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Kolejne inwestycje drogowe

Po

olbrzymich inwestycjach drogowych wykonanych z dofinansowaniem ze środków unijnych,
roboty drogowe wcale nie zwalniają
tempa. Sukcesywnie przebudowywane są kolejne drogi oraz przygotowywana jest dokumentacja techniczna
umożliwiająca modernizację następnych ciągów komunikacyjnych.

Ul. Wyzwolenia
Bez wątpienia największy zakres robót
drogowych w tym roku skupia się na ul. Wyzwolenia, która pierwotnie miała być realizowana w ramach dużych projektów unijnych.
Na ul. Wyzwolenia prace są już bardzo zaawansowane. Po wykonaniu robót ziemnych,
droga została wykorytowana poprzez montaż
krawężników. W niektórych miejscach już
powstają nowe chodniki.
Inwestycję, po wygranym przetargu, realizuje firma Strabag za kwotę 2,8 mln zł. W ramach tego zadania inwestycyjnego wcześniej
zostały wybudowane: kanalizacja deszczowa
oraz teletechniczny rurociąg kablowy – monitoring miasta. Przebudowie uległy też sieć
telefoniczna TPSA oraz elektryczna linia kablowa. Przy realizacji tej inwestycji niezbędna
była wycinka drzew i krzewów.
Oprócz głównego ciągu komunikacyjnego, czyli jezdni wraz z chodnikami, zjazdami
i ścieżką rowerową, utwardzony zostanie

(z kostki klinkierowej) dojazd do ul.
Wyzwolenia (tzw. odnoga). Na koniec
zostanie wykonane oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Na wykonanie tej inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w ramach budowy tzw. „schetynówek”.

Dokończenie na str.4

Prowadzi rekrutację do klas:
¾ śpiewu
¾ fortepianu
¾ keyboardu
¾ skrzypiec
¾ gitary
¾ klarnetu
¾ saksofonu

Przesłuchanie odbędzie się
dn. 03.09.2015 r. godz. 17:00
w bud. Szkoły Podstawowej nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki
Odkrywamy talenty, nie ukrywaj się – przyjdź !!!
Informacje i zapisy:
ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki
tel.: 720-820-440; mail: biuro@smostek.pl
www.smostek.pl
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

Gabinet
stomatologiczny
Ząbki, ul. Powstańców 26

tel. 22 379 33 88

Serdecznie

zapraszamy
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Inwest ycje

Dokończenie ze str. 1
Budowa drogi w ul. Żwirki na odcinku
od ul. Piotra Skargi do ul. Narutowicza
To drugi etap przebudowy drogi w ul.
Żwirki. Prace budowlane są w toku. Prowadzi
je firma Tomiraf z Celestynowa za kwotę ok.
465 tys. zł. W ramach tego zadania powstaną: kanalizacja deszczowa, jezdnia asfaltowa
z podbudową oraz chodniki z kostki betonowej wraz ze zjazdami.

www.zabki.pl

Budowa ul. Dębowej, ul. Krótkiej,
ul. Klonowej i ulicy wewnętrznej
od 11-go Listopada
Kilka dni temu miasto ogłosiło przetarg
na wykonanie kolejnych dróg w ul. Dębowej,
Krótkiej, Klonowej oraz ul. wewnętrznej od
11 Listopada. Na złożenie swych ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 11 sierpnia.
Drogi zostaną przebudowane w podobnej technologii. Najpierw zostaną odwodnione poprzez budowę sączka z kruszywa
kamiennego w otulinie z geowłókniny.
Sama droga zostanie zaś wzmocniona
podbudową z kruszywa o grubości 25 cm, na
której zostanie wyłożona betonowa kostka
brukowa. Drogi te są już uzbrojone w media,
ale pozostanie do wykonania choćby np.
regulacja wszystkich studzienek, zaworów itp.
Przebudowa drogi w ul. Targowej
Przetarg na przebudowę tej drogi został już rozstrzygnięty. Wygrała go firma

Strabag z Pruszkowa, proponując za wykonanie przebudowy tej drogi kwotę w wysokości
ok. 657 tys. zł. Ta inwestycja drogowa zostanie
wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj,
co oznacza, że to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek opracowania dokumentacji
projektowej dla przebudowy drogi kategorii
ruchu KR 3 wraz z kanalizacją deszczową, na
podstawie których przystąpi on później do
fazy budowy, uzyskując w międzyczasie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne lub zaświadczenia umożliwiające
realizację robót. Co oczywiste cała dokumentacja będzie musiała być zatwierdzona przez
Urząd Miasta.
Na zakończenie prac wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonana oznakowanie czasowej i stałej
organizacji ruchu oraz uzyska ostateczną
decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Inwestycja jest możliwa do realizacji
dzięki podpisanemu porozumieniu przez
władze miasta z firmą Jeronimo Martins
(właściciel Biedronki), która sfinansuje tę
przebudowę.

DARMOWE
PORADY PRAWNE
w Urzędzie Miasta w Ząbkach
– w każdy czwartek w godzinach 8-10;
– po uzgodnieniu terminu i godz. spotkania –
tel.(22) 652 31 15;
– Urząd Miejski w Ząbkach, sala konferencyjne;
– wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw karnych
i o wykroczenia.

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński
Korzybski Sp. j.
http://www.radcowie-prawni.waw.pl

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki,
przewozy bagażowe
na terenie Ząbek,
Warszawy
jak i całego kraju

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Wynajmę
dom
wolnostojący
3 pokoje,
kuchnia,
łazienka
tel. 605-17-89-17
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Ząbki w pierwszej dwudziestce
Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2015

W

dniu 14 lipca br. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Samorządów 2015. W rankingu najlepszych gmin
miejsko-wiejskich 2015 roku, Ząbki uplasowały się na wysokim 19 miejscu
i 4 miejscu w województwie mazowieckim uzyskując w sumie 53,66 punktów,
w tym 25,32 za zarządzanie i 28,35 za kondycję finansową.

Zwycięzcy to Gdańsk w kategorii miast
na prawach powiatu, Kołobrzeg wśród gmin
miejskich i miejsko-wiejskich oraz małopolskie Zielonki w gminach wiejskich. W rankingu brane były pod uwagę miasta i gminy,
które uzyskały świetne wyniki w zarządzaniu
swoimi finansami oraz dbają o jakość życia
mieszkańców.
Laureaci wyłonieni zostali w 3. kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Wprowadzenie
indywidualnych
rachunków bankowych do opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
Urząd Miasta w Ząbkach informuje, że od dnia 1.07.2015 roku zostały wprowadzone indywidualne
rachunki bankowe dla osób wpłacających opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym każdy
mieszkaniec, który złożył deklarację
dotyczącą odbioru odpadów, otrzyma pisemną informację dotyczącą
nadanego numeru bankowego.
Wpłat z tytułu opłaty za odbiór
odpadów komunalnych można
dokonywać na rachunek wskazany w otrzymanym piśmie, a także
w kasie Urzędu Miasta, w godzinach
pracy urzędu.
Do czasu otrzymania informacji
o nadaniu nowego indywidualnego
numeru bankowego można nadal
wpłacać na dotychczas funkcjonujący rachunek. Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami:
a) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
b) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
c) za III kwartał do 15 lipca danego
roku,
d) za IV kwartał do 15 października
danego roku.

