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Mieszkańcy Ząbek uczcili 69. rocznicę  
wybuchu Powstania Warszawskiego

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

unktualnie w godzinę „W”, o godz. 17.00 Miasto Ząbki uczciło 69-tą rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Godzina „W” to kryptonim rozpoczęcia powstania we wtorek 1 sierpnia 1944 właśnie o 17.00.

W planach Komendy Głów-
nej Armii Krajowej moment wy-
buchu powstania przewidywano 
na wczesne godziny ranne lub 
późne wieczorne. Na osobistą 
prośbę pułkownika Antoniego 
Chruściela PS. „Monter”  plan 
ten jednak zmieniono. Wiązało 
się to ze wzmożonym ruchem 
ulicznym panującym w godzi-
nach popołudniowych a związa-
nym z powrotem mieszkańców 
z pracy do domów. To według 
dowództwa miało ułatwić wto-
pienie się w tłum żołnierzom 
zmierzającym do punktów kon-
centracji swoich oddziałów, jak 
również transport broni i amu-
nicji. Ponadto powstańcy dys-
ponowaliby kilkoma godzinami 
dziennymi, które byłyby czasem 
na opanowanie wyznaczonych 
celów. Mimo podjętych kroków 
nie wszystkim oddziałom udało 
się utrzymać przygotowania w 
tajemnicy do godz. 17. Pierw-
sze strzały padły z broni kpr. pchor. Zdzisława Sierpińskiego 
przy ul. Krasińskiego na Żoliborzu już około godziny 13.50. 
Powstanie 44, bez wątpienia zaliczane jest do jednego z najistot-
niejszych wydarzeń końca wojny.

 

P

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego do ludno-
ści zaapelował Związek Patriotów Polskich, nawołując do wal-
ki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Zbliżająca się Armia 

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

KP-5 oraz KP-7
tel. 509-136-967

888-424-715
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Ząbkowskie obchody „Cudu nad Wisłą”
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Ząbki, 13.08.2013 r.
godz. 17.00 - Uroczysty koncert War-
szawskiego Chóru „Polonia”, inaugu-
rujący Obchody 93 Rocznicy „Cudu 
nad Wisłą” w kościele pw. Świętej Trój-
cy w Ząbkach
godz. 18.00 - Uroczysta Msza Św. 

w Kościele pw.Świętej Trójcy
godz. 19.00 - Apel poległych i złożenie 

kwiatów przy pomniku plległych 
w obronie Ojczyzny w sierpniu 
1920 r. na miejscowym cmentarzu

godz. 20.15 - Spotkanie okolicznościo-
we w Publicznym Gimnazjum Nr 
1 w Ząbkach, ul.Harcerska 9

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na bezpłatną konferencję 

Bezpieczny Przedsiębiorca w Ząbkach
współczesnym świecie szereg czynników może wpłynąć na bankructwo nawet najlepiej prosperują-
cego podmiotu gospodarczego. Z tego powodu bardzo istotne jest to, aby przewidzieć i przygotować 

się na taką ewentualność, zanim będzie za późno.
Dla własnego bezpieczeństwa każdy przedsiębiorca powinien zadbać o za-

bezpieczenie finansowe swojej firmy, jak również otworzyć indywidualny para-
sol ochronny nad własnym portfelem. Z myślą o tym, aby zwrócić przedsiębior-

com uwagę, jakie zagrożenia mogą ich spotkać oraz jak im przeciwdziałać, zor-
ganizowane zostały na terenie Warszawy, Tarnowa, Katowic, Łodzi, Krakowa, 
Świebodzia, Poznania, Wrocławia Lesznowoli, Konstancina Jeziornej, Mińska 
Mazowieckiego specjalne konferencje poświęcone właśnie tym zagadnieniom. 
Z trafnymi wskazówkami, jak należy „dyrygować” własnym przedsiębiorstwem, 
aby nie wpaść w finansowe tarapaty, a także z instrukcją obsługi pieniądza wy-
chodzi do przedsiębiorców ogólnopolski projekt „Bezpieczny Przedsiębiorca”. 
Jest to cykl konferencji prowadzonych przez doświadczonych specjalistów od 
zabezpieczeń prawno-podatkowych majątku i radców prawnych. Na konferen-
cjach poruszane są m.in. tematy związane z odpowiedzialnością majątkową, 

procedurami spadkowymi, utratą płynności finansowej, sprawą sprzedaży lub 
przekazania firmy, jak i wiele innych. 

Na terenie powiatu wołomińskiego inauguracja takich bezpłatnych konfe-
rencji miała miejsce w Markach w środę 19 czerwca br. 
pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Następna zorga-
nizowana została w Radzyminie, nad którą patronat objął 
Burmistrz Miasta Radzymin.

Kolejna konferencja w powiecie wołomińskim odbę-
dzie się w dniu 20 sierpnia 2013 (wtorek) w Ząbkach pod 
patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. Patronat nad konfe-
rencją objęła „Moja Gazeta Regionalna”.

Przedsiębiorcy będą mieli okazję dowiedzieć się, np.: 
co dzieje się z majątkiem firmy po śmierci właściciela, jak 
poradzić sobie z nieuczciwym kontrahentem, jak oddzie-
lić własne pieniądze od pieniędzy przedsiębiorstwa, które 
prowadzimy, czy i jak można zabezpieczyć majątek własny 
i firmowy przed procedurami spadkowymi, wierzycielami 
lub komornikiem? Spotkanie będzie miało na celu również 
uświadomienie przedsiębiorcom, jakie błędy popełniają 
na co dzień, nie stosując „profilaktyki prawnej”. Następ-
ne edycje „Bezpiecznego Przedsiębiorcy” planowane są 
we wrześniu, październiku i listopadzie na terenie gmin: 
Wołomin, Kobyłka, Zielonka i Tłuszcz.  O kolejnych takich 

inicjatywach wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco być informowani 
na stronie www.bezpiecznyprzedsiebiorca.com.pl 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszą bezpłatną rejestra-
cję, która jest warunkiem uczestnictwa w konferencji również na stronie www.
bezpiecznyprzedsiebiorca.com.pl 

Wtorek 20 sierpnia 2013. godz. 19.00 - 21.00. Sala konferencyjna Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji na Stadionie Miejskim Ząbki, ul. Słowackiego 21 

Więcej Informacji: 
Norbert Jastrzębski, 501 366 750 
norbert.jastrzebski@bezpiecznyprzedsiebiorca.com.pl

We
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S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

ność studni, przy zachowaniu wysokich parametrów jakości 
wody, też imponująca. W ciągu godziny dostarcza ona 2700 
litrów wody. Stacja dostosowana jest również do warunków zi-

mowych. Wówczas wodę można pobierać z ogrzewanego po-
mieszczenia. red.

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epide-

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

Po
Studnia przy Batorego już czynna

dłuższej przerwie popularne ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Batorego już jest otwarte, funkcjonuje 
od 1 sierpnia. Każdy może skorzystać w dni powszednie w godzinach 6.30 – 19.00 oraz w weekendy 

w godzinach 8.30 – 14.00.
1 sierpnia w godz. popołudniowych nastąpiło oficjalne 

otwarcie obiektu. Wzięli w nim udział: burmistrz Robert Perkow-

ski, radni: Jan Kurowicki, Grzegorz Siwek, Robert Świątkiewicz 
oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząb-
kach (PGK) Romualda Lizak wraz z pracownikami. 

Po symbolicznym otwarciu i krótkich przemowach nastąpił 
najważniejszy moment – degustacja. W upalny dzień doprawdy 
nie było nic przyjemniejszego niż łyk świeżej, chłodnej wody.

Ujęcie zostało 
gruntownie zmo-
dernizowane, wy-
posażone w wy-
dajne filtry, dzięki 
czemu jakość 
wody znacząco 
wzrosła. Warto 
wspomnieć, że 
ząbkowska woda 
pobierana jest 
z głębokości aż 
230 m. Wydaj-
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Duże utrudnienia na ulicy Piłsudskiego  
w weekend 17-18 sierpnia

godnie ze wstępnymi informacjami pochodzącymi od wykonawcy remontu ul. Piłsudskiego wykonującego prace na zlecenie 
Powiatu Wołomińskiego w weekend  17-18 

w związku z koniecznością wymiany nawierzchni pla-
nowane jest zamknięcie ul. Piłsudskiego na odcinku 
Andersena – Warszawska. Ze względów technologicz-
nych zostanie wyłączy całkowicie ruch kołowy na za-
mkniętym odcinku ulicy. Objazd dla jadących ul. Łody-
gową zostanie poprowadzony ulicami Skrajna, Zycha, 
Warszawska, a dla jadących od strony Zielonki drogą 
631 i ul. Strażacką w Warszawie.

