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Ząbki uczciły rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego

M

ieszkańcy Ząbek uczcili wspólnie
70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Bohaterów Ząbek i Drewnicy w Parku
Miejskim im. Szuberta. Uroczystość
rozpoczęła się 1 sierpnia br. tuż przed
godziną 17.00.
dokończenie na str. 8

Przedszkole
artystyczno-sportowe

niepubliczne przedszkola

krasnal
od 1998 roku

zapraszamy dzieci w wieku 2–6 lat
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

Zapraszamy Wszystkie Dzieci
do spędzania z Nami
wspaniałych lat dzieciństwa
www.krasnal.waw.pl





Żłobek
Przedszkole
Grupy terapeutyczne
Świetlica popołudniowa
dla Absolwentów

Zapraszamy Wszystkie dzieci
w każdą środę
w godz. 8.00–17.00 na:
❒	Edukacyjne zajęcia
adaptacyjne
❒ Przedstawienia teatralne
❒ Poranki filmowe
❒ Koncerty muzyczne
❒ Wycieczki

Szczegółowe informacje:
infolinia
Graniczna
Szwoleżerów
Zacisze
Bemowo

605-434-599
(22) 762-40-25
(22) 799-72-74
(22) 678-98-88
(22) 722-06-99

Dzieci z Krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!

ZAPOWIEDZI

www.zabki.pl

ZAPROSZENIE
Na uroczystość upamiętnienia 94 rocznicy „Cudu nad Wisłą”, oraz drugie ząbkowskie Święto 80 Pułku Piechoty,
które odbędą się w Ząbkach w dniu 13 sierpnia 2014 r.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz. 17.00 –	Uroczysty koncert ząbkowskiego Miejsko-Parafialnego Chóru „Cantores Misericordiae”,
inaugurujący Obchody 94 Rocznicy „Cudu nad Wisłą” w kościele pw. Świętej Trójcy
w Ząbkach.
godz. 18.00 – Uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach.
godz. 19.00 –	Apel poległych i złożenie kwiatów przy pomniku poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r. na miejscowym cmentarzu oraz Apel poległych żołnierzy z 80 Pułku Piechoty,
przy kwaterze września ‘39.
godz. 20.15 – Spotkanie okolicznościowe w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, ul. Harcerska 9.

Organizacja
ruchu obchodów
„Cudu nad Wisłą”
w Ossowie –
15.08.2014 r.
Znamy już organizację ruchu podczas obchodów „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia br. w Ossowie.
Już od godziny 9.00 dla kierowców jadących od
trasy 634 – na ul. Hallera, ul. Matarewicza i ul.
Grabicznej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
Dla jadących w tym dniu od strony Majdanu
– na odcinku od ul. Krymskiej do drogi prowadzącej do kaplicy w Ossowie – będzie obowiązywała strefa ograniczonego ruchu. Między godz.
9.20 a 10.45 ruch na w.w. odcinku drogi zostanie wstrzymany ze względu na uroczystości przy
Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki. Droga od
ZS w Ossowie do skrętu do kaplicy będzie całkowicie wyłączona z ruchu pojazdów.

CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Ząbki znowu docenione
Niespełna miesiąc temu Ząbki znalazły się wśród grona najlepszych samorządów w Polsce, zajmując bardzo wysokie miejsca w rankingach „Rzeczpospolitej”.
Wysoka pozycja naszego Miasta nie jest przypadkowa, bowiem
również w publikacji serwisu samorządowego (www.portalsamorzadowy.pl) Ząbki znalazły się wśród najlepszych gmin, które „zrobiły największe postępy w ostatnich czterech latach”. Prezentowany ranking
firmy Curulis sporządzono na podstawie sytuacji samorządów cztery
lata temu i dzisiaj. Ząbki zajęły 9 miejsce

Wyróżnienie dla
ząbkowskiego gimnazjum

red.

Tabela 26. Ranking gmin przemysłowo-usługowych o największych
zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010–2013
Miejsce

Nazwa JST

Województwo

Pozycje w obszarach
FIN

GOSP

INF

SPOŁ

1

Brwinów

mazowieckie

3

117

2

1

2

Wielka Wieś

małopolskie

14

21

56

80

3

Kobierzyce

dolnośląskie

43

48

66

33

4

Niepołomice małopolskie

37

7

32

133

5

Suwałki

podlaskie

7

17

122

111

6

Stara Biała

mazowieckie

47

15

168

51

7

Juchnowiec
Kościelny

podlaskie

24

59

83

146

8

Czosnów

mazowieckie

205

31

12

76

9

Ząbki

mazowieckie

89

190

46

2

10

Skawina

małopolskie

218

78

26

55

Publiczne Gimnazjum Nr 1 otrzymało „Certyfikat szkoły gotowej na
TIK”. Jest to jedyne wyróżnienie przyznane szkole publicznej w Ząbkach. – Taki certyfikat otrzymują szkoły, w których podnosi się jakość
nauczania i uczenia się różnych przedmiotów przy wykorzystaniu
technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz określa się potrzeby
szkoły w zakresie wyboru i zarządzania sprzętem oraz infrastrukturą
sieciową – informuje sekretarz Patrycja Żołnierzak.

