
Ząbki 
liderem 
roZwoju
kapituła konkursu „wzorowa Gmi-
na” jednogłośnie podjęła decyzję 
o przyznaniu dla miasta Ząbki ty-
tułu specjalnego – lider rozwoju. 
Na uroczystej gali statuetkę ode-
brała burmistrz małgorzata Zyśk 
oraz jej zastępca wojciech Gut.

Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmina” bar-
dzo wysoko oceniła poczynione przez władze 
miasta w ostatnim czasie inwestycje wspiera-
jące rozwój. - Środki finansowe przeznaczane 
są wielotorowo, przyczyniając się do powsta-

wania nowych obiektów sportowych, oświa-
towych czy miejskich dróg. To świadczy 
o doskonałej znajomości potrzeb mieszkań-
ców, których z roku na rok jest coraz więcej 
– o około tysiąc osób. Placówki oświatowe są 

prawdziwym oczkiem w głowie władz samo-
rządowych, które doceniają ogromne zapo-
trzebowanie na edukację, zwłaszcza przed-
szkolną – głosi uzasadnienie Kapituły.

dokończenie str. 5

Szanowni Mieszkańcy Ząbek,
(dotyczy mieszkańców z własnym ujęciem wody)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Ząbkach sp. z o. o. (dalej PWiK w Ząbkach) in-
formuje, że z dniem 29 stycznia 2019 r. wszedł 
w życie Uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. nowy Regula-
min dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków. Jedną z najważniejszych dla Państwa in-
formacji jest zmiana sposobu rozliczania ilości 
odprowadzonych ścieków do urządzeń kanali-
zacyjnych Przedsiębiorstwa. Odbiorcom usług 
którzy do tej pory rozliczani byli z przeciętnych 
norm zużycia wody przez tzw. „ryczałt”, zostanie zamontowany wodo-
mierz na własnym ujęciu wody. Pozwoli to na rzeczywiste rozliczenie 
ilości odprowadzonych ścieków, a także zdejmie z Państwa obowiązek 
zgłaszania każdej zmiany ilości osób zamieszkałych. Zakup, montaż oraz 
instalacja wodomierza na własnym ujęciu leży po stronie PWiK w Ząb-
kach. O terminie montażu wodomierza zostaną Państwo poinformowa-
ni odrębnym pismem.

Prezes Zarządu
Janusz Tomasz Czarnogórski
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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 
pn-pt w godzinach 0800-1900

tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

Jubileuszowa 
edycJa ZieloNej 
ŁAweCZki

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie pro-
jekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osie-
dlu i złóżcie wniosek. Gorąco zapraszamy do udziału 
w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego „Zie-
lona Ławeczka”!

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia 
wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szan-
sę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej 
w postaci ławki parkowej.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycz-
nych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące 
udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, skła-
dane drogą elektroniczną, czekamy do 17 maja br.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, za-
rządzanych przez spółdzielnie, 
wspólnoty mieszkaniowe lub 
samorząd z miast powyżej 10 
tys. mieszkańców

Więcej informacji znajdą Pań-
stwo na www.zielonalaweczka.pl

Agencja Metropolis
Nieruchomości
Mieszkania Domy Działki

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna i wynajmu
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KwalifiKacJa 
wojSkowA - 2019
urząd miasta Ząbki informuje, że na podstawie roz-
porządzenia ministra Spraw wewnętrznych i mini-
stra obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 
r., wojewoda mazowiecki ustalił termin kwalifikacji 
wojskowej w roku 2019 na terenie powiatu wołomiń-
skiego. kwalifikacja odbywa się w okresie od 4 marca 
do 26 kwietnia 2019 r.
o zdolności do służby wojskowej orzeka Powiatowa 
komisja lekarska w wołominie.

Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. 
Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), te-
lefon 22 787-43-01 wew. 136. Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.

Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na 18-
22.03.2019 r. (5 dni). Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej 
winny zgłaszać się do rejestracji od godziny 8.00, nie później niż do 
godziny 10.00.
DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 2000,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez 

powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;

4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do peł-
nienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służy wojskowej.

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE:
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na 

potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
•	 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie toż-

samości;
•	 aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy);
•	 dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie 

nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
•	 prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada);
•	 dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifi-

kacji wojskowej, jeśli stawiennictwo w terminie określonym w we-
zwaniu nie było możliwe.
W sprawie kwalifikacji wojskowej można kontaktować się z In-

spektorem ds. SOC Urzędu Miasta Ząbki - Krzysztofem Krajewskim 
tel. 22 510 97 90, natomiast w dniach stawiennictwa z Naczelnikiem 
Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołomi-
nie - Dorotą Romańczuk tel. 22 787-43-01 wew. 104 

Krzysztof Krajewski

ruSZA kolejNA edyCjA FeSTiwAlu
w dniu 22 czerwca br. o godz. 20:00 w Parku miejskim im. Szuberta odbędzie się V ogólnopolski Festiwal Pio-
senki musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”. Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla 
wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybit-
nych kompozytorów i librecistów musicalowych. Wszystkich zaintere-

sowanych wokalistów oraz zespoły teatralne zapraszamy do udziału 
w eliminacjach. Więcej informacji na stronie www.gershwin.zabki.pl
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poseł uścińsKi 
przedstawia 
rZądową PiąTkę
6 marca w biurze poselskim w Ząbkach odbyła się konferencja prasowa, podczas której poseł Piotr uściński 
przedstawił najświeższe informacje dotyczące tzw. nowej 5 PiS. Przypomnijmy, dzień wcześniej odbyło się 
w tej sprawie spotkanie w kancelarii Premiera, gdzie został przedstawiony harmonogram dojścia do wszyst-
kich elementów piątki. każdy z programów przedstawiony został na specjalnych tablicach, na których oso-
biście podpisał się premier morawiecki, niejako zobowiązując się do ich realizacji. jedną z tablic, dotyczącą 
programu 500+, poseł uściński zaprezentował podczas konferencji.

Najkrócej mówiąc nowa „5” to pakiet pię-
ciu nowych programów rządowych:
•	 500 zł na każde dziecko, w ramach Pro-

gramu 500+
•	 zerowa stawka podatku PIT dla osób do 

26 roku życia
•	 obniżka podatku PIT z 18 do 17%
•	 emerytura+, czyli 13 emerytura wypła-

cona już w maju br.
•	 infrastruktura, czyli wspieranie połączeń 

autobusowych (tzw. PKS)

HArmoNoGrAm PrAC 
1) Program 500+

Z przedstawionych informacji wynika, że 
w połowie marca zostanie ogłoszony projekt, 
następnie przesłany zostanie do konsultacji 
społecznych. W połowie kwietnia zostanie 
przyjęty przez Radę Ministrów i trafi do prac 
parlamentarnych w kwietniu, a do połowy maja 
powinien znaleźć się na biurku prezydenta. Od 
1 lipca ustawa wejdzie w życie. Tym samym od 
1 lipca wszystkie polskie rodziny wychowujące 
dzieci będą miały 500 + na każde dziecko. 

2) Stawka zerowa podatku PIT dla pracow-
ników do 26 roku życia 

Ogłoszenie projektu planuje się pod ko-
niec marca, konsultacje odbędą się w kwiet-
niu, przyjęcie przez RM i prace parlamen-
tarne nad tym projektem planowane są na 
maj, podpis prezydenta w czerwcu a wejście 
w życie od października. Od 1 X pensje netto 
młodych ludzi będą wyższe o podatek PIT.

3) Obniżka podatku PIT
W tym zakresie projekt zostanie przedsta-

wiony również w marcu, konsultacje odbędą 
się w kwietniu, prace parlamentarne w maju, 
podpisanie przez prezydenta w czerwcu, 
wejście w życie ustawy od 1 października.

4) Emerytura + 

Czyli dodatkowa 13 emerytura wypłacana 
emerytom i rencistom. Prace legislacyjne nad 
tym projektem odbędą się jeszcze szybciej. 
Ustawa wejdzie w życie już 1 maja i w maju 
będą wypłacane 13 emerytury i renty.

5) Przywracanie połączeń autobusowych
Ustawa wejdzie w życie w kwietniu, naj-

później w maju. Oczywiście nie oznacza to, 
że w maju powstaną wszystkie linie, ale od 
maja samorządy będą mogły korzystać ze 
środków rządowych na ten cel.

- My chcemy przywrócić połączenia auto-
busowe w całej Polsce. Chcemy, żeby na ten 
cel były zabezpieczone pieniądze. Chcemy, 
aby gminy i powiaty organizując połączenia, 
które były nierentowne, były wsparte przez 
państwo. Będziemy wspierali te połączenia 
kwotą od 60 do 80 gr za wozokilometr. Będzie 
to swoista pomoc dla samorządów, która zre-
kompensuje im straty wynikające z tego, że 
niektóre linie są nieopłacalne. Chcemy, żeby 
się rozwijała sieć połączeń autobusowych. 
Nikogo nie będziemy eliminować z rynku, 
wręcz przeciwnie, funkcjonujące firmy prze-
wozowe będą mogły więcej zarobić, uczest-
nicząc w przetargach organizowanych po-
przez samorządy. Mam nadzieję, że również 
na terenie powiatów podwarszawskich wiele 
linii autobusowych zostanie odtworzonych 
szczególnie w małych miejscowościach. 
U nas w Ząbkach nie ma tego problemu, bo 
władze miasta zapewniają na bardzo wyso-
kim poziomie komunikację, gdyż są i dar-
mobusy, i miasto współfinansuje połączenia 
z ZTM, dzięki czemu na terenie miasta jeżdżą 
autobusy warszawskie. Natomiast jest wiele 
miejscowości szczególnie w gminach wiej-
skich, które są wciąż wykluczone komunika-
cyjnie. Mam nadzieję, że samorządy zaanga-

żują się się w tym zakresie, bo te połączenia 
są potrzebne. Wiem, że starostwo pracuje już 
nad tymi połączeniami, które mają się poja-
wić – powiedział poseł Piotr Uściński.

