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Jak powstało nasze Stowarzyszenie ?
07 sierpnia 2003r.w sali OSP w Kaskach,
odbyło się zebranie załoŜycielskie naszego
Stowarzyszenia. Grupa załoŜycielska liczyła 15 osób.Zebrani uchwalili statut i wybrali Komitet ZałoŜycielski, który otrzymał
zadanie, doprowadzić do zarejestrowania
stowarzyszenia.15.09.2003 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy –XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego został złoŜony wniosek. 25 listopada r. zostaliśmy zarejestrowani i wpisani
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000180626.Walne Zebranie Członków
odbyło się 16.01.2004r.

Wybory składu Sądu KoleŜeńskiego przełoŜono na
następne zebranie.

Został wybrany Zarząd :
Prezes— Jerzy Dawidowicz
Sekretarz—Waldemar Wiśniewski

Celem działania naszego
stowarzyszenia jest:

Sekretarz—Anna Choińska

Wspieranie ,propagowanie i rozwijanie inicjatyw społecznych mających
wpływ na rozwój naszej lokalnej społeczności.Chcemy z całą mocą powiedzieć Ŝe praca w naszym stowarzyszeniu jest pracą społeczną a wszystkie
środki finansowe jakie uda nam się pozyskać będą przeznaczane w całości
na działalność statutową.

Członek—ElŜbieta Banaszek

Dlatego bardzo gorąco zachęcamy do udziału w pracach Stowarzyszenia

Skarbnik—Roman Bodych
Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca—Halina Bodych

Zarząd

II Walne Zebranie Członków
W dniu 28 lutego o godz. 15 w Szkole
Podstawowej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.Porządek
obrad zebrania przewiduje m.in. wybory
składu Sądu KoleŜeńskiego, omówienie
bieŜących i planowanych działań Zarządu. Chcemy równieŜ dyskutować o całym
programie działania Stowarzyszenia.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspieraniem i
działalnością Stowarzyszenia do udziału
w zebraniu. Wspólnie stworzymy program działania na miarę naszych aspiracji.Nie są one wielce skomplikowane. Po
prostu chcemy poprawiać jakość Ŝycia
naszej lokalnej społeczności.

MoŜemy tego dokonać tylko
wspólnym działaniem. I chociaŜ brzmi to sloganowo i pompatycznie to taka jest prawda.
Nikt za nas tego co chcemy by
było nie zrobi. Ba - nawet nie
wymyśli! Bo niby kto ma wiedzieć czego nam trzeba byśmy
mogli Ŝyć bezpieczniej i przyjemniej. ZAPRASZAMY
Zarząd

Klub Internetowy
„BAJTEK” *
Ten pomysł był jednym z pierwszych
pomysłów na tzw. początek.Zróbmy coś
dla „młodych”- ktoś powiedział. Stały i
szybki dostęp do Internetu, za niewielkie
pieniądze wydał nam się bardzo dobrym
pomysłem. Dzięki przychylności władz
gminy moŜemy zagospodarować na ten
cel pomieszczenie po Urzędzie Pocztowym.Wymaga ono remontu ale jeŜeli będziemy chcieli by taki Klub powstał to—
wiadro farby i kilku chętnych na pewno
się znajdzie. Pan Andrzej Kolek—Wójt
naszej Gminy i zarazem członek naszego
Stowarzyszenia obiecał pomoc w uzyskaniu podstawowych materiałów i uŜywanego wyposaŜenia w postaci biurka, szaf i
krzeseł.Zwróciliśmy się do jednej z firm z
naszego terenu z prośbą o wyposaŜenie
naszego klubu w uŜywany sprzęt komputerowy. To są pierwsze nasze działania w

tej sprawie. Mamy nadzieję Ŝe w następnym wydaniu ‘’WIADOMOŚCI’’ będziemy mogli napisać juŜ o konkretnych działaniach a nie tylko o zamierzeniach. Bardzo duŜo będzie zaleŜało od tego jaki
będzie odzew bezpośrednio zainteresowanych tym by taki Klub powstał.
Zarząd
* nazwa tymczasowa

Prawie wszystko o „naszej szkole”
Placówka nasza od 1 września 1999r jest 6
klasową szkołą podstawową.W strukturę
organizacyjną szkoły wschodzi równieŜ
oddział przedszkolny, w którym dzieci 6–
letnie przygotowywane są do podjęcia
nauki w klasie pierwszej. W roku szkolnym 2003/2004 do 13 oddziałów uczęszcza 233 uczniów
i 25 przedszkolaków. Opiekę dydaktyczną i wychowawczą na d dziećmi sprawuje

24 nauczycieli.Zapewniamy: pomoc
logopedyczną, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, naukę języka rosyjskiego i angielskiego. Budynek szkoły—Pomnik Tysiąclecia wybudowany został w latach 1961–
1963. Posiadamy 8 sal lekcyjnych,małą
salę gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę,gabinet pielęgniarki
szkolnej, świetlicę. Uczniowie z odległych
miejscowości dowoŜeni są autobusem
szkolnym.

Obiecujące porozumienie
Dnia 5 lutego 2004 r odbyło się spotkanie
dyrekcji szkoły z Zarządem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kask i
Okolic.
Członkowie Zarządu Panowie
Jerzy Dawidowicz,Waldemar Wiśniewski i Roman Bodych przedstawili plany Stowarzyszenia.Uzgodnione zostały formy
współpracy oraz zadania, w realizacji których, młodzieŜ naszej szkoły będzie
uczestniczyła.
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Ten biuletyn jest wydawany
przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Kask i Okolic.
Zarząd Stowarzyszenia
bardzo serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się
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