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.lekarz-zabki.pl

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo
(pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy
serwisowe dla firm
tel. (22) 781-54-64;
605-580-590
www.romika.com.pl

NAUKA ANGIELSKIEGO
Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI
WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH, LICEALNYCH,
FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MAŁYCH
GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI
ZAPRASZAM!
ul. Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104
ajames@wp.pl

Wyróżnienie dla szkoły przyniosło też wyróżnienie dla Urzędu,
który jako organ prowadzący miał gigantyczny udział w wspieraniu
szkół w tym zakresie. Specjalny dyplom został przyznany przez prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej.
red.
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Wakacyjne utrudnienia i objazdy

Ząbki, sierpień 2014 r.

Zmiany trasy
linii „Ząbki-2”

W

połowie sierpnia czekają nas kolejne zamknięcia
ulic, zmiany objazdów oraz ponowna zmian trasy
linii Ząbki-2 związana z trwającymi inwestycjami na podstawowym układzie drogowym Ząbek.
W nocy z 13 na 14 sierpnia firma SKANSKA planuje otwarcie dla
ruchu przebudowywanego obecnie skrzyżowania ul. Szwoleżerów
z drogą wojewódzką 631, równocześnie nastąpi zamknięcie skrzyżowania tej drogi z ul. Powstańców. Linia 199 wróci na stałą trasę
ul. Szwoleżerów, linia Ząbki-2 zostanie skierowana na objazd ulicami
Maczka i Szwoleżerów. W związku z tym od dnia 14 sierpnia zostaje
zawieszone funkcjonowanie przystanków Maczka 01 i Maczka 02,
Powstańców Las 01 i 02. Autobus linii Ząbki-2 w kierunku Rembertowa z ul. Powstańców skręci w ul. Maczka, zatrzyma się na przystanku Maczka 04 na ul. Maczka i następnie Paderewskiego 02 na
ul. Szwoleżerów później powrót na stałą trasę.
W drodze powrotnej z Rembertowa autobusy linii Ząbki-2 skręcą
w ul. Szwoleżerów, zatrzymają się na przystanku Paderewskiego 01,
następnym przystankiem będzie Maczka 03, przy skrzyżowaniu
z ul. Powstańców. Na pozostałym odcinku trasy rozkład jazdy linii
Ząbki-2 nie ulega zmianom, z zastrzeżeniem, że z powodu wydłużenia trasy i prawdopodobnych korków na ul. Szwoleżerów, autobusy
Ząbki-2 na mogą mieć kilkuminutowe opóźnienia na trasie po wyjeździe z Ząbek, co należy przewidzieć planując podróż. Z powodu
krótkiego okresu funkcjonowania objazdu, trudnych do oszacowania utrudnień w ruchu wynikających z zamknięcia skrzyżowania
z ul. Powstańców oraz planowaną zmianą rozkładu od 1 września,
zrezygnowano z opracowania rozkładu jazdy na czas zamknięcia
na ul. Powstańców, który by uwzględniał te opóźnienia. Ponowne
otwarcie skrzyżowania ul. Powstańców z drogą 631 planowane jest
na 27 sierpnia. Zamknięcie skrzyżowania i wynikający zmniejszony
ruch na końcowym odcinku ul. Powstańców zostanie wykorzystane
do rozpoczęcia prac przy budowie ostatniego odcinka kanału deszczowego na tym odcinku.
Zamknięcie skrzyżowania ul. Kolejowej (droga powiatowa) z drogą
631 potrwa dłużej niż wcześniej to zapowiadano. Skrzyżowanie ma
zostać otwarte razem z przeniesieniem ruchu na nowowybudowaną
jezdnię drogi wojewódzkiej, co ma nastąpić jeszcze w ostatnich dniach
sierpnia.
Obok zamieszczamy tabelę rozkładu linii Ząbki-2 na okres objazdu ul. Powstańców i Wojska Polskiego.
UM Ząbki

WARSZTAT
DEKARSKI
Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł

• ciecie 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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Informacja
o przedłużeniu okresu
obowiązywania taryf
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka
z o.o. uprzejmie informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr LVIII/547/2014 Rady
Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), przedłużony
został na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą
Nr XLIII/389/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Prezes Zarządu
Romualda Lizak

Wyrzucasz śmieci
w niedozwolonym miejscu?
Dewastujesz Miasto?
UWAŻAJ
Już w miesiącu sierpniu na terenie Miasta Ząbki zamontowane zostaną przenośne kamery – tzw. foto-pułapki. Zakupione przez Urząd
urządzenia reagują na ruch i samodzielnie wykonują zdjęcia, przez
co staną się niezawodną pomocą w walce z osobami naruszającymi
prawo poprzez zaśmiecanie lub dewastację Naszego Miasta. Kamery
umieszczane będą w najbardziej newralgicznych miejscach, natomiast
nagrany materiał pozwoli ustalić sprawcę wykroczenia oraz stanowić
będzie wystarczający dowód naruszenia prawa.