Nowe propozycje to bardzo wysokie kosz-
ty. Tylko Program 500+ na każde dziecko to 
dodatkowe 18 mld rocznie. - Każda z tych 
nowych propozycji to dodatkowe pienią-
dze potrzebne w budżecie państwa. Ale my 
traktujemy to jako inwestycję, szczególnie 
programem 500+ inwestujemy w młode po-
kolenie – przekonywał poseł. 
Skąd NA To wSZySTko PieNiądZe?

Pięć nowych programów to koszt ok. 40 
mld zł. Poseł przedstawił pakiet działań 
niezbędnych, aby móc sfinansować oma-
wiane programy.

- Będziemy dalej uszczelniali system po-
datkowy. Zmniejszenie luki VAT da nam do-
datkowo od 4-6 mld zł rocznie, uszczelnianie 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwoli 
zaoszczędzić 2-3 mld zł (poprzez elektroniczne 
zwolnienia, elektroniczne składki). Trzeba ogra-
niczyć szarą strefę. Myślimy, że w ciągu 2-3 lat 
może to przynieść dodatkowo 14-24 mld zł. 
Cyfryzacja administracji publicznej przyniesie 
oszczędności od 2-3 mld zł. Ograniczenie luki 
CIT to kolejne 4-6 mld zł. Opodatkowanie cy-
frowych gigantów to ok. 1 mld zł. Uszczelnienie 
Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez wpro-
wadzenie e-recepty, e-zwolnienia spowoduje, 
że nie będziemy tracili publicznych pieniędzy. 
Zdarza się, że nasze dotowane leki są wykupo-
wane w aptekach i wywożone za granicę (1-2 
mld rocznie). Uszczelnienie akcyzy to kolejny 
1 mld zł. Spodziewamy się, że dodatkowe pie-
niądze, które otrzymają Polacy spowodują, że 
będą więcej kupowali, a co za tym idzie więcej 
będzie trafiało podatków do budżetu (ok. 6mld 
rocznie) – wylicza poseł Uściński.
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Ażurowe DekorAcje
Oferują szeroki wybór ażurowych

- szkatułek - organizerów
- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538
 azurowedekoracje

Członkowie Kapituły byli pod wrażeniem wy-
posażenia szkół. Zwłaszcza pracowni przyrodni-
czych, geograficznych, pracowni technicznych 
czy edukacji wczesnoszkolnej. Zaskoczeniem 
w stosunku do innych miast i gmin – oczywi-
ście pozytywnym – jest wykorzystanie robotów 
czy drukarek 3D, a także pełna komputeryzacja 
edukacji (dzienniki elektroniczne).

Innym ważnym czynnikiem świadczącym 
o rozwoju miasta jest dbanie o infrastrukturę 
sportową i kulturę fizyczną. MOSiR prowadzi 
działalność związaną z tworzeniem odpo-
wiednich warunków do uprawiania sportu 
i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania 
bazy rekreacyjno-sportowej. Prowadzone są 
zajęcia m. in. z piłki nożnej, szermierki, boksu, 
capoeiry, FMA, samoobrony, karate kyoku-
shin, sanda- boksu chińskiego, taekwon-do, 
aikido, piłki koszykowej chłopców, badmin-
tona, gimnastyki korekcyjnej, rowery indoor 
cycling, jogi, fitness.

Funkcjonujące od kilku lat nowoczesne 
boisko z krytą trybuną stało się prawdziwym 
centrum dla wielu wydarzeń sportowych m. 

in. Mistrzostw Świata w biegach z przeszko-
dami, turnieju boccia, Lotto Bike Maratonu 
czy Biegu Ząbkowskiego. Obiekt spełnia 
wymogi licencyjne stawiane przez PZPN dla 
I ligi (posiada sztuczne oświetlenie).

Do najważniejszych inwestycji sportowo
-rekreacyjnych zaliczyć należy także budowę 
krytej pływalni z częścią rekreacyjną dla dzie-
ci (gejzery powietrzne, masaże podwodne, 
jacuzzi, zjeżdżalnia rurowa) wraz z kręgielnią, 
boiskami do squasha, siłownią i parkingiem 
podziemnym. Obecnie to jeden z najlep-
szych tego typu obiektów w Polsce.

- O stałym rozwoju miasta świadczyć może 
także stosowana coraz częściej w wysoko 
cywilizowanych samorządach bezpłatna 
komunikacja autobusowa, która pozwala 
mieszkańcom miasta Ząbki na bezpośred-
nie połączenia ułatwiające dojazd do szkół, 
obiektów sportowych i ważnych węzłów ko-
munikacyjnych łączących Ząbki z Warszawą.

W mieście Ząbki stale inwestuje się rów-
nież w poprawę jakości dróg, w czym duża 
zasługa władz samorządowych.

Ząbki liderem roZwoju

Z ul. CZwArTAków Nie 
SkręCiSZ w STroNę Ząbek
od niedzieli, 10 marca zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowa-
niu ulic Żołnierskiej i Czwartaków w rembertowie – wyjeżdżając z ul. 
Czwartaków nie będzie możliwości skrętu w prawo w kierunku Ząbek. 
utrudnienia potrwają do 23 marca.

W czasie prac budowlanych wyjazd z ul. 
Czwartaków na ul. Żołnierską będzie moż-
liwy tylko w lewo – w stronę ul. Strażackiej. 
Nie będzie można skręcić w prawo w stronę 
Zielonki. Nadal nie będzie możliwy również 
skręt z ul. Żołnierskiej (jadąc od strony ul. 
Strażackiej) w prawo w ul. Czwartaków. Ob-
jazdy dla tych relacji będą poprowadzone ul. 
Strażacką i al. gen. A. Chruściela „Montera”. 
Taka organizacja ruchu umożliwi wykonaw-
cy prowadzenia prac przy układzie drogo-
wym po wschodniej stronie skrzyżowania.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. 
Nowa droga znacznie poprawi połączenie 
z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta 
w kierunku podwarszawskich gmin: Ząbki, 

Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebu-
dowane są ulice Marsa i Żołnierska na odcin-
ku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do grani-
cy Warszawy. Zakres prac jest duży, to m.in. 
budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, 
całkowita przebudowa starych jezdni, wybu-
rzenie i budowa nowych wiaduktów nad to-
rami kolejowymi, budowa chodników i dróg 
rowerowych.

Autobusy linii 199 (tylko w kierunku krań-
ca Targówek) jadą objazdem ulicami: al. gen. 
A. Chruściela „Montera” – Strażacka – Żoł-
nierska. Z pominięciem ul. Paderewskiego 
i Czwartaków oraz zlokalizowanych tam 
przystanków.

Trasa linii Ząbki-2 pozostaje bez zmian.

Vi SeSjA 
rAdy miASTA 
Ząbki
27 lutego odbyła się 6 sesja rady 
miasta Ząbki, podczas której pod-
jęto następujące uchwały:

•	 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 
2019 roku

•	 dotycząca wyrażenia stanowiska 
w sprawie przygotowywanego projek-
tu budowlanego wiaduktu w nad linią 
kolejową w ciągu ulicy Chełmżyńskiej 
na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. 
Warszawy

•	 dotycząca wyrażenia stanowiska w spra-
wie budowy przystanku kolejowego w re-
jonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej 
i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy

•	 zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia

•	 w sprawie wyrażenia zgody na kontynu-
ację wydzierżawienia gruntu (x5)

•	 w sprawie określenia warunków udzielania 
bonifikaty od opłaty jednorazowej za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów

•	 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu 
Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w roku 2019

•	 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036

•	 w sprawie wprowadzenia zmian do bu-
dżetu Miasta Ząbki na rok 2019

Pełna treść uchwał dostępna jest na stro-
nie internetowej urzędu miasta (www.zab-
ki.pl), link biP, zakładka: prawo miejscowe

Co słyChać
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samorządowcy APelują
Podczas ostatniej sesji rada miasta przyjęła dwie uchwały intencyjne, 
w których wyraziła stanowisko w kwestii projektu przebudowy ul. Cheł-
mżyńskiej w okolicach przejazdu kolejowego oraz zaapelowała o roz-
ważenie zlokalizowania nowego przystanku kolejowego nieopodal 
mającego powstać wiaduktu nad torami kolejowymi.

Mimo że inwestycja będzie realizowana 
na terenie dzielnicy Warszawa Rembertów, 
to ma ona równie istotny wpływ na komuni-
kację w Ząbkach, z co najmniej kilku powo-
dów. Po pierwsze, wielu mieszkańców Ząbek 
dojeżdża do Warszawy właśnie przez Rem-
bertów. A po drugie, dogodne połączenie 
z Rembertowa to również zachęta dla tych, 
którzy do tej pory dojeżdżają do Warszawy 
niemal przez całe Ząbki.

uCHwAŁA Nr Vi / 55 / 2019
rady miasta Ząbki
z dnia 27 lutego 2019 r.
dotycząca wyrażenia stanowiska w spra-
wie budowy przystanku kolejowego w re-
jonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej 
i ulicy Strażackiej na terenie dzielnicy 
rembertów m.st. warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 
7 ust. pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miasta 
Ząbki uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się stanowisko Rady Mia-
sta Ząbki w sprawie budowy przystanku 
kolejowego w rejonie skrzyżowania ulicy 
Chełmżyńskiej i ulicy Strażackiej na terenie 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, sta-
nowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta 
Ząbki do przekazania uchwały:
1. Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
2. Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy,
3. Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. 

