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Wesprzyj swoje Miasto, nie wydając ani grosza

C

zy to możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej. Są na to dwa sposoby. Po
pierwsze, wystarczy być zameldowanym lub chociaż rozliczając się z urzędem skarbowym wskazać jako swoje miejsce zamieszkania swój adres ząbkowski. Po drugie, dodatkowe pieniądze można skierować do Ząbek poprzez
wskazanie w swoim zeznaniu podatkowym ząbkowską organizację pozarządową, przekazując jej 1% ze swego podatku.

Powoli zbliża się termin rozliczeń podatku
dochodowego za 2015 rok. To doskonała okazja, aby skorzystać z możliwości wsparcia Miasta oraz przekazania 1% ze swego podatku.
Pierwsza z możliwości dotyczy głównie
nowych mieszkańców, którzy jeszcze się nie
zameldowali w Ząbkach. Najprostszym sposobem byłoby po prostu zameldować się.
Wystarczy dodać, że budżet Miasta automatycznie zasilany jest z części podatku dochodowego zameldowanych mieszkańców.
Zameldowani mieszkańcy mogą korzystać
z wielu ulg i rabatów (np. z bezpłatnej komunikacji autobusowej – linie Z1 i Z2, rabatów
od firm uczestniczących w Akcji „Zniżka za
dowód”, pierwszeństwo przy zapisie do publicznych przedszkoli itp.)

Z różnych powodów nie wszyscy mieszkańcy mogą się zameldować, ale nie przekreśla
to jeszcze możliwości wsparcia dla miejskiego
budżetu. Wystarczy, że rozliczając się z urzędem skarbowym wskażemy nasz ząbkowski
adres zamieszkania. Żeby nie było żadnych
wątpliwości wraz ze składanym PIT-em, należy
złożyć druk ZAP-3, aktualizujący nasze miejsce
zamieszkania.
Wszystkie druki związane z rozliczeniem są
już dostępne w Urzędzie Miasta (na I piętrze).
Jak widać formalności są niewielkie, ale
przynosi to wielkie rezultaty. Dodatkowe
pieniądze w budżecie, to nowe inwestycje,
tak bardzo potrzebne szkoły i przedszkola,
ale również więcej możliwości rozwoju dla naszych dzieci (edukacja, kultura, sport i rekre-

acja). To w końcu więcej wyremontowanych
dróg i chodników oraz lepsza komunikacja.
Ważnym wsparciem może być też przekazanie 1% dla wybranej ząbkowskiej organizacji pozarządowej, które realizują wiele
cennych zadań o charakterze publicznym.
Ponieważ ta podatkowa możliwość
wsparcia nie wpływa w żaden sposób na
nasz budżet domowy, a może dać dla Miasta
tak dużo, to wydaje się, że powinniśmy z niej
skorzystać jak najszybciej.
red.
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ZIMA W MIEŚCIE 2016
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
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UWAGA!!!

Zapisy na „Zimę w mieście”
UWAGA!!!
tylko po opłaceniu i pisemnym wyrażeniu zgody
00
,
Zapisy na „Zimę w mieście” 11 stycznia 2016 od godz. 1700
przez rodzica / prawnego opiekuna
tylko po opłaceniu i pisemnym wyrażeniu zgody
w sekretariacie MOK ul. Słowackiego 10.

przez rodzica / prawnego opiekuna
w sekretariacie MOK ul. Słowackiego 10.

Szanowni Państwo
Rodzice / Opiekunowie Prawni
dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie Miasta Ząbki,
informujemy, że na terenie Miasta Ząbki
zorganizowano wypoczynek dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych od 1 lutego
2016 r. do 12 lutego 2016 r. w ramach akcji
„Zima w mieście 2016”.
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową informację dotyczącą:
1. adresów placówek, które w okresie od
1 lutego 2016 r. do 12 lutego 2016 r. (w
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki) będą prowadziły wypoczynek
dla dzieci i młodzieży w ramach akcji
„Zima w mieście 2016” na terenie Miasta Ząbki,
2. terminów prowadzenia wypoczynku
w ramach ww. akcji przez wymienione
w tabeli placówki,
3. stron internetowych placówek, w których organizowana jest zima w mieście, na których to stronach znajdują
się informacje dotyczące: zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach
akcji „Zima w mieście 2016” oraz zapisu uczestników.

Zima w Mieście w ząbkowskich szkołach
Nazwa i adres
organizatora
wypoczynku

Termin
prowadzenia
wypoczynku
– w ramach akcji
„Zima w mieście
2016”

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki

1 luty 2016 r.
do 5 luty 2016 r.

http://www.sp3zabki.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja
„Zima w mieście 2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestników.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Batorego 11, Ząbki

8 luty 2016 r.
do 12 luty 2016 r.

www.sp2zabki.idsl.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja
„Zima w mieście 2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestników.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 luty 2016 r.
ul. Harcerska 9, Ząbki
do 12 luty 2016 r.

www.zabkig1.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja
„Zima w mieście 2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestników.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 luty 2016 r.
ul. Batorego 37, Ząbki
do 12 luty 2016 r.

www.gim2zabki.waw.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja
„Zima w mieście 2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestników.

Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć w czasie
ferii zimowych, urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych warunkach oraz ciepłej atmosferze.
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Strony internetowe
poszczególnych placówek,
na których dostępna jest informacja
o organizacji zimy w mieście 2016

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00
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„ZIMA W MIEŚCIE NA SPORTOWO 2016”
PONIEDZIAŁEK
08.02.

WTOREK
09.02.

ŚRODA
10.02.

CO SŁYCHAĆ

08 – 12.02.2016 r.

CZWARTEK
11.02.

PIĄTEK
12.02

do 8.15 – zbiórka

do 8.15 – zbiórka

do 8.15 - zbiórka

do 8.15 - zbiórka

do 8.15 - zbiórka

MOSiR:

- wyjazd
do Warszawy:

- wyjazd
do Wołomina:

- wyjazd
do Warszawy

MOSiR:

- kino
- pływalnia
- hala sportowa

-

- park trampolin
- Centrum Kopernika

- lodowisko
- Zimowa Olimpiada
Sportowa (hala)

- obiad
- film / gry

- obiad
- film / gry

- obiad
- film / gry

- obiad
- film / gry

- zajęcia sportowe
- tenis stołowy
- lodowisko

- obiad
- film / gry

pływalnia
hala sportowa
strzelnica
kino

& Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00
(rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 8.00 – 8.15). Na spóźnionych nie czekamy.
& Prosimy, aby dzieci miały ze sobą napój i ewentualnie drugie śniadanie oraz wygodne obuwie na zajęcia sportowe.
& Na wycieczki dzieci ubierają się stosownie do pogody, zabierają Aviomarin (lub inny lek w razie stosowania) oraz picie (niegazowane) i
przekąski (bez czekolady).
& Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
BARDZO PROSZĘ, ABY DZIECI BYŁY OBECNE PRZY PAKOWANIU PLECAKÓW NA WYJAZDY, PONIEWAŻ PÓŹNIEJ NIE WIEDZĄ CO MIAŁY W
PLECAKCH I CZY WSZYSTKO JEST ZABRANE.
BARDZO PROSZĘ, ABY DZIECI NIE ZABIERAŁY ZE SOBĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (ORAZ TABLETÓW, ITP.) – MOSiR NIE BĘDZIE
PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE. DZIECI W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ROZMOWY Z RODZICEM
ZAWSZE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TELEFONU MOSIR – RÓWNIEŻ PODCZAS WYJAZDÓW.

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl
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SUW to moje „oczko w głowie”

R

ozmowa z Januszem Tomaszem Czarnogórskim, nowym prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach.

