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Zlokalizowany w centrum Ząbek, oddalony o 12 km od Warszawy Hotel Mansor 
to bez wątpienia jeden z najbardziej eleganckich obiektów branży hotelarsko-

-gastronomicznej, jakie powstały w ostatnim roku w województwie mazowiec-
kim. Zlokalizowany w sercu miasta, przyciąga uwagę nie tylko designem, na któ-
ry składa się interesująca architektura, ale także wyróżniająca się ciekawą bryłą 
fontanna i doskonale skomponowana zieleń na zewnątrz hotelu. Wnętrze hotelu 
prezentuje elegancki styl klasyczny z nutą nowoczesności. Dominująca stonowa-
na kolorystyka oraz doskonale dobrane dodatki tworzą niezapomniany klimat. 
Hotel wyróżnia nie tylko piękna, pałacowa architektura, ale przede wszystkim 
funkcjonalność, która najpełniej przedstawia się w aranżacji pokoi. Doskonałym 
uzupełnieniem jest hotelowa restauracja, której karta menu 
prezentuje kuchnię polską z akcentem międzynarodowym.

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

Hotel Mansor wita pierwszych Gości

Dokończenie na str. 8

Marsz „Kierunek Życie i Rodzina”
Już drugi raz mieszkańcy Ząbek, 

Marek i Zielonki wyruszyli wspól-
nie ulicami naszego miasta, aby ra-
zem świętować fakt posiadania rodzi-
ny. Nastrój radości udzielał się także 
przechodniom, którzy kibicowali ma-
szerującym, a niektórzy nawet dołą-
czali się do pochodu. Bezpieczeństwa 
i porządku, oprócz policji i straży 
miejskiej, pilnowała młodzież ze 
Związku Strzeleckiego Oddział Ząbki 
JS 1533. Wolontariusze z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 częstowali uczestników ciasteczkami. Dokończenie na str. 5
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Nabór do chóru „Carmina”
„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy” – św. augustyn

Jeśli lubisz i umiesz śpiewać, masz dobry słuch i zapał do pracy, 
dołącz do chóru Carmina!

Z radością przyjmiemy wszystkich chętnych w wieku od 13 
do 60 lat, z którymi będziemy dzielić się muzyczną wiedzą i pasją.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez śpiew!

Próby chóru: środy godz. 19, organistówka Parafii św. trójcy 
w Ząbkach. więcej informacji udzieli indywidualnie organista 
Parafii św. trójcy w Ząbkach. Pytania prosimy kierować na maila: 
carmina.zabki@gmail.com
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

Wynajmę 
BudyneK 

200 m2

pod działalność
gospodarczą 

Ząbki ul. Kwiatowa 5c 

tel. 666 812 179

OGŁOSZENIE
Burmistrz miasta ząBki 

informuje, 

iż dnia 10 maja 2017 r. został wywieszo-
ny do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządze-
nie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia 
– Zarządzenie nr 0050.52.2017 bur-
mistrza miasta Ząbki z dnia 10 maja 
2017 r. 

Pełna treść Zarządzenia jest także do-
stępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Strzelcy 
– powód 
do dumy!

13 maja b.r. w Warszawie został 
odsłonięty pomnik wyjątko-

wego człowieka, wielkiego bohatera 
– Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Na indywidualne zaproszenie syna Rot-
mistrza – Pana andrzeja Pileckiego, w uroczy-
stości wzięli udział Strzelcy z oddziału Ząbki 
ZSS JP. Jednak udział ten był szczególny! Na 
prośbę Pana andrzeja, obok wojska, Straży 
miejskiej i kombatantów, nasi Strzelcy, jako je-
dyna organizacja proobronna biorąca udział 
w tym podniosłym wydarzeniu, wystawiła 
wartę Honorową z szablami. wartę pełnili – 
sekcyjny ZS krzysztof Niedbalski i st. strzelec 
ZS marcin kwiatkowski. było to ogromne 
wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy 
Panu andrzejowi Pileckiemu!

Strzelcy z Oddziału Ząbki ZSS JP
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Rozbudowa SP1 
zmierza 
ku końcowi

Stan prac związanych z rozbudową Szkoły 
Podstawowej Nr 1 jest dość zaawansowany. 

Zrealizowane już zostały wszelkie instala-
cje wewnętrzne, obecnie wykonywane są tyn-
ki. Na zewnątrz, po wykonaniu termoizolacji 
i montażu stolarki okiennej, układane są już 
płytki elewacyjne. Równolegle prowadzone 
są roboty związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół powstającego obiektu (chod-
niki, zjazdy, parkingi).

Zgodnie z planami władz miasta, nowy 
obiekt zostanie uruchomiony wraz z nowym 
rokiem szkolnym.  

Zestawienie inwestycji 
realizowanych w roku 2017 r.
1. Inwestycja zakończona 

•	  budowa boiska piłkarskiego przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

2. W trakcie procedury odbiorowej wyko-
nawstwa robót 

•	 budowa boiska pełnowymiarowego do 
piłki nożnej na terenie moSiR w Ząb-
kach.

3. W trakcie wykonawstwa 
•	 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 

przy ul. Piłsudskiego nr 35 w Ząbkach 
•	 budowa ul. Nowej w Ząbkach

4. W trakcie procedury przetargowej na 
wykonawstwo robót 

•	 budowa ul. Złotej i ul. Nowoprojek-
towanej na doc. od ul. Złotej do ul. 
kościelnej – otwarcie ofert 10.05.2017

•	 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Zacisznej oraz drogi w ul. Sta-
szica w Ząbkach – otwarcie ofert 
12.05.2017 r. 

•	 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Polnej oraz drogi w ul. Leśnej i ul. 
Spokojnej w Ząbkach – otwarcie ofert 
12.05.2017 r. 

•	 budowa ul. Lipowej na odc. od ul. wy-
zwolenia do ul. Słonecznej – otwarcie 
ofert 19.05.2017 r. 

5. Przygotowanie materiałów do proce-
dury przetargowej

•	 Remont nawierzchni ul. Żeromskiego 
i ul. wigury w Ząbkach 

•	 adaptacja parkingu P+R pod pasażem 
przy ul. orlej w Ząbkach

6. W trakcie opracowywania dokumenta-
cji projektowej 

•	 ul. Pogodna 
•	 ul. Na bagnie 
•	 ul. Saperów 
•	 ul. olszewskiego
•	 ul. bociania
•	 ul. Sokola
•	 budowa hali sportowej przy ul. batore-

go 1 w Ząbkach 

7. W trakcie przygotowywania do opraco-
wania programu funkcjonalno-użytkowego

•	 adaptacja kompleksu budynków zlo-
kalizowanych przy ul. Langiewicza 1 
w Ząbkach dla potrzeb budowy przed-
szkola publicznego – w tym ekspertyza 

•	 budowa czterech siłowni plenerowych 
różnego typu na terenie miasta Ząbki

8. Przygotowanie do podpisania umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowej 

•	 opracowani dokumentacji projektowej 
budowy Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. dzikiej w Ząbkach 

9. Złożenie wniosków o pozwolenie na 
budowę do Starostwa w Wołominie 

•	 budowa budynku komunalnego przy 
ul. kaszubskiej w Ząbkach 

•	 budowa ul. Powstańców na odc. od ul. 
dzikiej do ul. dw 631

•	 budowa ścieżki rowerowej w parku 
miejskim w Ząbkach

•	 budowa parkingu P+R przy ul. Piłsud-
skiego w Ząbkach

•	 budowa ul. Zakopiańskiej w Ząbkach 
(oczekiwanie na decyzję administra-
cyjną)
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WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Wynajmę lokal 
(40 m2)

pod działalność gospodarczą

Ząbki, ul. Drewnicka 1C

tel.: 503-015-083

tym razem marsz zakończył się wspólnym polonezem na murawie 
miejskiego Stadionu. miłą niespodzianką okazały się stroje tancerzy, 
niektóre nawet z okresu średniowiecza i baroku. Szczególnie uroczo 
prezentowały się przedszkolaki w kolorowych przebraniach. burmi-
strzowie Ząbek i Zielonki, p. Robert Perkowski i p. Grzegorz dudzik 
zaprosili wszystkich obecnych do tańca, sami także ruszając w tany. Nasi 
mieszkańcy okazali się poczuciem humoru i część osób rzeczywiście 
dołączyła do barwnego korowodu. dzięki temu aż 111 par zatańczyło, 
pod przewodnictwem wodzireja kruczka, łącząc się kolejno w czwórki 
i ósemki. Udały się nawet układy taneczne! Prowadzili, ubrani w tra-
dycyjne stroje, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz gimnazjaliści, 
którzy wyglądali wyjątkowo pięknie. 

Jedną z par wiodących był wiceprzewodniczący Rady miasta 
marki, p. tomasz Paciorek w parze z piękną panią, rodem z XIX wieku. 
Najmłodszy uczestnik tańczył z mamą, siedząc w wózku, a najstarszy 
akurat tego dnia obchodził swoje 80 urodziny.

Na małych uczestników czekały także dmuchańce, kucyki i inne 
atrakcje. Szczególnym powodzeniem, jak zwykle cieszyły się warkoczyki 
i malowanie buziek w wykonaniu wolontariuszy Caritas z Gimnazjum 
nr 2. Z kolei młodzież z mareckiej szkoły „ad astra” zbierała fundusze 
na rzecz Hospicjum domowego, wspomagającego najciężej chorych.

marsz „kierunek Życie i Rodzina”Dokończenie ze str. 1

więcej zdjęć oraz film z wydarzenia można zobaczyć na stronie 
www.marszwzabkach.pl

dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wspierającym 
wydarzenie a szczególnie władzom miast: Ząbek, marek i Zielonki.

do miłego zobaczenia za rok!

Prezes i członkowie fundacji WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A
NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki miasta oraz zachęcenie mieszkańców do 
dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, 
wspólnoty mieszkaniowe. 

II.  Organizator
burmistrz miasta Ząbki

III.  Przedmiot konkursu
konkurs zorganizowany jest w kategoriach:

a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon,
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej.

IV.  Udział w konkursie
1.  w konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy 

miasta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej 
edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).

2.  warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 
chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie 
w Urzędzie miasta (pok. 28) formularza zgłoszenio-
wego.  

V.  Termin konkursu
1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 

dnia 20 czerwca 2017 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez miejską 

komisję konkursową do  30  czerwca br.
3.  ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w lip-

cu br.

VI.  Komisja konkursowa
miejska komisja konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

VII.  Kryteria oceny
komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria:

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW 
 

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu na najładniejszą posesję w Mieście Ząbki 

 
 
 
 
...........................................................                                   ............................................. 
(imię i nazwisko właściciela posesji)                                                     (data) 
 
........................................................... 
(dokładny adres) 
 
............................................................ 
(telefon kontaktowy) 
 
 
 
 Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu „ZĄBKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:   
 
a) najładniejszy ogród 
b) najładniejszy balkon 
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię) 
 
 
 
 
 
                                                                          ................................................................. 
                                                                                        (podpis właściciela posesji) 
 
 

1.  w przypadku ogrodów:
– ogólny wygląd ogrodu, wraże-

nia estetyczne
– stan i wygląd ogrodzenia
– kompozycje kwiatowe
– utrzymanie zieleni, trawniki, 

krzewy
– mała architektura ogrodowa
– sposób utylizacji odpadów

2.  w przypadku balkonów:
– ogólny wygląd balkonu
– ukwiecenie balkonu, kompo-

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

2.  wysokość nagród będzie ustalo-
na odrębnie dla każdej kategorii 
konkursowej.

3.  w każdej kategorii planuje się 
przyznać po trzy nagrody od-
powiednio za I, II, III miejsce oraz 
wyróżnienia dla pozostałych 
uczestników.

IX.  Inne
organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów i 
ich właścicieli oraz podania wyników 
do publicznej wiadomości.
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do 20 czerwca br.

do 30 czerwca br.

(pok. nr 28).

w lipcu.
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Hotel mansor to kompleks, na który składa się nie tylko ciesząca 
się coraz większą popularnością restauracja, a także 3 sale okolicz-
nościowe i pokoje hotelowe.

Hotelowa kameralna restauracja może przyjąć 30 Gości. Szef 
kuchni Grzegorz Sebastian poleca skomponowane z niezwykłą staran-
nością przystawki, dania mięsne i jarskie, ale także aromatyczne zupy 
i znakomite desery. to wszystko w tonacji tradycyjnej kuchni polskiej 
z akcentem międzynarodowym. Restauracja czynna jest codziennie 
w godz. 12.00 – 22.00. 

Na okoliczność przyjęć do 130 Gości rekomendowana jest Sala 
Złota, która w swoim zrównoważonym i eleganckim, stylem przy-
ciąga nie tylko Narzeczonych, ale także rodziców zainteresowanych 
chrzcinami i komunią. Sala doskonale nadaje się także na różnego 
rodzaju jubileusze.

Sala Kryształowa, wyróżniona przez stację tVN, jako jedna z 20 
najpiękniejszych sal weselnych w Polsce, to największa duma właści-
cieli, którzy opierając się na ponad 10 letnim doświadczeniu w branży, 
stworzyli wyjątkowe miejsce, którego niepodważalna popularność to 
najlepsza wizytówka.

Dokończenie ze str. 1

Sala Konferencyjna, polecana do 70 Gości, to funkcjonalna 
i stonowana sala, wyposażona w kompletne zaplecze multimedialne, 
Rekomendowana nie tylko na konferencje i spotkania biznesowe, ale 
także uroczystości rodzinne.

Na bazę noclegową składa się 15 nowocześnie urządzonych 
pokoi w konfiguracji 2 os. i 3 os. oraz ekskluzywny apartament. Hotel 
może zapewnić nocleg dla 40 Gości. ambicją właścicieli jest oddanie 
do dyspozycji Gości kolejnych pokoi i apartamentów. w niedalekiej 
przyszłości zostanie oddane do użytku drugie piętro hotelu, dzięki 
czemu liczba miejsc noclegowych wzrośnie do 70.

Znakomite położenie, skomunikowane z głównymi trasami wylo-
towymi, sprawia, że hotel jest atrakcyjny nie tylko dla Gości lokalnych, 
ale także z całej Polski i zagranicy.

Jak zapewnia właściciel, Pani monika Stala „hotel to spełnienie 
moich marzeń, ale także ciężka praca. Chcemy, aby marka mansor 
kojarzyła się nie tylko z luksusem, ale także gościnnością i znakomitą 
kuchnią. Zadowolenie naszych Gości to nasz cel na najbliższe lata”.

Hotel Mansor • Ząbki, ul. Ks. I. Skorupki 5
tel. 533-929-259 • e-mail: kontakt@mansor.pl

sprzętu tenisowego (piłki, rakiety). organizowane są również zajęcia 
indywidualne, jak i grupowe dla dzieci i dorosłych. 

Dla kogo tenis?
– Już dzieci w wieku 4-5 lat mogą rozpocząć swoją tenisową przy-

godę, dobierając dziecku odpowiedni sprzęt; wolniejsze piłki, lżejsze 
rakiety oraz ucząc się na mniejszym korcie. Na skutek tego gra dla 
dzieci staje się prostsza, emocjonująca i sprawia przede wszystkim 
frajdę. wpływa pozytywnie na rozwój każdej pociechy, rozwijając nie 
tylko zdolność ruchową i intelektualną ale również uczy dyscypliny 
i pozwala kształtować charakter każdego dziecka – informuje karolina 
Lachowska, menadżer klubu tenisowego „Rakietą Ząbki”.

– w przypadku osób dorosłych nie ma żadnych ograniczeń wieko-
wych. Zapraszamy wszystkie osoby chcące spędzić aktyw-
nie czas, zrelaksować i odstresować się po ciężkim dniu. 
obecnie coraz to więcej osób prowadzi zdrowy i sportowy 
tryb życia. Gra w tenisa poprawia sprawność fizyczną i kon-
dycję a także pomaga zgubić zbędne kilogramy i zadbać 
o smukłą sylwetkę. w ciągu jednej godziny, możemy spalić 
od 400 do 600 kalorii – dodaje pani karolina. 

Więcej informacji 
na stronie internetowej www.teniszabki.pl

Hotel mansor wita pierwszych Gości

Zagrajmy w tenisa w Ząbkach

Miłośnicy tej królewskiej dyscypliny sportowej nie 
muszą już szukać kortów tenisowych w Warszawie 

czy w innych odległych miejscach, gdyż te właśnie zosta-
ły oddane do użytku w Ząbkach, na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, tuż za basenem. 

do dyspozycji mamy 4 całoroczne korty tenisowe o nawierzchni 
trawiastej wysokości 15 mm. korty przystosowane są do każdych 
warunków atmosferycznych. w sezonie zimowym są ogrzewane, nato-

miast w sezonie letnim ściany 
boczne hal są otwierane, dzięki 
temu każdy gracz będzie czuł 
się komfortowo. obiekt posia-
da także pełną infrastrukturę 
sanitarną (szatnie, prysznice 
oraz toalety).

w ofercie znajdzie się tak-
że możliwość wypożyczenia 
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Zwycięzcy w konkursie 
„Razem dla klimatu”

W dniu 26.04.2017 odbył się finał 
konkursu międzyszkolnego or-

ganizowanego przez Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Ząbkach. Pierwszy etap konkursu 
polegał na nagraniu krótkiego doświadczenia 
dotyczącego ochrony klimatu. Wyłonione druży-
ny po pierwszym etapie zmierzyły się w konku-
rencjach ekologicznych. Do drugiego etapu za-
kwalifikowały się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach.

VI Międzyszkolny 
Festiwal Piosenki Religijnej za nami

Festiwal odbył się 27 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 i wzię-
ło w nim udział 20 uczniów z 4 ząbkowskich szkół podstawowych. Jury 

w składzie: p. Jadwiga Żaboklicka – nauczycielka muzyki, ks. Andrzej Kop-
czyński – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, p. Sławomir Skotnicki – dy-
rektor MOK nie miało łatwego wyboru. 

Uczniowie zaprezentowali i omówili krót-
ko swoje prezentacje (doświadczenia) , na-
stępnie odpowiadali drużynowo na pytania 
w formie programu ,,Jeden z dziesięciu’’. 

Po wszystkich konkurencjach jury podli-
czyło punkty i ostatecznie zwyciężyli:
•	 I miejsce:

– Paweł Gołaszewski i Natalia Nowakow-
ska klasa 6g SP 2 Ząbki

•	 II miejsce:
– antoni Życiński SP 1 Ząbki

•	 III miejsce: 
– katarzyna Przytniak i Julia Poślad 
 SP 1 Ząbki

•	Wyróżnienia otrzymały:
– amanda Żaczek SP 2 Ząbki 
– oliwia marmurowicz SP 2 Ząbki
– Renata Hrystiv SP 2 Ząbki

Organizatorzy: 
nauczyciele 

przyrody

Uczestnicy okazali się dobrze przygoto-
wani i prezentowali wysoki poziom umiejęt-
ności wokalnych oraz wykazali się wyborem 
ciekawych piosenek. dziękujemy nauczycie-
lom z  zaproszonych szkół, którzy świetnie 
przygotowali uczniów: p. Jadwidze Zygmunt 
ze Szkoły Podstawowej nr.1, p. wirze kamiń-
skiej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Popiełuszki, p. Irenie Jaszczyk z Zespołu 
Publicznych Szkół katolickich. Jak co roku 
zaszczyciła nas swoją obecnością p. Grażyna 
Sobierajska – dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej, która tym razem obdarowała 
laureatów, kartami podarunkowymi do skle-
pu Rossmann. a laureatami zostali: 
•	Kategoria klasy I-III:

– I miejsce- maja Pokwap z Zespołu Szkół 
katolickich

– II miejsce – karolina Roguska z SP2
– III miejsce – aleksandra kot z SP1
– wyróżnienie: mateusz kasprzak z Ze-

społu Szkół katolickich 
•	Kategoria klasy IV-VI:

– I miejsce – melania Gałązka z SP2
– II miejsce – Zofia Żulewska z Zespołu 

Szkół katolickich
– III miejsce – malwina Łuczak z SP1
– wyróżnienie: Zuzanna kora z Zespołu 

Szkół katolickich 

•	Grand Prix: 
– kinga krasnodębska z SP1

•	Wyróżnienia ks. proboszcza: 
– antonina werschner z  Zespołu Szkół 

katolickich oraz Filip Przybylski z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej.

dziękujemy również ks. proboszczowi 
a. kopczyńskiemu za ufundowanie nagród 
specjalnych oraz słodkości dla wszystkich 
uczestników i Radzie Rodziców przy SP2 za 
sponsorowanie nagród głównych. Jesteśmy 
wdzięczni też p. dyrektor Irenie małyszczuk, 
która jest życzliwa dla tego przedsięwzięcia 
i zawsze znajduje czas, by pogratulować lau-
reatom. 

w imieniu organizatorów – katechetów 
ząbkowskiej „dwójki” 

Katarzyna Węgrzynek
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ze szkół z warszawy. Pozostałe klasy z SP3 uzyskały świetne wyniki 
w województwie mazowieckim: Vb zajęła 7 miejsce, zajmując przy tym 
pierwsze miejsce w województwie mazowieckim wśród klas piątych 
i wyprzedzając większość uczestniczących klas szóstych, VId i VIe 
jednocześnie miejsce 9, klasa VIf zajęła miejsce 12 oraz Va miejsce 14.

Szczegółowe wyniki dostępne są w linku:http://www.mbg.uz.zgora.pl/. 
międzynarodowy konkurs matematyczny „matematyka bez granic” 

organizowany jest pod auspicjami Rady europy. w Polsce patronat nad 
nim objęło Polskie towarzystwo matematyczne. konkurs ma niespo-
tykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie 
mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Zadania 
konkursowe są interdyscyplinarne, a konkurs jest adresowany do sze-
rokiego kręgu uczniów, nie tylko najlepszych matematyków. Liczą się 
w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomy-
słowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne itp. konkurs ma 
na celu podniesienie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników 
grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, co ma ogromny wpływ na 
integrację zespołu klasowego. daje on również możliwość sprawdze-
nia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników 
z innych krajów. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych 
i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych 
dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. 

dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. mają zróżnico-
wany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się 
wykazać. Jedno z zadań konkursowych sprawdzało nie tylko znajomość 
matematyki i logicznego myślenia, ale także umiejętności językowe 
uczniów. Jego treść podana była w języku obcym. Nasi uczniowie 
wybrali język angielski. opis toku myślenia i rozwiązanie też trzeba 

było przedstawić w wybranym języku obcym. konkurs „ma-
thématiquessansfrontiéres” przywędrował do nas z Francji, 
gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Pierwsza 
edycja odbyła się w 1989 roku, a Polacy startują w nim od 
1993 r. od 2001 r. patronat nad polską edycją konkursu 
objęło Polskie towarzystwo matematyczne. Początkowo or-
ganizacją konkursu zajmował się komitet krajowy w Nowym 
Sączu, ale w 2007 r. został on przeniesiony do Zielonej Góry.

obecnie w konkursie uczestniczy ponad dwadzieścia 
siedem krajów z całego świata.

Zespół Nauczycieli Matematyki w SP3 Ząbkach

Sukces ząbkowskich 
judoków w Czechach

W ostatni weekend kwietnia “Rekiny” z UKS”Same-
Judo” miały okazję wystartować w Międzynarodo-

wym Turnieju Judo w Ceskiej Lipie. W  czeskim turnieju 
wzięło udział ponad 450 zawodników z 33 klubów z 6 
krajów. Po trudnych walkach stawaliśmy na podium aż 11 
razy!

Cieszą bardzo dobre walki naszych Rekinów! Po turnieju zawodni-
cy zostali, aby trenować na międzynarodowym campie, ucząc się od 

zagranicznych 
trenerów oraz to-
cząc kilkanaście 
walk z zagranicz-
nymi kolegami!

to kolejny 
duży sukces na-
szej młodzieży!

Gratulujemy!

„MateMat yka bez granic”

Wysoki wynik SP3 
w międzynarodowym 
konkursie matematycznym 

W finale XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu 
„Matematyka bez granic”, który odbył się 8 lute-

go 2017 roku w kategorii Junior uczestniczyło aż sześć 
klas ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca, 
w tym dwie piąte Va i Vb oraz cztery szóste VIc, Vid, Vie 
i Vif. Wszystkie klasy z SP3 zajęły wysokie miejsca. Naj-
wyższe miejsce wśród uczestników z Ząbek zajęła VIc, 
która zdobyła 9 miejsce w kraju na 458 uczestniczących, 
wyprzedzając tym samym większość klas z całej Polski.

konkurując z klasami szóstymi i piątymi Vb zajęła niewiele gorsze, 
bo 12 miejsce w kraju. Inne klasy z SP3 osiągnęły również bardzo 
wysokie wyniki w rankingu krajowym VId i VIe jednocześnie miejsce 
14, klasa VIf miejsce 17 oraz Va miejsce 19. klasyfikacja SP3 z Ząbek 
w rankingu województwa mazowieckiego przedstawia się imponująco. 
Na 85 klas startujących w województwie mazowieckim klasa VIc zajęła 
5 miejsce, wyprzedzając większość uczestniczących w konkursie klas 

Czterej bracia Sobierajscy 
na Mistrzostwach Europy!

w sobotę 13 maja, w krakowie doszło do niecodziennej sytu-
acji. Podczas Finału LIGI oCRa Poland, czyli biegu z przeszkodami 
na dystansie sześciu kilometrów, czterech braci Sobierajskich 
zwyciężyło w swoich 
kategoriach wieko-
wych. 27-letni wojtek 
wygrał cały bieg, 19-let-
ni maniek zajął pierw-
sze miejsce w kategorii 
18-24 lata, a 15-letni 
bolek i 13-letni krzy-
siek zdominowali kate-
gorię wiekową 13-17. 
dzięki temu sukcesowi 
zdobyli kwalifikacje na 
odbywające 4 czerwca 
w Niemczech mistrzo-
stwa europy w biegach 
z przeszkodami, gdzie 
będą reprezentować 
Polską na dystansie 
piętnastu kilometrów.
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ORGANIZATOR AKCJI:

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

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

Firmy, które udzieliły rabatów 
mieszkańcom Ząbek 

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej 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 świad-
czone 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. Su-
gerujemy 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.

CZĘŚĆ II  (ciąg dalszy w kolejnych numerach)

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

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

10%

36 Uczniowski klub Sportowy „omega 
Sports” Robert kwiatkowski

zajęcia z Fma (Filipińskich Sztuk walki), Chińskich Sztuk walki, kursy Samoobrony dla kobiet, 
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

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

38 „krasnalek” monika Poławska sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. wyspiańskiego 2b, 
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234 5%

39 „auto Perfekt”
mechanika i kosmetyka Pojazdowa

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

40 „metaLmaX” – Henryk Lemański

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

2%

41 „o-Z car”
mechanika samochodowa, wulkanizacja, blacharstwo i lakiernictwo. 
kontakt: Ząbki, ul. brzozowa 2 a, 
tel. 22 781-66-06, 506-186-936, 509-973-877, www.autozabki.pl, e-mail: warsztat@autozabki.pl

Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%

– felgi aluminiowe – 6%
felgi aluminiowe niskoprofilowe

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

(mechanika) – 5%

42 Sklep „wszystko dla twojego dziecka” 
bożeny motoszko

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

5%

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

10%

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

7%

45 „moNo” s.c. sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż kom-
pletnego wyposażenia łazienek. kontakt: Ząbki, ul. kuleszy 1a, tel. 22 781 64 94 5%

46 agent ubezpieczeniowy Firmy aVIVa 
artur orłowski Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań 
i domów

5% na ubezpieczenia majątku firmy

47 wash master& Service master

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

10%

48 mYJNIa RĘCZNa PaRowa, 
wULkaNIZaCJa ekowaSCH maSteR

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

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

49 Firma „FaCHowIeC RÓwNY I SYN S.C.”

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

5%

50 Firma „embRam” 
Przemysława kamińskiego

Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych, prze-
mysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy są: 
NoRmStaHL, wIŚNIowSkI, RYteRNa, NICe, Came, FaaC, bFt. „embRam” wykonuje wszelkiego rodzaju prze-
róbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację. 
kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl

5%

51 bHP dLa bIZNeSU

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

15% (z wyłączeniem sprzedaży)
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52 FLoRma malwina micherdzińska
firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju 
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl

5%

53 auto Serwis kozłowski mariusz
diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria 
kół. kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 1d, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl,
tel. 503-045-445, 22 799-71-47

15%

54 Centrum medyczne LeCZYmed Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). dane kontaktowe: Ząbki,
ul. krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl

10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem 
dowodu osobistego

55 Firma „Żuczek” Paweł dobrowolski profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) kaRCHeR, do-
jazd do klienta gratis. kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202 10%

56 P.H.U. „adamo”
dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy domo-
we. kontakt: Ząbki ul. kochanowskiego 1a, Ząbki, tel. 22 619-22-78, tel. kom. 602-402-425,
e-mail: a.rolety@wp.pl, adres www: www. adamo.waw.pl

10%

57 alab Laboratoria Sp. z o.o.
ogólnopolska Sieć Laboratoriów analiz medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych po 
wysokospecjalistyczne bez skierowań lekarskich. kontakt: Ząbki, ul. wiosenna 14 lokal U1-3,
tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl

10%

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

20%

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

5%

60 bogdan Śladowski „boFoto” usługi fotograficzne, nauka fotografii. kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl, 
tel. 501-352-753 10%

61 LIGHtS & SHadowS s.c. 
L. Przyborowski, R. Lipiec

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

15%

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

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

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

65 biuro Usług księgowych 
Iwona Sitkowska

Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych. 
kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 a/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl 10%

66 manual-med gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
kontakt: 05-091 Ząbki, ul. wronia 11b, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl 10%

67 akademia Urody agnieszki Sasin „aS” zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
kontakt: Ząbki, ul. orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/akademiaUrodyaS 10%

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

5%

69 Firma „woJadŻo”
oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
kontakt: „woJadŻo” magdalena el Ghamari, ul. wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107

5%

70 PHU moNImeX NZoZ
miejska Przychodnia okulistyczna

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

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

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

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

dla zameldowanych mieszkańców Ząbek

72 kancelaria Radcy Prawnego
mariusz astasiewicz

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

73 USmIX tomasza Szybki Sprzedaż odkurzaczy i akcesoriów. 
kontakt: 05-091 Ząbki, ul. brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl

4% rabatu na oferowane usługi wszystkim 
zameldowanym mieszkańcom Ząbek

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

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

akcesoria, worki, filtry

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

10% rabatu na oferowane usługi, 
oraz dodatkowo 

5% na zakup materiału

75 dRew-PLak Sławomir wikieł,
ul. mokry Ług 23a, 04-434 warszawa

kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni. 
kontakt magdalena Rybak tel. 669-969-192 20%

76 „Zmiana planów” katarzyna krasuska

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

10%

77
Lux Light Gabinet Fotozabiegów i estetyki
Pani anety Piechocińskiej

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

7% na zabiegi IPL, 
oraz modelowanie sylwetki

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

79 PHU LeadeR SPoRt 
Jakuba Lewandowskiego

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

80 Firma SebRem 
katarzyny majewskiej

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

10%

81 Fotografia LeN-aRt 
beaty Lenart

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

15%

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

83 „bonsai Usługi Stolarskie”
Usługi stolarskie. kompleksowe wyposażenie wnętrz, realizacja nietypowych zamówień. 
kontakt: e-mail: biuro@stolarstwogadomski.pl, strona www: www.stolarstwogadomski.pl, 
facebook: www.facebook.com/stolarstwogadomski

5%

84
Centrum Psychologiczne „Via Vita” S.C. 
Justyna Lewandowska 
Renata wawrzyn

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

10% 
(poza usługami o ustawowo określonej 

płatności)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz miasta ząBki 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 
o pow. 3 351 m2, 

położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia 
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali 
konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł
+ obowiązujący podatek Vat.
wadium: 100 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
13 czerwca 2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 
znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobu-
sowa (Ztm warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Centrum Miasta
z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Centrum miasta, 
przygotowanego na podstawie Uchwały Rady miasta Ząbki Nr VIII/52/2007 Rady miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą miasta Ząbki Nr XVIII/139/2011 
z dnia 7 listopada 2011r., uchwałą Nr XIX/145/2011 z dnia 29 listopada 2011r., uchwałą Nr XXII/173/2012 z dnia 25 stycznia 2012r., uchwałą Nr 
XXXIII/271/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. i uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą Nr LIV/489/2014 
Rady miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LV/514/2014 Rady miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., uchwałą Nr XIII/115/2015 Rady 
miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015 r., oraz uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach: od 5 czerwca do 10 lipca 
2017 r. w Urzędzie miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16 w godzinach od 1000 do 1800 – poniedziałki, od 800 do 1600 – wtorki, 
środy, czwartki, od 700 do 1500 – piątki.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w Urzędzie miasta Ząbki przy ul. wojska Polskie-
go 10, na sali konferencyjnej (parter budynku), w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do burmistrza miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz miasta Ząbki. Uwagi można składać: w formie pisemnej w biurze obsługi Interesanta 
Urzędu miasta, pocztą na adres: Urząd miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego i ochrony Środowiska Urzędu miasta Ząbki, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej pro-
jekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz miasta Ząbki.
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż • Depilacja • Mezoterapia 
• Pielęgnacja dłoni i stóp

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

do 20 czerwca br.

do 30 czerwca br.

(pok. nr 28).

w lipcu.


