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Wernisa¿ malarstwa i rzeŸby Jacka Ga³czyñskiego

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, kto
we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie"
(J 11,25)

Serdecznie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych,
Mieszkańcom Ząbek składają

Przewodniczący Rady Miasta w Ząbkach
Burmistrz Miasta Ząbki
oraz redakcja „Co słychać?“

*

*

*

Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus, który zwyciężył
grzech i śmierć naszą, wzmocni nas w nadziei i wierze.
Niech zatryumfuje miłość do Boga i każdego człowieka.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu,
Uczniom i Rodzicom, życzy
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Joanna Odzeniak

Wieloletni Program Inwestycyjny
na lata 2005-2009 przyjęty
Rada Miasta na sesji w dniu 24
lutego br. zatwierdziła Wieloletni
Program Inwestycyjny na lata 20052009. Program obejmuje tylko duże
inwestycje tj. kanalizację i wodociągi magistralne, ulice o szerokości co
najmniej 12 m oraz inwestycje pozostałych rodzajów, ale o wartości
co najmniej 100 tys. zł.
Inicjatorem opracowania WPI
był radny Krzysztof Słomka i Komisja Społeczna Rady Miasta. Na
ich wniosek Rada Miasta na Sesji
w dniu 20 maja 2004 r. podjęła
uchwałę zobowiązująca Burmistrza do opracowania takiego pro-

gramu. Komisja Rewizyjna podczas lipcowej sesji przedstawiła
swoją propozycję hierarchizacji
zadań inwestycyjnych. Burmistrz
swoją propozycję przedłożył Radzie w październiku. Równocześnie w październiku była prowadzona przez Urząd Miasta akcja
zbierania wniosków do tego programu. Mieszkańcy, radni, burmistrzowie, komisje oraz Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta
złożyli łącznie 188 wniosków.
Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Burmistrz przedłożył Radzie Miasta

Ząbki zaszczycił znany artysta
wielkiego formatu – Jacek Gałczyński. W galerii MOK przy ul.
Orlej odbyło się 12 marca br.
otwarcie wspaniałej wystawy jego
malarstwa i rzeźby. Wernisaż tego
znanego artysty zaszczyciło wielu
mieszkańców naszego miasta
oraz władze samorządowe. Artysta podarował na pamiątkę po
jednej swojej pracy dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz władzom samorządowym.
Prace – obrazy, grafiki, rysunki
oraz rzeźba sakralna świętego
wzbudziły wielkie zainteresowanie. Jacek Gałczyński tworzy
wspaniałe rysunki o cienkiej, delikatnej, acz zdecydowanej kresce.
Perfekcyjnie operując kolorem wydobywa z tła najważniejsze
elementy obiektów, na których
pragnie skoncentrować naszą
uwagę. Ta technika świetnie się
sprawdza podczas oglądania kolekcji grafik z wizerunkami budynków i dzielnic miast. Obiekty zdają się wydobywać ku nam, niczym
puste, otwarte na przybyszów miasteczka. Przyglądając się im, odkrywamy więcej detali, tak jakbyśmy się zbliżali przez mgłę, sen...
Przedstawiono cykl obrazów
z końmi wspaniale oddających
piękno tych szlachetnych zwierząt.
Uchwycone jakby na chwilę, zastygłe na płótnie, a zarazem jakby były w ruchu. Delikatną wielobarw7 lutego br. Podczas debaty nad
WPI na Sesji w dniu 18 lutego
br. radni, z powodu stwierdzonych nieprawidłowości przy ocenie przez Urząd Miasta poszczególnych wniosków, nie przyjęli
WPI, równocześnie decydując
o pilnym opracowaniu własnego
projektu WPI. Projekt opracowała Komisja Gospodarcza
i przedłożyła go Radzie w dniu
24 lutego br. Projekt ten, z niewielkimi zmianami, został przez
Radę Miasta przyjęty.
Posiadanie przez gminę Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
jest koniecznym warunkiem do
uzyskania nie tylko funduszy unijnych, ale również wielu dotacji,

ną kreską Jacek Gałczyński tworzy
wspaniałe pejzaże, w których widać zamiłowanie do dużych otwartych przestrzeni, sugestywnie oddając klimat tych przestrzeni, jak
i warunków klimatycznych na nich
panujących. Niewątpliwie świadczy to o dużym talencie i wrażliwości artysty.
Ta wystawa to tylko część
twórczości artysty. Jacek Gałczyński jest osobą niepełnosprawną, żyje w świecie ciszy. Urodził
się w 1960 r. w Białej Podlaskiej.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Grafiki u prof. H. Chrostowskiej.
Przez kilka lat mieszkał i tworzył
we Włoszech. Uczestniczył w licznych plenerach i konkursach, zajmując I i II miejsce. Brał udział
w wystawach w Polsce, Danii,
USA, Niemczech i we Włoszech.
Otwarciu wernisażu towarzyszyła oprawa muzyczna. Popis

swoich możliwości muzycznych
dali ukraińscy artyści z Filharmonii Lwowskiej, pan Oleg Dowgal
i pani Witalia Parowa. Zaprezentowali utwory rozrywkowe, klasyczne i ludowe. Największe wrażenie na zgromadzonych zrobiło
wykonanie „Ave Maria”, „Aria”
Wolfganga Sebastiana Bacha,
utworów ludowych: „Samotny Pasterz”, „Memory” oraz przepięknie zaprezentowanego „Skowronka”. Zachwycona publiczność
nagrodziła artystów wielkimi brawami. Dwa dni wcześniej, 11 marca, artyści w Miejskim Ośrodku
Kultury dali 4 koncerty dla każdej
ze szkół: Szkoły Podstawowej nr
1, Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2. Dochód przeznaczony był na cele
charytatywne. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.
red.

chociażby z Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
Wieloletni Program Inwestycyjny nie zamyka możliwości realizacji inwestycji o charakterze
lokalnym. Wodociągi i kolektory
niemagistralne, ulice o szerokości
do 12 m oraz inne inwestycje
o wartości do 100 tys. zł będą re-

alizowane na dotychczasowych
zasadach, zgodnie ze złożonymi
przez mieszkańców deklaracjami
o partycypacji w budowie. Na tego typu inwestycje corocznie będzie przeznaczane około 20%
łącznych nakładów na miejskie
inwestycje.
red.

U WA G A ! Z A P I S Y D O S Z K O Ł Y !
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego 11
zaprasza rodziców /z dowodem osobistym i aktem urodzenia/
w celu zapisania dzieci urodzonych w 1999 r. do klasy „0” na rok
szkolny 2005/06 oraz do klasy I na rok szk. 2006/07, a także dzieci
urodzonych w 1998 r. do klasy I na r. szk. 2005/06.
Zapraszamy w dniach: 30.03–29.04 2005 r. w nw. godzinach:
poniedziałek 10.00–17.30,
wtorek, środa, czwartek, piątek. 8.30–15.30

Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Kolejny numer ukaże się w ostatnią niedzielę kwietnia.
Gazeta dostępna jest również na stronach internetowych: www.zabki.pl i www.zabki.net.pl.
GABINET LEKARSKI
Ząbki, ul. Niepodległości 1A

Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
– EKG, spirometria
– badania kierowców
– drobne zabiegi (zastrzyki)
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z XXXII Sesja Rady Miasta z
Dnia 18 lutego odbyła się
XXXII sesja Rady Miasta.
Uchwały geodezyjne
Radni nie wyrazili zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Ząbki uregulowanej
w księdze wieczystej KW nr 1875, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer
15 w obrębie 3-04 o powierzchni 806m2
położonej przy ulicy Poniatowskiego za
cenę nie mniejszą niż 450 zł m2.
W sprawie tej uchwały na sesję
przybyła grupa ząbkowskich przedsiębiorców i handlowców zaniepokojonych zagrożeniem utworzenia na tym
terenie sklepu wielkopowierzchniowego. Również Radni byli tego samego
zdania. Wśród nich przeważała opinia,
iż powstanie takiego sklepu przyniesie
Ząbkom więcej szkód niż wpływów.
Radny Edward Dzikowski kilka razy
podkreślił, że wielokrotnie kontaktowali się z nim w tej sprawie mieszkańcy. Radny uważa, że budując tak duży
sklep pozbawia się wielu ludzi warsztatu pracy. Mimo iż powyższa nieruchomość jest przeznaczona w planie
zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę mieszkaniową i wielorodzinną to, jak z zaniepokojeniem
zauważono, plan zagospodarowania
przestrzennego nie wyklucza prowadzenia tam usług i działalności gospodarczej o powierzchni do 2000 m2.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Piotr Uściński stwierdził, iż
wobec tak wielu obaw przedsiębiorców i nowych okoliczności, jakie pojawiły się w ostatnim czasie należy się
tej sprawie bliżej przyjrzeć. Przypo-

mniał wszystkim, że propozycja sprzedaży tego gruntu nie była propozycją
komisji. Zaproponowano cenę sprzedaży gruntu, ponieważ nie udało się
zrealizować propozycji zamiany własności działek. Ponadto zauważył, iż
teren ten leży w strefie konserwatorskiej koncepcji Miasta Ogrodu.
W związku z tym Gmina oraz Starostwo Powiatowe powinno się skonsultować z konserwatorem zabytków.
Rada Miejska wyraziła zgodę na
sprzedaż Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Wołominie działki
ewidencyjnej nr 52 z obrębu 1-16 o powierzchni 2291m2 położonej w Ząbkach przy ulicy Konopnickiej. Wyrażono również zgodę na sprzedaż
Nauczycielskiej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Oświata”
w upadłości działki ewidencyjnej nr
28/4 z obrębu 3-27 o powierzchni 2222
m2 położonej przy ulicy Gen. Stanisława Maczka. Obie działki stanowią
własność Gminy Ząbki i są w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty
w wysokości 90% od ceny ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Radni zobowiązali burmistrza do zagwarantowania aktem notarialnym przekazania
mieszkańcom przez Spółdzielnię
gruntu na tych samych zasadach.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
zbycie nieruchomości gruntowych na
drodze bezprzetargowej 11 działek
o powierzchniach od 22 do 52 m2, stanowiących własność gminy leżących
przy ulicy Sikorskiego. Działki te mają służyć do powiększenia sąsiednich
działek.

Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
miasta Ząbki na lata 2005-2008.

Dnia 24 br. lutego dobyła się
druga część XXXII sesji Rady
Miasta.

Burmistrz przedstawił Radzie projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Spośród wszystkich wniosków, jakie spłynęły Urząd Miasta
wybrał i zaproponował Radzie Miasta
inwestycje do realizacji w latach 20052008. Całą procedurę tworzenia projektu WPI omówił przewodniczący
Komisji ds. WPI – wiceburmistrz
Krzysztof Sikorski.

Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
miasta Ząbki na lata 2005-2009.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Piotr Uściński zaapelował
o niegłosowanie projektu WPI. Zaproponował zwołanie sesji jeszcze w lutym, aby możliwe było przyjęcie poprawionego WPI. Uzasadnił, iż projekt
WPI zgłoszony przez Burmistrza został przygotowany niezgodnie z uchwałą w sprawie kryteriów i hierarchizacji
WPI. Do WPI przeszło wiele wniosków nie spełniających kryteriów (inwestycje o zbyt małym zakresie). Radni stwierdzili wiele błędów w sposobie
wyboru poszczególnych inwestycji oraz
w liczeniu średniej ważonej tych
inwestycji.
Ponieważ nie było możliwe przygotowanie nowego projektu WPI
w trakcie Sesji, ustalono przerwę
w obradach do następnego tygodnia.
Taki krótki termin był konieczny, gdyż
do 28 lutego br. powinna być podpisana umowa z MENiS na dotację budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w wysokości 400 tys. zł.
Umowa na dotację wymagała przyjętego WPI przez Gminę.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ROZLICZEŃ PODATKU VAT
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ZĄBKACH W LATACH 2003-2004
Komisja Rewizyjna w ramach kontroli Miejskiego Zakładu Komunalnego dokonała ponownej kontroli
zasad rozliczania podatku VAT.
Problem błędnego rozliczania podatku VAT i wynikających z tego tytułu ogromnych strat dla miasta był
przez Komisję Rewizyjną przedstawiony w ramach protokołów kontrolnych MZK z 2004 roku.
Efektem poprzednich prac Komisji
Rewizyjnej były następujące zalecenia:
z w protokole kontrolnym z marca 2004 r.:
W trybie pilnym należy dokonać
korekt deklaracji VAT zwiększając
kwotę podatku naliczonego, co
zmniejszy kwotę podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego. Niestety korekta, zgodnie
z Art. 19 pkt. 3b ustawy o podatku
od towarów i usług, jest możliwa
tylko w ciągu jednego roku.
z w protokole kontrolnym z kwietnia 2004 r.:
Częściowo utracone kwoty można
odzyskać poprzez wystawienie stosownych korekt deklaracji podatkowych. Zgodnie jednak z Art. 19
pkt. 3b ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym, korekta jest możliwa nie
później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
ZAKRES KONTROLI I ANALIZOWANA DOKUMENTACJA
W ramach kontroli Komisja Rewizyjna dokonała analizy:

1. Rejestru podatku VAT i deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do
sierpnia 2004 roku;
2. Rejestru faktur i dokonanych płatności na rzecz MPWiK w Warszawie;
3. Złożonych korekt deklaracji
VAT-7 za lata 2003 i 2004.
USTALENIA OBECNEJ
KONTROLI
1. Miejski Zakład Komunalny złożył korekty deklaracji VAT-7 za
następujące okresy rozliczeniowe: 6/2003, 7/2003, 8/2003,
9/2003,
10/2003,
11/2003,
12/2003. Urząd Skarbowy po
przeprowadzeniu kontroli podatku VAT w MZK uznał ww.
deklaracje za zasadne i zwrócił
kwotę 214'708 zł.
2. Miejski Zakład Komunalny nie
złożył korekt deklaracji VAT-7
za okresy: 3/2003, 4/2003,
5/2003, 1/2004. Według Komisji
Rewizyjnej prawo dopuszczało
złożenie korekt deklaracji VAT7 również za te okresy ponieważ:
z faktury z MPWiK były już
wystawiane na MZK;
z faktury z MPWiK były w ciągu roku od ich wystawienia zapłacone.
Korektę deklaracji VAT-7 za okres
3/2003 można było złożyć do
31.03.2004 r., za okres 4/2003 do
30.04.2004 r., za okres 5/2003 do
31.05.2004 r., za okres 1/2004 do
31.01.2005 r. Ponieważ terminy złożenia korekt powyższych deklaracji
VAT minęły, straty MZK z tytułu
błędów w rozliczaniu podatku VAT
wyniosły około 160 tys. zł.
3. Począwszy od okresu 3/2004 de-
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klaracje VAT-7 są wystawiane
poprawnie. Średnia miesięczna
kwota podatku VAT płacona
przez MZK do Urzędu Skarbowego za obecne miesiące wynosi
12 tys. zł. W poprzednich okresach kwota podatku wynosiła
średnio 50 tys. zł miesięcznie.
Uporządkowanie kwestii rozliczeń podatku VAT w skali roku
spowodowało o około 450 tys. zł
mniejsze wpłaty podatku VAT
do Urzędu Skarbowego.
4. Miejski Zakład Komunalny (wg.
stanu na dzień 30.10.2004 r.)
wstrzymał
zapłatę
kwoty
1'840'988.07 zł z tytułu faktur od
MPWiK nr 5042/322, 5042/323
i 5042/324. Według informacji
uzyskanych przez Komisję Rewizyjną spowodowane to było sprawą sądową z powództwa MPWiK
przeciwko MZK z tytułu niepłacenia przez MZK faktur.
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera

W ciągu kilku dni między sesjami
Komisja Gospodarcza dokonała ponownej kwalifikacji złożonych wniosków oraz opracowała nowy załącznik
do uchwały, wyszczególniający zakwalifikowane inwestycje. Po wprowadzeniu niewielkich korekt do tego projektu radni przyjęli Wieloletni Program
Inwestycyjny na lata 2005-2009.
Uchwała poniżej i na stronie obok.

Uchwała w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych
warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Rada Miasta przyjęła tę uchwałę
po wprowadzeniu kilku poprawek
uzgodnionych przez Komisję Społeczną ze Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia jest do wglądu w Biurze Rady.

Uchwała w sprawie powołania
zespołu do przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników.
Radni powołali zespół do przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w następującym składzie: sekretarz Miasta

Ząbki – Sylwester Marzoch, radni Maria Miłosz i Edward Dzikowski oraz
Iwona Horszczaruk uczestnicząca społecznie w pracach Komisji Społecznej.

Uchwała w sprawie ustalenia
źródeł dochodów gromadzonych
na rachunku dochodów własnych
i przeznaczenia tych dochodów
oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek
dochodów własnych.
Według tej uchwały źródłami dochodów gromadzonych na rachunku
dochodów własnych są: opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
odszkodowania i wpłaty za utracone lub
uszkodzone mienie oddane jednostce
budżetowej w zarząd lub użytkowanie.
Dochody wraz z odsetkami będą mogły
być przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych
związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułu
opłat za udostępnianie dokumentacji
przetargowej, cele wskazane przez darczyńcę oraz remont lub odtworzenie
mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych wcześniej źródeł dochodów.
Przyjęcie tej uchwały przez Radę
było związane ze zmianą ustawy o finansach publicznych, z powodu której
ulegają likwidacji środki specjalne.
Dochody z określonych tytułów będą
gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Uchwała
ustala źródła dochodów własnych i ich
przeznaczenie oraz wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą rachunek
dochodów własnych.
red.

Ogłoszenie
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach informuje, że
Dzień Otwarty Szkoły odbędzie się 12 kwietnia 2005 r. o godz. 1800
w budynku przy ul. Batorego 37. Na prezentację dorobku szkoły i
osiągnięć gimnazjalistów zapraszamy uczniów klas VI i ich
rodziców.
Uchwała Nr XXXII/166/2005 Rady Miasta Ząbki
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
dla miasta Ząbki na lata 2005-2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ząbki
uchwala, co następuje:
§1

uchwały, w zależności od możliwości
finansowych oraz potrzeb inwestycyjnych, w poszczególnych latach.

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Ząbki na lata
2005-2009, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.

§4

§3
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Ząbki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

§2
Dopuszcza się zmiany w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym, w drodze

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
Ignacy Jarzyło

ROK 2009 (Wieloletni Program Inwestycyjny)
Dziaá

Rozdz

600

60016

801

80110

Koszt
ĝrodki
Kredyt
zadania
wáasne
BUDOWA DRÓG
ul. WolnoĞci - nawierzchnia
780
195
ul. RychliĔskiego -nawierzchnia
1110
280
ul. Wyzwolenia
824
206
ul. P.Skargi
840
210
Inwestycje brutto
3554
891
vat
641
161
Inwestycje netto
2913
730
OĝWIATA
Szkoáa Podstawowa Ząbki pád.
200
100
Inwestycje brutto
200
100
vat
36
18
Inwestycje netto
164
82
INNE
Centrum rekreacyjno-sportowe
1 440
1 440
Inwestycje brutto
1440
1440
vat
317
317
Inwestycje netto
1 123
1 123
INWESTYCJE RAZEM W 2009 ROKU
Inwestycje brutto
5 194
2431
vat
994
496
Inwestycje netto
4200
1935
Nazwa zadania

Województwo

UE

MENiS

585
830
618
630
2663
480
2 183
100
100
18
82

2663
480
2183

100
18
82

Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Ząbki na lata 2005-2009
ROK 2005
Dziaá

Rozdz

ROK 2006

Koszt ĝrodki
zadania wáasne

Nazwa zadania

Kredyt

Wojew
ództwo

UE

MENiS

Dziaá

Rozdz.

Koszt ĝrodki
kredyt
zadania wáasne

Nazwa zadania

BUDOWA DRÓG

600

60016

526

300

ul. PowstaĔców -nawierzchnia

l 900

475

ui. Graniczna -nawierzchnia

543

343

200

ui. SzwoleĪerów -modernizacja

350

160

190

ul. Kopernika

700

270

430

ul. SzwoleĪerów-chodnik oraz
modernizacja nawierzchni

550

255

295

ul. PowstaĔców -nawierzchnia

l 110

278

832

drogi wojewódzkie

300

300

drogi powiatowe

300

300

Inwestycje brutto

3629

2002

600

60016

1627

vat

654

361

293

Inwestycje netto

2975

1 641

1334

400

Projekty techniczne: Skargi,
Popieáuszki, Wojska Polskiego90095 Batorego- RychliĔskiego, Sobieskiego,
3 Maja, Kopernika

200

120

ul. Sobieskiego- nawierzchnia

220

55

165

ul. Popieáuszki -nawierzchnia

200

96

104

Inwestycje brutto

3370

1056

2314

vat

608

190

418

Inwestycje netto

2762

866

1896

BUDOWA WODOCIĄGÓW

90095

280

200

ul. Kopernika

190

50

140

ul. Piotra Skargi, Popieáuszki

610

170

440

Inwestycje brutto

800

220

580

vat

52

14

38

Inwestycje netto

748

206

542

BUDOWA KANALIZACJI

Inwestycje brutto

600

320

280

vat

62

44

18

Inwestycje netto

538

276

262

900

90095

Magistralna sieü kanalizacyjna

650

163

487

Inwestycje brutto

650

163

487

vat

43

11

32

Inwestycje netto

607

152

455

BUDOWA KANALIZACJI

OĝWIATA

Magistralna sieü kanalizacyjna w tym:
ul. Bociania, Skowronka, Rybna
ul. Kwiatowa, BaczyĔskiego,
90095 PowstaĔców
Inwestycje brutto

445

45

400

255

38

217

700

83

617

vat

46

5

41

Inwestycje netto

654

78

576

801

80110

Budowa sali gimnastycznej przy GP-l
ul. Harcerska

1400

1400

Szkoáa Podstawowa - Ząbki pád

2300

1035

Infrastruktura GP2 ul.Batorego 37

500

500

801

1 265

Inwestycje brutto

4200

2935

vat

757

529

228

Inwestycje netto

3443

2406

1 037

Park rekreacyjno-dydaktyczny na
terenie lasu gminnego

100

100

Inwestycje brutto

100

100

vat

18

18

Inwestycje netto

82

82

OĝWIATA

1265

INNE

Budowa sali gimnastycznej przy GP-1
ul. Harcerska 9

2000

1600

Termomodernizacja SP-1 ul.
Piásudskiego 35

1800

1 540

Infrastruktura przy GP-2 ul. Batorego
80110 37

1425

Magistralna sieü wodociągowa w tym

900

ul-Sikorskiego, Szkolna, Kossaka

MENiS

BUDOWA DRÓG

826

BUDOWA WODOCIĄGÓW

900

UE

ul. 11 Listopada-nawierzchnia

Magistralna sieü wodociągowa
w tym:

900

Wojew
ództwo

400
260

500

500

Szkoáa Podstawowa- Ząbki Pád.

