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SPONSOR

GENERALNY

CENTRUM NAPRAW SAMOCHODÓW Tadeusz Szuba
ul. Sasankowa 22
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 30 00
fax. 22 783 15 52
www.szuba.com.pl
email: cns@szuba.com.pl
Centrum Napraw Samochodów Tadeusza Szuby istnieje od 1984 roku.
Od tego czasu poprzez solidną i uczciwą pracę, a także kapitał włożony
w rozwój i modernizację, firma stała się jednym z najnowocześniejszych
i najlepiej wyposażonych serwisów samochodowych w okolicy. Od 2001 roku
CNS jest Autoryzowanym Dealerem Serwisowym FIAT
„CNS

Szuba”

samochodów

świadczy

WSZYSTKICH

kompleksowe

MAREK.

Lata

usługi

w

doświadczeń

zakresie
oraz

napraw

współpraca

z największymi Dealerami pozwoliły wyspecjalizować się w naprawach aut
Marki MERCEDES, VW, FIAT i ALFA ROMEO. W ofercie firmy m.in. Serwis
mechaniczny,

naprawy

blacharsko

lakiernicze,

przeglądy,

naprawy

gwarancyjne, sprzedaż części i ubezpieczeń.
Ścieżka diagnostyczna z najnowocześniejszą geometrią 3D, serwis
i przechowalnia opon oraz stacja do obsługi klimatyzacji to już tylko niezbędny
dodatek do zakresu świadczonych usług.
Realia wolnego rynku i konkurencja stale mobilizują załogę i właściciela
firmy do podwyższania kwalifikacji, a nowe trendy udało się połączyć
z tradycją. Jakość wykonywanych usług, terminowość oraz szacunek dla klienta
to główne motto Tadeusza Szuby.
Współpraca z największymi firmami ubezpieczeniowymi, w tym z PZU,
Allianz, Warta, Aviva, Axa, Hestia i inne, pozwala na szybkie bezgotówkowe
naprawy aut wszystkich marek.
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SPONSORZY GŁÓWNI
USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE I C.O. Mirosław Lesiński
ul. Słoneczna 17
05-074 Halinów
tel./fax. 22 783 67 82
tel. kom. 604 330 666
www.mlesinski.pl
email: kontakt@mlesinski.pl
Jesteśmy firmą z doświadczeniem istniejemy na rynku od 2002 roku,
dzięki czemu staliśmy się wiarygodnym partnerem. Wykonywane przez nas
usługi świadczone są ze specjalną starannością i dokładnością.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze sieci, przyłączy mediów
takich jak gaz, woda, kanalizacja. Wykonujemy najnowocześniejsze instalacje
grzewcze bazując na wiedzy, technice, doświadczeniu i produktach Viessmann,
oraz innych światowych marek. Specjalizujemy się w instalacjach ogrzewania
podłogowego i systemów solarnych.
Dodatkowe usługi:
- sprzedaż kotłów gazowych oraz innych produktów Viessmann
- autoryzowany serwis urządzeń Viessmann.

FORUM GOSPODARCZE SULEJÓWEK
ul. Bema 2H
05-070 Sulejówek

Stowarzyszenie Forum Gospodarcze – Sulejówek działa od 2000 roku.
Jest to organizacja non profit, skupiająca przedsiębiorców z Sulejówka i okolic.
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Stowarzyszenie dba o respektowanie wartości, takich jak: dobre obyczaje
kupieckie,

wrażliwość

organizacji

jest

społeczna

rozwijanie

i

czy

tolerancja.

propagowanie

Podstawowym

inicjatyw,

postaw

celem

i

działań

upowszechnianie

wiedzy

sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców regionu.
Poza

tym

stowarzyszenie

ma

na

celu:

o przedsiębiorczości i lokalnych przedsiębiorcach, wspieranie przedsiębiorców
w poszukiwaniu atrakcyjnych źródeł zasilania finansowego oraz bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego oraz wspieranie działań w dziedzinie tworzenia lokalnych
programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
Stowarzyszenie od początku swojej działalności stara się popularyzować
dobre obyczaje gospodarcze i dbać o etykę biznesu, promuje także postawy
patriotyczne. W celu wyróżnienia osobowości i przedsiębiorców, również
promujących te idee, Forum Gospodarcze przyznaje nagrody: „Przedsiębiorca
na rzecz swojego regionu” oraz nagrodę Marszałka