Sprzedam mieszkanie (51,6 m 2 )
W centrum Ząbek, na wysokim piętrze,
przy Miejskiej Przychodni Zdrowia

Tel. 696-590-816

www.zabki.pl

✂
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Mojestypendium.pl
– sporo kasy na rarytasy

K

omputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i… ulubione słodycze – to wszystko można mieć dzięki
stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na
rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć nie tylko bazę aktualnych stypendiów. Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać
ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej. Od ośmiu lat gromadzimy
najlepsze przykłady pomocy uczniom, studentom, doktorantom, sportowcom,
artystom i wielu, wielu innym, aby każdy mógł odnaleźć się w świecie stypendiów.
Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi pochodzić tylko ze szkoły i uczelni
wyższych i być przyznawana ze względu na kłopoty finansowe. Stypendysta
może przeznaczyć je zarówno na rozwój, jak i zwykłe przyjemności – mówi koordynatorka serwisu mojestypendium.pl Anna Koseska. Wszyscy, którzy
szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu coś konkretnego dla siebie. To niepowtarzalna szansa, aby
zmienić swoje życie” – dodaje.
Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Zapraszamy na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie zamieszczanesą najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.
K o n t a k t:
Anna Koseska
e-mail: a.koseska(at)mojestypendium.org
tel. 724 361 204
www.mojestypendium.pl
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Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy:
Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa głównie w Internecie, a jej
najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz
promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa
obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań
jest m.in. portal mojestypendium.pl – największe obecnie źródło informacji
o programach i konkursach stypendialnych. Od trzech lat Fundacja realizuje
konferencje stypendialne oraz zrealizowała III edycje Konkursu na najlepsze
programy stypendialne „Dobre Stypendia”. W ramach e-wolontariatu promuje wolontariat wykonywany przez Internet. Obecnie trwa IV edycja Konkursu
„Odkryj e-wolontariat i ruszyła II edycja „Discover e-volunteering”, w której
promowane są wartościowe projekty zaangażowania w działania społeczne
wykonywane przez Internet.
Jako pierwsza, i jedyna, organizacja z Polski, Fundacja Dobra Sieć została członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (EuropeanVolunteer
Centre), które zrzesza organizacje i instytucje z całej Europy aktywne na polu
wolontariatu.

Stypendia
dla studentów czekają!
Studencie!

Ukończyłeś pierwszy rok studiów lub wybierasz się na studia II stopnia?
Jesteś zameldowany w Ząbkach? Chcesz się rozwijać, ale brakuje Ci pieniędzy?
Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś TAK, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. W tym roku w Ząbkach rusza pierwszy program stypendialny
przeznaczony specjalnie dla Ciebie! W ramach projektu:
„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
trzech ząbkowskich studentów, otrzyma przez 9 miesięcy stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie.
C o z ro b i ć b y o t rz ym a ć s t yp e n d i u m ?
1. Napisz pracę długości 500–1000 słów (około 2–4 strony A4) na temat:
Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane podczas studiów mogą
przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej?
2. Wypełnij wniosek o stypendium dostępny na stronie tpz.org.pl
3. Do wniosku załącz:
1) zaświadczenie z uczelni, zawierające planowaną datę ukończenia studiów oraz średnią za rok akademicki 2013/2014,
2) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Ząbek,
3) napisaną przez siebie pracę pisemną na temat wskazany powyżej
Wnioski można składać:
■ GDZIE: na portierni Trybuny Miejskiej (ul. Słowackiego 21),
■ KIEDY: od 18 do 30 sierpnia.
Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne we wrześniu.
Ogłoszenie wyników nastąpi do końca września br. Stypendia będą wypłacane od października 2014 do czerwca 2015.
Zamierzasz złożyć wniosek o stypendium? Koniecznie odwiedź naszą
stronę www.tpz.org.pl/stypendium. Znajdziesz tam Regulamin Programu,
wniosek o stypendium, harmonogram konkursu i inne przydatne informacje.
„Agrafka Agory” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce i Fundacji Agory.
Program stypendialny jest współfinansowany przez: Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundację Agory, Miasto Ząbki, Parafię Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, Kancelarię Doradztwa Podatkowego VATAX i Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek.

www.zabki.pl

społecze ń stwo

Z ŻYCIA K.P.R.M.
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY

P

ółrocze bieżącego roku obfitowało w ważne wydarzenia religijne, w których
czynny udział brali członkowie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz
mieszkańcy Ząbek.
9 stycznia br. w parafii Św. Klemensa Hofbauera przy ulicy Karolkowej przedstawiciele ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja uczestniczyli we Mszy
Św. koncelebrowanej, a następnie wspólnie m.in.
z o. Waldemarem Gonczarukiem i o. Marianem Sojką w spotkaniu opłatkowym.
*
Następnie wspólnie z parafiankami z kościoła
pw. Zesłania Ducha Św. uczestniczyliśmy w Jasnogórskich Dniach Skupienia z modlitwą o uzdrowienie. Rekolekcje prowadził o. Marcin Ciechanowski,
paulin, egzorcysta archidiecezji częstochowskiej.
W ciągu czterech dni braliśmy udział w Mszach
Świętych i katechezach. Przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej modliliśmy
się o pokój dla świata Modlitwą Różańcową, która
była połączona ze śpiewem Akatystu. Każdy dzień
zaczynaliśmy Godzinkami, a kończyliśmy Apelem
Jasnogórskim.
*
Następnie w kościele św. Walentego w Latowiczu odbył się Diecezjalny Wielkopostny Dzień
Skupienia Wspólnot Różańcowych żeńskich i męskich z udziałem przedstawicieli ząbkowskiego
Koła Przyjaciół Radia Maryja. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy
diecezji warszawsko-praskiej ks. Marek Solarczyk.
Kolejne Diecezjalne Spotkanie Kół Różańcowych odbyło się w Loreto koło Kamieńczyka.
*

