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Przedszkole 

„BAJKA”
ZAPRASZA DO

NOWOOTWARTEJ
FILII

Zàbki
ul. 3 MAJA 14

INFORMACJE I ZAPISY
TEL. 799 76 90

PRG
US¸UGI GEODEZYJNE

• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE

Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19 
tel.: 7814581; 0605-218-000

Przedszkole Niepubl.

„BAJKA”
ul. Skrajna 8

(obok ul. Powstaƒców)
przyjmuje zapisy dzieci

w wieku 2-6 lat 
na rok szkolny 2004/2005

tel. 508 386 523

Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.
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NNNN AAAATTTTIIIIVVVVEEEE  SSSSPPPPEEEEAAAAKKKKEEEERRRR
mgr Andrew James

– Nauczyciel z wieloletnim doÊwiad-
czeniem i pe∏nymi uprawnieniami;

– Wszystkie poziomy: dzieci, m∏o-
dzie˝  i doroÊli; 

– Nauka indywidualna;
– Mo˝liwoÊç utworzenia ma∏ych grup;
– Przygotowanie do matury, FCE,

CAE i innych egzaminów, kore-
petycje.

ZÑBKI, UL. CHOPINA 8
TEL. 781-46-10, 0601-384-104

e-mail: ajames@wp.pl 

JeÊli chcesz obdarowaç prezen-
tem kogoÊ bliskiego albo uÊwiet-
niç chrzciny, komuni´, dzieƒ
imienin, urodziny, Dzieƒ Kobiet,
Dzieƒ Matki, Dzieƒ Dziecka,
Êlub, rocznic´ Êlubu lub „dzieƒ
widzi mi si´” zadzwoƒ 501-159-
095 i zamów profesjonalny pokaz
sztucznych ogni. Dostosujemy go
do Twoich mo˝liwoÊci finanso-
wych.

„ROXER” 05-091 Zàbki 
ul.Batorego 40 

tel. 501-159-095; 
e-mail:roxer@supermedia.pl 

POKAZY
SZTUCZNYCH

OGNI

GABINET LEKARSKI
Zàbki ul. Niepodleg∏oÊci 1A

Andrzej Kaczorek
internista

specjalista med. rodzinnej
– EKG, spirometria

– badania kierowców
– drobne zabiegi (iniekcje)

Gabinet czynny codziennie
w godz. 800–2000

po uzgodnieniu 
tel. 603 927 323

ZIEMIA OBIECANA
Ziemia obiecana – tak

o dzia∏kach przeznaczonych
w Planie Miejscowym Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go na budow´ koÊcio∏a mo˝e
powiedzieç ksiàdz Sylwester
Ciesielski – Proboszcz para-
fii pod wezwaniem Zes∏ania
Ducha Âwi´tego. 

Plan miejscowy zosta∏
uchwalony na poczàtku tego
roku, ale ju˝ wczeÊniej Rada
Miasta, Burmistrz oraz ksiàdz
Sylwester czynili starania aby
pozyskaç grunty dla parafii
z przeznaczeniem na budow´
kolejnego koÊcio∏a w naszym
mieÊcie. 

Teren nie by∏ w∏asnoÊcià
gminy. Równie˝ kaplica wy-
budowana by∏a na prywatnym

gruncie. Kwestia przekazania
dzia∏ek parafii wymaga∏a
wi´c wczeÊniejszego uregulo-
wania spraw majàtkowych.
By∏o wielu prywatnych w∏a-
Êcicieli, z którymi trzeba by∏o
negocjowaç warunki wykupu
bàdê te˝ zamiany nierucho-
moÊci. By∏ to wi´c równie˝
wysi∏ek finansowy dla miasta.
Tym wi´kszy, ˝e przy okazji
miasto pozyskiwa∏o teren sà-
siadujàcy z terenem parafii
z przysz∏ym przeznaczeniem
na budow´ szko∏y. 

Pozyskane dzia∏ki by∏y
sprzedawane parafii przez
miasto za cen´ 1 z∏. Mo˝liwoÊç
sprzeda˝y za tak symbolicznà
kwot´ zapisana jest w ustawie
o stosunku Paƒstwa do Ko-

Êcio∏a Katolickiego w Rzecz-
pospolitej Polskiej. Pierwsza
uchwa∏a w sprawie wyra˝enia
zgody na zbycie nieruchomo-
Êci gruntowej na rzecz Parafii
Zes∏ania Ducha Âwi´tego
w Zàbkach zosta∏a podj´ta
przez rad´ jeszcze w 2003 ro-
ku. Kolejne w kwietniu i sierp-
niu tego roku. Ostatecznie, ku
wielkiej radoÊci ksi´dza Pro-
boszcza, parafia sta∏a si´ w∏a-
Êcicielem notarialnym ca∏oÊci
terenu na poczàtku wrzeÊnia.

Prowadzone sà ju˝ prace
zwiàzane z zagospodarowa-
niem i ogrodzeniem terenu.
Odbywajà si´ te˝ konsultacje
architektoniczne w celu opra-
cowania projektu. Ksiàdz Pro-
boszcz ma wiele pomys∏ów
dotyczàcych inwestycji i jest
pe∏en zapa∏u. Jest to z pewno-

Êcià potrzebne, aby podjàç
trud budowy Êwiàtyni w dzi-
siejszych, ci´˝kich czasach.

24 wrzeÊnia, w czwartà
rocznic´ powstania parafii,
o godzinie 18 odb´dzie si´
uroczystoÊç poÊwi´cenia pla-
cu pod budow´ koÊcio∏a. Uro-

czystoÊci tej przewodniczyç
b´dzie biskup ordynariusz
Kazimierz Romaniuk, a za-
proszeni sà wszyscy miesz-
kaƒcy Zàbek.

Przewodniczàcy Komisji
Gospodarczej

Piotr Micha∏ UÊciƒski

W odpowiedzi na pytania
W zwiàzku z licznymi py-

taniami, które do mnie tra-
fiajà, chcia∏bym na forum
publicznym udzieliç na nie
odpowiedzi, poniewa˝ ich te-
matyka dotyka szerokiego
grona mieszkaƒców:

1. Zosta∏ rozstrzygni´ty
przetarg na opracowanie pro-
jektu budowlano-wykonaw-
czego na budow´ przewodu
wodociàgowego w os. „Za
Agromà” w ul.: Ks. Skorupki,
Spacerowa, Broniewskiego,
Okrzei, Jod∏owa, Bukowa, So-
snowa, Kr´ta, Reja, Rember-
towska. Zgodnie z logikà na-
st´pnym krokiem po wykona-
niu dokumentacji powinna byç
realizacja inwestycji. Ze swo-
jej strony zapewniam, ˝e b´d´
dok∏ada∏ staraƒ, aby budowa
wodociàgów w wymienionych
ulicach zosta∏a wpisana do bu-
d˝etu miasta na 2005 r.
W ostatnim czasie przedstawi-
ciele wy∏onionej w przetargu
firmy zg∏aszajà si´ do miesz-
kaƒców osiedla z propozycjà
przygotowania projektów

przy∏àczy, jednak to, czy wy-
biorà Paƒstwo wymienionà fir-
m´ czy innà, zale˝y tylko i wy-
∏àcznie od Paƒstwa uznania,
poniewa˝ zwyci´zca przetargu
nie ma monopolu na prace pro-
jektowe w tym zakresie.
W tym wypadku nale˝y kiero-
waç si´ cenà za danà us∏ug´,
poniewa˝ na rynku dzia∏a wie-
le pracowni projektowych,
które mogà za przygotowanie
projektu przedstawiç konku-
rencyjnà cen´.

2. Zgodnie z informacjà,
jakà uzyska∏em od kierowni-

Wnioski inwestycyjne
W zwiàzku z przystàpie-

niem do sporzàdzenia projektu
Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego dla Miasta Zàbki na
lata 2004-2008 informujemy,
˝e mieszkaƒcy miasta Zàbki
oraz wszelkie inne podmioty
majàce swojà siedzib´ lub
obejmujàce zakresem swojego
dzia∏ania miasto Zàbki mogà
wyst´powaç z inicjatywà uj´-
cia zadania inwestycyjnego

w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym. Wnioski inwesty-
cyjne b´dà przyjmowane
w kancelarii ogólnej Urz´du
Miasta Zàbki w terminie do 30
paêdziernika 2004 roku, wy-
∏àcznie na formularzu, którego
wzór zamieszczamy w niniej-
szym numerze „Co s∏ychaç?”
na 7 i 8 stronie.

UM

Podzi´kowanie
Grupa cz∏onkowska miesz-

kaƒców Osiedla Zàbki serdecz-
nie dzi´kuje za du˝y wk∏ad pra-
cy i pomoc w uzyskaniu 90%
bonifikaty w zakresie prawa
w∏asnoÊci gruntu. Dzi´kujemy
wszystkim Radnym Rady Mia-
sta w Zàbkach, a w szczególno-

ka Miejskiego Zak∏adu Ko-
munalnego, jeszcze w tym ro-
ku zostanie wyremontowany
chodnik na ul. 3-go Maja na
odcinku od ul. Legionów do
ul. Wyzwolenia. 

3. Na moje zapytanie Bur-
mistrz udzieli∏ pisemnej infor-
macji, ˝e zgodnie z decyzjà
Rady Miejskiej, konsultacje
z MZA w Warszawie zmie-
rzajà do koƒca, a co za tym
idzie, prawdopodobnie jesz-
cze w tym roku zostanie do
Zàbek przed∏u˝ona linia auto-
busu 170 z p´tlà przewidzianà
przy stacji PKP.

Krzysztof Laskowski

Êci: Ignacemu Jarzy∏o, Walde-
marowi Stachera, Piotrowi
UÊciƒskiemu, Adamowi Szarub-
ko, Krzysztofowi Laskowskie-
mu, Edwardowi Dzikowskiemu
i Ma∏gorzacie Stachera.

Z wyrazami szacunku po-
zostajà:

Stanis∏aw Stelmach
Marianna Kuczyƒska
Halina Radomska
Teresa Gajda
El˝bieta Michnicka
Stefania Hetmaƒska
Henryk Jackiewicz
El˝bieta Choczaj
Kazimierz Staƒczyk

GABINET USG KOLOR DOPPLER
Legionowo ul. Zegrzyƒska 6 (Aviotex)
Zapisy 022/784 81 98, 602 27 23 45

Godziny przyj´ç:
pn. 15.00-21.00
wt. 14.00-21.00
Êr. 7.00-11.00 i 20.00-21.00
czw. 14.00-21.00
pt. 7.00-12.00
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•  jama brzuszna
•  tarczyca, sutki
•  ginekologia, cià˝a
•  nagrywanie VHS, CD
•  BACC - biopsja cienkoig∏owa
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Moja dzia∏ka mia∏a byç ostatnia –
polemika

W zwiàzku z zachowaniem
procedury wydawania gazety
samorzàdowej dopiero teraz
mo˝e si´ ukazaç moja odpo-
wiedê na komentarz burmi-
strza Zàbek, dotyczàcy arty-
ku∏u „Moja dzia∏ka mia∏a byç
ostatnia”, zamieszczonego
w czerwcowym wydaniu ga-
zety. Musz´ podtrzymaç tez´,
jakà w nim postawi∏em, ˝e
nierówno sà traktowani w∏a-
Êciciele nieruchomoÊci zaj´-
tych pod u˝ytecznoÊç publicz-
nà w Zàbkach. W tym wypad-
ku to Pan Boksznajder jako
wspó∏w∏aÊciciel dzia∏ki bu-
dowlanej zwróci∏ si´ do same-
go siebie, jako urz´dujàcego
Burmistrza o wyznaczenie nie-
ruchomoÊci zast´pczej, która
to proÊba zosta∏a rozpatrzona
w trybie wprost ekspreso-
wym. Podobne wnioski sk∏a-

dane przez innych mieszkaƒ-
ców nie spotka∏y si´ z apro-
batà burmistrza. Co wi´cej na
jednym z posiedzeƒ Komisji
Rewizyjnej zasugerowa∏ mie-
szkaƒcom by si´ udali do sà-
du, jeÊli im si´ taki sposób
procedowania nie podoba, bo
tam sprawy ciàgnà si´ jeszcze
d∏u˝ej. 

Na zakoƒczenie chcia∏bym
uprzejmie poprosiç o to, aby
odnosi∏ si´ Pan burmistrz me-
rytorycznie do materia∏ów
prasowych napisanych przeze
mnie, albo pominà∏ je milcze-
niem, poniewa˝ nic nowego
nie wnosi Pan do sprawy,
a nara˝a na utrat´ reszt´ za-
ufania do stanowiska burmi-
strza w mieÊcie Zàbki.

Z powa˝aniem
Krzysztof Laskowski

Zbiórka finansowa na zakup 
samochodu po˝arniczego

Szanowny Panie radny
Krzysztofie Laskowski!

W zwiàzku z Pana kolejny-
mi „rewelacjami” piÊmienni-
czymi zamieszczanymi na ∏a-
mach „Co s∏ychaç?”, zauwa-

˝ajàc pewnà „logik´” poru-
szanych spraw, przesy∏am Pa-
nu wyrazy szczerego, ser-
decznego wspó∏czucia!

¸àcz´ pozdrowienia!
Jerzy Boksznajder

Burmistrz Miasta Zàbki

Rozmowa z dyrektor Szko∏y Podstawowej 
nr 1 w Zàbkach

Radnej 
Ma∏gorzacie Stachera
Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

MATKI
sk∏ada redakcja gazety „Co s∏ychaç?”

Szko∏a Podstawowa nr
1 w Zàbkach ma od kilku mie-
si´cy nowego dyrektora. Zosta-
∏a nim pani Joanna Daria Odze-
niak.

Redakcja – Jak ukszta∏to-
wa∏a si´ Pani kariera zawodo-
wa?

