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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Po mszy, mimo bardzo ulewnego deszczu, uczestnicy uroczy−
stości przeszli w asyście wojska i pocztów sztandarowych na
cmentarz parafialny, gdzie znajduje się pomnik ku czci bohate−
rów walczących w 1920 roku.

Oddając im hołd odbył się apel poległych, a w niebo wystrze−
liły salwy honorowe. Podczas uroczystości głos zabrali honoro−
wi goście, m.in.: poseł Mariusz Błaszczak, b. minister w Kance−
larii Prezydenta RP oraz radny sejmiku wojewódzkiego Jacek
Sasin oraz starosta wołomiński Piotr Uściński.

Na zakończenie delegacje władz państwowych, samorządo−
wych oraz organizacji społecznych  złożyły wieńce przed po−
mnikiem poległych.

red.

Obchody „Cudu nad Wisłą”
13 sierpnia, o godz. 18.00, w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy odby³a siê uroczysta msza œw. w
intencji Ojczyzny. By³a to jedna z pierwszych uroczystoœci w ramach ca³ego cyklu obchodów
„Cudu nad Wis³¹”.
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Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

profesjonalny dobór

aparatów słuchowych

REFUNDACJA NFZ

I i III piątek miesiąca

w godz. 09.00−11.00

Ząbki Narutowicza 4

tel: 602−171−462

AGENCJA  METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI

Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami

——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem

—––––———————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.

/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715, 605 059 106

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net

e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl
www.aptekapoludnie.pl

KOLEKTORY
SŁONECZNE
Sprzedaż i montaż

Dotacje do 45%
wartości

Załatwiamy wszelkie
formalności za Ciebie.

tel: 889−639−432
     508−803−139

Osoby zainteresowane
prosimy

o kontakt telefoniczny.

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e−mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny W−wa Ursus, tel. 22 667 75 16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałek: godz.: 1600−1800

piątki: godz.: 800−1000

OG£OSZENIE
Mam do wycięcia jedną to−

polę i trzy modrzewie. Drew−
no oddam za usługę i wy−

wóz z posesji.
Drzewa rosną na mojej nie−

ruchomości w Ząbkach.
tel. 22 843 96 87

WIZYTY DOMOWE
dr n. med. Jacek Rutka
 specjalista chorób dzieci

NEFROLOG
   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców oraz Uczniowie zapraszają
Absolwentów i Sympatyków Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ząbkach na uro−
czystość XXX − lecia nadania szko−
le imienia generała Franciszka Kle−
eberga, która odbędzie się 9 września
2011r. w Ząbkach przy ul. Piłsudskie−
go 35. Obchody uroczystości roz−
poczną się Mszą Św. w Kościele pw.
Św. Trójcy o godz. 10.00.

SAWMAR
– JĘZYK POLSKI

Ząbki, tuż przy stacji
Wszechstronna pomoc
(siedem dni w tygodniu)

dla dorosłych oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych
Nauczyciel dyplomowany:

501 – 772 – 295
hemara@life.pl
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Budowy dróg ci¹g dalszy
Niedawno zakończona została budowa ul. Powstańców (na odc.

Reymonta – Dzika). Był to drugi etap przebudowy tej jednej z
najważniejszych dróg w południowej części Ząbek.

Bardzo blisko zakończenia  jest również ostatni (trzeci) etap
przebudowy drogi powiatowej w ul. Batorego.

Bardzo mocno zaawansowane są prace w ul. Jana Pawła II. W
przybliżeniu wykonano już ok. 70− 80 %. Pozostają praktycznie
prace związane z uzupełnieniem podbudowy oraz wylaniem as−
faltu.

Dość sprawnie toczy się budowa drogi w ul. 11 – go Listopa−
da, gdzie wykonano
ok. 50% robót bu−
dowlanych. Zarów−
no ul. Jana Pawła II,
jak i 11 –go Listo−
pada realizowane są
przy wsparciu fun−
duszy unijnych.

Na uwagę zasłu−
gują również prace
związane z budową
II etapu Orlika przy
Publicznym Gimna−
zjum Nr 1. Obok
boiska do gry w pił−
kę nożną powstaje
boisko wielofunk−
cyjne.

red. ul. 11-go Listopada

ul. Jana Paw³a II

ul. Powstañców Prace przy boisku wielofunkcyjnym (PG nr 1)

ul. Jana Paw³a II

ul. Batorego

ul. Batorego
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011 r. Nr
111, poz. 652) uczniowie rozpoczynający naukę klasach I − III
szkół podstawowych oraz w klasach III gimna−
zjów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ma−
terialnej lub życiowej, będą mogli otrzymać po−
moc w formie dofinansowania zakupu podręcz−
ników szkolnych.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez
względu na sytuację materialną i życiową,
uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośle−
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężony−
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawno−
ści jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzie−
ci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimna−
zjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników
w 2011 r. należy składać w szkołach podstawowych
i gimnazjach, w terminie do dnia 8 września 2011
r. (dotyczy szkół na terenie Miasta Ząbki).

W celu usprawnienia działań związanych z pro−
cedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu
podręczników Miasto Ząbki opracowało:

a)   wzory wniosków o dofinansowanie zaku−
pu podręczników wraz z instrukcją ich wypeł−
niania ( dotyczy uczniów uczęszczających do
szkół na terenie Miasta Ząbki ):

− druk nr 1 dotyczący uczniów klas I−III szkół
podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów,

− druk nr 2 dotyczący uczniów słabo widzą−
cych, niesłyszących, z upośledzeniem umysło−
wym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełno−
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw−
ność wymieniona wyżej, posiadających orzecze−
nie o potrzebie kształcenia specjalnego, o któ−

Dofinansowanie podręczników w 2011 r. − „Wyprawka szkolna”
rym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obo−
wiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie Miasta Ząbki.

Prawdopodobnie Ząbki są  miastem z najdłuższą ulicą
oświetloną lampami LED w Polsce

Mowa jest o nowoczesnych, energooszczędnych lam−
pach zainstalowanych w zmodernizowanej ulicy Wolno−
ści. Są to lampy polskiego producenta o dużej mocy (jak
na lampy ledowe) i białym świetle. Lampa to odpowied−
nik 150 Watowej żarówki sodowej (typowe do oświetle−
nia ulicznego) z tym, że lampa ledowa pobiera o połowę
mniej prądu i z uwagi na białe światło lepiej odwzorowu−
je kolory. Jestem ciekaw Państwa oceny, nie wykluczo−
ne, że gdy lampy zsyłają Państwa sympatię, będą sukce−
sywnie instalowane również na innych ulicach.

Najważniejszy efekt to to, że bez problemu można czytać
książki nawet w nocy a miasto Ząbki oszczędza na comie−
sięcznych rachunkach za prąd i to nie małe pieniądze.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski.

Nowoczesne oświetlenie ząbkowskich ulic
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SERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN

SPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna

BEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414        22/423 30 32
e−mail mirek_57 interia.pl

Sesja Nr XV:
− zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych

dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miej−
skiej

− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finan−
sowej Miasta Ząbki na lata 2011 − 2018

− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2011 rok

Sesja Nr XVI:
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na
czas nieokreślony

− w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w
Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

− w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr XVI / 107 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18

sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii
autobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Powstańców

− zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierw−

XV i XVI sesja Rady Miasta Ząbki
4 i 18 sierpnia mia³y miejsce dwie sesje Rady Miasta (odpowiednio XV i XVI), pod-
czas których podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:

INFORMACJA
TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW

O ŒWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 sierpnia świadczenia z funduszu alimen−
tacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 października 2011 roku.

Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października
świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada
2011 r.

Wnioski na wypłatę świadczeń z funduszu  alimentacyjnego wydawane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 12 (na parterze)

INFORMACJA
TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW

O ŒWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy

2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.
W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 30 wrze−

śnia świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad
wypłaca się do dnia 30 listopada 2011 roku.

Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada świadczenia rodzinne za mie−
siąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wnioski na wypłatę świadczeń rodzinnych wydawane są w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego
12 (na parterze)

sze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finanso−
wego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierw−
sze półrocze

− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finan−
sowej Miasta Ząbki na lata 2011 − 2018

− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2011 rok

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka – prawo miejscowe.
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Kluczowym celem uruchomienia tej linii jest poprawa obsługi komunika−
cyjnej dynamicznie rozwijającego się miasta. Mimo dość dobrze rozwinięte−
go systemu komunikacji miejskiej wciąż rosną potrzeby w tym zakresie. Nowa
linia ma zapewnić jeszcze większą funkcjonalność poprzez skoordynowanie
rozkładu jazdy z rozkładami pozostałych linii autobusowych i PKP, tak aby
pasażer przesiadając się do innego środka transportu mógł tego dokonać w
miarę płynnie, bez konieczności długiego oczekiwania. W rozkładzie jazdy
zostanie uwzględniony też grafik szkoły, aby również uczniowie mogli na czas
dotrzeć na zajęcia. Ponadto umożliwi dojazd do Urzędu Miasta, Miejskiej
Przychodni, publicznych przychodni oraz wielu innych miejsc użyteczności
publicznej, a w przyszłości nawet do miejskiej pływalni. Nowa linia ma więc
wobec pozostałych charakter komplementarny, uzupełniający. „Darmobusem”

bez trudu będzie można przejechać z południowej części Ząbek do północnej,
a docelowo do Centrum M1, gdzie obok PKP stanowi również bardzo dobry
przesiadkowy węzeł komunikacji publicznej.

Co istotne, będzie to bezpłatny przejazd dla mieszkańców zameldowa−
nych w Ząbkach, osoby nie zameldowane będą musiały wykupić bilet. Jed−
nak w pierwszym miesiącu istnienia linii (we wrześniu) oraz 1 listopada
wszyscy będą mogli skorzystać z tej linii bezpłatnie. W tej sprawie radni
podjęli na ostatniej sesji odpowiednią uchwałę.