Wyjątkowym, poruszającym, wręcz
nieziemskim przeżyciem była dla pielgrzymów
prowadzona przez o. Marcina adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona
z indywidualnym błogosławieństwem
Przenajświętszym Sakramentem i modlitwą
o uzdrowienie duszy i ciała.

Ważnym nie tylko dla członków Rodziny Radia Maryja, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta, był udział w Diecezjalnym
Jerychu Różańcowym pod hasłem: „Przekaż
Światło Chrystusa”.
Zasadniczym celem Jerycha Różańcowego
jest zburzenie, poprzez nieustającą modlitwę,
wszelkich murów oddzielających człowieka od
Boga, które uniemożliwiają wypełnienie Jego woli, a także ożywienie i pobudzenie apostolstwa we
wspólnotach. W dzisiejszych czasach bardziej niż
kiedykolwiek modlitwa jest nam bardzo potrzebna, bo modlitwa jest spotkaniem Boga i człowieka,
dwóch osób, które się kochają i wzajemnie poszukują. Uroczyste, 24-godzinne adoracje i modlitwy
prowadziły kolejno trzy ząbkowskie parafie.
*
Czerwcowe spotkanie formacyjne Koła Przyjaciół Radia Maryja odbyło się z udziałem niecodziennego gościa. Na zaproszenie ząbkowskiego
Zarządu Koła przybył pan Piotr Uściski, Starosta
Powiatu Wołomińskiego. Pan Starosta wygłosił
krótki referat o ideologii gender, która niesie całkowitą degradację i zniszczenie rodziny. Potem
gość odpowiadał na pytania i jednocześnie wyjaśniał zebranym, na jakie zasadzki i pułapki narażeni są w dzisiejszych czasach katolicy.
13 lipca br. członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Św. Trójcy oraz parafianie
z dwóch pozostałych ząbkowskich parafii wzięli
udział w XXIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Ze świętym Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi”. O godz. 11:00 była sprawowana
uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której

przewodniczył i homilię wygłosił abp Zygmunt
Zimowski. Wszyscy pielgrzymi będący na częstochowskich błoniach, a także łączący się za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam otrzymali
papieskie błogosławieństwo, z którym łączył się
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Pielgrzymkę zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Szanowni Państwo, kończąc relację pragnę
przypomnieć, że przez ponad dwie dekady, przy
Radiu Maryja wyrosły takie dzieła jak: Wyższa
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Nasz
Dziennik a także Telewizja Trwam, która dzięki
staraniom milionów osób nadaje bezpłatnie na
multipleksie cyfrowym. W imponującym tempie powstaje także świątynia pw. Maryi Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II będąca
wotum wdzięczności za dar osoby i pontyfikatu
Papieża Polaka. Ponadto, dzięki staraniom ojców
redemptorystów powstaje także toruńska geotermia.
Zachęcam Państwa serdecznie do czynnego
włączenia się w życie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Św. Trójcy.
Spotkania odbywają się 13 każdego miesiąca (oprócz miesięcy wakacyjnych: lipca
i sierpnia).
Danuta Filipiak-Kowalczyk,
Przewodnicząca K.P.R.M.

Spotkanie ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja
z p. P. Uścińskim zakończyło się wspólnymi
fotografiami.
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W ząbkowskiej uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego udział wzięli: proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach ks. Andrzej Kopczyński, kombatanci
z Koła Związku Kombatantów RP i BWP z prezesem Stefanem Załęskim, przewodniczący rady miasta Wojciech Gut, burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, sekretarz miasta
Patrycja Żołnierzak, radni miejscy, ząbkowska straż miejska i policja,
okoliczni mieszkańcy, a także Ząbkowscy Legioniści ZL’11 i Kibice
Dolcanu Ząbki. Gościem specjalnym spotkania był powstaniec Jerzy
Nowicki, pseudonim powstańczy „Plastuś”.
Spotkanie poprowadził Dominik Manowski, przedstawiciel Ząbkowskich Legionistów ZL’11.
Równo o godzinie „W”, tj. o godz. 17.00 ,w ząbkowskim parku rozbrzmiewały syreny. Następnie zebrani odśpiewali Hymn Narodowy,
po czym ksiądz proboszcz odmówił modlitwę za poległych i odczytał fragment „Księgi Mądrości” z Biblii. Kolejnym punktem programu
była inscenizacja przygotowana przez kibiców, obrazująca Powstanie
Warszawskie. Gdy ząbkowscy kibice odgrywali scenę żywcem z Powstania Warszawskiego, było słychać wystrzały a wokół unosił się
dym. Zebrani, przez moment poczuli podmuch historii minionych
dni. Podczas uroczystości, kibice rozdawali mieszkańcom kopie listów
powstańczych, które także oddawały atmosferę powstania.