Ranking przeprowadzony został podobnie jak
w latach ubiegłych w dwóch etapach.
W pierwszym etapie, na podstawie danych finansowych pochodzących z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Kapituła oceniła jakość zarządzania miejskimi
finansami w latach 2011-2014 i największą
liczbę inwestycji. Następnie wyłoniono samorządy, które zostały zakwalifikowane do
kolejnego etapu, jakim było wypełnienie an-
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kiety przygotowanej przez „Rzeczpospolitą”,
w której poddano ocenie m. in. - dynamikę
wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w latach 2011-2014,
- wartość środków unijnych (w przeliczeniu
na jednego mieszkańca), jakie w latach 20122014 wpłynęły na rachunek budżetu miasta,
czy dynamikę wzrostu dochodów własnych
w latach 2001-2014.
Na tej właśnie podstawie powstał tegoroczny Ranking Samorządów 2015. Jak podkreślił Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły
Rankingu, podczas wręczania wyróżnień „aby
lokalna rzeczywistość się zmieniała potrzebni
są liderzy. - A takich liderów- najlepsze gminy
i miasta - wskazuje właśnie nasze zestawienie”. Sukces naszego samorządu w rankingu
„Rzeczpospolitej” to efekt wzorowego zarządzania i efektywnej gospodarki finansami
a także poprawy jakości życia społeczności
lokalnej.
Joanna Wysocka

Nowo powstałe Publiczne Przedszkole Zozoland
działające w Ząbkach przy ul. Powstańców 70A,
rozpocznie swą działalność od 1.IX.2015r.
W związku z tym zapraszamy do udziału w rekrutacji w dniach: od 27 lipca do 7 sierpnia
2015r.
Zozoland to:
• wysoko wykwalifikowany personel;
• wszechstronne i bogato wyposażone sale;
• zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych;
• opieka profesjonalnego Psychologa i Logopedy;
• bogaty pakiet zajęć dodatkowych, w tym j. angielski z Native Speakerem;
• długie godziny otwarcia – od 6:30 do 18:30.
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na naszej stronie www.zozoland.pl

5

CO SŁYCHAĆ

Społeczeństwo

L okalny F undusz P ożyczkowy „S amorządowa P olska ” Z ąbki

Pierwsza pożyczka już udzielona

E

KO-KAN, to pierwsza firma, która otrzymała pożyczkę za pośrednictwem
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp.
z o.o. O pomyśle na biznes i doświadczeniach z działalnością LFP w Ząbkach
rozmawiamy z właścicielami Państwem Katarzyną i Pawłem Turemką.

Jesteście Państwo pierwszymi przedsiębiorcami, którzy otrzymali pożyczkę na
rozpoczęcie działalności z Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” Ząbki sp. z o.o., jakie są pierwsze
wrażenia?
Katarzyna i Paweł Turemka (KiP.T.): Wrażenia są absolutnie pozytywne, kompleksowa
i profesjonalna pomoc, właściwie opieka nad
nami, abyśmy z sukcesem przeszli cały proces
od pomysłu przez składanie wniosku, aż do
pozytywnej decyzji pożyczkowej. Taka instytucja wspierająca finansowanie przedsiębiorców w miejscu zamieszkania to fantastyczny
pomysł. Szczegółowo wytłumaczono nam
cały proces, analizowano wspólnie z nami
naszą zdolność kredytową, nawet biznesplan
napisano praktycznie za nas.
Zacznijmy może od początku, czyli od pomysłu na biznes i skąd pomysł na finansowanie
za pośrednictwem LFP?
Katarzyna Turemka (KT): Pracuje mąż,
a ja jestem w domu z małym dzieckiem,
chciałam stworzyć dla swojego syna takie
idealne przedszkole, nieduże za to z domową atmosferą, w którym każdemu dziecku
poświęcona byłaby szczególna uwaga. Zastanawiałam się nad pozyskaniem na ten
cel dofinansowania dla osób bezrobotnych
z Urzędu Pracy. Okazało się jednak, że takich
przedszkoli w okolicy jest dość dużo i mogłabym nie być konkurencyjna na rynku.
Wtedy wpadliśmy na pomysł, aby otworzyć
działalność bliższą naszemu wykształceniu
i doświadczeniu Pawła.
Co to za działalność?
Paweł Turemka (PT): Współpracowałem z firmą Flovac Polska sp. z o.o., która jest
dostawcą technologii w systemie kanalizacji
podciśnieniowej. Bardzo dużo zawdzięczam

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

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760
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pracownikom tej firmy, którzy nauczyli mnie
od podstaw tego systemu. Dodatkowo, studia z zakresu inżynierii środowiska pomogły
mi poszerzyć moją wiedzę i złapać bakcyla
i dlatego swoją pracę zawodową związałem
właśnie z tym tematem. Kasia ukończyła wydział ochrony przyrody i krajobrazu na SGGW,
tematyka ekologicznych rozwiązań także
jest jej bliska. Starając się znaleźć pomysł na
to co chcemy i możemy zrobić, działalność
związana z ekologiczną budową sieci kanalizacji podciśnieniowej wyszła jakoś naturalnie. Oczywiście budowa sieci kanalizacji
podciśnieniowej nie jest naszą jedyną ofertą,
oferujemy również budowę sieci kanalizacji
grawitacyjnej, tłocznej oraz budowę sieci
wodociągowych.
Pieniędzy na sfinansowanie przedsięwzięcia Państwo nie mieli, jak dowiedzieliście
się o Lokalnym Funduszu Pożyczkowym
„Samorządowa Polska” Ząbki i co zadecydowało o jego wyborze?
KiP.T.: Wierzymy w powodzenie naszego
przedsięwzięcia, więc najbardziej oczywiste
wydało nam się zainteresowanie finansowaniem bankowym. Szybko jednak okazało się,
że jako początkujący przedsiębiorcy praktycznie nie mamy szans na uzyskanie kredytu
dla firm, a oferowany nam zwykły kredyt
konsumencki był bardzo drogi. Jedynym wyjściem wydawało nam się pozyskanie dotacji
z Urzędu Pracy, kiedy w Ząbkowskiej Gazecie
Samorządowej „Co słychać?” przeczytaliśmy
wywiad z Panem Robertem Perkowskim, naszym Burmistrzem o uruchomieniu działalności Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
w Ząbkach. I tak postanowiliśmy dowiedzieć
się czegoś więcej…
I zostawili Państwo swój numer telefonu
w Punkcie Informacyjnym w siedzibie urzędu miejskiego w Ząbkach?