Pod koniec ubiegłego roku został Pan powołany na prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Kiedy dokładnie
to nastąpiło i jak przebiegała procedura
powołania?
7 grudnia 2015r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki i na jej mocy zostałem
Członkiem Zarządu, a od 30.12 Prezesem
Zarządu.
Sprawami z zakresu gospodarki komunalnej zajmuje się Pan od kilkunastu lat. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, czym
dokładnie się Pan zajmował przez te lata?
W latach 2007-2010 byłem wiceburmistrzem Tłuszcza. Byłem odpowiedzialny m.in.
za zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych, gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska. Następnie, pracując
w Urzędzie Miejskim w Wołominie zajmowałem się m.in. wprowadzaniem podatku „śmieciowego”, a także przekształceniem zakładu
budżetowego w spółkę komunalną. Gdy taka
powstała – od 2012r. pełniłem w niej funkcję
Członka Zarządu. Podobnie jak w Tłuszczu zajmowałem się w niej pozyskiwaniem środków
zewnętrznych i zamówieniami publicznym.
Pragnę dodać, że od 2010 r. jestem radnym
Powiatu Wołomińskiego – w poprzedniej
kadencji byłem Przewodniczącym Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Od
początku mojej działalności w samorządzie
zajmuję się funduszami unijnymi – POKL,
RPO oraz PROW.
Od 2008 roku jestem członkiem i założycielem stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Równiny Wołomińskiej. Jest ono
powołane m.in. w celu realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu
LEADER. W stowarzyszeniu zajmuję stanowisko Przewodniczącego Rady – organu, który
zajmuje się oceną formalną wniosków i ich
wyborem do realizacji. Pochwalę się, że w poprzednim okresie programowania 2007-2013
oceniliśmy wnioski na sumę prawie 20 mln
zł!!! Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań
do nowego okresu 2014-2020.
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Jest Pan nowym prezesem, choć ząbkowskie
przedsiębiorstwo nie jest dla Pana nową
firmą. Proszę powiedzieć o dotychczasowej
pracy na rzecz PGK.
Tak, ząbkowskie przedsiębiorstwo nie jest
dla mnie firmą nieznaną. W ubiegłym roku
na zlecenie Zarządu Spółki opracowałem
wniosek o udzielenie pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wniosek dostał pozytywnie oceniony zarówno przez Zarząd Funduszu jak
i jego Radę Nadzorczą i w wyniku tego 30.12
.2015 jeszcze poprzedni Prezes Zarządu –
Piotr Uściński podpisał umowę z Narodowym
Funduszem. Wniosek pod nazwą „Renowacja
kanałów ściekowych wraz z budową nowych
przyłączy kanalizacyjnych oraz Stacją Uzdatniania Wody w Ząbkach” na kwotę przeszło 15
mln zł obejmuje budowę Stacji Uzdatniania
Wody w Drewnicy, modernizację przeszło
2,5 km głównego kolektora ściekowego Z-2,
budowę ponad 2,2 km sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej wraz z przyłączami. Pragnę
dodać, że wniosek jest na preferencyjnych
warunkach z częściowym umorzeniem spłaty
rat kwoty pożyczki. Pracując nad wnioskiem
miałem możliwość poznania specyfiki działalności spółki, a także zespołu ludzi, którzy
ją tworzą. I tu dodam, że jest to świetna ekipa, dobrze wykonująca stawiane przed nią
zadania.
Bez wątpienia jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji jest budowa Stacji Uzdatniania Wody. Czy miał Pan
już możliwość zapoznać się ze szczegółami
tego przedsięwzięcia? Na jakim etapie realizacji jest ta inwestycja i kiedy nastąpi
oddanie stacji do użytkowania?
Tak, szczegółowo zapoznałem się już z tą
inwestycją. Mogę powiedzieć, że ta inwestycja to moje przysłowiowe „oczko w głowie”.
W chwili obecnej zaawansowanie prac
przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach przebiega zgodnie z założonym harmonogramem umownym i wykonano m.in.
roboty żelbetowe ław i stóp, fundamentów
hali filtrów ze zbiornikiem kontaktowym oraz
roboty konstrukcyjne słupów i murarskie
hali. Ponadto zostały zamontowane dźwigary, oryglowanie i opinka hali. Wykonano
także zbiorniki wody czystej oraz odstojnik
popłuczyn.
Dodatkowo, ponad założony harmonogram, wykonano roboty ziemne dla zbiornika wód nadosadowych, roboty ocieplenia
i tynkarskie ścian części technicznej budynku
i zbiorników wody czystej. Obecnie trwają
prace związane z instalacjami wewnętrznymi.
W porównaniu z innymi gminami infrastruktura wod-kan w Ząbkach jest bardzo dobrze
rozwinięta, ale chyba nigdy nie będzie tak,

że wszystkie potrzeby się zapewni a problemy rozwiąże. Miasto się dynamicznie
rozwija, przybywa nowych mieszkańców,
więc i zapotrzebowanie na usługi PGK będzie wciąż rosło.
Jakie Pana zdaniem są najpilniejsze sprawy
do załatwienia?
W chwili obecnej najpilniejszym zadaniem jest budowa Stacji Uzdatniania Wody.
Zaopatrzenie w wodę Ząbek odbywa się
z wodociągowej sieci warszawskiej poprzez
dwie przepompownie (nie posiadające zbiorników retencyjnych wody) zasilające w ul.
Chełmżyńskiej i Bystrej w Warszawie, oraz
lokalne ujęcia. Z uwagi na nierównomierne
zasilenie z systemu warszawskiego występują
okresowe deficyty ilości wody i jej wymaganego ciśnienia w szczególności na wyższych
kondygnacjach bloków mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe, budowa Stacji
Uzdatniania Wody spowoduje:
– zapewnienie dostawy wody do mieszkańców miasta Ząbki w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem. W chwili
obecnej sieć warszawska jest zdolna do
dostarczenia maksymalnie wody w ilości
68 l/s. Po wybudowaniu SUW dzięki zaprojektowanemu układowi technologicznemu
i zbiornikom retencyjnym z układem pompowym, można będzie dostarczyć do sieci
maksymalnie 125 l/s wody,
– układ retencji zbiorników wraz z pompami
sieciowymi na stacji zapewni ciągłość dostawy wody i jej wymagane ciśnienie na
końcówkach sieci tj. 0,25 MPa.
– zaprojektowany układ uzdatniania wody
głębinowej, poprzez napowietrzanie i filtry
polepszy jakość wody dzięki wyeliminowaniu z procesu technologicznego produkcji
wody związków chemicznych stosowanych
przez wodociągi warszawskie.
Uruchomiliśmy System e-BOK, czyli biuro
obsługi klienta w wersji elektronicznej. W nim
nasi mieszkańcy, bez wychodzenia z domu po
bezpiecznym zalogowaniu się do systemu,
będą mogli załatwić swoje sprawy związane
z płatnościami, fakturami, stanem licznika itp.
A my z kolei będziemy mogli bezpośrednio
informować o ewentualnych awariach i remontach. Obecnie trwa dostarczanie zadeklarowanym użytkownikom ich indywidualnych
loginów i haseł. System dostępny jest pod
adresem – ebok.pgkzabki.pl
A jakie prace zaplanowali Państwo na 2016 r.?
W roku bieżącym przewidziano dokończenie robót na Stacji, wykonanie magistral
zasilających Miasto oraz rozpoczęcie rozruchu
SUW.
Jednocześnie nasza Spółka będzie realizowała ze środków własnych zadania w zakresie budowy i przebudowy sieci wodocią-
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gowo-kanalizacyjnych, zgodnie z Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym oraz wynikające
z uzyskanego z NFOŚiGW dofinansowania
na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja
kanałów ściekowych wraz z budową nowych
przyłączy kanalizacyjnych oraz Stacją Uzdatniania Wody w Ząbkach”.
Realizacja budów jest przewidziana
w 2016 i 2017 roku. Przy robotach w pasie

drogowym ulic zostaną wykorzystane nowoczesne technologie bezwykopowe np.
przewierty sterowane, relining co pozwoli
w znacznej mierze zmniejszyć uciążliwość dla
mieszkańców Miasta. Dzięki technologiom
bezwykopowym zostanie ograniczone stosowanie wykopów otwartych i związanych
z tym utrudnień dla ruchu pieszego i kołowego. Roboty w kanałach metodą reliningu

Spotkanie z mieszkańcami
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stycznia obyło się spotkanie z mieszkańcami południowej części Ząbek, zorganizowane z inicjatywy radnych tego rejonu: Artura Wałachowskiego, Edyty Kalaty, Wiktorii Żubrowskiej oraz Adama Remiarza. W spotkaniu zorganizowanym w filii Szkoły Podstawowej nr 3 oprócz radnych,
władze miasta reprezentował burmistrz Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski i kierownik referatu ds. inwestycji i rozwoju Arkadiusz
Powierża.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 mieszkańców, którzy mieli możliwość zapoznać się
z projektami ulic: Powstańców, Andersena,
dwóch ulic nowo-projektowanych, Złotej
i Herberta oraz zadać pytania władzom naszego miasta zarówno w zakresie planowanych
inwestycji, jak i innych aspektów funkcjonowania naszego miasta.
Spotkanie otworzył radny Artur Wałachowski, który przywitał przybyłych, nakreślił zakres inwestycji zaplanowanych
uchwalonym w budżecie miasta na 2016 rok
oraz przedstawił, jakie projekty nowych ulic
są przygotowywane obecnie przez Urząd
Miasta.
Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym
priorytetami są kwestie edukacji. Główną
pozycję po stronie wydatków budżetowych
zajmują wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli oraz dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci rodziców
mieszkających w Ząbkach. Priorytet wydatków na szkolnictwo widać również w wydatkach inwestycyjnych – najwięcej środków (6,6
mln zł) przeznaczono właśnie na ten cel, tj.
na kontynuacje rozbudowy budynku Szkoły
Podstawowej nr 3, rozpoczęcie przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1, projekt nowej
szkoły w Ząbkach południowych pomiędzy
ulicami Dziką i Różaną oraz projekt hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Na chwilę obecną na inwestycje drogowe
w budżecie miasta przeznaczono niespełna
1 mln, które są zaplanowane na kontynuację
budowy dróg, tj. budowę ul. Gajowej i ul.

