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Nowy wiceburmistrz Z¹bek
8 lutego burmistrz Z¹bek Robert Perkowski podpisa³
zarz¹dzenie, którym powo³a³ na stanowisko swego
zastêpcy Artura Murawskiego, mieszkañca Z¹bek, radnego obecnej i poprzedniej kadencji.
Wakat na stanowisku zastępcy burmi−
strza był stosunkowo długi. Poprzedni wi−
ceburmistrz Grzegorz Mickiewicz zakoń−
czył pracę jeszcze pod koniec zeszłej ka−
dencji. Urząd funkcjonował bez wicebur−
mistrza ponad 2 miesiące.
− Jest to dla mnie na tyle ważna decy−
zja, że nie chciałem jej podejmować szyb−
ko, zbyt pochopnie. Jest o decyzja poważ−
na, bo chcemy współpracować z wicebur−
mistrzem dłużej. Dłuższy okres poszuki−
wania zastępcy ma swoje uzasadnienie.
Będzie to przecież jeden z najbliższych
współpracowników, dlatego też oprócz
merytorycznych aspektów równie ważne
są predyspozycje osobowościowe, cha−
rakterologiczne, czy dyspozycyjność.
Artur Murawski dał się poznać jako do−
bry człowiek, zaangażowany samorządo−
wiec, młody, dynamiczny menadżer. Je−
stem przekonany, że współpraca nam się
ułoży i wspólnie wiele zrobimy – ocenia
burmistrz Robert Perkowski.
Dokończenie na str. 6
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ZIMA W MIEŚCIE 2011
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
14.02.2011

15.02.2011

16.02.2011

17.02.2011

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Godz. 1100 – 1300
Warsztaty plastyczne / teatralne
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Rybki z
ferajny” (86 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Spektakl teatralny dla dzieci:
„Kolorowy śmietnik” (50 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Wyspa
Nim” (90 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Spektakl teatralny dla dzieci:
„Księżniczka i rycerz” (50 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Ratunku
jestem rybka” (77 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

21.02.2011

22.02.2011

23.02.2011

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 1000
Powrót − 1330
Koszt – 10 zł

Godz. 1100 – 1300
Warsztaty plastyczne / teatralne
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Klątwa
królika” (81 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Spektakl teatralny dla dzieci:
„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Skok przez
płot” (80 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Spektakl teatralny dla dzieci:
„Boży ludek” (50 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

Godz. 1400
Projekcja filmu pt.: „Mikołajek”
(87 min.)
MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

24.02.2011

18.02.2011

25.02.2011

Wyjazdy i powroty − parking przy filii Osrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, oplaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Slowackiego 10 w godz. 1000 – 1700

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Miejska Biblioteka za−
prasza dzieci w wieku
przedszkolnym i szkol−
nym na zajęcia feryjne.
Zajęcia będą odbywa−
łaby się od środy do
piątku: środy 12:30−
14:00, czwartki i piątki
11:30−13:00.
Zajęcia zostały pogru−
powane w cykle tematyczne, różnorodne formalnie:
1) uczymy się rysować – warsztaty dotyczące pod−
staw rysunku, rysowanie: postaci, zwierząt, roślin
budynków.
2) bawimy się słowem – w tym cyklu przewidziano
łamańce językowe, wariacje na temat polskich przy−
słów oraz znaczeń wyrazów.
3) zgaduj− zgadula – blok zajęć związanych z odgady−
waniem zagadek z różnych dziedzin wiedzy, rozwią−
zywanie krzyżówek, kalambury: rysowane i pokazy−

wane.
4) malujemy poezję – zajęcia dotyczące przekładu in−
tersemiotycznego, tworzenia obrazków odzwiercie−
dlających treść przeczytanych wierszy, oraz zajęcia
odwrotne: „malowanie” słowem historii przedstawio−
nych na obrazkach.
5) jesteśmy kreatorami mody – projektowanie stro−
jów i dodatków z bibuły. Temat: kreacje karnawa−
łowe.
6) zabawy ruchowe i integracyjne.
Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy.

Kalendarz imprez (luty 2011)
12.02.2011

V Turniej Badmintona Amatorów M.O.S.i R.w Ząbkach
z Cyklu Grand Prix 2010/2011
12.02.2011
Turniej Badmintona
Publiczne Gimnazjum Nr 1
14−18.02.2011 Zima w Mieście
Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ząbkach
14−18.02.2011 Zima w Mieście
M.O.K. W Ząbkach
14−27.02.2011 Zima W Mieście:zajęcia
Gimnazjum Publiczne Nr 2
sportowe, zajęcia komputerowe
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Miejski Oœrodek Kultury
w Z¹bkach
Zaprasza
na walentynkowy
wieczór autorski
Katarzyny Szeloch
„Historie sercem pisane”
12 lutego 2011 r.,
godz. 17.00
MOK, Orla 8 wstêp wolny
W miłej atmosferze, przy małej czar−
nej i słodkich ciasteczkach spędzić bę−
dzie można sobotni wieczór z Katarzyną
Szeloch − historykiem literatury, filolo−
giem, dziennikarką, publicystką, poetką
i pisarką. Opublikowała siedem książek:
„Niespełnienia” „Sztambuch erotyczny”
„Portret rzeczy ulotnych” „Błękitny jed−
norożec” „Kuncewiczówka. Dom ponad
czasem” „Drugi sztambuch erotyczny”
Współpracuje z prasą polską i zagra−
niczną. Była korespondentką radia BBC
Polska. Jest członkiem Związku Litera−
tów Polskich. Ma na koncie wywiady z
ludźmi kultury, sztuki, mediów i estrady
m.in. Czesławem Miłoszem, Paulo Co−
elho, ks. Józefem Tischnerem.
Jej wiersze tłumaczone są na język an−
gielski i francuski. Prywatnie: miłośnicz−
ka kotów, muzyki Mozarta, piosenek
Edith Piaf, kina Pedra Almodovara i li−
teratury latynoamerykańskiej.
GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

Masz problem z
alkoholem?
Chcesz porozmawiać z
osobą, której choroba ta
nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń w
każdy wtorek w godz.
18.00 − 20.00
Punkt Konsultacyjny
Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ząbki, ul. 3 Maja 14/16,
tel. 22/ 781 63 61.
Zapewniam pełną ano−
nimowość.
Andrzej.