Sukcesu. Statuetkę

Marszałka Sukcesu odebrali m.in.: Prezydent Ryszard Kaczorowski, Minister
Danuta Hubner, Andrzej Arendarski, malarz Józef Krzysztof Oraczewski,
Krystyna Janda, Dorota Staszewska oraz Marszałek Adam Struzik.
Ważnym elementem aktywności Forum Gospodarczego jest sponsoring.
Jest on z jednej strony formą budowania wrażliwości i odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorców, a z drugiej stanowi cenne dopełnienie zachowań
etycznych w biznesie. Stowarzyszenie w trakcie swych dużych przedsięwzięć,
jak np. Letnie Gale Biznesu, zbierało środki na różne cele, np.: zakup
zestawów komputerowych dla uzdolnionej młodzieży z mniej zamożnych
rodzin, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla
miejscowego komisariatu policji, wsparcie działalności klubu sportowego
Victoria, wsparcie fundacji „Otwartych Serc” prowadzącej przedszkole dzieci
niepełnosprawnych,

wsparcie

konkursów

tańca

towarzyskiego,

czy

ufundowanie nagród w szkolnych konkursach wiedzy i szkolnych festynach.
Forum Gospodarcze to organizacja, która jest dowodem na to, że ludzie
aktywni, kochający swoje miasto, mogą zaangażować swój czas, swoje
pieniądze, swoją energię dla osiągania satysfakcji rozwoju i zmian swojego
otoczenia.

Jest

dowodem

na

społeczną

przedsiębiorców.
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wrażliwość

wielu

naszych

P.P.U.H. Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43
05-070 Sulejówek
tel. 22 33 15 310
fax. 22 33 15 323
www.horus-energia.pl
email: poczta@horus-energia.pl
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

HORUS-ENERGIA

Spółka z o.o. działa od 1996 roku.
HORUS-ENERGIA działa na rynku awaryjnego zasilania w energię
elektryczną,

różnych

obiektów.

Oferujemy

wszystko

co

jest

związane

z agregatami prądotwórczymi i zasilaczami awaryjnymi UPS, zaczynając od
fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami,
dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.
Montaże te należy rozumieć jako kompleksowe wykonawstwo zabudowy
agregatorni oraz całej związanej z nowoczesną agregatornią automatycznej
infrastruktury: od automatycznej wentylacji, poprzez układy paliwowe, na
niezawodnych

rozdzielniach

niskiego

napięcia

oraz

urządzeniach

Samoczynnego Załączania Rezerwy kończąc.
O wysokiej jakości działalności naszej firmy oraz jej sprawnym działaniu
świadczyć

może

fakt

przyznania

nam

prawa

do

dystrybucji,

montażu

i serwisowania produktów firmy FG Wilson.
W ślad za liczbą zainstalowanych agregatów podąża sprawnie działający,
fachowy i specjalistyczny serwis. Zatrudnia on pracowników od wielu lat
związanych z obsługą i serwisowaniem zespołów prądotwórczych, którzy
posiadane wiedzę, doświadczenie i umiejętności stale rozwijają na odbywanych
szkoleniach.
Nasze ekipy serwisowe oferują swoją pomoc 24 godziny na dobę przez
cały rok.
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BANK SPÓŁDZIELCZY w HALINOWIE
ul. Piłsudskiego 36
05-074 Halinów
tel. 22 783 60 22, 783 60 27
fax. 22 783 64 29
www.bshalinow.pl
email: bank@bshalinow.pl
Misją Banku Spółdzielczego w Halinowie jest zaspokajanie potrzeb na
usługi bankowe na rynku lokalnym odpowiadając potrzebom społeczności
lokalnej aby mogli prowadzić efektywną działalność gospodarczą lub w
bezpieczny sposób zachować wartość swych oszczędności.
Misją

naszego

Banku

jest

świadczyć

usługi

solidnie,

terminowo

i reagować na oczekiwania naszych Klientów obecnych i przyszłych.
Nasze hasła to: "Silny bank spółdzielczy szansą dla społeczności lokalnej"
oraz "Powodzenie banku zależy od jego autentycznej troski o klientów, jakości
ich obsługi i sprawności funkcjonowania".
Bank świadczy usługi dla mieszkańców Sulejówka w filiach:


Filia

w

Sulejówku,

ul.

Dworcowa

60,

05

–

070

Sulejówek

tel. 22 783 37 60, tel/fax 22 783 37 71


Filia w Sulejówku - Miłośnie, ul. Bema 2H , 05 – 071 Sulejówek,
tel. 22 760 02 58, tel/fax 22 760 02 59
W/w placówki świadczą usługi z zakresu obsługi kasowo-bankowej

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00.