www.zabki.pl
KT: Dokładnie, i jeszcze tego samego dnia
oddzwoniła do nas Pani Monika i umówiliśmy
się na spotkanie.
Co Państwo przekonało do oferty LFP?
KT: Już od samego początku bardzo zachęcająco brzmiał wywiad z Burmistrzem,
dawał nam nadzieję na otrzymanie pożyczki,
to było dla nas najważniejsze. Oczywiście
istotne były też kwestie jak atrakcyjne oprocentowanie, możliwość karencji w spłacie
rat kapitałowych pożyczki, ułatwienia dla
osób zakładających biznes, i fakt, że pieniądze
pochodzą ze środków unijnych, a procedura ich pozyskania nie jest trudna. Umówione spotkanie przeszło nasze oczekiwania,
to była rozmowa w przemiłej atmosferze,
pełna profesjonalizmu i chęci pomocy. Pani
Monika zadała nam szereg pytań na temat
naszych planów i pomysłów oraz potrzeb
finansowych, muszę przyznać, że naprawdę
szczegółowo starała się poznać nasz projekt.
Zobaczyliśmy w tej rozmowie prawdziwą
szansę dla siebie i to chyba było to coś co
nas przekonało ostatecznie, aby skorzystać
z finansowania naszego biznesu za pośrednictwem Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
„Samorządowa Polska” w Ząbkach.
Co było najtrudniejsze w całym procesie
ubiegania się o pożyczkę z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o.?
PT: Od pierwszego spotkania mieliśmy
ogromną pomoc ze strony p. Moniki. Dzięki
niej nie było momentu, który sprawiłby nam
większe trudności, nawet biznesplan, który
był dla nas chyba największym wyzwaniem,
napisała z nami. Samodzielnie musieliśmy
tylko przygotować kilka zaświadczeń i kopii
dokumentów, ale dostaliśmy listę, co należy
dostarczyć i zebranie tego bardzo szybko
nam poszło.
Ile trwała cała procedura od momentu zgłoszenia się Państwa do Punktu Informacyjnego LFP do wypłaty środków?
KT.: Wszystko poszło naprawdę sprawnie.
Całość zajęła nam około 2-3 tygodni. A od pozytywnej decyzji pożyczkowej do otrzymania
fizycznie pożyczki upłynęło zaledwie kilka
dni. Już zdążyliśmy zrealizować zaplanowane
zakupy z pozyskanych środków.

PRANIE
-DYWANÓW
-WYKŁADZIN
-TAPICERKI
519 62 62 02
22 224 43 44

-10%
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Jakie inwestycje zostały zrealizowane za
pieniądze z tej pożyczki?
PT: Jak już wspomnieliśmy, pożyczkę
wzięliśmy na rozpoczęcie działalności w zakresie budowy ekologicznej sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej. Kupiliśmy za to busa do
3,5 tony do przewożenia sprzętu, zgrzewarkę
elektrooporową, pompę do odwadniania
wykopów oraz agregat prądotwórczy. To na
początek, w planach mamy zakup koparki
oraz maszynę do przewiertów sterowanych.
Dobrą stroną tej pożyczki jest fakt, że po

3 miesiącach możemy ubiegać się o kolejną.
Jeśli nasza działalność będzie się dobrze rozwijać, to na pewno będziemy składali kolejny
wniosek, aby poszerzyć zakres naszej działalności o nowe usługi.
W jaki sposób planują Państwo pozyskiwać
klientów?
PT: Kilka zleceń już mamy od firmy Flovac Polska sp. z o.o. z Wrocławia, u której
zdobywałem pierwsze doświadczenie i która
zaszczepiła u mnie bakcyla do tej pracy. Zamierzamy także brać udział w przetargach
z urzędu na wykonanie prac
z zakresu naszej działalności
i oczywiście będziemy ogłaszać
się w lokalnych mediach licząc
na zlecenia od osób indywidualnych, w zakresie budowy,
przebudowy, remontów i renoNa zdjęciu od lewej:
Waldemar Krajewski – Prezes Lokalnego
Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” Ząbki sp. z o.o.,
Monika Piątkowska – I Wiceprezes Zarządu
Centrum Operacyjnego „Samorządowa
Polska” S.A. w Warszawie,
Katarzyna i Paweł Turemka – właściciele
firmy, która jako pierwsza skorzystała
z pożyczki,
Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek

CO SŁYCHAĆ

wacji sieci wodnej i kanalizacyjnej. Chcemy,
aby klienci byli z nas zadowoleni i polecali
nas dalej.
Czy poleciliby Państwo korzystanie z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. innym
przedsiębiorcom?
KiP.T.: Oczywiście, mamy nadzieję, że
za naszym przykładem pójdą szczególnie
młodzi ludzie, którzy mają pomysł na biznes,
a blokuje ich strach przed pożyczką. Warunki i pomoc, którą uzyskaliśmy są naprawdę
atrakcyjne i będziemy zachęcać bliższych
i dalszych znajomych. Już nawet mamy takich,
którzy chętnie by skorzystali, ale niestety nie
mieszkają w Ząbkach. Mamy więc nadzieję,
że Program „Samorządowa Polska” obejmie
niedługo kolejne miejscowości, aby większej
liczbie przedsiębiorczych osób dać podobną
szansę.
Osoby zainteresowane skorzystaniem
z oferty Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o., zapraszamy do Punktu
Informacyjnego zlokalizowanego na
I piętrze Urzędu Miasta Ząbki, przy
ul. Wojska Polskiego 10. Punkt czynny
jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

www.zabki.pl

SPRZEDAM
kawalerkę 30 m2

w centrum Ząbek, IV p.

tel. 501 146 776

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ w Ząbkach
500 m2 – ul. Mickiewicza,
tel. 606 466 001

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

7

CO SŁYCHAĆ

Wydarzenia

www.zabki.pl

„Lato w Mieście” z SP1

W

dniach 13.07 – 17.07.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach
odbyło się „Lato w Mieście”. W ramach przeprowadzonej akcji dzieci
uczestniczyły w wycieczkach oraz zajęciach organizowanych na terenie szkoły.
I tak poniedziałkowe przedpołudnie
uczestnicy spędzili w Centrum Zabaw Kolorado w Warszawie, gdzie w labiryncie zjeżdżalni,
basenów z piłeczkami oraz trampolin miło
i wesoło minął im zaplanowany czas.
We wtorek dzieci odwiedziły Warownię
Jomsborg. Tam przy rozpalonym ognisku
poznały ciekawie opowiedziane losy sagi
Wikngów. Obejrzały zaaranżowany pokaz
walki na miecze. Następnie wspólnie przeciągały linę, strzelały z łuku, oraz walczyły z workami z sianem. Dzięki przeprowadzonym
konkurencjom sprawdziły swoją zręczność,
siłę i odwagę.