PIT 2010
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Formularze PIT
w urzędzie
Informujemy, że w Urzędzie Mia−
sta Ząbki na parterze (wejście A)
można pobrać druki deklaracji podat−
kowych − PIT 28, 36, 36L, 37, 38,
16A, PIT/O a także zgłoszenie NIP−3
oraz broszury informacyjne.
Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki

1% Twojego podatku
mo¿e wiele zmieniæ...
Zarząd TPD Koła Pomocy Dzie−
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Ząbkach uprzejmie informuje, że
istnieje możliwość przekazania dla
naszej organizacji 1% podatku od
osób fizycznych za 2010r. Działamy
w strukturach organizacyjnych Towa−
rzystwa Przyjaciół Dzieci od 2001 r.
i zebrane między innymi w ten spo−
sób środki finansowe pozwalają nam
na prowadzenie naszej działalności na
rzecz dzieci i młodzieży niepełno−
sprawnej. Z uwagi na uproszczoną
formę przekazywania odpisów, bar−
dzo liczymy na Państwa pomoc. W
imieniu dzieci i rodziców gorąco dzię−
kujemy także za dotychczasową po−
moc i wsparcie. W roku 2010 dzięki
Państwa ofiarności udało się nam ze−
brać kwotę 10 527 zł.
Aby przekazać 1% swojego podat−
ku należy wpisać:
Nr KRS 0000134684
Koniecznie z dopiskiem: „1% dla
Koła TPD Ząbki”!
Nawet niewielkie wpłaty dają nam
wielkie możliwości działania!
ul. 3−go Maja 14 05−091 Ząbki
Tel. 022 781 72 45; 0 507 890 420
e−mail.kolotpdzabki@op.pl
www.kolotpdzabki@op.pl

www.zabki.pl
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ZEZNANIA PODATKOWE PIT
ZA 2010 ROK PRZEZ INTERNET
W związku ze zbliżającą się kolejną akcją rozliczeń po−
datkowych, polecamy Państwu możliwość skorzystania z
prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody prze−
syłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – po−
przez portal www.e−deklaracje.gov.pl.
System e−Deklaracje umożliwia łatwe składanie dekla−
racji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatni−
kowi i płatnikowi.
Na portalu www.e−deklaracje.gov.pl dostępne są inte−
raktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotyczą−
ca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu od−
powiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez pro−
ducentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie dekla−
racji podatkowych drogą elektroniczną bezpośrednio z Pań−
stwa systemów finansowo−księgowych. W przypadku po−
siadania odpowiedniej aplikacji (odpowiedniego modułu

oprogramowania), istnieje możliwość automatycznego pod−
pisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.
Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT, drogą
elektroniczną mogą być składane także Informacje o do−
chodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek docho−
dowy PIT−11, Roczne obliczenie podatku od dochodu uzy−
skanego przez podatnika PIT−40 i znaczącą większość in−
nych. Deklaracje PIT−11 lub PIT−40 można w formie elek−
tronicznej przekazywać nie tylko do urzędów skarbowych,
ale także samym pracownikom – daje to dodatkowe
oszczędności.
Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elek−
troniczną w przypadku dużej liczby pracowników mogą być
istotne.
Obszerny opis systemu e−Deklaracje dostępny jest na
stronie Ministerstwa Finansów: www.e−deklaracje.gov.pl

Zeznanie roczne PIT za 2010 r.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osią−
gniętego dochodu (poniesionej straty) w ropodatkowym ( PIT−36, PIT−36L, PIT−37, PIT−38, PIT−39) w terminie do dnia 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym
od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych
przez płatników, lub wpłacić podatek należny wynikający z zeznania (PIT−38, PIT−39).

Termin rozliczenia za 2010 r. up³ywa z dniem 02.05.2011 r.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie
skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu (PIT−28), wysokości dokonanych odli−
czeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.
Zeznania należy składać w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu
2010 r., a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem − według ostatniego miejsca zamieszkania.
Podatnicy nie mający na terytorium RP miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu),
jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku,
lub osiągnęli dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Pol−
skiej przed dniem 2 maja 2011 r., są obowiązani złożyć zeznanie za 2010 r. − urzędowi właściwemu w sprawach opodatko−
wania osób zagranicznych − przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora
publicznego (Poczta Polska). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego. Obowią−
zek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, za których rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

Zeznania podatkowe mo¿na przesy³aæ równie¿ za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci potwierdzania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mo¿na to zrobiæ korzystaj¹c np. z darmowego i bardzo
wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja zaprojektowana dla systemów Windows, Linux i MacOs dostêpna jest na
stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl.
Na stronie tej znajduje siê równie¿ szczegó³owa instrukcja sk³adania zeznañ
przez Internet.
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Nowy wiceburmistrz Z¹bek
Dokończenie ze str. 1

Co prawda Artur Murawski nie był jedyną osobą, braną pod
uwagę w obsadzie stanowiska zastępcy burmistrza. Pierwot−
nie burmistrz Ząbek prowadził rozmowy z innym kandyda−
tem. Jednak oferowane wynagrodzenie przez urząd okazało
się nie wystarczające.
Oficjalnie po raz pierwszy nowy wiceburmistrz został
przedstawiony ząbkowskim urzędnikom podczas odbywa−
jącej się cyklicznie narady kierowniczej. Podczas tgo spo−
tkania burmistrz Robert Perkowski przedstawił również swe−
go doradcę w zakresie transportu, komunikacji publicznej,
ruchu pieszego i rowerowego oraz zagospodarowania prze−
strzennego − Tomasza Kreta. Jest on absolwentem Wydzia−
łu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (kierunek auto−
matyka robotyka specjalność biocybernetyka inżynieria bio−
medyczna), był doktorantem a potem wykładowcą na tej
uczelni.
Od 5 lat jest członkiem a od 2 lat członkiem zarządu SI−
SKOM − Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji −

Od lewej: wiceburmistrz Artur Murawski, burmistrz Robert
Perkowski, sekretarz Patrycja ¯o³nierzak

stowarzyszenia propagującego informacje na temat plano−
wanych inwestycji infrastrukturalnych w aglomeracji war−
szawskiej oraz popierającego rozwiązania komunikacyjne
najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, śro−
dowiskowym i społecznym. Od 2009 roku uczestniczy z ra−
mienia SISKOM w Komisji Dialogu Społecznego ds. Trans−
portu przy Biurze Koordynacji Remontów i Inwestycji Urzędu
m.st. Warszawy.
SISKOM ma również swojego przedstawiciela w prezy−
dium KDS ds. architektury i planowania przestrzennego przy
Biurze Architektury i Planowania przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy. Tomasz Kret kilkukrotnie uczestniczył w
posiedzeniach KDS przy BAiP, na bieżąco śledzi prace tej
komisji na podstawie relacji z posiedzeń i dokumentów nad
którymi komisja pracuje.
Więcej informacji na temat nowego wiceburmistrza przed−
stawimy w kolejnym numerze.
red.