8

www.zabki.pl
Władze miasta złożyły pod pomnikiem Bohaterów Ząbek i Drewnicy kwiaty oraz zapalono znicze, oddając hołd poległym bohaterom. Zebrani otrzymali tekst „Roty” , którą wspólnie odśpiewali. Na
koniec zgromadzeni, usłyszeli piosenki powstańcze, takie jak „Pałacyk Michla” i „Warszawskie dzieci pójdziemy w bój”, w wykonaniu prezesa ząbkowskich kombatantów Stefana Załęskiego, który
jest jednocześnie członkiem ząbkowskiego chóru „Złota Jesień”.
Przypomnijmy, że Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, na rozkaz dowódcy Armii Krajowej
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. W dniu wybuchu powstania
SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję
Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności
cywilnej Warszawy. Powstanie trwało 63 dni. Podczas walk zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na
skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.
Po uroczystości, mieszkańcy Ząbek mieli możliwość porozmawiać
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z kombatantami, w tym także z zaproszonym powstańcem – Jerzym Nowickim.
Organizatorami spotkania byli: ząbkowscy kombatanci, kibice
ZL’11 i kibice Dolcanu oraz Miasto Ząbki.
Iwona Potęga

www.zabki.pl

WYDARZENIA

9

EDUKACJA

www.zabki.pl

Obóz Hufca ZHP Ząbki w Pasutnie na Mazurach

W

dniach 7–28 lipca 2014 roku odbył się obóz
integracyjny organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Ząbkach. Na obozie wypoczywało
84 dzieci w tym harcerze oraz wychowankowie Świetlic Środowiskowych z Ząbek. Kadrę obozu stanowili
instruktorzy Hufca oraz pracownicy Świetlic.

wycieczka do Szczytna w ramach obchodów „Dni Szczytna” oraz do
Olsztyna, gdzie odwiedziliśmy Planetarium oraz Park Wodny w Pluskach. Przez cztery dni odbywały się zajęcia surwiwalowe organizowane przez firmę Skaut z Serpelic. Obóz odwiedziło wielu gości. Byli
to rodzice uczestników, byli wychowankowie oraz instruktorzy naszego Hufca. Odwiedzili nas również burmistrzowie naszego Miasta,
p. Robert Perkowski i p. Artur Murawski oraz radny p. Jan Kurowicki.
Nie obyło się również bez wizyt instytucji kontrolujących tj. Sanepidu,
Komendy Chorągwi Stołecznej, Policji oraz Okręgowej Dyrekcji Lasów
Państwowych z Olsztyna.

Obóz nosił nazwę Planetarium. Wszystkie działania programowe
i obrzędowość nawiązywała do gwiezdnej tematyki. Nazwy zastępów
nawiązywały do nazw różnych planet. W trakcie obozu obowiązywał
harcerski dryl, a więc stały plan dnia, którego pilnował druh oboźny.
Uczestnicy pełnili warty oraz wachty w kuchni. Uczyli się technik harcerskich takich jak: samarytanka, terenoznawstwo, pionierka, symbolika, których znajomość wykorzystywali potem w grach i biegach
terenowych. Odbywały się liczne wycieczki piesze i rowerowe.
Pogoda była wspaniała dlatego też do woli korzystali z kąpieli wodnych w pięknym jeziorze Nożyce. Odbyły się również liczne konkursy:
w tym plastyczne, Festiwal Droga do Gwiazd oraz Galaktyczne Igrzyska Sportowe. Uczestnicy wyplatali również bransoletki surwiwalowe
pod kierunkiem naszego instruktora, który przybył do nas z wizytą.
Kilkanaścioro uczestników brało również w dwudniowej wyprawie
w poszukiwaniu zaginionej gwiazdy. Ponadto odbyła się całodniowa
Trzy tygodnie na Mazurach minęły bardzo szybko. Obfitowały
w wiele wrażeń i przygód.
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Bezbramkowa
inauguracja

O

tym, że będzie to bardzo wyrównany pojedynek mogła świadczyć dotychczasowa
historia pojedynków między Dolcanem Ząbki
a Arką Gdynia, a szczególnie poprzedni sezon,
który obydwie drużyny sklasyfikował na podobnym poziomie.
Ale inauguracja ma swoje prawa. Dla gospodarza najważniejsze jest, aby spotkania przede wszystkim nie przegrać. Plan minimum udało się zrealizować. Gra była dość
wyrównana, choć bliższy zwycięstwa był Dolcan. Z przebiegu spotkania wydaje się jednak, że remis był jak najbardziej sprawiedliwy. Potwierdzają to także pomeczowe
opinie samych trenerów.
Bogatą galerię zdjęć i fragmenty meczu można obejrzeć
na stronie www.dolcanzabki.com
Upalny sierpień jest dość pracowity dla piłkarzy. Przed
nimi jeszcze 5 spotkań. Poniżej harmonogram.
2. Kolejka 9–10 sierpnia
Widzew Łódź – Dolcan Ząbki
3. Kolejka 16–17 sierpnia
Dolcan Ząbki – Miedź Legnica
16 sierpnia, 17:00
4. Kolejka 23–24 sierpnia
Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Dolcan Ząbki
5. Kolejka – 27 sierpnia
Dolcan Ząbki – Flota Świnoujście
27 sierpnia, 16:30
6. Kolejka 30–31 sierpnia
Chojniczanka Chojnice – Dolcan Ząbki
31 sierpnia, 17:00