Warszawy,
4. Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rem-

bertów m.st. Warszawy,
5. Zarządowi Transportu Miejskiego w War-

szawie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta Ząbki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

STANowiSko rAdy miASTA Ząbki
w sprawie budowy przystanku kolejowe-

go w rejonie skrzyżowania ulicy Chełmżyń-
skiej i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy.

Rada Miasta Ząbki uważa za potrzebną 
budowę przystanku kolejowego w rejo-
nie skrzyżowania linii kolejowej nr 448 z ul. 
Chełmżyńską w Warszawie. Układ torowy 
w tej lokalizacji umożliwia takie usytuowanie 
peronów, które umożliwią zatrzymywanie 
się przy nich pociągów jadących zarówno 
aglomeracyjną linią średnicową – LK448 

w kierunku Dworca Warszawa Wschodnia, 
jak również linią obwodową przez Dworzec 
Warszawa Gdańska.

Dodatkowy przystanek kolejowy w na tere-
nie Kawęczyna-Wygody w dzielnicy Rember-
tów m.st. Warszawy umożliwi dywersyfikację 
układu transportu publicznego miasta Ząbki 
i doprowadzi do powstania alternatywnych 
tras w codziennych dojazdach do miejsc 
pracy i nauki na terenie Warszawy zarówno 
dla mieszkańców Ząbek jak i mieszkańców 
stolicy osiedlających się w nowych osiedlach 
powstających na terenie Kawęczyna-Wygody.

Postulowany przystanek kolejowy zrów-
noważy również ciążenie ruchu w kierunku 
centrum Ząbek generowanego przez nową 
zabudowę wielorodzinną powstającą na tere-
nie Rembertowa w Warszawie oraz w rejonie 
ul. Powstańców w Ząbkach. Przyczyni się to 
do zmniejszenia kongestii układu drogowego 
i spadku liczby samochodów wjeżdżających 
codziennie do Warszawy oraz ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska, którego źródłem 
jest indywidualny transport samochodowy.

uCHwAŁA Nr Vi / 56 / 2019
rady miasta Ząbki
z dnia 27 lutego 2019 r.
dotycząca wyrażenia stanowiska w spra-
wie przygotowywanego projektu bu-
dowlanego wiaduktu nad linią kolejową 
w ciągu ulicy Chełmżyńskiej na terenie 
dzielnicy rembertów m.st. warszawy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 
7 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 
994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miasta 
Ząbki uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Stanowisko Rady Miasta 
Ząbki w sprawie przygotowywanego projek-
tu budowlanego wiaduktu nad linią kolejo-
wą w ciągu ulicy Chełmżyńskiej na terenie 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stano-
wiący załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta 
Ząbki do przekazania uchwały:
1. Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy,
2. Dyrektorowi Zarządu Miejskich Inwestycji 

Drogowych,
3. Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów,
4. Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rem-

bertów,
5. Zarządowi Transportu Miejskiego 

w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Ząbki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

STANowiSko rAdy miASTA Ząbki
w sprawie przygotowywanego projektu 

budowlanego wiaduktu nad linią kolejową 
w ciągu ulicy Chełmżyńskiej na terenie Dziel-
nicy Rembertów m.st. Warszawy.

1. Rada Miasta Ząbki popiera realizację 
bezkolizyjnej przeprawy przez rozbudowa-
ny układ torowy w ciągu ul. Nowo-Chełm-
żynskiej;

2. Rada Miasta Ząbki wyraża swoje po-
parcie dla decyzji inwestora, m.st. War-
szawa w zakresie przyjętych rozwiązań 
projektowych wiaduktu (obiekt jednoprze-
strzenny bez podpór), które umożliwiają 
zmianę układu torowego i budowę nowe-
go przystanku kolejowego pod wiaduk-
tem. Również bardzo korzystnym rozwią-
zaniem jest zlokalizowanie przystanków 
autobusowych bezpośrednio na wiaduk-
cie, które umożliwią dogodną przesiadkę 
do przyszłego peronu na linii 448, na który 
będzie można się dostać schodami z pro-
jektowanego wiaduktu.

3. Rada Miasta Ząbki pragnie zwrócić uwa-
gę, że zaprojektowany układ drogowy utrudni 
organizację autobusowej komunikacji dowo-
zowej do nowego przystanku od strony Miasta 
Ząbki, jak również nie przewiduje możliwości 
obsługi autobusowej dodatkowego peronu 
krawędziowego po południowej stronie linii 
kolejowej dla pociągów kursujących linią ob-
wodową. Autobus jadący od strony Ząbek, 
po wysadzeniu pasażerów na przystanku zlo-
kalizowanym na wiadukcie nie będzie miał 
późniejszej możliwości zawrócenia w stronę 
Ząbek. Dlatego Rada Miasta Ząbki zwraca się 
z wnioskiem o uzupełnienie projektu o rondo, 
po południowej stronie linii kolejowej, na skrzy-
żowaniu ul. Nowo-Chełmżyńskiej (wiaduk-
tu) z obecną ul. Chełmżyńską o parametrach 
umożliwiających zawrócenie autobusu. W re-
jonie wnioskowanego ronda powinna zostać 
doprojektowana również zatoka autobusowa, 
z której mogli by korzystać pasażerowie prze-
siadający się z pociągów jadących od strony 
Dworca Gdańskiego na peronie krawędziowym 
po południowej stronie linii kolejowej.

4. W miarę możliwości w rejonie wiaduktu 
i przyszłego przystanku powinna zostać za-
projektowana infrastruktura zintegrowane-
go węzła przesiadkowego wraz z parkingiem 
Parkuj i Jedź i pętlą autobusową.



o programie CZySTe PowieTrZe

Program oferuje dofinansowanie wymia-
ny starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, są to: węzeł 
cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kon-
densacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, 
ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo sta-
łe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku. Jednym z głównych powodów pro-
blemu smogu w naszym kraju jest tak zwana 
niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery 
szkodliwych substancji. Jak się jednak oka-
zuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie 
jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji 
domu całe ciepło może szybko przeniknąć 
na zewnątrz. Wiele domów w Polsce było 
budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie 
stosowano rozwiązania uwzględniającego 
izolację cieplną, co prowadzi do marnowania 
energii i dużych strat ciepła, a także do wyż-
szych rachunków za ogrzewanie. Dlatego 
tak ważna jest termomodernizacja domów, 
która dodatkowo wpłynie na oszczędności 
w domowym budżecie.

Inwestycje dofinansowane z programu 
Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządza-
nie energią cieplną w domu o każdej porze 
roku. Ocieplenie nieruchomości połączone 
z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne 
wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Po zmianie – obecnie adresatami progra-
mu są właściciele lub współwłaściciele jed-
norodzinnego budynku mieszkalnego, lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę 
na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego i budynek nie został 
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytko-
wania. Mogą oni wnioskować o dotacje lub 
pożyczki przeznaczone na wymianę źródła 
ciepła oraz prace związane z termomoderni-
zacją. W zależności od miesięcznego dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym bene-
ficjenci programu otrzymają dofinansowanie 
na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwa-

lifikowanych inwestycji. zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chronić śro-
dowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy 
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

mAkSymAlNA kwoTA doTACji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot 

części poniesionych kosztów. Maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczona jest dota-
cja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowa-
ny projektu to 7 tys. zł.

ProGrAm PrZewiduje doFiNANSo-
wANiA m.iN. NA:
•	 wymianę starych źródeł ciepła (pieców 

i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i mon-
taż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu,

•	 docieplenie przegród budynku,
•	 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

•	 instalację odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej),

•	 montaż wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła.

Formy doFiNANSowANiA:
•	 dotacja
•	 pożyczka

TermiNy:
•	 Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
•	 Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
•	 Zakończenie wszystkich prac objętych 

umową do: 30.06.2029 r.

wAruNek PodSTAwowy:
Dla budynków istniejących: wymiana stare-

go pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło 
ciepła spełniające wymagania programu.
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O Programie Czyste Powietrze

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który
potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery
szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych
słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Serwis poiis.nfosigw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach

statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Polityka prywatności i

wykorzystywania plików cookies.

Przypominamy, że od 19 września do 30 czerwca wojewódzkie Fundusze ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej przyjmują wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze
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REGULAMIN KONKURSU 
NA BUDOWĘ PASAŻERSKIEGO POJAZDU MOBILNEGO 
ZASILANEGO ELEKTRYCZNIE, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”
§1 organizator 
Organizatorem Konkursu na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elek-
trycznie, zwanego dalej „konkursem”, jest Miasto Ząbki, adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska 
Polskiego 10. 
§ 2 Patron merytoryczny 
Patronem merytorycznym konkursu jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej 
oraz Stowarzyszenie Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności.
§ 3 Kategorie konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczestników, którzy zgłoszą 
chęć wzięcia udziału w konkursie zgodnie z §5 Regulaminu, w następujących kategoriach:
1) Koncept
2) Prototyp
§ 4 Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1) przedstawienie pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, przedsta-
wienie projektu takiego pojazdu lub zaprezentowanie przerobionego pojazdu produko-
wanego seryjnie, na zasilanie elektryczne oraz bezpieczny przejazd zaprezentowanych 
pojazdów, sprawnych technicznie po terenie zamkniętym;
2) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką;
3) promowanie ekologicznych źródeł energii wynikających z planu gospodarki niskoemi-
syjnej miasta Ząbki; 
4) pobudzenie do kreatywności i innowacyjności;
5) promocja miasta Ząbki. 
§ 5 warunki udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 15 maja 
2019 r. (decyduje chwila przesłania deklaracji uczestnictwa) na adres promocja@zabki.pl 
na wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
3. Deklaracja uczestnictwa powinna zostać wypełniona w języku polskim.
4. Do deklaracji uczestnictwa należy załączyć opis projektu pojazdu mobilnego wraz 
z rysunkiem technicznym lub dokumentację projektową, jeżeli uczestnik taką posiada, 
w formie elektronicznej, otwieranej przez ogólnodostępne przeglądarki. Opis lub doku-
mentacja projektowa powinny być opracowane w języku polskim. 