Tomasz Kret

Jedno stanowisko – 55 chêtnych

Wybór prezesa PGK
Ogłoszony pod koniec zeszłego roku
konkurs na prezesa ząbkowskiego Przed−
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej spo−
tkał się z nie lada olbrzymim zaintereso−
waniem. Do konkursu zgłosiło się aż 55
kandydatów.
Specjalnie powołana komisja konkur−
sowa, w skład której weszli m.in.: dwóch
radnych (koalicyjny i opozycyjny), sekre−
tarz miasta, radca prawny, obecny pre−
zes PGK, miała do wykonania gigan−
tyczną pracę.
Po szczegółowej analizie dokumentów

spośród 55 ofert komisja zaprosiła na roz−
mowy kwalifikacyjne kilkanaście osób,
po czym komisja zarekomendowała do
wyboru radzie nadzorczej 3 osoby.
Ostatecznie zdecydowano się powie−
rzyć obowiązki prezesa PGK Romualdzie
Lizak − była prezes warszawskiego
MPWiK. Nowa prezes zaakceptowała
warunki współpracy i funkcję obejmie w
połowie lutego.
Z nową prezes wiązane są duże na−
dzieje. − Nasze oczekiwania są wielo−
wątkowe. Zależy nam na intensywnej

kontynuacji w zakresie rozbudowy sieci
wodociągowej, poprawie efektywności
PGK, co może przyczynić się do obni−
żenia kosztów. Nasza spółka zajmuje
się również działalnością komunalną.
W tym obszarze też jest sporo do zro−
bienia.
Zależałoby nam na poprawie relacji
z warszawskim MPWiK, który jest na−
szym jedynym odbiorcą ścieków i
sprzedawcą wody. W konsekwencji
chodzi o lepsze warunki dla mieszkań−
ców – mówi w imieniu właściciela spół−
ki (miasta Ząbki) burmistrz Robert Per−
kowski.
red.

www.zabki.pl
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I–V Sesja Rady Miasta
W obecnej kadencji Rada Miasta Z¹bki obradowa³a ju¿ piêciokrotnie.
Ostatnia sesje mia³a miejsce kilka dni temu (7 lutego). Poni¿ej przedstawiamy spis uchwa³, jakie zosta³y podjête podczas tych posiedzeñ.
Zainteresowani pe³n¹ treœci¹ uchwa³ mog¹ siê z nimi zapoznaæ na
miejscu w Urzêdzie (w Biurze Rady) lub w wersji elektronicznej (strona
www.zabki.pl; link BIP, zak³adka prawo miejscowe/ uchwa³y).

V Sesja RM ( 7 II 2011)
− w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
− uchylająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze−
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2011 rok

IV Sesja RM (19 I 2011)
− zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
− w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
pierwsze półrocze 2011 r.
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
gruntowej.
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości grunto−
wych.
− w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku bu−
dżetowym 2011 z przeznaczeniem na finansowanie planowa−
nego deficytu budżetu.
− w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na
lata 2011−2018.
− uchwała budżetowa Miasta Ząbki na 2011 rok.

III Sesja RM (28 XII 2010)
− w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te−
renie Miasta Ząbki.
− w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat
nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie prawa użytko−
wania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
− uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoter−
minowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na fi−
nansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wy−
przedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środ−
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
− zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter−
minowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na fi−
nansowanie planowanego deficytu budżetu.
− w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bu−
dżetowego 2010.
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2010 rok.

II Sesja RM (14 XII 2010)
− w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z
Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego
transportu zbiorowego
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2010 rok
− w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza
Miasta Ząbki
− w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
− w sprawie powołania Komisji Społecznej

− w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Ko−
munalnych
− w sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej
− w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu
− w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

I Sesja RM (2 XII 2010)
− w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości grunto−
wej
− zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząb−
kach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
− zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu kon−
sultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organi−
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzia−
łalności statutowej tych organizacji
− w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2010 rok
− w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
− w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

Koniec „becikowego”
gminnego
7 lutego Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę uchylającą uchwa−
łę w sprawie tzw. gminnego becikowego. Gdy uchwala obowią−
zywała zameldowanym rodzicom w Ząbkach, którym urodziło
się dziecko, urząd miasta poprzez OPS wypłacał gminne beciko−
we w wysokości 1000 zł. Takie samo świadczenie mieszkańcy
otrzymywali również z kasy państwowej.
Drugie dodatkowe becikowe miało zachęcić mieszkańców do
meldowania się. Na ten cel rocznie wydawano ok. 600 tys. zł
rocznie. Po latach okazało się, że nie był to skuteczny instru−
ment, który miałby zachęcić mieszkańców do meldowania się.
Zdarzały się też przypadki nadużyć ze strony nieuczciwych osób.
Ostatecznie postanowiono zrezygnować z tej formy wsparcia.
Ząbki były jedną z pierwszych gmin, które wprowadziły „be−
cikowe” w latach 90 – tych, które z przerwą wypłacane było
niemal do dziś. Obecnie Ząbki były jedną z nielicznych gmin,
która wypłacała becikowe. Chociaż gmina miała dobre intencje,
to jednak nie zawsze pokrywało się to z zachowaniem niektó−
rych mieszkańców, którzy czasem próbowali wprowadzić w błąd
urzędników.
Środki wydane na ten cel wynikające z liczby zameldowanych
noworodków nie zawsze miały odzwierciedlenie w danych sta−
tystycznych mówiących o liczbie zameldowanych najmłodszych
mieszkańców.
red.
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Niepowtarzalny urok pieśni kolędowej
Uroczysty koncert III Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
M³odzie¿ Mazowsza u Wrót Stajenki
– Gromadzi nas tutaj jedyna i niezwy−
kła tajemnica, jaką jest tajemnica Boże−
go Narodzenia. W tę tajemnicę wpisują
się piękne polskie tradycyjne kolędy i pa−
storałki. – Tymi słowami powitał zgroma−
dzoną na koncercie kolęd publiczność
Janusz Dąbrowski, dyrektor Praskiej
Giełdy Spożywczej i inicjator Festiwalu
Kolęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza
u Wrót Stajenki”.
Koncert finałowy trzeciej edycji festiwa−
lu pod patronatem Biskupa Warszawsko−
Praskiego i Marszałka Województwa Ma−
zowieckiego odbył się na zakończenie okre−
su śpiewania kolęd, w kościele Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach.
Kolędą „Gdy śliczna Panna” – w atmos−
ferę koncertu wprowadziła zebranych wy−