200

200

Inwestycje brutto

4500

3840

260

400

Inwestycje brutto

9 120

4474

3381

vat

811

692

47

72

vat

1478

762

488

228

Inwestycje netto

3689

3 148

213

328

Inwestycje netto

7642

3712

2893

1037

UE

MENiS

INWESTYCJE RAZEM W 2006 ROKU
1265

INNE
Infrastruktura informatyczna

210

54

156

Inwestycje brutto

210

54

156

vat

38

10

28

Inwestycje netto

172

44

128

ROK 2008
Dziaá

Rozdz.

INWESTYCJE RAZEM W 2005 ROKU
Inwestycje brutto

9639

6299

1 157

1783

400

vat

1611

l 112

106

321

72

Inwestycje netto

8028

5 187

1051

1462

328

600

60016

ROK 2007
Dziaá

Rozdz.

Koszt

Nazwa zadania

ĝrodki

zadania wáasne

kredyt

wojewó
dztwo

UE

MENiS

BUDOWA DRÓG

600

ul. Kopernika nawierzchnia

l 060

636

424

Nawierzchnia wzdáuĪ torów PKP
àodygowa-Maja

360

90

270

60016 ul. Popieáuszki

712

178

534

Inwestycje brutto

2132

904

1228

vat

384

163

221

Inwestycje netto

1748

741

1007

900

900

90095

90095

BUDOWA WODOCIĄGÓW

900

Magistralna sieü wodociągowa

1300

325

975

Inwestycje brutto

1300

325

975

85

21

64

1215

304

911

801

90095
vat
Inwestycje netto

BUDOWA KANALIZACJI

900

Magistralna sieü kanalizacyjna

350

88

262

Inwestycje brutto

350

88

262

vat

23

6

17

327

82

245

90095
Inwestycje netto

OĝWIATA

801

80110

Koszt ĝrodki
zadania wáasne
BUDOWA DRÓG
ul.wzdáuĪ torów PKP 3 Maja 300
75
àodygowa
ul. Kopernika
300
300
ul. RychliĔskiego
200
200
ul.P. Skargi
200
200
ul. WolnoĞci
40
40
Inwestycje brutto
1040
815
vat
188
147
Inwestycje netto
852
668
BUDOWA WODOCIĄGÓW
Magistralna sieü wodociągowa
2000
500
Inwestycje brutto
2000
500
vat
131
33
Inwestycje netto
1 869
467
BUDOWA KANALIZACJI
Magistralna sieü kanalizacyjna
300
75
Inwestycje brutto
300
75
vat
20
5
Inwestycje netto
280
70
OĝWIATA
Szkoáa podstawowa Ząbki pd300
200
Infrastruktura sportowa GP-2 ul.
800
100
Batorego 37
Inwestycje brutto
1 100
300
vat
198
54
Inwestycje netto
902
246
INNE
Centrum rekreacyjno-sportowe
1000
1000
Inwestycje brutto
1000
1000
vat
180
180
Inwestycje netto
820
820
INWESTYCJE RAZEM W 2008 ROKU
Inwestycje brutto
5440
2690
vat
717
419
Inwestycje netto
4723
2271
Nazwa zadania

kredyt

wojew
ództwo

225

225
41
184
1500
1 500
98
1402
225
225
15
10
100
700
800
144
656

225
15
210

1725
139
1586

Infrastruktura sportowa przy GP-2 ul.
Batorego 37

1 700

640

1060

Szkoáa Podstawowa - Ząbki pád.

1 750

605

1 1145

350

55

295

Inwestycje brutto

3800

1300

295

2205

tel. 781 63 35 lub 501 666 701.

vat

685

235

53

397

Drzwi drewniane wzmocnione dwuskrzydłowe: 85×240 / 2 szt. GRATIS.

3 115

1 065

242

1808

80110 Remont kapitalny PP-3

Inwestycje netto

800
144
656

Regały metalowe: 100×45×195 i 100×65×195.
Obciążenie około 80 kg na półkę, 5 półek – 140 zł. Cena nowego – 280 zł.

»DOMEL«

INWESTYCJE RAZEM W 2007 ROKU
Inwestycje brutto

7582

2617

2465

2205

vat

1 177

425

302

397

Inwestycje netto

6405

2 192

2163

1808

Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki,
chłodziarko-zamarażalki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe i temu podobne.
Inż. Ryszard Szczęśniak – Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, tel. 781 73 69 lub 0-604 688 037.
Firma istnieje od 1982 roku.

3

Projekt budżetu miasta Ząbki
Poniżej prezentujemy najistotniejsze fragmenty drugiego projektu budżetu
miasta na 2005 r., przedłożonego Radzie przez Burmistrza Miasta. Pełny projekt budżetu dostępny jest w Biurze Rady Urzędu Miasta. Obecnie nad tym
projektem pracują poszczególne komisje Rady. Zgodnie z prawem budżet powinien zostać uchwalony do końca marca.
red.

DOCHODY W 2005 ROKU
Dz.

Rozdz

700
70005

DOCHODY

Plan na 2005 r

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 939 500

GOSPODARKA GRUNTAMI l NIERUCHOMOĝCIAMI

1 939 500

Wpáywy z opáat za zarząd, uĪytkowanie i uĪytkowanie wieczyste
nieruchomoĞci
Dochody z najmu i dzierĪawy skáadników majątkowych
Wpáaty z tytuáu przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo
wáasnoĞci
Wpáaty z tytuáu odpáatnego nabycia prawa wáasnoĞci nieruchomoĞci
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
Pozostaáe odsetki od posiadanych Ğrodków na rachunkach bankowych
780

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

75023

2 745

URZĉDY GMIN

60 800

60 000

POZOSTAàA DZIAàALNOĝû

30 000

Pozostaáe odsetki od posiadanych Ğrodków na rachunkach bankowych

30 000

OBRONA CYWILNA

WPàYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

75801

801

INWESTYCJE

Podatek od Ğrodków transportowych

20 000

Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych

66 000

WPàYWY Z PODATKU ROLNEGO LEĝNEGO PODATKU OD
CZYNNOĝCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW l OPàAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

4 733 607

Podatek od nieruchomoĞci

2 058 607

Podatek od Ğrodków transportowych

400 000

Podatek od spadków i darowizn

280 000
80 000

Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych

1 850 000

WPàYWY Z INNYCH OPàAT

1 366 500
165 000
1 200 000

UDZIAàY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDĩETU PAēSTWA

13 677 707

Podatek dochodowy od osób fizycznych

12 441 707

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 236 000

ROĩNE ROZLICZENIA

6 880 874

CZĉĝû OĝWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 880 874

Subwencje ogólne z budĪetu paĔstwa

6 880 874
820 000

80104

PRZEDSZKOLA

420 000

80110

GIMNAZJA

400 000

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

400 000

852
85212

POMOC SPOàECZNA

3 317 500

ĝWIADCZENIA RODZINNE

2 800 000

Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji rządowej

2 800 000

85213

SKàADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

85214

ZASIàKI l POMOC W NATURZE
Dotacja celowa na realizacjĊ wáasnych zadaĔ bieĪących gmin

85219

85228

900

23 500
374 000
84 000

OĝRODEK POMOCY SPOàECZNEJ

107 000

Dotacja celowa na realizacjĊ wáasnych zadaĔ bieĪących gmin

107 000

USàUGI OPIEKUēCZE

13 000

Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej

13 000

GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ĝRODOWISKA

RAZEM

180 500
37 322 777

Z ostatniej chwili
Rada Miasta na Sesji w dniu 18 marca br. uchwaliła budżet miasta na 2005 rok.
W stosunku do zaprezentowanego obok projektu, radni rozszerzyli plan inwestycyjny
o wydatki na budowę dróg: Ułańska (70 tys. zł), Słowiańska (150 tys. zł), Chłopickiego (100 tys. zł), Pułaskiego (210 tys. zł), Cisowa i Wierzbowa (180 tys. zł), Starzyńskiego i Hallera. Postanowiono również wykonać plac zabaw przy przedszkolu nr 3 i przekazać Policji dotację na zakup nowego samochodu. Pełną wersję uchwalonego
budżetu przedstawimy w kwietniowym numerze naszej gazety.
red.

4

KWOTA
4 060 000
320 000
3 140 000
1 678 735
67 000
3 619 153
299 576
3 039 766
382 986
215 186
167 300
307 102
19 146422
8 620 741
3 868 655
6 493 109
1 230 000
4 032 497
10 000
287 424
208 742
78 682
4 414 200
2 967 500
546 700
900 000
446 500
331 500
115 000
298 467
40 072 879

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005r.

200 000

3 900 000

OĝWIATA l WYCHOWANIE

WYDATKI
TRANSPORT I àĄCZNOĝû
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE GMINNE
700
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOĝCIAMI
710
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RADA GMINY
URZĉDY GMIN
754
BEZPIECZEēSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOĩAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
OCHOTNICZA STRAĩ POĩARNA
757
OBSàUGA KREDYTÓW
801
OĝWIATA I WYCHOWANIE
SZKOàY PODSTAWOWE
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOàECZNA
853
POZOSTAàE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOàECZNEJ
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ĝWIETLICE SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ĝRODOWISKA
GOSPODARKA ĝCIEKOWA l OCHRONA WÓD
OĝWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
DOTACJA DLA MZK
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OĝRODKI KULTURY
BIBLIOTEKA
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM

202 500

Podatek od nieruchomoĞci

Wpáywy z opáat za zezwolenia na sprzedaĪ alkoholu

758

23 989 314

4 009 000

Wpáywy z opáaty skarbowej

Dz.
600

500

WPàYWY Z PODATKU ROLNEGO LEĝNEGO PODATKU OD
CZYNNOĝCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW l OPàAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH l INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH.

