku dochodowym od osób 
fizycznych – PIT.

Jeśli oczekujesz lepszej i wygodniejszej 
komunikacji publicznej, częściej kursujących 
autobusów, lepszej komunikacji w weekendy 
i święta, wyższego komfortu płać podatki na 
rzecz Ząbek.

Jeśli mieszkasz w Ząbkach rozlicz swój PIT 
roczny w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
wskazując miejsce zamieszkania w Ząbkach. 
Dzięki temu oprócz autobusów ZTM w pierw-
szej strefie biletowej będziesz mógł korzystać 
bezpłatnie z linii ząbkowskich na podstawie 
karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”.

Tomasz Kret
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 Akademia „Hippocampus” 

 
Diagnoza i terapia trudności  

w uczeniu się 
 

 
 

DYSLEKSJA 
 DYSORTOGRAFIA 
 zaburzenia umiejętności 

matematycznych 
LOGOPEDA 
 

 
Ząbki, ul. Wiosenna 1A 

www.hippocampus.edu.pl 
tel. 507 301 975 

Rozmowa z wicebuRmistRzem aRtuRem muRawskim

Co słychać 
w sportowych Ząbkach?

Decyzja o wycofaniu się Dolcanu z dalszych rozgrywek była pewnym 
zaskoczeniem, bo do ostatniej chwili nie było pewne czy Dolcan 

do nich przystąpi, gdyż do ostatniej chwili prowadzone były rozmowy 
z potencjalnymi sponsorami. Z drugiej strony jest to też zaskoczenie, 
bo klub I ligowy od wielu lat funkcjonował na terenie miasta i nagle już 
go nie będzie...

Dla wszystkich osób, którym ząbkowski 
sport jest bliski, była to z pewnością bardzo 
przykra decyzja, ponieważ przez ponad 20 
lat firma Dolcan z panem Sławomirem Do-
lińskim finansowała funkcjonowanie pro-
fesjonalnej drużyny seniorskiej piłki nożnej 
w naszym mieście. Przez te lata klub prze-
szedł długą drogę, awansując od niższych 
lig aż do I ligi, gdzie w ostatnim okresie 8 
sezonów z rzędu reprezentował i promował 
nasze miasto na sportowej mapie Polski.

Żałujemy tego tym bardziej, że w naszej 
ocenie model współpracy na linii miasto - 
klub, był wzorcowy. Całą działalność klubu 
I ligowego opłacał jego główny sponsor. Mia-
sto Ząbki jest właścicielem całej infrastruk-
tury sportowej i przez te lata staraliśmy się 
spełniać nasze zobowiązania. Pokrywaliśmy 
nakłady finansowe związane z infrastrukturą, 
aby była właściwa, tzn. spełniała wymogi li-
cencyjne rozgrywek na tym poziomie, dzięki 
czemu drużyna mogła rozgrywać mecze 
piłkarskie w naszym mieście.

Faktycznie infrastruktura sportowa w mie-
ście w ciągu ostatnich lat mocno się roz-
winęła. Powstała m.in. trybuna sportowa 
wraz z oświetleniem, czy inne obiekty towa-
rzyszące, można powiedzieć, że powstało 
swego rodzaju centrum sportowo-rekre-
acyjne. Rozumiem, że te inwestycje, które 
były realizowane nie dotyczyły tylko funk-
cjonowania klubu seniorskiego, ale fak-
tycznie wspierały infrastrukturalnie całą 
gamę przedsięwzięć sportowych. 

Należy mieć na uwadze specyfikę na-
szego miasta. Miasta bardzo dynamicznie 
rozwijającego się, do którego na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat sprowadziło się 
wielu nowych mieszkańców. Burmistrz wraz 
z Radą Miasta już w 2007 r dostrzegł taką 
potrzebę, aby w mieście powstało centrum 

sportowo rekreacyjne, które będzie 
mogło sprostać oczekiwaniom na-
szych mieszkańców pod względem 
stworzenia infrastruktury sportowo- 
kulturalnej. Nadrzędnym zadaniem 
dla tego centrum było stworzenie 
miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby 
się integrować, a przez co bardziej utoż-
samiać z miastem, spędzać wolne chwile, 
oddawać się rekreacji, prowadząc zdrowy 
tryb życia. Zgodnie z tą koncepcją miasto 
wybudowało basen z kręgielnią i squashem. 
Gruntownej przebudowy wymagał także 
budynek klubowy, tzw. stara trybuna. Bu-
dynek z lat 50-tych, który był w złym stanie 
technicznym, a jego dalsze użytkowanie 
było już niebezpieczne. Warto zwrócić uwa-
gę na ówczesne okoliczności. Stale rozrasta-
jące się grupy młodzieżowe, trenujące piłkę 
nożną, a równocześnie brak obiektu dla 
ośrodka kultury i wymogi, jakie były stawia-
ne przez I ligę piłkarską skierowały nas ku 
temu, aby wybudować nową trybunę, czyli 
obiekt wielofunkcyjny, w którym mają swoje 
siedziby: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejski Ośrodek Kultury, kluby sportowe, 
z których korzystają setki mieszkańców, 
uczestnicząc w zajęciach kulturalnych, jak 
i sportowych.

Ale wracając do piłki nożnej... Rozumiem, 
że fakt, iż I zespół nie wystąpi w rundzie 
wiosennej tego sezonu nie oznacza, że pił-
ka nożna została wymazana z całej pa-
lety dyscyplin sportowych uprawianych 
w Ząbkach. Jak to właściwie jest z tą piłką 
w Ząbkach?

Pika nożna z historią naszego miasta jest 
nierozerwalnie związana od 1927 roku, kiedy 
to powołano do życia Miejski Klub Sportowy, 
który zrzeszał w sobie wiele różnych sekcji, 
przede wszystkim piłkarską, lekkoatletyczną, 

w pewnym momencie nawet wioślarską. 
Wielu z naszych mieszkańców może po-
dzielić się swoją własną, osobistą historią 
związaną z istnieniem klubu. W przyszłym 
roku będziemy obchodzili jego 90 rocznicę 
funkcjonowania. 

Do niedawna mieliśmy trzy podmioty 
piłkarskie, po wycofaniu z rozgrywek Dolcan 
Ząbki SSA pozostały dwa. 

Miejski Klub Sportowy został powołany 
do życia w 1927 roku. Podmiot ten zrzesza 
prawie 500 chłopców, którzy w różnych kate-
goriach wiekowych trenują piłkę nożną oraz 
Ząbkovia Zabki – Uczniowski Klub Sportowy, 
w którym trenuje ponad 200 dziewczynek. 
W chwili obecnej, po wycofaniu się I ligowej 
drużyny z rozgrywek nadrzędnym celem 
miasta i całej społeczności sportowej zrze-
szonej w naszym mieście jest reaktywacja 
od nowego sezonu drużyny seniorskiej w ra-
mach MKS. 

Czy ta nowa drużyna będzie startowała 
z niższego pułapu? Jakie są przepisy i inne 
uwarunkowania w tym zakresie?