6

SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek, A. Krzanowski
Spółka Jawna
ul. Drobiarska 35
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 30 23
fax. 22 783 30 25
www.sumi.com.pl
email: sumi@sumi.com.pl
Założona w 1988 roku firma SUMI specjalizuje się w produkcji wysokiej
jakości sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w szczególności
rurek intubacyjnych, dooskrzelowych, tracheostomijnych oraz różnego rodzaju
cewników.
Zakład położony jest na czystym ekologicznie terenie w Sulejówku koło
Warszawy. W zakładzie zatrudnionych jest kilkudziesięciu doświadczonych
i dobrze wyszkolonych pracowników.
Wśród naszych klientów jest wiele renomowanych klinik krajowych
i zagranicznych. Od roku 2003 w zakładzie wdrożony jest System Zarządzania
Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2008 i ISO 13485:2000.
Posiadamy również certyfikat CE zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EEC.

Teks-Pol Stanisław Szuba
ul. Szklarniowa 49
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 30 05
fax. 22 783 25 11
www.tekspol.eu
email: tekspol@hbz.pl
Firma
transportowa
Teks-Pol
międzynarodowego
od
1993
roku.
międzynarodowym całej Europy.
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działa
na
rynku
Obsługuje
przewozy

transportu
w
ruchu

SPONSORZY
ATIP Ludwiniak Tadeusz Wójcik Ireneusz Sp. J.
ul. Okuniewska 2A
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 50 33
tel. kom. 605 305 200
fax. 22 783 94 44
www.atip.pl
email: atip@atip.pl
Firma

ATIP

powstała

w

roku

1992,

dzięki

inicjatywie

Tadeusza

Ludwiniaka i Ireneusza Wójcika, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie
rynku na nowoczesne i ekonomiczne paliwo grzewcze, jakim jest olej opałowy.
ATIP jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się
dystrybutorów lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w kraju. Potwierdza to
certyfikat

Autoryzowanego

Dystrybutora

Oleju

Opałowego

Ekoterm

Plus

przyznany przez PKN ORLEN S.A. Uznanie, jakim obdarzają nas nasi partnerzy
i odbiorcy jest gwarantem dla klientów w zakresie wiarygodności oraz jakości
dostarczanego produktu. Baza magazynowa i transportowa, jaką dysponujemy
a przede wszystkim potencjał ludzki pozwala na rzetelną i szybką realizację
każdego zamówienia.
Podstawą działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie dostaw
oleju opałowego oraz sprzedaż detaliczna paliw płynnych (oleje, benzyny, gaz)
w sieci naszych stacji paliw.

Stolarstwo Wnętrz. Waldemar Ludwiniak
ul. Juliusza Słowackiego 32
05-074 Halinów
tel./fax: 22 783 68 80
tel. kom. 601 391 304
www.parkiety-ludwiniak.pl
e-mail: wludwiniak@op.pl
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Firma

Parkiety

Ludwiniak

powstała

w

1994r.

Nasze

wieloletnie

doświadczenie w zakresie montażu parkietów, pozwala nam zaprojektować
i wykonać podłogi zgodne z Państwa indywidualnym oczekiwaniem.
Współpracujemy

z

czołowymi

producentami

parkietów

krajowych

i importerami parkietów egzotycznych.
Parkiety oraz chemię dostarczają nam tylko znane, renomowane firmy.
Dzięki temu, nasi klienci są w pełni zadowoleni z rezultatów wykonanych prac.
Każda podłoga jest niepowtarzalna i tworzy klimat w całym wnętrzu.

MAR PLAST Marek Wysocki
Wielgolas Brzeziński 30A
05-074 Halinów
tel. 22 760 40 16 lub 34
tel. kom. 602-317-833
e-mail : biuro@okna-marplast.pl
www.okna-marplast.pl
Firma MAR PLAST rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku i od
początku bardzo dynamicznie i nieprzerwanie się rozwija. Obecnie nasze biura
handlowe zlokalizowane są oprócz biura głównego w miejscowości Wielgolas
Brzeziński, także w Otwocku, Sulejówku . Od początku naszej działalności
staramy się aby dobra jakość oferowanych przez nas produktów i usług szła w
parze z atrakcyjną ceną oraz profesjonalną obsługą klienta.
W czasie swego istnienia firma zdążyła wypracować sobie solidną markę
o czym świadczy stały wzrost liczby naszych zadowolonych klientów. Sukces
zawdzięczamy zarówno stale podnoszącym swoje kwalifikacje pracownikom działu obsługi klienta a także profesjonalnym montażystom, jak i klientom
którzy darzą nas zaufaniem, często polecając nas rodzinie i znajomym.
Potrafimy sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów - zarówno osób
indywidualnych jak i firm.
Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości,
dlatego staranie dobieramy naszych dostawców tak aby jakość i profesjonalizm
obsługi przekładał się na zadowolenie naszych klientów.
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BELWEDER NIERUCHOMOŚCI
ul. Dworcowa 90
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 00 46
fax. 22 783 19 90
e-mail : biuro@belweder.info
www.belweder.info