Wpáywy z opáaty targowej

75621

6 343

500

Podatek od dziaáalnoĞci gospodarczej opáacanej w formie karty podatkowej

75618

800

Wpáywy z opáat róĪnych

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH l OD
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOĝCI PRAWNEJ

75616

5 000
188 246

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĔ z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĔ zleconych ustawami

BEZPIECZEēSTWO PUBLICZNE l OCHRONA PRZECIWPOĩAROWA

75615

2 500

94 701

754

75601

1 550 000

97 446

URZĉDY NACZELNYCH ORGANÓW WàADZY

7.56

33 000

URZĉDY WOJEWÓDZKIE

7S1

75414

314 000

Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej

Wpáywy z opáat za koncesje i licencje

75095

35 000

WYDATKI W 2005 ROKU

DROGI PUBLICZNE GMINNE
w tym
11-go Listopada
Graniczna
Dzika
SzwoleĪerów - chodnik oraz modernizacja
nawierzchni
PowstaĔców - nawierzchnia
GOSPODARKA GRUNTAMI l
NIERUCHOMOĝCIAMI
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budĪetowych – wykup gruntu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĉDY WOJEWÓDZKIE
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budĪetowych zakup wyposaĪenia i sprzĊtu
biurowego
RADA GMINY zakup wyposaĪenia i
sprzĊtu biurowego, zakup komputera z
oprogramowaniem
URZĉDY GMIN w tym
zakup wyposaĪenia i sprzĊtu biurowego
infrastruktura informatyczna
Program geodezyjny
OCHOTNICZA STRAĩ POĩARNA
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budĪetowych – zakup samochodu
SZKOàY PODSTAWOWE
Szkoáa Podstawowa Ząbki pád.
Szkoáa Podstawowa Nr 1-remont kapitalny
Szkoáa Podstawowa Nr 2
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
GP 2 - budowa sali gimnastycznej
GP 1 - budowa sali gimnastycznej l etap
GOSPODARKA ĝCIEKOWA l
OCHRONA WÓD
kanaá w ul. Bociania, Rybna
Kanaá ul.PowstaĔców (odc.DzikaBaczyĔskiego) BaczyĔskiego oraz Kwiatowa odc.od ul.SzwoleĪerów SzwoleĪerów
kier.kanaáu Z-2
kanaá w ul. Ks.Skorupki wáączenie do Lotniczej i Sáonecznej
Kanaá w ul. Ks.Skorupki ode. HarcerskaSzczĊĞliwa wraz z siĊgaczmi i
ul.SzczĊĞliwą
kanaá w ul. Kolejowej i II etap ul.Szpitalnej
wodociąg w oĞ. "za Agromą"
wodociąg w ul. Sikorskiego-SzkolnaPiásudskiego do Kossaka
wodociąg do oĞ. Bloków przy Batorego Wojska Polskiego
wodociąg w ul. PowstaĔców
wodociąg w ul. 11-go Listopada i
ul.ZakopiaĔska
wodociąg w ul. Popieáuszki - projekt
KULTURA FIZYCZNA l SPORT
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ l SPORTU
RAZEM

Plan
budĪetu
na 2005r

3 140 000

ħródáa finansowania
ĝrodki kredyty i
poĪyczki zaciągane na realizacjĊ i finansowaPoĪyczki i nie programów i
ĝrodki
kredyty
projektów z
wáasne
(WFOĝGW) udziaáem Ğrodków o których
mowa w art. 3
ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych
1 513 000
1 627 000

826 000
543 000
111 000
550 000

526 000
343 000
111 000
255 000

1 110000
600 000

278 000
600 000

600 000

600 000

366 900
10 500

210 900
10 500

3 000

3 000

353 400
83 400
210 000
60 000
100 000
100 000

197400
83 400
54 000
60 000
100 000
100 000

2 050 000
200 000
1 800 000

510 000
200 000
260 000

50 000
500
3 250 000
500 000
2 750 000
2 967 500

50000
500
2 850 000
500 000
2 350 000
782500

1 965000

445 000
260 000

45000
40000

400 000
220 000

117500

117500

420 000

60000

360 000

225 000
470 000
400 000

35000
140000
110000

190000
330 000
290 000

295 000

75000

50 000
240 000

50 000
65000

45 000
500
500

45 000
500
500

12 474 900

6 566 900

Dotacje

300 000
200 000
295 000
832 000

156 000

156000
156 000

1 540 000
1 540 000

400 000
400 000
220 000

220 000

175000

3 505 000

2 003 000

400 000

FERIE Z UKS "JEDYNKA ZĄBKI"
W czasie tegorocznych ferii
zimowych Szkoła Podstawowa
nr 1 zorganizowała wiele ciekawych zajęć dla dzieci przebywających w domu. Wśród
nich były m.in. bezpłatne wyjazdy na łyżwy, w których mogli brać czynny udział również
rodzice.
Wyjazdy na Lodowisko Figlowisko
odbywały
się
w dniach 22- 24 lutego. Autokar odjeżdżał o godz. 8.15,
lecz tak wczesna godzina nie
stanowiła problemu nawet
dla największych śpiochów,
ponieważ dzieci w obawie
przed spóźnieniem się potrafiły czekać już na pół godziny
wcześniej. Tak wczesny wyjazd dawał nam wielkie pole
do popisu, gdyż lodowisko
o tej godzinie było prawie puste. Grupa dzieci wyjeżdżających codziennie przekraczała
40 osób.

Już pierwszego dnia okazało się, że będzie to prawdziwa szkoła przetrwania, szczególnie dla głównego opiekuna grupy czyli p. Kasi
Karcz oraz dzielnie dotrzymującej jej towarzystwa p.
Kasi Pilichowskiej. To właśnie
one wzięły na swoje barki
opiekę nad dziećmi jeżdżącymi słabiej. Na szczęście dzieci
bardzo dzielnie stawiały czoło
wszystkim przeszkodom rzucanym im pod nogi i bardzo
szybko opanowały jazdę na
łyżwach. Już po pierwszej godzinie wszyscy jeździli prawie
samodzielnie. Mogłoby się
wydawać, że następnego dnia
p. Karcz nie będzie miała co
robić, ale na jej szczęście codziennie przybywały coraz to
nowe twarze z błagalną miną
pomocy w stawianiu tych
dość trudnych pierwszych
kroków.

Jednak największym sukcesem naszych instruktorów
i rodziców, była namowa jednej z nauczycielek (która towarzyszyła własnemu dziecku)
na naukę jazdy na łyżwach.
Wszyscy dzielnie podtrzymywaliśmy ją na duchu w chwilach zwątpienia, nawet dzieci
udzielały jej bardzo pomocnych rad oraz chętnie służyły
swym ramieniem w momencie
niefortunnych upadków. Bar-

i powołano komisję do spraw
rozpatrywania wniosków poręczeniowo-kredytowych, w której
składzie również się znalazłem.
Celem Zarządcy Funduszu jest
zwiększenie liczby udziałowców
poprzez banki i powiększenie kapitału poręczeniowego. Zaskakuje mnie małe zainteresowanie
społeczności lokalnej tą inicjatywą samorządową, dlatego usiłuję
namówić założycieli Funduszu
Poręczeniowego do przeobrażenia go w fundusz pożyczkowo
poręczeniowy, co umożliwiłoby
na uzyskanie około 3 milionów
złotych kredytu nisko procentowego z funduszy Unii
Europejskiej, tym samym pomóc
większej grupie ludzi. Zachęcam
do skorzystania z pomocnej dłoni wyciągniętej przez samorządowców.
Lokalne koło Ligi Polskich
Rodzin zbiera obecnie podpisy
wśród mieszkańców Ząbek pod
petycją skierowaną do Rady naszego miasta z apelem o dokonanie zmian w planie zagospo-

Duchowa adopcja więźniów polskich
Określenie człowieka mianem więźnia, kryminalisty, skazańca wywołuje wśród społeczeństwa wiele negatywnych
emocji wobec osób osadzonych
w więzieniu. Dokonali oni czynów złych moralnie, wyrządzili
wiele krzywd ludziom, a ich kara
jest uzasadniona.
Dramat ten dotyczy ludzi
przebywających za kratami więzienia oraz ich rodzin. Odsiadujący wieloletnie wyroki ludzie
także mają plany na dalsze życie. Pragną opuścić więzienne
mury, a po uzyskaniu wolności
chcą wieść życie uczciwe i nigdy
nie wrócić do celi. Pewna część
więźniów opuszcza więzienie
w podeszłym wieku. Często są
schorowani i nie mają szansy na
zdobycie środków do życia. Spotykają się z niechętnym stosunkiem środowiska oraz najbliższej rodziny. Stąd też były
więzień nie potrafi odnaleźć się
na wolności, popełnia kolejne
wykroczenia i ponownie wraca
do celi. Jest to ogromny problem społeczny, kiedy rodzina
pozostaje bez środków do życia,
obciążona piętnem kryminogennym. Członkowie takiej rodziny
patologicznej — głównie dzieci
— popadają w konflikt z prawem i w konsekwencji zapełniają domy poprawcze i kolejne cele. Problem wychowania osób

skazanych, ich resocjalizacji
i przywrócenia do życia w społeczeństwie jest głównym zadaniem w polityce państwa, wymiaru sprawiedliwości, odpowiednich resortów, samorządów
lokalnych i różnych społecznych
organizacji.
Ogromnie ważnym zagadnieniem staje się działalność oświatowa, praca pedagogiczna, profilaktyczna, zapobieganie
narkomanii,
alkoholizmowi
i przestępczości wśród nieletnich.
Zauważa się, iż znaczna część
osób osadzonych w więzieniach
to ludzie wierzący, żyjący z piętnem Kaina, poszukujący swego miejsca w społeczeństwie,
które ich odtrąca. Stąd też instytucje wychowawcze, osoby życzliwe wychodzą im naprzeciw.
Wielką rolę spełniają kapelani
więzienni. Idąc za przesłaniem
biblijnym: "Kto na ciebie kamieniem, ty do niego z chlebem",
duszpasterze pokazują, że skazaniec to też człowiek, są to: nasi
ojcowie, synowie, bracia z rodzin
cierpiących. Nikt nie rodzi się
przestępcą — twierdzą uczeni
zajmujący się kryminologią. Nikt
nie musi umrzeć jako przestępca
— mówią duszpasterze posługujący w więzieniach. Dzięki pracy
duszpasterskiej zachodzi przemiana w światopoglądzie i mo-

ciom czy też nam rodzicom.
Po dwugodzinnej zabawie
wszyscy wracali zmęczeni, ale
i szczęśliwi. Dzieci zadowolone
były ze spędzenia wolnego czasu z kolegami podczas zabaw,
a my opiekunowie z możliwości przypomnienia sobie dziecinnych lat i beztroskiej zabawy na lodowiskach. Najbardziej
cieszyło nas to, że wszystkie
dzieci zdrowe i szczęśliwe wracały do domów, bez gipsów
i większych sińców (o co nie
trudno na lodowisku).
Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim organizatorom naszych wyjazdów,
a w szczególności Władzom
naszego miasta (autokar przewożący dzieci był finansowany
z budżetu miasta), ponieważ
to dzięki nim nasze dzieci mogły bezpłatnie spędzić czas na
lodowisku.
Mama z VIa

darowania przestrzennego. Potrzeba zmian dotyczy zmniejszenia dopuszczalności budowy
obiektów handlowych z 2000
m2 do 300 m2 powierzchni handlowej. W ten sposób chcemy
zapobiec budowie dodatkowych
supermarketów w naszym mieście i ocalić rodzimy handel
oraz miejsca pracy wielu ludzi.
Wizytację w ośrodku wypoczynkowo — kolonijnym w tym
roku z księdzem proboszczem
Edwardem Kowarą rozpoczęliśmy już z początkiem marca.
Tym razem zostaliśmy namówieni do odwiedzenia ośrodka
"LIBRA" za Tomaszowem Mazowieckim i warto było, ponieważ ośrodek ten położony jest
w pobliżu zatoki z długą piaszczystą plażą i bezpiecznym kąpieliskiem z możliwością przepłynięcia statkiem po zatoce
oraz pływania na łódkach i kajakach. Sam ośrodek położony 12
kilometrów od miasta pośród
lasów, zdolny pomieścić jednorazowo do 70 dzieci kolonijnych

w pokojach 3 i 4 osobowych z łazienką przypadającą
na 2 pokoje. Standard ośrodka
— hotelowy, nowoczesny z estetyczną stołówką oraz salą ćwiczeń i zabaw. Do dyspozycji kolonistów jest jakuzi, sauna,
rowery, sprzęt rehabilitacyjny
oraz stół do tenisa i boisko do
siatkówki. Byliśmy pod wrażeniem. Dlatego proboszcz Parafii Świętej Trójcy z moją pomocą być może w te wakacje
wypoczynek dla dzieci i młodzieży mógłby zorganizować
w w/w ośrodku. Koszt 14 -dniowego pobytu jednego dziecka
z wszelkimi atrakcjami opieką
i transportem wyniesie 700 złotych. Jeśli i w tym roku dzieci
będą mogły liczyć na dofinansowanie ze strony władz naszego
Miasta w wysokości 100 zł, to
całkowity koszt kolonii wyniesie
rodziców 600 złotych. W imieniu księdza proboszcza Edwarda Kowary zapraszam do pozostawienia zgłoszeń w zakrystii
lub kancelarii parafialnej.
Ponadto pragnę poinformować, że ośrodek szkoleniowo

wypoczynkowy Libra ma kwalifikację do wypoczynku dzieci
niepełnosprawnych, a jego właściciele zapraszają również na
wypoczynek rodzinny i zielone
szkoły. Foldery reklamowe dostępne u księdza proboszcza lub
kontakt z ośrodkiem tel.:
0447246510; kom: 601320582;
601735413.
Z okazji nadchodzących
świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego mieszkańcom Ząbek życzę Miłosierdzia Bożego i życzliwości ludzkiej, oraz wiele miłości i Błogosławieństw Chrystusowych na
każdą chwilę życia. Życzenia te
kieruję również na ręce ks. Proboszcza Edward Kowary, ks.
Proboszcza Władysława Trojanowskiego, ks. Proboszcza Sylwestra Ciesielskiego, wszystkich
Kapłanów,
ojców
Pallotynów, sióstr zakonnych,
Radnych i władz naszego miasta oraz redakcji "Co słychać? ".