Na ten moment drużyna może wystarto-
wać od najniższej klasy rozgrywkowej, czyli 
B Klasy. Natomiast za zgodą Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku 
Piłki Nożnej klub może rozpocząć rozgrywki 
maksymalnie od IV ligi. Prowadzimy rozmo-
wy z tymi związkami piłkarskimi, jak i z zarzą-
dem klubu mając na celu ustalenie, w której 
lidze powinniśmy rozpocząć nowy sezon. 
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nie, gdyż potrzebna była tu rekomendacja 
ze strony PZPN. W tym celu prowadziliśmy 
rozmowy z prezesem Zbigniewem Bońkiem, 
w efekcie których podpisaliśmy z PZPN sto-
sowne porozumienie. Ząbkowska inwesty-
cja znalazła się na liście priorytetowych 
inwestycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W chwili obecnej staramy się, aby zostać 
zakwalifikowanym do planu rocznego, tak, 
aby móc wybudować boisko jeszcze w tym 
roku.

Jak Pan ocenia kondycję ząbkowskiego 
sportu?

W naszej rozmowie skupiliśmy się na 
kilku dyscyplinach, a głównie na piłce nożnej, 
ale patrząc całościowo to należy zauważyć, 
że w Ząbkach funkcjonuje mnóstwo związ-
ków sportowych poczynając od sekcji sztuk 
walki poprzez szermierkę, badminton, tenis 
stołowy, taniec i wiele, wiele innych.

Co roku nasza młodzież uzyskuje 
w turniejach różnych szczebli rewelacyj-
ne wyniki. Nasze szkoły wygrywają ry-
walizację nawet ze szkołami sportowymi. 
Uzyskujemy najlepsze wyniki w powiecie 
a w województwie jesteśmy od wielu lat 
w pierwszej trójce. Jest to ogromna zasługa 
młodzieży, ale również trenerów, wycho-
wawców i rodziców, którzy dbają o rozwój 
dziecka także poprzez sport.

Wszystkim nam zależy na promocji zdro-
wego trybu życia, bo im więcej ruchu, tym 
lepsze zdrowie, bez względu na wiek, ale 
w szczególności ważne jest to już u naj-
młodszych. Zależy nam, aby nasze sportowe 
Ząbki mogły zaoferować dla każdego coś 
interesującego. 

Dziękuję za rozmowę.

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

FINICA s.c.
BIURO RACHUNKOWE

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Pełen zakres usług z  zakresu  księgowości, kadr 
płac, ZUS 
oraz kosztorysy budowlane, wyceny, nadzór

Dla nowych klientów 100 wizytówek 
GRATIS !!!

05-091 Ząbki ul. 3 Maja 10 lokal 5

tel. 782 867 650 
tel. 505 318 478

Czyli decyzja leży po stronie zarządu MKS?
To jest wspólna decyzja zarządu miasta, 

MKS oraz sympatyków piłki nożnej w na-
szym mieście. Mamy na uwadze, że każda 
z tych lig ma swoje wymogi organizacyjne, 
ale przede wszystkim finansowe. W pierw-
szej kolejności naszym zadaniem jest wła-
ściwe określenie możliwości finansowych 
drużyny seniorskiej. Dopiero po tej anali-
zie będziemy mieli wiedzę, w której lidze 
mamy możliwość zagrać. Wtedy z końco-
wym wnioskiem udamy się do wymienio-
nych związków piłkarskich, w celu uzyskania 
ostatecznej zgody.

A jak wyglądało finansowanie piłki nożnej 
w Ząbkach? 

Jeśli chodzi o miasto to finansowanie od-
bywało się dwubiegunowo. Z jednej strony 
finansowaliśmy wspólną infrastrukturę dla 
wszystkich drużyn sportowych, natomiast 
nasze nakłady na szkolenie dotyczyły tylko 
i wyłącznie dzieci i młodzieży. Natomiast 
drużyna I ligowa w całości finansowana była 
przez firmę Dolcan.

Ząbki mają bardzo dobrą infrastrukturę 
piłkarską, najlepszy stadion na terenie 
powiatu wołomińskiego. Szkoda byłoby 
nie skorzystać z walorów tego obiektu. 
Czy władze miasta mają w tym zakresie 
jakieś plany? 

Ta przykra sytuacja, w której się znaleź-
liśmy, nie zmienia naszej wizji rozwoju dla 
tego miejsca, które ma spełniać oczekiwania 
mieszkańców oraz mieć szeroką ofertę wy-
darzeń zarówno sportowych, jak i kultural-
nych. W najbliższej przyszłości odbędą się 
tam ważne wydarzenia sportowe. W chwili 
obecnej trwają rozmowy z zarządem klu-
bu Legia Warszawa. Druga drużyna Legii 
Warszawa, występująca w III lidze, zagra, 
w ramach rozgrywek ligowych, na naszym 
stadionie w rundzie wiosennej, poczynając 
już od kwietnia br. Mecze będą bezpłatne 
dla naszych mieszkańców. Natomiast obiekt 
będzie wynajmowany odpłatnie. 

Również finalizujemy rozmowy z przed-
stawicielem drużyny futbolu amerykańskie-
go, czyli zupełnie nowej dyscypliny w Ząb-
kach. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się 
tym rozgrywkom ligowym na naszym stadio-
nie. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno 
z MZPN, jak i PZPN i zabiegamy o to, aby na 
stadionie pojawiały się też reprezentacje 
młodzieżowe. Dodatkowo planujemy rów-

nież inne eventy takie jak: koncerty, zawody 
strongmenów. Wierzymy, że oferta będzie 
szeroka i bogata dla mieszkańców naszego 
miasta. 

Zarówno w przypadku Legii Warszawa, 
jak i zespołu futbolu amerykańskiego obiekt 
będzie wynajmowany na zasadach komer-
cyjnych, zapewniając wpływy do budżetu 
MOSiR, a jednocześnie zależy nam na tym, 
aby imprezy dla mieszkańców nie były bile-
towane, a jeśli już muszą być odpłatne, to za 
symboliczne kwoty.

Mimo że w zakresie rozwoju bazy sporto-
wej zrobiono już bardzo dużo, to wszystko 
wskazuje na to, że to nie jest koniec... Jakie 
są najbliższe plany?

Od kilku lat regularnie jesteśmy wyróż-
niani przez Polski Klub Infrastruktury Sporto-
wej jako Sportowa Gmina za inwestowanie 
w bazę sportową i rekreacyjną oraz skutecz-
ne realizowanie programu sportu i rekreacji 
w gminie.

Wśród mieszkańców Ząbek jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na sport i rekreację, 
więc jednym z naszych priorytetów w tym 
zakresie jest dalszy rozwój bazy na terenie 
MOSiR. W najbliższym czasie powstaną 4 kor-
ty tenisowe wraz ze stosownym zapleczem. 
Już są w trakcie budowy. Korty te w okresie 
zimowym będą kryte, a w lato otwarte. Przy 
kortach powstanie akademia gry w tenisa. 