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

Kruczej, a dla kilku kolejnych ulic powstaną
projekty budowlane m.in. dla ul. Olszewskiego i Pogodnej. Nie wykluczone, że w trakcie
roku w budżecie miasta mogą pojawić się
kolejne inwestycje drogowe.
Po przedstawieniu listy obecnie projektowanych ulic w południowej części miasta
radny Artur Wałachowski przekazał głos burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, który podsumował dotychczas zrealizowane
inwestycje, wskazując w szczególności na
kanalizację deszczową w ul. Powstańców,
która umożliwi w większym zakresie realizację
inwestycji drogowych w tej części miasta.
Burmistrz nakreślił, w jakiej kolejności
będą realizowane kolejne inwestycje drogowe w Ząbkach południowych. Priorytetem
jest układ drogowy, który usprawni obsługę
komunikacyjną rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej tj. ulice Złota i ulica nowoprojektowana przebiegająca
wzdłuż granicy Ząbek z Rembertowem pomiędzy ul. Złotą i ul. Herberta. Prace przy tych
ulicach mogą rozpocząć się jeszcze w tym
roku. Wybudowanie ulicy równoległej do
ul. Powstańców jest również niezbędne do
rozpoczęcia przebudowy kolejnego odcinka
ul. Powstańców - odcinka od Dzikiej od Maczka, bo to umożliwi poprowadzenie objazdów
na czas budowy ul. Powstańców, która może
się rozpocząć najwcześniej w 2017 r. Również w 2017 roku powinna być gotowa ul.
Andersena od ul. Maczka w kierunku wschodnim wraz z łącznikiem do ul. Szwoleżerów
(częścią ulicy projektowanej). Przy sprzyja-

CO SŁYCHAĆ

ograniczą dodatkowo (dzięki krótkiemu okresowi montażu) niedogodności związane z ponadnormatywnymi zapachami przy remoncie
kanalizacji i zapewnią szczelność przewodu,
co uniemożliwi eksfiltrację czynnika do gruntu i jego zanieczyszczenie.
Dziękuję za rozmowę.

jących okolicznościach pierwsze prace przy
ul. Andersena będą mogły zacząć się jeszcze
w roku bieżącym. Oczywiście, tempo i możliwość realizacji inwestycji będzie zależała
od możliwości finansowych budżetu miasta,
w szczególności od przychodów z udziału
Ząbek w podatku dochodowym PIT od niezameldowanych mieszkańców.
Wiele pytań mieszkańców dotyczyło
bardzo szczegółowych kwestii dotyczących
projektów ulic np. zaprojektowanych zjazdów
i włączeń dróg wewnętrznych do ul. nowoprojektowanej oraz losów miejsc parkingowych, które obecnie znajdują się w pasie
przyszłych ulic.
Mieszkańcy zgłaszali burmistrzowi problemy z bezpieczeństwem i oświetleniem
ulic. Większość kwestii niedoświetlonych
miejscami powinno zostać rozwiązanych
w wyniku realizacji projektu partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego. Dialog techniczny i prace nad wyborem partnera, który
zrealizuje i sfinansuje ten projekt w zamian
za oszczędności na energii elektrycznej są już
mocno zaawansowane.
Pomimo, że spotkanie zdominowały tematy związane z inwestycjami mieszkańcy
pytali burmistrza również o inne aspekty
funkcjonowania miasta, w tym o komunikację
miejską, tereny rekreacyjne, funkcjonowanie
placów zabaw, czy kwestie przyszłości drużyny piłkarskiej w naszym mieście. Nie zabrakło
również aktualnych tematów – odśnieżania
i egzekwowania przez służby porządkowe
obowiązku odśnieżania i usuwania śliskości
z chodników przyległych do nieruchomości
przez właścicieli posesji.
Duże zainteresowanie mieszkańców pokazało, że jest potrzeba organizacji takich
spotkań i w roku bieżącym będą zorganizowane podobne spotkania w pozostałych
częściach naszego miasta.
Tomasz Kret

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
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Dofinansowanie
do usunięcia
azbestu

www.zabki.pl

XXI sesja
Rady Miasta Ząbki

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego
oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki
informuje, iż w 2016 r. Miasto Ząbki będzie się ubiegać o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu. Zatem informujemy, że
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamierzające usunąć wyroby zawierające azbest
w 2016 r., mogą składać w Urzędzie Miasta Ząbki
wnioski wraz z załącznikami o udzielenie dotacji na
dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do dnia
26 lutego 2016 roku.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki i na
stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami.
Ponadto informujemy, że koszty ewentualnych prac
remontowych przygotowujących do położenia nowego
pokrycia dachowego oraz zakup i położenie nowego
pokrycia dachowego nie będą dofinansowywane.

18

stycznia odbyło się 21 posiedzenie Rady Miasta Ząbki,
podczas którego podjęto następujące uchwały:

– w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
– w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji
na 2016 r.
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
– zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (x2)
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2016-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta (www.zabki.pl),
link BIP, zakładka: prawo miejscowe

W Ząbkach rusza
Akademia Kapitana Wyderki

Z

początkiem 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen.
Kleeberga, we współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji
z Warszawy, pilotażowo rusza program edukacyjny dla ząbkowskich dzieci pod nazwą „Akademia Kapitana Wyderki”, a jednym
z elementów programu jest załącznik do niniejszego numeru,
czyli mini komiks edukacyjny pt. „KRUCHY LÓD”.
Kapitan Wyderka jest postacią fikcyjną - bohaterem pracującym w Komisariacie
w Porcie Praskim. Za jego pomocą warszawscy policjanci bawiąc, uczą dzieci bezpiecznego zachowania nad wodą przez cały rok.
Dotychczas działania edukacyjne odbywały
się w przedszkolach i szkołach okazjonalnie,
na zaproszenie danej placówki. Ząbki jak
zwykle muszą się w czymś wyróżniać, a więc
u nas właśnie rusza zorganizowany cykl zajęć
skierowanych początkowo do uczniów klas
1-3. Od ferii do wakacji dzieci regularnie będą
poznawały zasady zachowania przy zbiornikach wodnych o każdej porze roku.
W pierwszych dniach po feriach (16, 17
i 18 lutego) odbędą się pierwsze zajęcia w naszej „jedynce”, a w następnych dniach kilka
klas wybierze się na wycieczkę do Portu Praskiego, by poznać miejsce pracy Policjantów
z Komisariatu Rzecznego.