 Przebieg trasy ma charakter wariantowy:
a) trasa w wariancie pierwszym określana jako „Piłsudskiego”: długość 12,8

km  Miasto Marki – Centrum Handlowe Marki (pętla); Miasto Ząbki – ul Wol−
ności, ul Narutowicza, ul. Wigury, ul. Żeromskiego, ul. Batorego, ul. 3 Ma−
ja, ul. Orla; ul. Skorupki, ul. Sosnowa, ul. Gajowa, ul. Kosynierów, ul. Maczka,
ul. Powstańców, ul Piłsudskiego, ul. Skorupki; ul. Orla, ul 3 Maja, ul Bato−
rego, ul. Żeromskiego, ul. Wigury, ul. Narutowicza, ul. Wolności, ul. Radzy−
mińska, Miasto Marki – Centrum Handlowe Marki(pętla);

b) trasa w wariacie drugim określana jako „Skrajna” długości 14 km: Mia−
sto Marki – Centrum Handlowe Marki (pętla); Miasto Ząbki − ul. Wolno−

Rusza ząbkowski „darmobus”
Ju¿ od 1 wrzeœnia zostaje uruchomiona bezp³atna linia autobusowa Z¥BKI-1. Chodzi
o popularnie zwany „darmobus”, który bêdzie kursowa³ na trasie Centrum Handlo-
we M1 – Z¹bki - Centrum Handlowe M1. Jest to kolejna linia autobusowa na terenie
miasta, która w znakomity sposób uzupe³ni ofertê linii ZTM oraz X. Ale w istocie
„darmobus” to coœ wiêcej ni¿ tylko dodatkowy œrodek transportu w mieœcie.

ści, ul. Narutowicza, ul. Wigury, ul. Żeromskiego, ul Batorego, ul. 3 Maja,
ul. Orla; ul. Skorupki, ul. Sosnowa, ul. Gajowa, ul. Kosynierów, ul. Macz−
ka, ul. Powstańców, ul Piłsudskiego, ul. Skrajna, ul. Zycha; ul. Warszaw−
ska, ul. Piłsudskiego, ul. Skorupki; ul. Orla, ul. 3 Maja, ul. Batorego,
ul. Żeromskiego, ul. Wigury, ul. Narutowicza, ul. Wolności, ul. Radzy−
mińska, Miasto Marki – Centrum Handlowe Marki (pętla);
W dzień roboczy w godzinach szczytu (od godz. 06:00 do godz. 09:00

oraz od godz. 15:00 do 18:00) będą realizowane 2 kursy na godzinę trasą
w wariancie pierwszym „Piłsudskiego” i 1 kurs na godzinę trasą w warian−
cie drugim „Skrajna”. W dzień powszedni poza godzinami szczytu oraz w
niedziele i święta kursy będą wykonywane naprzemiennie w obu warian−
tach trasy  po 1−nym na godzinę.

Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany na stronie Urzędu
Miasta, który obecnie opracowywany jest przez Przewoźnika.

„Darmobus” w miesiącu wrześniu oraz 1 listopada będzie przewoził
wszystkich pasażerów bezpłatnie, bez względu na miejsce zamieszkania.
Będzie to forma promocji dla tych, którzy mieszkają w Naszym Mieście a
niekoniecznie są tu zameldowani  i odprowadzają podatki.

OGŁOSZENIE
najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−

go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkachgo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkachgo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkachgo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkachgo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach
przy ulicy Słowackiego 21.przy ulicy Słowackiego 21.przy ulicy Słowackiego 21.przy ulicy Słowackiego 21.przy ulicy Słowackiego 21.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 zaprasza do
składania ofert na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim nana najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim nana najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim nana najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim nana najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 NIP: 125−

09−66−359, tel. (22) 762 00 62  zaprasza do składania ofert na najem powierzchni najem powierzchni najem powierzchni najem powierzchni najem powierzchni
reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ireklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ireklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ireklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ireklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

Opis oferty:Opis oferty:Opis oferty:Opis oferty:Opis oferty:
1. Pod najem przeznaczone są powierzchnie reklamowe na tablicach reklamo−

wych znajdujących się za trybuną otwartą (północną) Stadionu Miejskiego na tere−
nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

2. Powierzchnia jednej tablicy reklamowej wynosi …. (wymiar …. .x.…)
3. Powierzchnia przeznaczona jest tylko do umieszczania logotypów firm lub

produktów.
4. Minimalna stawka najmu to 400 złotych netto za jeden miesiąc od jednego

miejsca.
5. Umowa może zostać zawarta maksymalnie na okres 1 roku.
Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania:
Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania baneru reklamo−

wego lub wykonać baner reklamowy na własny koszt. Przy wykonaniu baneru we
własnym zakresie wymagana jest akceptacja projektu przez M.O.S.iR. w Ząbkach.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w for−
mie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy ją umieścić w
zabezpieczonej kopercie opisanej: „Oferta na najem powierzchni reklamowych”.

Pisemna oferta powinna zawierać nazwę ofertenta, oznaczenie jego siedziby i
adres, zaś w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę również numer KRS
lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta powinna zawierać
oznaczony w miesiącach okres najmu oraz z proponowaną miesięczną stawką czyn−
szu netto w PLN.

M.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektuM.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektuM.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektuM.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektuM.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektu
reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pisemne oferty można składać w siedzibie M.O.S.iR. w Ząbkach przy ulicy Słowac−
kiego 21 do dnia 30.09.2011 r. do godz. 9.00.

Ząbki 24.08.2011 r.

Komentarz burmistrza Roberta Perkowskiego:
Cieszę się, że wreszcie udało nam się uruchomić obiecaną

od miesięcy nową linie autobusową Ząbki−1. Jej największe
zalety to możliwość dotarcia do najważniejszych miejsc w
Ząbkach, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie ale również
stacja PKP czy pętle autobusowe przy M1. Dzięki bezpłatne−
mu udostępnieniu tej linii zameldowanym mieszkańcom, li−
czymy na zachęcenie wielu niezameldowanych do związania się z miastem
i odprowadzania tu podatków. Jak dobrze pójdzie linia autobusowa zwróci
się z nawiązką. Miesiąc wrzesień będzie bezpłatny dla wszystkich, co po−
wiedzmy będzie pewną promocją a jednocześnie da czas na wyrobienie
biletów okresowych dla wszystkich zainteresowanych.
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INFORMACJA
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząb−

kach spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 24
ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopa−
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dniem
1 września 2011 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbioro−
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście−
ków na terenie Miasta Ząbki.

W związku z powyższym w okresie od dnia 1 września 2011
r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. obowiązywać będą następujące
stawki opłat:

§1
Stawki za usługi dostawy wody:

1) opłaty za wodę pobraną z sieci wodociągowej Przedsiębior−
stwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o. w rozli−
czeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wo−
domierza lub na podstawie przepisów dotyczących przecięt−
nych norm zużycia wody, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych – 6,18 zł netto za 1 m3 wody,
b) dla pozostałych odbiorców, w szczególności prowadzą−

cych działalność w zakresie przemysłu, handlu i usług, zwa−
nych dalej „PHU” – 6,23 zł netto za 1 m3 wody;

2) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy
wody w rozliczeniach                   w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzące−
go ilość wody bezpowrotnie zużytej, w wysokości:
a) za usługę odczytu wodomierza głównego lub urządzenia

pomiarowego – 4,37 zł netto za kwartał,
b) za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, mierzące−

go ilość wody bezpowrotnie zużytej – 5,48 zł netto za
kwartał,

c) za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub
ilość odprowadzonych ścieków – 5,85 zł netto za kwartał,

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

− wodomierz DN 15;20 4,95 zł,
− wodomierz DN 25;32 11,39 zł,
− wodomierz DN 40;50 33,17 zł,
− wodomierz DN 65;80 82,67 zł,
− wodomierz DN 100;125 198,00 zł,
− wodomierz DN 150;200 495,00 zł,

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

− wodomierz DN 15;20 2,91 zł,
− wodomierz DN 25;32 6,69 zł,
− wodomierz DN 40;50 19,50 zł,
− wodomierz DN 65;80 48,60 zł,
− wodomierz DN 100;125 116,40 zł,
− wodomierz DN 150;200 291,00 zł;

3) opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę usługi dostawy
wody w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budyn−
ku wielolokalowym za usługę odczytu wodomierza i rozlicze−
nie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowa−
dzonych ścieków – 5,85 zł netto za kwartał.

§2
Stawki za usługi odbioru ścieków bytowych:

1) opłaty za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z
o. o., w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych
ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomia−
rowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazania−
mi wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących prze−
ciętnych norm zużycia wody, w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych – 7,99 zł netto  za 1 m3 ście−

ków,
b) dla PHU – 7,93 zł netto za 1 m3 ścieków;

2) opłaty abonamentowej, na jednego odbiorcę usługi odprowa−
dzania ścieków:
a) za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ście−

ków – 5,85 zł netto za kwartał,
b) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na

równoważny wodomierz w zł netto za miesiąc, dla gospo−
darstw domowych:

− wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według prze−
ciętnych norm zużycia wody 7,68 zł,

− wodomierz DN 25;32 17,66 zł,
− wodomierz DN 40;50 51,46 zł,
− wodomierz DN 65;80 128,26 zł,
− wodomierz DN 100;125 307,20 zł,
− wodomierz DN 150;200 768,00 zł,

c) za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, na
równoważny wodomierz  w zł netto za miesiąc, dla pozo−
stałych odbiorców:

− wodomierz DN 15;20 lub odbiorcy rozliczani według prze−
ciętnych norm zużycia wody 8,92 zł,

− wodomierz DN 25;32 20,52 zł,
− wodomierz DN 40;50 59,76 zł,
− wodomierz DN 65;80 148,96 zł,
− wodomierz DN 100;125 356,80 zł,
− wodomierz DN 150;200 892,00 zł.