Udało nam się skutecznie aplikować 
w najważniejszym programie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, dotyczącym inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 
Zostaliśmy zakwalifikowani do programu 
wieloletniego, w ramach którego chcemy 
wybudować pełnowymiarowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem 
na terenie MOSiR-u. Nie było to łatwe zda-

Wynajmę budynek 
200 m2 

POd dZIaŁaLnOŚĆ

Do tej pory filia przedszkola
inna działalność również

ZĄBKI KWIATOWA 5C
TEL: 666 812 179

 

"Pracownia z pomysłem" 
Usługi krawieckie, poprawki, hafty 

Renata Waćkowska 
ul. Kuleszy 17, Ząbki 

    tel. 606 741 646 
Facebook.com/Pracownia-z-pomyslem-930770453638621/ 

 
ZAKRES USŁUG: 
skracanie i zwężanie 

spodni, spódnic, sukienek, żakietów 
wymiana zamków 

w spodniach, kurtkach, sukienkach, spódnicach 
szyciena zamówienie 

obrusów, pościeli, firan i zasłon 
haft komputerowy 

na pościeli, ręcznikach, obrusach, koszulkach 
ZAPRASZAMY 
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Świąteczne spotkanie 
Uniwersytetu Otwartego

15 marca w budynku Publicznego Gimnazjum Nr1 odbyło się kolejne 
spotkanie, tym razem miało ono charakter świąteczny. Wśród zapro-

szonych gości znaleźli się burmistrz Robert Perkowski oraz przedstawiciel 
starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, Józef Melak,były burmistrz 
Rembertowa.

Spotkanie uświetnił wykład burmistrza 
przybliżający słuchaczom historię Ząbek. 
Największe zainteresowanie wzbudziła opo-
wieść o początkach miejscowości, najbardziej 
znanych i zasłużonych obywatelach Ząbek, 
a także słynnej koncepcji urbanistyczno-ar-
chitektonicznej „Miasto -Ogród”.

Z kolei o swoich związkach z Ząbkami 
opowiedział przedstawiciel starosty Józef 
Melak. Po krótkim przemówieniu prezes sto-
warzyszenia p. Jadwiga Suk wręczyła gościom 
symboliczne upominki.

Uniwersytet funkcjonuje już V semestr. 
Słuchaczem może zostać każdy.

Opłaty semestralne wynoszą 60 zł + 20 zł 
wpisowe. Ponadto Uniwersytet prowadzi zaję-
cia fakultatywne, tj. naukę z podstaw obsługi 
komputera, naukę języka angielskiego dla 
zaawansowanych i początkujących, zawsze 
w poniedziałki w godzinach począwszy od 
16.45 (godziny do ustalenia). Opłaty są ulgo-
we i wynoszą dla członków za cały kurs (tj. 
do wakacji) komputerowy 100 zł oraz za cały 
kurs językowy 120 zł. ZAPRASZAMY WSZYST-
KICH, którzy dysponują wolną chwilą w tych 
dniach i godzinach tj. poniedziałki i wtorki, od 
godziny 16.45., i którzy pragną podwyższyć 
swoją wiedzę i mają coś do zaoferowania, 
własną pasję czy pomysły. Jesteśmy otwarci 
na wszelkiego rodzaju propozycje i inicjatywy 
obywatelskie. Więcej informacji i bezpośred-
ni kontakt na spotkaniach uniwersyteckich, 
udzieli P. Jadwiga Suk – prezes S-PUO, tel.510-
236-436, lub (22) 776-36-36, e-mail <j.suk@
wp.pl>.

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
– Rozlicz swój PIT za darmo  

Podobnie jak w roku ubiegłym Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zachęca Państwa do prze-
kazania 1% na inicjatywy w naszym mieście. Dzięki Państwa wsparciu udało się w Ząbkach 
zrealizować wiele projektów, między innymi zdołaliśmy

•	 rozpocząć	Program	Stypendialny	dla	zdolnej	młodzieży,	
•	 uruchomić	Klub	Świadomych	Rodziców	(bezpłatną	ząbkowską	szkołę	rodzenia)	
•	 zorganizować	Piknik	w parku miejskim oraz wiele inicjatyw sportowych i kulturalnych.
 Mają zatem Państwo realny wpływ na to, co dzieje się w Państwa najbliższym otoczeniu, 

a także na projekty kulturalne, sportowe, edukacyjne, a także rekreacyjne, które mają na celu 
zjednoczenie mieszkańców naszej społeczności.

Rozlicz swój PIT za darmo!  
Decydując się na przekazanie 1% swojego podatku na TPZ mogą Państwo skorzystać 

także z możliwości bezpłatnego rozliczenia i przesłania do Urzędu Skarbowego deklaracji 
podatkowej PIT. 

W tym celu należy: (1.) udać się do Kancelarii VATAX, (2.) przynieść deklarację rozlicze-
niową złożoną w roku 2015 (3.) zadeklarować  przekazanie 1% podatku na TPZ.

Pracownicy kancelarii bezpłatnie wypełnią zeznanie podatkowe i prześlą elektronicznie 
złożoną deklarację do Urzędu Skarbowego. Deklaracje nie są rozliczane „od ręki”.

Kancelaria Podatkowa VATAX, 05-091 Ząbki, ul. Sikorskiego 33d (wejście od ul. Stef-
czyka) tel.  222 51 41 41, e-mail: vatax@vatax.com.pl

Jak samemu przekazać 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?
Aby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym 

zeznaniu podatkowym (PIT). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym 
roku, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS.

NASZ NUMER KRS: 0000364692
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, 

którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wyni-
kającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– pomÓŻ nam pomaGaĆ – wesprzyj 
rehabilitację społeczną i zawodową osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
Drewnickie rodzin i przyjaciół osób 
z zaburzeniami psychicznymi „empatia” 

nasz numer ksr 0000331977

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W ZĄBKOWSKIM 
STOWARZYSZENIU PRO ‐ Pracowni Rozwoju Osobowości 

 
ZĄBKI DLA POWIATU – PRO WSPARCIU SYSTEMU POMOCY 

RODZINIE 
 

Jeśli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie wsparcia, 
jesteście w sytuacji kryzysu, rozwodu lub borykacie się  

z trudnościami wychowawczymi, zapraszamy do udziału w 
projekcie finansowanym przez Powiat Wołomiński i Miasto 

Ząbki. 
Bezpłatna psychoterapia indywidualna 

Bezpłatna psychoterapia par 
Bezpłatna pomoc psychologiczna  

Bezpłatne konsultacje wychowawcze 
Bezpłatne mediacje 

 
Zapisy wyłącznie telefonicznie lub mailowo: 

Tel. 660 907 563, e‐mail: pro‐pracownia@wp.pl 
Siedziba Stowarzyszenia PRO 

MOSIR Ząbki, ul. Słowackiego 21 
Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniepro.pl

 
 
 
 

Projekt finansowany ze środków  
Powiatu Wołomińskiego i Miasta Ząbki 
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Druki PIT w Urzędzie Miasta
Informujemy, że w Urzędzie 

Miasta (I piętro) dostępne są 
już formularze zeznania podat-
kowego PIT wraz z instrukcjami 
do rozliczeń rocznych: PIT-0, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 
PIT-2K,PIT 28, PIT 28A, PIT 28B, 
które otrzymaliśmy z Urzędu 
Skarbowego w Wołominie.

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu zamiesz-
kania na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Formularze można pobierać w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Przyjmowanie zeznań podatkowych 
za 2015 rok

W dniu 11 kwietnia 2016 roku, w godz. od 10:00 do 
16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki 

odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego 
w Wołominie.