Materiałem pomocniczym do zajęć będą
drukowane regularnie w formie dodatku do„Co
Słychać?”, mini komiksy edukacyjne o przygodach Kapitana Wyderki. Te wkładki są efektem
włączenia się do programu Pana Burmistrza
Roberta Perkowskiego i Urzędu Miasta Ząbki. W każdym drugim numerze miesiąca (poza
wakacjami) znajdziecie Państwo kolejne strony
perypetii brązowego policjanta, bawiącego
i uczącego dzieci. Zapraszamy Was drodzy Rodzice, do przekazywania Waszym pociechom
tych wkładek. Czytajcie je wspólnie z dziećmi.
Porozmawiajcie o tym, co przeżył Kapitan i o
czym dzieci powinny pamiętać nad wodą, czy
to zimą, czy latem. Wkładki mają odpowiednio
przygotowane miejsce do przedziurkowania
i włożenia do segregatora, tak by dzieci mogły
przez rok uzbierać komplet komiksów. Z pierwszym numerem przekazujemy podwójną
wkładkę z przygodą pt.„Kruchy lód”. Zależy nam

na tym, aby dzieci zanim udadzą się na ferie,
otrzymały przekaz dotyczący niebezpieczeństw
związanych z wchodzeniem na zamarznięte
rzeki, stawy i jeziora.
Program początkowo realizowany pilotażowo w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej Nr
1 przez Komisariat Policji Rzecznej w Warszawie, w kolejnych latach zostanie rozszerzony na kolejne klasy oraz kolejne ząbkowskie szkoły. Do współpracy w akcji włączyło się
także Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach,
gdzie podczas lekcji pływania prowadzonych
dla uczniów pojawi się Kapitan Wyderka,
a MCS wyda specjalny poradnik o nauce pływania „Pływaj z Kapitanem Wyderką”, który
na pewno będzie przydatny także dla osób
dorosłych. Oprócz szkoły, urzędu i pływalni,
współpracę podczas zajęć edukacyjnych zadeklarowały także Komisariat Policji w Ząbkach oraz Straż Miejska w Ząbkach, które
będą włączać się w cykl zajęć edukacyjnych,
tak by dzieci nie odczuwały strachu przed
mundurem i w razie potrzeby umiały zwrócić
się o pomoc do funkcjonariuszy.
Zapraszamy do kolekcjonowania wkładek
komiksowych o Kapitanie Wyderce i śledzenia
rozwoju programu. Mamy nadzieję, że za
przykładem Ząbek pójdą także inne miasta
i zadbają o odpowiedni poziom edukacji
z zakresu bezpieczeństwa nad wodą uruchamiając u siebie Akademię Kapitana Wyderki.
Mirosław Sobiecki
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
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Wypadek przy pracy
Co kryje się pod tym pojęciem?
Jakie działania należy podjąć,
gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

W

tym numerze postanowiliśmy zająć się tematyką wypadków przy
pracy. Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd
Statystyczny w 2014 r., liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy
wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o 0,4% niż w poprzednim
roku. Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87 860 osobom, wypadkom ciężkim uległo 520 osób, wypadkom śmiertelnym 262
osoby. Powyższe dane opracowane przez Główny Urząd Statystyczny wydają się być niepokojące, bowiem wynika z nich, że wypadki przy pracy
nie są rzadkością.

Zgodnie z art.3 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, za wypadek
przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku
z pracą.
W ustawodawstwie wymienia się trzy
rodzaje wypadków przy pracy, w zależności
od stopnia ciężkości doznanych urazów
może to być śmiertelny wypadek przy pracy i jest to wypadek, w wyniku którego
nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za
ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku,
słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia,
naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca
życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy
w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie
lub zniekształcenie ciała. Jeżeli wypadkowi
w wyniku tego samego zdarzenia uległy co
najmniej dwie osoby, to mówimy o wypadku zbiorowym.
W tej części artykułu przejdziemy do
omówienia kwestii jak należy zareagować
w chwili wypadku i jakie podjąć działania
w celu zniwelowania stanu niepożądanego.
Na początku bezsprzecznie osoba, która
uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, zawiadamia
niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub
inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu.
Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy
ma każdy pracownik, który zauważył takie
zdarzenie w zakładzie pracy. W tym przypadku zgłoszenie powinno wpłynąć do

przełożonego osoby poszkodowanej i powinno być dokonane w formie pisemnej.
Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim
lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz
o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek
z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek
przy pracy. Bezpośrednio po otrzymaniu
informacji o zaistniałym wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy,
który bada okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala, czy wypadek pozostaje
w związku z pracą. Zespół powypadkowy,
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od
dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
sporządza protokół ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy (protokół
powypadkowy) – w przypadku pracownika,
lub kartę wypadku – w przypadku osoby
świadczącej pracę na innej podstawie niż
stosunek pracy. Protokół przygotowuje się
w niezbędnej liczbie egzemplarzy i dołącza
się do niego zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków,
a także zebrane w trakcie postępowania
wyjaśniającego dowody: materiały, opinie
lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub
fotografie miejsca wypadku. Na podstawie
wszystkich protokołów powypadkowych
pracodawca prowadzi rejestr wypadków
przy pracy.
Z uwagi, że jest to temat złożony w kolejnym artykule pozostaniemy przy temacie
wypadków przy pracy, skupimy się jednak
na świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz na kwestii
wypadków w drodze do pracy i z pracy.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez
prawników Kancelarii Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach
8:00 – 10:00. W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.
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Ząbkowscy
przedsiębiorcy
przeszkoleni
z zakresu
podatkowo-księgowego

P

ierwsze w tym roku spotkanie dla
przedsiębiorców z Ząbek odbyło
się w formie szkolenia podatkowo
– księgowego w budynku Trybuny
Głównej w Ząbkach.

Szkolenie otworzył burmistrz Ząbek Robert Perkowski, życząc ząbkowskim przedsiębiorcom powodzenia w biznesie, bo jak
stwierdził, zwracając się do przedsiębiorców
„jak będzie się dobrze Wam działo, będzie
się działo dobrze nam wszystkim”. Burmistrz
przypomniał także o możliwości korzystania
z pożyczek w ramach funduszu pożyczkowego „Samorządowa Polska”, który działa
w Ząbkach w formie spółki.
Szkolenie poprowadziła Beata Zając,
mieszkanka Ząbek, prowadząca firmę księgową w Ząbkach pod nazwą „Biuro Beaty”
od 2002 r, finalistka bizneswoman roku 2012
i 2013 organizowanego przez „Sukces pisany
szminką” .
Na szkolenie przybyli przedsiębiorcy, głównie z branży budowlanej, ale także dziewiarskiej i informatycznej. Omawiane zagadnienia
dotyczyły wyboru odpowiedniej formy podatkowej do rozliczeń dla działalności przedsiębiorców w celu optymalizacji podatkowej, co
oznacza po prostu wybór takiej formy opodatkowania, by to się przedsiębiorcy najbardziej
opłaciło. Spotkanie odbyło się 12 stycznia, co
było podyktowane, zbliżającym się terminem
20 stycznia, do którego to przedsiębiorca ma
możliwość zmiany formy opodatkowania.
Szkolenie miało charakter czysto praktyczny. Każdy z przybyłych przedsiębiorców
miał możliwość swobodnego zadawania pytań pod kątem swojej działalności.
Podczas szkolenia przedsiębiorcy skorzystali z wiedzy i doświadczenia naszej prelegentki, która pomogła zebranym w rozwikłaniu różnego rodzaju problemów w ich
firmach oraz rozbudziła apetyt na poszerzanie
na bieżąco wiedzy w zakresie podatkowo-księgowym.
Iwona Potęga

B U R M I S T R Z M I A S TA Z Ą B K I
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska
Inspektor/Główny specjalista w Referacie Budżetowo-Finansowym
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.
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Wydarzenia

www.zabki.pl

Kolędowaliśmy
dla dzieci
z Madagaskaru

M

ali misjonarze ze Szkoły Podstawowej nr 2
od wielu lat wspierają dzieci z dalekich
krajów. W tym roku ruszyliśmy z kolędą na ulice naszej parafii, aby pomóc rówieśnikom z dalekiego Madagaskaru.