Autobusy linii 145 i Ząbki-1 zostaną skierowane 
na objazd (ul. Zycha)  i ominą przystanki zlokalizowa-
ne na zamkniętym odcinku ulicy Piłsudskiego i na ul. 
Warszawskiej tj. zespoły przystanków  Szwoleżerów, 
Cmentarz, Warszawska. Przystanki tymczasowe zosta-
ną zlokalizowane na ul.  Warszawskiej w rejonie skrzy-
żowania z ul. Łodygową. Dokładny termin zamknięcia 
zostanie podany na tablicach informujących o objeź-
dzie oraz na zawieszanych przystankach.

I N W E S T Y C J E  M I E J S K I E

Z

Z

Basen – ostatnia prosta
aawansowanie prac przy budowie basenu to co naj-
mniej 80%  wykonanych robót.  Wykonane są w 

większości wnętrza obiektu oraz elewacja zewnętrzna. Z 
„grubszych” robót zostało jeszcze przeszklenie ściany od ul. 
Słowackiego, która znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie 
głównej pływalni. W tej chwili nad głównym zbiornikiem wyko-

nane jest imponujące zbrojenie konstrukcyjne. Górna część 
będzie pokryta dachem, ściana boczna zostanie przeszkolo-
na. Przewiduje się, że roboty budowlane potrwają do jesieni. 
Jak wszystko dobrze pójdzie z odbiorami technicznymi, miesz-
kańcy Ząbek na święta otrzymają wspaniały prezent – nowo-
czesną, wielofunkcyjną pływalnię.   

Najważniejsze informacje o pływalni:
Przedmiotem inwestycji jest budynek krytej pływalni o cha-

rakterze rekreacyjno – sportowym, wyposażony w basen pły-

wacki o wymiarach (25 m x 12,5 m x 1,35-2 m), basen do nauki 
pływania o wymiarach (6,5 m x 10,0 m), brodzik dla dzieci, 
basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje tj. gejzery powietrz-
ne, masaże karku, masaże podwodne itp. wanny jacuzzi z hy-
dromasażem oraz zjeżdżalnię wodną typu rurowego (dł. ok. 
75 m). 

Na kondygnacji podziemnej przewiduje 
się wielostanowiskowy parking podziemny, 
pomieszczenia techniczne oraz pomiesz-
czenia związane z technologią basenu. 

Na kondygnacji parteru przewiduje się 
zespół hallu wejściowego z kasą, szatnią 
ogólną, barem, zespół szatniowo- sanitar-
ny dla użytkowników basenu, zespół za-
plecza hali basenowej oraz zespół odnowy 
biologicznej wyposażony w: saunę, łaźnię, 
gabinet masażu. 

Na kondygnacji pierwszego piętra prze-
widuje się widownię, ogólnodostępne sa-
nitariaty, bar, czterotorową kręgielnię, dwa 
boiska do squasha z własnym zapleczem 
oraz zespół pomieszczeń administracji. 

Główne parametry techniczne:
• ilość kondygnacji nadziemnych -2 
kondygnacje
• ilość kondygnacji podziemnych -1 
kondygnacja
• długość x szerokość - 52,35 x 37,10 
m
• wysokość - 11,90 m

• powierzchnia zabudowy - 1994,00 m²
• powierzchnia użytkowa - 5 355,88 m²
• kubatura części podziemnej - 9 650 m³
• kubatura części nadziemnej - 19 000 m³

W ramach tej inwestycji zostanie wykonane zagospodaro-
wanie terenu, a także droga w ul. Słowackiego wraz z włą-
czeniem w drogę wojewódzką- ul. Ks. Skorupki. Zakończenie 
całości robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania 
zaplanowane jest na grudzień 2013 r. 
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30 

Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog

tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

UWAGA  !!!
ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKU 

NA PĘTLI przy Centrum Handlowym M1
związku z remontem nawierzchni pętli przy centrum Handlowym M1 w okresie 5.08 (poniedziałek) – 23.08 
(piątek) ulega zmianie lokalizacja przystanku dla linii „Ząbki-1” i „Ząbki-2”.

Przystanek „CH M1 pętla” – zostanie przeniesiony o ok. 50 m na obszar parkingu centrum handlowego tuż przy rondzie. Autobusy 
linii „Ząbki -1” i „Ząbki-2” będą się zatrzymywać w miejscu dotychczasowego postoju TAXI - po drugiej stronie peronu przystankowego, 
przy którym przed remontem zatrzymywały się autobusy linii 112 ZTM. 

Rozkłady jazdy linii Ząbki-1 i Ząbki-2 pozostają bez zmian. Za  zaistniałe utrudnienia przepraszamy. UM Ząbki

XLIII sesja Rady Miasta Ząbki
sierpnia odbyła się 43. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której podjęto następujące 
uchwały:  

Niebezpieczne 
kontenery?

W ostatnim czasie dotarło do nas wiele sygnałów, informu-
jących o nieprawidłowym wystawianiu kontenerów ze śmie-
ciami. Chodzi oczywiście o pojedyncze przypadki.

Problem w tym, że niektóre kontenery wystawiane są nie 
przy samym ogrodzeniu, a na środku chodnika, czy nawet 
na jego krawędzi graniczącej z jezdnią. To nie tylko utrudnia 
ruch pieszym czy rowerzystom, ale może stanowić również 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Starajmy się 
więc zwrócić na to szczególną uwagę. 

red.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w Ząbkach

- w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Ząbki

- w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowa-
dzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014

- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształ-

cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości (x5)

- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg 

- zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia wysokości podatku od nieruchomości

- w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu 
Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za 
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej 
Karty Rodziny

-  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019 

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki 
na 2013 rok

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe 

W

2
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§1
stawki:
1) opłaty za wodę pobraną z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o., zwanego dalej „PGK” w rozliczeniach 
dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych – 6,01 zł netto za 1 m3 wody,
b) dla pozostałych odbiorców – 6,06 zł netto za 1 m3 wody;

2) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy wody w 
rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w wysokości:

a) za usługę odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego – 
4,03 zł netto/kwartał,

b) za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej – 4,85 zł netto/kwartał,

c) za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość 
odprowadzonych ścieków – 7,75 zł netto/kwartał,

d) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na równoważny 
wodomierz w zł netto za miesiąc, dla gospodarstw domowych:

           - wodomierz DN 15;20 - 3,19 zł,
           - wodomierz DN 25;32 - 7,34 zł,
           - wodomierz DN 40;50 - 21,37 zł,
           - wodomierz DN 65;80 - 53,27 zł,
           - wodomierz DN 100;125 - 127,60 zł,
           - wodomierz DN 150;200 - 319,00 zł,

e) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na równoważny 
wodomierz w zł netto za miesiąc, dla pozostałych odbiorców:

           - wodomierz DN 15;20 - 2,75 zł,
           - wodomierz DN 25;32 - 6,33 zł,
           - wodomierz DN 40;50 - 18,43 zł,
           - wodomierz DN 65;80 - 45,93 zł,
           - wodomierz DN 100;125 - 110,00 zł,
           - wodomierz DN 150;200 - 275,00 zł;
3) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy wody w 

rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym za 
usługę odczytu wodomierza i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody 
lub ilość odprowadzonych ścieków – 7,75 zł netto/kwartał.

§2
stawki:
1) opłaty za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 

PGK, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną 
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych – 7,99 zł netto za 1 m3 ścieków,
b) dla pozostałych odbiorców – 7,95 zł netto za 1 m3 ścieków;

2) opłaty abonamentowej, na jednego odbiorcę usługi odprowadzania ścieków:
a) za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków – 7,75 zł netto/

kwartał,
b) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na równoważny 

wodomierz w zł netto za miesiąc, dla gospodarstw domowych:
- wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm 
zużycia wody 7,06 zł,
- wodomierz DN 25;32 16,24 zł,
- wodomierz DN 40;50 47,30 zł,
- wodomierz DN 65;80 117,90 zł,
- wodomierz DN 100;125 282,40 zł,
- wodomierz DN 150;200 706,00 zł,

c) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na równoważny 
wodomierz w zł netto za miesiąc, dla pozostałych odbiorców:
- wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm 
zużycia wody 5,93 zł,
- wodomierz DN 25;32 13,64 zł,

- wodomierz DN 40;50 39,73 zł,
- wodomierz DN 65;80 99,03 zł,
- wodomierz DN 100;125 237,20 zł,
- wodomierz DN 150;200 592,00 zł.