Podczas dyżuru uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podat-
kowego PIT za 2015 rok. Przychodząc w tym dniu będziesz mógł 
wysłać swój PIT przez Internet. Przekonasz się, jaki to prosty, 
szybki i bezpieczny sposób rozliczenia podatkowego. Zabierz ze 
sobą wszystkie informacje od płatników oraz kwotę przychodu 
osiągniętego za 2015 rok.

Serdecznie zapraszamy!
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Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
obfitości na Świątecznym stole,

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie,
w imieniu członków 

i sympatyków Platformy Obywatelskiej RP
życzy

Tomasz Kalata
Przewodniczący PO w Ząbkach

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE
Niech radosny dzień 

Zmartwychwstania Pańskiego
będzie dla nas ostoją 

zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary,
a pokój ducha Bożego 

niech towarzyszy wszystkim 
w trudzie dnia codziennego. 

Mieszkańcom Ząbek, 
Księżom, Siostrom Zakonnym

i wszystkim zespołom parafialnym
życzenia składają:

Przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja 
przy kościele Św. Trójcy,

Danuta Filipiak-Kowalczyk wraz z mężem.

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
życzą
Radni Powiatu Wołomińskiego
Małgorzata Zyśk
i Sławomir Pisarczyk
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W krainie przyjemności

Dzień 24 lutego 2016 roku zapowiadał się bardzo słodko. Klasa 5a Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z panią wychowawczynią – Jadwigą Żaboklicką – po-

jechała na wycieczkę do fabryki przyjemności – fabryki Wedla w Warszawie.

Po przekroczeniu progów zakładu przy-
witał nas charakterystyczny pyszny zapach 
czekolady, który wywołał uśmiechy na twa-
rzach i ciekawość tego co zobaczymy dalej. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od krótkiego 
zapoznania się z obowiązującymi w zakła-
dzie produkcyjnym zasadami. Fabryka to nie 
muzeum, trwa tam praca, dlatego trzeba się 
zachowywać cicho, chodzić tylko tam, gdzie 
pozwalają przewodnicy i nie oddalać się od 
grupy.

W pierwszej sali obejrzeliśmy 
rzeźbę przedstawiającą stację ko-
lejową otoczoną wzgórzami, któ-
re porastały drzewa – wszystko to 
z prawdziwej czekolady. Na wyko-
nanie tego dzieła zużyto 500 kg 
czekolady. Zobaczyliśmy również 
czekoladowe rzeźby syrenek za-
projektowane przez sportowców, 
obraz warszawskiej Starówki, 
rzeźby świnek morskich, pieska, 
rzeźby ubrań – i wszystko to ja-
dalne, z pysznej czekolady.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do 
historycznego gabinetu, gdzie pan prze-
wodnik opowiedział nam o historii fabryki, 
o założycielu – Karolu Wedlu, który przekazał 
niewielką fabryczkę swojemu synowi Emi-
lowi w prezencie ślubnym, o rozwoju firmy 
w okresie przedwojennym i o dziejach fabryki 
i pracujących w niej ludziach w czasie wojny 
oraz w okresie powojennym. Dowiedzieliśmy 
się o wielkiej trosce ostatniego właściciela 
fabryki, Jana Wedla, o pracow-
ników: o tym, że mieli zapew-
nioną opiekę stomatologiczną, 
o działającym wśród pracowni-
ków chórze, klubie sportowym, 
orkiestrze. Jan Wedel był bardzo 
dobrym człowiekiem, w czasie 
wojny pomagał nie tylko swoim 
pracownikom ale też okolicznym 
mieszkańcom.

Po tej lekcji historycznej 
przeszliśmy do kolejnego po-
mieszczenia, gdzie czekał na nas 
długo oczekiwany poczęstunek: 
czekolady, ptasie mleczka i inne 

smakołyki. Pani przewodniczka opowiedzia-
ła nam skąd pochodzi kakao używane w fa-
bryce, obejrzeliśmy też ciekawy film o tym, 
jak rośnie kakao i co się z nim dzieje zanim 
trafi do naszych rąk w postaci smacznej 
czekolady.

Kolejnym etapem zwiedzania była wi-
zyta w hali produkcyjnej. Aby wejść do po-
mieszczeń, gdzie jest wytwarzana czekolada 
trzeba się najpierw specjalnie przygotować. 
Należy zdjąć wszystkie ozdoby – pierścion-

ki, naszyjniki, kolczyki i założyć 
specjalną odzież ochronną. Pod-
czas przygotowań było 
sporo śmiechu, szcze-
gólnie każdy musiał 
założyć czepek ochron-
ny – wyglądaliśmy 
w fartuchach i czep-
kach zupełnie inaczej 
niż zwykle. Ubranie 
ochronne i dezynfekcja 
rąk są konieczne, żeby 
batony, czekolady, wa-

felki były najwyższej jakości i nie 
dostały się do nich żadne zanie-
czyszczenia. Hala produkcyjna jest 
strefą czystą, stąd tyle staranności 
w przygotowaniu do wejścia na 
ten obszar.

Ku ogromnej naszej radości zobaczyli-
śmy jak są produkowane torciki wedlowskie. 
Widzieliśmy wypiekanie wafli, przekładnie 
je czekoladą, wycinanie okrągłych torcików, 

kąpiel w czekoladzie, chłodzenie, ozdabianie 
i pakowanie. Torciki naprawdę są zdobione 
ręcznie. Dwanaście pań siedzi i maluje cze-
koladą znane nam wszystkim wzory. Panie 
robią to bardzo pięknie i bardzo szybko, 
każdy torcik trochę się od siebie różni bo 
do każdego czekoladowe mistrzynie wkła-
dają swoje serce i talent. Torciki są ręcznie 
pakowane w kartoniki. Pani pakująca po-
kazała nam swoją pracę, byliśmy ogromnie 
zadziwieni, z jaką prędkością a jednocześnie 
starannością potrafi pakować w kartoniki te 
smakołyki.

W następnym pomieszczeniu obej-
rzeliśmy długą linię, na której odbywa się 
produkcja czekolady nadziewanej. Widok 
wszechobecnej czekolady był bardzo kuszący, 
ale wszystkie dzieci pamiętały, że w halach 
produkcyjnych niczego się nie dotyka i nic się 
nie je. Na koniec widzieliśmy miejsce zwane 
Pracownią Rarytasów, gdzie powstają unikal-
ne czekoladowe dzieła sztuki.

Na zakończenie wycieczki zostaliśmy 
poczęstowani gorącą czekoladą i piankami 
ptasiego mleczka, każdy mógł sam zrobić dla 
siebie ptasie mleczko z większą lub mniejszą 
ilością czekolady. 

Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi nazwa 
tego najlepiej sprzedającego się smakoły-
ku Wedla. Otóż właściciel fabryki, zastana-
wiając się nad nazwą dla nowego produktu 
pytał swoich pracowników, czego brakuje 
człowiekowi, który ma już wszystko. I jeden 
z pracowników odpowiedział – wtedy to już 

tylko może brakować ptasiego mleka. I w ten 
sposób pyszna pianka w czekoladzie stała się 
ptasim mleczkiem.