Podtrzymujemy polską tradycję kolędowania. To
nic, że nie wszyscy otwierali drzwi słysząc nasze głośne śpiewanie. Więcej było tych, którzy razem z nami

śpiewali i dzielili się z potrzebującymi tym, co mają. Dziękujemy za wszystkie ofiary
(zebraliśmy w sumie 1750 zł),
które już wysłaliśmy do Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.
Dziękujemy za poczęstunek
i słodycze, a przede wszystkim za życzliwość i otwarte
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serca. Nasze kolędowanie zakończyliśmy
wycieczką na Stare Miasto, by podziwiać
pomysłowe szopki w warszawskich kościołach. Za rok znów ruszymy z kolędą, by
pomagać dzieciom w krajach misyjnych.
Katarzyna Węgrzynek
Opiekunka Szkolnego Koła Misyjnego
Szkoła Podstawowa nr 2

Wydarzenia

www.zabki.pl
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Świątecznie w „Schowku”

J

ak co roku w „Schowku” grudzień był wyjątkowym, obfitującym w cudowności świątecznym miesiącem. 17 grudnia 2015 r. spotkaliśmy się z naszymi wychowankami, absolwentami, przyjaciółmi i władzami miasta oraz wspomagających nas instytucji na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

Wychowankowie „Schowka”, pod kierunkiem p. Wiktorii Żurobskiej wystawili
przedstawienie jasełkowe, następnie po
przemówieniach kierownika Świetlicy- p. Justyny Fijałkowskiej wspólnie podzieliliśmy
się opłatkiem i złożyliśmy
sobie życzenia. Nasza
świetlica pękała w szwach.
Atmosfera, jak co roku,
była niezwykle przyjazna
i ciepła, a podgrzewało ją
jak zwykle oczekiwanie na
Świętego Mikołaja. Dzięki wspaniałym ludziom
i tym razem udało nam
się stworzyć dla naszych
podopiecznych paczki ze
słodyczami, zabawkami
i żywnością, dzięki którym
święta ich oraz ich rodzin
były niezwykłe, a wiara w cud Bożego Narodzenia umocniona.
Już po raz dziesiąty(!) otrzymaliśmy od
Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Ząbkach w ramach ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ”POMÓŻ DZIECIOM
PRZETRWAC ZIMĘ 2015” mnóstwo darów
(słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek),
dzięki którym mogliśmy uszczęśliwić naszych

wychowanków. Z całego serca dziękujemy
pani dyrektor Małgorzacie Zyśk i szefowej
ząbkowskiego sztabu Akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” p. Agnieszce Barbachowskiej
oraz młodzieży i rodzicom z Gimnazjum nr
2 w Ząbkach za tak hojne przyłączenie się
do akcji.
Serdecznie dziękujemy także pani dyrektor Beacie Krajewskiej, pracownikom, rodzicom i przedszkolakom z „Leśnego Zakątka”Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach,
za zorganizowanie po raz kolejny Akcji „I Ty
możesz zostać Świętym Mikołajem”, w ramach
której zostaliśmy obdarowani mnóstwem
słodyczy, które również trafiły do paczek naszych wychowanków, sprawiając im ogromną
radość.

Szczere podziękowania kierujemy do
p. Radosława Szczurka za zorganizowanie
Akcji „Paczka Challenge”, rozprzestrzenionej
na facebooku, w ramach której setki dobrych
ludzi przekazało dla rodzin naszych podopiecznych żywność długoterminową i środki
czystości. Życzliwa i radosna otoczka, która
towarzyszyła tej akcji sprawiły, że mogliśmy
uwierzyć, że dobro jest niezniszczalne. Za

aktywne włączenie się do akcji „Paczka Challenge” serdeczne podziękowania składamy
na ręce p. Bartosza Łopuszyńskiego- właściciela pubu „Alibi”, jego znajomych i klientów
oraz dla p. Joanny Serwinowskiej i p. Mateusza Krasowskiego- właścicieli firmy „OBIAD
I SZARLOTKA”.
Bardzo gorąco dziękujemy p. Agnieszce
Sasin, właścicielce salonu „Akademia Urody AS” w Ząbkach oraz jej pracownicom
i klientkom za przygotowanie cudownych,
wyjątkowych prezentów dla naszych dzieciaków- sprawiły im one wyjątkową przyjemność
i namalowały radość na ich twarzach.
Ciepło dziękujemy pani dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1
„Zielony Dinek” Grażynie
Świeżak za wszelką pomoc
i wsparcie.
Podziękowania z głębi
naszych serc płyną również do pracowników
Urzędu Miasta Ząbki za
włączenie się w świąteczną zbiórkę na rzecz naszych podopiecznych.
Fundacja Pramerica
jak zwykle mocno wsparła
nas we wrześniu, zakupując podręczniki szkolne dla
naszych wychowanków, a tuż przed świętami
dzięki jej wsparciu nasze dzieciaki otrzymały
ciepłe, zimowe buty. Serdecznie dziękujemy
za okazane serce!

Wszystkim Państwu, których nie jesteśmy w stanie wymienić z imienia i nazwiska
OGROMNIE DZIĘKUJEMY za Państwa niesamowitą pomoc i wsparcie naszych wychowanków oraz ich rodzin w tym niezwykłym
okresie roku.
Życzymy Państwu samych wspaniałości
w Nowym 2016 Roku!
Wychowawcy i Wychowankowie „Schowka”
Świetlicy Środowiskowej Nr 2
w Ząbkach
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Koncert Kolęd Bożonarodzeniowych w SP2

W

dniach 14-15 stycznia 2016 roku już po raz szósty w naszej szkole odbył się Koncert Kolęd Bożonarodzeniowych dla klas I- III. Klasy przygotowały polskie znane kolędy, pastorałki oraz piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.

Zwykle klasy prezentowały dwie lub trzy
zwrotki utworu z podkładem muzycznym,
własnym akompaniamentem lub acapella.
Dopuszczalne były także wykonania partii
solowych lub zespołowe.

Uczniowie przedstawili wysoki poziom
wykonania z ciekawymi, nowoczesnymi podkładami muzycznymi, włączając elementy
ruchu i strojów. Niektóre klasy występowały
z samodzielnie przygotowanym akompaniamentem i rekwizytami. Dekoracje do koncertu wykonała pani Alicja Kadłubowska, wychowawczyni klasy 1e.
Podczas koncertu kolęd panował miła i przyjazna atmosfera. Pozwoliła ona nam zatrzymać
i przywołać klimat minionych świąt.
Wszystkim wychowawcom klas biorącym udział w przeglądzie dziękuję za współpracę i zaangażowanie
w przygotowanie uczniów.
Anna Sokołowska
Szkoła Podstawowa nr 2 Ząbki

Z

cyklu : poznajemy nowe zawody

Gość miesiąca

21

stycznia 2016 r. świetlice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. F. Kleeberga odwiedzili pracownicy Grupy DSF- profesjonalnej agencji ochrony.
Spotkanie odbyło się w ramach naszej comiesięcznej, świetlicowej akcji „Gość
miesiąca”, której celem jest przybliżenie dzieciom ciekawych zawodów, pasji
i zainteresowań naszych gości.

Prezes firmy DSF (a prywatnie tata naszej
wychowanki – Natalki) pan Sławomir Duba
opowiedział nam o pracy swojej załogi, o tym,
w jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo
w trakcie imprez masowych ale także pojedynczym ludziom (w tym VIP-om). Przedstawił nam swój zespół wykwalifikowanych
pracowników oraz sprzęt, z jakim pracują.
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Wraz z Panem Sławkiem przybył również
znany wszystkim strażak – Kevin Aiston, który
w Grupie DSF zajmuje się zabezpieczeniami
od strony przeciwpożarowej. Panowie w bardzo przyjazny i zabawny sposób zainteresowali dzieci opowieściami o swojej pracy, a na
koniec rozdali drobne upominki (m.in. opaski
odblaskowe mające zapewnić bezpieczeństwo po zmroku).

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu
Sławkowi, Panu Kevinowi oraz pozostałym
pracownikom firmy za przybycie, poświęcony
czas i niezwykle ciekawe spotkanie.
Wychowawcy i Wychowankowie Świetlic
Szkoły Podstawowej nr 1