Joanna Daria Odzeniak –
Mieszkam w Zielonce. Mam 36
lat, dwoje dzieci – ch∏opca
i dziewczynk´. Mà˝ prowadzi
prywatnà firm´. Pochodz´ z ro-
dziny nauczycielskiej. Moja
mama by∏a wicedyrektorem du-
˝ej szko∏y w Szczecinku.
W zwiàzku z tym od poczàtku
traktowa∏am prac´ w szkole ja-
ko coÊ oczywistego. Ukoƒczy-
∏am studia w Warszawie. Z wy-
kszta∏cenia jestem pedagogiem
specjalnym. Od 1993 roku pra-
cowa∏am w poradni psycholo-
giczno – pedagogicznej jako pe-
dagog reedukator, a w Szkole
Podstawowej nr 2 w Koby∏ce ja-
ko logopeda. 

red. – Jaka jest Pani wizja
prowadzenia szko∏y?

J. D. O. – W marcu 2004 r.
obj´∏am prac´ jako dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr
1 w Zàbkach w wyniku post´-
powania konkursowego. Przed-
stawi∏am Komisji swojà kon-
cepcj´ pracy szko∏y. Koncepcja
nosi∏a tytu∏ „Szko∏a równych
szans”. Poniewa˝ w latach po-
przednich pracowa∏am jako pe-
dagog reedukator to w sferze
moich najbli˝szych zaintereso-
waƒ sà dzieci z ró˝nego rodzaju
trudnoÊciami edukacyjnymi.
Ale te˝ spotyka∏am si´ z dzieç-
mi wybitnie zdolnymi, których
potencja∏ nie by∏ dobrze wyko-
rzystany. PomyÊla∏am, ˝e jako
dyrektor b´d´ mog∏a zrealizo-
waç te dwa marzenia. To zna-
czy, z jednej strony pomyÊleç
o dzieciach, które majà proble-
my z uczeniem si´, a z drugiej
strony o tych, które majà wi´k-
sze mo˝liwoÊci, du˝y potencja∏
intelektualny i szerokie zainte-
resowania. Mój plan wynika
z moich doÊwiadczeƒ, bo jako
pedagog i jako logopeda wiem,
jakie sà najwi´ksze bolàczki
dzieci, co je blokuje w procesie
uczenia si´. Wychodz´ z za∏o˝e-
nia, ˝e Szko∏a Podstawowa jest
szko∏à publicznà i ogólnodo-
st´pnà. Jest to szko∏a dla ka˝de-
go dziecka, bez wzgl´du na to
czy dziecko jest w normie inte-
lektualnej, upoÊledzone czy wy-
bitnie zdolne. Poniewa˝
w Szkole Podstawowej w Ko-
by∏ce by∏am jednym z twórców

integracji, marzy mi si´, aby
w obecnej szkole powsta∏y od-
dzia∏y integracyjne.

red. – W jaki sposób zamie-
rza Pani zindywidualizowaç
proces nauczania i dostosowaç
go do potrzeb i mo˝liwoÊci
ka˝dego dziecka?

J. D. O. – Moja praca skupia
si´ w∏aÊnie na tym, ˝eby szko∏a
mog∏a zapewniç rodzicom
i dzieciom jak najwi´cej ró˝ne-
go rodzaju zaj´ç dodatkowych.
Zak∏adam, ̋ e proces dydaktycz-
ny powinien przebiegaç prawi-
d∏owo i musi byç poprawnie
prowadzony przez nauczyciela
wobec wszystkich dzieci. Wa˝-
ne sà potrzeby edukacyjne
dziecka, które sà uzale˝nione od
jego zdolnoÊci, zainteresowaƒ
i intelektu. Ale oprócz tej pod-
stawowej dzia∏alnoÊci szko∏a
w moim odczuciu powinna daç
dziecku coÊ wi´cej. Temu, które
jest wybitnie zdolne powinno
daç mo˝liwoÊç dostrze˝enia
tych zdolnoÊci. A to, które ma
problemy powinno mieç mo˝li-
woÊç wyrównywania swoich
braków. 

red. – Czy mo˝e Pani przy-
bli˝yç naszym czytelnikom
z jakich zaj´ç dodatkowych
b´dà mog∏y korzystaç dzieci? 

J. D. O. – Dzieci z wadà wy-
mowy b´dà mia∏y zaj´cia logo-
pedyczne. Osoby majàce k∏opot
z czytaniem i pisaniem b´dà
mia∏y mo˝liwoÊci korzystania
z zaj´ç korekcyjno-kompensa-
cyjnych. Na poczàtku w nie-
wielkim wymiarze, gdy˝ sà to
zaj´cia bezp∏atne. Dzieci z trud-
noÊciami w realizacji nauczania
b´dà mia∏y zaj´cia dydaktyczno
– wyrównawcze. 

W ramach pracy szko∏y funk-
cjonujà ró˝nego rodzaju ko∏a
zainteresowaƒ. Jest Klub Euro-
pejski Jedynki oraz kó∏ko j´zy-
ka angielskiego dla dzieci klas
1-3 zwany klubem Aglomania-
ka. W planach jest reaktywacja
chóru szkolnego. Zamierzamy
prowadziç kó∏ko plastyczne dla
dzieci oraz kurs origami. Chc´
daç dzieciom mo˝liwoÊç taƒ-
czenia, b´dà mog∏y korzystaç
z zaj´ç rytmicznych. Mamy wy-
bitnych trenerów taƒca, Ann´
G∏ogowskà z partnerem.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e szko∏a
jest w programie Socrates Com-
menius. Uda∏ si´ to dzi´ki p. Ire-
nie Ma∏yszczuk, która jest 
obecnie dyrektorem Szko∏y
Podstawowej nr 2 i ch´ci wielu
nauczycieli naszej szko∏y. Pro-
gram wcià˝ si´ rozwija i b´dzie-

my go dalej realizowaç. M∏o-
dzie˝ odwiedzi∏a Bruksel´. Sà
przewidziane dwa wyjazdy za-
graniczne. W naszej szkole
dzieci uczà si´ j´zyków obcych
ju˝ od pierwszej klasy. Majà
dwie godziny j´zyka angielskie-
go lub niemieckiego. B´d´ dà-
˝y∏a do tego, aby by∏o normà
uczenie si´ przez dzieci dwóch
j´zyków. W tych czasach jest to
niezb´dne.

red. – Z kim zamierza Pani
wspó∏pracowaç w tworzeniu
wizerunku szko∏y?

J. D. O. – Dzieci b´dà bra∏y
udzia∏ w wielu konkursach, tur-
niejach, zawodach. Nale˝y pod-
kreÊliç, ̋ e jest to mo˝liwe dzi´ki
zaanga˝owaniu nauczycieli, po-
niewa˝ za wi´kszoÊç tych
przedsi´wzi´ç im si´ nie p∏aci.
Robià to z potrzeby serca, bo
majà ogromnà pedagogicznà
ÊwiadomoÊç. Wiedzà, ˝e trzeba
to zrobiç. To jest szko∏a, gdzie
ludzie nie pytajà za ile? tylko
kiedy!

Bardzo wa˝na jest dla mnie
dobra wspó∏praca z rodzicami.
W czasie wakacji rodzice poka-
zali, ̋ e potrafià zadbaç o szko∏´,
˝e sà razem z nami. Zale˝y im
na tym, aby nasza szko∏a mia∏a
inny odbiór, wyglàd i wn´trze.
W tym miejscu chc´ im wszyst-
kim bardzo podzi´kowaç. Pra-
gn´, aby wspó∏praca z rodzica-
mi nadal tak dobrze si´ uk∏ada-
∏a, bo wdzi´cznoÊç w stosunku
do nich jest ogromna, bez nich
nic by si´ nie uda∏o zrobiç.

Chc´ nawiàzaç wspó∏prac´
z Miejskim OÊrodkiem Kultury
i rozpoczàç dzia∏ania w ramach
treningu pami´ci. Dobrze nam
si´ wspó∏pracuje ze Âwietlicà
Ârodowiskowà i chcemy nawià-
zaç z nià jeszcze bardziej Êcis∏y
kontakt. 

MyÊl´, ˝e gdyby wszyscy si´
razem spr´˝yli to za kilka lat
stworzymy placówk´, w której
nadal b´dzie si´ codziennie coÊ
dziaç.

red. – Dzi´kuj´ za rozmow´
i ˝ycz´ sukcesów w kierowa-
niu Szko∏à Podstawowà nr 1.

J. D. O. – Serdecznie dzi´-
kuj´.

Rozmowa z dyrektor Szko∏y Podstawowej 
nr 2 w Zàbkach

Szko∏a Podstawowa nr
2 w Zàbkach ma od kilku mie-
si´cy nowego dyrektora. Zosta∏a
nim w wyniku post´powania
konkursowego pani Irena Ma-
∏yszczuk.

Redakcja – Prosz´ w kilku
krótkich s∏owach opowiedzieç
naszym czytelnikom o swojej
karierze zawodowej.

Irena Ma∏yszczuk – Rozpo-
cz´∏am prac´ nauczyciela
w Szkole Podstawowej nr 2, pra-
cowa∏am w niej krótko – tylko
rok. Nast´pnie przez kilkanaÊcie
lat pracowa∏am w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Zàbkach.

Pierwsze kroki jako dyrektor
stawiam w Szkole Podstawowej
nr 2. Mam wykszta∏cenie wy˝-
sze pedagogiczne, jestem magi-
strem nauczania poczàtkowego,
oprócz tego ukoƒczy∏am pody-
plomowe studia logopedyczne
i zarzàdzanie oÊwiatà. Podczas
pi´tnastoletniej pracy zawodo-
wej stale si´ doskonali∏am. Mam
pierwszy stopieƒ specjalizacji.
Jestem te˝ nauczycielem dyplo-
mowanym.

red. – Jaka jest Pani koncep-
cja funkcjonowania szko∏y?

I. M. – Moja koncepcja funk-
cjonowania szko∏y to szko∏a no-

woczesna, o wysokiej jakoÊci,
przygotowujàca absolwenta
i oparta na silnej wspó∏pracy
z nauczycielami i rodzicami, bo
jak wspomnia∏am – jakoÊci nie
zdobywa si´ w pojedynk´. Mo-
im zadaniem, nauczycieli i ro-
dziców b´dzie tworzenie takiej
jakoÊci. Zale˝y mi na przygoto-
waniu uczniów do bycia dosko-
na∏ymi absolwentami tej szko∏y,
ale i równie˝ do bycia obywate-
lami Europy. ˚eby nikt nie mia∏
kompleksów. I po to jest rów-
nie˝ wspó∏praca z krajami euro-

Mój komentarz

c.d. na str. 3

Zwracamy si´ z proÊbà o roz-
patrzenie mo˝liwoÊci dofinan-
sowania dzia∏alnoÊci statutowej
jednostki Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Zàbkach. Staramy
si´ poszukiwaç pozabud˝eto-
wych êróde∏ finansowania wy-
datków zwiàzanych z realizo-
wanym aktualnie karosa˝em sa-
mochodu bojowego (zabudowa
zakupionego na poczàtku roku
podwozia STARA 266 nadwo-
ziem po˝arniczym). 

Wed∏ug szacunkowych da-
nych koszty zwiàzane z karosa-
˝em mogà si´gnàç docelowo
nawet 110 000 z∏, a taka
kwota – nawet uwzgl´d-
niajàc ju˝ przyznane do-
tacje z Zarzàdu G∏ówne-
go Zwiàzku Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych
RP i Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej – wielokrotnie
przewy˝sza mo˝liwoÊci
finansowe Jednostki. Te-

goroczny bud˝et nie uwzgl´dnia
tej pozycji – poza ju˝ wyasy-
gnowanà kwotà 10 000 z∏ na za-
kup podwozia.

Osoby i instytucje pragnàce
wesprzeç finansowo dzia∏alnoÊç
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Zàbkach mogà wp∏acaç pie-
niàdze na konto jednostki
w Spó∏dzielczym Banku Rze-
mios∏a i Rolnictwa – nr konta: 
74-8006-00000010-9077-2004-
0002.

Ch´tni mogà dokonaç wp∏aty
w ka˝dà sobot´ w siedzibie OSP.

OSP

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim osobom,

które wzi´∏y udzia∏ w pogrzebie mojej Mamy

Â.P.  Genowefy  Kupniewskiej

i w najtrudniejszych chwilach okaza∏y pomoc i wsparcie

Ma∏gorzata Stachera

Informacja
W zwiàzku z artyku∏em

radnego Krzysztofa Laskow-
skiego „Czas na zmiany”
w numerze 7 (121), w nast´p-
nym numerze uka˝e si´ arty-
ku∏ polemiczny.                  red.
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Rozmowa z dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 2 w Zàbkach

pejskimi. Nasi uczniowie b´dà
mogli przekonaç si´, ˝e w ni-
czym nie ust´pujà uczniom z in-
nych krajów. A nawet, ̋ e w wie-
lu aspektach sà o wiele lepsi od
dzieci z krajów europejskich.
Dajàc uczniom mo˝liwoÊç kon-
taktów z dzieçmi z tamtych kra-
jów i wyjazdów, nasze dzieci b´-
dà mog∏y poznaç ich kultur´
i metody pracy, ale myÊl´ rów-
nie˝, ˝e b´dà mia∏y okazj´ do
podniesienia w∏asnej wartoÊci.
JesteÊmy tak samo europejczy-
kami jak ka˝de inne dziecko na
tym kontynencie.

red. – Wspomnia∏a Pani
o wspó∏pracy z krajami Unii
Europejskiej. Jak zamierza
Pani to zrealizowaç?