Ze smutkiem opuszczaliśmy gościnne 
mury fabryki, na przedłużenie dobrych wspo-

mnień, każdy z nas otrzymał słodki 
upominek.

Myślę, że wycieczka była szalenie 
interesująca. Każdy chyba od dzie-
ciństwa chciałby zobaczyć na własne 
oczy fabrykę przyjemności, sprawdzić 
jak się robi słodycze, skąd się bierze 
to, co tak bardzo lubimy. Ważne było 
też zapoznanie się z historią i trudem 
ludzi, dzięki którym możemy cieszyć 
się tymi niepowtarzalnymi smakami. 

Joanna James z kl. Va 
z mamą
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Program „Rodzina 500+” 
rusza 1 kwietnia

Realizatorem Programu „Rodzina 500 +” 
w Ząbkach będzie Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Ząbkach. Wnioski będzie można składać od 
1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu Progra-
mu.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ząbkach, a także: raz w tygodniu w Szkołach 
Podstawowych nr 1, 2, 3, dodatkowo w Urzędzie 
Miasta w Sali Konferencyjnej. Wniosek będzie 
można złożyć również za pośrednictwem opera-
tora pocztowego oraz przez internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć za pomocą portalu empatia mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Szczegółowe informacje co do terminów składa-
nia wniosków zostaną podane pod koniec marca.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świad-
czenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 
życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła 
otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z docho-
dem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze 
lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium do-
chodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 
500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. 
Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeń-
skim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. 
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który 
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się 
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie 
z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę naprzemienną zgodnie 
z postanowieniem sądu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszej informacji zachęcamy do 
odwiedzenia strony internetowej MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-
-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

Szkoła Katolicka 
czci pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Szkoła Katolicka w Ząbkach uroczyście postanowiła uczcić Dzień Żołnierzy 
Wyklętych. 8 marca 2016 roku w sali widowiskowej dolnego kościoła, o go-

dzinie 12.00 pojawił się niezwykły gość – pani Zofia Pilecka – córka bohaterskie-
go żołnierza, Witolda Pileckiego (1901 – 1948), jednego z Żołnierzy Wyklętych, 
ochotnika do obozu Auschwitz, walczącego w Powstaniu Warszawskim i skaza-
nego na śmierć w niesprawiedliwym procesie w czasach komunistycznych.

Na początku spotkania Tomasz Nikoniuk 
i Paweł Lipiński, uczniowie klasy 6b zaprezen-
towali efekty swych poszukiwań związanych 
z rotmistrzem Pileckim – pokazali prezentację 
i kilka krótkich filmów nagranych przez siebie 
w czasie spaceru szlakiem Witolda Pileckiego. 
Po prezentacji nasi uczniowie zadali kilka 
pytań. 

Pani Zofia snuła opowieść o latach swego 
dzieciństwa, trudnym czasie okupacji oraz tym, 
kiedy jej ojca już po wojnie aresztowano. Padło 
też kilka pytań od publiczności. Na koniec były 
gromkie brawa, podziękowania, a pani Zofia 
zaśpiewała nam wszystkim ,,do widzenia”. 

Serdecznie dziękujemy pani Zofii Pileckiej 
za to, że przyjechała do naszej szkoły 
i że wszyscy uczniowie mogli wysłu-
chać historii jej taty. Niezłomna po-
stawa Witolda Pileckiego to postawa, 
którą warto i należy promować. Dzię-
kujemy również Rodzicom uczniów 
– pani Lipińskiej i pani Nikoniuk, które 
włożyły ogromną pracę w przygoto-
wanie tego niecodziennego i ogrom-
nie pouczającego spotkania, a także 
nauczycielowi historii, pani Monice 
Budelewskiej-Zdun, która pomagała 
w przygotowaniu uroczystości. 

Jakub Kutla
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Dokończenie ze str. 1

Uroczystości były podzielone na 
cztery części. Pierwszą była Eucharystia 
sprawowana w intencji Strzelców, by za-
wsze postępowali zgodnie z Dewizą „BÓG-
-HONOR-OJCZYZNA”. Drugą było złożenie 
Przyrzeczenia Strzeleckiego przyjętego 
przez Komendanta Oddziału. W trzeciej 
części, po rekomendacji potwierdzonej 
osobiście przez córkę i syna ostatniego 
przedwojennego Komendanta Oddziału 
– Elżbietę Duczmal i Andrzeja Tulińskiego, 
Oddział Ząbki na mocy uchwały Komen-
dy Głównej, otrzymał imię porucznika 
Ludwika Tulińskiego. Potwierdzeniem 
tego było poświęcenie i wręczenie ząb-
kowskim Strzelcom indywidualnych na-
szywek oddziałowych z herbem Miasta 
Ząbki i nazwiskiem patrona. Ogłoszona 
została także zgoda Komendy Głównej 
ZS, aby dzień 7 grudnia, dzień urodzin 
patrona Oddziału, stał się jednocześnie 
dniem Święta Oddziału Ząbki. Komendant 
Oddziału złożył szczególne podziękowa-
nia za pomoc i wsparcie dla Oddziału dzie-
ciom porucznika Tulińskiego, Burmistrzo-
wi Miasta Ząbki i Komendantowi Oddziału 
Wołomin, a na pamiątkę wydarzenia wręczył 
im oprawione „oddziałówki”.  Czwarta część 
odbyła się już na zewnątrz kościoła. Strzelcy, 
poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali pod tablicę 
upamiętniającą porucznika Tulińskiego i jego 
żonę Halinę – łączniczkę AK, którzy podczas 
II Wojny Światowej, zostali straceni za udział 
w Armii Krajowej. Pod tablicą zgromadzeni 
ośpiewali cały Hymn Państwowy, a delega-
cje rodziny porucznika, Władz Miasta Ząbki 
i Związku Strzeleckiego złożyły zapalone bia-
ło-czerwone znicze. Całość zamknęła pamiąt-
kowa wspólna fotografia Gości Honorowych, 
Władz Miasta, Komendantów ZS i ząbkow-
skich Strzelców. 

Komendant Główny ZS na zakończenie 
nie ukrywał satysfakcji z przyjazdu do Ząbek, 
głównie ze względu na to, że młodzież, nie 
będąc uczniami szkół mundurowych, wy-
kazała wysoki poziom wyszkolenia, a sama 
uroczystość nacechowana był pietyzmem 
wobec każdego jej elementu. 

   Przed ząbkowskimi Strzelcami zaczy-
na się teraz kolejny etap szkoleń z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, nauki pływania 
i ratownictwa wodnego, samoobrony, reago-
wania w sytuacjach kryzysowych i zabezpie-
czania miejsc zgromadzeń, oraz oczywiście 
musztry i strzelectwa. 

Mirosław Sobiecki 
Komendant Oddz. Ząbki ZS 

Przyrzeczenie strzeleckie 
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ORGANIZATOR AKCJI:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Firmy, które udzieliły rabatów 
mieszkańcom Ząbek 

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczo-

ści oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mie-
ście. Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniż-
ki dla klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana 
przez Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na 
świadczone produkty i usługi.