ralności więźniów. Kościół nieustannie podejmuje różne formy duszpasterstwa i patronuje
im. Widząc efekty ciężkiej pracy
wychowawczej w zakładach karnych, różnych instytucji, organizacji państwowych, społecznych
i charytatywnych z inicjatywy
Kościoła powstają liczne stowarzyszenia wspierane przez biskupów polskich.
W niedzielę "Przemienienia
Pańskiego", 20 lutego 2005r. na
zaproszenie Ks. Proboszcza
Władysława
Trojanowskiego
w Kościele p. w. Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach odbył się
krótki koncert charytatywny pod
hasłem "Duchowa adopcja więźniów polskich", która powstała
z inicjatywy pana Jana — organisty z Sulejówka, działacza społecznego i aktywnego członka
"Bractwa Więziennego", które
istnieje w Warszawie od ponad
dziesięciu lat. Po każdej Mszy
Świętej, pan Jan Tull w krótkim
wystąpieniu do wiernych wyjaśniał, na czym polega "Duchowa
adopcja więźniów". Polega ona
na roztoczeniu modlitewnej
opieki nad więźniami, których
imiona są nadsyłane przez kapelanów zakładów karnych z całej
Polski, a następnie rozdawane
pątnikom podczas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, do Niepokalanowa, bądź też podczas
większych uroczystości kościelnych w parafiach. Za otrzymane

obrazki z wizerunkiem świętych
i wypisanym na nich imieniem
więźnia wierni ofiarują im swoje
różańce, modlitewniki, Pisma
Święte, medaliki i książki religijne. Następnie Pan Jan Tull osobiście lub przez osoby upoważnione wręcza je skazanym
w różnych zakładach karnych całej Polski. Za tę działalność —
Pan Jan Tull otrzymał z rąk Jego
Eminencji Ks. Prymasa Józefa
Glempa order "ECCLESIAE
POPULOQUE SERVITIUM
PRAESTANTI" — "Przewodników w służbie dla Kościoła i Narodu" oraz dyplom, w którym zawarte są słowa: " (...) Znając
dobrze Twoje wybitne przymioty
umysłu i ducha oraz wysoko ceniąc Twoją troskę i zaangażowanie w sprawy Kościoła i naszego
narodu, Ciebie Janie Tull zaliczam do grona uhonorowanych
Medalem Pierwszym, który
przyznaje się przewodnikom
w służbie dla Kościoła i Narodu". Swoje poparcie dla tej działalności wyraził także ks. bp Józef Zawitkowski, który 28
sierpnia 2004 r. poświęcił w Niepokalanowie w kaplicy p. w. Św.
Maksymiliana Kolbego, jak
stwierdził — więźnia naszych
czasów, zebrane różańce wśród
uczestników nocnych pielgrzymek pokutnych do Niepokalanowa.
W słowach Ks. Prymasa
przejawia się troska o losy

i przyszłość naszej Ojczyzny.
W dobie dużego bezrobocia,
braku środków do życia i powiększającej się nędzy społeczeństwa szerzy się: przemoc,
gwałt i brak poszanowania godności ludzkiej, a konsekwencją
przepełnione więzienia. Duchowa adopcja więźniów jest pomocą i nadzieją zagubionym,
poszukującym,
odtrąconym
i pragnącym zmienić życie więźniów, a przez to ratunkiem naszej Ojczyzny. Pan Jan Tull prowadzi również w ramach
działalności społecznej w szkołach profilaktykę uzależnień
wśród młodych ludzi i zapobieganie przestępczości nieletnich
w programie słowno-muzycznym z udziałem psychologa
i pedagoga. Oczekuje propozycji i zaproszenia do naszych
szkół w Ząbkach, aby wyjść naprzeciw młodzieży "poszukującej" celu swego życia.
Za uprzejmy gest i otwarte
serce czcigodnego Ks. Proboszcza umożliwiające dokonania
zbiórki różańców i innych dewocjonalii podczas każdej Mszy
Świętej, organizatorzy składają
serdeczne
podziękowanie:
"Bóg zapłać". Różańce i inne
dewocjonalia można nadal
składać w zakrystii Kościoła p.
w. Miłosierdzia Bożego.

"Samorządność znaczy służba społeczeństwu"
Szanowni Państwo
Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że z początkiem ubiegłego
roku został powołany powiatowy
fundusz poręczeń kredytowych
z udziałem kapitału Starostwa
Powiatu i kilku Gmin w tym Ząbek. Fundusz ten powołano
w trosce o rozwój drobnej przedsiębiorczości w powiecie wołomińskim, jest on również daniem
szansy bezrobotnym chcącym
rozpocząć samodzielną działalność. Udziałowcem i zarządcą
funduszu jest Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego mieszczące
się na Giełdzie Praskiej w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego. Stowarzyszenie to od kilku lat
wspiera rodzimą przedsiębiorczość udzielając kredytów nisko
procentowych. Powołano również Radę Funduszu, w której
zasiada jeden przedstawiciel każdego udziałowca, ja w tej Radzie
reprezentuję Starostwo Powiatu
Wołomińskiego. Dotychczas na
kilku posiedzeniach uporządkowano status prawny Funduszu

dzo miło było patrzeć jak powoli, ale skutecznie opanowuje ten trudny sport.
Najlepszą zabawą dzieci,
które dobrze opanowały jazdę
na łyżwach była jazda slalomem między pachołkami, tworzenie węży i pociągów oraz
berek, w którym także i my rodzice staraliśmy się czynnie
uczestniczyć. Tak właściwie nie
wiem, komu sprawiało to
większą przyjemność — dzie-

Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

mgr lic. Marianna Chudzik
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Ferie w “Jedynce”
Tradycją naszej szkoły już od
wielu lat jest organizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych.
Zmieniają się formy, rodzaje zajęć, ale jedno jest wspólne —
wszyscy chcemy zapewnić naszym
uczniom rozrywkę i bezpieczeństwo.

Tegoroczne ferie, dzięki wsparciu finansowego władz gminy i zaangażowaniu nauczycieli były bardzo urozmaicone. Dzieci mogły
nieodpłatnie uczestniczyć w:
• zajęciach sportowych w sali
gimnastycznej (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, mini-hokej, ringo, tenis stołowy, gry
i zabawy zespołowe)

• zajęciach świetlicowych (origami, zajęcia plastyczne, czytelnicze, gry i zabawy)
• zajęciach komputerowych
• zajęciach teatralnych
• zajęciach tanecznych
• rytmice
• przedstawieniach teatralnych
• pokazie sztuki cyrkowej.
Organizowane były także wy-

Miejski Ośrodek K ultury w Ząbkach zaprasza
II Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski pod hasłem "Ja
i mój świat".
Uczestnicy przygotowują recytację jednego wybranego
utworu lirycznego o tematyce
zawartej w haśle konkursu. Zapraszamy do udziału uczniów
klas IV — VI. Zgłoszenia należy
kierować do nauczycieli jęz. polskiego. Zgłoszenia list uczestników w MOK-u należy składać do
dnia 8 kwietnia 2005 r.
Konkurs poprawnego czytania "Czytać jest pięknie" dla

uczniów klas III szkół podstawowych. W galerii MOK przy ul.
Orlej dnia 9 kwietnia br. w sobotę odbędzie się trzeci ostatni
etap. W finale uczestnicy czytają
tekst, przygotowany wcześniej
przez siebie, siedząc przy mikrofonie. Tekst czytany przez ucznia
jest wcześniej przedkładany komisji. Czas (od 3 do 4 minut) będzie mierzony przez komisję.
Wybrany fragment prozy zostanie oceniony w następujący sposób:
interpretacja
tekstu,
uwzględnianie znaków przestan-

kowych, czytanie ze zrozumieniem, dobór tekstu. Oprócz nagród indywidualnych przyznawanych przez organizatorów,
przewidziana jest Nagroda Publiczności.
VI Konkurs Muzyki Elektronicznej pod patronatem Starosty Wołomińskiego.
Odbędzie się 23 kwietnia br.
o godzinie 10.00 w galerii przy
ul. Orlej. Współorganizatorem
jest Porozumienie Domów
i Ośrodków Kultury powiatu wołomińskiego. Warunkiem

jazdy na basen i łyżwy.
Nie próżnowali w tym
czasie pracownicy obsługi.
To dzięki ich pracy, wypoczęci uczniowie wrócili do
lśniących czystością sal
lekcyjnych.
Organizatorzy

uczestnictwa jest wykonanie
dwóch utworów instrumentalnych na keyboardach udostępnionych przez organizatora lub
na własnym sprzęcie w jednej
z dwóch kategorii instrumentalnych: gra z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów i gra bez automatycznych
akompaniamentów. Uczestnicy
konkursu są podzieleni na dwie
grupy: pierwsza — uczniowie
szkół podst., klasy 0 — 6 oraz
grupa druga — uczniowie szkół
ponadpodstawowych.
Laureaci I miejsca poprzedniej edycji Konkursu Muzyki

Elektronicznej, jeśli pozostają
w tej samej grupie wiekowej —
nie uczestniczą w tegorocznym
konkursie.
Organizator zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia zmian
w Regulaminie /zmiany te nie
mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.
Serdecznie zapraszamy. Informacje w sekretariacie MOK,
przy ul. Słowackiego 10 w godzinach 10.00 — 17.00, tel 781 64
30. Zapraszamy na stronę http:
//www. mokzabki. koti. pl.
red.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ŻAKÓW OD "KOCHANOWSKIEGO"
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach
w dniach 7-9 marca 2005r.
uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych w Parafii Miłosierdzia Bożego. Po to, aby
młodzież godnie się do nich
przygotowała i duchowo przeżyła je, Pani dyrektor Irena
Małyszczuk zorganizowała
spotkanie z ojcami Paulinami.

Odbyło się ono dnia 8 marca
2005 roku. Podczas spotkania
uczniowie dowiedzieli się na
czym polega praca ojców,
o historii zakonu, jego organizacji i zasadach działania.
Było wiele pytań, na które ojciec Paulin starał się szczerze
i dokładnie odpowiadać.
Uczniowie najczęściej pytali
o naukę w seminarium, o mi-

sje, w których ojcowie uczestniczą i życie w zakonie. Rozmowa szybko minęło w miłej
atmosferze. Takie spotkania
wzmacniają wiarę i czynią ją
bliższą każdemu z nas.
Natomiast w dniu 9 marca
2005 roku uczniowie obejrzeli
spektakl teatru z Krakowa pod
tytułem "Katharsis", co znaczy
oczyszczenie.