Środa była dniem spędzonym w Folwarku Bródno. Na warsztatach uczestnicy poznali zwierzęta hodowane w gospodarstwie rolnym. Zwiedzili stajnię
i dowiedzieli się jak należy opiekować
się koniem. Odwiedzili krowę Krystynę,
nakarmili kozy, poznali różne gatunki
kur, kaczek oraz indyków. Pogłaskały
prześliczne króliczki hodowlane. Niezwykłą atrakcją dla chętnych była jazda
na kucyku. W oczekiwaniu na przejażdżkę dzieci bawiły się na placu zabaw.
Na koniec wszyscy piekli kiełbaski przy
ognisku.
W czwartek dzieci odwiedziły Indian w Zaścianku Mazowieckim. Tam
dowiedziały się o zwyczajach i życiu
Indian. Nauczyły się rozpalać ogień
i strzelać z łuku do tarczy. Wykonały
indiańską opaskę, pomalowano im
również twarze na barwy wojenne
i po kolei zdobywały kolorowe piórka. Atrakcją była przejażdżka wozem
konnym po okolicy.
Każdego dnia uczniowie odwiedzali pobliski ząbkowski basen, gdzie
kształcili swoje umiejętności pływackie. Ponadto codziennie uczestniczyli
w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
Każdy z uczestników „Lata w Mieście” mógł
wziąć udział w zajęciach: „Mały chemik”, na
których ze składników, które można znaleźć
w każdej kuchni da się wyczarować wybuchające wulkany, szalone kolorowe piany,
odrzutowce z balonu itp. Podczas zajęć
dzieci zdobyły również wiedzę na temat
właściwości wody, ognia, rozpuszczalności
substancji w wodzie, oleju. Każdy uczestnik
mógł samodzielnie wykonać eksperyment
i obserwować zadziwiające efekty.
Na zajęciach z Quillingu uczestnicy
tworzyli przepiękne ozdoby z papieru.
Warsztaty „Wiem co jem” wyposażyły dzie-

ci w wiedzę na temat zdrowego odżywiania
oraz pozwoliły poeksperymentować w dziedzinie kulinariów. Podczas zajęć sportowych
uczniowie trenowali umiejętności gry w piłkę
nożną, kosza, piłkę ręczną, minihokej. W ramach warsztatów „Galeria rzeźby” kształtowali swoje umiejętności manualne i tworzyli
różnorodne gliniane przedmioty.
Zajęcia „Akademia małego Artysty” zachęcały dzieci do rozwijania zainteresowań
plastycznych. Uczniowie odwiedzali również
salę komputerową, gdzie ćwiczyli obsługę
programów systemu Windows.
Wszystkie organizowane przez nas zajęcia, wycieczki i wyjścia cieszyły się
dużym zainteresowaniem
wśród dzieci, dostarczały
im nowej wiedzy, kształciły
umiejętności, a co najważniejsze ciekawie wypełniały
im wolny czas. Dziękujemy
wszystkim dzieciom za
udział w zajęciach i do zobaczenia za rok!!!
Dyrekcja oraz Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 1
w Ząbkach
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Bug na granicy trzech państw

M

inęły równo dwa lata odkąd spłynąłem 1000 km rzeką Wisłą. Gdzieś
w podświadomości poszukiwałem nowych wodnych wyzwań. Jeden z moich kolegów również mieszkaniec Ząbek wraz z synem planował już od ponad
roku spłynąć piątą pod względem długości rzeką Polski, czyli Bugiem. Jako, że
dysponowałem czasem wolnym, dalej sprawy potoczyły się już szybko.

30 czerwca 2015 roku wraz z innymi sześcioma kolegami, poznanymi przez internet,
stanęliśmy na starcie pierwszego kilometra rzeki
Bug płynącego na terytorium Polski. Sama rzeka
Bug bierze swój początek na Ukrainie i płynie po
granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Przed nami
do pokonania było 587 km, każdy z uczestników
posiadał własny kajak oraz sprzęt potrzebny do
tego rodzaju eskapady.
Dzień pierwszy minął na kontemplacji przyrody, niestety drugiego dnia po przepłynięciu
kilkudziesięciu kilometrów, kolega płynący kajakiem składanym na podwodnej przeszkodzie
rozerwał poszycie kajaka, a do tego pękł jeden
z drewnianych elementów usztywniających
konstrukcje kajaka. W tym momencie spływ,
który właśnie się zaczął, zarazem się skończył
dla jednego z uczestników. Pomimo wczesnej
pory, solidarnie podejmujemy decyzję, że tego
dnia pozostaniemy z kolegą, który następnego
dnia niestety musiał wrócić do domu.
Kolejne dni spływu minęły na radowaniu
oka okoliczną przyrodą, podglądaniu polujących ptaków drapieżnych, czy obserwacji bocianich szkółek latania, gdzie bociany skupiają
się w stada liczące nawet po piętnaście sztuk.
Jako że Bug na odcinku granicznym
z Ukrainą i Białorusią ma 363 km zobowiązani byliśmy podporządkować się zasadom,
o których poinformowała nas Straż Graniczna. Musieliśmy się trzymać lewego brzegu
rzeki bo granica państwa przebiega przez jej
środek, nie wolno nam było przebywać na
rzece pół godziny przed zachodem słońca

CO SŁYCHAĆ

Nasza przygoda z całym polskim odcinkiem Bugu trwała dziesięć dni. W pamięci
pozostanie nam dzika przyroda, wysokie piętnastometrowe skarpy i wiara w otwartość
oraz życzliwość napotkanych ludzi. Kolejna
rzeka zdobyta, a w głowie rodzą się już kolejne pomysły. Ahoj!
Film ze spływu można obejrzeć na kanale Youtube: „Rzeka Bug kajakiem przez trzy
granice”.
Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz Szczęsny

jak i pół godziny po jego wschodzie. O każdym wyjściu na brzeg choćby na pięć minut
musieliśmy informować Straż Graniczną oraz
podawać lokalizację wyjścia tak aby strażnicy
wiedzieli, że na lądzie pozostały nasze ślady, a nie przemytników. Tak więc wpływając
w poszczególne strefy parokrotnie w ciągu
dnia telefonicznie informowaliśmy Straż Graniczną o naszym położeniu. Muszę przyznać,
że Straż Graniczna to najbardziej przyjazna instytucja państwowa, z jaką do tej pory miałem
do czynienia. Czwartego dnia spotkaliśmy
niesamowitego pana Bernarda mającego
77 lat, który samotnie płynął Bugiem, a jego
wodna trasa ogólnie zaplanowana była na
1500 km z finiszem na Zalewie Szczecińskim.
W gminie Hanna, pan Czesław, sołtys Kuzawki, zaoferował nam nocleg w miejscowej
świetlicy, a jego żona wraz z córką poczęstowały nas własnoręcznie przyrządzonymi
naleśnikami. Wschodnia polska gościnność
jest nie do przecenienia. Pokonując kolejne
kilometry zmagaliśmy się z wysoką temperatura, i natrętnymi gzami, wszystko jednak
wynagradzała nam piękna przyroda. Dziennie, średnio pokonywaliśmy 50-60 km.
Ostatniego dnia w trakcie płynięcia dopadła nas burza, musieliśmy szybko rozstawić
namiot i spędzić w nim ponad godzinę zanim
mogliśmy kontynuować spływ. Pomimo tego
czterech z nas potraktowało pozostały nam
dystans w kategoriach sportowych i po przepłynięciu 106 km tego dnia wpłynęliśmy do
ujścia Bugu na Zalewie Zegrzyńskim.