Warto nadmienić, że każda osoba meldująca się w Naszym Mieście, otrzy-
ma listę przedsiębiorstw udzielających „zniżki za dowód”.

Przedsiębiorców chętnych do włączenia się do akcji promocyjnej, prosimy 
o składanie swojego akcesu elektronicznie na adres: promocja@zabki.pl. 
Sugerujemy udzielenie jednej z pięciu wysokości udzielanych zniżek: 5%, 
7%, 10%, 15%, 20%. 

Poniżej przedstawiamy aktualną listę firm udzielających rabaty na swe 
towary/usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

1 „Sukces” szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50 7%
2 DRIMS profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72 15%
3 WWMEDIA produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68 10%

4 MDG DATA Mirosław Sobiecki ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29, www.mdgdata.pl, e-mail: mdgdata@mdgdata.pl, 
kom. 515 986 179, tel. 22 349 21 99 fax. 22 247 29 74

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
– 10% na zakup Systemu do zarządzania

przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
– 20% rabatu na usługi informatyczne.

Mieszkańcy Ząbek:
– 20% rabatu na usługi informatyczne

5 Agencja „Metropolis” Nieruchomości ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56 10%
6 English Way School szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747 5%

7 Machowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a, www.machowicz.pl, tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych 
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń 

budowlanych oraz na usługi budowlane 
– roboty wykończeniowe

8 W48 Expert kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36 10%
9 GLASIMPRESSION Krzysztof Kujawski sprzedaż luster, ul. Kopernika 3, tel. 603 324 614 10%

10 TASKID Tomasz Szeszko zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl 7%
11 DRIMS/2 sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, www.drims2.pl, tel. 22 781 41 72 25%
12 Property Management Lech Kowalewski nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710 20%
13 P.U.H. Henryk Lubaszka blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 22 781 77 82 5%

14 Biuro Beaty biuro rachunkowe – rozliczanie projektów unijnych, księgowość mikrofirm, sp. zoo, NGO, 
ul. Dąbrowskiego 49A, www.biurobeaty.com.pl, tel. (22) 490 57 59 5%

15 PERFECT COMP KAMIL WENDA kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27, www.naprawakomputera.com/
serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób 
prywatnych

16 AUTOGLOB firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65 5% na nasze usługi 
oraz 5% na części użyte do naprawy

17 Meble i Styl produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 10%

18 Vatax kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut,
ul. Sikorskiego 33d/ 63,64, www.vatax.com.pl, tel. 22 353 97 56 10%

19 Salon Auto Praga ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00 aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł

20 Błękit Jerzy Przychodzeń oprogramowanie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, ul. T. Borowskiego 2 pok. 220, 
Warszawa, www.blekit.com, tel. 22 49 23 320, kom. 501 255 842 20%

21 Architekt wnętrz Marlena Guzik projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136 10%
22 Gabinet kosmetyczny Mariage pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00 5%

23 School of English wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl, 
tel. 22 781 46 11

15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

24 Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685 10%

25 Dobra Wróżka Krystyna www.wrozka.waw.pl, ul. B. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238 10%
26 Geo – Inwent Jarosław Szczepocki usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645 5%
27 P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350 10%
28 Orchidea organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033 5%

29 Septoma preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 668 923 842 6%

30 Usługi księgowe S.C. usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 608 094 801 5%

31 MSK – INSTALACJE instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 15%

32 Restauracja „Na Skrajnej” ul. Skrajna 1a, www.naskrajnej.pl, tel. 22 781 70 29, kom. 519 064 128 20% od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 15.00–22.00

33 CITRO-CAR Sp. j. 
Anna Pachulska, Dariusz Smutkiewicz” ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl 7% na naprawy samochodów 

i części użyte do napraw

34 „Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa, animacja 
i wykonanie banerów reklamowych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 501 049 999, 
www.hollywoodwwwstudio.com

10%

35 „TechIT” Piotr Wielgolewski obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów 
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768 10%



www.zabki.plA k c j A  s p o ł e c z n A

14

CO SŁYCHAĆ

36
„Bud-Mark” 
Usługi Remontowo-Budowlane
Marek Balukin

remonty lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz; 
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń. ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com
tel. 509 557 243

10%

37 „Frise” Jerzy Taczalski
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne, wykonywanie 
projektów, doradztwo, montaż, ul. Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12, 
kom. 505 138 188 – Rafał Kowalczyk, kom. 509 802 182 – Maciej Gawryjołek

10%

38 „Progres” s.c. Monika Szurgot sala zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez ul. Harcerska 2, 
www.tajemniczawyspa.com, biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040 10%

39 Uczniowski Klub Sportowy „Omega 
Sports” Robert Kwiatkowski

zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet, 
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

40 „Renom” Zdzisław Kwiatkowski konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla 
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563 10%

41 „Krasnalek” Monika Poławska sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B, 
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234 5%

42 „Dental Smile” gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka, 
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760 10%

43 „Auto Perfekt”
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru, 
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl 7%

44 „Aga fitness – Akademia Ruchu” firma oferuje usługi fitness, sportowo-rekreacyjne, bogata oferta zajęć fitness. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 34, 
e-mail: aga-fitness@wp.pl, tel. 504-004-450 3%

45 „METALMAX” – Henryk Lemański

posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. Za-
kres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe, 
wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe. Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28D, 
tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl

2%

46 „Masaże.co”

Profesjonalne masaże z dojazdem do klienta na terenie Warszawy i okolic (na terenie całej Warszawy oraz 
Ząbek, Marek i Łomianek dojazd w cenie zabiegu). W ofercie masaż klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy, 
sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.
Kontakt: www.masaze.co, e-mail: kontakt@masaze.co, tel. 508-518-587

10%

47 „O-Z car”
Mechanika samochodowa, wulkanizacja, blacharstwo i lakiernictwo. 
Kontakt: Ząbki, ul. Brzozowa 2 A, 
tel. 22 781-66-06, 506-186-936, 509-973-877, www.autozabki.pl, e-mail: warsztat@autozabki.pl

Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%

– felgi aluminiowe – 6%
felgi aluminiowe niskoprofilowe

powyżej 16’ i auta dostawcze – 5%
Rabat na części przy naprawie

(mechanika) – 5%

48 Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka” 
Bożeny Motoszko

oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akcesoria 
poporodowe, kosmetyki „Skarb Matki”, bieliznę, piżamy, rajstopy, odzież w rozmiarach 56–164 cm wykonane 
z najlepszej bawełny, możliwość zwrotów. Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 1 (targowisko miejskie).
Sklep czynny w godz. 9–17, w soboty w godz. 9–14

5%

49 Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”
specjalizująca się w kształtowaniu sylwetki, oferuje: aerobik, siłownię, masaże, solarium, porady dietetyczne 
i treningowe, odżywki dla sportowców. Kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki,
tel. 22 425-95-24, 604-414-123, www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl

10%

50 Serwis samochodowy „Auto Doctor”
oferuje pełen zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzęgła, rozrządy, a także różnego rodza-
ju modyfikacje: spawy, przeróbki itp. Kontakt: ul. Kwiatowa 34, 05-091 Ząbki, tel. 22 499-34-37, 600-601-252
e-mail: autodoctor.zabki@gmail.com

7%

51 Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski
stacjonarny i internetowy. Zajmuje się sprzedażą rybek, ptaków, owadów i gryzoni oraz akcesoriów do ich 
hodowli i pielęgnacji. Kontakt: ul. Szwoleżerów 79a lok. 14, tel. 509 078 194,
e-mail: mariusz.moniewski@gmail.com, strona www: www.mammalis.com

5%

52 „POMOC DROGOWA 
ADAM MŁYNARKIEWICZ”

pomoże każdej osobie lub firmie, która znalazła się w trudnej sytuacji jaka może zdarzyć się na drodze
– wypadek, awaria, stłuczka. Kontakt: ul. Piłsudskiego 103/26, 065-091 Ząbki, tel. 781 555 488 10%

53 „Więcej niż SPA” Iwona Pasternak masaże, kosmetyka. Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208 15%

54 „MONO” s.c. sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż kom-
pletnego wyposażenia łazienek. Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94 5%

55 Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA 
Artur Orłowski Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań 
i domów

5% na ubezpieczenia majątku firmy

56 Wash Master& Service Master

naprawy mechaniczne samochodów; zakup, wymiana i przechowywanie opon; mycie auta w myjni tunelowej 
i ręcznej przy zastosowaniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię; odkurzanie i sprzątanie, 
polerowanie i woskowanie lakieru, pranie, suszenie i konserwacja tapicerki, usuwanie przykrych zapachów 
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
Kontakt: Ząbki; ul. Wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl

10%

57 Firma „Bodzio” Bogdana Reńskiego

specjalizuje się w remontach, kompleksowym wykończeniu wnętrz oraz wykonywaniu i montażem wszelkich 
mebli na wymiar. Oferuję szeroką gamę usług oraz stosowanych materiałów. Obsługuję stany deweloperskie, 
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia instytucji publicznej. Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793; 
www.odremontupomeble.pl; e-mail: bodzio81@o2.pl

10%

58 MYJNIA RĘCZNA PAROWA, 
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji auta/motocykla lub 
jego elementów), mycie zewnętrzne i wewnętrzne parą, pranie tapicerki, mycie podwozia, pranie dywanów, 
wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79A w Ząbkach.
Kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu API)

10% na mycie parowe, auto detailing
5% na wulkanizację

59 Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”

Ta rodzinna firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do sprzętów AGD, naprawą sprzętu AGD (pralki, 
zmywarki,piekarniki elektryczne, okapy, odkurzacze, żelazka, roboty kuchenne, suszarki, maszyny gastrono-
miczne i inne).
Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl

5%

60 Firma „EMBRAM” 
Przemysława Kamińskiego

Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych, prze-
mysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy są: 
NORMSTAHL, WIŚNIOWSKI, RYTERNA, NICE, CAME, FAAC, BFT. „EMBRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju prze-
róbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację. 
Kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl

5%

61 BHP DLA BIZNESU

Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – firma specjalizuje się w świadczeniu usług 
z zakresu BHP oraz PPOŻ. W ofercie znajdują się: szkolenia: wstępne, okresowe dla pracowników
i pracodawców, outsourcing, usługi z zakresu ppoż., sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków 
ochrony przeciwpożarowej. Kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853,
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabiznesu.pl

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

62 FLORMA Malwina Micherdzińska
firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju 
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl

5%

63 FOTOGRAFIA Radosław Drochliński
usługi fotograficzne dla osób prywatnych i przedsiębiorstw – fotografia ślubna i okolicznościowa, dziecięca, 
rodzinna i ciążowa, portretowa, fotoreportaże z imprez i koncertów, zdjęcia produktowe, modowe i reklamowe. 
Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 19/24, e-mail:radek@drochlinski.pl, www.drochlinski.pl

5%

64 Salon Vacu Activ&Spa

to miejsce stworzone dla ludzi potrzebujących wytchnienia od pośpiechu i codziennych obowiązków, chcą-
cych poprawiać kondycję, zadbać o swoje zdrowie bądź wygląd. Zajmuje się kształtowaniem sylwetki, kosme-
tologią – zabiegami na twarz i ciało, wizażem oraz masażami leczniczymi i relaksacyjnymi.
Kontakt: Ząbki, ul Harcerska 2, e-mail:vacuspa@onet.pl, www.vacuactiv-spa.pl

10%

65 Auto Serwis Kozłowski Mariusz
diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria 
kół. Kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 1D, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl,
tel. 503-045-445, 22 799-71-47

15%

66 Centrum Medyczne LECZYMED Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). Dane kontaktowe: Ząbki,
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl

10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem 
dowodu osobistego

67 Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) KARCHER, do-
jazd do klienta gratis. Kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202 10%
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68 P.H.U. „ADAMO”
dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy domo-
we. Kontakt: Ząbki ul. Kochanowskiego 1A, Ząbki, tel. 22 619-22-78, tel. kom. 602-402-425,
e-mail: a.rolety@wp.pl, adres www: www. adamo.waw.pl

10%

69 Alab Laboratoria Sp. z o.o.
Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych po 
wysokospecjalistyczne bez skierowań lekarskich. Kontakt: Ząbki, ul. Wiosenna 14 lokal U1-3,
tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl

10%

70 SKARABEUSZ Paweł Kuciak
instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych, insta-
lacja domofonów i sieci komputerowych. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260,
22 201-06-91, www.skarabeusz.waw.pl, skarabeusz@list.pl

20%

71 Studio Apla
usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne – fotografia 
ślubna, okolicznościowa, eventowa. Kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stuidoapla.com.pl, 
www.olakalinowska.pl

5%

72 Bogdan Śladowski „BOFOTO” usługi fotograficzne, nauka fotografii. Kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl, 
tel. 501-352-753 10%

73 LIGHTS & SHADOWS s.c. 
L. Przyborowski, R. Lipiec

doradztwo, projektowanie i sprzedaż opraw i sprzętu oświetleniowego do domów, mieszkań, biur itp. Oblicze-
nia natężeń i wizualizacje 3D. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 15E, tel. 607 683 936, tel. 785 644 439, 
www.lights@shadows.pl, e-mail: biuro@lights-shadows.pl

15%

74 Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291 10%

75 Salon ŻiŻi Marta Gałecka zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl, 
www@salon-zizi.pl 10%

76 Strefa Zdrowia i Urody refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka profesjo-
nalna, tel. 502 670 562, 22 258-70-32, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl 20%

77 Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych. 
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl 10%

78 Manual-Med gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl 10%

79 Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Tajemnicza Wyspa”

zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atrakcyjne zajęcia dodatko-
we, tel. 504-977-040, www.tajemnicza-wyspa.pl, e-mail: tajemnicza-wyspa.pl 100 zł na wpisowe

80 Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS” zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/AkademiaUrodyAS 10%

81 Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski
montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery, 
markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar i wycena jest bezpłatna.
Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101

5%

82 Warszawska Grupa Graficzna
kreowanie logotypów, projektowanie wizytówek, poapierów firmowych, gadżetów reklamowych,  systemów 
wystawienniczych, reklamy pojazdów, oraz wiele innych. Kontakt: Ząbki, ul. Drewnicka 2 lok. 210
tel. 668 577 85, e-mail: grupagraficzna@wp.pl, www.grupagraficzna.pl