różniona w kategorii zespołów dziewczęca
grupa Forte z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Je−
rzego Popiełuszki w Ząbkach.
Gościem festiwalu był sprawujący patro−
nat arcybiskup Henryk Hoser, który złożył
gratulacje laureatom tegorocznej edycji fe−
stiwalu. Ksiądz Arcybiskup wręczył laure−
atom nagrody w towarzystwie organizato−
rów festiwalu: burmistrza Ząbek Roberta
Perkowskiego i prezesa Praskiej Giełdy Spo−
żywczej Zenona Daniłowskiego. Nagrody
główne ufundował SKOK Wołomin.
Po wręczeniu nagród nadszedł czas na wy−
stępy najlepszych wykonawców kolęd tego−
rocznej edycji festiwalu, wyłonionych przez
jury pod przewodnictwem znakomitej piosen−

karki i aktorki Izabeli Trojanowskiej.
Na początek wystąpiła zdobywczyni dru−
giej nagrody w kategorii solistów, 16−letnia
Alicja Bieńkowska, uczennica Liceum Ogól−
nokształcącego im. Jana III Sobieskiego w
Warszawie. Alicja zaśpiewała „Mizerna ci−
cha” i „Pośród sosen i brzóz”. Młoda woka−
listka zaimponowała walorami głosowymi –
w szczególności odwagą śpiewania operowo.
Następnie wystąpiły zdobywczynie
dwóch równorzędnych pierwszych nagród.
17−letnia Joanna Charucka, uczennica Li−
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, zaśpie−
wała „Ucichłeś Jezuleńku” i „Nie śpij Jezu”.
Wykonawczyni wyróżniła się umiejętnością
stworzenia odpowiedniego klimatu i wyczu−
ciem frazy. Natomiast 14−letnia Magda Ja−
nicka, uczennica gimnazjum w Słupnie,
wykazała się pięknym altem, muzykalno−
ścią, jak również wyczuciem frazy. Laure−
atka zaśpiewała „Gdzie jest nasze Betlejem”
i „Tobie mały Panie”.
Ostatnim wykonawcą z grona tegorocz−
nych nagrodzonych był laureat pierwszej
nagrody w kategorii zespołów – kurpiowski
zespół Jutrzenka z Jednorożca w powiecie
przasnyskim. W poprzedniej edycji festiwalu
Jutrzenka otrzymała wyróżnienie. Tegorocz−
ne zwycięstwo zespół zawdzięcza wielogło−
sowej interpretacji utworów oraz walorom
wizualnym występu. Jutrzenka, która wystą−
piła w barwnych strojach ludowych, wyko−
nała „Betlejem” i „Pasterze mili” – z towa−
rzyszeniem keyboardu, gitary, bębenka i
tamburyna.
Widzowie byli pod wrażeniem poziomu
artystycznego wszystkich młodych wyko−
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nawców – ich pięknego,
czystego głosu, kształco−
nego od lat pod okiem in−
struktorów śpiewu w
ośrodkach kultury i w
szkolnych zespołach mu−
zycznych. W dowód
uznania, każdy z wyko−
nawców – po swoim wy−
stępie – został nagrodzo−
ny gorącymi brawami.
Organizatorzy posta−
nowili w tym roku zapro−
sić na scenę także jedne−
go z laureatów poprzed−
nich edycji festiwalu.
Wybór padł na Ewę Ja−
rząbek z Ząbek – nagro−
dzoną podczas pierwsze−
go festiwalu kolęd, obecnie uczennicę Li−
ceum Ogólnokształcącego im. Króla Wła−
dysława IV w Warszawie. Wokalistka – z
towarzyszeniem Krzysztofa Narbuta na gi−
tarze, Mateusza Sawickiego na instrumen−
tach klawiszowych oraz Karola Majki na
perkusji – zaśpiewała „Kiedy dzieckiem jest
Bóg” i „Lulej, że mi lulej”.
Główną atrakcją wieczoru był występ Ta−
deusza Woźniaka. Znakomity wokalista,
muzyk i kompozytor debiutował w 1966
roku nagraniami radiowymi i płytowymi z
zespołem Dzikusy i grupą Czterech. Od 1968
roku występuje jako solista. Ma w dorobku
muzykę do kilkuset piosenek, blisko stu in−
scenizacji teatralnych, wielu przedstawień
Teatru Telewizji, programów poetyckich i
filmów.
„Mamy szczęście – zwrócił się artysta
do zgromadzonej publiczności – że jest jesz−
cze coś, co łączy nas wszystkich. To kolę−
dy. W większości bardzo stare – pamiętają−
ce czasem język Kochanowskiego. Ożywają
co roku w naszych sercach, powodując wzru−
szenie i radość. Towarzyszą nam w Wigilię
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od dzieciństwa i nieodmiennie pozwalają
spędzić ten najpiękniejszy z wieczorów w
serdecznej, rodzinnej atmosferze. Nic więc
dziwnego, że artysta do wspólnego kolędo−
wania zaprosił rodzinę. Wystąpili z nim:
żona Jolanta Majchrzak (instrumenty klawi−
szowe, śpiew) oraz synowie – Mariusz Ja−
goda (skrzypce) i Piotr Woźniak (gitara,
śpiew). Artysta zaśpiewał we własnej inter−
pretacji kilka znanych kolęd, m.in.: „Lulaj−
że Jezuniu”, „W żłobie leży”, „A cóż z tą
dzieciną”. Wykonaniu ze sceny towarzyszył
dyskretny udział publiczności.
Oprócz kolęd, Tomasz Woźniak wykonał
kilka refleksyjnych
utworów z własnego
repertuaru – opowia−
dających o tym, co w
życiu ceni, co go wzru−
sza, co jest dla niego
ważne… Prezentowa−
nym kompozycjom
towarzyszyła gawęda
artysty, który przed−
stawiał także okolicz−
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ności powstania niektórych
utworów. Z zespołem wy−
konał m.in. piosenkę „Smak
i zapach pomarańczy” oraz
swój najbardziej znany
utwór „Zegarmistrz świa−
tła” – przyjęty przez pu−
bliczność owacją na stoją−
co.
Na muzyczne
kolędowanie do sali wido−
wiskowej kościoła Miło−
sierdzia Bożego w Ząbkach
przybyło blisko pół tysiąca
osób, które uczestniczyły w
koncercie w dużym skupie−
niu, a zarazem z emocjonal−
nym zaangażowaniem.
Koncerty kolęd to piękna
polska tradycja, w której
chętnie bierzemy udział. Jeśli możemy po−
słuchać znakomitych wykonawców, takich
jak Tadeusz Woźniak, to jest to dodatkowy
atut.
Organizatorzy już teraz zapraszają śpie−
wającą i muzykującą młodzież na kolejną,
czwartą edycję Festiwalu Kolęd i Pastora−
łek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”,
która zostanie zainaugurowana jesienią obec−
nego roku.
Patronat medialny nad imprezą sprawo−
wali: „Nasz Dziennik”, Radio Warszawa,
Radio dla Ciebie oraz TVP Warszawa.
red./fot. Bogdan Śladowski
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Lekcja demokracji w Szkole Podstawowej Nr 3