I. M. – Lubi´ wyzwania, ca∏y
czas robi´ coÊ nowego. Ju˝
w Szkole Podstawowej nr 1 b´-
dàc nauczycielem zaj´∏am si´
wspó∏pracà z krajami europej-
skimi. Wprowadzi∏am program
SOCRATES i zamierzam obec-
nà szko∏´ w∏àczyç do tego pro-
gramu oraz do wspó∏pracy z kra-
jami europejskimi. 15 wrzeÊnia
wyje˝d˝am na seminarium kon-
taktowe do Neapolu, gdzie b´d´
mia∏a okazj´ spotkaç si´ z na-
uczycielami i dyrektorami in-
nych szkó∏ europejskich. Mam
nadziej´, ˝e znajdziemy wspól-
ny temat, nad którym b´dziemy
pracowaç przez nast´pne trzy la-
ta. Ta wspó∏praca wià˝e si´
z mo˝liwoÊcià pozyskania fun-
duszy unijnych na realizacj´ te-
go projektu na terenie szko∏y i na
wyjazdy dla nauczycieli i dla
uczniów.

red. – Z kim zamierza Pani
wspó∏pracowaç w tworzeniu
wizerunku szko∏y?

I. M. – Zale˝y mi na dobrej
wspó∏pracy z rodzicami, gdy˝
oni sà fundamentem szko∏y oraz
na wspó∏pracy z nauczycielami.
Licz´ równie˝ na wspó∏prac´
z organem prowadzàcym i na po-
parcie moich dzia∏aƒ. Ka˝dy dy-
rektor ma wizje, ambicje kiero-
wania i tworzenia wizerunku
szko∏y. Ale sam niewiele b´dzie
móg∏ zrobiç, je˝eli nie uda si´
mu zaanga˝owaç ca∏ego grona
nauczycieli, nauczycielek i ucz-
niów. Wiem, ˝e grono pedago-
giczne „dwójki” jest ambitne i na
pewno stanie na wysokoÊci za-
dania. Istotna jest te˝ wspó∏praca
z rodzicami, gdy˝ to oni przysy-
∏ajà tutaj swoje dzieci. JeÊli dy-

rektorowi nie uda si´ przekonaç
przede wszystkim nauczycieli do
wyzwania, podj´cia trudów
i wyznaczonych zadaƒ to nic
z tego nie wyjdzie, gdy˝ jakoÊci
nie zdobywa si´ w pojedynk´. 

red. – Jak zamierza Pani
promowaç osiàgni´cia szko∏y,
którà Pani kieruje od 1 lipca
tego roku?

I. M. – Zamierzam promowaç
osiàgni´cia szko∏y w Êrodowisku
nie tylko lokalnym. Zale˝y mi na
szeroko poj´tej promocji po-
przez mi´dzy innymi dobrze ro-
zumiany lobbing na rzecz szko-
∏y. B´dà organizowane ró˝nego
rodzaju festyny, uroczystoÊci,
konkursy, olimpiady. B´dziemy

Sprawozdanie z Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich

W niedziel´ 5 wrzeÊnia, od-
by∏a si´ w Zàbkach zbiórka ma-
teria∏ów szkolnych dla dzieci
i m∏odzie˝y z biednych rodzin.
Pomys∏odawcà tej inicjatywy
i jej koordynatorem by∏ Okr´g
Mazowiecki stowarzyszenia
M∏odzie˝ Wszechpolska
(skrót: MW). Patronat nad ak-
cjà obj´li: Pose∏ do Europarla-
mentu – Pan Wojciech Wierzej-
ski (LPR) oraz Wicemarsza∏ek
Województwa Mazowieckiego
– Bogus∏aw Kowalski. 

Zbiórk´ przeprowadzili dzia-
∏acze miejscowego ko∏a MW.
StaliÊmy pod koÊcio∏ami pw.
Mi∏osierdzia Bo˝ego oraz Âwi´-
tej Trójcy (w KoÊciele pw. Ze-

s∏ania Ducha Âwi´tego dary
przynoszono do zakrystii)
i przyjmowaliÊmy od ludzi u˝y-
wane podr´czniki, d∏ugopisy, ze-
szyty. Niektórzy przynosili na-
wet plecaki szkolne. Akcja by∏a
zasygnalizowana tydzieƒ wcze-
Êniej w og∏oszeniach parafial-
nych oraz na plakatach. Zdarza∏y
si´ osoby, które o tym zapomnia-
∏y. Chcàc jednak pomóc dzie-
ciom z biednych rodzin, ofiaro-
wywali nam datki pieni´˝ne.
¸àcznie zebraliÊmy wi´c, oprócz
darów rzeczowych 90 z∏otych.
Kwot´ t´ przeznaczyliÊmy na za-
kup artyku∏ów piÊmienniczych:
g∏ównie zeszytów oraz kredek
i bloków rysunkowych. 

Zebrane dary stanowi∏y
g∏ównie podr´czniki i ksià˝ki,
których uda∏o si´ zgromadziç
prawie 100 sztuk. Ponadto by∏
spory urodzaj na d∏ugopisy –
ponad 120 sztuk. DostaliÊmy
te˝ kilka paczek kredek, piórni-
ków, plastelin´ i wy˝ej wspo-
mniane plecaki.

W Êrod´ 8 wrzeÊnia, po za-
kupach w hurtowni, z pe∏nym
baga˝nikiem du˝ego Fiata po-
jechaliÊmy razem z kolegà roz-
dysponowaç otrzymane (i za-
kupione) dary. Na poczàtku by-
liÊmy w Szkole Podstawowej
nr 2 na ulicy Batorego. Nast´p-
nie pojechaliÊmy do „Jedynki”.
Jednak Pani Dyrektor poradzi∏a

nam, abyÊmy wszelkà pomoc
do nich kierowanà przekazali
pobliskiej Êwietlicy Êrodowi-
skowej, gdy˝ tam sà najbar-
dziej potrzebujàcy uczniowie
uczàcy si´ w podstawówce
i gimnazjum po∏udniowej cz´-
Êci Zàbek. Tak te˝ zrobiliÊmy.
Po wizycie na ulicy Westerplat-
te 1/11 (siedziba Âwietlicy Âro-
dowiskowej nr 1), pojechali-
Êmy do drugiej w Zàbkach pla-
cówki tego typu, mieszczàcej
si´ na ulicy 11-ego Listopada
4 (w przyziemiu KoÊcio∏a pw.
Mi∏osierdzia Bo˝ego). 

Stosunkowo niewielkà iloÊç
podr´czników ze szkó∏ ponad-
gimnazjalnych przekazaliÊmy

Zespo∏owi Szkó∏ w Zielonce,
mieszczàcemu si´ na ulicy In-
˝ynierskiej.

Akcj´ uwa˝amy generalnie
za udanà. Dary przekazane
przez nas by∏y przyjmowane
z radoÊcià i wdzi´cznoÊcià.
Mamy nadziej´, ˝e ta inicjaty-
wa pomo˝e choç w cz´Êci roz-
wiàzaç k∏opoty biedniejszych
rodzin z wyposa˝eniem do
szko∏y swoich pociech. 

Pragniemy w tym miejscu po-
dzi´kowaç zàbkowskim ksi´-
˝om proboszczom za ˝yczliwe
podejÊcie do naszej akcji i og∏o-
szenie zbiórki w koÊcio∏ach.
Dzi´kujemy wi´c Ksi´dzu kano-
nikowi W∏adys∏awowi Troja-
nowskiemu (par. Mi∏osierdzia
Bo˝ego), Ksi´dzu kanonikowi
Edwardowi Kowarze (par. Âwi´-
tej Trójcy) oraz Ksi´dzu Sylwe-
strowi Ciesielskiemu (par. Ze-
s∏ania Ducha Âwi´tego). Dzi´-
kujemy równie˝ dyrektorom
placówek oÊwiatowo-wycho-
wawczych, którzy przyjmowali
od nas dary – za owocnà i spraw-
nà wspó∏prac´ na tym polu.

Przede wszystkim jednak na-
le˝à si´ podzi´kowania miesz-
kaƒcom Zàbek, którzy ofiarnie
wsparli organizowanà przez
nas akcj´. Dzi´kujemy serdecz-
nie za ka˝dy gest dobrej woli.
Mo˝na jeszcze tylko na margi-
nesie wspomnieç, ˝e najlepiej
(jeÊli chodzi o iloÊç zebranych
darów) wypad∏a parafia Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego – tu kierujemy
szczególne podzi´kowania. Jak
b´dzie za rok? Zobaczymy.

Wojciech Kwitowski
Prezes ko∏a MW Zàbki-Wo∏omin

mwzabki@op.pl

Fundacja „Dzieci Ulicy”
oraz Szpital Drewnica 29 sierp-
nia 2004 br. zorganizowa∏y
piknik rodzinny dla dzieci z Zà-
bek, Zielonki i okolic. Ta pi´k-
na s∏oneczna ostatnia niedziela
wakacji zach´ca∏a ca∏e rodziny
do spacerów na Êwie˝ym po-
wietrzu. By∏a to impreza zorga-
nizowana dla dzieci, a doroÊli
byli jedynie osobami towarzy-
szàcymi.

G∏ównym celem organizato-
rów pikniku by∏o wr´czenie
dzieciom szkolnych wyprawek.
Piórniki, segregatory, zeszyty,
oraz wiele innych przyborów
szkolnych nieodp∏atnie przeka-
za∏y firmy takie jak Simpo, Do-
nau Design Poland, WPC Inter-
national Marketing czy Cezex

c.d. ze str. 2

W dniach 07-11 czerwca
2004 roku przeprowadzony zo-
sta∏ w bibliotece szkolnej (SP
Nr 1 – przyp. red.) konkurs
wiedzy o Igrzyskach Olimpij-
skich dla ch´tnych uczniów
klas IV, V, VI. Konkurs og∏o-
szony zosta∏ w po∏owie maja;
podany zosta∏ zakres materia∏u,
zestaw 43 pytaƒ obejmowa∏
wiadomoÊci dotyczàce staro-
˝ytnych Igrzysk Olimpijskich,
nowo˝ytnych Igrzysk Olimpij-
skich oraz udzia∏u i osiàgni´ç
Polaków. W gablocie przy sali
gimnastycznej zamieszczono
gazetk´ tematycznà. Równole-
gle zainicjowany zosta∏ kon-
kurs plastyczny, podobnie jak
przed laty – olimpijski konkurs
sztuki.

Komisja egzaminacyjna
w sk∏adzie: Anna Gorczyƒska
– przewodniczàca, Dariusz Za-
dro˝ny – cz∏onek komisji, Wie-
s∏aw Otocki – cz∏onek komisji

rozpocz´∏a prac´ o godz. 10,
zakoƒczy∏a o godz. 14. 

Jako pierwsi walczyli ucz-
niowie klas VI – ∏àcznie 36 os-
ób. Ka˝dy odpowiada∏ na
3 wylosowane przez siebie py-
tania. Rekordowà liczb´ startu-
jàcych, bo a˝ 43 uczniów odno-
towano wÊród piàtoklasistów,
natomiast najm∏odszych za-
wodników klas IV wystartowa-
∏o 22. Ogó∏em wzi´∏o udzia∏
101 osób: 46 ch∏opców i 55
dziewczàt. Wysoki poziom
konkursu, Êwietne przygoto-
wanie dzieci, bieg∏a znajomoÊç
tematu doprowadzi∏y do wy∏o-
nienia w ka˝dej kategorii wie-
kowej finalistów – tych, którzy
odpowiedzieli na 3 pytania wy-
czerpujàco i bezb∏´dnie: po
7 osób z klas IV i V oraz 6 –
klas VI. Fina∏ rozegrany zosta∏
nast´pnego dnia tj. 15 czerwca
2004 r. Z puli pytaƒ konkurso-
wych pomniejszonej o wyloso-

wane przez finalistów w elimi-
nacjach pytania ka˝dy wyloso-
wa∏ tym razem jedno. Nale˝a∏o
udzieliç jak najbardziej obszer-
nej odpowiedzi pisemnej na
pytania ka˝dego finalisty. Wy-
niki przedstawiajà si´ nast´pu-
jàco:

Klasa IV
Miejsce imi´ i nazwisko klasa
I. Anna Miko∏ajczuk IV E
II Julia Szymczak IV E
III Karolina Tymosiak IV E
Jagoda Szerszeƒ IV D
IV Ewelina Urbanowska IV D
V Rafa∏ Wiechetek IV D
VI Aneta Syt IV D 

Klasa V
Miejsce imi´ i nazwisko klasa
I Magdalena Mazurek V C
Marta Piotrkowska V C
II Izabela Roguska V C
III Dominik Reczek V C
IV Karolina Zawadzka V C
V Patrycja Tymiƒska V B
Dawid Frelian V A

Klasa VI
Miejsce imi´ i nazwisko klasa
I Aneta Dzwonkowska VIA
II. Alicja Leszczyƒska VI B
III Paulina Szymaƒska VI B
III Dominika Szerszeƒ VI A
V Olga Toczyska VI B
VI Sylwia Borkowska VI B

Pomimo tego, ˝e startowa∏o
prawie tyle samo ch∏opców jak
i dziewczàt mo˝na zaobserwo-
waç, ˝e do fina∏u zakwalifiko-
wa∏y si´ w wi´kszoÊci dziew-
cz´ta 17/20 i one te˝ triumfo-
wa∏y.

Do konkursu plastycznego
o tematyce olimpijskiej przy-
stàpi∏o 80 osób. Komisja pod
przewodnictwem nauczycielki
plastyki Pani Wandy Skoniec-
kiej wy∏oni∏a zwyci´zc´:
Miejsce imi´ i nazwisko klasa
I Sandra Ka∏owska V B
II Angelika Renowicka V B
III Micha∏ Zab∏udowski V C

Piknik rodzinny
oraz firma z Zàbek – Juan s. c.
Firma Danone da∏a przybory
do malowania. Fundacja zwró-
ci∏a si´ do OÊrodków Pomocy
Spo∏ecznej o wykaz rodzin
z dzieçmi z zakresu szko∏y pod-
stawowej i gimnazjum. Przy-
gotowano wyprawki dla zerów-
ki, szko∏y podstawowej oraz
dla gimnazjalistów i liceali-
stów. Ogó∏em rozdano ich po-
nad 390 najbardziej potrzebujà-
cym dzieciom, w tym oko∏o
200 dla dzieci z Zàbek.