§3
Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji:
1) dla gospodarstw domowych – 7,99 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji,
2) dla pozostałych odbiorców – 7,95 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji.
§4

Opłata w wysokości 180 zł netto za każde przyłączenie do urządzeń wodociągowo 
-kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK, wynikającą z kosztów 
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę 
usług.

§5
Opłata w wysokości 11,73 zł/m3 netto wody pobranej z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych.

§ 6
Opłata w wysokości 3,40 zł/m3 netto wody pobranej do zasilania publicznych 
fontann i na cele przeciwpożarowe.

§ 7
Opłata w wysokości 6,01 zł/m3 netto za pobór wody zużytej do zraszania publicznych 
ulic i publicznych terenów zielonych.

§ 8
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych pobierane według następujących zasad:
1) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej

Wskaźnik Jednostka
stężenia

Stężenie
Dopuszczalne

Temperatura oC 35 i poniżej
Odczyn pH pH 6,5 - 9,5
Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie 
tlenu-BZT5

mgO2/l 700 i poniżej

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT mgO2/l 1000 i poniżej
Azot ogólny mgN/l 220 i poniżej
Azot amonowy mgN/l 200 i poniżej
Fosfor ogólny mgP/l 15 i poniżej
Zawiesiny ogólne mg/l 500 i poniżej
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 i poniżej
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l 20 i poniżej
Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 15 i poniżej
Chlorki mg/l 1000 i poniżej
Siarczany mg/l 500 i poniżej
Ołów mgPb/l 1,0 i poniżej
Miedź mgCu/l 1,0 i poniżej
Cynk mgZn/l 5,0 i poniżej
Kadm mgCd/l 0,4 i poniżej
Chrom ogólny mgCr/l 1,0 i poniżej
Chrom+6 mgCr/l 0,2 i poniżej
Nikiel mgNi/l 1,0 i poniżej
Żelazo mgFe/l 10 i poniżej
Cyjanki wolne mg/l 0,5 i poniżej
Cyjanki związane mg/l 5,0 i poniżej
Rtęć mgHg/l 0,1 i poniżej
Węglowodory ropopochodne mg/l 15 i poniżej

O G Ł O S Z E N I E
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. informuje, że Uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr XLIII/389/2013 

z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
od 1 września 2013 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.:
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.09.2013 r. - 31.09.2014 r.
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2) stawki karne za jednostkę ładunku zanieczyszczeń w zależności od stopnia przekroczenia stężeń dopuszczalnych określonych w pkt 1.

Wskaźnik I stopień
przekroczenia

Stawka karna
[zł]

II stopień
przekroczenia

Stawka karna
[zł]

III stopień przekro-
czenia

Stawka 
karna

[zł]
Temperatura [oC] mniej niż 5oC 0.20 5oC i wyżej 1,20
Odczyn [pH] mniej niż 0,5 1,20 0,5 do 1,5 3,60 pow. 1,5 7,20
BZT5 [mgO2/l] 700,0001 – 1000 2,40 1000,0001 - 1500 4,80 pow.1500 12,00
ChZT [mgO2/l] 1000,0001 – 2000 1,60 2000,0001 - 4000 3,20 pow.4000 8,00
Azot ogólny [mgN/l] 220,0001 - 250 2,40 250,0001 - 280 4,80 pow. 280 12,00
Azot amonowy [mgN/l] 200,0001 - 220 2,40 220,0001 - 250 4,80 pow. 250 12,00
Fosfor ogólny [mgP/l] 15,0001 - 20 2,40 20,0001 - 25 4,80 pow. 25 12,00
Zawiesiny ogólne [mg/ l] 500,0001 - 600 1,50 600,0001 - 800 3,00 pow.800 7,50
Substancje

ekstrahujące się eterem nafto-
wym [mg/ l]

100,0001- 150 6,00 150,0001 - 200 12,00 pow. 200 30,00

Substancje

powierzchniowo czynne niejono-
we [mg/l]

20,0001 - 30 8,00 30,0001 - 35 16,00 pow. 35 40,00

Substancje

powierzchniowo czynne aniono-
we [mg/l]

15,0001 – 20 8,00 20,0001 – 25 16,00 pow. 25 40,00

Chlorki [mg/l] 1000,0001 - 1200 0,80 1200,0001 - 1600 1,60 pow.1600 4,00
Siarczany [mg/l] 500,0001 -600 0,80 600,0001 - 700 1,60 pow. 700 4,00
Ołów [mgPb/ l] 1,0001 – 1,5 66,00 1,5001 - 2,0 132,00 pow. 2,0 330,00
Miedź [mgCu/ l] 1,0001 – 2,0 66,00 2,0001 – 3,0 132,00 pow. 3,0 330,00
Cynk [mgZn/l] 5,0001 – 8,0 66,00 8,0001 – 10,0 132,00 pow. 10,0 330,00
Kadm [mgCd/l] 0,4001 – 0,6 66,00 0,6001 - 0,8 132,00 pow. 0,8 330,00
Chrom ogólny [mgCr/ l] 1,0001 – 2,0 12,80 2,0001 – 3,0 25,60 pow. 3,0 64,00
Chrom +6 [mgCr/l] 0,2001 – 0,3 66,00 0,3001 – 0,5 132,00 pow. 0,5 330,00
Nikiel [mgNi/l] 1,0001 – 2,5 54,00 2,5001 – 3,5 108,00 pow. 3,5 270,00
Żelazo [mgFe/l] 10,0001 – 20,0 1,60 20,0001 - 50,0 3,20 pow.50,0 8,00
Cyjanki wolne [mg/ l] 0,5001 – 1,0 400,00 1,0001 – 2,0 800,00 pow. 2,0 1600,00
Cyjanki związane [mg/l] 5,0001 – 10,0 40,00 10,0001 - 20,0 80,00 pow.20,0 200,00
Węglowodory

ropopochodne [mg/l] 15,0001 – 20,0 6,00 20,0001 – 40,0 12,00 pow. 40,0 30,00
Rtęć [mgHg/l] 0,1001 – 0,5 66,0 0,5001 – 0,8 132,00 pow. 0,8 330,00

wie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 
136 poz. 964). W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości dwóch lub wię-
cej wskaźników przyjmuje się ten, za który opłata jest najwyższa;

5) opłata za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń uzależniona będzie od 
stwierdzenia przekroczenia stężenia zanieczyszczeń i liczona będzie wg na-
stępującej formuły: rzeczywista ilość ścieków pomnożona przez zwiększone 
stężenie danego wskaźnika zanieczyszczeń razy stawka za 1 kg ładunku (za 
wyjątkiem odczynu i temperatury);

6) opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych ob-
liczana jest od dnia poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekrocze-
nia do dnia ustania przekroczenia, przy czym za dzień ustania przekroczenia 
przyjmuje się:
a) dzień ponownej kontroli, stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
b) dzień wpływu pisemnego wniosku dostawcy ścieków o przeprowadzenie 

ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków 
wprowadzania ścieków jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym 
stwierdzi ustanie przekroczeń;

7) w przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie dostaw-
cy ścieków nie potwierdzi ustania przekroczeń, obliczane będą opłaty od prze-
kroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola. Szczegółowe procedury prowadzenia 
kontroli jakości ścieków określa umowa PGK z dostawcą ścieków przemysło-
wych.

§ 7
Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT. Warunki stosowania 
cen  i stawek opłat określają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach 
Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu
Romualda Lizak

3) wielkości jednostkowego ładunku zanieczyszczeń

Wskaźnik Jednostka ła-
dunku

Substancje powierzchniowo czynne anionowe 1 kg 
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe 1 kg 
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 1 kg
Ołów /Pb/ 1 kg Pb
Miedź /Cu/ 1 kg Cu
Cynk /Zn/ 1 kg Zn
Kadm /Cd/ 1 kg. Cd
Chrom ogólny /Cr/ 1 kg Cr
Chrom+6 /Cr/ 1 kg Cr
Nikiel /Ni/ 1 kg Ni
Rtęć /Hg/ 1 kg Hg
Cyjanki wolne /CN/ 1 kg CN
Cyjanki związane /CN/ 1 kg CN
Węglowodory ropopochodne 1 kg 
Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 1 kg O2
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową 
– ChZT

1 kg O2

Azot ogólny 1 kg N
Azot amonowy 1 kg N
Fosfor ogólny 1 kg P
Zawiesiny ogólne 1 kg 
Żelazo ogólne /Fe/ 1 kg Fe
Chlorki /Cl/ 1 kg Cl
Siarczany /SO4/ 1 kg SO4

4) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wskaźni-
ków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych podstawą obliczenia opłaty będą wyniki analiz fizyko-chemicz-
nych próbek ścieków, pobranych w czasie okresowych kontroli prowadzonych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w spra-
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dokończenie ze str. 1

Mieszkańcy Ząbek uczcili 69. rocznicę  
wybuchu Powstania Warszawskiego

Czerwona, jej sukcesy na froncie i ryzyko dalszego powodzenia 
przesądziły o wybuchu powstania. Polscy dowódcy - m.in. Bór- 
Komorowski, oceniali, że walki zostaną przeprowadzone szybko 

i potrwają zaledwie kilka dni, w rzeczywistości trwały aż 63 dni. 
W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego niemieckie 

siły zbrojne, otrzymały od Hitlera rozkaz zrównania Warszawy 
z ziemią, miasto miało przestać istnieć. Plan nie do końca się 
spełnił, jednak straty poniesione podczas dwumiesięcznych walk 

były ogromne. Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. 
zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 

do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród Niemców 
było 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy 

oraz 300 zniszczonych czołgów 
i samochodów pancernych. 