Wybraliśmy kandydata na patrona
Pierwsze półrocze w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach upłynęło pod ha−
słem przygotowań do wyborów kandydata na patrona szkoły. Już w listopadzie
podczas przygotowywania apelu z okazji Święta Niepodległości, zrodził się po−
mysł wyboru patrona szkoły w demokratycznych wyborach. Do współpracy w

realizacji projektu zaprosiliśmy naszych uczniów i rodziców. Każda społecz−
ność zgłosiła swojego kandydata na patrona szkoły. Rada Rodziców zapropo−
nowała Małego Powstańca, Rada Pedagogiczna − Narodowe Święto Niepodle−
głości, Parafianie zaproponowali świętego Stanisława Kostkę.
Nauczyciele na lekcjach pracowali metodą projektu, zapoznając uczniów z
zasadami wyborów demokratycznych, spełniających warunki wolności, po−

Bal maskowy w SP3
Jeśli ktoś myśli, że „zerówka” to maluchy i niewiele się u nich
dzieje− mocno się myli.
Już na tydzień przed 18 stycznia w sali świetlicy wrzało. Było
bardzo pracowicie i radośnie, a to dlatego, że w zajęciach uczest−
niczyły nie tylko dzieci− ale również rodzice.
Wszyscy z wielkim zapałem przygotowywali− pod nadzorem
p. Kasi Dudkiewicz− maski karnawałowe. Wreszcie 18 stycznia
2011 do sali gimnastycznej w filii naszej szkoły zaczęli tłumnie
przybywać rodzice ze swoimi pociechami. Trzeba przyznać, że
w masce pirata dyrektor Tomasz Łukawski prezentował się ma−
jestatycznie. Z kolei p. Ania Kucharska− kierownik filii została
obdarowana maską diablicy, którą przyjęła z wielkim entuzja−
zmem.
O godzinie 16.30 zaczęło się!
Pani Magda Polkowska i p. Kasia Dudkiewicz, które przygo−
towywały całą imprezę, doskonale sprawdzały się w roli wodzi−
rejów. Po przywitaniu wszystkich gości, pierwsza rozpoczęła p.
Magda, która poprowadziła zabawę z chustą Klanzą. Dzieci ba−
wiły się świetnie, a zaraz po nich rodzice. Po krótkiej przerwie
pałeczkę przejęła p. Kasia Dudkiewicz, która w rytmach najwspa−
nialszych przebojów dla dzieci roztańczyła jak „kaczuszki”
wszystkich zebranych. Następnie ponownie p. Magda z chustą
Klanzą zaproponowała zabawę w „Rekiny”. Dzieci mimo zmę−
czenia niechętnie rezygnowały z zabawy. W trakcie zabawy
w rytm zespołu Bony M długo trwało zadziwienie rodziców
związane z pojawieniem się kolorowych kartek. Następnie poja−
wiło się pytanie: „Do czego przy muzyce mogą one być potrzeb−
ne?” Po kilkunastu rytmach wszyscy uczestnicy zauważyli, że z
tej zabawy powstały kwiaty.

wszechności, tajności i równości. Uczniowie przygotowywali referaty o kandy−
datach na patrona szkoły, uczyli się pieśni, wykonywali prace plastyczno − tech−
niczne, prezentacje multimedialne, karty do głosowania oraz urny wyborcze.
Nauczyciele przygotowali i przeprowadzili konkursy dla uczniów. Odbył się kon−
kurs plastyczny na najciekawsze projekt tarczy szkolnej, a także konkurs infor−
matyczny na najlepiej przygotowaną prezentację multimedialną o kandydatach
na patrona.
W przeddzień wyborów odbył się apel podsumowujący, podczas którego
uczniowie i nauczyciele zaprezentowali efekty wspólnej pracy. Przedstawiono
interesujący program artystyczny, najlepsze prezentacje multimedialne na te−
mat kandydatów, a także zwycięskie tarcze szkolne. Obecni byli zaproszeni go−
ście z Rady Miasta − pan Tomasz Kalata i pan Łukasz Kukiełka oraz pan bur−
mistrz Robert Perkowski.
W wyborach wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły. W skład komisji wyborczej weszli: przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem
głosowania czuwał pan dyrektor Tomasz Łukawski. Obecny był pan burmistrz
oraz radny pan Paweł Poboży w roli obserwatora. W wyniku przeprowadzonego
referendum w dniu 26 stycznia największą ilość głosów otrzymał kandydat −
Mały Powstaniec, który otrzymał 74% głosów spośród uczniów, rodziców i
pracowników szkoły. Na świętego Stanisława Kostkę zagłosowało 14% upraw−
nionych, natomiast na Narodowe Święty Niepodległości 12%.
W wyborach udział wzięło blisko 87% uczniów, 47% rodziców i 64% pracow−
ników.
Projekt nadania imienia szkole zakończył się pełnym sukcesem. Społecz−
ność szkolna wzięła udział w demokratycznych wyborach, a uczniowie mieli
okazję rozwijać swoje zainteresowania w praktyczny sposób. Dzięki temu w
przyszłości mają szansę tworzyć zaangażowane społeczeństwo obywatelskie.
Anna Piechucka
Po wyczerpujących tańcach i zabawach nasze „wodzirejki”
zaprosiły wszystkich zebranych na poczęstunek (w dużej mierze
przygotowany samodzielnie przez p. Magdę).
Niezbyt długo panie dały odpocząć gościom. Ponownie przy
dźwiękach Boney M trwała nieprzerwanie ostatnia zabawa. Dzieci
wraz z rodzicami w parach próbowały zmieścić się tańcząc pod pla−
stikowym kijkiem, który po każdym okrążeniu obniżał swój pułap.