Edukacja

www.zabki.pl

Przedszkolaki z Zielonego Dinka
z wesołą nowiną

S

tało się już naszą tradycją, że przedszkolaki z Zielonego Dinka biorą udział
w opłatkowym spotkaniu Klubu Seniora Retro w Ząbkach. Zawsze z wielką radością odpowiadamy na zaproszenie i, tak jak w poprzednich latach, tak i w tym
roku, 13 stycznia, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy do Dolnego Kościoła p.w Miłosierdzia Bożego, aby uczestniczyć w tym radosnym wydarzeniu.
Dzieci z grupy 4-5-latków wystawiły
przedstawienie jasełkowe pt. „Do Betlejem”. Przy dźwiękach skrzypiec cały orszak jasełkowych postaci a wśród nich:
Gwiazdor, Święta Rodzina z Dzieciątkiem,
aniołki, krakowiacy i górale weszli na scenę. Nasi mali artyści w większości po raz
pierwszy występowali dla tak dużej i zacnej
publiczności. Trema, więc była wielka, ale
gromkie brawa na powitanie dodały nam
przysłowiowych skrzydeł. Dzieci starały się
bardzo, chciały jak najlepiej zaprezentować się przed naszymi seniorami. Narrację
naszego przedstawienia prowadzili Lenka
i Staś, oni też czuwali nad prawidłowym
przebiegiem przedstawienia, zaś w rolę
Świętej rodziny wcielili się Ala i Maciuś.
Muszę tu podkreślić, że Ala do swojej roli
podeszła bardzo profesjonalnie i z ogrom-

nym zaangażowaniem, bo tak dla ciekawości uczestniczyła już wcześniej w orszaku
królewskim podczas uroczystości Trzech
Króli na Rynku Starego Miasta w Warszawie a jej rodzice wraz z maleńkim bratem
wcielili się w rolę Świętej Rodziny. Jak
widać przykład idzie z góry. Rodzinie pań-
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stwa Zalewskich serdecznie gratulujemy.
Podczas naszych występów nie obyło
się też bez kolędowania i tańców. Najpierw
Małemu Jezuskowi tańczyły aniołki, potem
krakowiacy i górale a na koniec hołd i dary
złożyli Trzej Królowie. Sądząc po wielkich
brawach jakie otrzymaliśmy na zakończenie przedstawienia jasełkowego możemy
stwierdzić, że nasz udział w spotkaniu
spodobał się oglądającym. Mamy też nadzieję, że zaproszą nas jeszcze a dzieci
nagrodzone „słodkim co nieco” w następnym roku również chętnie będą uczestniczyły w tak miłym spotkaniu. Przedszkolaki
z Zielonego Dinka bardzo dziękują Pani
Zofii Załęskiej – przewodniczącej Klubu
Seniora Retro w Ząbkach za wspaniałą
współpracę z naszym Zielonym Dinkiem

Cenne inicjatywy w PSP im. ks. Jerzego Popiełuszki

O

kres świąteczny w Prywatnej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki pomimo chłodnych dni był bardzo gorący. Wiele się działo! W holu
szkoły można było podziwiać piękne szopki wykonane przez uczniów.
Samorząd Szkolny zorganizował kiermasz
świąteczny, z którego dochód został przeznaczony dla młodzieży z polskimi korzeniami
kształcącej się w Liceum Polonijnym w Warszawie. Oprócz ręcznie wykonanych ozdób
świątecznych można było kupić pyszne pierniczki wypiekane przez dzieci wspólnie z gośćmi z Białorusi i Ukrainy.
Podczas wigilijnego spotkania rodzice
i zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów „Jasełka”, które wprowadziły całą społeczność szkolną w radosny,

Grupa wsparcia dla nauczycieli

W

Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach od września prowadzona jest grupa wsparcia dla nauczycieli zatrudnionych w placówce
metodą Action learning.
Metoda ta stanowi doskonałe narzędzie
otwartego dialogu i pracy zespołowej, rozwija
zespół w kierunku ciągłego doskonalenia się
i uczenia. Jest wykorzystywana do transferu
wiedzy, wartości i doświadczeń osób, które
pracują ze sobą w oparciu o tę metodę. Action
learning skupia się na analizie dokonanych
działań, z której wyłania się wiedza prowadząca do poprawy umiejętności i jakości przyszłych zachowań.

Spotkania mają na celu wsparcie nauczycieli w codziennej pracy, wymianę doświadczeń, rozwój kompetencji oraz szukanie
efektywnych i innowacyjnych metod rozwiązywania problemów w pracy z dzieckiem
i jego rodziną.
Grupa wsparcia odbywa się cyklicznie
(raz w miesiącu), w małych sześcioosobowych
grupach i towarzyszy im moderator – psycholog przedszkolny, który dba o przebieg

pełen nadziei nastrój. Przy betlejemskiej szopce i wigilijnym stole wszyscy z życzliwością
dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia,
panowała serdeczna i rodzinna atmosfera.
W uroczystość Objawienia Pańskiego
kolędnicy z PSP im. ks. Jerzego Popiełuszki
wędrowali od domu do domu głosząc dobrą
nowinę.
Dziewiątego stycznia całe rodziny już po
raz kolejny spotkały się w szkole, by wspólnie
śpiewać i grać piękne kolędy i pastorałki. Był
też słodki poczęstunek, czyli pyszne pączki
własnej roboty.
Kolejne spotkanie tradycyjnie już za rok!
Marzena Szymczak
spotkania. Każdy z uczestników na spotkanie
przygotowuje problem, który przedstawia
w trakcie określonego „czasu antenowego”
(15 min.). Rolą pozostałych uczestników jest
aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się doświadczeniem, pomysłami.
Nauczyciele bardzo chętnie biorą udział
w spotkaniach oraz dzielą się doświadczeniami z pozostałymi członkami grupy. Po
spotkaniu wdrażają w swoich grupach wypracowane podczas spotkania nowe rozwiązania, a następnie relacjonują podczas kolejnych grup wsparcia swoje refleksje związane
z wprowadzeniem nowych metod w życie.
Karolina Stanek-Kazanecka
psycholog przedszkolny
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Akcja społeczna

1% Twojego podatku
może trafić do szkoły/
/przedszkola Twojego dziecka
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego

www.zabki.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
i Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
Miasta Ząbki

Przedszkole Nr 3 „SKRZAT”

W

ystarczy tylko, rozliczając się z fiskusem z podatku za 2015
r. w swoim zeznaniu podatkowym wskazać podmiot, na który chce się przekazać 1% swojego podatku. W tym przypadku jest
to Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego

Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II

– Po dwóch latach działalności nasze stowarzyszenie stało się 15 lipca
2015 r. Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Pozwala to na realizację celów statutowych skupionych wokół wspomagania działalności edukacyjnej,
profilaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli Miasta Ząbki. Dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych mogą dostać 1% podatku swoich
Rodziców. Wpisanie w deklaracji podatkowej numeru konta Stowarzyszenia
z kodem Szkoły lub Przedszkola w opisie spowoduje przekazanie zebranej
kwoty do Rodziców poszczególnych jednostek edukacyjnych – informuje
Paweł Poboży, prezes SPSiPEW.
Zebrane w ten sposób środki mogą posłużyć na dodatkowe zajęcia dla
dzieci lub np. wyjazdy.
Co ważne pieniądze nie trafią do tzw. „jednego wora”, a do konkretnej
placówki edukacyjnej (określonej właściwym symbolem).
Przedszkole Nr 1
„ZIELONY DINEK”

Przedszkole Nr 2
„LEŚNY ZAKĄTEK”

Podziękowania dla sponsorów
24 Finału WOŚP w Ząbkach

Świetlica Środowiskowa

„HARCÓWKA”

Patronat nad 24. Finałem WOŚP w Ząbkach, który odbył się 10 stycznia 2016 roku
objął Burmistrz Miasta Ząbki Pan Robert
Perkowski. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza
udało się zagrać WOŚP w Ząbkach po raz drugi. Burmistrz Robert Perkowski pełni obecną
funkcję od 2006 r. Wciąż dba o rozwój naszego
miasta, najpierw jako radny gminny i powiatowy, następnie jako burmistrz. Od dwóch lat
wspiera nas w działaniach dotyczących finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z czego z całego serca Dziękujemy!!!
– Studio Polish Folklor Tattoo - Studio zostało założone w październiku 2015 roku
i mieści się na granicy Ząbek i Warszawy na
ul. Chełmżyńskiej 180 lok 109 (na terenie
BS Kawęczyn). Założycielem jest mieszkaniec Ząbek. W naszej ofercie są tatuaże
czarno-szare, kolorowe, cover-up, portrety,
możliwość wykonania wzorów w różnych
stylach. Wykonawcą tatuaży jest właściciel
studia Beniamin. Jego staż w świecie tatuażu to kilkanaście lat. Wykonywał swoje
prace w różnych studiach miedzy innymi
w Bytomiu, Bydgoszczy i od dłuższego
czasu w Warszawie. Ostatnie lata to praca
w warszawskich studiach. W wolnych chwilach przelewa swoje pomysły artystyczne
na papier za pomocą ołówków i kredek,
a dla własnej satysfakcji dodatkowo tworzy
ulubione potrawy w kuchni.
Dziękujemy za zaangażowanie i wkład
w organizację finału!!!