Sklep Auto Części
Szybka wymiana:
- oleju i ﬁltrów
- akumulatorów
- tarcz i klocków
hamulcowych
PIŁSUDSKIEGO 12 , Ząbki
tel.: 22 243 76 61
www.mccar.pl
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Sukcesy sportowe uczniów SP 1 w Ząbkach
Na szczególną uwagę zasługują nastęw roku szkol. 2014/2015
pujące wyniki. Już na początku roku w bie-

M

iniony rok szkolny Szkoła Podstawowa Nr 1 Ząbkach pod względem wydarzeń i sukcesów sportowych może uznać za bardzo udany. Zajmując
3 miejsce w klasyfikacji końcowej szkół podstawowych w powiecie wołomińskim, w roku szkolnym 2014/2015 zdobyła aż 86,5 pkt. Na ten bardzo dobry
wynik złożyło się wiele małych sukcesów okupionych ciężką pracą na treningach i mile spędzonym czasem na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie klas sportowych przez cały rok szkolny w wielu dyscyplinach sportowych,
godnie reprezentowali swoją szkołę na poziomie mistrzostw miasta Ząbki
oraz bardzo często swoje miasto na poziomie mistrzostw rejonu i powiatu.

gach przełajowych, aż 13 osób zakwalifikowało się do zawodów powiatowych, a 1
osoba uczestniczyła w zawodach międzypowiatowych. W powiatowych biegach sztafetowych chłopcy zajęli 2m. a dziewczęta 3m.
W grach zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, dwa ognie
usportowione, unihokej, nasze reprezentacje dziewcząt i chłopców, ukazały swoją
wyższość nad przeciwnikami na poziomie
rozgrywek miejskich. Na kolejnych szczeblach rozgrywek na wyróżnienie zasługują:
4m. na mistrzostwach Mazowsza w piłkę
nożną dziewcząt. 2m. w mistrzostwach
powiatu w piłkę siatkową dziewcząt i 3m.
w mistrzostwach powiatu w mini piłce siatkowej chłopców. 2m. w mistrzostwach rejonu w piłkę koszykową dziewcząt. 3 m w mistrzostwach powiatu w unihokeja dziewcząt
i chłopców. 2m. w mistrzostwach powiatu
w dwa ognie usportowione chłopców.
W mistrzostwach powiatu w pływaniu,
które odbyły się na obiektach Miejskiego
Centrum Sporu w Ząbkach, nasi uczniowie
zajęli drużynowo 2m. w kategorii dziewcząt
i chłopców.
Nasi uczniowie brali chętnie udział także
w wielu zawodach sportowych poza kalendarzem rozgrywek Szkolnego Związku
Sportowego. Bardzo dobrze zaprezentowali
się w XXIV Ogólnopolskich Biegach Pamięci
Generała Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej zdobywając drużynowo w klasyfikacji szkół podstawowych 1m. W zawodach
pływackich o puchar Burmistrza Ząbek zajęli
1 i 3m. w kategorii klas 5-6 dziewcząt, 2m.
w kategorii klas 3-4 chłopców, 2m. w kategorii klas 1-2 dziewcząt.
Gratulujemy osiągniętych sukcesów
i życzymy kolejnych, na jak najwyższym
szczeblu rozgrywek sportowych.
Ze sportowym pozdrowieniem
Nauczyciele wychowania fizycznego
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Szanowni Państwo,
Wakacje to dla dorosłych czas urlopów i regeneracji sił, a dla dzieci to dwa
miesiące bez szkoły, książek i sprawdzianów. Wyjeżdżamy wtedy do różnych
zakątków naszego kraju, odwiedzamy rodzinę i przyjaciół. Spędzamy miło czas
na plaży albo wędrujemy po górach. Często w okresie wakacyjnym osoby dorosłe
i dzieci, choć przyznają się do Kościoła katolickiego, robią sobie wakacje również
od obowiązków religijnych. Wystarczy, że w miejscowości, w której wypoczywamy nie ma kościoła w zasięgu wzroku i już czujemy się zwolnieni z udziału
w niedzielnej Eucharystii. A modlitwa poranna i wieczorna też nam ciąży, bo
przecież inni patrzą. Atrakcji turystycznych potrafimy szukać w promieniu wielu
kilometrów od naszej wakacyjnej bazy, a świątynia w sąsiedniej wiosce wydaje
się nam celem zbyt odległym, by do niego podążać. Tymczasem wakacje dla
chrześcijanina mogą być czasem pogłębienia wiary w Boga. Przecież wtedy
właśnie mamy najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył
i co Jemu zawdzięczamy. A więc niech nasz udział w niedzielnych Eucharystiach
również w wakacje, będzie rzeczywistym świadectwem chrześcijanina.
Jeśli więc będziemy zawsze i wszędzie Ewangelicznymi Siewcami, to także
w sierpniu nie zapomnimy o powstrzymaniu się od spożywania alkoholu, który
pity w nadmiarze powoduje wiele krzywd i nieszczęść. Nie rozwiązuje żadnych
problemów, a jedynie może uzależnić i w konsekwencji zniszczyć człowieka
i jego najbliższych. Po wyborze na Stolicę Piotrową ks. kard. Karol Wojtyła w pożegnalnym przemówieniu powiedział do Polaków m.in. „Proszę was, abyście się
przeciwstawiali wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje
zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”. Skoro więc nasz Rodak, Święty Jan Paweł II tak gorąco prosił,
abyśmy zachowali godność, pomóżmy osobom uzależnionym i ich rodzinom
podejmując w ich intencji nie tylko krucjatę modlitewną, ale przede wszystkim
w miesiącu sierpniu całkowitą abstynencję. Niech nasze zaangażowanie wypływa
z miłości chrześcijańskiej, na wzór tej, jakiej każdy z nas doświadcza od Chrystusa.
Za pośrednictwem gazetki samorządowej pragnę serdecznie podziękować
parafianom z trzech ząbkowskich parafii, którzy 12 lipca 2015 r. wraz z członkami
K.P.R.M. przy parafii Św. Trójcy uczestniczyli w autokarowej Pielgrzymce Rodziny
Radia Maryja na Jasną Górę.
Bóg zapłać wszystkim za liczny udział oraz ogromne zaangażowanie
modlitewne.
Danuta Filipiak-Kowalczyk,
Przewodnicząca K.P.R.M. przy parafii Św. Trójcy w Ząbkach

UKS Ząbkovia Ząbki – piłka nożna dziewcząt

Z

wracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie naszej
działalności.

W sezonie 2014/2015 nasz klub odniósł
znaczące sukcesy. Nasza drużyna seniorska
wywalczyła awans do II Ligi Kobiet. Juniorki młodsze znalazły się w Finale Mistrzostw
Polski, gdzie zajęły bardzo dobre IV miejsce.