Po skończonej zabawie p. Ania Kucharska oznajmiła:
„− Tym razem występowałam w potrójnej roli− kierownika fi−
lii, nauczyciela i rodzica. Z każdej perspektywy mogę dodać:
Pani Kasiu, Pani Magdo! Jeszcze chcemy!”.
Katarzyna Dudkiewicz
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„Poloneza czas zacz¹æ…”
„Bo coś z szaleństwa jest w młodości…” − tymi słowami w
sobotni wieczór, 21 stycznia rozpoczął się, w Publicznym Gim−
nazjum nr 1 bal gimnazjalny nazywany Małą Studniówką.
Uroczystość zgromadziła trzecioklasistów i zaproszonych przez
nich gości. W eleganckich strojach, podniosłej atmosferze, w ogrom−
nym napięciu i pełnej gotowości wszyscy czekali na pierwsze takty
poloneza. Wieczór odbył się w scenerii opuszczonego zamczyska, a
nastrój budowała muzyka Andrew Webbera z musicalu „Upiór w
operze”. Młodzież zaprezentowała się od najlepszej strony, o czym
świadczyły gromkie brawa i łzy wzruszenia. Prowadzący uroczy−
stość Marta Plebańska z kl. 3d, Adam Bereza i Marcin Andryszyk z

zentowały się nadzwyczajnie. Szczególne podziękowania należą
się pani Lilianie Zych i Pracowni Sukien Ślubnych Anna oraz
panu Wiesławowi Mańko i firmie Szemar−Elektric za niezwykle
efektowne oświetlenie.
Na zakończenie części oficjalnej tradycyjnie już wszyscy czę−
stowali się pysznym tortem. Następnie młodzież, po uwiecznie−
niu tej jakże podniosłej chwili na grupowych zdjęciach klaso−
wych rozpoczęła zabawę.
Katarzyna Supranowicz
Wychowawca kl. 3e

kl. 3a w pięknych słowach złożyli podziękowania za trud wycho−
wawczy zarówno rodzicom, jak i nauczycielom i wychowawcom
oraz pani dyrektor Annie Saar Auerbach i panu dyrektorowi Karo−
lowi Małolepszy, na ręce których wręczyli bukiety róż.
Ogromną niespodzianką tego wieczoru okazał się być tańczo−
ny przez dwanaście par walc. Wykonany z niezwykłą precyzją
w widowiskowej scenerii zaskoczył wszystkich gości. Wycho−
wawcy klas trzecich włożyli wiele trudu w przygotowanie mło−
dzieży do tej uroczystości. Do jej świetności przyczyniły się tak−
że pani Małgorzata Piątkowska – ucząc naszego tradycyjnego
polskiego tańca poloneza oraz pani Renata Bartoszek – przygo−
towując grupę młodzieży do walca. Występ tancerzy uświetniła
swoim śpiewem Aneta Fajdek z kl. III b. Dziewczęta z ogrom−
nym wdziękiem, w profesjonalnych, zwiewnych sukniach pre−

Edukacyjne sukcesy Gimnazjum nr 2
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
Jesteśmy na półmetku w drodze do finałów konkursów przed−
miotowych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświa−
ty w Warszawie. Nasi uczniowie zakwalifikowali się do drugiego
etapu konkursów: matematycznego (jedna osoba), polonistycz−
nego (dwie osoby), wiedzy o społeczeństwie (jedna osoba), infor−
matycznego Logia 2011 (trzy osoby), biologicznego (cztery oso−
by). Mamy już wyniki konkursu biologicznego i wiemy, że z czwórki
naszych reprezentantów, dwie osoby są finalistami konkursu (uzy−
skały 88%) i będą walczyć o tytuł laureatów. Pozostałych dwóch
uczniów nie zakwalifikowało się do finału, ale cieszy fakt, że uzy−
skali oni bardzo wysoki wynik (80%), tak więc zabrakło im zaled−
wie 5%, aby znaleźć się w gronie zwycięzców. Innym sukcesem
może poszczycić się uczeń, który został laureatem ogólnopolskie−

go multitestu z biologii uzyskując ósmy wynik w Polsce. W po−
wyższym konkursie mamy również wyróżnienie za 11miejsce.
Każdego roku odnosimy liczne sukcesy w konkursach na szczeblu
międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gmin−
nym. Na szczególną jednak uwagę zasługują nasze osiągnięcia w kon−
kursach przedmiotowych, gdzie możemy poszczycić się laureatami i
finalistami w dziedzinie informatyki, historii, biologii i wiedzy o społe−
czeństwie oraz olimpiadzie zdrowia. Są to prestiżowe konkursy organi−
zowane przez i pod patronatem Kuratorium Oświaty, a tak znaczące
sukcesy zwalniają uczniów z egzaminów gimnazjalnych i dają pierw−
szeństwo przy przyjęciu do szkół średnich.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
WWW.gim2zabki.waw.pl
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Nauka jêzyka angielskiego przez teatr
Goœcinnie w MBP Z¹bki: Przedstawienia w jêzyku angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Dnia 27 stycznia 2011, o godz. 11, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbyło się przedstawienie w języku angielskim pt.
„3 Billy Goats Gruff”.

Na widowni zasiadły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3
„Skrzat‘’ w Ząbkach. Widowisko zaaranżowane przez lektorów
języka angielskiego: M. Michnowską i Ch. Lana z Centrum Helen
Dodron w Ząbkach, było doskonałym przykładem propa−
gowania nauki języka angielskiego przez teatr.
Ten innowacyjny sposób nauczania zyskał aprobatę ma−
łych widzów oraz pedagogów Publicznego Przedszkola nr
3. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawianą histo−
rię chętnie odpowiadały na zadawane pytania, śpiewały pio−
senki w języku angielskim.
W nagrodę otrzymały kolorowe naklejki. Cała grupa zo−
stała również obdarowana płytami CD z piosenkami w języ−
ku angielskim oraz kuponami rabatowymi na naukę jęz. an−
gielskiego.
Dodatkową atrakcją „ przedpołudnia z angielskim” była
nieoczekiwana wizyta kangura, którego mali słuchacze przy−
witali głośną piosenką i gromkimi brawami.
W zamyśle organizatorów jest wystawienie jeszcze kilku
podobnych przedstawień (kolejne planowane na 15 II 2011,
godz. 16:30). Informacje dotyczące tego edukacyjnego przed−
sięwzięcia udzielane będą przez pracowników biblioteki. Za−
interesowanych prosimy o kontakt.
Monika Sosnowska