Firma prowadzi działalność od 1996 roku. Pod nazwą „BELWEDER”
jesteśmy znani od 2001 r.
Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami na terenie: Sulejówka,
Wesołej, Starej Miłosnej, Halinowa i okolic oraz Wiązownej i okolic.
Świadczymy również pomoc prawną, obsługę geodezyjną i notarialną a
także doradztwo finansowe.
Wykwalifikowany zespół zapewnia fachową i kompleksową obsługę
realizowanych transakcji.

MERCATOR JACEK JACKIEWICZ
ul. Dworcowa 84
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 13 70
fax. 22 783 13 70
Firma

Mercator

Jacek

Jackiewicz

działalność

prowadzi

w

branży

Budowlane materiały - elewacyjne w miejscowości Sulejówek.
Zakres usług, m.in:
- mieszalnia farb DULUX i KABE oraz mieszalnia tynków akrylowych,
silikatowych, silikonowych i mozaikowych KABE,
- chemia budowlana (gipsy, kleje, zaprawy, fugi),
- płyty gipsowe, profile, kratki wentylacyjne,
- silikony, kleje, uszczelniacze, środki czystości MEGLIO,
- narzędzia, art. metalowe, elektronarzędzia.
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BETONIARSTWO KAZIMIERZ KORZENIAK
ul. Drobiarska 33
05-070 Sulejówek
tel. 22 783-25-68
www.betoniarstwo.com.pl
email: korzeniak@betoniarstwo.com.pl
Zgodnie z misją firmy, która brzmi „Stawiając na jakość zwiększać
satysfakcję klientów” cały czas tak rozwijamy naszą działalność, aby sprostać
wymaganiom wszystkich klientów. Zapewnia nam to wiodącą pozycję na rynku
materiałów budowlanych w zakresie produkcji stropów TERIVA, bloczków
betonowych oraz nadproży L-19. W swojej ofercie posiadamy również nowość
na rynku: kształtki wieńcowe.
Chcąc zapewnić naszym klientom produkty o najwyższej europejskiej
jakości, opieramy się nie tylko na nowoczesnych maszynach do produkcji
wyrobów

wibroprasowanych,

rozwiązaniach

ale

technologicznych,

także

które

na

własnych,

wypracowaliśmy

i

sprawdzonych
udoskonaliliśmy

w ciągu wielu lat działalności. Do produkcji wyrobów używamy najlepszych
naturalnych surowców (piasek, żwir, keramzyt), profesjonalnie produkowanej
kratownicy oraz tylko polskich cementów portlandzkich. Oferowane przez nas
produkty

uzyskały

certyfikaty

uprawniające

do

oznaczenia

znakiem

dysponujemy

własnym,

bezpieczeństwa.
Wychodząc

naprzeciw

potrzebom

klientów,

nowoczesnym, wyspecjalizowanym transportem z rozładunkiem HDS, który
umożliwia sprawną i terminową obsługę każdej inwestycji.
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KWIACIARNIA BEATA s.c.
ul. Dworcowa 71
05-070 Sulejówek
tel. 22 760 10 36

ul. Staszica 19A
05-071 Sulejówek
tel. 22 783-40-51

Jeżeli potrzebujesz kwiaty na ślub, pogrzeb lub inną okazję skorzystaj
z oferty którejś z kwiaciarni. Kwiaty cięte, doniczkowe, wiązanki ślubne i
pogrzebowe, wieńce, bukiety ślubne. W ofercie również prace florystyczne,
dekorowanie sal kwiatami, bukieciarstwo.