Młodziczki (po raz drugi z rzędu) wywalczyły
Wicemistrzostwo Polski.
W sezonie 2015/2016 aż cztery drużyny
UKS Ząbkovia Ząbki uczestniczyły będą w rozgrywkach ligowych i w związku z powyższym

wzrosną koszty naszej działalności (ponosić
będziemy musieli dodatkowe bardzo wysokie
koszty wyjazdów na mecze).
Obowiązujące w naszym kraju przepisy
stwarzają możliwość wszystkim obywatelom
na wsparcie działalności sportowej, choć nie
wszyscy o tym wiedzą.
Każda osoba fizyczna może przekazać do
6% swojego dochodu w formie darowizny na
upowszechnianie sportu, w przypadku osób
prawnych kwota darowizny może wynieść do
10% dochodu. Kwoty darowizn zmniejszają
podstawę opodatkowania, co powoduje, iż
podatnicy odprowadzają niższy podatek do
Urzędu Skarbowego. Darowizny mogą być
przekazywane przez cały rok kalendarzowy.
Wsparcie jest bardzo proste – wystarczy
wysłać przelew bankowy na rachunek:
64 8006 0000 0044 3083 2000 0002
w tytule przelewu wpisując: „Darowizna na
upowszechnianie sportu – UKS Ząbkovia Ząbki”.
Kwoty darowizn należy potem wykazać w zeznaniu podatkowym, co spowoduje zmniejszenie należnego podatku.
Bardzo prosimy o rozważenie możliwości
wsparcia UKS Ząbkovia Ząbki – klubu, który
od sześciu lat dynamicznie się rozwija i odnosi
znaczące sukcesy w Polsce i za granicą. Obiecujemy nie zawieść tych, którzy zechcą nas
wesprzeć i reklamować wszystkich naszych
darczyńców na terenie całej Polski.
Zarząd UKS Ząbkovia Ząbki
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Firmy, które udzieliły rabatów
mieszkańcom Ząbek

A

kcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem.
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana
przez Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na
świadczone produkty i usługi.

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD

2 DO 30 %

W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Warto nadmienić, że każda osoba meldująca się w Naszym Mieście, otrzyma listę przedsiębiorstw udzielających „zniżki za dowód”.
Przedsiębiorców chętnych do włączenia się do akcji promocyjnej, prosimy
o składanie swojego akcesu elektronicznie na adres: promocja@zabki.pl.
Sugerujemy udzielenie jednej z pięciu wysokości udzielanych zniżek: 5%,
7%, 10%, 15%, 20%.
Poniżej przedstawiamy aktualną listę firm udzielających rabaty na swe
towary/usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

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

Lista firm biorących udział w akcji „Zniżka za dowód”
Lp.

Nazwa Firmy

Zakres działalności

1
2
3

„Sukces”
DRIMS
WWMEDIA

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

4

MDG DATA Mirosław Sobiecki

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

5
6

Agencja „Metropolis” Nieruchomości
English Way School

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

7

Machowicz Budownictwo

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

8
9
10
11
12
13
14

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

15

PERFECT COMP KAMIL WENDA

kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36
sprzedaż luster, ul. Kopernika 3, tel. 603 324 614
zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl
sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, www.drims2.pl, tel. 22 781 41 72
nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710
blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 22 781 77 82
biuro rachunkowe, ul. Łodygowa 94, www.biurobeaty.com.pl, tel. 22 243 79 68
kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27, www.naprawakomputera.com/
serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

16

AUTOGLOB

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

17

Meble i Styl

18

Vatax

19

Salon Auto Praga

produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337
kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut,
ul. Sikorskiego 33d/ 63,64, www.vatax.com.pl, tel. 22 353 97 56
ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00
oprogramowanie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
Warszawa, www.blekit.com, tel. 22 49 23 320, kom. 501 255 842
projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136
pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00
wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl,
tel. 22 781 46 11

20

Błękit Jerzy Przychodzeń

21
22

Architekt wnętrz Marlena Guzik
Gabinet kosmetyczny Mariage

23

School of English

25
26
27
28

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

29

Septoma

30

Usługi księgowe S.C.

31

24

Zniżka
7%
15%
10%
Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
– 10% na zakup Systemu do zarządzania
przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
– 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
– 20% rabatu na usługi informatyczne
10%
5%
7% na zakup agregatów prądotwórczych
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń
budowlanych oraz na usługi budowlane
– roboty wykończeniowe
10%
10%
7%
25%
20%
5%
5%
20% na usługi informatyczne dla firm i osób
prywatnych
5% na nasze usługi
oraz 5% na części użyte do naprawy
10%
10%
aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł
20%
10%
5%
15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

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

10%
10%
5%
10%
5%

MSK – INSTALACJE

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

32

Restauracja „Na Skrajnej”

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

33

CITRO-CAR Sp. j.
Anna Pachulska, Dariusz Smutkiewicz”

34

„Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

35

„TechIT” Piotr Wielgolewski

12

ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl
tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa, animacja
i wykonanie banerów reklamowych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 501 049 999,
www.hollywoodwwwstudio.com
obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768

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

www.zabki.pl
36

„Bud-Mark” Usługi Remontowo-Budowlane
Marek Balukin

37

„Frise” Jerzy Taczalski

38

„Progres” s.c. Monika Szurgot

39

Uczniowski Klub Sportowy „Omega
Sports” Robert Kwiatkowski

40

„Renom” Zdzisław Kwiatkowski

41

„Krasnalek” Monika Poławska

42

„Dental Smile”

43

„Auto Perfekt”
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

44

„Aga fitness – Akademia Ruchu”

45

„METALMAX” – Henryk Lemański

46

„Masaże.co”

47

„O-Z car”

48

Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka”
Bożeny Motoszko

49

Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”

50

Serwis samochodowy „Auto Doctor”

51

Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski

53

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

54

„MONO” s.c.

52

55

Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA
Artur Orłowski

56

Wash Master& Service Master

57

Firma „Bodzio” Bogdana Reńskiego

58

MYJNIA RĘCZNA PAROWA,
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

59

Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”

60

Firma „EMBRAM”
Przemysława Kamińskiego

61

BHP DLA BIZNESU

62

FLORMA Malwina Micherdzińska

63

FOTOGRAFIA Radosław Drochliński

64

Salon Vacu Activ&Spa

65

Auto Serwis Kozłowski Mariusz

66

Centrum Medyczne LECZYMED

akcja spo ł eczna
remonty lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz;
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń. ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com
tel. 509 557 243
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne, wykonywanie
projektów, doradztwo, montaż, ul. Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12,
kom. 505 138 188 – Rafał Kowalczyk, kom. 509 802 182 – Maciej Gawryjołek
sala zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez ul. Harcerska 2,
www.tajemniczawyspa.com, biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040
zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet,
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl
konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563
sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B,
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234
gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka,
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760
pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru,
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl
firma oferuje usługi fitness, sportowo-rekreacyjne, bogata oferta zajęć fitness. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 34,
e-mail: aga-fitness@wp.pl, tel. 504-004-450
posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. Zakres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe,
wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe. Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28D,
tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl
Profesjonalne masaże z dojazdem do klienta na terenie Warszawy i okolic (na terenie całej Warszawy oraz
Ząbek, Marek i Łomianek dojazd w cenie zabiegu). W ofercie masaż klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy,
sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.
Kontakt: www.masaze.co, e-mail: kontakt@masaze.co, tel. 508-518-587