Podczas tego pikniku organi-
zatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Dzieci mia∏y zapew-
nionà jazd´ na koniu pod czuj-
nym okiem instruktorów, wy-
granymi kusi∏a loteria fantowa.
Wszyscy zgromadzeni mogli
podziwiaç naszà zàbkowskà
Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà pod-
czas pokazu akcji gaszenia.

WczeÊniej policjanci podaro-
wali dzieciom Êwiate∏ka odbla-
skowe na rowery. Strudzone
osoby mog∏y posiliç si´, rozda-
no ponad 700 porcji. Czas umi-
la∏ konkurs piosenki amator-
skiej w wykonaniu dzieci, które
za odwag´ dosta∏y przygotowa-

ne wczeÊniej paczki. Ka˝de
dziecko mog∏o powybijaç rytm
na b´bnie czy podziwiaç pod-
niebne ewolucje samolotu u˝y-
wanego w leÊnictwie do gasze-
nia po˝arów. Piknik zakoƒczo-
no powszechnym konkursem
taƒca.                                        red.

Akcja M∏odzie˝y Wszechpolskiej na poczàtek roku szkolnego
c.d. na str. 4

proponowaç szeroki wachlarz
zaj´ç. Na razie borykamy si´ z fi-
nansami i nad tym trzeba popra-
cowaç. B´dà „otwarte drzwi” dla
kandydatów do szko∏y, ˝eby
m∏ode osoby mog∏y przyjÊç i po-
patrzeç. B´d´ k∏ad∏a nacisk na
wspó∏prac´ z gimnazjami. Chce-
my tak przygotowaç uczniów
naszej szko∏y, aby ∏atwo by∏o im
wkroczyç w nast´pny etap edu-
kacyjny. Sama mam córki
w gimnazjum i wiem jak bardzo
wa˝ne jest solidne przygotowa-
nie uczniów w podstawówce. 

red. – Serdecznie dzi´kuj´
za rozmow´ i ˝ycz´ sukcesów
w kierowaniu Szko∏à Podsta-
wowà nr 2.

I. M. – Dzi´kuj´. Do wi-
dzenia.

Spotkanie z radnymi
po∏udniowej cz´Êci Zàbek

Z.Dàbrowska,  M.Mi∏osz,

E.Dzikowski,  W.Stachera,

K.Laskowski,  K.S∏omka,

J.Sawiejko i A.Szarubko

zapraszajà mieszkaƒców 

na spotkanie poÊwi´cone

planom inwestycyjnym 
na 2005 rok.

Spotkanie odb´dzie si´

w nowowybudowanym 

budynku Gimnazjum nr 1

przy ul. Harcerskiej

30 wrzeÊnia 2004 r. 

o godz. 18.30 (czwartek)

Serdecznie zapraszamy.
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Najwa˝niejsze dokonania Publicznego
Gimnazjum nr 2 w latach 2002-2004

Osiàgni´cia w konkursach
przedmiotowych i innych kon-
kursach ogólnopolskich, po-
wiatowych, mi´dzyszkolnych.
W roku 2003 mieliÊmy dwóch
laureatów konkursów przed-
miotowych: historycznego
i informatycznego; w 2004 r.
dwóch finalistów w dziedzinie
informatyki.

Ko∏o teatralne „Gimnazjali-
Êci” zaj´∏o I miejsce w 2002 r.
i 2003 r. w XXII i XXIII Prze-
glàdzie Amatorskich Zespo-
∏ów Artystycznych oraz III
miejsce w XXIV Przeglàdzie
Amatorskich Zespo∏ów Arty-
stycznych.

I miejsce w III Ogólnopol-
skim Konkursie „Mój szkolny
kolega z Afryki” organizowa-
nym pod patronatem Episko-
patu Misji i MENiS – u. Na-
groda i trzy wyró˝nienia
w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym „Eko-planeta”
w 2004 r. 

I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym
KRÑG. Wyró˝nienie w Mi´-
dzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”
2004 r.

Bardzo dobre i dobre wyni-
ki w Mi´dzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kan-
gur” i „Alfik” – 2002, 2003,
2004.

KONKURSY POWIATOWE
„Cz∏owiekiem jestem i nic

co ludzkie nie jest mi obce” –
II miejsce w 2003 r.,

„Cz∏owiekiem jestem i nic
co ludzkie nie jest mi obce” II
i III miejsce oraz wyró˝nienie
w 2004 r.,

„Ludowizna w Jadowie” – II
i III miejsce w 2004 r.,

„C. K. Norwid – poeta naszej
ziemi” – II miejsce w 2003 r.,

„C. K. Norwid – poeta na-
szej ziemi” – II miejsce i wy-
ró˝nienie w 2004 r.,

OSIÑGNI¢CIA SPORTOWE
W ROKU 2002

I miejsce w Turnieju Pi∏ki
No˝nej o puchar klubów MKS
„Wicher” – A. C. „Torino”.

I miejsce w Mi´dzypowiato-
wych Zawodach Gimnazjum
w pi∏ce no˝nej ch∏opców – IV
Mazowieckie Igrzyska M∏o-
dzie˝y Szkolnej.

II miejsce w Mi´dzypowia-
towych Sztafetowych Biegach
Prze∏ajowych ch∏opców w IV
Mazowieckich Igrzyskach M∏o-
dzie˝y Szkolnej.

II miejsce w Mi´dzypowiato-
wych Zawodach w Dwuboju No-
woczesnym – IV Mazowieckie
Igrzyska M∏odzie˝y Szkolnej.

I miejsce w Mistrzostwach

Powiatu w Dwuboju Nowo-
czesnym.

II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Lidze Szkolnej L.
A. dziewczàt.

III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Lidze Szkolnej L.
A. ch∏opców.

I miejsce w Mistrzostwach

Wystawy w Miejskim OÊrodku Kultury
W galerii MOK prz ul. Or-

lej odb´dzie si´ 2 paêdzier-
nika br. wernisa˝ „Bajecznie
kolorowa kredka pastelowa”
Wies∏awa Sawickiego.

W paêdzierniku br. miesz-
kaƒcy Zàbek b´dà mogli obej-
rzeç dwie wystawy. W galerii
MOK przy ul. Orlej 8 odb´dzie
si´ 16 paêdziernika br. wysta-
wa – Ks. Jerzy Popie∏uszko
w fotografii. Prezentowane b´-
dà zdj´cia z dzia∏alnoÊci dusz-
pasterskiej m´czennika.

Wystawa „Meksyk – Oj-
czyzna Majów i Azteków”
odb´dzie si´ 23 paêdziernika
br. Wernisa˝ uÊwietni Pedro
Guevara z Kostaryki. Zapre-
zentuje na gitarze Mariachis –
muzyk´ krajów karaibskich
i Ameryki Ârodkowej. Pre-
zentowane b´dà fotografie
wykonane przez Bogumi∏a
Rzucid∏o. Ten podró˝nik
w ciàgu 14 lat przeby∏ 112 ty-

si´cy kilometrów. Pasjà obie-
˝yÊwiata zarazi∏ si´ od repor-
ta˝y Tony Halika i El˝biety
Dzikowskiej. Odwiedzi∏ naj-
bardziej odleg∏e zakàtki Êwia-
ta: Tajland´, Nowà Zelandi´
i polinezyjskie wyspy. Naj-
bardziej upodoba∏ sobie Ame-
ryk´ Po∏udniowà. Z tych po-
dró˝y przywióz∏ tysiàce zdj´ç
prezentujàcych kultur´, oby-
czaje oraz tradycj´ wielu kra-
jów. Cz´Êç zdj´ç z woja˝y po
Meksyku b´dziemy mogli
obejrzeç na wystawie. Ser-
decznie zapraszamy.

18 paêdziernika br. odb´-
dzie si´ program s∏owno mu-
zyczny „W malinowym chru-
Êniaku” w wykonaniu artystek
z Teatru Kwadrat w Warsza-
wie. Pani Katarzyna Dudek –
Kostrzewa zagra na flecie,
a Danuta Nagórna b´dzie re-
cytowaç.

red.

Czy jest za pi´knie?
Nasze miasto pi´knieje. Po-

przez inwestycje Urz´du Miej-
skiego i powiatu sà w Zàbkach
miejsca, które zyska∏y na wy-
glàdzie. Ostatnio odwodniono
i wyremontowano parking
przed Urz´dem. Ale niestety
nie wszystkim zale˝y, aby ˝yç
w coraz ∏adniejszym miejscu.
Mo˝e niektórym ludziom jest
trudno zmieniç mentalnoÊç,
czego dowodem jest zdj´cie
obok. Ale warto podjàç ten wy-
si∏ek. Od nas wszystkich zale-
˝y, czy nasze miasto b´dzie
mia∏o takà wizytówk´. Walajà-
ce si´ Êmieci i poprzewracane
kosze na peronie nie Êwiadczà
o tym najlepiej. Za czystoÊç na
peronach odpowiada PKP.
Mam pytanie do naszych czy-
telników. Czy
miasto powin-
no na w∏asny
koszt (z na-
szych podat-
ków) sprzàtaç
teren dworca
PKP, chocia˝
powinien to
robiç jego w∏a-
Êciciel? Odpo-
wiedzi mo˝na

udzielaç mailem lub telefo-
nicznie.

Ponownie nasili∏o si´ wyrzu-
canie Êmieci do rozstawionych
kontenerów PCK. Mo˝na do
nich wrzuciç odzie˝ dla potrze-
bujàcych, ale nie Êmieci! Czy to
jest odpowiednie zachowanie?
Swoje istnienie mo˝na zaak-
centowaç poprzez wiele po˝y-
tecznych dzia∏aƒ. Naj∏atwiej
coÊ zepsuç, zniszczyç, ale usu-
ni´cie szkód kosztuje nas
wszystkich. Za naprawy p∏aci-
my z naszych podatków.

Apeluj´ do wszystkich
mieszkaƒców: jeÊli zauwa˝à
kogoÊ, kto Êmieci i niszczy na-
szà wspólnà w∏asnoÊç, powia-
domcie o tym Policj´. 

red.

Zaj´cia w Miejskim OÊrodku Kultury

Sprawozdanie z Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich
Nagrodà za udzia∏ w Kon-

kursie Olimpijskim, podobnie
jak w staro˝ytnej Grecji jest za-
szczyt i s∏awa, lecz zamiast
wieƒców laurowych finaliÊci
otrzymali dyplomy, zaÊ najlep-
si – nagrody ksià˝kowe.

Nie tylko uczniowie mogli
popisaç si´ wiedzà olimpijskà.

Poniewa˝ nauczyciele tak˝e
lubià dobrà zabaw´ i sportowà
rywalizacj´, ch´tnie wzi´li udzia∏
w konkursie „korespondencyj-
nym”. Oto regulamin zawodów:

1. W konkursie mo˝e wziàç
udzia∏ ka˝dy nauczyciel naszej
szko∏y z wyjàtkiem organizato-
rów.

2. Masz prawo wyboru jed-
nego zestawu pytaƒ (z przygo-
towanych 11).

3. Na odwrocie kartki z pyta-
niami wpisujesz odpowiedzi na
5 pytaƒ konkursowych oraz
imi´ i nazwisko.

4. Mo˝esz korzystaç z wszel-
kich dost´pnych ci materia∏ów
i pomocy oraz wiedzy innych
osób (np. domowników, przy-
jació∏).

5. Nie wolno Êciàgaç od in-
nych uczestników konkursu ani
podglàdaç cudzych odpowiedzi.

6. Nauczycielu! Nie dawaj
spisywaç i nie podpowiadaj in-
nym, przecie˝ to konkurs i wal-
czysz o nagrod´!

7. Kart´ z pytaniami otrzy-
masz od p. Anny Gorczyƒskiej.

8. Termin wrzutu odpowie-
dzi do urny up∏ywa dnia 15.06.
2004.

9. JeÊli pytania wydadzà Ci
si´ na pierwszy i drugi rzut oka
trudne, nie przejmuj si´.
W koƒcu nie musisz wiedzieç
wszystkiego.

Z grona nauczycieli, biorà-
cych udzia∏ w konkursie, kar-
ty z odpowiedziami dostar-
czy∏o 8 osób:

1. Mariola Strzedziƒska
2. Anna Oksiuta
3. Teresa Ostrowska
4. Dorota Kurek
5. Beata Matczuk
6. El˝bieta Jab∏oƒski
7. Anna Grzelak
8. Alicja Wikie∏
Komisja konkursowa po

wnikliwej analizie odpowiedzi
przyzna∏a:

I. miejsce: Beata Matczuk,
Dorota Kurek, Anna Grzelak

II. miejsce: Teresa Ostrow-
ska, Anna Oksiuta

III. miejsce: Mariola Strze-
dziƒska, El˝bieta Jab∏oƒski,
Alicja Wikie∏.

Atrakcyjne nagrody w posta-
ci bukietów warzywno-owoco-
wych zosta∏y uroczyÊcie wr´-
czone wszystkim uczestnikom
konkursu na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 17.06.
2004 r.

Anna Gorczyƒska

c.d. na str. 5

Miejski OÊrodek Kultury za-
prasza na zaj´cia w poszczegól-
nych sekcjach.

J¢ZYK FRANCUSKI
Dla dzieci od klasy V, m∏o-

dzie˝y i doros∏ych.
J¢ZYK ANGIELSKI

Zaj´cia dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych, kursy dla poczàt-
kujàcych i zaawansowanych,
przygotowanie do egzaminów
do szkó∏ Êrednich, egzaminów
maturalnych, do szkó∏ wy˝-
szych, FCE, nowa matura. 