Tabela wyników
#

Team

M

PKT

1

Termalica Nieciecza

1

3

2

Pogoń Siedlce

1

3

3

Olimpia Grudziądz

1

3

4

KGHM Zagłębie Lubin

1

3

5

Bytovia Bytów

1

3

6

GKS Katowice

1

3

7

GKS Tychy

1

1

7

OKS Stomil Olsztyn

1

1

7

Sandecja Nowy Sącz

1

1

7

Wigry Suwałki

1

1

11

Arka Gdynia

1

1

11

Dolcan Ząbki

1

1

13

Wisła Płock

1

0

14

Widzew Łódź

1

0

15

Miedź Legnica

1

0

16

Flota Świnoujście

1

0

17

Chojniczanka Chojnice

1

0

18

Chrobry Głogów

1

0
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Radio Ząbki – propozycja na sierpień

I

nternetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I nie ma się co dziwić, bo oferta
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną
uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.
Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach programowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły
(24 h/dobę).
Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje dobre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu

miesiąca znaleźć chwilę i posłuchać tego, co ich najbardziej interesuje.
Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego radia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.
Poniżej przedstawiamy aktualny program.

1. SYGNAŁ RADIA

7. KABARET NEONÓWKA – EKSKLUZYWNY WYWIAD DLA RADIA ZĄBKI

4. Ś WIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY –
WYBRAŁA POLSKĘ, ALE MYŚLI
O UKRAINIE – REPORTAŻ – HIT

2. REKLAMY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

8. BLOK MUZYCZNY

5. BLOK MUZYCZNY

3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BURMISTRZ ROBERT PERKOWSKI

3. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA VII

6. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – ZĄBKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE

1. SYGNAŁ RADIA

7. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

8. MOJE PODRÓŻE – AFRYKA PÓŁNOCNA

AUDYCJA I

AUDYCJA IV

1. SYGNAŁ RADIA

4. BLOK MUZYCZNY

4. MAX KOLONKO – WOJNA PROPAGANDOWA

5. T AJEMNICE TITANICA – AUDYCJA BOGUSŁAWA WOŁOSZAŃSKIEGO

5. BLOK MUZYCZNY

6. BLOK MUZYCZNY

7. BLOK MUZYCZNY

7. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – DOLCAN RUSZA PO
EXTRAKLASĘ
8. BLOK MUZYCZNY

6. MOJE SPOTKANIA – WYWIAD
Z MAGDĄ GESSLER

AUDYCJA V
1. SYGNAŁ RADIA

AUDYCJA II
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. CÓŻ TAM PANIE W POLITYCE –
JANUSZ GAJOS – NIEZADOWOLENIE Z RZĄDÓW
5. BLOK MUZYCZNY
6. MOJE SPOTKANIA – BOHATEROWIE DRUGIEGO PLANU – REPORTAŻ
7. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA III
1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. KOMENTARZ MIESIĄCA – ALEKSANDER DOBA – KAJAKIEM
PRZEZ OCEAN – REPORTAŻ
5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA
7. BLOK MUZYCZNY
8. E XPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – URZĄD MIASTA
ZĄBKI OTRZYMAŁ CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
ISO
9. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VI

4. MOJE SPOTKANIA – CO DALEJ
Z TOBĄ KAROLINKO? – REPORTAŻ – HIT

1. SYGNAŁ RADIA

5. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ – ZOFIA NAŁKOWSKA
„MEDALIONY” W INTERPRETACJI
ANDRZEJA ŻARNECKIEGO
4. BLOK MUZYCZNY
5. E XPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – TUNEL W ZĄBKACH OFICJALNIE OTWARTY!
6. BLOK MUZYCZNY
7. C
 ÓŻ TAM PANIE W POLITYCE
– JAK OBALIĆ PATOLOGICZNY
SYSTEM PARTYJNY?
8. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VIII

9. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA X
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. WAKACYJNY BLOK MUZYCZNY
4. NASZE SPRAWY – DONALD TUSK:
ZUS I OFE TO NIE KASA POLAKÓW
5. BLOK MUZYCZNY
6. CHCESZ MIESZKAĆ PIĘKNIE?
DOLCAN ZAPRASZA – MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE
7. BLOK MUZYCZNY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