Świetlica Środowiskowa

„SCHOWEK”

Ważna informacja dla Rodziców

Przekaż 1% podatku dla swojego dziecka.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek EdukacyjnoWychowawczych Miasta Ząbki przekaże zebrane środki na Komitety
Rodzicielskie poszczególnych placówek oświatowych Ząbek zgodnie z
oznaczeniem na deklaracjach podatkowych.
Konto Stowarzyszenia: Bank Pekao S.A.
Nr 33 1240 1082 1111 0010 6587 7240
UWAGA:
Aby darowizna trafiła do konkretnej szkoły należy
w zeznaniu podatkowym dopisać oznaczenie tej szkoły:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Ząbkach - PP1
Publiczne Przedszkole nr 2 w Ząbkach - PP2
Publiczne Przedszkole nr 3 w Ząbkach - PP3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach - SP1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach - SP2
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach - SP3
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach - PG1
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach - PG2
Zespół Publicznych Szkół Katolickich – ZPSK
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki –PSP-JP
Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC”+ Niepubliczne – PPJ
Publiczne Przedszkole American Kids College – PPAKC
Publiczne Przedszkole Zozoland – ZOL
Publiczne Przedszkole ”Marzenia do spełnienia” - MDS

Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne
Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole

„PINOKIO” – PN-PIN
„Oliver” – PN-O
„Krasnal” – PN-K
„Jana Pawła II” – PNJPII
„Pod Muchomorkiem” – PNPM
„Jasia i Małgosi” – PNJM
„Smyk” – PNS
„Nasza Lokomotywa” – PNNL
„Przystań Elfów” – PNPE
„Bezpieczny Przedszkolak” – NP-BP
„Małego Kopernika” – NPMK
„Akademia Fantazji” – NPAF
„Akademia Odkrywcy” – NPAO
KRS 0000426675

– Grupa DSF - Jest dużą, koncesjonowaną
agencją ochrony z solidnym doświadczeniem. Dbającą o bezpieczeństwo dużych
firm, jak i klientów indywidualnych. W bogatej ofercie znajdziecie Państwo między
innymi: usługi pełnego zabezpieczenia
imprez masowych, poczynając od przygotowania dokumentacji, przez zabezpieczenia przeciwpożarowe, medyczne, po
sprawdzenia pirotechniczne; monitoring
mobilny i wizyjny, ochronę fizyczną mienia, konwoje, e-ochronę, ochronę mienia, systemy alarmowe oraz ochronę VIP.
Z czego każde wydarzenie w Ząbkach jak
i okolicach jest prężnie strzeżone i organizacja imprez dopracowana w szczegółach.. Z grupą DSF współpracujemy już
drugi rok, a każdy rok to nauka nowych
możliwości.
Z taką firmą czujemy się naprawdę
bezpiecznie !!!

– Drukarnia Benedysiuk - Firma istnieje
na rynku od 1988 roku, co przekłada się
na ogromne doświadczenie oraz wielu
zadowolonych ze współpracy klientów.
Posiada wieloletnie doświadczenie (cała rodzina po szkole poligraficznej) oraz wykwalifikowaną kadrę pracownicza, co sprawia,
że mogą zagwarantować Państwu w pełni
profesjonalną jakość usług poligraficznych.
Drukarnię cechuje przede wszystkim dbałość o indywidualne wymagania Klienta,
co wyraża się nie tylko w perfekcyjnej realizacji zamówień, ale również w elastyczności cenowej. Specjalizują się w obsłudze
firm we wszystkie druki, pieczątki, banery,
rollup’y itp... Wykonują ulotki, wizytówki,
papiery firmowe, teczki ofertowe oraz inne
produkty służące promocji i personalizacji
danej firmy. Oferują wysoką jakość i solidne
wykonanie usługi oraz szybkie terminy
realizacji.
Polecamy! Zapraszamy wszystkich do
współpracy z Drukarnią Benedysiuk!!!

Dziękujemy wszystkim sponsorom za
wkład włożony w nasz 2 Ząbkowski Finał
WOŚP.
Do zobaczenia za rok na 25 Finale.
Siema!!!
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www.zabki.pl

Firmy, które udzieliły rabatów
mieszkańcom Ząbek

A

kcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem.
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki 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, otrzyma 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.

ji

„Zniżka

Lp.

Nazwa Firmy

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD

2 DO 30 %

W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

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

za

Zakres działalności

1
2
3

„Sukces”
DRIMS
WWMEDIA

szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50
profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72
produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68

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

5
6

Agencja „Metropolis” Nieruchomości
English Way School

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56
szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747

7

Machowicz Budownictwo

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

8
9
10
11
12
13

W48 Expert
GLASIMPRESSION Krzysztof Kujawski
TASKID Tomasz Szeszko
DRIMS/2
Property Management Lech Kowalewski
P.U.H. Henryk Lubaszka

14

Biuro Beaty

kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36
sprzedaż luster, ul. Kopernika 3, tel. 603 324 614
zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl
sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, www.drims2.pl, tel. 22 781 41 72
nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710
blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 22 781 77 82
biuro rachunkowe – rozliczanie projektów unijnych, księgowość mikrofirm, sp. zoo, NGO,
ul. Dąbrowskiego 49A, www.biurobeaty.com.pl, tel. (22) 490 57 59
kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27, www.naprawakomputera.com/
serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

15

PERFECT COMP KAMIL WENDA

16

AUTOGLOB

firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65

17

Meble i Styl

18

Vatax

19

Salon Auto Praga

20

Błękit Jerzy Przychodzeń

21
22

Architekt wnętrz Marlena Guzik
Gabinet kosmetyczny Mariage

produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337
kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut,
ul. Sikorskiego 33d/ 63,64, www.vatax.com.pl, tel. 22 353 97 56
ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00
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
projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136
pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00
wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl,
tel. 22 781 46 11

23

School of English

25
26
27
28

Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski
Dobra Wróżka Krystyna
Geo – Inwent Jarosław Szczepocki
P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski
Orchidea

29

Septoma

30

Usługi księgowe S.C.

31

MSK – INSTALACJE

24

dowód”
Zniżka
7%
15%
10%
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
10%
5%
7% na zakup agregatów prądotwórczych
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń
budowlanych oraz na usługi budowlane
– roboty wykończeniowe
10%
10%
7%
25%
20%
5%
5%
20% na usługi informatyczne dla firm i osób
prywatnych
5% na nasze usługi
oraz 5% na części użyte do naprawy
10%
10%
aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł
20%
10%
5%
15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685

10%

www.wrozka.waw.pl, ul. B. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238
usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645
firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350
organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033
preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28,
kom. 668 923 842
usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28,
kom. 608 094 801
instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873

10%
5%
10%
5%

32

Restauracja „Na Skrajnej”

ul. Skrajna 1a, www.naskrajnej.pl, tel. 22 781 70 29, kom. 519 064 128

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

34

„Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

35

„TechIT” Piotr Wielgolewski

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
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

6%
5%
15%
20% od poniedziałku do czwartku
w godzinach 15.00–22.00
7% na naprawy samochodów
i części użyte do napraw
10%
10%
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36

„Bud-Mark”
Usługi Remontowo-Budowlane
Marek Balukin

37

„Frise” Jerzy Taczalski

38

„Progres” s.c. Monika Szurgot

39

Uczniowski Klub Sportowy „Omega
Sports” Robert Kwiatkowski

40

„Renom” Zdzisław Kwiatkowski

41

„Krasnalek” Monika Poławska

42

„Dental Smile”

43

„Auto Perfekt”
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

44

„Aga fitness – Akademia Ruchu”

45

„METALMAX” – Henryk Lemański

46

„Masaże.co”

47

„O-Z car”

48

Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka”
Bożeny Motoszko

49

Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”

50

Serwis samochodowy „Auto Doctor”

51

Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski

53

„POMOC DROGOWA
ADAM MŁYNARKIEWICZ”
„Więcej niż SPA” Iwona Pasternak

54

„MONO” s.c.