TKANIE OBRAZÓW
Tkanina artystyczna dla do-

ros∏ych – zaj´cia prowadzone
przez W∏adys∏awa Kabulaka.
Spotkanie organizacyjne 28
wrzeÊnia br. o godz. 17.00
w Galerii MOK przy ul. Orlej 8.
GRAFIKA ARTYSTYCZNA
– MONOTYPIA I LINORYT

Dla dzieci, m∏odzie˝y i doro-
s∏ych. Spotkanie organizacyjne
28 wrzeÊnia br., o godz. 18.00
w siedzibie MOK przy ul. S∏o-
wackiego 10.
PRACOWNIA RYSUNKU

I MALARSTWA
Nauka rysunku, malarstwa

olejnego i akwarelowego, ma-
larstwa na szkle dla doros∏ych,
m∏odzie˝y i dzieci. Zaj´cia
w poniedzia∏ki, Êrody, czwartki
i piàtki w godzinach popo∏u-
dniowo-wieczornych. Nauka
rysunku i malarstwa od pod-
staw (malarstwo olejne, malar-
stwo na szkle). Przygotowanie
do egzaminów: szko∏y Êrednie
i wy˝sze artystyczne.

GRUPA EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ

Zaj´cia dla dzieci w wieku 4-
6 lat. Dzieci uczestniczà w za-
j´ciach ruchowych, po∏àczo-
nych z elementami taƒca.
Wspólnie Êpiewajà piosenki
i recytujà wiersze. Rozwiàzujà
proste zadania logiczne. Na za-
j´ciach plastycznych poznajà
kolory i ich zwiàzek z natura.
Obserwujà zmieniajàcà si´
przyrod´. Malujà i wylepiajà
prace tematycznie zwiàzane
z porami roku. Tworzà z wyko-
rzystaniem ró˝nych materia∏ów

swoje „ma∏e dzie∏a sztuki”. Za-
j´cia we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-12.00 i Êro-
dy w godz. 17.00-18.30.

STUDIO TEATRALNE
Zaj´cia prowadzone w 2 gru-

pach wiekowych: I – do 16 lat,
II – m∏odzie˝ starsza. Zaj´cia
obejmujà: podstawy warsztatu
aktorskiego (m. in. dykcja
i ruch sceniczny), çwiczenia
z dramy, realizacj´ przedsta-
wieƒ teatralnych. 
INDYWIDUALNA NAUKA

GRY NA 
INSTRUMENTACH

Nauka na pianinie, keyboar-
dzie, gitarze. Program lekcji
dostosowany do indywidual-
nych zdolnoÊci oraz wieku
uczestników.

NAUKA TA¡CA 
TOWARZYSKIEGO

Kurs ca∏oroczny dla dzieci
i doros∏ych. Zaj´cia prowadzo-
ne przez par´ najwy˝szej mi´-
dzynarodowej klasy tanecznej
„S” w taƒcach latynoamery-
kaƒskich i standardowych. Za-
j´cia dla dzieci w poniedzia∏ki,
w godz. 18.30-19.30. DoroÊli,
grupa poczàtkujàca – wtorki
19.30-20.30, a grupa Êrednioza-
awansowana we wtorki w go-
dzinach 20.30-21.30.

TEARZYK MUZYCZNY
I ZAJ¢CIA WOKALNE
Dla dzieci i m∏odzie˝y. Mate-

ria∏em do pracy dydaktycznej
sà piosenki polskie, wykonywa-
ne w wersji oryginalnej przez
znanych artystów. W programie
zaj´ç równie˝ przygotowywa-
nie do udzia∏u w przeglàdach,
konkursach i innych imprezach
artystycznych.
KLUB TA¡CA NOWOCZE-

SNEGO „FART”
Dzieci w wieku 5-7 i 8-10

lat. W programie nauka taƒca
turniejowego: disco freestyle,
jazzdance, hip hop, funky jazz.
Zaj´cia prowadzi Kinga Jaku-
bowska – instruktor i licencjo-
nowany s´dzia Polskiego Zwià-
zku Taƒca Sportowego. 

TRENING PAMI¢CI
Zaj´cia prowadzone autor-

skà metodà Gra˝yny i Przemy-

s∏awa Wojakowskich. Szkole-
nia odbywajà si´ z zastosowa-
niem nowoczesnych Êrodków
audiowizualnych oraz progra-
mów komputerowych. Dla gi-
mnazjalistów, licealistów i do-
ros∏ych. Koszt 30 z∏ za spotka-
nie (oko∏o 120 z∏ miesi´cznie).
ZAJ¢CIA ZÑBKOWSKIE-
GO KO¸A DZIECI I M¸O-

DZIE˚Y NIEPE¸NO-
SPRAWNEJ

Malowanie na szkle malo-
wane i warsztaty ceramiczne.
Zaj´cia w piàtki od godz. 17.00
do godz. 19.00.

WARSZTATY
CERAMICZNE

Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli.
Koszt 45 z∏ miesi´cznie, w ce-
nie materia∏y i wypalanie.

KLUB SENIORA
Jest to 220 osobowa grupa

ludzi starszych z Zàbek. Senio-
rzy spotykajà si´ w ka˝dà
pierwszà Êrod´ miesiàca w Pa-
rafii Mi∏osierdzia Bo˝ego. Raz
w tygodniu prezentujà swój ar-
tystyczny program chóru „Z∏o-
ta Jesieƒ”. Prezesem Klubu Se-
niora jest pani Gra˝yna ˚abic-
ka, starajàca si´ o wiele atrakcji
m. in. coroczne „wczasy pod
leszczynà”, jednodniowe wy-
cieczki czy wspólny wyjazd do
kina lub teatru. Wszyscy, któ-
rzy wstàpià w szeregi Klubu
Seniora na pewno znajdà tam
coÊ dla siebie. Prezentowana
jest równie˝ gimnastyka dla se-
niorów.

CHÓR SENIORA „Z¸O-
TA JESIEN” zaprasza emery-
tów i rencistów z predyspozy-
cjami wokalnymi na próby ze-
spo∏u w poniedzia∏ki w godz.
10.00-13.00. Chór bierze udzia∏
w przeglàdach i festiwalach
piosenki, z których powraca
z dyplomami i wyró˝nieniami.

LOGOPEDIA
Zapraszamy na zaj´cia z lo-

gopedii.

INFORMACJE I ZAPISY
MOK, ul. S¸OWACKIEGO

10, tel. 781 64 30
red.

c.d. ze str. 3
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Powiatu Wo∏omin w sztafecie
10 x 1000 m ch∏opców.

II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Wo∏omin w sztafecie
10 x 800 m dziewczàt.

V miejsce w Igrzyskach Po-

wiatu Wo∏omin w Unihokeju.
Za osiàgni´cia sportowe

Szkolny Zwiàzek Sportowy
przyzna∏ naszej szkole II miej-
sce w Powiecie w kategorii
Szkó∏ Gimnazjalnych.

– Udzia∏ w Mazowieckich
Igrzyskach M∏odzie˝y Szkol-
nej w Szkolnej Lidze L. A.

Za osiàgni´cia sportowe
Szkolny Zwiàzek Sportowy
przyzna∏ naszej szkole III
miejsce w Powiecie w katego-
rii Szkó∏ Gimnazjalnych.

OSIÑGNI¢CIA SPORTOWE
W ROKU 2004

II miejsce w Zawodach
Mi´dzypowiatowych Gimna-
zjów Dziewczàt w P∏ywaniu –
Sztafety.

II miejsce w Zawodach
Mi´dzypowiatowych Gimna-
zjów Ch∏opców w P∏ywaniu –
Sztafety.

II miejsce w Mi´dzypowia-
towych Zawodach w Dwuboju
Nowoczesnym dziewczàt.

III miejsce w Mi´dzypowia-
towych Zawodach w Dwuboju
Nowoczesnym dziewczàt.

I miejsce w Mistrzostwach
powiatu w Lidze Szkolnej L.
A. dziewczàt. 

I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Lidze Szkolnej L.
A. ch∏opców.

I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Sztafecie P∏ywac-
kiej 6 x 25 ch∏opców.

I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Sztafecie P∏ywac-
kiej 6 x 25 dziewczàt.

I miejsce w Mistrzostwach
powiatu w Dwuboju Nowo-
czesnym ch∏opców.

I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Dwuboju Nowo-
czesnym dziewczàt.

– Udzia∏ w Mazowieckich
Igrzyskach M∏odzie˝y Szkol-
nej w Szkolnej Lidze L. A.

VIII miejsce w indywidual-
nych biegach prze∏ajowych na
Mazowszu. 

X miejsce na Mazowszu
w prze∏ajowych biegach szta-
fetowych dziewczàt.

II miejsce pi∏ka r´czna
ch∏opców i III miejsce pi∏ka
r´czna dziewczàt w rejonie.

II miejsce pi∏ka koszykowa
dziewczàt i II miejsce ch∏op-
ców w rejonie.

I miejsce tenis sto∏owy
dziewczàt w rejonie i IV miej-
sce w Powiecie.

Za osiàgni´cia sportowe
Szkolny Zwiàzek Sportowy
przyzna∏ naszej szkole II miej-
sce w Powiecie w kategorii
Szkó∏ Gimnazjalnych.

PG nr 2

OSIÑGNI¢CIA SPORTOWE
W ROKU 2003

I miejsce w Mi´dzypowiato-
wych Biegach Prze∏ajowych
10 x 1000 m ch∏opców.

I miejsce w Mi´dzypowiato-
wych Biegach Prze∏ajowych
10x800 m dziewczàt.

II miejsce w Mistrzostwach
Mi´dzypowiatowych w Dwu-
boju w V Mazowieckich Ig-
rzyskach M∏odzie˝y Szkolnej. 

I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Wo∏omin w Dwuboju
Nowoczesnym.

I miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Wo∏omin w Sztafecie Prze-
∏ajowej 10x1000 m ch∏opców.

II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Wo∏omin w Sztafe-
cie Prze∏ajowej 10x800 m
dziewczàt.

I miejsce w Lidze Szkolnej
L. A. dziewczàt.

I miejsce w Lidze Szkolnej
L. A. ch∏opców.

I miejsce w Mistrzostwach Re-
jonu w pi∏ce r´cznej ch∏opców.

II miejsce w Mistrzostwach
Rejonu w koszykówce ch∏op-
ców.

III miejsce w Mistrzostwach
Rejonu w pi∏ce r´cznej dziew-
czàt.

Turnus rehabilitacyjny ko∏a TPD
1 lipca dzieci i m∏odzie˝

z Ko∏a Pomocy Dzieciom
i M∏odzie˝y Niepe∏nospraw-
nej w Zàbkach wyjecha∏y na
dwutygodniowy turnus reha-
bilitacyjny do Sarbinowa Mor-
skiego.

Po ca∏odniowej, m´czàcej
podró˝y dotarliÊmy w koƒcu
do OÊrodka Rehabilitacyjne-
go „Violetta”.

ByliÊmy szcz´Êliwi i za-
chwyceni widokiem morza,
a tak˝e krajobrazem Sarbino-
wa. MiejscowoÊç i po∏o˝enie
oÊrodka bardzo nam si´ podo-
ba∏o. Ugoszczono nas obfità
obiadokolacjà, po której
wszyscy skierowali swoje
pierwsze kroki w stron´ mo-
rza. Nast´pnego dnia rano le-
karz zleci∏ ka˝demu dziecku
odpowiednie zabiegi (hipote-
rapi´, masa˝e, hydromasa˝e,
inhalacje). Dzieciom najbar-
dziej podoba∏a si´ hipotera-
pia. Jest to bardzo dobra for-
ma rehabilitacji dla dzieci
z pora˝eniem mózgowym.
Przynosi bardzo dobre efekty
w leczeniu, a jednoczeÊnie
dostarcza wiele przyjemnoÊci
naszym pociechom. Mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci uda
nam si´ stworzyç oÊrodek hi-
poterapii w Zàbkach.

Na poczàtku turnusu, jak to
jest w zwyczaju, odby∏ si´
wieczorek zapoznawczy, na

którym gra∏ zespó∏ „Metrum”,
który niegdyÊ bawi∏ goÊci
w warszawskim hotelu „Wik-
toria”.

Pewnego wieczoru zagoÊci-
li u nas artyÊci cyrkowi. By∏a
to ogromna frajda dla dzieci
i doros∏ych. Na koniec artyst-
ka taƒczy∏a z w´˝em, pyto-
nem tygrysim. Wszyscy ch´t-
ni i odwa˝ni mogli zrobiç so-
bie zdj´cie w obj´ciu w´˝a.

Jedyne na co mogliÊmy na-
rzekaç, to brak dobrej pogody.
Aura by∏a wyjàtkowo nieko-
rzystna na morskie i s∏onecz-
ne kàpiele. Temperatura wody
wynosi∏a poczàtkowo tylko
15 stopni, nast´pnie wzros∏a
do 17 st, temperatura powie-
trza wynosi∏a tyle samo.

ZachwycaliÊmy si´ wi´c
tylko widokiem morza, jego
nieskoƒczonoÊcià, si∏à, pi´k-
nem olbrzymich fal. Do kà-
pieli nas nie ciàgn´∏o, jedynie
moczyliÊmy nogi. MieliÊmy
tylko trzy dni ∏adnej pogody.
Wszyscy wówczas nastawili
si´ na opalanie i ju˝ pierwsze-
go dnia wczasowicze pospie-
kali si´ jak raki. Niektórzy
jeszcze kolejnego dnia ∏apali
promienie s∏oneczne, inni mu-
sieli ju˝ chroniç skór´ przed
s∏oƒcem.

Podczas tego dwutygodnio-
wego pobytu zwiedziliÊmy
pobliski Ko∏obrzeg, s∏ynàcy

z dawnych festiwali piosenki
˝o∏nierskiej. SpacerowaliÊmy
po molo, obejrzeliÊmy pano-
ram´ miasta ze starej latarni,
zwiedziliÊmy starà katedr´,
ratusz, w którym podziwiali-
Êmy bardzo ciekawà wystaw´
ryb i motyli.