5. W deklaracji uczestnik powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który ma być 
kierowana korespondencja dotycząca konkursu. Przesłanie na adres e-mail wskazany 
w ust. 2 deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na doręczanie 
korespondencji w formie elektronicznej.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko i wyłącznie jeden model pojazdu 
mobilnego zasilanego elektrycznie i jedną dokumentację. 
7. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1 do 
regulaminu) w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontak-
towy, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z konkursem. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w kon-
kursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje pra-
wo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Imiona 
i nazwiska uczestników konkursu Organizator może wykorzystać w informacjach na stro-
nie www.zabki.pl, w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym, w tym w gazecie 
samorządowej „Co słychać?”a także w innych stacjach radiowych o zasięgu regionalnym 
lub ogólnokrajowym oraz na kontach miasta Ząbki w portalach społecznościowych.
8. Administratorem danych osobowych jest miasto Ząbki.
9. Przesłanie deklaracji uczestnictwa przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z jego 
oświadczeniem, że projekt konkursowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi 
prawami osób trzecich oraz nie posiada wad prawnych.
10. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Kapituły Konkurso-
wej oraz ich rodziny.
§ 6 Termin i etapy konkursu
Konkurs składa się z:
•	kwalifikacji	wstępnych;
•	prezentacji	modelu	pojazdu	lub	przedstawienia	dokumentacji	(	w	przypadku	konceptu);
•	przejazdu	pojazdem	mobilnym	-	punkt	nieobowiązkowy.
Etap I – Kwalifikacje wstępne
1) W ramach kwalifikacji wstępnych Kapituła Konkursu dokona oceny przesłanej doku-
mentacji projektowanego lub opisu projektu pojazdu mobilnego. 
2) Pełna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zabki.pl 
do dnia 16 maja 2019 roku. Organizator prześle informację na adres e-mail wskazany 
w deklaracji uczestnictwa o zakwalifikowaniu danego uczestnika do etapu II konkursu.
Etap II – Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/projektu.
1) Prezentacja modelu pojazdu odbędzie się w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach 
w dniu 26 maja 2019 roku.
2) Modele pojazdów i projekty oceniane będą przez Kapitułę Konkursu.
3) Projekty zostaną ocenione przed dniem 26 maja 2019 roku, natomiast wyniki zostaną 
ogłoszone w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach w dniu 26 maja 2019 roku. Zwycięz-
ca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego konceptu.
4) Jeżeli zgłoszony model nie będzie odpowiadał warunkom technicznym wskazanym 
w załączniku nr 2 do regulaminu, Kapituła Konkursu wykluczy jego udział w przejeździe.
Etap III – Przejazd pasażerskim pojazdem mobilnym
1) Przejazd będzie odbywał się na terenie zamkniętym dla ogólnodostępnego ruchu dro-
gowego, udostępnionym przez Organizatora.
2) Do przejazdu będą dopuszczone jedynie pojazdy bezpieczne, sprawdzone przez kon-
struktora, na jego odpowiedzialność.
3) Kierowca pasażerskiego pojazdu mobilnego będzie dopuszczony do przejazdu, wy-
łącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa w przejeź-
dzie, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu, która będzie dostarczona do Organizato-
ra przed przejazdem.
§ 7 licencja oraz wizerunek uczestnika 
1. Uczestnicy, przesyłając do organizatora deklaracje uczestnictwa, udzielają Organizato-
rowi licencji niewyłącznej, na terytorium Polski i całego świata, na czas nieokreślony, na 
korzystanie przez Organizatora z dokumentacji projektowej lub opisu (wraz z rysunkiem 
technicznym) pojazdu mobilnego na następującym polu eksploatacji: w zakresie utrwa-
lania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 
Jednocześnie uczestnicy zrzekają się prawa wypowiedzenia udzielonej licencji. 
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego 
wizerunku lub głosu i na ich utrwalenie podczas etapu II lub III konkursu (na fotografiach, 
na filmach lub w nagraniach dźwiękowych). Organizator informuje, że podczas imprezy 
może być utrwalony ich wizerunek poprzez nagrania głosu i obrazu.
§ 8 kapituła konkursowa 
1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursową do: merytorycznej oceny dokumen-
tacji przesłanej przez uczestników, oceny podczas prezentacji zgłoszonych pasażerskich po-
jazdów mobilnych zasilanych elektrycznie lub konceptu pasażerskich pojazdów mobilnych 
zasilanych elektrycznie oraz przyznania nagród. Kapituła Konkursu będzie składać się z co 
najmniej 3 osób. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą przedstawiciele Organizatora konkursu lub 
osoby przez niego wskazane oraz Patrona merytorycznego konkursu. Organizator wybie-
rze przewodniczącego oraz sekretarza konkursu.
3. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniu.
§ 9 ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 maja 2019 r. w Parku Miejskim 
im. Szuberta w Ząbkach.
§ 10 Nagrody
1. Nagrody są przyznawane dla wszystkich kategorii uczestników. 
2. Organizator przewiduje za zajęcie trzech pierwszych miejsc nagrodę pieniężną oraz 
nagrody dodatkowe i dyplomy, w przypadku kategorii związanej z prototypem i jedną 
nagrodę pieniężną w kategorii koncept.
3. Wartość nagród pieniężnych zostanie podana na stronie internetowej Organizatora 
www.zabki.pl najpóźniej na miesiąc przed finałem konkursu.
4. Nagrody pieniężne będą wypłacone w kwocie pomniejszonej o należny podatek, w ter-
minie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na 
konto bankowe wskazane przez uczestnika, po podaniu przez uczestnika danych do Pit -11.
§ 11 Postanowienia końcowe 
1. Organizator może unieważnić konkurs w przypadku braku zgłoszeń lub niewielkiej ilo-
ści zgłoszeń, o czym informuje na stronie www.zabki.pl oraz przesyła wiadomość o unie-
ważnieniu konkursu na adresy e-mail uczestników, którzy dokonali zgłoszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

PASjoNujeSZ Się moToryZACją – ZAPrASZAmy
burmistrz miasta Ząbki zaprasza do udziału w konkursie 
na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilane-
go elektrycznie, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15.05.2019 r. na adres: pro-
mocja@zabki.pl. 
Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

Co słyChać
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

VII Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców
 za nami

zebranie sprawozdawcze 
ZąbkowSkiCH wędkArZy

Po przywitaniu osób przybyłych na zebra-
nie i wprowadzenie sztandaru, prowadzący 
Marcin Kaczanowski zaprosił do Prezydium: 
•	 Burmistrza Miasta Ząbki Małgorzatę Zyśk, 
•	 Zastępcę Burmistrza Wojciecha Guta, 
•	 Sekretarza Okręgu Mazowieckiego PZW 

Cezarego Wieczorka, 
•	 Prezesa Koła PZW 61 Ząbki Roberta Fabisiaka, 
•	 Vice Prezesa Sławomira Pisarczyka, 
•	 Skarbnika Jarosława Pisarczyka, 
•	 Sekretarza Henryka Ołowskiego.

Po przedstawieniu przez Zarząd sprawoz-
dania za miniony 2018 rok i przyjęciu go przez 
członków zebrania i nastąpiło wręczenie 
srebrnych odznak PZW dla członków Koła.

odznaki otrzymali:
1.Jarosław Pisarczyk
2.Jarosław Płachta
3.Bartosz Skorliński
4.Jacek Łach

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się 
dyskusja. Zgłoszono wiele wniosków do 
Okręgu Mazowieckiego i Zarządu Głównego 
PZW, między innymi:
•	 przywrócenie zezwolenia krajowego
•	 przywrócenia zniżki dla osób powyżej 75 

roku
•	 zrezygnowanie z wypełniania zezwoleń 

w obecnej formie
•	 wprowadzenie zniżki 50% od składki 

członkowskiej dla współmałżonka
•	 oraz wiele innych wniosków.

Po wielu dyskusjach, w których wędkarze 
zgłaszali swoje problemy i przemyślenia 
odnośnie funkcjonowania Koła, głos zabra-
li zaproszeni goście. Burmistrz Małgorzata 
Zyśk życzyła zgromadzonym dużo radości 
i satysfakcji czerpanej z uprawiania wędkar-
stwa oraz podziękowała za dotychczasową 
współpracę z Zarządem Koła.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowe-
go, prowadzący podziękował wszystkim za 
przybycie i zaprosił na inne imprezy i zawody 
organizowane przez Koło.

24 lutego, w sali miejskiego ośrodka kultury w Ząbkach odbyło się spotkanie 
sprawozdawcze członków Polskiego Związku wędkarskiego (koło nr 61).

Co słyChać
www.zabki.pl

9

ząbKowsKi iii bal charytatywny



to co my tworzymy dziś - PoZwAlA 
NAm TworZyĆ lePSZe juTro!
jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzial-
nych ludzi, by potrafiły okazać serce i nieść pomoc słabszym i potrzebującym? jednym ze sposobów takiego 
wychowania może być włączanie dzieci do uczestniczenia w akcjach charytatywnych. od wielu lat Publiczne 
Przedszkole Nr 2 ,,leśny Zakątek” w Ząbkach propaguje między innymi taki właśnie sposób wychowania.

Akcje społeczne i charytatywne uczą nas 
dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś 
taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, 
ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. 
,,Praca” dla innych uczy nas pokory wobec 
życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie 
własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby 
innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej za-
radnych...), integrują środowisko, uczą empatii, 
większej wrażliwości, a przede wszystkim tego, 
że wspólnie możemy zrobić więcej. 