EURO-BUD Materiały Budowlane
ul. Piłsudskiego 55
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 03 96
tel./fax.: 22 783 12 74
tel. kom.: 502 158 539
www.euro-bud.pl
email: biuro@euro-bud.pl
Euro-bud Materiały Budowlane pomaga, doradza i dostarcza najwyższej
jakości materiały budowalne klientom indywidualnym, firmom budowlanym,
firmom deweloperskim, a także instytucjonalnym.
Wkładając dużo serca w pracę, chęci i motywacji, a także pogłębiając
swoją wiedzę systematycznie w dziedzinie technologii budowlanych oraz
sposobu obsługiwania klientów potrafimy "budować" przyjazny i trwały system
współpracy z klientami.
Profesjonalny i stojący na wysokim poziomie dział handlowy gwarantuje,
że Państwa zakupy w naszej firmie są udane, a zakupione materiały są zgodne
z zapotrzebowaniem.
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KAMIENIARSTWO Jacek Grabowski
ul. Łukasińskiego 43
05-071 Sulejówek
tel. 22 783 56 17
tel. kom. 602 236 886
fax. 22 783 20 28
www.nagrobki.net.pl
email: jg.kamieniarstwo@o2.pl
Zakład

kamieniarski

jest

firmą

z

wieloletnim

doświadczeniem,

prowadzimy swą działalność od 1992 roku. Naszym atutem jest doskonale
wykwalifikowana oraz bardzo doświadczona załoga. Dzięki temu wszystkie
nasze produkty posiadają bardzo wysoką jakość.
Naszą specjalizacją są nagrobki. Dysponujemy bardzo szeroką gamą
nagrobków w różnych wzorach i kolorach. Wykonane przez nas nagrobki
stawiamy na cmentarzach na terenie całego kraju. Nagrobki wykonujemy
według własnych wzorów oraz wzorów dostarczonych przez klientów.
Dzięki nowoczesnym maszynom do obróbki kamieni, możemy zaoferować
Państwu nagrobki najwyższej jakość. Gwarantujemy trwałość i solidność
naszych wyrobów, nie straszne są nam mróz, deszcz, śnieg, oraz palące
słońce. Nagrobki wykonane w naszej firmie prezentujemy w galerii na naszych
stronach.
Ponadto Oferujemy naszym klientom wszystko to, co związane jest z
kamieniem: parapety, blaty kuchenne i łazienkowe, podłogi, schody, kominki
itp. Wykonujemy również usługi kamieniarskie w zakresie cięcia bloków piłami
ø 3000, ø 3500 oraz polerowanie płyt.
Służymy fachową radą, gwarantujemy najwyższą jakość, krótkie terminy
realizacji zamówień oraz duży wybór produktów.
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Bank Zachodni WBK 41 oddział w Warszawie
ul. Trakt Brzeski 62a
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 22 760 89 80
fax. 22 760 89 88
www.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych
polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu
zabezpieczeń. To jednocześnie bank przyjazny Tobie, Twojej rodzinie i
biznesowi.
BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług
finansowych. W BZ WBK cenimy Twój czas, dlatego swoje sprawy załatwisz tak
jak lubisz - szybko i bez zbędnych formalności. Stale doskonalimy stosowane
przez nas technologie usług elektronicznych BZWBK24 i dlatego jesteśmy na
wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę. Bez względu na to z których usług
korzystasz, czy zarządzasz swoim kontem przez Internet, telefon, usługi SMS,
czy WAP, w BZWBK zawsze możesz liczyć na dostępność, łatwość obsługi i
bezpieczeństwo. To nasze priorytety, bez przestrzegania których nie wdrażamy
żadnej nowej usługi. Do Twojej dyspozycji pozostaje także duża sieć placówek
oraz bankomatów.
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PARTNER MEDIALNY
Drukarnia APRINT
ul.11-go listopada 76
05-070 Sulejówek
tel. 22 374 65 32
tel. kom. 602 10 10 45
www.twoja-drukarnia.pl
email: biuro@twoja-drukarnia.pl

Doświadczony zespół ludzi związanych z branżą poligraficzną od lat
posiadający, olbrzymie doświadczenie przy realizacji skomplikowanych, często
nietypowych zleceń poligraficznych.
Do Twojej dyspozycji oddajemy wiedzę, doświadczenie oraz kompletnie
wyposażony zakład poligraficzny, pozwalający na realizację najtrudniejszych
prac w ekstremalnych terminach.
Nasi

Klienci

cenią

nas

za

profesjonalizm,

terminowość

a

przede

wszystkim za uczciwość.
Zakres usług:
‒ papeterie: wizytówki, papiery firmowe, koperty,
‒ materiały reklamowe: ulotki, foldery, katalogi, broszury,
‒ materiały informacyjne: plakaty, zaproszenia,
‒ inne: teczki na dokumenty, torby papierowe, zaproszenia, dyplomy,
standy, segregatory,
‒ materiały

użytkowe:

instrukcje

obsługi,

karty

gwarancyjne,

opakowania kartonowe i tekturowe, etykiety, bloczki notesowe i
samokopiujące,
‒ kalendarze: jednodzielne, trójdzielne, autorskie, ścienne, planszowe,
biurkowe,
‒ i wiele innych.
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