Zamysł przedstawienia polegał na pokazaniu młodzieży
jak należy postępować, aby
uniknąć złych doświadczeń życiowych i jak zapobiegać patologiom.
Aktorzy wskazywali na wartości dobra, prawdy według,
których powinniśmy żyć. Uczyli postaw asertywnych i wskazywali na godność człowieka

w trudnym dla nas czasie, gdzie
prawdzie i dobru trudno się
przebić przez gąszcz przemocy
i braku tolerancji.
Na pewno te spotkania
i modlitwa podczas rekolekcji
pomogły młodzieży przygotować się duchowo do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

"Zmagania z ortografią ząbkowskich trzecioklasistów"

ata Kędzierska również z wielkim zaangażowaniem przystępowała do przydzielania punktów po każdym wykonanym
przez dzieci zadaniu. Po twórczym wysiłku dla uczestników
nastąpił słodki poczęstunek i zabawa oraz wyczekiwanie
na wyniki konkursu, natomiast dla komisji były
to chwile intensywnej
pracy podczas sprawdzania dyktand i przeliczania punktów.
Moment ogłoszenia
rezultatów zmagań był
najbardziej emocjonującym przeżyciem. Mistrzem Ortografii klas
III w roku szkolnym
2004/2005 został Tomasz
Moczulski ze SP2, natomiast tytuł wicemistrzów
wywalczyli: Magda Wój-

cicka ze SP1, Anna Fijałkowska
z Publicznej Katolickiej SP i Jarosław Pokora ze SP2. Z rąk
przewodniczącej komisji wszyscy
uczestnicy odebrali dyplomy
i drobne upominki a laureaci dodatkowo książki i akty nadania
im tytułów. Cieszymy się, że nasze zamiary i działania były pozytywnie odebrane przez nauczycieli
ząbkowskich
szkół,
ponieważ celem konkursu było
nie tylko rozwijanie u uczniów
zainteresowania pisownią języka ojczystego i zamiłowania do
poprawnej polszczyzny, ale również integracja dzieci i nauczycieli placówek oświatowych naszego
miasta i nawiązanie współpracy
dla dobra ząbkowskich pociech.

Rzadko się zdarza, aby ktoś
przeszedł przez etap szkolny
i nie miał żadnych problemów.
Czytanie, liczenie i pisanie nieodzownie kojarzy się ze szkołą
i osobami, które nauczały nas
tych podstawowych umiejętności. Ważną elementarną umiejętnością kształtowaną w okresie
wczesnoszkolnym jest poprawne
pisanie zarówno pod względem
graficznym, stylistycznym jak
i ortograficznym. Każdy z tych
elementów składowych pisania
może sprawiać kłopoty, dlatego
nauczyciele starają się różnymi
sposobami zachęcić dzieci do
pogłębiania wiedzy tej trudnej
dziedziny. Wychodząc z zasady,
że motywacją do pracy jest możliwość odniesienia sukcesu 4 lutego 2005 roku w Szkole podsta-

wowej nr 2 został przeprowadzony I Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów klas
III. Na zmagania z ortografią
przybyło 40 trzecioklasistów naszych ząbkowskich szkół. Byli to
uczniowie, którzy najlepiej zgłębili tajniki ortografii i z dumą reprezentowali swoje szkoły. Konkurs składał się z dwóch części:
I — turniej ortograficzny, podczas, którego uczestnicy rozwiązywali 7 zadań, w określonym
czasie i II — dyktanda w formie
tekstu z lukami do uzupełnienia.
Podczas trwania konkursu na
twarzach uczestników malowało
się podniecenie, zdenerwowanie
i pełne skupienie na wykonywanych zadaniach. W swoim emocjonalnym
zaangażowaniu
uczestnicy nie byli osamotnieni,

gdyż komisja konkursowa
w składzie: przewodnicząca — p.
dyrektor Irena Małyszczuk,
członkowie — p. Maria Jabłońska, p. Beata Gruźlińska i p. Be-

Ferie zimowe w Świetlicy Środowiskowej nr 1

szawianka"a drugi na pływalnię
"Polonez".
Niestety czas ferii szybko
minął, ale dzieciom pozostaną
miłe wspomnienia i mamy nadzieję, że nabrały sił i chęci do
nauki w drugim semestrze.
Świetlica Środowiskowa nr
1 w Ząbkach składa gorące podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
uatrakcyjnienia ferii zimowych
dla naszych podopiecznych.
Dziękujemy: Gminnej Komisji
d\s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Fundacji " Pomóżmy Dzieciom ", Pani Mirosławie Kątnej i Panu Kazimierzowi Komorowskiemu, Stowarzyszeniu "Tarcza" i Panu Romanowi Falkowskiemu, Dyrekcji Teatru "Guliwer", Firmie
Dolcan, Panu Maciejowi Szczepańskiemu oraz Panu Leszkowi
Zalewskiemu

Tegoroczne ferie zimowe
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach tradycyjnie
spędziły w mieście, ale nie
oznacza to wcale, że się nudziły.
Program zimowego wypoczynku naszych podopiecznych był
niezwykle bogaty. W Świetlicy
zorganizowaliśmy "Dzień Wale
ntynkowy" oraz turnieje ping-ponga, warcabowy, szachowy,
a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Dzięki temu, że
podczas ferii była "prawdziwa"
zima udało się nam zorganizować fantastyczny kulig w Kobyłce. Dzieci jeździły saniami,
wierzchem, świetnie bawiły się
przy ognisku i zajadały kiełbaskami. Nie zabrakło również
rozrywek kulturalnych. Byliśmy
w teatrze Guliwer na przedstawieniu pt. "Piękna i Bestia" oraz
w kinie na filmie " Lacky Luck ".
Dzieci bawiły się również na po-
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kazie sztuki cyrkowej i iluzji,
który odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
1 w Ząbkach. Magiczny wymiar
miała również wycieczka do
Centrum Rozrywki " Magic City". Najwięcej emocji wzbudził
jednak wyjazd do Rodzinnego
Centrum Rozrywki Hula Kula
na finał konkursu "Bezpieczne
dzieci na polskich drogach", na
który zostaliśmy zaproszeni
przez Panią Poseł Mirosławę
Kątną. Po części oficjalnej dzieci miały zapewnione liczne
atrakcje m. in. konkursy z nagrodami, naukę gry w kręgle
amerykańskie, gry i zabawy na
bajkowym torze przeszkód oraz
poczęstunek. Podczas ferii dbaliśmy również o zdrowie i kondycję naszych podopiecznych.
Byliśmy dwukrotnie na basenie.
Pierwszy wyjazd był zorganizowany do Parku Wodnego "War-

ŚŚ

Małgorzata Wrotna

Organizatorki konkursu:
Katarzyna Wasiłowska
Elżbieta Żochowska

Redakcja "Co s³ychaæ?" sk³ada serdeczne
podziêkowania ca³emu zespo³owi Wydawnictwa
Apostolicum w Z¹bkach za wieloletni¹
profesjonaln¹ i mi³¹ wspó³pracê przy wydawaniu
naszej gazety.
redaktor naczelny Adam Kar³owicz

K omunik at wędk ar zy
24 lutego 2005 r. w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło
się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo — Wyborcze Koła
Miejskiego nr 130 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Ząbkach. Uczestniczyło w nim 35
wędkarzy — członków koła
oraz zaproszeni goście.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW reprezentował kol.
Ryszard Sołśnia, a władze samorządowe kol. Jerzy Boksznajder — burmistrz Miasta
Ząbki.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani wysłuchali
sprawozdań z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Zabierający głos w dyskusji nie wnosili
zastrzeżeń do przedstawionych
informacji i na wniosek Komisji

Rewizyjnej zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującym
władzom. Następnie omówiony
został i przyjęty do realizacji
program działania i preliminarz
budżetowy na 2005 r. Dokumenty te obejmują m. in. następujące przedsięwzięcia:
3 wycieczki autokarowe na
wspólne wędkowanie:
a) 8-10 IV 2005 r. nad ciepłe
kanały konińskie do miejscowości Licheń Stary,
b) prawdopodobnie 6-8 V 2005
nad jeziora Mojtyny i Nawiady do stanicy wędkarskiej
Koła nr 3 w Mojtynach,
c) prawdopodobnie 9-11 IX
2005 r. nad jezioro Łańskie,
ew. Świętajno lub Brajnickie,
2 zawody wędkarskie o mistrzostwo Koła w dyscyplinie spławi-

Zasłużeni dla naszego miasta
W wieku XVIII z zachodniej
Europy przybyła do Polski rodzina Szubertów. W małej wówczas wiosce Ząbki zakupili pewną ilość ziemi i założyli
gospodarstwo rolne. W dniu 18
kwietnia 1787 r. w rodzinie Szubertów urodził się syn Michał.
W roku 1804 rozpoczął naukę
w nowo otwartym Liceum Warszawskim. Już od młodych lat
zdradzał zainteresowanie przyrodą. W roku 1809 jako stypendysta rządowy wyjechał na studia botaniczne do Paryża.

Sporządził tam zielnik składający się z 7 tysięcy roślin. W roku
1813 rozpoczął pracę w Liceum
Warszawskim, jako nauczyciel
botaniki. W roku 1817 został
powołany na stanowisko profesora botaniki i leśnictwa w nowo
otwartym Uniwersytecie Warszawskim. W tym to roku 1817
powołano go na członka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Został także dyrektorem Ogrodu Botanicznego na
terenie Górnych Łazienek.
Dzięki wielkim znajomościom

kowej i spiningowej,
• zawody o puchar Starosty Powiatu Wołomińskiego (prawdopodobnie 31.07. 2005 r.),
• konkursy plastyczne o tematyce proekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem czystości wód w Szkołach
Podstawowych nr 1 i 2. Przeznaczono 1000 zł na nagrody,
• udział naszych reprezentantów na zawodach o mistrzostwo Okręgu Mazowieckiego.
Realizując kolejne punkty
przyjętego porządku obrad zgromadzeni wybrali nowe władze
i organy Koła oraz delegata i jego zastępcę na Zjazd Delegatów
Okręgu Mazowieckiego PZW.
Na wniosek Komisji Wyborczej w głosowaniu jawnym wybrany został 10 osobowy Zarząd
Koła w składzie: kol. Franciszek
Dąbrowski - prezes Zarządu,

kol. Eugeniusz Swynar - skarbnik, kol. Marian Bielecki - sekretarz, kol. Jan Pilich - kpt. sportowy, kol. Roman Starko
gospodarz. Natomiast członkami Zarządu zostali kol. Zygmunt
Adamczyk, kol. Benedykt Fajdek, kol. Henryk Ołowski, kol.
Stanisław Ołowski i kol. Krzysztof Trzciński. Wybrano Komisję
Rewizyjną w składzie: kol. Ryszard Tomczyk - przewodniczący, kol. Edward Rącki - zastępca
przewodniczącego, kol. Sebastian Ołowski - członek. Sąd Koleżeński jest reprezentowany
w składzie: kol. Jan Dąbrowski przewodniczący, kol. Stefan Jędrzejewski - zastępca przewodniczącego i kol. Józef Szczepańczyk - rzecznik dyscypliny.
Delegatem na zjazd został
wybrany kol. Marian Bielec
a jego zastępcą kol. Franciszek
Dąbrowski.