8. JĘZYK NASZYCH CZASÓW –
O POCHODZENIU POLSKICH
WULGARYZMÓW

3. BLOK MUZYCZNY

9. BLOK MUZYCZNY

4. JĘZYK NASZYCH CZASÓW –
SZTUKA MÓWIENIA

AUDYCJA XI

1. SYGNAŁ RADIA

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA
7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – NAJWIĘKSZE RONDO MA
SWOICH PATRONÓW

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. NASZE RODOWODY – WIEŚ –
UŚCIE ZIELONE A DALEJ JUŻ
POLSKA
4. BLOK MUZYCZNY

9. BLOK MUZYCZNY

5. ZZA KULIS TEATRU – MARIA
PESZEK – AKTORSTWO TO EMPATIA

AUDYCJA IX

6. BLOK MUZYCZNY

6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

3. GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ
MIASTA ZĄBKI – ROBERT PERKOWSKI

7. BLOK MUZYCZNY

4. BLOK MUZYCZNY

8. NASZE SPRAWY – BYŁEM BEZDOMNY

5. KOMENTARZ MIESIĄCA – STREFA
GAZY

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

7. NASZE SPRAWY – NA URLOP SAMOCHODEM? JAK SPAKOWAĆ
TYLE RZECZY?

9. BLOK MUZYCZNY

6. BLOK MUZYCZNY

3. BLOK MUZYCZNY

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

NAZWA FIRMY

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1

„Sukces”

2

Restauracja „77”

3
4

DRIMS
WWMEDIA

szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50
potrawy z grilla i kuchnia międzynarodowa
ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe), www.siodemki77.pl, tel. 22 252 77 77
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

5

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

6
7

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

8

Machowicz Budownictwo

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

9
10
11
12
13
14
15

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

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

18

Meble i Styl

19

Vatax

20

Salon Auto Praga

21

Błękit Jerzy Przychodzeń

22
23

Architekt wnętrz Marlena Guzik
Gabinet kosmetyczny Mariage

24

School of English

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

25
26
27
28
29

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

30

Septoma

31

Usługi księgowe S.C.

32

ZNIŻKA
7%
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

33

Restauracja „Na Skrajnej”

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

34

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

35

„Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

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
„TechIT” Piotr Wielgolewski
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768
lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz;
„Bud-Mark” Usługi Remontowo-Budowlane remonty
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń, ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com,
Marek Balukin
tel. 509 557 243
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne,
„Frise” Jerzy Taczalski
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,
„Progres” s.c. Monika Szurgot
biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040
Uczniowski Klub Sportowy „Omega Sports” zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet, tel. 22 300 18 83,
Robert Kwiatkowski
kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl
konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla
„Renom” Zdzisław Kwiatkowski
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563
sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B,
„Krasnalek” Monika Poławska
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234
gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka,
„Dental Smile”
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760
„Auto Perfekt”
pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru,
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl
firma oferuje usługi fitness, sportowo-rekreacyjne, bogata oferta zajęć fitness.
„Aga fitness – Akademia Ruchu”
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
„METALMAX” – Henryk Lemański
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,
„Masaże.co”
sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.
Kontakt: www.masaze.co, e-mail: kontakt@masaze.co, tel. 508-518-587

48

„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
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Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka”
Bożeny Moroszko

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

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%
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%

13

AKCJA SPOŁECZNA
50

Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”

51

Serwis samochodowy „Auto Doctor”

52

Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski

53
54

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

55

„MONO” s.c.

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

10%
7%
5%
10%
15%
5%
10% na ubezpieczenia prywatnych
mieszkań i domów
5% na ubezpieczenia majątku firmy
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Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA
Artur Orłowski

57

Wash Master& Service Master

58

Firma „Bodzio”
Bogdana Reńskiego

59

Firma „Konstruktor”
Agaty Kowalik

60

MYJNIA RĘCZNA PAROWA,
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

61

Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”

62

Firma „EMBRAM”
Przemysława Kamińskiego.

63

BHP DLA BIZNESU

64

FLORMA Malwina Micherdzińska

65

FOTOGRAFIA Radosław Drochliński

66

Salon Vacu Activ&Spa

67

Auto Serwis Kozłowski Mariusz

68

Centrum Medyczne LECZYMED

69

Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski

70

P.H.U. „ADAMO”

71

Alab Laboratoria Sp. z o.o.

72

SKARABEUSZ Paweł Kuciak

73

Studio Apla

74

Bogdan Śladowski „BOFOTO”

75

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

naprawy mechaniczne samochodów; zakup, wymiana i przechowywanie opon; mycie auta w myjni tunelowej
i ręcznej przy zastosowaniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię; odkurzanie i sprzątanie,
polerowanie i woskowanie lakieru, pranie, suszenie i konserwacja tapicerki, usuwanie przykrych zapachów
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
Kontakt: Ząbki; ul. Wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl
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,
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia instytucji publicznej. Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793;
www.odremontupomeble.pl; e-mail: bodzio81@o2.pl
prowadzi zajęcia konstrukcyjne z elementami mechaniki i robotyki dla dzieci 6–10 lat. Uczestnicy budują
robociki z klocków Lego WeDo. Uczą się logicznego myślenia, podstaw mechaniki i programowania.
Zajęcia odbywają się na ul. Piotra Skargi 34 A w godzinach 16.00–17.30 w poniedziałki i środy.
Kontakt: Ząbki; tel. 603 810 732
w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji auta/motocykla
lub jego elementów), mycie zewnętrzne i wewnętrzne parą, pranie tapicerki, mycie podwozia, pranie
dywanów, wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79A w Ząbkach.
Kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu API)
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
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
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
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
firma zajmije się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl
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. 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,
kosmetologią – 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,
tel. 503-045-445, 22 799-71-47
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
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