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

oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akcesoria
poporodowe, kosmetyki „Skarb Matki”, bieliznę, piżamy, rajstopy, odzież w rozmiarach 56–164 cm wykonane
z najlepszej bawełny, możliwość zwrotów. Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 1 (targowisko miejskie).
Sklep czynny w godz. 9–17, w soboty w godz. 9–14
specjalizująca się w kształtowaniu sylwetki, oferuje: aerobik, siłownię, masaże, solarium, porady dietetyczne
i treningowe, odżywki dla sportowców. Kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki,
tel. 22 425-95-24, 604-414-123, www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl
oferuje pełen zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzęgła, rozrządy, a także różnego rodzaju modyfikacje: spawy, przeróbki itp. Kontakt: ul. Kwiatowa 34, 05-091 Ząbki, tel. 22 499-34-37, 600-601-252
e-mail: autodoctor.zabki@gmail.com
stacjonarny i internetowy. Zajmuje się sprzedażą rybek, ptaków, owadów i gryzoni oraz akcesoriów do ich
hodowli i pielęgnacji. Kontakt: ul. Szwoleżerów 79a lok. 14, tel. 509 078 194,
e-mail: mariusz.moniewski@gmail.com, strona www: www.mammalis.com
pomoże każdej osobie lub firmie, która znalazła się w trudnej sytuacji jaka może zdarzyć się na drodze
– wypadek, awaria, stłuczka. Kontakt: ul. Piłsudskiego 103/26, 065-091 Ząbki, tel. 781 555 488
masaże, kosmetyka. Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208
sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż kompletnego wyposażenia łazienek. Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94
Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

CO SŁYCHAĆ
10%

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

2%

10%
Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%
– felgi aluminiowe – 6%
felgi aluminiowe niskoprofilowe
powyżej 16’ i auta dostawcze – 5%
Rabat na części przy naprawie
(mechanika) – 5%
5%

10%

7%

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

naprawy mechaniczne samochodów; zakup, wymiana i przechowywanie opon; mycie auta w myjni tunelowej
i ręcznej przy zastosowaniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię; odkurzanie i sprzątanie,
polerowanie i woskowanie lakieru, pranie, suszenie i konserwacja tapicerki, usuwanie przykrych zapachów
10%
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
Kontakt: Ząbki; ul. Wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl
specjalizuje się w remontach, kompleksowym wykończeniu wnętrz oraz wykonywaniu i montażem wszelkich
mebli na wymiar. Oferuję szeroką gamę usług oraz stosowanych materiałów. Obsługuję stany deweloperskie,
10%
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia instytucji publicznej. Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793;
www.odremontupomeble.pl; e-mail: bodzio81@o2.pl
w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji auta/motocykla lub
jego elementów), mycie zewnętrzne i wewnętrzne parą, pranie tapicerki, mycie podwozia, pranie dywanów,
10% na mycie parowe, auto detailing
wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79A w Ząbkach.
5% na wulkanizację
Kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu API)
Ta rodzinna firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do sprzętów AGD, naprawą sprzętu AGD (pralki,
zmywarki,piekarniki elektryczne, okapy, odkurzacze, żelazka, roboty kuchenne, suszarki, maszyny gastrono5%
miczne i inne).
Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl
Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych, przemysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy są:
NORMSTAHL, WIŚNIOWSKI, RYTERNA, NICE, CAME, FAAC, BFT. „EMBRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju prze5%
róbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację.
Kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – firma specjalizuje się w świadczeniu usług
z zakresu BHP oraz PPOŻ. W ofercie znajdują się: szkolenia: wstępne, okresowe dla pracowników
i pracodawców, outsourcing, usługi z zakresu ppoż., sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków
15% (z wyłączeniem sprzedaży)
ochrony przeciwpożarowej. Kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853,
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabiznesu.pl
firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
5%
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl
usługi fotograficzne dla osób prywatnych i przedsiębiorstw – fotografia ślubna i okolicznościowa, dziecięca,
rodzinna i ciążowa, portretowa, fotoreportaże z imprez i koncertów, zdjęcia produktowe, modowe i reklamowe.
5%
Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 19/24, e-mail:radek@drochlinski.pl, www.drochlinski.pl
to miejsce stworzone dla ludzi potrzebujących wytchnienia od pośpiechu i codziennych obowiązków, chcących poprawiać kondycję, zadbać o swoje zdrowie bądź wygląd. Zajmuje się kształtowaniem sylwetki, kosme10%
tologią – zabiegami na twarz i ciało, wizażem oraz masażami leczniczymi i relaksacyjnymi.
Kontakt: Ząbki, ul Harcerska 2, e-mail:vacuspa@onet.pl, www.vacuactiv-spa.pl
diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria
kół. Kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 1D, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl,
15%
tel. 503-045-445, 22 799-71-47
Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). Dane kontaktowe: Ząbki,
10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl
dowodu osobistego
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CO SŁYCHAĆ
67

Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski

68

P.H.U. „ADAMO”

69

Alab Laboratoria Sp. z o.o.

70

SKARABEUSZ Paweł Kuciak

71

Studio Apla

72

Bogdan Śladowski „BOFOTO”

73

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

74

Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko

75
76
77
78
79
80
81

82

83

84

85

86

87

88

89
90

91

92
93
94

95

96
97
98

99

100
101

Akcja społeczna
profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) KARCHER, dojazd do klienta gratis. Kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202
dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy domowe. Kontakt: Ząbki ul. Kochanowskiego 1A, Ząbki, tel. 22 619-22-78, tel. kom. 602-402-425,
e-mail: a.rolety@wp.pl, adres www: www. adamo.waw.pl
Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych po
wysokospecjalistyczne bez skierowań lekarskich. Kontakt: Ząbki, ul. Wiosenna 14 lokal U1-3,
tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl
instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych, instalacja domofonów i sieci komputerowych. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260,
22 201-06-91, www.skarabeusz.waw.pl, skarabeusz@list.pl
usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne – fotografia
ślubna, okolicznościowa, eventowa. Kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stuidoapla.com.pl,
www.olakalinowska.pl
usługi fotograficzne, nauka fotografii. Kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl,
tel. 501-352-753
doradztwo, projektowanie i sprzedaż opraw i sprzętu oświetleniowego do domów, mieszkań, biur itp. Obliczenia natężeń i wizualizacje 3D. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 15E, tel. 607 683 936, tel. 785 644 439,
www.lights@shadows.pl, e-mail: biuro@lights-shadows.pl
Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291

zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl,
Salon ŻiŻi Marta Gałecka
www@salon-zizi.pl
refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka profesjoStrefa Zdrowia i Urody
nalna, tel. 502 670 562, 22 258-70-32, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl
Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych.
Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl
gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
Manual-Med
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atrakcyjne zajęcia dodatko„Tajemnicza Wyspa”
we, tel. 504-977-040, www.tajemnicza-wyspa.pl, e-mail: tajemnicza-wyspa.pl
zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS”
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/AkademiaUrodyAS
montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery,
Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski
markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar i wycena jest bezpłatna.
Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101
kreowanie logotypów, projektowanie wizytówek, poapierów firmowych, gadżetów reklamowych, systemów
Warszawska Grupa Graficzna
wystawienniczych, reklamy pojazdów, oraz wiele innych. Kontakt: Ząbki, ul. Drewnicka 2 lok. 210
tel. 668 577 85, e-mail: grupagraficzna@wp.pl, www.grupagraficzna.pl
oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
Firma „WOJADŻO”
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107
PHU MONIMEX NZOZ
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