Zaproszeni goście w swoich
wystąpieniach podkreślali miłą
koleżeńską atmosferę zebrania
i sprawną organizację, pogratulowali nowo wybranym władzom życząc dalszych sukcesów
w trudnej społecznej pracy. Kol.
Sołśnia przedstawił aktualną sytuację w Okręgu Mazowieckim
w zakresie pozyskiwania zagospodarowania i ochrony wód.
Zarząd informuje ponadto,
że na koniec 2004 r. koło liczyło
407 członków. Skarbnik pełni
dyżury w każdy czwartek od
godz. 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach OSP. Zgłoszenia na
najbliższą wycieczkę przyjmowane będą do dnia 02.04. 2005 r.

Michała Szuberta udało się
sprowadzić do ogrodu wiele nowych gatunków roślin, dotychczas w Polsce nieznanych.
W czasie powstania listopadowego Michał Szubert był członkiem Rady Municypalnej miasta
Warszawy,
służąc
jednocześnie jako artylerzysta w armii
polskiej. W roku 1836 został
profesorem w Warszawskiej
Szkole Farmaceutycznej. Michał Szubert był także specjalistą w planowaniu i urządzaniu
ogrodów, np. ogrodu Tadeusza
Mostowskiego we Włochach
/właściciela pałacu Mostowskich

przy ul. Nowolipie/. Był wielkim
znawcą flory w rejonie Warszawy. W roku 1820 wydał dzieło
"Monografia sosny pospolitej".
W roku 1827 ukazała się praca
Szuberta pt. "Opisy drzew
i krzewów leśnych w Królestwie
Polskim". Na cześć wielkiego
biologa Michała Szuberta w Stanach Zjednoczonych nazwano
jeden z gatunków drzew iglastych jego imieniem — Schubertia disticha. W dniu 3 maja 1917
r. w Ogrodzie Botanicznym został odsłonięty pomnik tego
wielkiego biologa dłuta Franciszka Rotha. Pomnik został

zniszczony w czasie okupacji hitlerowskiej, został odbudowany
w 1964. W roku 1969 dla uczczenia 150-lecia powstania Ogrodu
Botanicznego wybity został medal z podobizną Szuberta wykonany przez artystę Edwarda Gorola. Michał Szubert zmarł
w dniu 5 maja 1860 r. w Płocku
i tam został pochowany. W roku
1962 jego zwłoki zostały ekshumowane i złożone na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim
w Warszawie w mogile obok żony Józefy Zofii z domu Szwarc.

grupy rówieśniczej, klasowej,
szkolnej. Przynależność do grupy daje mu poczucie siły i bezpieczeństwa. Czuje się potrzebne i ważne, ma możliwość
współdziałania z innymi, odczuwa przyjemność z osiągania
grupowych celów. Poznaje zasady organizacji pracy zespołowej.
W późniejszych latach zaczyna
mieć coraz szersze wpływy na
rzeczywistość regionalną, państwową i europejską.
Ważne jest uczenie dzieci
o Europie, ale ważniejsze jest
przygotowanie ich dla Europy.
Uczenie o Europie powinno
rozpocząć się już w nauczaniu
zintegrowanym, gdyż dzieci
w tym wieku są bardziej chłonne i bardziej otwarte na nowości. W naszej szkole uczniowie
klas młodszych mają możliwość

poznawania Europy poprzez
uczestnictwo w cotygodniowych
zajęciach kółka europejskiego,
działaniach podejmowanych
przez Szkolny Klub Europejski
—
"Eurojedynka
Ząbki",
uczestnictwo w konkursach
o tematyce europejskiej. W klasach starszych w ramach realizacji projektu Socrates Comenius uczniowie na godzinach
wychowawczych poznają historię demokracji, przygotowują
apele z okazji uroczystości państwowych i szkolnych. Zostały
opracowane dwa programy dotyczące treści europejskich:
"Wspólna Europa" i "Edukacja
europejska dla uczniów klas
I — III". Celem realizacji treści
tych programów jest popularyzacja wiedzy o integrującej się
Europie, rozwijanie świadomości europejskiej i faktu przynależności do wspólnoty unijnej,
prezentacja tradycji i kultury

jednoczącej się Europy, poznanie symboli, zadań i krajów należących do Unii Europejskiej,
poznanie ciekawych miejsc, regionów naszego kontynentu,
kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie, kształcenie umiejętności
korzystania z różnych źródeł informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów oraz zachęcanie
do
aktywności
poprzez różnorodność sytuacji
szkolnych. W II semestrze będziemy podejmowali jeszcze
wiele innych działań związanych z edukacją europejską,
tym bardziej iż zyskuje ona coraz więcej zwolenników, nie tylko wśród uczniów, ale również
i rodziców.

Kilka razy odwiedziliśmy
też Zakopane, gdzie spacerowaliśmy po Krupówkach, wjechaliśmy kolejką szynową na
Gubałówkę i zjechaliśmy 6-osobowymi gondolami z Szymoszkowej, widzieliśmy skocznię i Krzeptówki.
Dużą atrakcją dla wszystkich okazał się kulig z pochodniami i ognisko w lesie, przy
którym wspólnie śpiewaliśmy
i tańczyliśmy. Wracaliśmy do
domu wypoczęci i zadowoleni
z wieloma upominkami w postaci ciupag, dzwonków, wełnianych kamizelek i oscypków.
Cieszymy się, że udało nam się
zapewnić dzieciom wypoczynek w zdrowym, górskim klimacie, dać im możliwość zdobycia nowych umiejętności
oraz pokazać walory turystyczno-krajoznawcze regionu podhalańskiego.

Mamy nadzieję, że z mnóstwem wrażeń i dobrych wspomnień oraz z nowymi siłami
zabierzemy się do nauki w nowym semestrze.
Wszyscy uczestnicy i organizatorzy zimowiska pragną
podziękować Burmistrzowi
Ząbek — panu Jerzemu
Boksznajderowi za pomoc finansową /co znacznie obniżyło
koszty pobytu/
oraz odwiedziny
w Małym Cichym i osobistą
opiekę sprawowaną nad naszym wyjazdem.
Miło nam, że
możemy liczyć
na przychylność
władz miasta.
Mamy nadzieję, że kolejne nasze wyjaz-

dy będą cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem ze strony
uczniów, jak tegoroczny. Polecamy sprawdzone przez nas
urocze Małe Ciche i zapraszamy wszystkich zadowolonych
na wyjazdy wakacyjne oraz zimowiska.

Edukacja europejska w Szkole Podstawowej Nr 1
Edukacja europejska jest
istotnym kierunkiem działań
w zreformowanej szkole. Głównym jej celem jest upowszechnianie wiedzy o Europie: historii, kulturze, sztuce, językach,
procesach integracyjnych oraz
o strukturze Unii Europejskiej.
Bardzo ważną sprawą jest ukazanie uczniom miejsca i roli
Polski w Europie oraz dorobku,
jaki nasz kraj wniósł w rozwój
wartości uniwersalnych.
Polska leży w Europie, a jej
historia, teraźniejszość i przyszłość są ściśle powiązane z wydarzeniami, które kształtują oblicze naszego kontynentu. Tak
więc, rozumienie tego co się
dzieje w Europie, jest niezbędnym warunkiem zrozumienia
wydarzeń, które rozgrywają się
w naszym kraju. Dotyczy to za-

równo polityki, ekonomii,
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa państwa, jak i życia
kulturalnego i umysłowego. Celowość kształcenia w zakresie
wiedzy o współczesnej Europie
jest w pełni zasadna i nie powinna podlegać dyskusji. Pogłębianie wiedzy należy rozpocząć już
w klasach młodszych szkoły
podstawowej.
Podejmując działania związane z realizacją edukacji europejskiej uświadamiamy
uczniom, że od momentu przyjścia
na świat funkcjonują we wspólnocie. Potrzebują jej do prawidłowego rozwoju. Pierwsza
wspólnota, rodzina, daje dziecku opiekę, miłość, możliwość
rozwoju fizycznego i intelektualnego. Z biegiem lat dziecko
staje się członkiem wspólnoty

Zimowisko w Małym Cichym
Podczas ferii zimowych,
w dniach od 14 do 21 lutego
2005 r. uczniowie ząbkowskiej
Jedynki odpoczywali na zimowisku w Małym Cichym k/ Zakopanego. Wyjazd został zorganizowany przez nauczycielki
SP nr 1 w Ząbkach: p. Annę
Rybicką, p. Katarzynę Karcz,
p. Katarzynę Pilichowską i p.
Mirosławę Kozłowską oraz nauczyciela gimnazjum nr1- p.
Małgorzatę Piątkowską.
Przez tydzień 51-osobowa
grupa naszych uczniów mogła
aktywnie spędzać czas ucząc
się lub doskonaląc naukę jazdy na nartach w urokliwym tatrzańskim zakątku. I choć początki były trudne — bo
większość uczestników stawiała na stoku swoje pierwsze
kroki — to po kilku lekcjach

pod okiem instruktorów nasi
podopieczni mogli już śmiało
korzystać z wyciągu krzesełkowego /1250m. n. p. /.
Niewątpliwym sukcesem zimowiska było to, że wszyscy
opanowaliśmy jazdę na nartach, a niektórzy próbowali
także swoich sił na snowboardzie. Udało nam się też uniknąć nieszczęśliwych wypadków
i kontuzji, których często byliśmy świadkami. Mnóstwo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu — bawiąc się na
śniegu
i wędrując zimowymi szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pomagaliśmy sobie
podczas trudnej nauki jazdy
na nartach, wspieraliśmy się
na szlakach, a wieczorami odpoczywaliśmy przy kominku.

Prezes Zarządu Koła
Franciszek Dąbrowski

Ryszard Żbikowski

Opiekun Szkolnego Klubu
Europejskiego
"Eurojedynka Ząbki" —
Zofia Dudzik

Anna Rybicka
nauczyciel SP nr 1
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INTEGRACJA SZERZEJ....
W roku szkolnym 2003/2004
klasa integracyjna IIc ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
nawiązała kontakt z klasą integracyjną I b ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejówku. Nauczycielki, które tworzą klasę
integracyjną Ib zwróciły się o pomoc do wychowawców klasy IIc
w celu uzyskania informacji koniecznych do podjęcia pracy
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Po kilku spotkaniach pedagogów przyjęto program współpracy obu klas integracyjnych. Dotychczas odbyły się dwa
spotkania, na których uczniowie
poznawali się, mile spędzając
wspólnie czas.
Dnia 10.11.2004 r. dzieci
z Ząbek gościły młodszych kolegów z Sulejówka. W spotkaniu
tym brali udział uczniowie i nauczycielki z obu klas, rodzice
oraz dzieci z Fundacji Otwartych
Serc z Sulejówka.
Dzieci z Ząbek przedstawiły
inscenizację teatralną "Zdrowo

żyć", w której pokazały jak prawidłowo się odżywiać. Wystąpiły
w samodzielnie zaprojektowanych strojach, które wykonywały
wspólnie z rodzicami. W ciekawy sposób przybliżyły gościom
wiadomości na temat spożywania witamin, ich wartości oraz
występowania w naturze. Zaprosiły ich również do rozwiązywania różnorodnych konkursów,
do których przygotowały odpowiednie rekwizyty. Uczniowie
z Ząbek stanęli na wysokości zadania i to zarówno w roli aktorów, jak i gospodarzy. Zachęcali
kolejno wszystkie dzieci do
udziału w przygotowanych konkursach i zabawach. W nagrodę
zostali obdarowani upominkami
w postaci modeli owoców własnoręcznie wykonanymi przez
uczniów klasy IIc.
Na ręce wychowawcy klasy
pierwszej, został przekazany obraz olejny namalowany przez
chłopca z IIc. Dzieci zadbały
także, aby goście nie byli głodni.
Częstowały ich owocami, cia-

stem przygotowanym przez mamy. Można było dostrzec spontaniczność w kontaktach między
dziećmi, co może świadczyć
o swobodnym, nieskrępowanym
i dobrym ich samopoczuciu. Pamiątką mile spędzonego czasu
są wykonane zdjęcia.