W uroczystych obchodach 
69 rocznicy Powstania War-
szawskiego, które odbyło się 
w parku miejskim im. Szuberta 
przy pomniku Bohaterów Ząbek 
i Drewnicy udział wzięli: bur-
mistrz Robert Perkowski, ko-
mendant Straży Miejskiej Zbi-
gniew Forysiak, prezes ogólno-
polskiego komitetu pamięci ks. 
Jerzego Popiełuszki - radny po-
wiatu wołomińskiego Ryszard 
Walczak, Stefan Załęski – prze-
wodniczący Miejskiego Koła 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych, kombatanci, ząb-
kowscy radni oraz proboszcz 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
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ks. Andrzej Kopczyński. Gościem specjalnym był porucznik Jerzy 
Nowicki, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Region Warszawa- Wschód. Tłumnie przybyli mieszkańcy na-

szego miasta.
Kiedy wybiła godzina „W” w całym mieście rozległy się syreny 

a w niebo poszybowały race świetlne, odśpiewano Hymn Pań-

stwowy a ks. Andrzej Kopczyński odmówił modlitwę w intencji 
poległych powstańców. Złożono również wieniec w imieniu władz 
miasta i ząbkowskiej społeczności. Ząbkowscy Legioniści przy-
gotowali pierwszą w naszym mieście inscenizację walk powstań-

czych. Rekonstrukcja podkreśliła symbolikę i znaczenie flagi, 
relacje i wzajemny szacunek do siebie Powstańców oraz przy-
bliżyła charakter walk. Pokaz był prezentem i formą podziękowa-

nia dla przybyłych Kombatantów. Po zakończeniu rekonstrukcji 
wspólnie odśpiewano Rotę. Następnie głos zabrali: w imieniu 
Kombatantów RP i BWP – Stefan Załęski, burmistrz miasta Ro-
bert Perkowski, radny 
powiatu wołomińskie-
go Ryszard Walczak 
oraz ksiądz proboszcz 
Andrzej Kopczyński.  
Organizatorami wyda-
rzenia byli: Miejskie Koło 
Związku Kombatantów 
RP i BWP, Burmistrz i 
Miasto Ząbki, a także 
ząbkowscy Legioniści 
ZL’11. Za rok będziemy 
obchodzić okrągłą 70-
tą rocznicę powstania. 
Historycy zgodnie mó-
wią o Polskim Państwie 
Podziemnym jako o fe-
nomenie na skalę świa-
tową – „żadne inne pań-
stwo podziemne przez 
tyle lat okupacji nie mia-
ło struktur podziemnych 
- a za fenomen okupo-
wanej Europy uważają 
jego zbrojne ramię, ja-
kim była Armia Krajowa”.

Joanna Wysocka
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Z  ŻYCIA  K.P.R.M.   
PRZY  PARAFII ŚW. TRÓJCY

dniach 26-28 lipca 
2013r. w Toruniu odby-

ło się doroczne spotkanie prze-
wodniczących Biur i Kół Radia 
Maryja. Z całej Polski przybyło 

ponad 130 osób. Członkowie ząbkowskiego Koła Przy-
jaciół Radia Maryja również uczestniczyli w obradach. 
Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w kaplicy Wyższe 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pod przewod-
nictwem o. dr Tadeusza Rydzyka (CSsR), z udziałem o. 
dr Mariana Sojki (CssR).

Następnie odbyła się konferencja z p. Ewą Nowiną-Konopką, 
Redaktor Naczelną „Naszego Dziennika”. Podczas tej konferen-
cji Pani redaktor mówiła wiele o etyce dziennikarskiej w mediach, 
wyjaśniła warunki kolportażu Naszego Dziennika oraz wyjaśnia-
ła, na podstawie jakich kryteriów dokonuje wyboru dziennikarzy i 
współpracowników. Mówiła, że ....(-)”Nasz Dziennik” zawsze sta-
je po stronie prawdy. Chcemy, żeby treści w nim przekazywane 
były prawdziwe i rzetelne, a komentarze zawarte w tej gazecie 
nie obrażały nikogo. Musimy być w zgodzie z nauką Kościoła 
Katolickiego”. 

Kolejnymi zaproszonymi przez Ojca Dyrektora gośćmi byli: 
o. dr Zdzisław Klafka (CSsR), Rektor WSKSiM i p. dr Maria La-
ska, Prorektor WSKSiM. Prelegenci na wstępie zaprezentowali 
krótki film promujący toruńską uczelnię. Następnie o. dr Z. Klaf-
ka (CSsR) przedstawił plany dalszego rozwoju WSKSiM i pod-
kreślił ....(-)Potrzeba solidnej formacji studentów we wszystkich 
dziedzinach naszego życia, a to może zapewnić nasza toruńska 
uczelnia”. 

Dowiedzieliśmy się również, że Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu przystąpiła do programu Era-
smus. Jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. 
Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożli-
wia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, 
stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz 
z partnerami zagranicznymi. Żeby więc sprostać tym wymogom 
i posługiwać się nazwą międzynarodowej uczelni, już od nowe-
go semestru niektóre wykłady w WSKSiM będą odbywały się w 
języku angielskim. Umożliwi to studiowanie młodzieży z innych 
krajów europejskich.

W następnym dniu spotkania wraz z p. inż. Andrzejem Rycz-
kiem, architektem Kościoła Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i bł. Jana Pawła II mieliśmy wyjątkową okazję, aby podziwiać z 
bliska budowę świątyni - wotum wdzięczności za pontyfikat pa-
pieża-Polaka. Pan inżynier pokazał nam dolny kościół, który jest 
jeszcze w stanie surowym i tylko w zarysach mogliśmy obejrzeć 
Kaplicę Pamięci. W jej środku stanie 2 metrowa figura Matki Bo-
żej Niepokalanej z białego marmuru, która została przywieziona 
z Wietnamu, a zakupiona, jako dar serca, przez Polkę mieszka-
jącą na stałe w USA. 

W ołtarzu górnego kościoła w centralnym punkcie zostanie 
umieszczona ikona Matki Bożej Częstochowskiej. To dar śp. ks. 
Mirosława Drozdka (SAC), kustosza sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Natomiast watykań-
ska prywatna kaplica Jana Pawła II, w której wcześniej znajdo-
wała się przez ponad 20 lat ta ikona zostanie zrekonstruowana i 
znajdzie się obok ołtarza głównego. Ponadto plac wokół świątyni 
będzie otoczony m.in. kapliczkami przedstawiającymi poszcze-
gólne części Różańca Świętego. 

Pan architekt inż. Andrzej Ryczek razem z o. dr Tadeuszem 

Rydzykiem szczegółowo wyjaśniali i odpowiadali na wszystkie 
pytania związane z budową świątyni. Na zakończenie spotkania 
inżynier ze wzruszeniem opowiedział o inspiracjach, które mu 
towarzyszyły przy powstawaniu projektu kościoła. Zwrócił także 
uwagę na fakt, że świątynia będzie nie tylko obiektem o charakte-
rze religijnym, ale ma służyć upamiętnieniu Jana Pawła II i historii 
narodu polskiego.

W trzecim dniu obrad o. Grzegorz Moj (CSsR) wyjaśniał kwe-
stie związane z przyznaniem TV Trwam miejsca na multipleksie 
oraz szczegółowo tłumaczył zasady cyfryzacji telewizji naziem-
nej. Ponadto przez cały czas do dyspozycji przybyłych był o. dr 
Marian Sojka (CSsR), który chętnie odpowiadając na pytania, 
wyjaśniał sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
Biur i Kół Radia Maryja. Była również możliwość nabycia książek 
i czasopism z Fundacji „Nasza Przyszłość”.