52

55

Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA
Artur Orłowski

56

Wash Master& Service Master

57

Firma „Bodzio” Bogdana Reńskiego

58

MYJNIA RĘCZNA PAROWA,
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

59

Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”

60

Firma „EMBRAM”
Przemysława Kamińskiego

61

BHP DLA BIZNESU

62

FLORMA Malwina Micherdzińska

63

FOTOGRAFIA Radosław Drochliński

64

Salon Vacu Activ&Spa

65

Auto Serwis Kozłowski Mariusz

66

Centrum Medyczne LECZYMED

67

Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski
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Akcja społeczna
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
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
sala zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez ul. Harcerska 2,
www.tajemniczawyspa.com, biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040
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
konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563
sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B,
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234
gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka,
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760
pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru,
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl
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
posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych 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
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

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

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
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
oferuje pełen zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzęgła, 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
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
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
masaże, kosmetyka. Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208
sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż kompletnego wyposażenia łazienek. Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94
Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

www.zabki.pl
10%

10%
10%
10%
10%
5%
10%
7%
3%

2%

10%
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%
5%

10%

7%

5%
10%
15%
5%
10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań
i domów
5% na ubezpieczenia majątku firmy

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
10%
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
Kontakt: Ząbki; ul. Wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl
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,
10%
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia instytucji publicznej. Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793;
www.odremontupomeble.pl; e-mail: bodzio81@o2.pl
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,
10% na mycie parowe, auto detailing
wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79A w Ząbkach.
5% na wulkanizację
Kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu API)
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 gastrono5%
miczne i inne).
Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl
Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych, przemysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy są:
NORMSTAHL, WIŚNIOWSKI, RYTERNA, NICE, CAME, FAAC, BFT. „EMBRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju prze5%
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
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
15% (z wyłączeniem sprzedaży)
ochrony przeciwpożarowej. Kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853,
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabiznesu.pl
firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
5%
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl
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.
5%
Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 19/24, e-mail:radek@drochlinski.pl, www.drochlinski.pl
to miejsce stworzone dla ludzi potrzebujących wytchnienia od pośpiechu i codziennych obowiązków, chcących poprawiać kondycję, zadbać o swoje zdrowie bądź wygląd. Zajmuje się kształtowaniem sylwetki, kosme10%
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
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,
15%
tel. 503-045-445, 22 799-71-47
Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). Dane kontaktowe: Ząbki,
10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl
dowodu osobistego
profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) KARCHER, do10%
jazd do klienta gratis. Kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202

akcja społeczna

www.zabki.pl
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P.H.U. „ADAMO”
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Alab Laboratoria Sp. z o.o.
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SKARABEUSZ Paweł Kuciak
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Studio Apla
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Bogdan Śladowski „BOFOTO”
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LIGHTS & SHADOWS s.c.
L. Przyborowski, R. Lipiec
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Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko
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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
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
instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych, 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
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
usługi fotograficzne, nauka fotografii. Kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl,
tel. 501-352-753
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
Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291

zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl,
Salon ŻiŻi Marta Gałecka
www@salon-zizi.pl
refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka profesjoStrefa Zdrowia i Urody
nalna, tel. 502 670 562, 22 258-70-32, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl
Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych.
Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl
gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
Manual-Med
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atrakcyjne zajęcia dodatko„Tajemnicza Wyspa”
we, tel. 504-977-040, www.tajemnicza-wyspa.pl, e-mail: tajemnicza-wyspa.pl
zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS”
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/AkademiaUrodyAS
montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery,
Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski
markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar i wycena jest bezpłatna.
Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101
kreowanie logotypów, projektowanie wizytówek, poapierów firmowych, gadżetów reklamowych, systemów
Warszawska Grupa Graficzna
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
oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
Firma „WOJADŻO”
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107
PHU MONIMEX NZOZ
oferuje badania okulistyczne, doradztwo i sprzedaż artykułów okulistycznych, okulary korekcyjne, okulary
Miejska Przychodnia Okulistyczna
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 4 lok. 56, tel. 600-005-016

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

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

przyjęcia urodzinowe, opieka dzienna i godzinowa (również w wakacje i ferie), zajęcia dla najmłodszych. Oferuje 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
działalność prawnicza. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 47, lok. 16, 05-09 Ząbki, tel. 694-315-734,
e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com

CO SŁYCHAĆ
10%

10%

20%

5%
10%
15%
10%
10%
20%
10%
10%
100 zł na wpisowe
10%
5%

5%

5%
15%
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
1 godz. gratis

10%

4% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek
za okazaniem dowodu osobistego na: profeSprzedaż odkurzaczy i akcesoriów.
sjonalne odkurzacze do sprzątania na sucho,
USMIX Tomasza Szybki
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl
profesjonalne odkurzacze do
sprzątania na sucho i mokro, profesjonalne odkurzacze przemysłowe, przystawki kominkowe,
akcesoria, worki, filtry
Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych,
10% rabatu na oferowane usługi,
„Technika Instalacyjna” Dariusz Laska
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Doradztwo, projekty, realizacja, serwis.
oraz dodatkowo
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, tel. 609-108-622, www.tidl.pl, e-mail:tidl@tidl.pl
5% na zakup materiału
DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
Kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni.
20%
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa
Kontakt Magdalena Rybak tel. 669-969-192
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
„Zmiana planów” Katarzyna Krasuska
10%
(pokoje, łazienki, kuchnie). Kontakt: „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska, ul. Andersena 44/24,
05-091 Ząbki, tel. 698 699 299, www.zmianaplanow.pl
Gabinet Lux Light świadczy usługi z zakresu: kosmetyka pielęgnacyjna, zabiegi IPL: fotoodmładzanie, epilacja,
Lux Light Gabinet Fotozabiegów i Estetyki
7% na zabiegi IPL,
mezoterapia mikroigłowa derma roller, wypełniacze, makijaż permanentny, modelowanie sylwetki, zwalczaPani Anety Piechocińskiej
oraz modelowanie sylwetki
nie cellulitu. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 1 (I piętro), tel. 505-217-806, www.luxlight.com.pl
Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych, suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, mioSklep Zielarsko-Medyczny HERBI
3%
dów, kosmetyków ziołowych. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32, www.herbiziola.pl, tel. 507-928-419
PHU LEADER SPORT
Firma oferuje sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach udzielając.
5%
Jakuba Lewandowskiego
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A lok. 2/3, e-mail: leader.sport.zabki@gmail.com, tel. 509-598-487
Sprzątanie mieszkań, domów, biur, hal magazynowych, osiedli mieszkaniowych, obsługa terenów zielonych,
Firma SEBREM
sprzątanie po remoncie, pranie wykładzin, dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej, sprzedaż pro10%
Katarzyny Majewskiej
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
Firma zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywiFotografia LEN-ART
dualne oraz zdjęcia dla firm.
15%
Beaty Lenart
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl
Restauracja amerykańska, pizzeria, Kontakt: Ząbki, ul. Narutowicza 45, tel.511-192-489 lub 511-191-116,
30%
„Big City Restaurants”
e-mail:bigcityrestaurants@gmail.com. Godziny otwarcia Nd-Czw 11:00–23:00 oraz Pt-Sob 11:00–00:00
Aktualnie w ofercie można znaleźć konsultacje psychologiczne, psychoterapię, badanie psychotechnicze kie10%
Centrum Psychologiczne „Via Vita” S.C.
rowców, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia oraz szkolenia. Wszystkie spotkania umawiane są telefonicznie.
(poza usługami o ustawowo określonej
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781 70 28, kom. 504 15 25 45,
Justyna Lewandowska Renata Wawrzyn
płatności)
www.viavita.pl
Domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpiecznia zdrowotne oraz inwestycyjne.
Rafał Godlewski UBEZPIECZENIA
20%
Kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl
Firma eventowa – przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje.
Lucky Event
15%
Kontakt: tel. 504 928 930, strona: www:djlucky.pl , e-mail: djlucky86@wp.pl
Usługi: instalacje elektryczne, systemy P-POŻ, systemy inteligentnego domu, instalacje odgromowe, w tym
SPIDER INSTAL
usługi konserwacyjne i pomiarowe.
10%
Kontakt: tel. 608 882 747, biuro@spiderinstal.pl, www.spiderinstal.pl
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Drewno
kominkowe i opałowe
Opał
– klocki olchowe
Kominek
– grab, dąb, brzoza
DOBRA CENA
tel. 602-539-791

Wynajmę działkę

Wywóz
odpadów
budowlanych
JUuzu ëPLHcL
NonWHnHUaPL  
  P3
&Hny za NonWHnHU od  zß

o pow. 1622 m2
wraz z budynkiem
biurowym (ok. 60 m2)
przy ul.
Szwoleżerów 80
tel. 602-460-845
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Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

Planeta Urwisów – Żłobek
www.planetaurwisow.edu.pl
planeta.zabki@gmail.com
nabór dzieci w wieku od 20 tygodni do 4 lat
Kontakt: 518-976-046, ul. Sasanki 3, Ząbki

Dołącz do nas!
www.romika.com.pl

Zapewniamy rodzinną, domową atmosferę.