Pop∏yn´liÊmy równie˝
w rejs po morzu statkiem „Pi-
rat”. I tak sp´dziliÊmy kolejny
dzieƒ naszego wypoczynku
nad pi´knym Ba∏tykiem. Na
11 lipca mieliÊmy zaplanowa-
nà wycieczk´ na duƒskà wy-
sp´ Bornholm, ale z powodu
panujàcego sztormu zosta∏a
odwo∏ana. Nieodpowiednia
pogoda pozbawi∏a nas jeszcze
wielu przyjemnoÊci i przygód.

Z powodu opadów deszczu
nie odwiedziliÊmy Mielna,
zosta∏o odwo∏ane ognisko

i zabawa przy nim. Co prawda
dyrekcja oÊrodka stara∏a si´
zrekompensowaç nam to kon-
certem muzyki jazzowej, jed-
nak to nie to samo, co zabawa
biesiadna w plenerze.

Âwiat jest ma∏y, o tym cià-
gle przekonujemy si´ gdzie-

kolwiek wyje˝d˝amy. W tak
ma∏ej, choç pi´knej osadzie
nadmorskiej zobaczyliÊmy
znajome nam twarze. Byli to
nasi mieszkaƒcy Zàbek. Jedni
wypoczywali tu, inni przeje˝-
d˝ali t´dy i zwiedzali ró˝ne
ciekawe miejsca. Du˝o space-
rowaliÊmy i chyba nikt ze
znajomych nie umknà∏by na-
szej uwadze. Przez ostatnie
cztery dni naszego pobytu cià-
gle pada∏o, zosta∏y nam wi´c
tylko spacery mi´dzy po-
szczególnymi opadami. Po-

dziwialiÊmy pi´kno wzburzo-
nego morza, zbieraliÊmy cie-
kawe okazy kamyków wyrzu-
conych przez fale. Mimo nie-
zbyt dobrej pogody, a w koƒ-
cowym etapie – fatalnej, hu-
moru nam nie brakowa∏o. Nie
nudziliÊmy si´ ani przez chwi-
l´. CieszyliÊmy si´ widokiem
morza do woli, oddychaliÊmy
Êwie˝ym, zdrowym powie-
trzem, zwiedzaliÊmy okolic´,
a tak˝e odwiedzaliÊmy karcz-
m´ Babci Maliny.

Pobyt ten dostarczy∏ nam
wiele radoÊci. Wypocz´liÊmy
i odpocz´liÊmy od codzien-
nych obowiàzków zwiàzanych
z wychowywaniem dziecka
niepe∏nosprawnego. JesteÊmy
zadowoleni z wypoczynko-
wo- rehabilitacyjnego pobytu
w nadmorskim Sarbinowie.
Szkoda, ˝e czas tak szybko
mija i te dwa tygodnie umkn´-
∏y jakby nieco szybciej ni˝
zwykle. Zosta∏y nam tylko
mi∏e wspomnienia i zdj´cia,
które b´dà nam przypomina∏y
ten wakacyjny pobyt.

Serdeczne podzi´kowanie
sk∏adamy Powiatowemu Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wo-
∏ominie, Opiece Spo∏ecznej
naszego miasta oraz Fundacji
Bankowej im. dr. Mariana
Kantona Banku Polskiej Kasy
Opieki S. A w Warszawie za
dofinansowanie naszego tur-
nusu rehabilitacyjnego.

Ko∏o TPD

Uczniowie Gimnazjum nr 2, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu

gimnazjalnego w roku szkolnym 2003/2004
Imi´ i nazwisko     klasa punkty
Martyna Barszcz 3c 90
Magdalena Sycik 3e 88
Karolina Wyrzykowska 3e 88
Micha∏ Bielecki 3f 88
Aleksandra Gonta 3c 85
Katarzyna Krawczak 3e 84
Ewa Zatorska 3a 83
El˝bieta Kulas 3b 83
Rafa∏ Kamiƒski 3c 83
Micha∏ WiÊniewski 3e 82
Julia Zaborowska 3b 81
Robert Krajewski 3f 81

Sonia Wolska 3b 79
Jakub Marzoch 3b 78
Aleksandra ˚aboklicka 3b 78
Katarzyna Stanis∏awska 3c 78
Anna Rytka 3a 77
Ewelina Gontarz 3f 77
Micha∏ Sujkowski 3a 75
Katarzyna Wocial 3b 75
Iwona Wielgat 3f 75

Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum Nr 2

mgr Ma∏ogrzata ZyÊk

Uczniowie Gimnazjum nr 2, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2003 / 2004
Imi´ i nazwisko klasa ocena
Król Katarzyna I A 4,92
Lasecka Marta IA 4,92
Radzikowska Monika IA 4,92
Lalak Karolina IA 4,77
Wachowicz ¸ukasz IB 5,15
Gnatowska Agata IB 4,92
Karolak Ewelina IB 4,92
Jakacka Magda IB 4,85
Witkowski Wiktor IB 4,85
G´bal Damian IB 4,83
Dusza Maciej IB 4,77
Medyk Anna IC 5,15
Ma∏etka Tomasz IC 5,08
Jakubiak Marta IC 5,00

Lipiƒski Karol IC 4,77
Dr´˝ek Paulina ID 4,85
Grudzià˝ Katarzyna IE 5,15
Frelek Katarzyna IE 5,00
Ruszkowska Ewelina IE 4,85
Pelc Marta IE 4,77
Breda Anna IF 5,15
Brzeziƒski Jaros∏aw IF 5,00
Skórko Piotr IF 4,77
James Patrycja IIA 5,09
Tkaczyk Oliwia IIA 4,75
Chudzik Piotr IIB 5,08
Rozbicka Karolina IIB 5,08
Olszewski Mateusz IIB 5,00
Trzciƒska Katarzyna IIB 5,00

Wojnarska Sylwia IIB 5,00 
St´pniak Marcin IIB 4,92
Tarasewicz Konrada IIB 4,77
Pietrak Aleksandra IIC 5,20
Jankowska Daria IIC 4,92
Buczyƒska Martyna IIC 4,85
Budniak Ma∏gorzata IIC 4,85
Kaczmarczyk Agnieszka IIC 4,77
¸egosz Izabella IID 5,10
Gorczyca Ewa IID 4,80
Franczuk Artur IIE 4,85
Ma∏etka Szymon IIE 4,77
Trzpil Tomasz IIE 4,77
Trzpil Piotr IIF 4,77
Rytka Anna IIIA 5,36

Orzechowska Anna IIIA 4,86
Paƒko Dariusz IIIA 4,86
Kulas El˝bieta IIIB 5,50
˚aboklicka Aleksandra IIIB 5,21
Marzoch Jakub IIIB 5,14
Zaborowska Julia IIIB 5,07
Kurzàtek Edyta IIIB 4,86
Wolska Sonia IIIB 4,86
Kamiƒski Rafa∏ IIIC 5,14
Stanis∏awska Katarzyna IIIC 5,14
Gonta Aleksandra IIIC 5,00
Krawczak Katarzyna IIIE 5,14
Wyrzykowska Karolina IIIE 5,14
Pieƒkowska Sylwia IIIE 5,00
Sobaƒska Justyna IIIE 4,92

Piórkowski Arkadiusz IIIE 4,86
Grzelak Patrycja IIIE 4,79
Sycik Magdalena IIIE 4,79
Krajewski Robert IIIF 5,43
Bielecki Micha∏ IIIF 5,29
Wielgat Iwona IIIF 5,14
Gontarz Ewelina IIIF 4,93
Kowalczyk Paulina IIIF 4,86

Dyrektor Publicznego
Gimnazjum Nr 2 

mgr Ma∏gorzata ZyÊk

Najwa˝niejsze dokonania Publicznego
Gimnazjum nr 2 w latach 2002-2004
c.d. ze str. 4

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2003/200
Êrednia szko∏y – 55,66
Êrednia gminy = 55,36
Êrednia powiatu = 51,95

Êrednia woj. Mazowieckiego =
55,30
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Zawody p∏ywackie dla uczniów Jedynki
Dnia 26 maja 2004 r. na p∏y-

walni przy ul. Balkonowej
w Warszawie odby∏y si´
Szkolne Zawody p∏ywackie
dla uczniów klas piàtych. Zor-
ganizowane zosta∏y przez na-
uczycielk´ wychowania fi-
zycznego i trenerk´ p∏ywania
Ann´ Gorczyƒskà przy wspó∏-
pracy z nauczycielem wycho-
wania fizycznego Dariuszem
Zadro˝nym.

Zawody rozegrane by∏y
w dwóch kategoriach: ch∏op-
ców i dziewczàt, startowa∏o
∏àcznie 22 dzieci. Ze wzgl´du
na zró˝nicowany poziom p∏y-
wania uczniów wykazujàcych
si´ lepszà technikà i wytrzy-
ma∏oÊcià walczyli na dystan-
sach 50-metrowych, natomiast
pozostali zawodnicy rozgry-
wali wyÊcig na dystansach 25-
metrowych. Ka˝dy uczestnik
zawodów walczy∏ w dwóch
konkurencjach – stylem do-
wolnym (kraulem) i stylem
grzbietowym. ¸àcznie wyÊcigi
odby∏y si´ w:

– konkurencji 25 m stylem
grzbietowym ch∏opców i dzie-
wczàt,

– konkurencji 25 m stylem

dowolnym ch∏opców i dziew-
czàt,

– konkurencji 50 m stylem
grzbietowym ch∏opców i dzie-
wczàt,

– konkurencji 50 m stylem
dowolnym ch∏opców i dziew-
czàt,

O wysokim poziomie zawo-
dów Êwiadczyç mogà bardzo
dobre rezultaty na d∏u˝szym
dystansie zarówno u ch∏opców
jak i u dziewczàt (czasy w gra-
nicach 41 – 43 s.) oraz wiele
rekordów ˝yciowych na dy-
stansie 25 m kraulem i grzbie-
tem. Dzieci zaprezentowa∏y
bardzo dobrà technik´ p∏ywa-
nia dwoma stylami p∏ywacki-
mi, umiej´tnoÊç poprawnego
startu do grzbietu, niektórzy
skoku startowego oraz nawro-
tów a tak˝e znajomoÊç przepi-
sów p∏ywania. Dla orientacji
podam, ˝e wyniki na dystansie
50 m stylem dowolnym osià-
gni´te przez: 
Grzegorza Bugaja z kl Vc – 0:
41,6,
Marcina Gierdoa z kl Vc – 0:
42,1,
Konrada Pietruszewskiego
z kl. Vd – 0: 43,5,

Karolin´ Zawadzkà z kl. Vc –
0: 43,6, sà wystarczajàce pod-
czas egzaminu dla kandyda-
tów na stopieƒ m∏odszego ra-
townika.

Na szczególne wyró˝nienie
zas∏uguje jedyna startujàca
w gronie piàtoklasistów uczen-
nica klasy IIIE Kinga Piskorz,
która Êcigajàc si´ ze swoimi
starszymi kole˝ankami na dy-
stansie 25 m stylem grzbieto-
wym wywalczy∏a wysokie IV
miejsce.

Zawody odby∏y si´ w od-
Êwi´tnej oprawie, w obecnoÊci
publicznoÊci – rodziców, dy-
rektora p∏ywalni Bart∏omieja
Murawskiego, przewodniczà-
cej Rady Rodziców Ewy
UÊciƒskiej, jak równie˝ dyrek-
tora Szko∏y Podstawowej nr
1 w Zàbkach – p. Joanny Od-
zeniak. Wszyscy zawodnicy
odebrali z ràk pani dyrektor
pamiàtkowe dyplomy oraz s∏o-
dycze ufundowane przez Skle-
pik Szkolny i Rad´ Rodziców.

Oto wyniki:
25 m grzbiet – ch∏opcy

Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Krystian Adamczyk Vc 0: 26,8 I
Jakub Bagiƒski Vc 0: 26,8 I

Sport w dwójce!
Koniec roku szkolnego, wa-

kacje w pe∏ni, nadszed∏ czas
podsumowaƒ. W „dwójce” jak
zwykle du˝o emocji sporto-
wych. W minionym roku
szkolnym liczna ekipa naszej
szko∏y zaakcentowa∏a swój
udzia∏ w wielu wydarzeniach
sportowych, które rozgrywane
by∏y w ramach VI Mazowiec-
kich Igrzysk M∏odzie˝y Szkol-

nej. Zdà˝yliÊmy si´ ju˝ przy-
zwyczaiç do tego, ˝e drzemià-
ce talenty sportowe uczniów
naszej szko∏y, co roku skutecz-
nie s∏awià imi´ „zàbkowskiej
dwójki” na ca∏ym Mazowszu.
Dowodem na to jest fakt, i˝
Zàbki sà uwa˝ane w Êrodowi-
sku sportowym za groênego
rywala, a nawet faworyta
w niektórych dyscyplinach.

Ju˝ od pierwszych tygodni
wrzeÊnia przystàpiliÊmy do
ci´˝kiej pracy, zaczynajàc tra-
dycyjnie Jesiennymi Biegami
Prze∏ajowymi w parku miej-
skim oraz traktujàc je jako
Êwietnà zabaw´, a zarazem
rozruszanie si´ po wakacjach
i przygotowanie do ca∏orocz-
nych zawodów, do których na-
le˝à mi´dzy innymi: indywidu-
alne biegi prze∏ajowe, sztafeto-
we biegi prze∏ajowe, gry ze-
spo∏owe (mini koszykówka,
mini pi∏ka r´czna, mini pi∏ka
no˝na), p∏ywanie, tenis sto∏o-
wy, czwórbój lekkoatletyczny.

Skoncentrujmy si´ jednak
na najwi´kszych sukcesach,
a wi´c na dyscyplinach, w któ-
rych doszliÊmy na najwy˝sze
szczeble rozgrywek tzn. mi´-
dzypowiatowy i wojewódzki. 