Auto Centrum Ząbki Paweł Szachnowski

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

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

przyjęcia urodzinowe, opieka dzienna i godzinowa (również w wakacje i ferie), zajęcia dla najmłodszych. Oferuje w każdy poniedziałek w godz. 16:30–18:30 wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem
dowodu osobistego 1 godzinę zabawy na sali zabaw Maciarenka GRATIS.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 154, tel. 668-159-276, 692-714-670
działalność prawnicza. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 47, lok. 16, 05-09 Ząbki, tel. 694-315-734,
e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com

www.zabki.pl
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15%
15% na usługi oraz
10% na części zamienne w serwisie
dla firm ząbkowskich oraz
10% na usługi i części zakupione w serwisie
dla zameldowanych mieszkańców Ząbek
1 godz. gratis

10%

4% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek
za okazaniem dowodu osobistego na: profeSprzedaż odkurzaczy i akcesoriów.
sjonalne odkurzacze do sprzątania na sucho,
USMIX Tomasza Szybki
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl
profesjonalne odkurzacze do
sprzątania na sucho i mokro, profesjonalne odkurzacze przemysłowe, przystawki kominkowe,
akcesoria, worki, filtry
Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych,
10% rabatu na oferowane usługi,
„Technika Instalacyjna” Dariusz Laska
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Doradztwo, projekty, realizacja, serwis.
oraz dodatkowo
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, tel. 609-108-622, www.tidl.pl, e-mail:tidl@tidl.pl
5% na zakup materiału
DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
Kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni.
20%
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa
Kontakt Magdalena Rybak tel. 669-969-192
usługi projektowania wnętrz. Firma działa on-line, dzięki czemu może zaproponować klientom atrakcyjne
ceny za usługi wysokiej jakości. Projektuje zarówno całe mieszkania lub domy, jak i pojedyncze pomieszczenia
„Zmiana planów” Katarzyna Krasuska
10%
(pokoje, łazienki, kuchnie). Kontakt: „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska, ul. Andersena 44/24,
05-091 Ząbki, tel. 698 699 299, www.zmianaplanow.pl
Gabinet Lux Light świadczy usługi z zakresu: kosmetyka pielęgnacyjna, zabiegi IPL: fotoodmładzanie, epilacja,
Lux Light Gabinet Fotozabiegów i Estetyki
7% na zabiegi IPL,
mezoterapia mikroigłowa derma roller, wypełniacze, makijaż permanentny, modelowanie sylwetki, zwalczaPani Anety Piechocińskiej
oraz modelowanie sylwetki
nie cellulitu. Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 1 (I piętro), tel. 505-217-806, www.luxlight.com.pl
Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych, suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, mioSklep Zielarsko-Medyczny HERBI
3%
dów, kosmetyków ziołowych. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32, www.herbiziola.pl, tel. 507-928-419
PHU LEADER SPORT
Firma oferuje sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach udzielając.
5%
Jakuba Lewandowskiego
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A lok. 2/3, e-mail: leader.sport.zabki@gmail.com, tel. 509-598-487
Sprzątanie mieszkań, domów, biur, hal magazynowych, osiedli mieszkaniowych, obsługa terenów zielonych,
Firma SEBREM
sprzątanie po remoncie, pranie wykładzin, dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej, sprzedaż pro10%
Katarzyny Majewskiej
fesjonalnej chemii renomowanych firm do sprzątania.
Kontakt: Ząbki; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13; e-mail:biuro@sebrem.pl; tel. 600-573-455; 696-531-540
Firma zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywiFotografia LEN-ART
dualne oraz zdjęcia dla firm.
15%
Beaty Lenart
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl
Restauracja amerykańska, pizzeria, Kontakt: Ząbki, ul. Narutowicza 45, tel.511-192-489 lub 511-191-116,
„Big City Restaurants”
30%
e-mail:bigcityrestaurants@gmail.com. Godziny otwarcia Nd-Czw 11:00–23:00 oraz Pt-Sob 11:00–00:00
Usługi stolarskie – kompleksowe wyposażenie wnętrz, realizacja nietypowych zamówień.
„Bonsai Usługi Stolarskie”
Kontakt: e-mail: biuro@stolarstwogadomski.pl, strona www: www.stolarstwogadomski.pl,
5%
facebook: www.facebook.com/stolarstwogadomski
Aktualnie w ofercie można znaleźć konsultacje psychologiczne, psychoterapię, badanie psychotechnicze kie10%
Centrum Psychologiczne „Via Vita” S.C.
rowców, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia oraz szkolenia. Wszystkie spotkania umawiane są telefonicznie.
(poza usługami o ustawowo określonej
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781 70 28, kom. 504 15 25 45,
Justyna Lewandowska Renata Wawrzyn
płatności)
www.viavita.pl
Domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpiecznia zdrowotne oraz inwestycyjne.
Rafał Godlewski UBEZPIECZENIA
20%
Kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl
Lucky Event
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Firma eventowa – przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje.
Kontakt: tel. 504 928 930, strona: www:djlucky.pl , e-mail: djlucky86@wp.pl

15%

Ogłoszenia

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada.
Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest część nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 11-go
Listopada, stanowiącej własność Gminy Ząbki.
oznaczenie
nieruchomości

obręb

nr ewid.
działki

pow.

sposób zagospodarowania

cena wywoławcza
brutto

wysokość wadium

termin wpłaty
wadium

WA1W/00012315/0

0009,
01-09

46/12

0,1460 ha

usługi związane z usługami
zdrowia np. przychodnia

858.540,00 zł

42.927,00 zł

7.08.2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Okres ustanowienia użytkowania wieczystego:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 45 lat, z możliwością przedłużenia lub wykupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz 518 z późń. zm.) – Dział II, Rozdział 3 ustawy.
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego:
Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego
przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności gdy wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
Cel i termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi związane z usługami zdrowia np. przychodnia.
Termin zagospodarowania:
– rozpoczęcie zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej
– zakończenie budowy do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opis działki:
Teren niezagospodarowany, ogrodzony, z bramą wjazdową od ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Dostęp do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej – od ul. 11-go Listopada i ul. Wigury a także ul. Kard. St. Wyszyńskiego – droga gruntowa. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Działka
nie posiada żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, kościół oraz szkoła. Działka gruntu uzbrojona. Na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przyłącza
infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększona o podatek VAT, ustalony
wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy), płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. W dniu podpisania umowy notarialnej środki
finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.
– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 3% ceny (każdorazowo powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej
w dniu powstania jej uiszczenia), płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania
wieczystego. Opłaty tej nie pobiera się za rok, w którym prawo zostało ustanowione. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później
niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, możliwe jest ustalenie innego terminu zapłaty, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany ceny nieruchomości, ale nie częściej niż raz na 3 lata.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003 r.
Uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty (symbol w planie UO), z możliwością usytuowania usług nieuciążliwych, przez które rozumie się obiekty wolnostojące lub lokale usługowe wbudowane, służące szeroko rozumianej
funkcji usługowej (bez przesądzania profilu usług), przede wszystkim w zakresie handlu, gastronomii, administracji, biurowości, rzemiosła usługowego a także zdrowia i oświaty – nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia terenu.
Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich oraz hipotek.
Warunki przetargu:
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku,
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa
lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
O terminie zawarcia umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze
wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm) do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.
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