Uczniowie z Sulejówka przywitali dzieci z Ząbek inscenizacją z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości
oprócz gospodarzy wystąpili także uczniowie z klasy IIc z przygotowanymi wcześniej jasełkami
"Betlejemska droga". Przebrani

Dnia 17.12.2004r. dzieci
z klasy integracyjnej IIc Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
były zaproszone na rewizytę do
klasy Ib Szkoły Podstawowej Nr
2 w Sulejówku tym razem na
wspólną Wigilię.

aktorzy z obu klas starali się jak
najlepiej odegrać swoje role.
Bardzo ważny był udział dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po złożeniu sobie życzeń i podzieleniu się opłatkiem.
Potem wszyscy zasiedli do pięk-

"Lepiej zapobiegać, niż leczyć" działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1
Rozwój cywilizacji oraz
przemiany społeczno — ekonomiczne obok oczywistych korzyści dla człowieka stwarzają
mu także sytuacje trudne,
w których odporność fizyczna
i psychiczna wystawiona bywa
na próbę nie zawsze kończącą
się dobrym skutkiem.
Przyczyny różnych sytuacji
jakim ulegają młodzi ludzie to:
niewiedza, brak doświadczenia, zaniedbania w wychowaniu, brak opieki, lekkomyślność, ciekawość i przekora,
psychofizyczne
właściwości
dziecka. Wychowując dzieci
i młodzież należy wskazywać
źródła niebezpieczeństw i zagrożeń zdrowia i życia.
Profilaktyka oznacza czynności zabezpieczania się przed
czymś, zapobiegania temu, co
uznajemy za niekorzystne. Zabezpieczenie zaczyna się i możliwe jest wówczas, gdy potrafimy przewidzieć bieg wydarzeń
i następstw zauważonych faktów. Szanse profilaktyki zwiększają się, jeżeli potrafimy dostrzec
zjawisko
w
jak
najwcześniejszym jego stadium.
Istotą profilaktyki nie jest
głoszenie wiedzy, np. na temat
palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków, lecz
uczulenie i wzmocnienie umiejętności powiedzenia "nie".
Chcemy, by nasi uczniowie posiadali w swej świadomości
umiejętność dokonywania wyboru, żeby zrozumieli, że od
nich samych zależeć będzie ich
los. Powinni mieć wewnętrzne
przekonanie, że przede wszystkim oni są panami swojej woli,
sami mogą podejmować decyzje, co robić, a czego nie robić.
Papierosy, alkohol, narkotyki
— ich smak młodzi ludzie poznają coraz wcześniej. Dlatego
działania jakie realizujemy
w szkole mają na celu nie tylko
uświadomienie skutków ich
nadużywania,
ale
przede
wszystkim zapobieganie tym
zjawiskom. Robimy to poprzez
ukazywanie wartości życia,
kształtowanie osobowości emocjonalnej, dzięki której łatwiej
młodemu człowiekowi zrozumieć siebie i innych, znaleźć
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swojej miejsce w świecie go otaczającym.
Szkoła nasza sprzyja osiąganiu zdrowia i dobrego samopoczucia zarówno fizycznego jak
i psychicznego, zadowolenia
i sukcesów na miarę możliwości
każdego dziecka.
Nasze działania w zakresie
profilaktyki zmierzają do:
• wykrywania u poszczególnych wychowanków niekorzystnych zmian rozwojowych i zachowań (np.
agresywność, apatia, odosobnienie w grupie, niewłaściwe
normy współżycia w grupie),
• wykrywanie w środowisku lokalnym negatywnych czynników już wpływających na wychowanków lub mogących
taki wpływ wywrzeć (czynników potencjalnych), np. alkoholizm,
okrucieństwo
w stosunku do ludzi, zwierząt,
• systematycznego gromadzenia informacji o psychologicznych i pedagogicznych
aspektach wyżej wymienionych zjawisk,
• likwidowania (współdziałania w likwidowaniu) zaburzeń, rozwijających się u wychowanka i w zespołach
wychowawczych,
• współudziału w likwidowaniu
czynników uniemożliwiających prawidłowy rozwój wychowanków i przeciwdziałania potencjalnym niekorzystnym
wpływom
przez
wzmocnienie systemu wychowawczego.
Wszyscy uczniowie naszej
szkoły objęci są różnorodnymi
działaniami profilaktycznymi.
Wychowawcy realizują z uczniami programy profilaktyczne dostosowane do wieku dzieci.
W klasach 0 realizowany jest
program antynikotynowy "Czyste powietrze wokół nas", którego celem jest m. in. określenie różnych źródeł dymu
i przyczyn jego wydobywania
się, uwrażliwianie dzieci na
szkodliwość dymu papierosowego i uświadomienie skutków
palenia papierosów. Program

ma charakter profilaktyczny,
ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których
inne osoby palą przy nich papierosy.
Uczniowie klas I realizują
zagadnienia z programu profilaktycznego "Trzy koła" ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zajęcia integrujące zespoły klasowe, uczenie się różnych sposobów pomagania
i zachęcanie do udzielania sobie wzajemnej pomocy, rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz bezpieczeństwo na
terenie szkoły i poza nią.
Wychowawcy klas II realizują ze swoimi wychowankami
program profilaktyczny "Cukierki". Jest ona oparty na tekście bajki, ukazującej zgubny
wpływ substancji uzależniających na psychikę człowieka. Celem programu jest przeciwdziałanie niebezpieczeństwu sięgania przez dzieci po jakikolwiek środek zmieniający świadomość oraz przekazanie podstawowych informacji o środkach uzależniających i ich skutkach, a także:
• kształtowanie umiejętności
zauważania i nazywania
uczuć własnych i innych ludzi,
• rozwijanie samodzielnego
i twórczego myślenia,
• wzmacnianie pozytywnego
obrazu samego siebie i samooceny,
• nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym,
• nauka postaw asertywnych
względem osób nieznajomych.
"Nie pal przy mnie, proszę"
— to program dla uczniów klas
III. Głównymi założeniami programu są:
• uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
• wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne
zdrowie,

• uświadomienie dzieciom, że
palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
• uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego; omówienie problemu
biernego palenia,
• wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego radzenia sobie w sytuacjach, gdy
inni ludzie palą przy nich papierosy.
W ramach realizacji programu "Saper" uczniowie klas IV
i V poznają treści dotyczące
sposobów radzenia sobie
z agresją, alternatywnych sposobów wyrażania złości, niezadowolenia oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Uczą
się wyrażania uczuć, panowania nad impulsywnością, nabywają zdolności kierowania się
normami społecznymi w wyrażaniu emocji, uczą się dostrzegania swojej indywidualności
i odpowiedzialności za własne
działania.
Dyrektor szkoły, p. Joanna
Odzeniak
przeprowadziła
z uczniami klas VI warsztaty
o charakterze profilaktyczno —
wychowawczym. Warsztaty powstały na bazie programu
"Obudź się" realizowanego
przez Pracownię Profilaktyki
Problemowej Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej.
Celem programu było pokazanie, jak podstępne jest działanie
środków uzależniających i jak
łatwo z niegroźnych pozornie
eksperymentów może rozwinąć
się uzależnienie, prowadzące
do śmierci.
Z obserwacji realizatorów
programów profilaktycznych
wynika, że uczniowie chętnie
i aktywnie uczestniczą w zajęciach, są bardzo zainteresowani
poruszaną problematyką, posiadają stosunkowo dużą wiedzę na temat omawianych zagadnień.
Oprócz realizacji wymienionych programów na terenie
placówki przeprowadzono szereg akcji mających na celu promocję zdrowego trybu życia.
W ramach akcji "Zdrowy ząbek" pielęgniarka szkolna odbyła pogadankę dla uczniów
klas II na temat higieny jamy
ustnej oraz działań profilaktycznych zapobiegających po-

nie nakrytego wigilijnego stołu.
Oprócz poczęstunku przygotowanego przez rodziców dzieci
z klasy Ib miłym akcentem były
pamiątkowe aniołki dla gości.
Uczniowie z obu klas przygotowali i wzajemnie obdarowali się
świątecznymi
podarunkami.
Wspólne śpiewanie kolęd podkreśliło niepowtarzalny, specyficzny charakter Świąt Bożego
Narodzenia oraz wprowadziło
wszystkich uczestników w radosny nastrój. Czas spędzonej razem Wigilii był okazją do nawiązania relacji między dziećmi, jak
również integracji nauczycieli
i rodziców z obu szkół.
Tak dobrze rozpoczęta współpraca będzie nadal się rozwijać
w ramach realizacji zaproponowanego przez nas programu.
Obejmuje on nie tylko wzajemne spotkania przy okazji uroczystości, ale także dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami poprzez udział w zajęciach otwartych.
Wychowawczynie klasy IIc
SP 2 Ząbki
wstawaniu próchnicy. Wszyscy
uczniowie szkoły objęci są fluoryzacją. Od grudnia 2004 roku uczniowie uczestniczą w akcji "Pij mleko", która zyskała
duże zainteresowanie. W klasach I realizowano program
promocji zdrowego uzębienia
"Szkoła zdrowego uśmiechu",
którego podstawowym celem
było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad dotyczących higieny jamy ustnej
oraz intensywne włączanie rodziców w proces edukacyjny.
Uczniowie klasy IIIb zapoznali
się z niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nie podczas zabaw, powrotu ze szkoły,
spotkań z nieznajomymi, w ramach realizacji programu
"Bezpieczeństwo dziecka".
Odbyły się warsztaty psychoedukacyjne ze Środowiskowej
Profilaktyki Uzależnień I i II
stopnia dla uczniów klas VI.
Dziewczęta z klas VI brały
udział w warsztatach z zakresu
profilaktyki zdrowotnej "Między nami kobietkami" przeprowadzonych przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu
Profilaktyki i Edukacji Procter
& Gamble.
Ponadto uczniowie klas VI
uczestniczyli w cyklu zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie".
Na terenie placówki przeprowadzono specjalistyczne badania ortopedyczne i okulistyczne.
Na bieżąco dostosowuje się
wymagania edukacyjne do
możliwości i potrzeb uczniów,
wdrażany jest program korekcji zachowań i funkcjonowania
szkolnego dla uczniów nadpobudliwych
psychoruchowo.
W szkole prowadzone są zajęcia sportowo — rekreacyjne
dla uczniów z zespołem
ADHD oraz indywidualne terapie dzieci z zaburzeniami
w zachowaniu.
Nadrzędnym celem wszystkich pracowników naszej szkoły
jest ochrona uczniów przed występującymi zagrożeniami. Mamy nadzieję, iż podejmowane
przez nas działania profilaktyczne wpłyną pozytywnie na
przyszłość naszych wychowanków.
Zofia Dudzik
Ewa Szymczak