76

Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko

Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291

10%

77

Salon ŻiŻi Marta Gałecka

10%

78

Strefa Zdrowia i Urody

79

Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska

80

Manual-Med

81

P.H.U. Domilux Aleksandra Kask

82

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Tajemnicza Wyspa”

83

Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS”

84

Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski

85

Warszawska Grupa Graficzna

86

Firma „WOJADŻO”

zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl,
www@salon-zizi.pl
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
Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl
gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl
profesjonalne czyszczenie aut. Kontakt: Ząbki, ul. Bukowa 23, tel. 664 778 508, e-mail: biuro@myjniazabki.pl
zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atrakcyjne zajęcia dodatkowe,
naukę kreatywnego myślenia oraz super warunki do rozwoju i zabawy. Kontakt: ul. Harcerska 2, Ząbki,
tel. 504-977-040, www.tajemnicza-wyspa.pl, e-mail: tajemnicza-wyspa.pl
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
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
kreowanie logotypów, projektowanie wizytówek, poapierów firmowych, gadżetów reklamowych, systemów
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
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107
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Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy.
Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

www.zabki.pl

10%

10%

10%

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

5%

5%

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

5%
5%

10%

15%
10% rabatu na oferowane usługi
za okazaniem dowodu osobistego
10%
10%
10%
20%
5%
10%
15%

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

AKCJA SPOŁECZNA/OGŁOSZENIA

www.zabki.pl
87

88

89
90

PHU MONIMEX NZOZ
Miejska Przychodnia Okulistyczna

oferuje badania okulistyczne, doradztwo i sprzedaż artykułów okulistycznych, okulary korekcyjne, okulary
przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, płyny do pielęgnacji soczewek.
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.mechaniakzabki.com.pl , biuro@mechanikzabki.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

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

10%
4% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek
za okazaniem dowodu osobistego na:
profesjonalne odkurzacze do sprzątania
na sucho, profesjonalne odkurzacze do
sprzątania na sucho i mokro, profesjonalne
odkurzacze przemysłowe, przystawki
kominkowe, akcesoria, worki, filtry

sprzedaż odkurzaczy i akcesoriów. Kontakt: 05-091 Zabki, ul. Brygady 13/1, tel. 505-001-202
usmix@wp.pl , www.usmix.pl
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USMIX Tomasza Szybki
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„Technika Instalacyjna” Dariusz Laska
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DREW-PLAK Sławomir Wikieł,
ul. Mokry Ług 23a, 04-434 Warszawa
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„Zmiana planów” Katarzyna Krasuska

95

Lux Light Gabinet Fotozabiegów i Estetyki
Pani Anety Piechocińskiej

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.
kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz zakładaniu terenów zieleni.
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
(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,
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

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie MOSTEK ogłasza rekrutację do Ogniska Muzycznego
na rok szkolny 2014/2015

Nabór do klas:
pianina, keyboardu, saksofonu, fletu poprzecznego,
klarnetu, gitary akustycznej, gitary klasycznej,
wokalu, skrzypiec.

10% rabatu na oferowane usługi , oraz
dodatkowo 5% na zakup materiału
20%
10%
7% na zabiegi IPL, oraz modelowanie
sylwetki

IV Turniej Piłkarski
o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
Serdecznie zapraszamy na
kolejną odsłonę turnieju piłkarskiego, który odbędzie się

7 września

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Regulamin, zapisy i więcej informacji na stronie:

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 720-820-440

www.tpz.org.pl

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
lokalowej znajdującej się w budynku
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90 m2,
objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza – 450.00,00 zł brutto.
Wadium – 22.500,00 zł; termin wpłaty wadium – 01.09.2014 r.
Data i godzina przetargu – 05.09.2014 r., godz. 10.00.
Lokal położony w pasażu handlowym przy ul. Orlej, na parterze
5-kondygnacyjnego budynku w centrum Ząbek. Bezpośrednia
bliskość stacji PKP, targowiska miejskiego i tunelu pod torami
kolejowymi.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach 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).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są
na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że
w dniach od 15.07.2014 r. do 15.08.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, zajętą pod
ulicę Reja, Krętą, Okrzei, cz. Rembertowskiej, cz. Stefczyka oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
działki: nr 4/4 o pow. 0,0341 ha, nr 53/1 o pow. 0,0708 ha,
nr 64/1 o pow. 0,0561, nr 65 o pow. 0,0764 ha, nr 104
o pow. 0,0559 ha i nr 75 o pow. 0,0450 ha, z obrębu 0038,
03-14, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00002967/2.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta
Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 15.07.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki
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