W indywidualnych biegach
prze∏ajowych w zawodach
mi´dzypowiatowych, które
odby∏y si´ w Bia∏obrzegach,
wystartowa∏o 14 reprezentan-
tów naszej szko∏y:
1. Anna Grabowska 4b
2. Kacper Piekarz 4e
3. Piotr Szostak 4c
4. Emilia Sasin 5e
5. Paulina Âlusarz 5a

6. Kamil Kowalski 5d
7. Katarzyna ̊ och 5e
8. Maria D´bska 6f
9. Monika Jarosiƒska 6b
10. Milena Zam´cka 6e
11. Adrian Rowicki 6e
12. Arkadiusz Pasto∏a 6a
13. Igor K´dzierski 6f

Do zawodów na szczeblu
wojewódzkim zakwalifikowa-
∏o si´ 8 osób:

1. Kacper Piekarz z 4e,
który odniós∏ najwi´kszy
sukces w historii naszej szko-
∏y w biegach prze∏ajowych –
2 miejsce i srebrny medal na
Mazowszu!
2. Katarzyna ˚och 5e – 23
miejsce,
3. Monika Jarosiƒska 6b – 24
miejsce,
4. Milena Zam´cka 6e – 36
miejsce,
5. Arkadiusz Pasto∏a 6a – 14
miejsce,
6. Piotr Maciejewski 6f – 46
miejsce,

Punktowane miejsca zaj´li
tak˝e:
1. Kamil GawryÊ 5e,
2. Piotr Szostak 4c,

W sztafetowych biegach
prze∏ajowych 10x800 m. trium-

W tym roku nie by∏o inaczej.
ReprezentowaliÊmy naszà
szko∏´ na wszystkich szcze-
blach igrzysk, od rejonowego
poprzez powiatowy, mi´dzy-
powiatowy a˝ do wojewódz-
kiego. WystartowaliÊmy ∏àcz-
nie w 16. dyscyplinach w kate-
gorii dziewczàt i ch∏opców
zgodnie z kalendarzem imprez
Szkolnego Zwiàzku Sporto-
wego powiatu wo∏omiƒskiego,
rejonu Legionowo i woje-
wództwa mazowieckiego. 

Ustanowienie herbu dla miasta Zàbki
Do 1930 r. wieÊ Zàbki nale-

˝a∏a do gminy w Wawrze. Od
1930 do 1952 roku nasza miej-
scowoÊç nale˝a∏a do gminy
w Markach powiatu warszaw-
skiego. W roku 1952 powstaje
w Zàbkach Gromadzka Rada
Narodowa. Pierwszym prze-
wodniczàcym by∏ Zygmunt
Rych∏owski. Siedziba gminy
by∏a w prywatnym budynku
przy ulicy GórnoÊlàskiej 4.
W roku 1956 Zàbki podniesio-
ne zosta∏y do rangi osiedla. Na-
st´puje nap∏yw ludnoÊci
z uwagi na bliskoÊç do War-
szawy gdzie ludnoÊç (przewa˝-
nie z terenów wschodnich)
otrzymuje prac´, a Zàbki s∏u˝à
jako hotel mieszkalny. Na mo-
cy rozporzàdzenia prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 9 grudnia
1996 r. Dz. U. Nr 52 poz. 34
z dniem 1 stycznia 1967 r.
z obszaru osiedla zosta∏o utwo-
rzone miasto Zàbki. W dniu
6 stycznia 1967 r. odby∏a si´
pierwsza uroczysta sesja Miej-
skiej Rady Narodowej. 

W roku 1983 na XII sesji
Miejskiej Rady Narodowej
w Zàbkach przewodniczàcy
Edmund Kupiec wystàpi∏
z propozycjà do radnych
o ustanowienie herbu dla mia-
sta. W sk∏ad komisji weszli
radni: Ryszard ˚bikowski ja-
ko przewodniczàcy oraz Jan
Suchodolski i Henryk Nowak.
Do opracowania projektu her-
bu potrzebne by∏o sporzàdze-
nie monografii Zàbek, którego
napisanie powierzono Ryszar-
dowi ˚bikowskiemu. Ten˝e
w dniu 21 lipca 1985 r. na sesji
Miejskiej Rady Narodowej
wr´czy∏ monografi´ przewod-

niczàcemu Edmundowi Kup-
cowi. Sprawa ustanowienia
herbu dla Zàbek zosta∏a roz-
propagowana wÊród spo∏e-
czeƒstwa Zàbek oraz m∏odzie-
˝y szkolnej. Do komisji wp∏y-
n´∏y projekty herbów wykona-
ne przez:

1. Andrzeja Haydera (pro-
fesjonalist´ w tej sztuce),

2. Andrzeja Zalewskiego
(historyka sztuki),

3. Ryszarda ˚bikowskiego.
oraz 68 projektów m∏odzie-

˝y szkó∏ zàbkowskich.
W dniu 18 maja 1987 r. Ko-

misja Spo∏eczna Oceny Herbu
dla miasta Zàbki zapozna∏a si´
ze wszystkimi projektami her-
bów i za najlepszy uzna∏a pro-
jekt z∏o˝ony przez Ryszarda
˚bikowskiego. Wyró˝niono 12
prac przedstawionych przez
m∏odzie˝ szkolnà. Herb zapro-
jektowany przez Ryszarda ̊ bi-
kowskiego zawiera elementy,
które majà swojà symbolik´. 

Po stronie lewej znajduje si´
cz´Êç or∏a bia∏ego w koronie,
b´dàcego kopià or∏a z nagrob-
ka króla Kazimierza Jagielloƒ-
czyka. Projektodawca uwa˝a∏,
i˝ god∏o tego w∏adcy w pe∏ni
zas∏uguje, aby by∏o w herbie
naszego miasta. Z∏ota korona
ma symbolizowaç w∏asnoÊç
królewskà, jakà by∏a ówcze-
sna Wola Zàbkowska. Kazi-
mierz Jagielloƒczyk jako król
Polski zakoƒczy∏ istniejàcy do
wielu lat konflikt z Zakonem
Krzy˝ackim doprowadzajàc
do pokoju w Toruniu. Do∏à-
czy∏ do korony ziemi´ oÊwi´-
cimskà i cz´Êç Mazowsza. Za
jego panowania Polska uzy-
ska∏a dost´p do morza oraz do

wielkich portów Gdaƒska i El-
blàga. Jako ciekawostk´ nale-
˝y wspomnieç, ˝e król Kazi-
mierz Jagielloƒczyk nie umie-
jàc czytaç ani pisaç dba∏ o sta-
ranne wykszta∏cenie swych
dzieci. Umierajàc pozostawi∏
Polsk´ w dobrym stanie go-
spodarczym. 

Zielony listek topoli w her-
bie ma symbolizowaç ˝ycie,
ochron´ Êrodowiska oraz fakt,
˝e w Zàbkach urodzi∏ si´ Êwia-
towej s∏awy biolog Micha∏
Szubert, za∏o˝yciel ogrodu bo-
tanicznego na terenie górnych
¸azienek. By∏ wielkim znawcà
flory na terenie podwarszaw-
skim – Zàbek, Rembertowa,
Zielonki, lasów Kabackich. 

Dolna cz´Êç herbu to murek
z czerwonej ceg∏y, symbolizu-
je on wielkie cegielnictwo na
terenie Zàbek, ponadto ozna-
cza równie˝ wielki rozwój bu-
downictwa na terenie Zàbek. 

W dniu 29 maja 1987 r. na
XX sesji Miejskiej Rady Na-
rodowej w Zàbkach Komisja
do spraw Ustanowienia Herbu
dla miasta Zàbki przedstawi∏a
wysokiej radzie protokó∏, któ-
ry odczyta∏ radny Henryk No-
wak. Radni jednog∏oÊnie pod-
j´li uchwa∏´ i zatwierdzili herb
zaprojektowany przez Ryszar-
da ˚bikowskiego. Herb przed-
stawiony zosta∏ projektantowi
mgr in˝. Mariuszowi Wàsiko-
wi, który stwierdzi∏, ˝e jest
zgodny z wymogami heraldy-
ki. Pierwowzór herbu na szkle
wykona∏ Antoni Sosnowski
nie pobierajàc ˝adnego wyna-
grodzenia. Herb Zàbek jest
u˝ywany powszechnie przez
w∏adze miasta oraz wszystkie
instytucje na terenie miasta.

red.

Âwi´to Polskiej Niezapominajki w „LeÊnym Zakàtku”
Niezapominajki sà to kwiatki

z bajki...”
Przedszkole Nr 2 „LeÊny Za-

kàtek” przystàpi∏o do kolejnej
ogólnopolskiej akcji proekolo-
gicznej promowanej przez Pier-
wszy Program Polskiego Radia
Eko-Radio – „Âwi´ta Polskiej
Niezapominajki”. Obchodzone
jest ono 15 maja i jest dniem
wielu inicjatyw na rzecz Ziemi.
Symbolem Êwi´ta jest skromna,
ale Êliczna niezapominajka.
Dzieci z najstarszej grupy „S∏o-
neczka” przygotowa∏y z tej oka-
zji program artystyczny o tema-
tyce ekologicznej dla m∏odszy
kolegów, w ogrodzie przed-
szkolnym posadziliÊmy nieza-
pominajki. Pomys∏ tak bardzo
podoba∏ si´ wszystkim dzie-
ciom i nauczycielom, ˝e posta-
nowiliÊmy naszà akcj´ rozsze-
rzyç i po∏àczyç z Dniem Matki.
Âwi´to to w tym roku w naszym
przedszkolu obchodzone by∏o
pod has∏em „Niezapominajka
dla mamy”, tym razem by∏ to

piknik w ogrodzie przedszkol-
nym. W tym dniu w ogrodzie
dominowa∏ kolor niebieski
(kwiaty, dekoracje, rysunki,
ubiór). Urocze „Niezapominaj-
ki” ubrane oczywiÊcie na niebie-
sko Êpiewa∏y okolicznoÊciowe
piosenki, mówi∏y wiersze, wr´-
cza∏y wykonane przez siebie
upominki. UroczystoÊç przebie-
ga∏a w weso∏ej, serdecznej at-
mosferze, mo˝na by∏o wygraç
niespodziank´ na loterii fanto-
wej, spróbowaç pysznych ciast
i bigosu przygotowanych przez
rodziców i panie kucharki, wziàç
udzia∏ w konkursach tanecznych.

Z wypowiedzi dzieci i rodzi-
ców wynika, ˝e impreza by∏a
bardzo udana. MyÊl´, ˝e po-
mocna w kszta∏towaniu wÊród
dzieci postaw ma∏ych ekologów
to znaczy: szacunku do ojczy-
stej przyrody, dostrzegania jej
pi´kna. Akcj´ t´ b´dziemy kon-
tynuowaç w latach nast´pnych.

Anna Kryƒska

Tomasz Miko∏ajczyk Vc 0:
27,5 II
Dominik Reczek Vc 0: 28,1 III
Maciek Wojciechowski Vc 0:
28,3 IV
Damian Urbanowski Vb 0:
28,6 V
Dominik Wójcik Vb 0: 28,8 VI

25 m grzbiet – dziewczàt
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Sylwia Ma∏ecka Vb 0: 27,2 I
Agnieszka Kamiƒska Vc 0:
31,3 II
Justyna Porzeziƒska Vc 0:
34,3 III
Kinga Piskorz IIIe 0: 35,4 IV
Magda Pietrzak Vb 0: 38,6 V

50 m grzbiet – ch∏opcy
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Konrad Pietruszewski Vd 0:
46,7 I
Marcin Gieroba Vc 0: 47,4 II
Grzegorz Bugaj Vc 0: 49,0 III
¸ukasz UÊciƒski Vb 0: 51,6 IV

50 m grzbiet – dziewczàt
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Karolina Zawadzka Vc 0; 51,9 I
Karolina Lasecka Vc 0: 55,8 II
Olga Sobczak Vc 0: 56,4 III
Karolina Smarc Vc 1: 01,9 IV
Magdalena Smarc Vc 1: 03,1 V
Magdalena Lasecka Vc 1:
04,8 VI

25 m Kraul – ch∏opcy
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Dominik Reczek Vc 0: 25,6 I

Maciej Wojciechowski Vc 0:
28,5 II
Tomasz Miko∏ajczyk Vc 0:
30,3 III
Krystian Adamczyk Vc 0:
33,7 IV

25 m Kraul – dziewczàt
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Sylwia Ma∏ecka Vb 0: 23,2 I
Magdalena Smarc Vc 0: 24,5 I
Magda Pietrzak Vb 0: 28,4 III
Agnieszka Kamiƒska Vc 0:
32,1 IV

50 m Kraul – ch∏opcy
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Grzegorz Bugaj Vc 0: 41,6 I
Marcin Gieroba Vc 0: 42,1 II
Konrad Pietruszewski Vd 0:
43,5 III
Dominik Wójcik Vb 0: 47,2 IV
¸ukasz UÊciƒski Vb 0: 48,2 V
Jakub Bagiƒski Vc 0: 49,2 VI
Damian Urbanowski Vb 0:
51,3 VII 

50 m Kraul – dziewczàt
Imi´ i nazwisko klasa wynik miejsce
Karolina Zawadzka Vc 0: 43,6 I
Karolina Lasecka Vc 0: 48,8 II
Magdalena Lasecka Vc 0:
50,8 III
Karolina Smarc Vc 0: 50,9 IV
Olga Sobczak Vc 0: 59,0 V
Justyna Porzeziƒska Vc 1:
00,0 VI.

Anna Gorczyƒska

c.d. na str. 7



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● CCOO  SS¸̧YYCCHHAA åå?? ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7

fowali w tym roku ch∏opcy.
W zawodach mi´dzypowiato-
wych, których zresztà byliÊmy
gospodarzami (goÊciliÊmy dru-
˝yny szkó∏ podstawowych
i gimnazjalnych z ca∏ego rejo-
nu Legionowo), sztafeta
„dwójki” zaj´∏a I miejsce, pla-
sujàc si´ w województwie na
wysokim V miejscu.