5%

83 Firma „WOJADŻO”
oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107

5%

84 PHU MONIMEX NZOZ
Miejska Przychodnia Okulistyczna

oferuje badania okulistyczne, doradztwo i sprzedaż artykułów okulistycznych, okulary korekcyjne, okulary
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 4 lok. 56, tel. 600-005-016 15%

85 Auto Centrum Ząbki Paweł Szachnowski
obsługa, naprawa, sprzedaż aut osobowych i dostawczych w tym m.in. obsługa klimatyzacji samochodowej 
z serwisem oraz diagnostyka komputerowa. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 4, tel. 511-026-093 
www.mechanikazabki.com.pl , biuro@mechanikazabki.com.pl , www.facebook.com/MechanikaZabki

15% na usługi oraz
10% na części zamienne w serwisie 

dla firm ząbkowskich oraz
10% na usługi i części zakupione w serwisie

dla zameldowanych mieszkańców Ząbek

86

RIXALL Sp. z o.o.
Artykuły szkolne, biurowe, upominki,
artykuły piłkarskie (FCB , Real Madrid,
Manchester...) Sala zabaw MACIARENKA

przyjęcia urodzinowe, opieka dzienna i godzinowa (również w wakacje i ferie), zajęcia dla najmłodszych. Ofe-
ruje w każdy poniedziałek w godz. 16:30–18:30 wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem 
dowodu osobistego 1 godzinę zabawy na sali zabaw Maciarenka GRATIS. 
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 154, tel. 668-159-276, 692-714-670

1 godz. gratis

87 Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Astasiewicz

działalność prawnicza. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 47, lok. 16, 05-09 Ząbki, tel. 694-315-734, 
e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com 10%

88 USMIX Tomasza Szybki Sprzedaż odkurzaczy i akcesoriów. 
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl

4% rabatu na oferowane usługi wszystkim 
zameldowanym mieszkańcom Ząbek

za okazaniem dowodu osobistego na: profe-
sjonalne odkurzacze do sprzątania na sucho, 

profesjonalne odkurzacze do
sprzątania na sucho i mokro, profesjonalne od-
kurzacze przemysłowe, przystawki kominkowe, 

akcesoria, worki, filtry

89 „Technika Instalacyjna” Dariusz Laska
Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Doradztwo, projekty, realizacja, serwis.
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, tel. 609-108-622, www.tidl.pl, e-mail:tidl@tidl.pl

10% rabatu na oferowane usługi, 
oraz dodatkowo 

5% na zakup materiału

90 DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa

Kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni. 
Kontakt Magdalena Rybak tel. 669-969-192 20%

91 „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska

usługi projektowania wnętrz. Firma działa on-line, dzięki czemu może zaproponować klientom atrakcyjne
ceny za usługi wysokiej jakości. Projektuje zarówno całe mieszkania lub domy, jak i pojedyncze pomieszczenia
(pokoje, łazienki, kuchnie). Kontakt: „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska, ul. Andersena 44/24,
05-091 Ząbki, tel. 698 699 299, www.zmianaplanow.pl

10%

92
Lux Light Gabinet Fotozabiegów i Estetyki
Pani Anety Piechocińskiej

Gabinet Lux Light świadczy usługi z zakresu: kosmetyka pielęgnacyjna, zabiegi IPL: fotoodmładzanie, epilacja, 
mezoterapia mikroigłowa derma roller, wypełniacze, makijaż permanentny, modelowanie sylwetki, zwalcza-
nie cellulitu. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 1 (I piętro), tel. 505-217-806, www.luxlight.com.pl

7% na zabiegi IPL, 
oraz modelowanie sylwetki

93 Sklep Zielarsko-Medyczny HERBI Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych, suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, mio-
dów, kosmetyków ziołowych. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32, www.herbiziola.pl, tel. 507-928-419 3%

94 PHU LEADER SPORT 
Jakuba Lewandowskiego

Firma oferuje sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach udzielając. 
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A lok. 2/3, e-mail: leader.sport.zabki@gmail.com, tel. 509-598-487 5%

95 Firma SEBREM 
Katarzyny Majewskiej

Sprzątanie mieszkań, domów, biur, hal magazynowych, osiedli mieszkaniowych, obsługa terenów zielonych, 
sprzątanie po remoncie, pranie wykładzin, dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej, sprzedaż pro-
fesjonalnej chemii renomowanych firm do sprzątania.
Kontakt: Ząbki; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13; e-mail:biuro@sebrem.pl; tel. 600-573-455; 696-531-540

10%

96 Fotografia LEN-ART 
Beaty Lenart

Firma zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywi-
dualne oraz zdjęcia dla firm.
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl

15%

97 „Big City Restaurants” Restauracja amerykańska, pizzeria, Kontakt: Ząbki, ul. Narutowicza 45, tel.511-192-489 lub 511-191-116, 
e-mail:bigcityrestaurants@gmail.com. Godziny otwarcia Nd-Czw 11:00–23:00 oraz Pt-Sob 11:00–00:00 30%

98 Centrum Psychologiczne „Via Vita” S.C. 
Justyna Lewandowska Renata Wawrzyn

Aktualnie w ofercie można znaleźć konsultacje psychologiczne, psychoterapię, badanie psychotechnicze kie-
rowców, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia oraz szkolenia. Wszystkie spotkania umawiane są telefonicznie.
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781 70 28, kom. 504 15 25 45, 
www.viavita.pl

10%  
(poza usługami o ustawowo określonej 

płatności)

99 Rafał Godlewski UBEZPIECZENIA Domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpiecznia zdrowotne oraz inwestycyjne. 
Kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl 20%

100 Lucky Event Firma eventowa – przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje.
Kontakt: tel. 504 928 930, strona: www:djlucky.pl , e-mail: djlucky86@wp.pl 15%

101 SPIDER INSTAL
Usługi: instalacje elektryczne, systemy P-POŻ, systemy inteligentnego domu, instalacje odgromowe, w tym 
usługi konserwacyjne i pomiarowe.
Kontakt: tel. 608 882 747, biuro@spiderinstal.pl, www.spiderinstal.pl

10%

102 Firma „BHP – Sędek Jarosław Sędek” Firma świadczy pełen zakres usług BHP – nadzór, doradztwo oraz szkolenia z tej dziedziny.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 60, tel. 531-903-613, sedek.bhp@gmail.com, www.bhp-sedek.prv.pl 15%
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Mieszkańcom Ząbek i Powiatu Wołomińskiego

najserdeczniejsze życzenia.

Niech te święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym

w gronie najbliższych w spokoju i radości.

Niech towarzyszy im pozytywna energia i wiosenny nastrój.

Wesołego Alleluja!

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
uzu  c  

on n a    
  3

ny za on n  od  z

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Zmartwychwstania Pańskiego

najserdeczniejsze życzenia
wielu łask Bożych,

miłości wytrwałej, pokoju i radości
oraz pięknych, rodzinnych spotkań

przy świątecznym stole
składa

Poseł na Sejm RP
/-/Piotr Uściński

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Burmistrz Miasta Ząbki 

Robert Perkowski