§3
Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

do kanalizacji:
1) dla odbiorców rozliczanych za powierzchnię o trwałej na−

wierzchni  – 0,41 zł/m2  za miesiąc netto;
2) dla odbiorców rozliczanych wg objętości ścieków – 7,93 zł/

m3 netto.
§4

Opłata w wysokości 180 zł netto za każde przyłączenie do urzą−
dzeń wodociągowo − kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o. o.,
wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przy−
łącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

§5
Opłata w wysokości 9,68 zł/m3 netto wody pobranej ze studni

oligoceńskiej.
§ 6

Opłatę w wysokości 3,40 zł/m3 netto wody pobranej na cele
przeciwpożarowe.

§ 7
Warunki stosowania cen i stawek opłat wynikają z taryfy dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Ząbkach Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
/−/ Romualda Lizak
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Obchody „Cudu nad Wisłą”Obchody „Cudu nad Wisłą”
Fotoreporta¿
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Od 14 sierpnia ubiegłego roku trwał „Rok KolbiańskiRok KolbiańskiRok KolbiańskiRok KolbiańskiRok Kolbiański”, obchodzony w duchu modlitwy i dziękczynienia szczególnie we wspólnotach franciszkań−
skich rozsianych po świecie.

Wielu z nas włączyło się duchowo w te obchody przy okazji nocnych pielgrzymek do Niepokalanowa.
Zakończenie „Roku Kolbiańskiego” przypadło w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyZakończenie „Roku Kolbiańskiego” przypadło w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyZakończenie „Roku Kolbiańskiego” przypadło w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyZakończenie „Roku Kolbiańskiego” przypadło w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyZakończenie „Roku Kolbiańskiego” przypadło w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

tj. w dniu 15 sierpnia 2011rtj. w dniu 15 sierpnia 2011rtj. w dniu 15 sierpnia 2011rtj. w dniu 15 sierpnia 2011rtj. w dniu 15 sierpnia 2011r.....
Przedstawiciele ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja uczestniczyli tego dnia w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej. Eucharystia

rozpoczęła się o godz. 13:00 w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie z udziałem Biskupów Polski i
Niemiec, Ministra generalnego Zakonu o. Marko Tasca z Rzymu, Generała zakonu franciszkanów oraz z udziałem Ojców Prowincjałów
Franciszkańskich Prowincji w Polsce, a także z udziałem licznie zebranych pielgrzymów.

Uroczystość była transmitowana bezpośrednio z Niepokalanowa przez Radio Niepokalanów, Radio Maryja i za pośrednictwem Telewizji
Trwam (transmisję w TV TRWAM prowadził o. Piotr Dettlaff − CSsR).

Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił  J. Em. Ks. Kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. W słowie skierowanym do
wiernych Ks. Kardynał m.in. podkreślił: „„„„„ Święty Maksymilian Maria Kolbe nie zginął, ale w obliczu szalejącego zła DOBROWOLNIEDOBROWOLNIEDOBROWOLNIEDOBROWOLNIEDOBROWOLNIE
ODDAŁ ŻYCIE ZA BLIŹNIEGOODDAŁ ŻYCIE ZA BLIŹNIEGOODDAŁ ŻYCIE ZA BLIŹNIEGOODDAŁ ŻYCIE ZA BLIŹNIEGOODDAŁ ŻYCIE ZA BLIŹNIEGO,     a taka śmierć nabiera zupełnie innego wymiaru. On to zło dobrem i miłością zwyciężył.

Gdy mówimy o nowej ewangelizacji w Europie, to potrzeba nam dziś takiej gorliwości apo−
stolskiej, jaką miał św. Maksymilian””””” − powiedział w Niepokalanowie kard. Kazimierz Nycz.

Ponadto kard. Nycz przypomniał, że w przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny „„„„„cały Kościół śpiewa Magnificat dziękczynienia za wielkie rzeczy,
jakie Bóg uczynił w Jej życiu”””””. Dodał jednak, że „„„„„w sposób szczególny dziękczynne Magnificat
śpiewamy dziś za życie, dzieło i śmierć męczeńską św. Maksymiliana Marii Kolbego”””””.

Jak zaznaczył metropolita warszawski, obchodzony w zakonie franciszkańskim „Rok Kolbiński” przyniósł całemu Kościołowi
w Polsce i świecie wiele bogatych owoców duchowych. − Dobrze, że kończymy ten rok w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt−
szej Maryi Panny, mało bowiem który święty był tak mocno związany z Matką Chrystusa jak św. Maksymilian − mówił kard. Nycz.
− To przecież jego nazywano, w tym wszystkim co robił, „szaleńcem Niepokalanej”.

Kardynał Nycz dodał – „„„„„….gdy mówi się dziś o nowej ewangelizacji w Europie, gdzie „wiara stygnie”, potrzeba takich przykładów
jak postać Św. Maksymiliana, − Jeżeli jest gorliwość i radykalizm, to można stworzyć taki Niepokalanów, bo kiedy jest radykalizm, są

też powołania….”””””.
Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej zostały poświęcone bukiety ziół i kwiatów przyniesione w tym dniu przez wiernych do stóp Matki Bożej Siewnej.

Danuta Filipiak-Kowalczyk - Przewodnicz¹ca K.P.R.M.

Z ¯YCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŒW. TRÓJCY

O. Piotr i przedstawiciele ząbkow−O. Piotr i przedstawiciele ząbkow−O. Piotr i przedstawiciele ząbkow−O. Piotr i przedstawiciele ząbkow−O. Piotr i przedstawiciele ząbkow−
skiego K.P.R.M. na tle wozówskiego K.P.R.M. na tle wozówskiego K.P.R.M. na tle wozówskiego K.P.R.M. na tle wozówskiego K.P.R.M. na tle wozów
transmisyjnych TV TRWAM.transmisyjnych TV TRWAM.transmisyjnych TV TRWAM.transmisyjnych TV TRWAM.transmisyjnych TV TRWAM.

Członkowie ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja uczestniczyli w dziesiątej już pieszej pielgrzymce zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Jak co roku rozpoczęła się
ona uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną u stóp Królowej Polski na Jasnej Górze.

Po Mszy Świętej procesyjnie pielgrzymi przeszli ze śpiewem i modlitwą na ustach pod pomnik ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie dokonano  uroczystego
poświęcenia nie tylko pielgrzymów, ale również feretronu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego oraz obrazu bł. Jana Pawła II. Obydwa poświęcone wizerunki oraz

pielgrzymkowy Krzyż poprowadziły ponad 200 pątników na piękny szlak jury Krakowsko−Czę−
stochowskiej, który wiódł m.in. przez Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Leśniowie,
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, Sanktuarium Jezusa Cierpiącego w Imbramowi−
cach poprzez Pustelnię bł. Salomei w Grodzisku koło Skały, aby dojść na uroczystości Naj−
świętszego Serca Pana Jezusa i święto Niepokalanego Serca Maryi do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Następnie o godz. 20:00 Różańcem Świętym rozpoczęło się czuwanie przebłagalne w intencji
Ojczyzny i losów świata całego. O godz. 21:00 odśpiewano Apel Jasnogórski i została odpra−
wiona Droga Krzyżowa. Potem odczytywane były obszerne fragmenty orędzia Bożego Miłosier−
dzia z dzienniczka Św. siostry Faustyny. Później wszyscy zebrani w Bazylice adorowali Przenaj−
świętszy Sakrament. Nocne modlitwy zakończyła o godz. 6:00 Msza Święta oraz zawierzenie
Ojczyzny, miast i rodzin Bożemu Miłosierdziu, a każdy
pielgrzym otrzymał dyplom pamiątkowy. Potem uczest−
nicy 10. pielgrzymki zawierzenia nawiedzili powstające
w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum
Jana Pawła II − Nie lękajcie się!

Budowa Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła
II, rozpoczęła się jesienią 2008 r. na terenie tzw. „Białych Mórz” na obszarze powstałym z osadów poprodukcyjnych dawnych

Zakładów Sodowych „Solvay”, a uroczyście erygowano 11 czerwca 2011 r. Jest najważ−
niejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka.

Na ścianach kościoła umieszczone są ogromne obrazy upamiętniające wizyty Jana
Pawła II w Sanktuariach Maryjnych m.in. w Lourdes, Fatimie, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Ludźmierzu i na Jasnej Górze.

Gdy patrzymy z oddali na powstające dość szybko mury przychodzi na myśl jedno, to
duchowy kościół bł. Jana Pawła II,  wotum dziękczynne narodu polskiego oraz wszyst−
kich ludzi dobrej woli, którym bliska była Osoba i dzieło Jana Pawła II  bez względu na
ich narodowość i wyznanie. Przekazana przez Papieża Polaka spuścizna myśli, postaw,
wyborów, a zwłaszcza umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego dobra − stanowią
bezcenną wartość nie tylko naszego pokolenia. Jego świadectwo mądrości i dojrzałości
pomaga nam także dzisiaj zachowywać tożsamość i godność, umacniać jedność, strzec wiary i chrześcijańskiej kultury.

Korzystając ze sposobności, chciałabym Państwu przypomnieć i jednocześnie zachęcić do uczestniczenia w nabożeństwach do
Bożego Miłosierdzia, które od lat w Kościele Św. Trójcy  odprawiane są w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Rozpoczynają się o godz.15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie jest czas na indywidualną adoracje Przenajświęt−
szego Sakramentu i wspólne modlitwy.

Danuta Filipiak-Kowalczyk - Przewodnicz¹ca K.P.R.M.