WIZYTA DEUTSCH WAGEN TOUR
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH

14 stycznia 2011 przed naszą szkołą zaparkował długo ocze−
kiwany kolorowy samochód pełen niemieckiej wiedzy, ozna−
czony logo „Deutsch Wagen Tour”. Celem projektu „Deutsch
Wagen Tour” jest popularyzacja nauki języka niemieckiego
poprzez program niekonwencjonalnych zajęć lekcyjnych dla
dzieci i młodzieży. Codziennie pięć takich samochodów z lek−
torami podróżuje po Polsce, odwiedzając liczne szkoły,
które czekają na ich przybycie.
W spotkaniu wzięły udział dwie klasy zerowe 0b i 0c, nato−
miast lektorce języka niemieckiego Pani Anji Kakol tak spodo−
bało się w naszej szkole, iż postanowiła zostać na kolejną
godzinę lekcyjną. W związku z tym w całym projekcie wzię−
ło udział 70 naszych uczniów. Pani Anja Kakol jest „kopal−
nią pomysłów” w zakresie nauczania języka niemieckiego.
Proponowane przez lektorkę gry i zabawy pochłonęły całko−
wicie naszych uczniów, którzy z widoczną niechęcią i smut−
kiem żegnali się z Panią Anją. Za aktywny udział w zajęciach
uczniowie otrzymali gadżety z logo „Deutsch Wagen Tour”
(balony, plany lekcji, linijki, długopisy i wiele innych).
Rozstrzygnięto także wcześniej ogłoszony konkurs na naj−
ładniejszy plakat o tematyce niemieckiej. Wszystkie prace
były ozdobą stworzonej specjalnie na ten dzień wystawy.
Spotkanie z lektorką języka niemieckiego projektu
„Deutsch Wagen Tour” było możliwe dzięki Goethe−Insti−
tut, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD),
Ambasadzie Niemiec w Warszawie oraz innym partnerom

tego projektu. Ministerstwo Edukacji Narodowej RP objęło pro−
jekt Deutsch Wagen Tour swoim patronatem honorowym.
Mamy ogromną nadzieję, iż z Panią Anją Kakol spotkamy się
jeszcze nie raz. Liczymy na to, iż biały samochód marki Volks−
wagen z logo „Deutsch Wagen Tour” powróci jeszcze do naszej
szkoły.
Więcej o idei programu znaleźć można na stronie: http://
www.deutsch−wagen−tour.pl/ a w zakładce Weblog relacja w
języku niemieckim z pobytu lektorki w naszej szkole: http://
blog.goethe.de/deutsch−wagen−tour/
Opracowała:
Monika Pietroczuk
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Jasełka ze „SKRZATAMI”
Święta to magiczny czas zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci ze
starszych grup wiekowych w Publicznym Przedszkolu nr 3
„SKRZAT” w Ząbkach postanowiły nie czekać na pierwszą gwiazd−
kę i przygotowały coś specjalnego − spotkania z rodzicami, połączo−
ne z jasełkami.
Jasełka mają wielowiekową tradycję. Wywodzą się ze średnio−
wiecza, a za ich twórcę uważa się Św. Franciszka z Asyżu. W wy−
konaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku. Dzieci
wcieliły się w różne role. Śpiewały tradycyjne polskie kolędy i współ−
czesne pastorałki, a nawet tańczyły dla małego Jezuska. Rozbrzmie−
wał anielski chór, diabelski chichot, pasterze przybywali z najdal−
szych zakątków świata, króle składali dary, Maryja i Józef tulili swe
dziecię, a z oddali grzmiał głos Heroda. Piękne stroje, malownicze
dekoracje, nastrojowe oświetlenie jak i profesjonalna oprawa mu−
zyczna dopełniały całości. Były też życzenia, dzielenie się opłat−
kiem, wigilijne potrawy i słodkie przysmaki. Nie zabrakło również
własnoręcznie wykonanych upominków.
W przygotowaniu tych barwnych spektakli dzieciom pomagały
panie nauczycielki, pani od rytmiki oraz rodzice. Jak powiedziała,
bacznie przyglądająca się wszystkim przedstawieniom, pani dyrek−
tor Jolanta Salak „...takich występów nie powstydziliby się nawet
uczniowie w szkole”.
Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, umie−
jętność pracy w zespole, jak również wytworzenie wspaniałej at−
mosfery pełnej ciepła, radości i bliskości.

Niektóre z tych efektownych widowisk, na życzenie rodziców,
zostały przedstawione czcigodnym seniorom podczas obchodów
Dnia Babci i Dziadka, w które to zostały zaangażowane dzieci z
naszego przedszkola. Wszystkie grupy wiekowe zaprezentowały
różnorodne inscenizacje, dając popis swoich umiejętności aktorskich
podczas występów na dużej scenie.
Warto również pochwalić się kolejnym sukcesem. Otóż, „SKRZA−
CIKI” zdobyły II i III miejsce podczas konkursu jasełek „Dzieciaki
z wesołą nowiną” w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.
Magdalena Jarzębska−Kopka
nauczyciel PP3

,,WAR TO POMAGAÆ ”- MÓWI¥ PRZEDSZKOLAKI Z
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ,,LEŒNY ZAK¥TEK”
,,Jest coœ piêknego w ludziach
Gdy niæ serdeczna ich ³¹czy
Gdy siê od nowa zaczyna
To, siê nigdy nie koñczy.”
Jan Sabiniarz

Nieodłącznym elementem edukacji i
wychowania jest uwrażliwienie dzieci na
potrzeby drugiego człowieka. W naszym
,,Leśnym Zakątku” od kilku lat ważne
miejsce zajmują działania charytatywne,
w które aktywnie włączają się przedszko−

laki i ich rodzice. Bacznie rozglądamy się
wokół siebie i potrafimy dostrzec tych,
którzy potrzebują pomocy. Nasze możli−
wości są niewielkie lecz wielkie mamy
serca i często to wystarczy, by wywołać
ciepły uśmiech na zatroskanych twarzach.
Ø Zorganizowaliśmy akcję ,,I ty możesz
zostać Św. Mikołajem”, w ramach której
obdarowaliśmy słodyczami podopiecznych
Świetlicy Środowiskowej ,,Schowek”.
Ø Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej

Akcji ,,Góra grosza” na rzecz rodzinnych
domów dziecka i innych placówek opie−
kuńczo− wychowawczych.
Ø Współpracowaliśmy z Hospicjum
Domowym Księży Marianów w Warsza−
wie. W konkursie na kartkę świąteczną
,,Ubogi Jezus w Betlejem− nadzieją dla
ubogich” w ramach Międzynarodowej i
Ogólnopolskiej akcji ,,POLA NADZIEI”
nasza wychowanka− Iza Małkińska otrzy−
mała nagrodę specjalną.
Ø Wspieraliśmy podopiecznych funda−
cji ,,Zdążyć z pomocą”.
Ø Zorganizowaliśmy kiermasz prac pla−
stycznych ząbkowskiego Koła Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
TPD.
Ø W zakres naszej działalności społecz−
nej wchodzi również pomoc zwierzętom.
Bierzemy udział w zbiórce żywności dla
podopiecznych schroniska ,,Na Paluchu”
w Warszawie.
Ø Pamiętamy też o przekazaniu 1% po−
datku dla najbardziej poszkodowanych
przez los.
Nasz przykład pokazuje, że przy odro−
binie chęci i umiejętności współpracy
można dzielić się dobrem i czerpać z tego
przyjemność. Marzeniem naszym jest, by
jak najwięcej osób zachęcić do bezintere−
sownej pomocy.
Pamiętajmy− DOBRO POWRACA!
Anna Kryńska
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II Międzyszkolny Konkurs Kolęd Obcojęzycznych
14 stycznia b.r . w MOK−u na Orlej odbył się kolejny− II Mię−
dzyszkolny Konkurs Kolęd Obcojęzycznych. Jak co roku orga−
nizatorami tego wydarzenia jest MOK i Szkoła Podstawowa Nr.2
im. Jana Kochanowskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów ząbkowskich szkół pod−
stawowych. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie jed−
nej kolędy w języku angielskim lub niemieckim przez solistę lub
zespół. Profesjonalne, niezależne JURY, któremu przewodniczyła
Patrycja Olton (oceniająca prezentacje od strony muzycznej)−
wydało następujący werdykt:
I miejsce w kategorii klas I−III (soliści)
Kordian Wasiłowski (Szk.Podst.Nr.2)
I miejsce w kategorii klas I−III (zespoły)
Julia Wojtaszek i Szymon Matuszak ( Szkoła Podst.Nr.3)
I miejsce w kategorii klas IV−VI−(zespoły)
Julia Czapla, Ula Karwowska i Wojtek Nowosadzki (Szk.
Podst. Nr.3)
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie (pucharami, dyplomami
oraz okazjonalnymi kubeczkami), zostali zaproszeni do udziału
w Koncercie Laureatów, który odbył się 16 stycznia w MOK−U
na Orlej o godz. 16.30. Koncert ten uświetnił jak zwykle piękny,
liryczny śpiew Anny Mazurek i Beaty Matogi oraz przedstawie−
nie jasełkowe koła teatralnego MOK.
Mamy nadzieję, że założone przez organizatorów cele, takie jak:
popularyzacja kolęd angielskich i niemieckich, motywowanie do
nauki języków obcych, uwrażliwianie na tradycje innych kultur−
zostały osiągnięte, a wszystkich chętnych możemy już teraz zapro−
sić do wzięcia udziału w następnym konkursie w przyszłym roku.
Anna Kozioł

II Konkurs Jase³ek „DZIECIAKI Z WESO£¥ NOWIN¥”
To przegląd przedstawień jasełkowych wystawianych w tym
roku w ząbkowskich przedszkolach. Do udziału w tym konkur−
sie zgłosiło się 9 grup.
Jak co roku poziom prezentacji był bardzo wysoki i jury (To−
masz Mitrowski− aktor Kompanii Mamro i Grzegorz Reszka−
reżyser) miało nie lada dylemat. Zdaniem tych panów samo za−
angażowanie dzieci,
pań wychowawczyń,
rodziców: dekoracje,
stroje, a przede
wszystkim wytrwa−
łość w pracy z dzieć−
mi na scenie.... − skła−
nia do przyznania
wszystkim uczestni−
kom I−go miejsca.
Jednak zasady kon−
kursu są jednoznaczne,
dlatego puchar naj−
większy otrzymało
Przedszkole Nr.1 „Zie−
lony Dinek” −grupa
pani Beaty Kurdy −za
oryginalność i ogólne
wrażenie artystyczne!
SUPER! GRATU−
LUJEMY!
Anna Kozioł
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V Turniej Tenisa Sto³owego z cyklu Grand Prix’2011

W minioną sobotę (5 II), na hali sporto−
wej odbył się już piąty Turniej Tenisa Sto−
łowego z cyklu Grand Prix’2011 pod pa−
tronatem Burmistrza Miasta Ząbki. W
ten oto sposób uczestnicy naszego cyklu
minęli półmetek rozgrywek.
W kategorii szkół podstawowych po raz
pierwszy wystartowało więcej dziewcząt niż
chłopców. Przedstawicielek płci pięknej wy−
startowało bowiem osiem, a chłopców sze−
ściu. Wśród dziewcząt już po raz trzeci naj−
lepsza okazała się Weronika Wojda. Kolejne
medalowe miejsca zajęły Ewelina Matusik i
Ola Grabowska. Wśród chłopców kolejny raz
bezkonkurencyjny okazał się Maksymilian
Góra, który po raz piąty triumfował w cyklu
Grand Prix. Tuż za nim uplasował się drugi
w generalnej klasyfikacji Paweł Kamiński, a
trzecie miejsce zajął Jarosław Marciniak.
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjal−
nych zwyciężyła Kinga Jezierska, która
pokonała Katarzynę Bilig. Z grona dzie−
więciu startujących chłopców uczęszcza−

jących do gimnazjum, po raz pierwszy
najlepszy okazał się Dawid Maron. Wy−
przedził on Kamila Marca i Mateusza Bau−
ma, którzy prowadzą w klasyfikacji
łącznej cyklu Grand Prix w kategorii
chłopców ze szkół gimnazjalnych.
Ponownie najliczniej obsadzoną była
kategoria open, w której wystartowały 3
zawodniczki i 20 zawodników. Spośród
pań, po raz trzeci z rzędu z wygranej cie−
szyła się Larysa Skrzypczak, która wygrała
rywalizację z Anną Ponichterą i Darią
Grom. Brak na starcie w kategorii męż−
czyzn kategorii open dotychczasowego
lidera Michała Celińskiego kosztowało go
utratę pierwszego miejsca. Celiński został
wyprzedzony przez zwycięzcę V turnieju
Mateusz Śledziewskiego z Tłuszcza oraz
drugiego Michała Dąbrowskiego, który
dzięki punktom za drugie miejsce wysunął
się na czoło ogólnej klasyfikacji.
Tekst: Jacek Romańczuk
Fot.: Bogdan Śladowski

Oto wyniki poszczególnych kategorii:
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta:
1. Weronika Wojda
2. Ewelina Matusik
3. Ola Grabowska
Chłopcy:
1. Maksymilian Góra
2. Paweł Kamiński
3. Jarosław Marciniak
Gimnazja
Dziewczęta:
1. Kinga Jezierska
2. Katarzyna Bilig
Chłopcy:
1. Dawid Maron
2. Kamil Marzec
3. Mateusz Baum
Open
Kobiety:
1. Larysa Skrzypczak
2. Anna Ponichtera
3. Daria Grom
Mężczyźni:
1. Mateusz Śledziewski
2. Michał Dąbrowski
3. Mateusz Dąbrowski
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Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każ−
dego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszki−
wania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wyklu−
czający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia po−
woduje skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa