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty, 
opracowałam i sukcesywnie wdrażam pro-
gram edukacyjny ,,Wrażliwy przedszkolak 
empatycznym członkiem społeczeństwa”, 
który ma na celu organizowanie sytuacji 
edukacyjnych i wychowawczych zmierza-
jących do zauważania przez dzieci odmien-
ności innych oraz nabywania przez nie pozy-
tywnego nastawienia, tolerancji i akceptacji, 
zarówno do osób niepełnosprawnych, jak 
i innych potrzebujących pomocy.

Obserwacje i doświadczenia własne wynie-
sione z faktu opieki nad niepełnosprawnym 
dzieckiem oraz związana z tym społeczna 
działalność, ukierunkowana na pomoc innym 
rodzicom wychowującym niepełnosprawne 
dzieci, stały się podstawą do podjęcia działań 
zmierzających do niwelowania strachu społe-
czeństwa przed niepełnosprawnością. Takie za-
chowanie można często zaobserwować wśród 
dorosłego społeczeństwa, dlatego ogromnie 
ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy 
wobec osób niepełnosprawnych od wczesne-
go dzieciństwa. Jest to cel, jaki staram się osią-
gać wszelkimi sposobami, zarówno w swojej 
pracy dydaktyczno- wychowawczej w przed-
szkolu, jak i w swojej działalności społecznej 
w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej TPD w Ząbkach. 

Już od wielu lat podopieczni Koła przycho-
dzą do przedszkolaków z przedstawieniami 
teatralnymi, prezentują w przedszkolu swoje 
prace plastyczne w formie kiermaszy świątecz-
nych. Dzieci z przedszkola też miały okazję pre-
zentować swoje umiejętności teatralne przed 
osobami niepełnosprawnymi w ich Środowi-
skowym Domu Samopomocy, poznały spe-
cyfikę funkcjonowania osób niepełnospraw-
nych w ich środowisku. Pragniemy rozszerzyć 
wzajemną współpracę zapraszając osoby 
niepełnosprawne do uczestniczenia w życiu 
przedszkolnym, a dzieci z przedszkola do za-
baw organizowanych przez osoby niepełno-
sprawne z Koła TPD w Ząbkach w ich placówce. 

Dzięki takim działaniom przedszkolaki już od 
najmłodszych lat oswajają się z tematem nie-
pełnosprawności, a opuszczając przedszkole 
idą w świat z bagażem pełnym wrażliwości i to-
lerancji w stosunku do innych.

21 marca przypada Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa. Tego dnia rozpoczniemy 
kolejną akcję mającą na celu promowanie 
praw osób z Zespołem Downa do pełnego 
uczestniczenia w życiu społecznym. Nawią-
zując współpracę ze Szkołą Podstawową nr 
217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obroń-
ców Radiostacji Armii Krajowej w Rember-
towie wspólnie będziemy integrować się 
z osobami z Zespołem Downa zakładając 
skarpetki w różnych, wesołych kolorach. 

 Jestem przekonana, że działania, będą-
ce korelacją tych dwóch grup społecznych: 
osób niepełnosprawnych i młodego społe-
czeństwa, mogą znacząco wpłynąć na wza-
jemną integrację i niwelowanie stereotypów 
panujących w społeczeństwie na temat osób 
niepełnosprawnych. 

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice wiedzą 
o tym, że już od najmłodszych lat należy dzie-
ciom pokazywać, jak ważne jest serce otwar-
te na potrzeby innych, a najlepszym na to 
sposobem jest przykład ze strony dorosłych. 
Nasz ,,Leśny Zakątek” dostrzega konieczność 
włączania młodego pokolenia do niesienia po-
mocy innym poprzez różne formy działalności 
charytatywnej. Staramy się uwrażliwić dzieci 
na potrzeby drugiego człowieka, stwarzając 
sytuacje, dzięki którym małe dzieci, wolne od 
uprzedzeń i przesądów, uczą się w sposób na-
turalny oraz spontaniczny wzajemnej wyrozu-
miałości, tolerancji, troski, szacunku, wsparcia, 
odpowiedzialności oraz empatii. W ten sposób 
przedszkolaki nabywają pozytywne umiejęt-
ności społeczne, jak również pełniej i wszech-
stronniej rozwijają swoją osobowość. Stają się 
osobami wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, 
są mniej egocentryczne, pozbawione egoizmu, 
nastawione także na „dawanie”, a nie tylko „bra-
nie”. Wykształcenie w młodym człowieku od-
powiednich postaw, poczucia odpowiedzial-
ności za innych, zauważania potrzeb nie tylko 
własnych, ale i drugiego człowieka to cechy 
najbardziej wartościowe. 

Pomagając innym, pomagamy także sa-
mym sobie. Zdajemy sobie sprawę, że jeste-
śmy potrzebni, że mamy realny wpływ na 
świat, że dzięki nam może on być lepszym 
światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni 
w stronę kogoś potrzebującego daje szczę-

ście i odmienia życie obojga. Pomagać moż-
na na różne sposoby, nawet najdrobniejszy 
gest ma sens, bo zmienia czyjś świat. 

Od wielu lat Rodzice i Dzieci z naszego Przed-
szkola biorą udział w wielu akcjach charytatyw-
nych, za co serdecznie dziękujemy! Pomoc dla 
potrzebujących płynęła w różnej formie:

,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- 
zbiórka słodyczy na paczki świąteczne dla 
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ,,Schowek” 
w Ząbkach

,,Konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla 
chorych”- wykonanie kartek świątecznych dla 
podopiecznych z ,,Hospicjum Domowego” 
Księży Marianów w Warszawie. 

W tym roku dołączyliśmy do akcji charyta-
tywnej na rzecz Kombatantów i dzieci z Kre-
sów Wschodnich- ,,Stowarzyszenia Łagier-
ników Żołnierzy AK” organizowanej przez 
Miasto Ząbki- była to zbiórka produktów na 
paczki świąteczne.

Współpraca z ,,Kołem Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząb-
kach” udział w kiermaszach ozdób świątecz-
nych wykonanych przez osoby niepełno-
sprawne, występy osób niepełnosprawnych 
dla przedszkolaków.

,,Pełna miska dla schroniska”- zbiórka kar-
my dla podopiecznych ze schroniska ,,Bez-
domniaki”.

Marzycielska poczta”- ogólnopolska ak-
cja polegająca na wysłaniu kartek i listów do 
ciężko chorych dzieci, mająca na celu niesie-
nie dzieciom wsparcia psychicznego w walce 
i wzmaganiu z chorobą.

,,Góra Grosza”- zbiórka funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza rodziną.

Zbiórka nakrętek- wkręć się w pomaga-
nie- akcja charytatywno- ekologiczna- zbiórka 
funduszy na wózek rehabilitacyjny dla osoby 
niepełnosprawnej.

,,Dar serca”- zbiórka środków czystości 
i przyborów szkolnych dla podopiecznych Ho-
spicjum Domowego” Księży Marianów w War-
szawie.

Głęboko wierzę, że nasze wspólne działania 
przyczynią się do wychowania społeczeństwa, 
które z dużym zrozumieniem oraz zaangażo-
waniem będzie włączać się w działania na rzecz 
poprawy życia najbardziej potrzebujących, 
a dzięki temu będzie zmieniać świat na lepsze. 

Elżbieta Kołodziejek
Nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 2 ,,Leśny Zakątek”

Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach
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Koniec ZimoweGo leTArGu
rzut oka w kalendarz nie pozostawia złudzeń, zima się kończy, a co za tym idzie już w na-
stępną sobotę nastąpi start rundy rewanżowej iV-ligowych zmagań. Ponad czteromie-
sięczna przerwa w rozgrywkach dobiega powoli końca, spróbuję zatem podsumować 
okres przygotowań ząbkowskiej drużyny do wiosennej części rozgrywek oraz przyjrzeć 
się nieco bliżej „nowym twarzom” w naszym zespole.

Zawodnicy Ząbkovii przygotowania do 
rundy wiosennej rozpoczęli na początku 
stycznia. Pierwszym spotkaniem kontrolnym 
był test mecz z grającym w III lidze Świtem 
Nowy Dwór Mazowiecki, który nasza druży-
na przegrała 3:4. Pierwsze tegoroczne trafie-
nia zaliczyli dla ząbkowskiej jedenastki Woj-
ciech Kokoszewski, Damian Świerblewki oraz 
Paweł Barzyc. 

W następnych tygodniach, kontynuując 
przygotowania na własnym obiekcie więk-
szość sparingów nasi zawodnicy rozgrywali na 
sztucznym boisku w Ząbkach. W pierwszym 
z nich, rozegranym „pod balonem” przy ulicy 
Łazienkowskiej, po dwóch golach Daniela Ko-
zika i trafieniu Barzyca zremisowali z grającą 
w Centralnej Lidze Juniorów młodzieżową 
drużyną Legii Warszawa 3:3. Tydzień później, 
także w meczu wyjazdowym rywalem Ząb-
kovii był grający w III lidze Ursus Warszawa, 
z którym ząbkowianie przegrali 1:5, remisując 
do przerwy 1:1 po bramce Dariusza Dadacza. 
Tydzień później ponownie na krytym sztucz-
nym boisku przy Łazienkowskiej ząbkowianie 
ulegli grającym w III lidze rezerwom warszaw-
skiej Legii 1:3. Jedyną bramkę dla naszej dru-
żyny strzelił Kewin Przygoda. 

W następnych sparingach ząbkowianie 
pokonali kolejno Unię Warszawa 4:2 (bramki 
Marcel Stec – 2, Dadacz i Dawid Makuch) oraz 
KS Raszyn 3:1 (bramki Przemysław Bella 2 
oraz Makuch) i przegrali z Victorią Sulejówek 
0:3. W sobotę 23 lutego rozegrane zostały aż 
dwa sparingi. W pierwszym a nich, po bram-
kach Makucha i Patryka Szeligi ząbkowianie 
pokonali występującego w grupie południo-
wej IV ligi Mazura Karczew 2:1, a w drugim 
w takim samym stosunku ulegli III-ligowej 
Legionovii. Bramkę strzelił Cezary Nowiński. 

W ostatni weekend rywalem naszej dru-
żyny był drugi zespół Znicza Pruszków, który 
ostatecznie wygrał to spotkanie 3:2. Bramki 
dla naszej drużyny strzelili Krystian Lewan-
dowski i Stec.

Zmieniając temat spróbuję teraz przejrzeć 
się nieco bliżej nowym zawodnikom, którzy 
reprezentować będą barwy naszego klubu 
od tej rundy. Najbardziej rozpoznawalnym 
spośród nich może się okazać wychowanek 
AON Rembertów – Mikołaj Tokaj, którego je-
sienią 2017 mieliśmy okazję zobaczyć na sta-
dionie w Ząbkach, gdy w barwach Huraganu 
Wołomin zanotował wraz z kolegami z dru-
żyny porażkę 0:3. Później przez dwie rundy 

był zawodnikiem Mazovii Mińsk Mazowiecki, 
skąd przyszedł do Ząbek. 

Drugim z nowych graczy naszej drużyny 
jest wychowanek Jezioraka Iława, ostatnio 
występujący w drużynie GKS-u Wilkielec – 
Cezary Nowiński, a kolejnym wychowanek 
Akademii Piłkarskiej warszawskiej Legii – 
Marcel Stec, który po zakończeniu wieku ju-
niora krótko grał w Stali Mielec, później Stali 
Rzeszów i Krapatach Krosno, a do Ząbek trafił 
z drużyny Wólczanka Wólka Pełkińska. Ostat-
nim z nowych nabytków naszej drużyny jest 
wychowanek warszawskiej Agrykoli, grający 
później w Piaście Piastów, a ostatnio w Victo-
rii Sulejówek – Dawid Makuch. 

Oprócz tych czerech zawodników do skła-
du pierwszej drużyny zostało dołączonych 
kilku najbardziej uzdolnionych juniorów, 
będących wychowankami naszego klubu. 
Nie będę wspominał o Wiktorze Cioku i Woj-
ciechu Pilichowskim, którzy zdążyli już za-
notować występy w pierwszej drużynie, ale 
oprócz nich w szerokim składzie drużyny 
i w spotkaniach kontrolnych na boisku po-
jawiali się: Kacper Bystros, Krystian Zabrzeski 
oraz Kacper Grabowicz.

Krzysztof Krajewski

krASNAle na Korcie!
Ferie zimowe już za nami, czas więc wracać do treningów a także 
do rywalizacji turniejowej! Tym razem najmłodsi tenisiści w miniony 
weekend (24-25.02.) stanęli do walki na kortach w Ząbkach.

W trzech kategoriach wiekowych, przez 
dwa dni rywalizowała liczna grupa zawod-
ników i zawodniczek, walczących dzielnie 
o puchary i cenne nagrody.

UKS Rakietą Ząbki reprezentowała tym ra-
zem dwójka zawodników kategorii czerwonej 
– Hania Drzewicka i Stefan Guziński, którzy tur-
niej ukończyli z pucharami za III miejsce.
wśród zwycięzców najlepsi okazali się:
- Kategoria czerwona (rocznik 2012) – Maks 
Górski
- Kategoria pomarańczowa (2011-2010) – 
Victor Fletcher
Kategoria zielona chłopcy (2009) – Jan Pasio-
rowski
Kategoria zielona dziewczynki - Marie Char-
lotte Monnier

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy udziału i zapraszamy na kolejne tur-
nieje z cyklu TENIS10! Już niebawem kolejny 
turniej na naszych kortach, tym razem do ry-
walizacji staną młodzicy do lat 14.

Wkrótce zaczynają się także zapisy na nasz 
obóz tenisowy, który w tym roku odbędzie 
się w lipcu w Pasymiu (14-21.07). Jest to 
świetny moment na rozpoczęcie swojej przy-
gody z tenisem a także doskonała okazja dla 
grających na aktywne wakacje na korcie! 

Wszystkich szczegółów można dowiedzieć 
się już na kortach i bezpośrednio u trenera 
Michała i Adama.

Dołącz do nas już dziś! 
Ząbki na korty!

MG

Co słyChać
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sKrzat na straży 
beZPieCZeńSTwA…
 jednym z podstawowych założeń pracy przedszkola 
jest zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, 
aby mogły zdobywać istotne dla ich rozwoju do-
świadczenia. Szereg przepisów, do których stosuje 
się niemal każda placówka przedszkolna to kropla 
w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę zagrożenia pły-
nące z otaczającego świata. Naczelną zasadą pracy 
z młodym człowiekiem jest przekazanie mu wartości, 
które w przyszłości będą rzutowały na jego wybory 
życiowe. Zanim jednak to nastąpi, a niewątpliwie 
jest to proces długotrwały, dorosły, czy to w placów-
ce oświatowej, czy w rodzinie, ma obowiązek chronić 
dziecko przed niebezpieczeństwami.

Publiczne Przedszkole Nr 3 SKRZAT podejmuje ten temat każdego 
dnia, wplatając tematykę bezpieczeństwa w zajęcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. Z dużym zaangażowaniem bierzemy też udział w inicja-
tywach i akcjach, które pomagają zaszczepić w dziecku odpowie-
dzialność za swoje wybory.

W ostatnich dniach nasza placówka uczestniczyła w dwóch wyda-
rzeniach: Dzień Bezpiecznego Internetu oraz Bezpieczny przejazd.

Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu, której inicjatorem jest Ko-
misja Europejska, stała się okazją do propagowanie wśród naszych 
przedszkolaków prawidłowych postaw, aby teraz i w przyszłości mo-
gły jak najbezpieczniej korzystać z zasobów w Internecie. 

W akcji przeprowadzonej w naszym przedszkolu wzięli udział na-
uczyciele, dzieci oraz zostali włączeni rodzice. We wszystkich grupach 
wiekowych odbyły się zajęcia z udziałem Necia, podczas których 
przedszkolaki dowiedziały się podstawowych zasad bezpiecznego 
korzystania z komputera. Dzieci tworzyły sieć internetową z włóczki, 
wykonywały różnorodne prace plastyczne, korzystały z bezpiecznych 
gier na tablicach multimedialnych.

Nadrzędnym celem, jaki sobie założyliśmy, było uświadomienie ro-
dzicom niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone dzieci podczas 
korzystania z komputera i wzbudzenie czujności rodzicielskiej. Pojawiły 
się dotyczące tematu informacje na gazetkach przy każdej grupie oraz 
została zorganizowana wystawa przy głównym wejściu do przedszkola.

 Z kolei wzięcie udziału w Kampanii Społecznej „Bezpieczny prze-
jazd. Szlaban na ryzyko” miało na celu uświadamianie dzieciom za-
grożeń wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach 
i terenach kolejowych. Udział w prelekcji to skuteczna metoda kształ-
towania świadomości o zagrożeniach.

 Dzieci miały możliwość zapoznania się ze znakami ostrzegającymi 
przed przejazdem kolejowym, sposobami prawidłowego zachowania 
na przejazdach i terenach kolejowych oraz pracą Straży Ochrony Kolei. 
Dowiedziały się również o prawach, jakie przysługują podróżującym. 

 Podejmując zadania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, waż-
ne jest wzbudzenie w dziecku czujności w celu zapobiegania powsta-
waniu zagrożeń, wyposażenie go w wiedzę i nawyki bezpiecznego 
postępowania w życiu. Poprzez własny przykład dajemy dziecku 
wzorzec prawidłowego postępowania wpływający na zachowanie 
bezpieczeństwa.

Beata Konopko
Agnieszka Legencka

Nauczyciele PP3

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska

1. inspektor – stanowisko ds. bhp w wymiarze ¼,
2. audytor wewnętrzny w wymiarze ¼ etatu,

3. referent lub podinspektor (stanowisko ds. zamówień publicznych),
4. inspektor w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”. 

wyCiąG Z oGŁoSZeNiA o PrZeTArGu
Burmistrza Miasta Ząbki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 

o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego,
objętej postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział 

Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.
Przetarg odbędzie się dnia 26.04.2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 840 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 54 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
23 kwietnia 2019 r. na konto urzędu: bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja 
autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząb-
ki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 do 748.

burmistrz miasta Ząbki
małgorzata Zyśk

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego w Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” 

dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach 
umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

PuNkT SPeCjAliSTyCZNeGo PorAdNiCTwA dlA rodZiN

Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Sło-
wackiego 21 / telefon: 660 907 563 / e-mail: kontakt@propracownia.pl
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
•	psychoterapia	indywidualna
•	psychoterapia	par
•	pomoc	psychologiczna	w	tym	lekarza	psychiatry
•	konsultacje	wychowawcze	pedagoga
•	poradnictwo	socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
poniedziałki w godz. 1200 – 1600 / środy w godz. 900 – 1300 /  
piątki w godz. 900 – 1300 

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:  
Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000.

Co słyChać
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Firmy, kTóre 
udZieliŁy rAbATów 
mieszKańcom ząbeK
Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. Przed-
sięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości oraz zachę-
caniu mieszkańców do meldowania się w Naszym mieście. każda firma, 
która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla klientów, którzy 
są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana przez miasto. Natomiast 
mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na świadczone produkty i usługi.

Warto nadmienić, że każda osoba mel-
dująca się w Naszym Mieście, otrzyma listę 
przedsiębiorstw udzielających „zniżki za 
dowód”. Przedsiębiorców chętnych do włą-
czenia się do akcji promocyjnej, prosimy 
o składanie swojego akcesu elektronicznie 

na adres: promocja@zabki.pl. Sugerujemy 
udzielenie jednej z pięciu wysokości udziela-
nych zniżek: 5%, 7%, 10%, 15%, 20%. Poniżej 
przedstawiamy aktualną listę firm udzielają-
cych rabaty na swe towary/usługi zameldo-
wanym mieszkańcom Ząbek.

lp. NAZwA Firmy ZAkreS dZiAŁAlNoŚCi ZNiŻkA

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

2 DRIMS profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72 15%

3 WWMEDIA produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68 10%

5 Agencja „Metropolis” 
Nieruchomości  ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56 10%

6 English Way School szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747 5%

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

7% na zakup agregatów prądotwórczych 
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń 
budowlanych oraz na usługi budowlane – 
roboty wykończeniowe

8 W48 Expert kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36 10%

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

10 Property Management Lech 
Kowalewski nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710 20%

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

12 Biuro Beaty biuro rachunkowe – rozliczanie projektów unijnych, księgowość mikrofirm, sp. zoo, NGO,
ul. Dąbrowskiego 49A, www.biurobeaty.com.pl, tel. (22) 490 57 59 5%

13 PERFECT COMP KAMIL WENDA kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27, www.naprawakomputera.com/serwis_komputerowy_zabki, tel. 
502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób 
prywatnych

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

15 Meble i Styl produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 10%

16 Salon Auto Praga ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00 aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł

17 Błękit Jerzy Przychodzeń 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 20%

18 Architekt wnętrz Marlena Guzik projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136 10%

19 Gabinet kosmetyczny Mariage pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00 5%

20 School of English wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl,
tel. 22 781 46 11

15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

21 Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685 10%

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

23 Geo – Inwent Jarosław Szczepocki usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645 5%

24 P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350 10%

25 Orchidea organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033 5%

26 Septoma preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28, kom. 668 923 842 6%

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

28 MSK – INSTALACJE instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 15%

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

30 CITRO-CAR Sp. j. Anna Pachulska, 
Dariusz Smutkiewicz” ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl 7% na naprawy samochodów

i części użyte do napraw

31 „Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa, animacja i wykonanie banerów reklamo-
wych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 501 049 999, www.hollywoodwwwstudio.com 10%

32 „TechIT” Piotr Wielgolewski obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów prywatnych i firm, ul. Norwida 
19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768 10%

33 „Bud-Mark” Usługi Remontowo-
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, www.bud-mark.com, tel. 509 557 243 10%

34 „Frise” Jerzy Taczalski produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne, wykonywanie projektów, doradztwo, montaż, ul. 
Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12, kom. 505 138 188 – Rafał Kowalczyk, kom. 509 802 182 – Maciej Gawryjołek 10%

35 Uczniowski Klub Sportowy „Omega
Sports” Robert Kwiatkowski

zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet,
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

36 „Renom” Zdzisław Kwiatkowski konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych tel. 300 
19 60, kom. 504 926 563 10%
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37 „Auto Perfekt”
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

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

38 „METALMAX” – Henryk Lemański
posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. Zakres prac: blacharstwo-lakiernic-
two, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe, wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samocho-
dowe. Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28D, tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl

2%

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

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

40
Sklep „Wszystko dla Twojego 
dziecka”
Bożeny Motoszko

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

5%

41 Firma usługowo-handlowa 
„AMARTUS”

specjalizująca się w kształtowaniu sylwetki, oferuje: aerobik, siłownię, masaże, solarium, porady dietetyczne i treningowe, odżywki dla sportow-
ców. Kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki,
tel. 22 425-95-24, 604-414-123, www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl

10%

42 Serwis samochodowy „Auto Doctor” 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 7%

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

44
Agent ubezpieczeniowy Firmy 
AVIVA
Artur Orłowski

Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy. Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401 · 10% na ubezpieczenia prywatnych mieszkań
i domów; · 5% na ubezpieczenia majątku firmy

45
MYJNIA RĘCZNA PAROWA,
WULKANIZACJA EKOWASCH 
MASTER

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

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

46 Firma „FACHOWIEC RÓWNY 
I SYN S.C.”

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

5%

47 Firma „EMBRAM” Przemysława 
Kamińskiego

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. „EM-
BRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju przeróbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację. 
Kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl

5%

48 BHP DLA BIZNESU

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

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

49 FLORMA Malwina Micherdzińska firma zajmuje się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju i aranżowania sal weselnych, kościo-
łów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej. Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl 5%

50 Auto Serwis Kozłowski Mariusz diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria kół. Kontakt: Ząbki, ul. Słowiań-
ska 1D, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl, tel. 503-045-445, 22 799-71-47 15%

51 Centrum Medyczne LECZYMED Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). Dane kontaktowe: Ząbki,
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl

10% rabatu na oferowane usługi za okazaniem 
dowodu osobistego

52 Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski 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 10%

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

10%

54 Alab Laboratoria Sp. z o.o. Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych po wysokospecjalistyczne bez 
skierowań lekarskich. Kontakt: Ząbki, ul. Wiosenna 14 lokal U1-3, tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl 10%

55 SKARABEUSZ Paweł Kuciak instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych, instalacja domofonów i sieci kompute-
rowych. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260, 22 201-06-91, www.skarabeusz.waw.pl, skarabeusz@list.pl 20%

56 Studio Apla usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne – fotografia ślubna, okolicznościowa, eventowa. 
Kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stuidoapla.com.pl, www.olakalinowska.pl 5%

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

58 LUNA Leszek Przyborowski 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 15%

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

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

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

62 Biuro Usług Księgowych
Iwona Sitkowska

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

63 Manual-Med gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże. Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl 10%

64 Akademia Urody Agnieszki Sasin 
„AS”

zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała. Kontakt: Ząbki, ul. Orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.
facebook.com/AkademiaUrodyAS 10%

65 Firma „Seipont” Sebastian 
Pogorzelski

montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery, markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar 
i wycena jest bezpłatna. Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101 5%

66 Firma „WOJADŻO” oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów (podstawówka, gimnazjum, liceum). 
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107 5%

67 PHU MONIMEX NZOZ
Miejska Przychodnia Okulistyczna

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

68 Auto Centrum Ząbki Paweł 
Szachnowski

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

15% na usługi oraz 10% na części zamienne 
w serwisie dla firm ząbkowskich oraz 10% 
na usługi i części zakupione w serwisie dla 
zameldowanych mieszkańców Ząbek

69 Kancelaria Radcy Prawnego
Mariusz Astasiewicz

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

70 ROMIKA Teresa Frelek blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe. Kontakt: Ząbki, ul. Kołłątaja 55, tel. 22 781-50-34 - blacharstwo i lakiernictwo -10 %, 
- wulkanizacja i klimatyzacja- 5%

71 USMIX Tomasza Szybki Sprzedaż odkurzaczy i akcesoriów. Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202 usmix@wp.pl, www.usmix.pl

4% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okaza-
niem dowodu osobistego na: profesjonalne od-
kurzacze do sprzątania na sucho, profesjonalne 
odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro, 
profesjonalne odkurzacze przemysłowe, przy-
stawki kominkowe, akcesoria, worki, filtry

72 „Technika Instalacyjna” Dariusz 
Laska

Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Doradztwo, projekty, realizacja, serwis. 
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, tel. 609-108-622, www.tidl.pl, e-mail:tidl@tidl.pl

10% rabatu na oferowane usługi,
oraz dodatkowo 5% na zakup materiału

73 DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa

Kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni.
Kontakt Magdalena Rybak tel. 669-969-192 20%

74 „Zmiana planów” Katarzyna 
Krasuska

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

10%

Co słyChać
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75 Lux Light Gabinet Fotozabiegów 
i Estetyki Pani Anety Piechocińskiej

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

7% na zabiegi IPL,
oraz modelowanie sylwetki

76 Sklep Zielarsko-Medyczny HERBI Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych, suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, miodów, kosmetyków ziołowych. 
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32, www.herbiziola.pl, tel. 507-928-419 3%

77 PHU LEADER SPORT
Jakuba Lewandowskiego

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

78 Firma SEBREM
Katarzyny Majewskiej

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

10%

79 Fotografia LEN-ART
Beaty Lenart

Firma zajmuje się fotografią ślubną, fotografią chrztów i komunii. Wykonuje sesje rodzinne, ciążowe, indywidualne oraz zdjęcia dla firm.
Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33F/35, tel. 602-432-110, e-mail:len-art@o2.pl, www.len-art.com.pl 15%

80 „Bonsai Usługi Stolarskie” Usługi stolarskie. Kompleksowe wyposażenie wnętrz, realizacja nietypowych zamówień. Kontakt: e-mail: biuro@stolarstwogadomski.pl, strona 
www: www.stolarstwogadomski.pl, facebook: www.facebook.com/stolarstwogadomski 5%

81 Rafał Godlewski UBEZPIECZENIA Domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpieczenia zdrowotne oraz inwestycyjne. 
Kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl 20%

82 Lucky Event firma eventowa Przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje. Kontakt: tel. 504 928 930, strona: djlucky86@wp.pl 15%

83 Dolce Vita s.c. Cukiernia z pyszną kawą, doskonałymi lodami i ciastami wypiekanymi tradycyjnie. Kontakt: Ząbki, ul Wyspiańskiego 26, róg 11-go Listopada 5% na ciasta i torty

84 LucRob s.c.
Profesjonalne usługi porządkowe: sprzątanie (bloków, osiedli, biur, hal), odśnieżanie (placów, parkingów, dachów, dróg dojazdowych), pielę-
gnacja zieleni (koszenie trawy, formowanie krzewów, przycinanie krzewów). 
Kontakt: Warszawa, ul. Abrahama 11/32, tel. 506-199-276, www.lucrob.pl, e-mail: biuro@lucrob.pl

15%

85 Domowy Hotelik dla Zwierząt
Maria Waśkiewicz Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 39A, tel. 602-282-888, e-mail:merylka1@wp.pl 5%

86 ACCEPT Kancelaria Księgowa
Patrycja Zep-Ćwik

Usługi księgowe dla osób fizycznych, spółek osobowych, spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
Kontakt: Ząbki, ul. Traugutta 1, tel. 500-107-913, 509-545-307, 22 810-16-42, 22 610-11-58, e-mail:accept@accept.com.pl 10%

87 TAJEMNICZY OGRÓD.EDU Logopedia, zajęcia wyrównawcze, nauka czytania, matematyka inaczej, terapia Si, reedukacja, zajęcia indywidualne i grupowe. 
Kontakt: Ząbki, ul. Calineczki 2-6C m.4, tel. 722-324-222, www.tajemniczyogrod.edu.pl, e-mail:tajemniczyogrod.edu@gmail.com 20%

88 Centrum Medyczne Fundamenti 
sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na terenie miasta. Nowoczesna 6-cio gabinetowa placówka medyczna w której można skonsultować się 
z lekarzem geriatrą, rehabilitantem, nefrologiem, alergologiem, dermatologiem czy neurochirurgiem. 
Kontakt: Ząbki, ul. Ks. Skorupki 37A, tel. 22 400-13-77, www.cmfundamenti.pl

5%

89 Drukarnia Benedysiuk

Firma działająca od 1988 roku. Oferuje druk off setowy (średnio i wysoko nakładowy), druk cyfrowy (niskonakładowy) w tym: wizytówki, 
foldery, notesy, druki fi rmowe, teczki ofertowe, druki samokopiujące, druk na kopertach, akcydensy, etykiety papierowe i samoprzylepne, 
kalendarze trójdzielne, plakaty, broszury, zaproszenia, ulotki i inne druki oraz druk wieloformatowy: (banery, roll-up, druk na folii owu 
i magnetycznej, fotoobrazy na papierze i płótnie, fototapety. Kontakt: Ząbki, ul. Lisa Kuli 1, tel. 22 781-73-55, www.drukarnia-benedysiuk.pl, 
e-mail:biuro@drukarnia-benedysiuk.pl

5% druk off setowy i druk wielkoformatowy
10% druk cyfrowy, xero, wydruki z pliku
oraz pieczątki

90 3.2.1.STUDIO Radosław 
Chmielewski

Usługi w zakresie fi lmowania. Filmy pamiątkowe ze ślubów, wesel, chrztów, studniówek, a także fi lmy promocyjne i reklamowe. Kontakt: Ząbki, 
ul. Powstańców 26E/19, tel. 792-688-189, e-mail:321studio@wp.pl 5%

91 Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, prawa odszkodawczego i ubezpieczeń majątkowych, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych. Kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 10, tel. 501-433-
645, www.kancelaria-kbo.pl, e-mail:biuro@kancelaria-kbo.pl

10%

92 Pro-Rozwój Małgorzata Paczuska Kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33C/7, tel. 600-888-303, www.babyfi t-rehabilitacja.pl 10% na usługi
5% na produkty mimos

93 GRAVITAN HEALTH AND SPORT 
CLUBS

To więcej niż Klub Fitness, oferta dostosowana jest do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych Klubowiczów. Oprócz siłowni, 
znajduje się strefa Juniora – w której animatorzy zajmą się dziećmi. W budynku znajdują się sauny: sucha, parowa, infrared, grota solna 
z tężnią oraz jacuzzi. 
Kontakt: Park Handlowy Targówek, Warszawa, ul. Malborska 39, tel. 22 761-57-20, 519-020-396, e-mail:a.dobosz@gravitan.pl

15%

94 Pracownia Retro Concept
Zajmuje się odnawianiem, renowacją mebli dawnych, przerabianiem mebli użytkowych, malowaniem i stylizacją mebli farbami kredowymi 
oraz wykonaniem niestandardowych pomysłów klientów na zamówienie. 
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 2, tel. 519-000-777, e-mail:pracowniaretroconcept@gmail.com

10%

95 SPIDER INSTAL Usługi: instalacje elektryczne, systemy P-POŻ, systemy inteligentnego domu, instalacje odgromowe, w tym usługi konserwacyjne i pomiarowe. 
Kontakt: tel. 608 882 747, biuro@spiderinstal.pl, www.spiderinstal.pl 10%

96 Firma „BHP – Sędek Jarosław Sędek” Pełen zakres usług BHP – nadzór, doradztwo oraz szkolenia z tej dziedziny.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 60, tel. 531-903-613, sedek.bhp@gmail.com, www.bhp-sedek.prv.pl 15%

97 Restauracja „Ciekawe Smaki” Restauracja „Ciekawe Smaki” w Ząbkach przy ul. Sikorskiego 33A lok. 48, możliwość dowozu. Kontakt: tel 503-022-342, seriktr@gmail.com, 
fb.com/CiekaweSmaki. Restauracja jest własnością fi rmy „Troian Familia Sp. z o.o.” 5%

98 Centrum Via Vita Justyna 
Lewandowska

Pomoc psychologiczna w rożnych sytuacjach życiowych, w Centrum przyjmują: psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, 
seksuolog, terapeuta par, psycholog transportu. 
Kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I Brygady), tel. (22) 781-70-28, kom. 504 15 25 45, www.viavita.pl

10%

99 WZ TAXI ZĄBKI Tania 1,80 zł/km taksówka osobowa lub bus 8 osób. Kontakt: tel. 720 456 789, www.wztaxi.pl

10% rabatu na usługę przewozu osobowego
taksówką poza granicą i strefy przy zamó-
wieniu telefonicznym pod numerem tel. 720 
456 789 lub na postoju Taxi w Ząbkach przy 
płatności gotówką

100 Gabinet psychologiczny
Anna Flak

Doradztwo psychologiczne, coaching, praca ze stresem, rozwój osobisty. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 43 lok. 17, 3 piętro, tel. 793 993 577, 
e-mail: amdydo@gmail.com, www.psychologannafl ak.pl 30%

101 Hurtownia Elektryczna ELKABEL 
Szczygielski Sp. j.

kable, i przewody elektroenergetyczne, oprawy oświetleniowe, źródła światła, aparatury modułowe, osprzęt elektroinstalacyjny i wiele innych)
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 148, tel. 22 781-53-40

10% - nie łączy się z innymi promocjami 
i rabatami.

102 Zino Sp. z o.o.
Sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fachowe doradztwo przy doborze materiałów z najnowszej generacji chemii 
budowlanej, glazury, kompleksowe zapatrzenie budów, transport, porady architekta. Kontakt: Ząbki, ul. Wolności 3, tel. 668-135-585 – farby, 
668-135-561 – glazura, e-mail:farby@zino.com.pl, glazura@zino.com.pl

5%

103 Meble Black Red White Sp. z o.o. Producent i dystrybutor mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Kontakt: Salon Meblowy, Ząbki, ul. Radzymińska 328 7%

104 Pasmanteria Jola Jolanta Wojda Artykuły pasmanteryjne, ubranka do chrztu i dodatki, haft komputerowy, nabijanie guzików i nap, oblekanie guzików, aplikacje do odzieży, 
koraliki, czapki i chustki dla dzieci, szelki. Kontakt:Ząbki, ul. Wojska Polskiego 3

5% rabatu na usługi
i 10% na ubranka do chrztu

105 DREW-MET Renowacja i produkcja mebli na zamówienie oraz inne wyroby z drewna. Kontakt: DREW-MET Ryszard Kuropatwa, ul. Wolności 32, Ząbki, tel. 
603 272 527, 607-298-931 kossakowskiryszard@gmail.com 10%

106 Lift-Pol
Produkcja i serwis wind osobowych oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych i podnośników nożycowych towarowych, projektowanie 
nietypowych uprzędzeń oraz wind w konstrukcjach.
Kontakt: Ząbki, ul. Rychlińskiego 26, tel. 501 063 579, www.liftpol.com

cena konserwacji do 185 zł
oraz 2% na remonty i konserwacje

107 AmeFit Fun&Gym
nowy i nowocześnie wyposażony klub fitness z siłownią. Oferują:Zumbę Pilates&Stretching, TBC, Trening Obwodowy, Step&Shape oraz Zdrowy 
Kręgosłup, ćwiczenia dla kobiet w ciąży oraz z małymi dziećmi. Klub łączący siłownię, fitness oraz basen.
Kontakt: AmeFit Fun&Gym, ul. Powstańców 43, Ząbki, tel. 22 513 36 70, e-mail: info@amefit.pl , http://www.amefit.pl/

10%

108 Sisens Centrum Integracji 
Sensorycznej Kinga Kietlińska

gabinet terapii dla dzieci i młodzieży, integracji sensorycznej, warsztaty integracyjne dla seniorów i juniorów. 
Kontakt: SisensCIS ul. Torfowa 28, Ząbki, tel. 600 130 760, e-mail: kontakt@sisens.pl, www.sisens.pl 10%

109 Firma ELPIS Nadija Wardzynska studio nauczania matematyki, metodą MathRiders, dla uczniów w wieku od 2 do 18 lat.
Kontakt: Ząbki ul. Skorupki 41, tel. 693 397 088, studio.zabki@mathriders.com 50 PLN, obowiązuje od 1.09.2018 r.

110 Sklep Tuptuś obuwie dziecięce firmy KOMA Joanna Kaczmarczyk sprzedaż obuwia. 
Kontakt: Ząbki, ul. Poniatowskiego 2A, tel. 668 932 861,tuptusbuty@gmail.com, www.tuptusbuty.pl, FB . 5%

Co słyChać
www.zabki.pl
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