A oto sk∏ad sztafety:
1. Kacper Piekarz 4e
2. Tomasz Ol´dzki 5d
3. Mariusz Lasecki 5a
4. Arkadiusz Pasto∏a 6a
5. Maciej Krupiƒski 6a
6. Adrian Podlaski 6b
7. Adrian Rowicki 6e
8. Mateusz Szulakowski 6e
9. Bartosz Hnatowski 6e
10. Krzysztof Bobrowicz 6f
11. Igor K´dzierski 6f
12. Piotr Maciejewski 6f

Nast´pnà dyscyplinà, w któ-
rej szko∏a odnosi sukcesy jest
p∏ywanie. Osiàgni´cia w tej
dziedzinie sà szczególnie wa˝-
ne, dlatego ˝e szko∏a nie posia-
da basenu i zmuszona jest do-
woziç dzieci na p∏ywalni´. Jest
to ucià˝liwe, gdy˝ zaj´cia od-
bywajà si´ tylko raz w tygo-
dniu i w dodatku w godzinach
popo∏udniowych.

Jak si´ domyÊlacie wymaga
to du˝ego samozaparcia i wy-
trwa∏oÊci od uczniów. Niektó-
rzy zawodnicy ze sk∏adu szta-
fety, aby jeszcze lepiej przygo-
towaç si´ do zawodów, ucz´sz-
czali na zaj´cia dodatkowe.

Ci´˝ka, ca∏oroczna praca na-
szych podopiecznych zaowo-
cowa∏a II miejscem dziewczàt
i ch∏opców w zawodach mi´-
dzypowiatowych, które odby∏y
si´ w Piasecznie.

A oto sk∏ady sztafet:
Dziewcz´ta

1. Karolina Niemyjska 3a
2. Marta Krzyczkowska 3f
3. Anna Witkowska 4c
4. Ma∏gorzata Niedziƒska 4e
5. Katarzyna ̊ och 5e
6. Martyna Krajewska 5b
7. Karolina Piekarz 6e
8. Dominika Nowacka 6b

Ch∏opcy
1. Micha∏ Dobosz 3a
2. Maksymilian Gut 3c
3. Miko∏aj Podkoƒski 4a

4. Kacper Piekarz 4e
5. Mariusz Lasecki 5a
6. Mateusz Mizerski 5e
7. Igor K´dzierski 6f
8. Bart∏omiej Korycki 6e

Godnym podkreÊlenia suk-
cesem jest pozycja szczypior-
nistek i szczypiornistów naszej
szko∏y. Mimo, ̋ e placówka na-
sza nie posiada odpowiednich
warunków do uprawiania tej
dyscypliny (ma∏a sala gimna-
styczna), to co roku nawiàzuje-
my walk´ z najlepszymi zespo-
∏ami w województwie. 

W tym roku dru˝yny dziew-
czàt i ch∏opców, pokonujàc bez
wi´kszych problemów dru˝y-
ny w powiecie i mi´dzypowie-
cie, znalaz∏y si´ w Radomiu
w gronie najlepszych 12 dru-
˝yn z ca∏ego województwa. 

Dziewcz´ta
1. Joanna Âliwka 6b
2. Paulina Woêniak 6b
3. Nadin Skóra 6c
4. Klaudia Urbaƒska 6c
5. Ewa Fràckiewicz 6c
6. Milena Zam´cka 6e
7. Karolina Piekarz 6e
8. Kamila S´kielewska 6e
9. Patrycja Sobaƒska 6f
10. Aleksandra Kalinowska 6f
11. Maria D´bska 6f
12. Marta Otulak 6f
13. Magda Szczepkowska 6f
14. Kamila Waçkowska 6f
15. Anna WiÊniewska 6f
16. Martyna Krajewska 5b

Ch∏opcy
1. Kacper Piekarz 4e
2. Bartosz Wojda 5b
3. Arkadiusz Pasto∏a 6a
4. Mateusz Tyszkiewicz 6a
5. Kamil Puchalski 6b
6. Mariusz PodleÊ 6c
7. Adrian Rowicki 6e
8. Mateusz Szulakowski 6e
9. Piotr Pot´ga 6e
10. Przemys∏aw Wojtkowski 6e
11. Igor K´dzierski 6f
12. Rafa∏ Koziara 6f
13. Damian Siekierka 6f
14. ̧ ukasz Âledê 6f
15. Piotr Maciejewski 6f

Na poczàtku wspomnia∏am,
˝e postrzegani jesteÊmy w roli
faworytów. Tak jest w przypad-
ku czwórboju LA, szczególnie
ch∏opców. W tym roku, po suk-
cesach na szczeblu powiato-
wym i mi´dzypowiatowym,
dru˝yny dziewczàt i ch∏opców
pojecha∏y do Siedlec na zawo-

dy wojewódzkie. Ch∏opcy zaj´-
li wspania∏e III miejsce, zdoby-
wajàc bràzowy medal, a Arka-
diusz Pasto∏a uzyska∏ tytu∏ naj-
lepszego zawodnika czwórboju
LA na Mazowszu, bijàc rekor-
dy w rzucie pi∏eczkà palantowà
– 64,5 metra i skoku w dal –
5,33 centymetry.

Dziewcz´ta, os∏abione kon-
tuzjami w wyniku zaci´tych
meczy w pi∏k´ r´cznà, zaj´∏y
XII miejsce, uzyskujàc jednak
jeszcze wy˝szy wynik punkto-
wy ni˝ na szczeblach ni˝szych.
Âwiadczy to o wysokim pozio-
mie zawodów.

A oto sk∏ady dru˝yn:
Dziewcz´ta

1. Milena Zam´cka 6e
2. Karolina Piekarz 6e
3. Nadin Skóra 6c
4. Aleksandra Kalinowska 6f
5. Maria D´bska 6f
6. Monika Jarosiƒska 6b
7. Anna WiÊniewska 6f

Ch∏opcy
1. Kacper Piekarz 4e
2. Mariusz Lasecki 5a
3. Arkadiusz Pasto∏a 6a
4. Maciej Krupiƒski 6a
5. Adrian Rowicki 6e
6. Adrian Podlaski 6b
7. Piotr Maciejewski 6f

JesteÊmy bardzo zadowoleni
z postawy naszych uczniów,
gratulujemy im wspania∏ych
wyst´pów na arenie sportowej,
dzi´kujemy za wspania∏à
wspó∏prac´, która by∏a dla nas
ogromnà przyjemnoÊcià. 

Ten wspólny wysi∏ek zaowo-
cowa∏ pucharem, który szko∏a
otrzyma∏a za I miejsce w Klasy-
fikacji Szkó∏ Podstawowych
powiatu wo∏omiƒskiego w roku
szkolnym 2003/ 2004. 

P. S. Podzi´kowanie
Nauczyciele wychowania fi-

zycznego i sportowcy SP 2 pra-
gnà podzi´kowaç Pani Dyrektor
Janinie St´pak za wielkie serce
dla sportu w naszej szkole.

Dzi´kujemy za przychylnoÊç,
otwartoÊç i szczeroÊç, za goràce
dopingowanie nas i uczniów.
Dzi´kujemy za wspólne wyjaz-
dy na zawody sportowe, za
wspólnie prze˝ywane emocje.

B´dzie nam bardzo brakowaç
tej przys∏owiowej „maskotki”,
w której rol´ tak wspaniale si´
Pani wciela∏a. Dzi´kujemy!!!

Dagmara Dobosz

Anglomaniacy z klas trzecich
naszej szko∏y znów mieli okazj´
wykazaç si´ swoimi umiej´tno-
Êciami j´zykowymi. Po szkol-
nym konkursie j´zyka angiel-
skiego przysz∏a kolej na wypró-
bowanie swoich si∏ na arenie
mi´dzynarodowej!

29 maja 2004 roku odby∏ si´
u nas egzamin Cambridge Young
Learners organizowany przez
British Council, potwierdzajàcy
znajomoÊç j´zyka angielskiego na
poziomie Starters. W egzaminie
wzi´∏o udzia∏ 8 uczniów (tylko
8 ze wzgl´du na doÊç wysokà
op∏at´). Egzamin sk∏ada∏ si´
z 3 cz´Êci: Listening, Reading
and Writing oraz Speaking. Prze-
prowadza∏a go pani egzaminator
z British Council. Testy zostanà
teraz wys∏ane do Cambridge,
gdzie b´dà sprawdzane i oceniane.

Ka˝dy z uczestników otrzyma cer-
tyfikat UNIVERSITY of CAM-
BRIDGE, który b´dzie potwier-
dzeniem znajomoÊci j´zyka an-
gielskiego na poziomie „Starters”.
Dodaç nale˝y, ˝e certyfikaty te sà
honorowane na ca∏ym Êwiecie.

Sukcesy j´zykowe trzeciokla-
sistów sà naszà wielkà dumà
i uwieƒczeniem trzyletniej pracy.
Pracy zarówno w czasie obo-
wiàzkowych zaj´ç lekcyjnych
jak i zaj´ç ko∏a j´zyka angielskie-
go prowadzonych przez p. Ma∏-
gorzat´ Marzec i p. Ann´ Smag´.

Wszystkim uczestnikom nale-
˝à si´ gratulacje! Miejmy nadzie-
j´, ˝e to dopiero poczàtek ich ka-
riery j´zykowej, a odniesione
sukcesy dodadzà pewnoÊci siebie
i rozbudzà motywacj´ do nauki
j´zyków obcych. 

Ma∏gorzata Marzec

Sport w dwójce!
c.d. ze str. 6

CERTYFIKATY UNIVERSITY of CAMBRIDGE
DLA ANGLOMANIAKÓW Z JEDYNKI

O G ¸ O S Z E N I E
Miejski Zak∏ad Komunalny w Zàbkach ul. Wojska Polskiego10 tel. 781-

68-18 og∏asza przetarg nieograniczony na wykonanie zimowego utrzyma-
nia dróg miejskich miasta Zàbki w zakresie odÊnie˝ania i usuwania
go∏oledzi solankà ulic.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargu mo˝na ode-
braç w Miejskim Zak∏adzie Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.
781-68-18

Oferty cenowe nale˝y sk∏adaç w opiecz´towanej kopercie w Sekre-
tariacie Urz´du Miasta Zàbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w terminie do
4 paêdziernika 2004 r. (do godz. 11.30) w/g za∏àcznika nr. 1 do istotnych
warunków zamówienia z dopiskiem,, Zimowe utrzymanie ulic m. Zàbki”.

Upowa˝nionym do udzielania informacji jest P. Józef Sk∏odowski 
Otwarcie ofert odb´dzie si´ dnia 4 paêdziernika 2004 r. o godz. 12.00

w Miejskim Zak∏adzie Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 10.
W przetargu mogà wziàç udzia∏ oferenci którzy:
1. spe∏niajà wymogi okreÊlone w specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia.
2. spe∏niajà wymogi okreÊlone w art. 22 Ustawy o zamówieniach pub-

licznych.
KIEROWNIK ZAK¸ADU

Gazeta ukazuje si´ w ostatnià niedziel´ miesiàca. 
Kolejny numer uka˝e si´ w ostatnià niedziel´ paêdziernika.

Gazeta równie˝ na stronie www.zabki.pl. Aby otrzymaç
gazet´ w wersji elektronicznej prosz´ wys∏aç e-mail 

na adres: coslychac0@op.pl

Podzi´kowanie
Pragniemy z∏o˝yç podzi´kowania dla pu∏kownika Piotra

¸ukaszewicza, inicjatora naszej wystawy przy mi´dzynarodowej
konferencji Cywilno-Wojskowego Zarzàdzania Ruchem Lot-
nicznym w hotelu Mariott w Warszawie.

Rodzice i Dzieci z zàbkowskiego Ko∏a Niepe∏nosprawnych
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Kolejka 1 – Dolcan Zàbki –
Delta Warszawa 3 – 0

D. Wysocki 17 (k), 44, Mi-
chalczyk 55

Kolejka 2 – Szyd∏owianka
Szyd∏owiec – Dolcan Zàbki 0 – 2

Fijo∏ek 54, D. Wysocki 82
Kolejka 3 – Dolcan Zàbki -

Wis∏a II P∏ock 7 – 0
D. Wysocki 22, 41, 55, Odzi-

mek 31, Michalczyk 53,
Fijo∏ek 60, Staƒczyk 69
Kolejka 4 – Pogoƒ Siedlce –

Dolcan Zàbki 0 – 2
D. Wysocki 70, Biernacki 85
Kolejka 5 – Dolcan Zàbki -

KS ¸omianki 4 – 1
D. Wysocki 18 (k), 36 (k), 69,

80 – Jarzyna 62
Kolejka 6 – KS Piaseczno -

Dolcan Zàbki 0 – 0
Kolejka 7 – Dolcan Zàbki –

Nadnarwianka Pu∏tusk 3 – 1
Michalczyk 36, Redel 55, D.

Wysocki 72 – Zubrzycki 45
Kolejka 8 – Mazur Karczew -

Dolcan Zàbki 18. IX, 16: 00
Kolejka 9 – Dolcan Zàbki –

GLKS Nadarzyn 25. IX, 15: 30
Kolejka 10 – Korona Góra

Kalw. – Dolcan Zàbki 3 X, 15.00
Kolejka 11 – Dolcan Zàbki –

Kasztelan Sierpc        9 X, 15: 00
Kolejka 12 – Olimpia Warsza-

wa – Dolcan Zàbki 16 X, 11.00
Kolejka 13 – Dolcan Zàbki –

Pilica Bia∏obrzegi   23 X, 14: 00
Kolejka 14 – ˚bik Nasielsk –

Dolcan Zàbki 30 X, 14: 00
Kolejka 15 – Dolcan Zàbki –

Polonia II Warszawa 6 XI, 13. 30
Kolejka 16 – Dolcan Zàbki –

KS Warka 13 XI, 13.00
Kolejka 17 – Narew Ostro∏´-

ka – Dolcan Zàbki 20 XI, 13.00

IV liga 2004/2005, 
grupa: 

mazowiecka