Malowidło znajduje się obok wejścia do Sanktuarium

Obecnie jest udostępniony dla pielgrzy−
mów Kościół Relikwii, w którym znaj−
duje się ampułka z krwią Ojca Święte−
go, mitra i ornat papieski

Obok znajduje się Kaplica Kapłańska,
gdzie została umieszczona płyta z gro−
bu Jana Pawła II pochodząca z Grot Wa−
tykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
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− Jest to już kolejny przyjazd młodzieży z innego kraju. Wszystko jest
przygotowane przez Fundację „Bliżej Polski”, w której działamy. Za jej po−
średnictwem tworzymy programy, które udaje nam się realizować. W ze−
szłym roku podjęliśmy trud napisania kilkunastu programów, z których kil−

ka realizujemy – informuje Karol Małolepszy, dyrektor PG Nr 1 w Ząbkach.
Fundacja „Bliżej Polski” pozyskała na ten cel od marszałka Senatu wspar−

cie finansowe. Są to zadania realizowane w ramach zlecenia przez Kancela−
rię Senatu w zakresie opieki nad Polakami przebywającymi za granicą. W
tym roku realizowane są programy dające możliwość wymiany młodzieżo−

wej z Litwą, Białorusią, Czechami, Szkocją i USA.
Delegację białoruską tworzyły grupy sportowe ze Związku Polaków w

Grodnie.
Czterdziestoosobowa grupa Białorusinów przybyła 11 sierpnia i gościła

na naszym terenie przez 10 dni. Program ich pobytu składał się z dwóch
części. Pierwsza to program patriotyczno−kulturowy, mający na celu umoż−
liwienie poznania gościom środowiska polskiego poprzez naukę języka i
historii Polski. W znakomity sposób pomagały w tym organizowane wy−
cieczki, m.in. do: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu,
Żelazowej Woli czy Biblioteki Uniwersyteckiej.

Drugą część stanowiły treningi sportowe. Młodzież z Białorusi rozegrała
kilka spotkań piłkarskich m.in. z drużynami młodzieżowymi z Dolcanu Ząbki
czy Marcovi Marki.

Na co dzień też wszyscy korzystali z zaplecza sportowo−rekreacyjnego w
Wołominie.

Była to  młodzież w wieku 14 –17 lat. W zdecydowanej większości to

M³odzie¿ z Bia³orusi w powiecie wo³omiñskim
W dniach 11-20 sierpnia na terenie powiatu wo³omiñskiego goœci³a ok. 40 –osobo-
wa grupa m³odzie¿y z Bia³orusi, która przyby³a na zaproszenie Fundacji „Bli¿ej
Polski” oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Z¹bkach.

dzieci z polskich rodzin, chodzących do polskich szkół.
To jeden z wielu projektów, jaki realizuje szkoła wraz z fundacją.  − Oprócz

projektu dla klubu sportowego w Grodnie, napisaliśmy kolejny – „Razem
zbudujemy czystą Europę” , w którym bierze udział Litwa, Szkocja i Polska.

Następny program dotyczy dzieci z Czech.  Goście z Czech odwiedzą nas
już w październiku. Przygotowaliśmy też program dotyczący przyjazdu dzieci
ze Stanów Zjednoczonych. Taki przyjazd już się odbył. Dzieci przebywały
przez 7 dni na warsztatach dziennikarskich. Dodatkowo tworzyliśmy pro−
gramy umożliwiające zakup sprzętu elektronicznego dla polskich dzieci na:
Litwie, Ukrainie, w Czechach, jak i ufundowania tablic interaktywnych w
szkołach przykościelnych w USA (w Chicago i Bostonie) – informuje dy−
rektor Małolepszy.

Głównym celem zainicjowania wymiany młodzieżowej jest chęć uświa−
domienia naszej młodzieży, że poza Ojczyzną mieszka wielu Polaków. −
Młode pokolenie nie zawsze wie, dlaczego młodzi ludzie w Wilnie również
mówią po polsku. Zmiany granic po 1945 roku odcisnęły wielkie piętno.
Chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest bliżej. Nie jest naszym zamiarem
kwestionowanie istniejących struktur państwowości, bo to jest nie do od−
wrócenia. Chodzi głównie o budowanie tożsamości i pokazanie naszej mło−
dzieży, że Polacy są wszędzie − uzasadnia Karol Małolepszy.

Te spotkania dają ogromne korzyści emocjonalne ich uczestnikom. Wszy−
scy uczą się od siebie czegoś nawzajem, razem spędzają czas, nawiązują
znajomości. Wszystko to, miejmy nadzieję, zaprocentuje w przyszłości.

Mirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław Oleksiak
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AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl

Niestety powoli kończą się już
wakacje, a z nimi wakacyjne
atrakcje, które przygotowały dla
najmłodszych Miejski Ośrodek
Kultury oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Poniżej za−
mieszczamy krótką fotorelację
z tych zajęć. Część z nich bę−
dzie trwała aż do końca sierp−
nia. Szczegóły na str. 3.

Lato w Mieście prawie zakończone
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Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia po roku funkcjonowania restau−Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia po roku funkcjonowania restau−Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia po roku funkcjonowania restau−Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia po roku funkcjonowania restau−Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia po roku funkcjonowania restau−
racji „na Skrajnej”?racji „na Skrajnej”?racji „na Skrajnej”?racji „na Skrajnej”?racji „na Skrajnej”?

Restauracja wypełniła pewną lokalną pustkę  –  ponieważ takiego miej−
sca w Ząbkach do tej pory nie było. Taką opinię słyszymy od naszych go−
ści. Coraz bardziej zauważalny staje się „ stały klient”, który cyklicznie i
regularnie pojawia się w restauracji. Ludzie wracają do nas ze względu na
klimat miejsca, atmosferę oraz niepowtarzalny smak potraw.

W tym miejscu chciałam wspomnieć, że 25 września, będziemy obcho−
dzić nieoficjalną rocznicę powstania. Będzie tort i świeczka, a dla wszyst−
kich gości niespodzianka.
Najważniejszy „na Skrajnej” jest …?Najważniejszy „na Skrajnej” jest …?Najważniejszy „na Skrajnej” jest …?Najważniejszy „na Skrajnej” jest …?Najważniejszy „na Skrajnej” jest …?

Założeniem restauracji od samego początku było to, że najważniejszy
jest kucharz, smak i jakość produktów. Cały czas staramy się utrzymywać
te priorytety. Głównym naszym źródłem zaopatrzenia jest pobliska Praska
Giełda Spożywcza, która gwarantuje nam świeże owoce, warzywa i mięso.
Są to dostawy codzienne. Ważna jest także jakość serwowania, estetyka i
wygląd lokalu. Chcemy zaskakiwać nie tylko smakiem, ale i wyglądem na−
szych potraw.
Jaka kuchnia dominuje u Państwa?Jaka kuchnia dominuje u Państwa?Jaka kuchnia dominuje u Państwa?Jaka kuchnia dominuje u Państwa?Jaka kuchnia dominuje u Państwa?

Na Skrajnej dominuje kuchnia polska, ale jesteśmy otwarci na nowe smaki.
Nasi kucharze są na tyle elastyczni, że potrafią przyrządzić mnóstwo róż−
nych potraw z kuchni światowej. Bacznie obserwujemy trendy w gastrono−
mii, idziemy z tzw. duchem czasu. Nasza kuchnia jest także sezonowa, a
różnorodność potraw zmienia się u nas wraz z porami roku. Teraz np. mamy
sezon kurkowy, więc serwujemy dania z kurkami, które cieszą się dużą po−
pularnością, a goście bardzo je chwalą. Zupa kurkowa, tagliatelle z kurka−
mi, pierogi z kurkami. Jednak naszą specjalnością jest Jumbo Steak. Jest
on pysznie grillowany, przyprawiony ziołami Dary Natury, podawany z opie−
kanymi ziemniakami i warzywami grillowanymi. Jest to 350 g rostbefu
wołowego.
Może Pani, w kilku słowach, przedstawić ofertę restauracji?Może Pani, w kilku słowach, przedstawić ofertę restauracji?Może Pani, w kilku słowach, przedstawić ofertę restauracji?Może Pani, w kilku słowach, przedstawić ofertę restauracji?Może Pani, w kilku słowach, przedstawić ofertę restauracji?

Z naszą ofertą wychodzimy do różnego typu klientów: do rodzin i do
klientów biznesowych. Przygotowujemy prywatne spotkania i większe ban−
kiety. Aranżacja sal w restauracji pozwala na organizację różnorodnych przy−
jęć. Sale są tak zaprojektowane, aby jedni goście nie przeszkadzali drugim.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: wesela, komunie, chrzciny. Ostat−
nio do wachlarza naszych usług dodaliśmy także działalność cateringową.

Ponieważ zbliża się jesień, planujemy kolejne atrakcje na tę porę roku.
W każdy jesienny czwartek będzie u nas organizowany cykl kuchni regio−
nalnych.
Jakie są największe zalety restauracji?Jakie są największe zalety restauracji?Jakie są największe zalety restauracji?Jakie są największe zalety restauracji?Jakie są największe zalety restauracji?

Największymi atutami restauracji jest kuchnia, smak potraw oraz profe−

Oryginalność i tradycja
Rozmowa z Ew¹ Bugajniak - menager re-
stauracji „na Skrajnej’ w Z¹bkach

sjonalna obsługa. Ważny jest u nas także charakter i wygląd samego miej−
sca. Ogrody, plac zabaw dla dzieci, park linowy i szeroki wachlarz usług:
od grillowania po spotkania biznesowe – to są właśnie nasze najmocniej−
sze strony.

Robimy różnego rodzaju promocje, nie tylko cenowe. Zapraszamy cieka−
wych gości. Był u nas Grzegorz Russak z cyklem gawęd o kuchni polskiej.
Organizujemy także imprezy okolicznościowe, takie jak Andrzejki, Sylwe−
ster czy imprezy karnawałowe, które też gromadzą wielu gości.
Wiemy, że Polacy są obecnie rozmiłowani w potrawach z grilla. CzyWiemy, że Polacy są obecnie rozmiłowani w potrawach z grilla. CzyWiemy, że Polacy są obecnie rozmiłowani w potrawach z grilla. CzyWiemy, że Polacy są obecnie rozmiłowani w potrawach z grilla. CzyWiemy, że Polacy są obecnie rozmiłowani w potrawach z grilla. Czy
dużą popularnością cieszy się grillowanie w ogrodach?dużą popularnością cieszy się grillowanie w ogrodach?dużą popularnością cieszy się grillowanie w ogrodach?dużą popularnością cieszy się grillowanie w ogrodach?dużą popularnością cieszy się grillowanie w ogrodach?

Grillowanie zawsze wychodzi u nas znakomicie. Wpływ ma na to kilka
czynników. Po pierwsze mamy wspaniały leśny ogród grillowy, gdzie
panuje prawdziwie sielski klimat. Serwowane dania są wyjątkowo
starannie przyrządzone. Przyprawiamy je ziołami Dary Natury, które
są w pełni naturalne i ekologiczne. Wyrazistość smaku mięsa przy−
prawionego tymi ziołami jest naprawdę wyjątkowa. Nasze mięso
smażone jest na prawdziwym, murowanym grillu opalanym drew−
nem. To wszystko składa się na ten niepowtarzalny i charaktery−
styczny smak.
Czy niezbyt udana pogoda tego lata nie odstraszyła gości Wa−Czy niezbyt udana pogoda tego lata nie odstraszyła gości Wa−Czy niezbyt udana pogoda tego lata nie odstraszyła gości Wa−Czy niezbyt udana pogoda tego lata nie odstraszyła gości Wa−Czy niezbyt udana pogoda tego lata nie odstraszyła gości Wa−
szego ogrodu leśnego?szego ogrodu leśnego?szego ogrodu leśnego?szego ogrodu leśnego?szego ogrodu leśnego?

Niezależnie od pogody, jesteśmy przygotowani na każdą sytuacje.
Mamy namioty, więc deszcz nam niestraszny. Mamy parasole grzew−
cze, więc i zimno nam nie przeszkodzi. Kucharz niezależnie czy pada,
czy jest słońce, zawsze jest przy grillu, w ciągu tygodnia od 16 do
23. A co warto podkreślić, u nas nie ma komarów!!!  Podczas gdy
wszędzie panuje istna plaga komarów u nas w ogrodzie jest cisza i
spokój. Żadnego brzęczenia. Z resztą łatwo można to sprawdzić –
wystarczy nas odwiedzić.

Dziękuję za rozmowę.Dziękuję za rozmowę.Dziękuję za rozmowę.Dziękuję za rozmowę.Dziękuję za rozmowę.
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Choć akcja „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” jest
obecna w lokalnych mediach od dłuższego czasu, to część
Mieszkańców jeszcze o niej nie słyszała, a w tej sprawie
każdy głos jest na wagę złota. Dlatego jeszcze raz posta−
ram się przypomnieć pokrótce, na czym polega cała akcja.
Firma Nivea z okazji jubileuszu 100−lecia istnienia wybu−
duje 100 placów zabaw w całej Polsce. O lokalizacji pla−
ców zadecydują Polacy w internetowym głosowaniu na stro−
nie: http://100latnivea.pl/glosowanie. Dwa, spośród 100
placów, mają od początku pewną lokalizację (Poznań i Gli−
wice). O pozostałe 98 placów rozpoczęła się rywalizacja
między lokalnymi społecznościami z całej Polski. Głoso−
wanie odbywa się w czterech etapach: I (do 31 lipca), II (do
31 sierpnia) III (do 30 września), IV (do 31 października).
Po każdym z etapów 25 lokalizacjom (po IV etapie – 23), z
najwyższą liczbą głosów, udaje się zapewnić wybudowa−
nie placu zabaw.

W momencie rozpoczynania akcji promocyjnej byliśmy
na 768 miejscu w rankingu i ciężko było myśleć, że jeden z
wymarzonych 100 placów zostanie zbudowany w Ząbkach.
Wyprzedzały nas Marki, Zielonka i inne pobliskie miejsco−
wości. Kolejne dni i tygodnie pokazywały jednak, że wy−
znaczony cel jest jak najbardziej do osiągnięcia, ale tylko
wspólnymi siłami mieszkańców Naszego Miasta.

Akcja promocyjna lokalizacji zgłoszonej przez Urząd Mia−
sta Ząbki została zapoczątkowana przez Towarzystwo Przy−

Sukces na wyciagnięcie ręki!

jaciół Ząbek. Pierwszym krokiem było utworzenie wydarze−
nia na portalu społecznościowym Facebook, następnie
pojawiły się ulotki, plakaty. Coraz większa rzesza organi−
zacji i osób dołączała do akcji promującej wspólne głoso−
wanie na lokalizację zgłoszoną przez Nasze Miasto. Wszyst−
kim tym osobom należą się serdeczne podziękowania! Bez
ich zaangażowania nasz wspólny sukces nie byłby na wy−
ciągnięcie ręki, jak ma to miejsce obecnie.

W momencie pisania tego artykułu Ząbki plasowały się
na 48 miejscu w rankingu, (choć trzeba pamiętać, że w
pierwszym etapie zakwalifikowano już 25, które zostały
usunięte z ogólnego rankingu), a do rozdysponowania po−
zostało jeszcze 73 place zabaw. Od 1 września nastąpi
kolejne przesunięcie o dalsze 25 placów, które zostaną za−
kwalifikowane, jako zwycięzcy (Ząbki przesuną się na 23
miejsce, ale do rozdysponowania zostanie jeszcze tylko 48
placów zabaw). Następnie kolejne 25 placów zostanie roz−
dane na koniec września i ostatnie 23 lokalizacje na koniec
października.

Sprawmy razem byśmy, już po 30 września mogli się cie−
szyć pewną perspektywą budowy placu zabaw w Parku
Miejskim im. M. Szuberta!

Zapraszamy do udziału w akcji promującej lokalizację
zgłoszoną przez Urząd Miasta: ząbkowskie szkoły, sklepy
oraz wszystkie inne punkty w mieście, gdzie coraz większa
liczba mieszkańców będzie się mogła dowiedzieć o naszej
akcji i zachce pomóc nam w wywalczeniu placu zabaw dla
Ząbek. Przekonajmy swoje rodziny i znajomych, że warto
oddać głos na plac zabaw w Ząbkach!

Głosujmy razem!
http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/567

Grzegorz Siwek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

 Do głosowania zachęcają:

Co z tym placem? −komentarze
Artur Murawski, wiceburmistrz ZąbekArtur Murawski, wiceburmistrz ZąbekArtur Murawski, wiceburmistrz ZąbekArtur Murawski, wiceburmistrz ZąbekArtur Murawski, wiceburmistrz Ząbek
Myślę, że mamy ogromną szansę, aby wygrać ten plac zabaw dla ząb−

kowskich dzieci. Wystarczy codziennie głosować na naszą lokalizację i to
się uda. Gdy przystąpiliśmy do akcji byliśmy na szarym końcu, daleko za
innymi gminami z terenu powiatu wołomińskiego. Dziś, dzięki wielkiemu
zaangażowaniu wielu mieszkańców Ząbek jesteśmy na miejscu, które gwa−
rantowałoby nam przyznanie tego placu. Skoro jesteśmy tak blisko, to nie
możemy zmarnować tej szansy. Musimy walczyć do końca, do czego bar−
dzo serdecznie Państwa zachęcam. Oddajmy swój głos na Ząbki. W związ−
ku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym liczymy również na wsparcie ze
strony uczniów oraz szkół. Razem powinniśmy wygrać.

Adam Lelonek, portal internetowy zabki24.plAdam Lelonek, portal internetowy zabki24.plAdam Lelonek, portal internetowy zabki24.plAdam Lelonek, portal internetowy zabki24.plAdam Lelonek, portal internetowy zabki24.pl
Ogromne postępy w głosowaniu na przestrzeni ostatnich dni są bez wąt−

pienia wielkim sukcesem. Cieszymy się, że wraz z Towarzystwem Przyja−
ciół Ząbek oraz Urzędem Miasta Ząbki, jako Redakcja Portalu zabki24.pl
dokładamy kolejną cegiełkę do tak wspaniałego przedsięwzięcia, jak pozy−
skanie placu zabaw dla dzieci z naszej gminy.

Od początku sierpnia awansowaliśmy o 14 miejsc, a w tym samym cza−
sie, Kielce, z 25 miejsca, spadły o 32! Jak więc widać, szybciej można
spaść znacząco w dół, niż awansować… Zachęcamy w związku z tym do
dalszego głosowania i informowania o akcji Nivea znajomych! Konkuren−
cja jest zacięta, ale wszystko wskazuje na to, że we wrześniu możemy mieć
pewność, że wygraliśmy!
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są to firmy z branży:

edukacyjnej, farmaceutycznej i ogólnousługowej. Więcej informacji na temat akcji „Zniżka za dowód”
znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Firmę     As na 102As na 102As na 102As na 102As na 102 tworzy zgrany zespół godnych zaufania fachowców,
którzy pomogą w każdej sytuacji i zaradzą na każdy domowy problem. Dla
nich wiercenie dziur w ścianach, koszenie trawnika, malowanie ścian nie
stanowi problemu. Bogate i wszechstronne doświadczenie pracowników
firmy As na 102 sprawia, że zakres świadczonych przez nich usług jest
niezwykle szeroki. Nieważne czy to z zakresu hydrauliki czy elektroniki sa−
mochodowej. Dzwoniąc do nich każdy otrzyma pomoc.

Dla klientów z
terenu Warsza−
wy i okolic firma
oferuje: prace
hydrauliczne ta−
kie, jak naprawa
cieknącego kra−
nu, syfonu, za−
tkanego zlewu;
prace elektrycz−
ne, jak chociażby wymiana wyłącznika oświetleniowego, gniazda elektryczne−
go, podwieszenie i podłączenie lampy oświetleniowej; prace domowe w tym
konserwacja, regulacja, okien i drzwi balkonowych itp. Zakres oferowanych usług
obejmuje także montaż i naprawę mebli, zamka w drzwiach, karniszy, rolet,
paneli, szafek, a także prace w ogrodzie − sprzątanie ogrodu, koszenie trawy,
przekopanie ogródka, przycięcie żywopłotu, drzew. Ponadto tu można znaleźć
swojego osobistego asystenta, który wykona wszelkie zlecone zadania.

Firma As na 102 powstała po to, by pomagać w trudach dnia codzienne−
go i dla nich nie ma rzeczy niemożliwych.

W ramach akcji „Zniżka za dowód” firma udziela 10 % rabatu dla zamel−
dowanych mieszkańców Ząbek.

As na 102As na 102As na 102As na 102As na 102
e−mail: as asna102.ple−mail: as asna102.ple−mail: as asna102.ple−mail: as asna102.ple−mail: as asna102.pl

tel: 887−179−222tel: 887−179−222tel: 887−179−222tel: 887−179−222tel: 887−179−222
www.asna102.plwww.asna102.plwww.asna102.plwww.asna102.plwww.asna102.pl

Siedziba firmy:Siedziba firmy:Siedziba firmy:Siedziba firmy:Siedziba firmy:
ul. Łodygowa 94ul. Łodygowa 94ul. Łodygowa 94ul. Łodygowa 94ul. Łodygowa 94

05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki

Apteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy Orlej     istnieje już od 7 lat i cały czas stara się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów. Wykwalifikowany personel w
każdej sytuacji wykazuje się troską o dobro pacjenta, zawsze chętnie udzie−
la rzetelnej informacji, każdemu służy radą i pomocą medyczno−farmaceu−
tyczną. Indywidualne podejście do klientów i zrozumienie, jakim wykazują
się pracownicy Apteki przy Orlej sprawiają, że panuje tam wyjątkowo miła i
życzliwa atmosfera. Każdy, kto choć raz chorował doskonale wie, że lecze−
nie niejednokrotnie może być kosztowne, ponieważ ceny leków są czasem
bardzo wysokie. W
Aptece przy Orlej
wszyscy doskonale
zdają sobie sprawę
z tego, że w niektó−
rych domach wydat−
ki na produkty lecz−
nicze pochłaniają
znaczną część ro−
dzinnych docho−
dów. Dlatego też
właściciele apteki
wprowadzają liczne
promocje, starają
się uatrakcyjniać ceny, by były jak najbardziej przyjazne pacjentom. Dodat−
kowo za każdy zakup przyznawane są punkty, które później bezpłatnie moż−
na wymienić na nagrody rzeczowe. Pacjenci mogą ponadto uczestniczyć w
organizowanych w aptece akcjach profilaktycznych chorób najczęściej wy−
stępujących w naszym środowisku

Apteka przy Orlej w ramach akcji „Zniżka za dowód” oferuje wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek 5% rabatu.

Apteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy Orlej
Ul. Orla 6  (pasaż osiedla Orla I)Ul. Orla 6  (pasaż osiedla Orla I)Ul. Orla 6  (pasaż osiedla Orla I)Ul. Orla 6  (pasaż osiedla Orla I)Ul. Orla 6  (pasaż osiedla Orla I)

05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki05−091 Ząbki

Szkoła językowa English Way SchoolSzkoła językowa English Way SchoolSzkoła językowa English Way SchoolSzkoła językowa English Way SchoolSzkoła językowa English Way School powstała w 2009 roku i pre−
zentuje najbogatszą i najbardziej profesjonalną ofertę szkoleniową na lo−
kalnym rynku. Oprócz popularnych języków europejskich prowadzi także
kursy arabskiego, chińskiego, ukraińskiego, portugalskiego i innych. Za−
jęcia mogą być organizowane na terenie Ząbek, Marek i Warszawy, a w
zakresie organizacji nauczania języków obcych firma z powodzeniem
współpracuje z placówkami opiekuńczo − dydaktycznymi.

Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno do klien−
tów prywatnych, instytucjonalnych i biznesowych. Szkoła, jako jedyna w
okolicy uczy maluchy już od drugiego roku życia, używając specjalnie opracowanej
metody English Way Kids z wykorzystaniem zabawy i odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Nauka w English Way School przynosi szybkie efekty
ze względu na indywidualnie podejście do słuchacza i
dobór metody nauczania do jego potrzeb. Niewielkie,
2−3 osobowe grupy oraz wykwalifikowani i doświadczeni
lektorzy dodatkowo ułatwią zdobywanie wiedzy. Przyja−

zna atmosfera pomaga przełamać bariery i obawę przed mówieniem w obcym języku. Regularnie prowadzona ocena postępu w nauce pozwala pełniej
skoncentrować się na materiale, który wymaga powtórzenia bądź dalszych ćwiczeń. Dla stałych klientów przewidziane są zniżki.

W ramach „Zniżki za dowód” firma oferuje 5% rabatu dla zameldowanych mieszkańców Ząbek.
English Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way School

Ul. Piłsudskiego 154, 05−091 ZąbkiUl. Piłsudskiego 154, 05−091 ZąbkiUl. Piłsudskiego 154, 05−091 ZąbkiUl. Piłsudskiego 154, 05−091 ZąbkiUl. Piłsudskiego 154, 05−091 Ząbki
e−mail kontakt englishway−szkola.ple−mail kontakt englishway−szkola.ple−mail kontakt englishway−szkola.ple−mail kontakt englishway−szkola.ple−mail kontakt englishway−szkola.pl
tel. 606 626 747 lub (22) 490 39 52tel. 606 626 747 lub (22) 490 39 52tel. 606 626 747 lub (22) 490 39 52tel. 606 626 747 lub (22) 490 39 52tel. 606 626 747 lub (22) 490 39 52

www.englishway−szkola.plwww.englishway−szkola.plwww.englishway−szkola.plwww.englishway−szkola.plwww.englishway−szkola.pl



AKCJA SPOŁECZNA www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

Lista firm bior¹cych udzia³ w akcji „Zni¿ka za dowód” 
FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA ADRESADRESADRESADRESADRES ZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKASTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWW TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONTELEFON

„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces” szkolenia językowe ul. Malczewskiego 6 7%7%7%7%7%www.sukces−szkola.pl tel. (22) 498 49 50
Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77” – potrawy z grilla
i kuchnia międzynarodowa

ul. Sikorskiego 33d (wejście od
ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe)

7%7%7%7%7%www.siodemki77.pl tel. (22) 252 77 77

DRIMS DRIMS DRIMS DRIMS DRIMS – profesjonalne drzwi  ul. Ks. Skorupki 91 15%15%15%15%15%www.drims.com.pl tel. (22) 781 41 72

WWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIA – produkcja filmów i
nagrań wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7 10%10%10%10%10%www.wwmedia.pl tel. (22) 762 80 68

Naprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGD
– Michał Równy

ul. Powstańców 70H 10%10%10%10%10%– tel. 602 638 077

MDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATA
– Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29 Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
− 10%10%10%10%10% na zakup Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.

www.mdgdata.pl tel. 503 104 170

FOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUS – firma
fotograficzna

ul. Żabia 13 10%10%10%10%10%www.fotografikus.pl tel. 509 136 745

Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”
Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą) 10%10%10%10%10%www.metropolis.waw.pl tel. (22) 781 44 56

English Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way School – szkoła
języków obcych

ul. Piłsudskiego 154 5%5%5%5%5%www.englishway−szkola.pl tel. 606 626 747

Machowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a 7% 7% 7% 7% 7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz pozostałych
urządzeń budowlanych oraz na usługi budowlane − roboty wykończeniowe

www.machowicz.pl tel. 504 723 593

CERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKO – projektowanie i
świadectwa charakterystyki energetycznej

ul. Powstańców 60 lok. 121 15%15%15%15%15%www.cert−eko.pl tel. 504 589 852

W48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 Expert – kosztorysy napraw
powypadkowych

ul. Sikorskiego 39 10%10%10%10%10%– tel. (22) 781 71 36

GLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSION Krzysztof
Kujawski – sprzedaż luster

ul. Kopernika 3 10%10%10%10%10%– tel. 603 324 614

EDU−ZABAWKI .PLEDU−ZABAWKI .PLEDU−ZABAWKI .PLEDU−ZABAWKI .PLEDU−ZABAWKI .PL – zabawki
edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

– 7%7%7%7%7%www.edu−zabawki.pl –

DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2 – sprzedaż okien ul. Księdza Skorupki 91 25%25%25%25%25%– tel. (22) 781 41 72
Property Management Property Management Property Management Property Management Property Management Lech
Kowalewski – nieruchomości

ul. Powstańców 15B 20%20%20%20%20%– tel. 792 277 710

P.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk Lubaszka –
blacharstwo i mechanika
pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części

ul. Wigury 3A 5%5%5%5%5%– tel. (22) 781 77 82

DialogosDialogosDialogosDialogosDialogos – biuro tłumaczeń ul. Legionów 10a/4 10% 10% 10% 10% 10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe) i ustne
(konsekutywne i symultaniczne)

www.dialogos.pl tel. 605 104 284

”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” – biuro ochrony osób i mienia ul. Witkiewicza 14 5%5%5%5%5%www.dosa.pl tel. (22) 814 56 41
Apteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy Orlej ul. Orla 6/67 5%5%5%5%5%– tel. (22) 358 12 20
Biuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro Beaty – biuro rachunkowe ul. Łodygowa 94 5%5%5%5%5%www.biurobeaty.com.pl tel. (22) 243 79 68
PERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDA
– kompleksowe usługi
informatyczne,sprzedaż komputerów

ul. I Brygady 27 20% 20% 20% 20% 20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnychwww.perfectcomp.pl tel. 502 372 348

AUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOB − firma
motoryzacyjna

ul. Powstańców 14 5% 5% 5% 5% 5% na nasze usługi oraz 5%5%5%5%5% na części użyte do
naprawy.

www.autoglob.pl tel: (22) 762 90 65

Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl – produkcja i
sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B 10%10%10%10%10%www.mebleistyl.pl tel. 605 225 337

VataxVataxVataxVataxVatax – kancelaria Doradcy
Podatkowego Wojciecha Gut,

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64 10%10%10%10%10%www.vatax.com.pl  tel. (22) 353 97 56

Salon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto Praga ul. Radzymińska 334 aktualne rabaty promocyjne + 1000złwww.autozoliborz.pl tel. (22) 355 20 00
Błęki t  Jerzy  PrzychodzeńBłęki t  Jerzy  PrzychodzeńBłęki t  Jerzy  PrzychodzeńBłęki t  Jerzy  PrzychodzeńBłęki t  Jerzy  Przychodzeń −
oprogramowanie komputerowe dla firm,
sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis

ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
Warszawa

20%20%20%20%20%www.blekit.com tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

Architekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena Guzik
– projektowanie wnętrz

ul. Andersena 18D lok. 11 10%10%10%10%10%– tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

Gabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny Mariage
– pełen zakres usług

ul. Batorego 1 (1 piętro) 5%5%5%5%5%www.mariage.waw.pl tel. (22) 781 40 00

School of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of English – wszystkie języki
obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia

ul. Chopina 9 15% 15% 15% 15% 15% za na naukę angielskiego,
5% 5% 5% 5% 5% na pozostałe przedmioty

www.soe.com.pl tel. (22) 781 46 11

Fotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubna
i okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowa
Zbigniew Świderski

– www.zbigniewswiderski.pl
fotoswiderski gmail.com,

tel. 501 138 685 10%10%10%10%10%

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

Salon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − Activ – odchudzanie, ko−
smetyka, fitness, masaż , medycyna estetyczna

ul. Harcerska 2,05−091 Ząbki
(wjazd od ul. Skorupki)

10% 10% 10% 10% 10%  na karnety– tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

mobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISH – angielski z
dojazdem

ul. Gajowa 32a 5%5%5%5%5%www.angielskizdojazdem.pl kom. 502 917 131



Geo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław Szczepocki
– usługi geodezyjne i kartograficzne

ul. Szwoleżerów 130/28 5%5%5%5%5%www.geo−inwent.pl kom. 607 332 645

BabybooomBabybooomBabybooomBabybooomBabybooom – szkoła rodzenia ul. Piłsudskiego 46 10%10%10%10%10%www.babybooomzabki.pl kom. 696 136 298
SĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUD – usługi remontowo
budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16 15%15%15%15%15%www.sek−bud.pl kom. 502 228 925

Studio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu Ewelina
GórskGórskGórskGórskGórska – zabiegi na ciało

ul.Batorego 32 C lok. 2 15%15%15%15%15%www.rolmasazewelinagorska.za.pl kom. 668 394 462,
604 632 903

P.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” Mariusz
GrabowskiGrabowskiGrabowskiGrabowskiGrabowski – firma motoryzacyjna

ul. Mazowiecka 5 10%10%10%10%10%www.serwis−zabki.pl kom. 504 003 350

OrchideaOrchideaOrchideaOrchideaOrchidea – organizacja wesel,
catering

ul. Batorego 18 5%5%5%5%5%www.weselaorchidea.pl tel. (22) 781 40 06,
609 113 033

SeptomaSeptomaSeptomaSeptomaSeptoma – preparaty do dezynfekcji
dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich

ul. Reymonta 28 6%6%6%6%6%www.septoma.pl kom. 668 923 842

ul. Reymonta 28 5%5%5%5%5%www.uslugiksiegowe−zabki.pl kom. 608 094 801

Szkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAI ul. Sikorskiego 33D lok. 59 5%5%5%5%5%www.milabai.pl kom. 602 780 721,
608 325 989

ZooekspertZooekspertZooekspertZooekspertZooekspert – artykuły
akwarystyczno – zoologiczne

ul. Sikorskiego 33D lok. 57 5%5%5%5%5%– kom. 602 780 721,
608 325 989

Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś – sklep meblowy ul. Batorego 4 (wszystkie meble), ul. Poniatowskiego
2a/ obok poczty (meble kuchenne)

5%5%5%5%5%www.meble−kubus tel. (22) 781 67 90,
kom. 504 192 294

MSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJE
– instalacje alarmowe, domofonowe,
elektryczne, telewizyjne

ul. Krucza 21 lok. 29 15%15%15%15%15%– kom. 602 869 873

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

Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C. – usługi
rachunkowo−księgowe, doradztwo podatkowe

ul. Piłsudskiego 154  7% 7% 7% 7% 7% na naprawy samochodów i części użyte do napraw.www.citrocar com.pl tel. (22) 762 83 82,
fax. (22) 781 59 29,

Bumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna Panek
– restauracja

ul. Piłsudskiego 13 10%10%10%10%10%– kom. 510 977 979

Studio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennych
„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!” MiM Marek Rapacki,
Mariusz Stolarek Spółka Cywilna”

ul. Piłsudskiego 103 lok. 2 2%2%2%2%2%www.terazkuchnia.pl  kom. 519 059 121

CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j.      Anna
Pachulska, Dariusz Smutkiewicz”

”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−
Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga” tworzenie i obsługa
stron www i serwisów internetowych,
programowanie, grafika komputerowa,
animacja i wykonanie banerów
reklamowych, DTP, druk cyfrowy,
produkcja muzyczna.

ul. Torfowa 42 10%10%10%10%10%pl hollywoodwwwstudio.com tel. 501 049 999

”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta
AndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewska – sklep internetowy z
artykułami dla zwierząt domowych, pokarm
i akcesoria dla psa, kota, gryzoni, ptaków,
ryb i gadów. Wyposażenie oczek wodnych.

– 5%5%5%5%5%www.HappyPets.com.pl tel. 505 283 903

     „TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski.
obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu
komputerowego. Kompleksowe uusługi in−
formatyczne dla klientów prywatnych i firm

– 10%10%10%10%10%www.techit.com.pl.
e−mail: piotr.wielgolew−
ski techit.com.pl

tel. 48 0 505 876 768

AKCJA SPOŁECZNA CO SŁYCHAĆwww.zabki.pl

Bud−Mark” Usługi RemontowoBud−Mark” Usługi RemontowoBud−Mark” Usługi RemontowoBud−Mark” Usługi RemontowoBud−Mark” Usługi Remontowo
– Budowlane – Budowlane – Budowlane – Budowlane – Budowlane Marek Balukin − − − − − remonty
lokali mieszkalnych, usługowych,
pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe
wykończenia wnętrz; porady w doborze
materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń.

ul. Reymonta 29/4 10%10%10%10%10%www.bud−mark.com tel. 509 557 243

„Frise” „Frise” „Frise” „Frise” „Frise” Jerzy Taczalski − produkcja i
sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie,
szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne,
wykonywanie projektów, doradztwo, montaż.

ul. Piłsudskiego 93a 10%10%10%10%10%www.frise.pl tel. 22 353 95 12

„Progres” s.c. „Progres” s.c. „Progres” s.c. „Progres” s.c. „Progres” s.c. Monika Szurgot − sala
zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez

ul. Harcerska 2 10%10%10%10%10%www.tajemniczawyspa.com
biuro tajemniczawyspa.com

tel. 504 977 040

Klub Malucha „Malinka”„Malinka”„Malinka”„Malinka”„Malinka” Sylwia
Kulesza− miejsce do zabawy, nauki i odpoczynku. Zapewnia
podopiecznym wszechstronny rozwój i fachową opiekę.

ul. Zakopiańska 15 6%6%6%6%6%czynne od pn. do pt.
w godz. 6.30 – 18.00

tel. 784 330 343,
693 691 345

Uczniowski Klub Sportowy „Omega„Omega„Omega„Omega„Omega
Sports”Sports”Sports”Sports”Sports” Robert Kwiatkowski – zajęcia z FMA
(Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki,
Kursy Samoobrony dla Kobiet,

− 10%10%10%10%10%biuro omega−sports.pl,
www.omegasports.pl

tel.(22) 300 18 83,
kom. 501 749 507

„Renom”„Renom”„Renom”„Renom”„Renom” Zdzisław Kwiatkowski – konserwacja,
naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo−
osobowych, towarowych i platform dla osób
niepełnosprawnych

− 10%10%10%10%10%− tel. 300 19 60,
kom. 504 926 563

„Krasnalek”„Krasnalek”„Krasnalek”„Krasnalek”„Krasnalek” Monika Poławska – sprzedaż artykułów
dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu

ul. Wyspiańskiego 2B 5%5%5%5%5%sklep krasnalek.com tel. 503 010 234
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Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwi¹zywania
problemów Alkoholowych w Z¹bkach

Ząbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurówZąbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurówZąbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurówZąbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurówZąbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurów
Dyżury w Punkcie KonsultacyjnymDyżury w Punkcie KonsultacyjnymDyżury w Punkcie KonsultacyjnymDyżury w Punkcie KonsultacyjnymDyżury w Punkcie Konsultacyjnym

środa  w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18środa  w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18środa  w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18środa  w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18środa  w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18

Oferta – bezpłatna pomoc w zakresieOferta – bezpłatna pomoc w zakresieOferta – bezpłatna pomoc w zakresieOferta – bezpłatna pomoc w zakresieOferta – bezpłatna pomoc w zakresie
− przyjmowania wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia lecze−
niem odwykowym osób uzależnionych
− motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i o placów−
kach zajmujących się leczeniem i terapią osób uzaleznionych i ich rodzin
− udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych, informacji o współuzaleznie−
niu i przemocy domowej
− w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia kierowanie wniosku do
Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Zapraszamy serdecznie – gwarantujemy dyskrecję i anonimowość.
Działalność Punktu:Działalność Punktu:Działalność Punktu:Działalność Punktu:Działalność Punktu:

środy i czwartki w godz. 16 −18środy i czwartki w godz. 16 −18środy i czwartki w godz. 16 −18środy i czwartki w godz. 16 −18środy i czwartki w godz. 16 −18, dyżury pełnią psycholog, specjalista terapii
uzależnień i inni członkowie Komisji

Konsultacje p. Andrzeja z AA:Konsultacje p. Andrzeja z AA:Konsultacje p. Andrzeja z AA:Konsultacje p. Andrzeja z AA:Konsultacje p. Andrzeja z AA:
2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 −2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 −2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 −2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 −2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 − grupa edukacyjna dla rodzin osób uzależ−
nionych
1i 3 środa miesiąca 18 −201i 3 środa miesiąca 18 −201i 3 środa miesiąca 18 −201i 3 środa miesiąca 18 −201i 3 środa miesiąca 18 −20 − dyżur kuratora sadowego
piątki godz. 15 −17piątki godz. 15 −17piątki godz. 15 −17piątki godz. 15 −17piątki godz. 15 −17 − dyżur specjalisty uzależnień od narkotyków
piątki 17.15 – 20   − piątki 17.15 – 20   − piątki 17.15 – 20   − piątki 17.15 – 20   − piątki 17.15 – 20   − grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Do 31 sierpnia 2011 roku można zgła−
szać zespoły do rozgrywek Ząbkowskiej
Ligi Szóstek Piłkarskich.

Zapisy przyjmowane są mailem na
adres mosir@zabki.pl lub faxem pod
numerem telefonu (22) 762 00 63.

W zgłoszeniu powinna podana być
nazwa drużyny oraz imiona, nazwiska
oraz daty urodzenia poszczególnych
zawodników. Koszt udziału zespołu w rozgrywkach wynosi 800
złotych za sezon (runda jesienna i runda wiosenna). W rozgryw−
kach planowany jest udział maksymalnie 30 zespołów, które
podzielone zostaną na I, II i III ligę. Pierwszeństwo w zgłosze−
niach mają zespoły, które brały udział w rozgrywkach poprzed−
niego sezonu. Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich plano−
wany jest na dzień 11 września 2011 r.

Serdecznie zapraszamy.
Jacek Romańczuk

Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów

na stanowiska
1) inspektor/ podinspektor w Referacie Geodezji i Go−

spodarki Nieruchomościami
2) inspektor/ podinspektor w Referacie Zagospodaro−

wania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (1/2 etatu)
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska

znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzab−
ki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy.

Og³oszenie - spis inwentaryzacyjny mienia podlegaj¹cego komunalizacji obejmuj¹cego
nieruchomoœci przeznaczone pod teren biologicznie czynny w pasie drogowym

(ul. Ma³a )

O G £ O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o

pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191  z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 08.08.2011 r. Do
06.09.2011 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji terenu biologicznie czynnego w
pasie drogowym ul. Małej w Ząbkach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 60/5, z obrębu 0048−03−24, o
powierzchni 0,0032 ha, objętą Księgą Wieczystą nr WA1W/00018190/9.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą  w wyżej wymienionym terminie
zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14.07.2011 r. −
pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia: 08.08.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−
nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−
rębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przyrębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przyrębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przyrębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przyrębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy
ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.

Przetarg odbędzie się dnia 06.09.2011 r.  06.09.2011 r.  06.09.2011 r.  06.09.2011 r.  06.09.2011 r. (wtorek) o godz. 1100 w sa−
li konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 420 760 zł 5 420 760 zł 5 420 760 zł 5 420 760 zł 5 420 760 zł
– zawiera podatek VAT.
Wadium: 300 000 zł.300 000 zł.300 000 zł.300 000 zł.300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

1 września 2011 r. 1 września 2011 r. 1 września 2011 r. 1 września 2011 r. 1 września 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków
na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.  mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.  mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.  mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.  mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokaliza−
cja nieruchomości: południowo−zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja:  Komunikacja:  Komunikacja:  Komunikacja:  Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunika−
cja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetar−
gu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo
Miejscowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj−
ska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1 z obrębu  0001−w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1 z obrębu  0001−w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1 z obrębu  0001−w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1 z obrębu  0001−w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/1 z obrębu  0001−
01−01 o pow. 504 m01−01 o pow. 504 m01−01 o pow. 504 m01−01 o pow. 504 m01−01 o pow. 504 m22222, położonej w Ząbkach przy ul. Wolności, objętej, położonej w Ząbkach przy ul. Wolności, objętej, położonej w Ząbkach przy ul. Wolności, objętej, położonej w Ząbkach przy ul. Wolności, objętej, położonej w Ząbkach przy ul. Wolności, objętej
księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.

Przetarg odbędzie się dnia 28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r. (środa) o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 380 208 zł380 208 zł380 208 zł380 208 zł380 208 zł
+podatek VAT.
Wadium: 25 000 zł25 000 zł25 000 zł25 000 zł25 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na
konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudo−
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: północna
część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja:Komunikacja:Komunikacja:Komunikacja:Komunikacja: Koleje
Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzę− ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzę− ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzę− ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzę− ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzę−
du Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 idu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 idu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 idu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 idu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i
(22) 5109 745.(22) 5109 745.(22) 5109 745.(22) 5109 745.(22) 5109 745.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegodotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonejna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−
03−25 o pow. 669 m03−25 o pow. 669 m03−25 o pow. 669 m03−25 o pow. 669 m03−25 o pow. 669 m22222, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której
stan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominiestan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominiestan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominiestan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominiestan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie
z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06.z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06.z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06.z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06.z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06.

Przetarg odbędzie się dnia 28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r.28.09.2011 r. (środa) o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 412 726 zł412 726 zł412 726 zł412 726 zł412 726 zł
+podatek VAT.
Wadium: 30 000 zł30 000 zł30 000 zł30 000 zł30 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r.23 września 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na
konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Mia−
sta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do za−
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej.mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: po−
łudniowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunika−Komunika−Komunika−Komunika−Komunika−
cja:cja:cja:cja:cja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są naPełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są naPełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są naPełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są naPełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na
stronie stronie stronie stronie stronie www.umzabki.bip.org.plwww.umzabki.bip.org.plwww.umzabki.bip.org.plwww.umzabki.bip.org.plwww.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i
(22) 5109 745.
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograni−dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograni−dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograni−dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograni−dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograni−
czonego na wydzierżawienie nieruchomościczonego na wydzierżawienie nieruchomościczonego na wydzierżawienie nieruchomościczonego na wydzierżawienie nieruchomościczonego na wydzierżawienie nieruchomości

1.1.1.1.1. Przedmiotem wydzierżawienia −grunt stanowiący część działki ewi−część działki ewi−część działki ewi−część działki ewi−część działki ewi−
dencyjnej nr 6/9dencyjnej nr 6/9dencyjnej nr 6/9dencyjnej nr 6/9dencyjnej nr 6/9 z obrębu     01−2001−2001−2001−2001−20 o pow. 50 m˛50 m˛50 m˛50 m˛50 m˛ położony w Ząbkach
przy ul. St. Batoregoul. St. Batoregoul. St. Batoregoul. St. Batoregoul. St. Batorego na okres 5 latokres 5 latokres 5 latokres 5 latokres 5 lat przeznaczony w planie zagospodaro−
wania przestrzennego jako zieleń parkowa skwery z częścią zabudowy miesz−
kaniowej wielorodzinnej.

Na terenie będącym przedmiotem dzierżawy znajduje się skarpa przez co
realizacja obiektu budowlanego może wymagać wyrównania terenu lub in−
nych działań technicznych.

22222. Celem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawy jest prowadzenie nieuciążliwej działalności gospo−
darczej w obiekcie budowlanym stanowiącym własność Dzierżawcy.

3.3.3.3.3. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami.
4.4.4.4.4. Minimalna stawka czynszu dzierżawnegoMinimalna stawka czynszu dzierżawnegoMinimalna stawka czynszu dzierżawnegoMinimalna stawka czynszu dzierżawnegoMinimalna stawka czynszu dzierżawnego rocznegorocznegorocznegorocznegorocznego wynosi 6600zů

netto za 1m˛ gruntu + 23% VAT.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2011 r. w Sali Konferencyj−

nej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście
B). Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.

6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
1)1)1)1)1) wpłacenie wadiumwpłacenie wadiumwpłacenie wadiumwpłacenie wadiumwpłacenie wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zło−

tych 00/100) do dnia 31 sierpnia 2011 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A.
III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpły−
wu na konto bankowe Urzędu Miasta),

2)2)2)2)2) złożenie oferty.złożenie oferty.złożenie oferty.złożenie oferty.złożenie oferty.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu

dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Przetargi) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Refera−w Refera−w Refera−w Refera−w Refera−
cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744
do 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędu.
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NAJWIÊKSZE WYDARZENIE SPORTOWE W POWIECIE!!!
Drodzy kibice w najbliższą sobotę o godz. 17 na stadionie MKS w Ząbkach zapowiada się wielkie widowisko

sportowe, zagramy z klubem o wielkich piłkarskich tradycjach – 30 sezonów w ekstraklasie,
czterokrotny wicemistrz Polski: GKSem KATOWICE.

W tym meczu bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, bądźcie naszym 12 zawodnikiem, bądźcie z nami
27.08 na stadionie Dolcanu w Ząbkach, sięgnijmy razem po zwycięstwo.

A już wkrótce 10.09.2011 r godz 16.00 Wielkie Derby Mazowsza pomiędzy:

DOLCAN Ząbki –WISŁA Płock
Serdecznie zapraszam

kapitan zespołu
Piotr Kosiorowski

Bilety do nabycia w przedsprzedaży od  23.08 w cenie 10 PLN normalny 6 PLN
ulgowy w klubie, ale również:

Restauracja 77, ul. Sikorskiego 33 D, lok. 62, (wejście od ul. Stefczyka) Ząbki
Delikatesy He−man, ul. ks. Skorupki 13a, Ząbki

Pizzeria Da Grasso, ul. Drewnicka 3, Ząbki

ZAPROSZENIE