Szanowni Państwo, trzydniowe spotkanie z Ojcami Redemp-
torystami posługującymi w Radiu Maryja oraz z zaproszonymi 
przez nich gośćmi pozwoliło przybyłym nie tylko skorzystać z 
możliwości bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń i spo-
strzeżeń, ale uświadomiło wszystkim ogromną potrzebę wspiera-
nia dzieł powstałych z inicjatywy charyzmatycznego Ojca Dyrek-
tora, który niezłomnie od 21 lat pokonuje z sukcesem wszelkie 
rodzaju trudności i przeszkody. 

Jesteśmy pełni uznania dla jego starań, wyrzeczeń i ogrom-
nego nakładu pracy, jaki włożył w powołanie tych dzieł do ist-
nienia. Dzięki tym katolickim mediom, które nam towarzyszą i 
z których w pełni korzystamy (Radio Maryja, TV Trwam, „Nasz 
Dziennik”, SIM Radio, WSKSiM), dokonuje się w nas duchowy 
rozwój, a w wielu rodzinach następują ogromne, pozytywne prze-
miany. Na stałe zagościły w naszych domach modlitwy i kateche-
zy. Potrafimy być bardziej otwarci na potrzeby bliźnich, szybciej 
wychwytujemy z otaczającego nas świata kłamstwo i obłudę. Je-
steśmy bardziej odważni, aby radykalnie przeciwstawiać się złu, 
bronić wartości chrześcijańskich i życia poczętego. 

Poprzez ten właśnie nieustanny duchowy rozwój, coraz bar-
dziej stajemy się podobni do Ewangelicznego siewcy.

Dlatego wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do ząb-
kowskiej Rodziny Radia Maryja, serdecznie zapraszamy do ko-
ścioła Św. Trójcy, gdzie 13 dnia każdego miesiąca (począwszy od 
września br.) o godz. 18:00 sprawowane są Msze Święte, a po 
Eucharystii odbywają się spotkania formacyjne, pod przewodnic-
twem ks. prał. Tadeusza Karolaka.

      Danuta Filipiak-Kowalczyk, 
Przewodnicząca K.P.R.M.

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -
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Radio Ząbki – propozycja na sierpień
nternetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. 
I nie ma się co dziwić, bo oferta programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści 

informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną uwagę zasługują bloki tema-
tyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

I

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

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, 
na razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również 
swoje dobre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, 

aby w ciągu miesiąca znaleźć chwilę i posłuchać tego, co ich 
najbardziej interesuje. 

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego 
radia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stro-
nę www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.  

AUDYCJA I 

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY
3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

– BURMISTRZ ROBERT 
PERKOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY
5. KOMENTARZ MIESIĄCA 

–BITWA POD OSSOWEM 
1920 – AUDYCJA MARKA 
WYSOCKIEGO – Z OKAZJI 93 
ROCZNICY WYDARZEŃ- HIT

AUDYCJA II 

1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY 
4. MOJE PODRÓŻE – AFRYKA 

PÓŁNOCNA - HIT 
5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – W ZĄBKACH 
UCZCZONO PAMIĘĆ 
ŻOŁNIERZY 80 PUŁKU 
PIECHOTY

7. BLOK MUZYCZNY
8. SYBERYJSKI BARD 

ZAPRASZA – ROZMOWA Z 
EVGENEM MALINOWSKIM 
PODCZAS POBYTU ARTYSTY 
W NOWYM JORKU - HIT

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA III

1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY 
4. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – TRWA 
PRZEBUDOWA ULICY 
PIŁSUDSKIEGO

5. BLOK MUZYCZNY
6. MOJE SPOTKANIA – LOTY NA 

KSIĘŻYC – REPORTAŻ - HIT
7. BLOK MUZYCZNY
8. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – UNIEWINNIENIE 
W SPRAWIE GEN. PAPAŁY. 
SEREMET STRACI 

STANOWISKO?
9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA IV

1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

– BURMISTRZ ROBERT 
PERKOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY
5. MOJA MUZYKA – OPOWIEŚĆ 

O WŁODZIMIERZU WYSOCKIM 
Z OKAZJI 75 ROCZNICY 
URODZIN ARTYSTY - HIT

6. BLOK MUZYCZNY 
7. WIADOMOŚCI Z KRAJU 

I ZE ŚWIATA - PREZES 
ZUS PRZYZNAJE. BĘDZIE 
REKORDOWA DZIURA

8. BLOK MUZYCZNY 

AUDYCJA V

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY 

POLAKÓW – KRZYSZTOF 
KAMIL BACZYŃSKI – Z OKAZJI 
69 ROCZNICY POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO - HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – AL.-KAIDA PLANUJE 
ZAMACHY. PRZECHWYCONO 
KORESPONDENCJĘ

7. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VI

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK ROZRYWKOWY
4. NASZE SPRAWY – ŚMIECI TO 

NASZA WSPÓLNA SPRAWA - 
REPORTAŻ 

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – KLUB 
SPORTOWY „SIATKARZ-ZĄBKI” 
ZAPRASZA

7. BLOK MUZYCZNY

8. MÓJ PUNKT WIDZENIA – 12 
POWODÓW PRZEZ KTÓRE NIE 
CHODZĘ DO KINA

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VII

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

– BURMISTRZ ROBERT 
PERKOWSKI 

4. BLOK MUZYCZNY
5. NASZE RODOWODY – 

PIŁSUDSKI I DMOWSKI 
W TOKIO – AUDYCJA 
HISTORYCZNA- HIT

6. BLOK MUZYCZNY
7. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – NAJPIĘKNIEJSZA 
POLKA NA WÓZKU WYBRANA!

8. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VIII 

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

POWSTANIE WARSZAWSKIE 
ZAPOMNIANI BOHATEROWIE 
- REPORTAŻ- HIT

5. BLOK MUZYCZNY – 
PIOSENKI POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

6. EXPRESS LOKALNYCH 
WYDARZEŃ – WAKACJE W 
MIEŚCIE NIE MUSZĄ BYĆ 
NUDNE

7. BLOK MUZYCZNY
8. GWIAZDY ESTRADY – 

EDWARD DZIEWOŃSKI – 
MONOLOG O STAROŚCI - HIT

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA IX

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

OBRAZKI Z ŻYCIA DEBILI – JAN 
PIETRZAK - HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. NASZE SPRAWY – CZY 

WSZYSCY MOGĄ MIEĆ PSA? - 
REPORTAŻ

7. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA X

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. ŚWIAT W KTÓRYM ŻYJEMY 

– POLKI W WIĘZIENIU NA 
KOŃCU ŚWIATA – REPORTAŻ 
HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIECZÓR ZE SZTUKĄ 

– GWIAZDY ESTRADY – 
„ZNACZEK” – JANUSZ GAJOS, 
IRENA KWIATKOWSKA - HIT

7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – MIESZKAŃCY 
ZĄBEK UCZCILI 69 ROCZNICĘ 
WYBUCHU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO.

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA XI

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ 
3. JĘZYK NASZYCH CZASÓW 

– NAJWIĘKSZE BŁĘDY W 
JĘZYKU POLSKIM - HIT 

4. BLOK MUZYCZNY
5. MOJE SPOTAKNIA – DZIECI 

W OCENACH DOROSŁYCH – 
REPORTAŻ - HIT

6. BLOK MUZYCZNY
7. NASZE SPRAWY – O 

POCHODZENIU POLSKICH 
WULGARYZMÓW - HIT

8. BLOK MUZYCZNY
9. GWIAZDY ESTRADY – 

EDWARD DZIEWOŃSKI – 
„SPOTKANIE PO LATACH”- HIT

10. BLOK MUZYCZNY
11. WIADOMOŚCI Z KRAJU 

I ZE ŚWIATA – STRAJK 
GENERALNY W POLSCE-
KIEDY?

12. BLOK MUZYCZNY
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Akcja „Zniżka 
za dowód”
Dla zameldowanych miesz-

kańców Ząbek akcja „Zniżka za 
dowód” niesie wymierne korzyści. 
Firmy, które przystąpiły do tej akcji 
udzielają ząbkowiakom, za okaza-
niem dowodu osobistego, rabaty 
na zakupowane towary lub świad-
czone usługi. Na kolejnych stro-
nach prezentujemy listę podmio-
tów, udzielających  rabaty. Warto 
skorzystać z tej okazji.

red. 

Dolcan Ząbki liderem
Po dwóch kolejkach nowego sezonu piłkarskiego nasza drużyna z kom-

pletem punktów przewodzi I lidze. Po 6 pkt. mają jeszcze tylko dwie drużyny, 
ale Dolcan z imponującym bilansem bramkowym 7:1, zdecydowanie prze-
wodzi całej stawce. W znakomitej formie strzeleckiej jest Dariusz Zjawiński, 
który na swoim koncie zapisał już 4 strzelone bramki. W  sierpniu Dolcan 
czekają jeszcze 3 spotkania, w tym 2 wyjazdowe. red.   

Najbliższe mecze - sierpień
3 kolejka  
Stomil Olsztyn  - Dolcan Ząbki  10 sierpnia, 17:00 
 4 kolejka
Dolcan Ząbki  - GKS Tychy  21 sierpnia, 17:00 
w pierwotnym terminie (17 sierpnia, 16:00) odwołany z powodu udziału 
GKS-u Tychy w 1/16 finału Pucharu Polski 
5 kolejka
Wisła Płock  - Dolcan Ząbki  24 sierpnia, 18:00 

Wakacje w mieście nie muszą być nudne
Jesteśmy na półmetku wakacji, a za nami trzy tygodnie atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kul-

tury w Ząbkach w ramach akcji „Lato w Mieście”.

Lato w Orkiestrze
Wakacje trwają, lato w pełni, a my dopytujemy jak ten urlo-

powy czas spędzają muzycy naszej Miejskiej Orkiestry Dętej.
Choć regularne próby w czasie wakacji się nie odbywają, nasi mu-

zycy są zobowiązani do regularnego ćwiczenia na instrumentach i pod-
noszenia swoim umiejętności. Czuwają nad nimi ich nauczyciele, którzy 
również w wakacje organizują dla muzyków indywidualne lekcje. Po-
nadto na przełomie lipca i sierpnia odbywają się kolonie organizowane 
przez Stowarzyszenie „Mostek”, w których biorą udział młodzi muzycy 
orkiestry. Na wyjazdach tych, kilka dni przeznaczonych jest na „warsz-
taty orkiestrowe”, w ramach których będą pracować nad kolejnymi no-
wymi utworami pod okiem kapelmistrzyni zespołu.

Jak zatem widzimy orkiestra nie tylko wypoczywa, ale również pra-
cuje.

A już z początkiem września cały zespół powróci do regularnych 
prób i lekcji, by w okresie jesienno-zimowym prezentować się miesz-
kańcom Ząbek na, mamy nadzieję, licznych koncertach.

Okazuje się, że lato w mieście wcale nie musi być nudne. Jest 
wiele pomysłów, aby spędzić czas wakacji atrakcyjnie, bezpiecz-
nie, a przede wszystkim aktywnie. MOK, jak co roku, organizuje 
najmłodszym mieszkańcom atrakcyjne zajęcia. Przez trzy tygo-
dnie od 1 do 19 lipca czterdzieścioro pięcioro dzieci pod baczną 
opieką opiekunów uczestniczyło w tegorocznym programie.

Na uczestników czekało mnóstwo zajęć: sportowe, malarskie, 
turnieje gier planszowych, projekcje filmowe, a także wyjazdy do 
Parku Wodnego „Warszawianka”, czy „Manufaktury Cukierków” w 

Warszawie, którą dzieci były po prostu zafascynowane. Ogrom-
na ilość słodyczy o fantazyjnych smakach, symbolach, kolorach, 
ręcznie wytwarzana wprawiła dzieciaków w prawdziwą euforię.

Podczas tych inten-
sywnych tygodni odbyły 
się także wycieczki do 
skansenu w Kuligowie, 
miasteczka westernowe-
go w Runowie oraz wio-
ski indiańskiej w Parku 
Kultury w Powsinie.

Zajęcia były tak za-
planowane, że o nudzie 
nie było mowy. Dzieciaki 
niekiedy zmęczone, ale szczęśliwe i pełne humoru wracały do 
domów. Koniec „Lata w Mieście” z MOK to jednak nie koniec 
wakacji. Dzieci 
mogą skorzystać 
z wakacyjnej ofer-
ty przygotowa-
nej przez Miejski 
Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, aby 
we wrześniu wy-
poczęte wrócić 
do szkół i przed-
szkoli.

Joanna 
Wysocka
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1. „Sukces” szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, 
www.sukces-szkola.pl
tel. (22) 498 49 50 - ZNIŻKA 7%

2. Restauracja „77”– potrawy z grilla i kuchnia między-
narodowa,
ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy Stefczyka – osiedle 
Bajkowe),
www.siodemki77.pl, tel. (22) 252 77 77 – ZNIŻKA 7%
3. DRIMS – profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.
drims.com.pl
tel. (22) 781 41 72 – ZNIŻKA 15%

4. WWMEDIA – produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. 
Andersena 18 E lok. 7,
www.wwmedia.pl tel. (22) 762 80 68 – ZNIŻKA 10%
5. 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
- ZNIŻKA:
Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
- 10% na zakup Systemu do zarządzania przedsiębior-
stwem Comarch OPTIMA,
- 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
- 20% rabatu na usługi informatyczne.
6. Agencja „Metropolis” Nieruchomości – ul. 3 Maja 10 
lok. 10 (nad Pocztą),
www.metropolis.waw.pl , tel. (22) 781 44 56 – ZNIŻKA 10%

7. English Way School – szkoła języków obcych, ul. Pił-
sudskiego 154,
www.englishway-szkola.pl , tel. 606 626 747 – ZNIŻKA 5%

8. Machowicz Budownictwo – ul. Gdyńska 39a, www.
machowicz.pl , tel. 504 723 593,
- ZNIŻKA 7%
na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu
oraz pozostałych urządzeń budowlanych
oraz na usługi budowlane - roboty wykończeniowe
9. W48 Expert – kosztorysy napraw powypadkowych, ul. 
Sikorskiego 39,
tel. (22) 781 71 36 – ZNIŻKA 10%

10. GLASIMPRESSION Krzysztof Kujawski – sprzedaż 
luster, ul. Kopernika 3,
tel. 603 324 614, - ZNIŻKA 10%

11. TASKID Tomasz Szeszko – zabawki edukacyjne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym,
www.machowicz.pl – ZNIŻKA 7%

12. DRIMS/ 2 – sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, 
www.drims2.pl, 
tel. (22) 781 41 72 - ZNIŻKA 25%

13. Property Management Lech Kowalewski – nierucho-
mości, ul. Powstańców 15B,
tel. 792 277 710 – ZNIŻKA 20%

14. P.U.H. Henryk Lubaszka – blacharstwo i mechanika 
pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 
(22) 781 77 82 – ZNIŻKA 5%

15. Biuro Beaty – biuro rachunkowe, ul. Łodygowa 94, 
www.biurobeaty.com.pl,
tel. (22) 243 79 68 – ZNIŻKA 5%
16. PERFECT COMP KAMIL WENDA – kompleksowe 
usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 
27, www.perfectcomp.pl , tel. 502 372 348
ZNIŻKA 20% na usługi informatyczne dla firm i osób pry-
watnych

17. AUTOGLOB - firma motoryzacyjna, Powstańców 
14,www.autoglob.pl, 
tel: (22) 762 90 65 - ZNIŻKA 5 % na nasze usługi oraz 5% 
na części użyte do naprawy.

18. Meble i Styl – produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsud-
skiego 27B,
www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 – ZNIŻKA 10%

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

20. Salon Auto Praga – ul. Radzymińska 334, www.au-
tozoliborz.pl, 
tel. (22) 355 20 00 – aktualne rabaty promocyjne + 1000zł
21. Błękit Jerzy Przychodzeń - oprogramowanie kompu-
terowe 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 – ZNIŻKA 20%
22. Architekt wnętrz Marlena Guzik – projektowanie 
wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11,
tel. (22) 762 30 73, kom. 608 896 136 – ZNIŻKA 10%
23. Gabinet kosmetyczny Mariage – pełen zakres usług, 
ul. Batorego 1 (1 piętro),
www.mariage.waw.pl, tel. (22) 781 40 00 – ZNIŻKA 5%

24. School of English – wszystkie języki obce, przedmioty 
szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.
com.pl, tel. (22) 781 46 11 – ZNIŻKA 15% za na naukę 
angielskiego, 5% na pozostałe przedmioty

25. Fotografia ślubna i okolicznościowa Zbigniew Świ-
derski – www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.
com, tel. 501 138 685 – ZNIŻKA 10%

26. Dobra Wróżka Krystyna – www.wrozka.waw.pl , ul. B. 
Prusa 8,
tel. (22) 781 62 34, kom. 512 075 238 - ZNIŻKA 10%

27. Mobile ENGLISH – angielski z dojazdem,
www.angielskizdojazdem.pl , ul. Gajowa 32a, kom. 502 917 
131 – ZNIŻKA 5%

28. Geo – Inwent Jarosław Szczepocki – usługi geodezyjne 
i kartograficzne, 
www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 
645 – ZNIŻKA 5%
29. P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski – firma motoryza-
cyjna,
www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350 
– ZNIŻKA 10%

30. Orchidea – organizacja wesel, catering, www.wesela-
orchidea.pl ; ul. Batorego 18,
tel. (22) 781 40 06, 609 113 033 – ZNIŻKA 5%
31. Septoma – preparaty do dezynfekcji dla zakładów ko-
smetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 
28, kom. 668 923 842 – ZNIŻKA 6%

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

33. Zooekspert – artykuły akwarystyczno – zoologiczne, 
ul. Sikorskiego 33D lok. 57,
kom. 602 780 721, 608 325 989 – ZNIŻKA 5%

34. Bumblownia Katarzyna Panek – restauracja, ul. Pił-
sudskiego 13, kom. 510 977 979 – ZNIŻKA10%

35. MSK – INSTALACJE – instalacje alarmowe, domofo-
nowe, elektryczne, telewizyjne,
ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 – ZNIŻKA 15%

36. Restauracja „Na Skrajnej” - ul. Skrajna 1a, www.na-
skrajnej.pl , tel. (22) 781 70 29,
kom. 519 064 128 – ZNIŻKA 20% od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 15.00 – 22.00
37. CITRO-CAR Sp. j. Anna Pachulska, Dariusz Smutkie-
wicz” - ul. Piłsudskiego 154, tel. (22) 762 83 82, fax. (22) 
781 59 29, www.citrocar@com.pl,
– ZNIŻKA 7% na naprawy samochodów i części użyte do 
napraw

38. „Hollywood WWW Studio- Andrzej Potęga” - tworze-
nie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programo-
wanie, grafika komputerowa, animacja i wykonanie banerów 
reklamowych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 
501 049 999, www.hollywoodwwwstudio.com, ZNIŻKA 10%

39. „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 
ZNIŻKA 10%

40. „Bud-Mark” Usługi Remontowo – Budowlane Ma-
rek 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 
ZNIŻKA 10%

41. „Frise” Jerzy Taczalski - produkcja i sprzedaż mebli 
na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi we-
wnętrzne, 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 ZNIŻKA 10%

42. „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 ZNIŻKA 10%

43. Klub Malucha „Malinka” Sylwia Kulesza- miejsce 
do zabawy, nauki i odpoczynku. Zapewnia podopiecznym 
wszechstronny rozwój i fachową opiekę.
ul. Zakopiańska 15, czynne od pn. do pt. w godz. 6.30 – 
18.00 , tel. 784 330 343, 693 691 345 ZNIŻKA 6%

44. 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 
ZNIŻKA 10%

45. „Renom” Zdzisław Kwiatkowski – konserwacja, na-
prawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-oso-
bowych, towarowych i platform dla osób niepełnospraw-
nych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563 ZNIŻKA 10%

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

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

48. „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 ZNIŻKA 7 %
49. „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 - ZNIŻKA 3%
50. „METALMAX”- Henryk Lemański - posiada 30-letnie 
doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierni-
czych i mechaniki samochodowej.
Zakres 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|
- ZNIŻKA 2%

51. „Tanioszka” - sprzedaż odzieży używanej dla dzieci 
i dorosłych
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A, paw.1 ,, tel. 507-128-
964 - ZNIŻKA 10%
52. ActivFit - Studio zajmuje się kształtowaniem sylwetki 
oraz poprawą kondycji fizycznej poprzez najnowocześniej-
sze kapsuły Vacu Fit: bieżnię na podciśnienie, stepper na 
podczerwień (efekt sauny), rolmasaż,wibra.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 111 lok. 4, tel.(22)299-55-
56, 722-340-489
www.activfit.pl, e-mail:activfit@gmail.com -  ZNIŻKA 10%
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53. „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, anty-
cellulitowy, sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz 
gorącą czekoladą.
Kontakt:www.masaze.co, e-mail:kontakt@masaze.co , tel. 
508-518-587- ZNIŻKA 10%

54. „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
- ZNIŻKA: Sezonowa wymiana opon:
- felgi stalowe- 8%
- felgi aluminiowe- 6%
- felgi aluminiowe niskoprofilowe powyżej 16’ i auta dostaw-
cze -5%
Rabat na części przy naprawie (mechanika) - 5%

55. Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka” Bożeny Ma-
jewskiej ,oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla 
noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akce-
soria poporodowe ,kosmetyki „Skarb Matki”,bieliznę, piża-
my, 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 ZNIŻKA 5%

56. Firma usługowo-handlowa „AMARTUS” specjalizu-
jąca się w kształtowani sylwetki , oferuje: aerobik, siłownię, 
masaże, solarium, porady dietetyczne i treningowe, odżyw-
ki 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 - ZNIŻKA 10%

57. Firma „Kreatorzy Smaku” oferuje szeroki zakres 
usług cateringowych, organizację imprez i artystyczną styli-
zację. Dostarcza ciepłe obiady dla firm i instytucji na terenie 
Warszawy i okolic.
Kontakt: Szwoleżerów 130, lok. 65 Ząbki, tel. (22) 253 68 
70
www.kreatorzysmaku.pl , biuro@kreatorzysmaku.pl - ZNIŻ-
KA 10% na wybrane produkty

58. Serwis samochodowy „Auto Doctor” oferuje pełen 
zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzę-
gła, rozrządy, a także różnego rodzaju 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 - ZNIŻKA 7%

59. 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 - ZNIŻKA 5% 

60. „POMOC DROGOWA ADAM MŁYNARKIEWICZ”- po-
może każdej osobie lub firmie, która , znalazła się w trudnej 
sytuacji jaka może zdarzyć się na drodze- wypadek, awa-
ria, stłuczka.
Kontakt: ul. Piłsudskiego 103/26, 065-091 Ząbki, tel. 781 
555 488 - ZNIŻKA 10%

61. Herbaciarnia „Sowa” s.c.- wiele gatunków herbat do 
zakupu do domu oraz do wypicia na miejscu, ciasta, desery 
lodowe, kawa, czekolada. Lokal czynny 7 dni w tygodniu w 
godz. 10.00 - 21.00. Kontakt: Ząbki ul. Orla 22, tel. 506 925 
085 - ZNIŻKA 10%

62. „Więcej niż SPA” Iwona Pasternak - masaże, kosme-
tyka
Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208 - 
ZNIŻKA 15%

63. „MONO”s.c. - sklep z materiałami wykończeniowymi, 
budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprze-
daż kompletnego wyposażenia łazienek.
Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94 - ZNIŻKA 5%

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

ZNIŻKA 10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań i 
domów
ZNIŻKA 5% na ubezpieczenia majątku firmy

65. Wash Master& Service Master - naprawy mechanicz-
ne 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 la-
kieru, 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 - ZNIŻKA 10 %

66. Firma „Bodzio” Bogdana Reńskiego specjalizuje się w 
remontach, kompleksowym wykończeniu wnętrz oraz wy-
konywaniu i montażem wszelkich mebli na wymiar. Oferuję 
szeroką gamę usług oraz stosowanych materiałów. Obsłu-
guję stany deweloperskie, mieszkania, lokale użytkowe, 
biura, pomieszczenia instytucji publicznej.
Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793; www.odremontupomeble.
pl; e-mail: bodzio81@o2.pl - ZNIŻKA 10%

67. Firma „Konstruktor” Agaty Kowalik prowadzi zajęcia 
konstrukcyjne z elementami mechaniki i robotyki dla dzie-
ci 6 - 10 lat. Uczestnicy budują robociki z klocków Lego 
WeDo. Uczą się logicznego myślenia, podstaw mechaniki 
i programowania. Zajęcia odbywają się na ul. Piotra Skargi 
34 A w godzinach 16.00 - 17.30 w poniedziałki i środy
Kontakt: Ząbki; tel. 603 810 732 - ZNIŻKA 10%

68. MYJNIA RĘCZNA PAROWA, WULKANIZACJA EKO-
WASCH MASTER
w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czysz-
czenia, 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) - ZNIŻKA 10% na mycie parowe, auto detailing, 5 % 
na wulkanizację.

69. Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.” Ta rodzin-
na firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do 
sprzętów AGD, naprawą sprzętu AGD (pralki, zmywarki, 
piekarniki elektryczne, okapy, odkurzacze, żelazka, roboty 
kuchenne, suszarki, maszyny gastronomiczne i inne).
Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 
602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl -  ZNIŻKA 5%

70. Firma „EMBRAM” Przemysława Kamińskiego. Głów-
ną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka 
i serwis bram garażowych, wjazdowych, przemysłowych, 
segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju 
usługi ślusarskie. Partnerami firmy są: NORMSTAHL, WI-
ŚNIOWSKI, RYTERNA, NICE, CAME, FAAC, BFT. „EM-
BRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju przeróbki, poprawki 
bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wyko-
nanie i szybką realizację.
Kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-
-mail: embram@wp.pl - ZNIŻKA 5%

71. BHP DLA BIZNESU Niepubliczna Placówka Oświa-
towa Kształcenia Ustawicznego- firma specjalizuje się w 
świadczeniu usług z zakresu BHP oraz PPOŻ. W ofercie 
znajdują się : szkolenia: wstępne, okresowe dla pracow-
ników i pracodawców ,outsourcing, usługi z zakresu ppoż, 
sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków ochro-
ny przeciwpożarowej
Kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853, 
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabizne-
su.pl  - ZNIŻKA 15% ( z wyłączeniem sprzedaży)

72. FLORMA Malwina Micherdzińska, firma zajmuje się 
dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Reali-
zuje zlecenia dotyczące wystroju i aranżowania sal wesel-
nych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki 
ślubnej.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail:dekoracje@
florma.pl - ZNIŻKA 5%

73. FOTOGRAFIA Radosław Drochliński - usługi foto-
graficzne dla osób prywatnych i przedsiębiorstw- fotografia 
ślubna i okolicznościowa, dziecięca, rodzinna i ciążowa, 

portretowa, fotoreportaże z imprez i koncertów, zdjęcia pro-
duktowe, modowe i reklamowe.
Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 19/24, e-mail:radek@drochlin-
ski.pl, www.drochlinski.pl - ZNIŻKA 5%

74. Salon Vacu Activ&Spa to miejsce stworzone dla ludzi 
potrzebujących wytchnienia od pośpiechu i codziennych 
obowiązków, chcących poprawiać kondycję, zadbać o swo-
je zdrowie bądź wygląd. Zajmuje się kształtowaniem syl-
wetki, kosmetologią- 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, - ZNIŻKA 10%

75. Auto Serwis Kozłowski Mariusz - diagnostyka kom-
puterowa, 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 - ZNIŻKA 15%

76.Centrum Medyczne LECZYMED - Przychodnia Lekar-
ska /lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści/.
10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem dowodu 
osobistego.
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 - ZNIŻKA 10%

77. Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski - profesjonalne 
pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, naroż-
niki, fotele, krzesła itp.) KARCHER, dojazd do klienta gratis
Kontakt: tel 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202 - ZNIŻKA 
10%

78. P.H.U. „ADAMO” - dekoracje i zabezpieczenia okien, 
m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne 
naprawy domowe.
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 - ZNIŻKA  

79. Alab Laboratoria Sp. z o.o.- Ogólnopolska Sieć Labo-
ratoriów 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 - ZNIŻKA 10%

80.SKARABEUSZ Paweł Kuciak - instalacje 230V w 
mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i ob-
sługa centrali telefonicznych, instalacja 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 - ZNIŻKA 20%

81. Studio Apla - usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, 
wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne - foto-
grafia ślubna, okolicznościowa, eventowa.
Kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stu-
idoapla.com.pl, www.olakalinowska.pl
- ZNIŻKA 5%

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

83. LIGHTS & SHADOWS s.c. L. Przyborowski, R. Lipiec 
- doradztwo, projektowanie i sprzedaż opraw i sprzętu 
oświetleniowego do domów, mieszkań, biur itp. Obliczenia 
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 - ZNIŻKA 15%

84. Instalacje Gazowo - Sanitarne Hubert Kokoszko, Ząb-
ki ul. Zieleniecka 7, tel. 603 -196 -291.

85. Salon ŻiŻi Marta Gałecka - zakład fryzjersko - kosme-
tyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-
-mail: marta@salon-zizi.pl, strona: www@salon-zizi.pl

86. Strefa Zdrowia i Urody - refleksologia, masaże i 
zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, 
naturalna kosmetyka profesjonalna, tel. 502 670 562, 22, 
kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl
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Burmistrza Miasta Ząbki informuje o ogłoszeniu 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż części nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z 

obrębu 0053, 03-29 o powierzchni 11 426 m2, położonej 
w Ząbkach przy ul. Skrajnej

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 30.09.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 981 832 zł 
- zawiera podatek VAT
Wadium: 290 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 

26.09.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w 
Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków 
na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: 
południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa 
) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach przetargu 
dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w 
siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w 
godzinach pracy urzędu.

Informator teleadresowy
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
tel. 22 5109-700, 702
fax. 22 5109-888
e-mail: um@zabki.pl
strona: www.zabki.pl 

Komisariat Policji
Ząbki ul. Górnośląska 30
tel. 22 781-68-40 lub 22 781-62-57
fax. 22 781-60-70

Straż Miejska
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tel. / fax. 22 5109-825 /824

Ochotnicza Straż Pożarna 
Ząbki ul. Piłsudskiego 7
tel. 22 781-60-80

Miejska Przychodnia Zdrowia
Ząbki ul. Orla 1
tel. 22 781-60-25; fax. 22 762-93-67
e-mail: 1400177@zoz.org.pl

Nocna i świąteczna pomoc lekarska  
w Ząbkach w zakresie POZ
ul. Powstańców 70a w Ząbkach
tel. 22 100 58 60 lub 61

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ząbki ul. Piłsudskiego 2
tel. 22 781-68-16 do 18; fax. 22 781-68-16 wew. 257
www.bip.pgk.zabki.pl
e-mail: pgk@pgk.zabki.pl

Nadleśnictwo Drewnica
Ząbki ul. Kolejowa 31
tel./fax. 22 781-62-09, 781-62-50, 781-62-93
www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: n-ctwo.drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki ul. Wojska Polskiego 12
tel. 22 5109-807 do 813, 22 5109-817 do 819
e-mail: ops@zabki.pl   ops-zabki@wp.pl

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie 
Chorych “Drewnica”
Ząbki ul. Rychlińskiego 1
tel. 22 781-62-12,13   22 781-68-43,44
Przychodnia Zdrowia Psychicznego
tel. 22 762-45-47
www.drewnica.pl; e-mail: drewnica@poczta.onet.pl

Miejski Ośrodek Kultury
Ząbki ul. Słowackiego 10
tel. (22) 781-64-30
filia ul. Słowackiego 21; tel. (22) 674-12-68
www.mokzabki.koti.pl
e-mail: mok@mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ząbki ul. Słowackiego 21; tel. 22 674-11-64
www.mosir-zabki@com.pl
e-mail: mosir@zabki.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Ząbki ul. Orla 6 lokal 75; tel. 22 781-62-53 
mbp.zabki@interia.pl
Publiczne Przedszkole nr 1
Ząbki ul. Wyspiańskiego 22; tel. 22 781-61-96

Publiczne Przedszkole nr 2
Ząbki ul. Prusa 3/5; tel. 22 781-62-68

Publiczne Przedszkole nr 3
Ząbki ul. Westerplatte 1/11; tel. 22 762-40-10

Szkoła Podstawowa nr 1
Ząbki ul. Piłsudskiego 35; tel. 22 781-61-93

Szkoła Podstawowa nr 2
Ząbki ul. Batorego 11; tel. 22 781-60-66, 762-05-08

Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki ul. Kościelna 2; tel. 22 487-52-08

Publiczne Gimnazjum  nr 1
Ząbki ul. Harcerska 9; tel. 22 498-62-99

Publiczne Gimnazjum nr 2
Ząbki ul. Batorego 37; tel. 22 799-74-92

Burmistrza Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/2 
z obrębu 0055, 03-31

o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy 
ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr 

WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 11.09.2013 r. (środa) o godz. 1100

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 783 314 zł - zawiera 

obowiązujący podatek VAT.  Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 

6 września 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 
w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu 
środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum 
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa 
(ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu 
dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach 
pracy urzędu.

Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach przy ulicy 
Władysława Reymonta, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ewidencyjna nr 4/6 z obrębu 0055, 3-31 o powierzchni 
0,3483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będąca 
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisanej 
również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się 
do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne 
na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ).
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