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KARTĘ ,,JESTEM Z ZĄBEK’’ POSIADA JUŻ 22,5 TYS. MIESZKAŃCÓW

PIERWSZA SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY 
MIASTA ZĄBKI VI KADENCJI

8 listopada br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VI kadencji. 
Zaświadczenia o wyborze na młodzieżowych 
radnych, wręczyły uczniom: Burmistrz Miasta Ząbki 
Małgorzata Zyśk i Marzena Toton, koordynator 
główny Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. 

Kreatywność, młodzieńcze ideały i chęć działania są 
największymi atutami młodzieżowych radnych z Ząbek, którzy 
mają szansę wykazać się w zupełnie nowych dla siebie rolach 
i, jak można było zaobserwować w latach ubiegłych, w pełni 
z tej możliwości korzystają. Podczas sesji inauguracyjnej 
młodzież z ząbkowskich szkół - wybrana przez społeczności 
szkolne w wyniku wyborów oraz mieszkający w Ząbkach 
uczniowie z warszawskich szkół wybrani w wyborach 
organizowanych przez Komisję Społeczną - złożyła uroczyste 



ślubowanie na Radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
„Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady 
Miasta Ząbki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro Miasta Ząbki i jego mieszkańców”

W składzie młodzieżowej Rady Miasta Ząbki VI kadencji znaleźli 
się:
Gajewski Miłosz, Cichocki Igor, Lasecka Oliwia, Czajczyk 
Zuzanna, Gryglas Maja, Dźwigniewska Zo�a, Polkowski 
Mateusz, Zawadzki Patryk, Waś Franciszek,  Romańczuk 
Michalina, Kędziora Michalina, Adamska Maja, Bino Iga, 
Konkolewski Piotr, Komorowski Jakub, Ziemka Miłosz,  Korda 
Mikołaj, Kossowska Antonina, Wiącek Katarzyna, Kamil 
Skłodowski.

Podczas pierwszej sesji radni w głosowaniu tajnym wybrali 
spośród siebie Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta. 
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki został 
Miłosz Ziemka, zastępcą przewodniczącego Mikołaj Korda, 
a sekretarzem Antonina Kossowska. 

Gratulacje młodym radnym złożyła burmistrz Ząbek 
Małgorzata Zyśk.
- Jestem niezmiernie szczęśliwa, że to już VI kadencja 
Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. Poprzednie działały bardzo 
prężnie, mam więc nadzieję, że również ta, właśnie powołana 
rada i złożone przed chwilą ślubowanie zobowiąże was do tego, 
aby wspaniale pracować na rzecz samorządu i przygotowywać 
się do pracy w samorządzie w życiu dorosłym. Zasiadając w radzie 
nie tylko zdobywacie cenne doświadczenie, ale też macie realny  
wpływ na to co dzieje się w naszym mieście. (…) Gratuluję Wam 
serdecznie zdobycia mandatów, liczę na doskonałą współpracę 
i zapraszam zawsze, ilekroć będziecie mieli jakieś pytania lub 
problemy – powiedziała Małgorzata Zyśk, burmistrz naszego 
miasta. 

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki jest przede 
wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania 
decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego 
otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców 
i mieszkanki, ale również prowadzić działania na rzecz 

upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształto-
wania postaw obywatelskich. Organ ten pełni również funkcje 
doradcze i opiniuje działania podejmowane przez burmistrza 
lub „dorosłą” Radę Miasta. Może również sam występować 
z inicjatywami do innych organów samorządu lokalnego. 
Członkami Młodzieżowej Rady Miasta jest młodzież 
z ząbkowskich szkół, która ukończyła 12 lat. Dodatkowo 
w Radzie zasiadają uczniowie szkół spoza naszego miasta, ale 
będący mieszkańcami Ząbek. Górna granica wieku członka 
Młodzieżowej Rady to 18 lat. Opiekę nad młodzieżą sprawują 
koordynatorzy wyznaczeni przez dyrekcję każdej ze szkół. 
Całość, od tej kadencji nadzoruje jako koordynator główny 
Marzena Toton, radna Miasta Ząbki, którą do tej roli 
jednogłośnie wybrali członkowie MRM Ząbki poprzedniej 
kadencji, a wybór ten zaakceptowała Rada Miasta Ząbki. 

- Serdecznie dziękuję za obecność na sesji Pani Burmistrz 
Małgorzacie Zyśk, Radnym Komisji Społecznej Pani Oldze Kisiel 
i Panu Marcinowi Kubickiemu, koordynatorom szkolnym, którzy 
przyszli ze swoimi uczniami oraz Rodzicom, którzy także byli 
i wspierali swoje dzieci w ważnym dla Nich wydarzeniu. 
Wszystkim radnym gratuluję i życzę owocnej pracy oraz 
zdobywania ciekawych doświadczeń – powiedziała Marzena 
Toton, radna Miasta Ząbki i koordynator główny Młodzieżowej 
Rady Miasta Ząbki. 

KSA

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ZĄBKOWSKIEJ 
STRAŻY MIEJSKIEJ

Straż Miejska w Ząbkach zaprasza do udziału 
w konkursie na plakat ilustrujący hasło: „Jestem 
bezpieczny na drodze do szkoły ze Strażą Miejską”

Cele konkursu:
• promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych: 

bezpieczna zabawa, uczestnictwo w ruchu drogowym, 



kontakty z nieznajomymi, itp.,
• propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia,
•  pro�laktyka prozdrowotna,
• wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej 

na zasadzie fair play.

Warunki udziału w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na 
terenie Miasta Ząbki. Prace konkursowe powinny odnosić się 
do celów konkursu i powinny być wykonane indywidualnie, 
a każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną pracę. 
Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, 
malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Nie większy niż format 
A3.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:
• tytuł pracy,
• imię, nazwisko, wiek, klasę,
• nazwę i adres szkoły.
Prace powinny być dostarczone do siedziby organizatora 
konkursu do dnia 30.11.2022 r.
Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją jego 
warunków.

Uczestnicy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III.

Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania.
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja 
Konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej 

w Ząbkach. Z przebiegu oceny sporządzony jest protokół.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom 
nastąpi w terminie uzgodnionym przez organizatora. 
Najciekawsze prace wraz z danymi zostaną opublikowane na 
stronie internetowej oraz fanpage Straży Miejskiej.

Decyzje Komisji są ostateczne, niepodważalne i przysługuje od 
nich odwołanie.

Dane osobowe.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uprzejmie informujemy, iż:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu pt. „Jestem bezpieczny w drodze 
do szkoły ze Strażą Miejską”. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału 
w Konkursie.

Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska 
w Ząbkach.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji konkursu.



PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ 
W SIEDZIBIE OSP W ZĄBKACH 

Dbanie o bezpieczeństwo, swoje oraz innych, to 
jeden z celów podstawy programowej, które dzieci 
muszą poznać w przedszkolu. Dziecko powinno 
wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, 
pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc.  

Aby zrealizować te cele grupa „California" z Przedszkola 
"American Kids College" w Ząbkach w dniu 21 października 
udała się do Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci zwiedziły 
budynek, dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących 
pracy strażaka, wysłuchały którymi pojazdami strażacy 
wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały 
również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy 
urządzenia. Zrozumiały, że strażak pomaga nie tylko w czasie 
pożaru, ale bierze również udział w akcjach ratowniczych np. 
w czasie wypadku drogowego. Wielką atrakcja dla wszystkich 
było wejście do wozu strażackiego. Dzieci mogły również 
przymierzyć hełm. Strażacy przypomnieli i utrwalili dzieciom 
numer alarmowy 998. Z wycieczki przedszkolaki wróciły pełne 
niezapomnianych wrażeń i wspomnień.



ZĄBKOWIANIE POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM
Straż Miejska po raz kolejny zorganizowała akcję 
zbierania darów dla Przytuliska w Jadowie. Włączyły 
się w nią szkoły i przedszkola z naszego miasta.

Przez cały październik trwała zbiórka potrzebnych rzeczy dla 
Przytuliska w Jadowie. Głównym organizatorem tego wsparcia 
była Straż Miejska. Pomagali też uczniowie z ząbkowskich szkół 
i przedszkoli, ale zbiórka nie udałaby się oczywiście bez 
wsparcia nauczycieli. Można było przynosić to, co zawsze 
przyda się w miejscach, gdzie zwierzęta znajdują schronienie, 
czyli karmę suchą i mokrą, smycze, kołdry, koce, ręczniki czy 
podkłady. 

Po raz kolejny przedszkolaki i ich wychowawcy, uczniowie 
i rodzice wykazali się hojnością i przekazali wiele darów, które 
strażnicy miejscy zawiozą do Jadowa w połowie listopada. Taka 
współpraca trwa już od wielu lat. Do Jadowa ze szkół jeżdżą 
dary, a w drugą stronę przybywają pracownicy ośrodka, którzy 
prowadzą z dziećmi zajęcia edukacyjne. Zawsze są na tych 
lekcjach pies i kot, a dzieci mogą się dowiedzieć, jak 
postępować bezpiecznie z bezpańskimi zwierzętami, 
spotkanymi na ulicy - jak im pomóc, gdzie zadzwonić czy też 
jak wygląda procedura adopcyjna?

Dzięki temu dzieci mają świadomość, że wzięcie zwierzaka do 
domu to nie może być chwilowy kaprys, ale musi to być 
starannie przemyślana decyzja, na którą zgadza się cała 
rodzina. W innym przypadku może się to skończyć dramatem, 
a zwierzę wyląduje na ulicy. Od osób prowadzących 
Prz ytul isko można się dowiedzieć,  że świadomość 
ząbkowskich dzieci jest naprawdę duża. Już czterolatki wiedzą, 
że ze zwierzętami chodzi się do weterynarza. 

Wielu mieszkańców pomaga, jak może.  Informacje 
o zagubionych zwierzakach pojawiają się na grupach 
w mediach społecznościowych i dzięki temu psy czy koty 
szybko wracają do właścicieli. A jeśli nawet nie uda się odnaleźć 
starego domu, to zwierzę bardzo szybko znajduje nową, 
kochającą rodzinę.

ŁMA

PODZIĘKOWANIA 
OD PARY PREZYDENCKIEJ

Ząbkowskie szkoły podstawowe włączyły się 
w Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”. Teraz 
nadeszły podziękowania od Prezydenta Andrzeja 
Dudy i jego małżonki.

Do naszych placówek oświatowych dotarły listy z wyrazami 
podziękowania oraz egzemplarze dzieła Adama Mickiewicza 
z dedykacją, wpisaną przez Parę Prezydencką. Wybór „Ballad 
i romansów” nie był przypadkowy, bo rok 2022 został 
ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W liście można m.in. przeczytać:
Bardzo się cieszymy, że wszyscy razem współtworzyliśmy to 
wydarzenie, które miało tak wielki zasięg. (...) Podczas 
tegorocznej odsłony Narodowego Czytania poezja Adama 
Mickiewicza rozbrzmiewała w tysiącach miejsc w Polsce i na 
całym świecie, odkrywając na nowo piękno polszczyzny 
i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej.

Podziękowaniami od Pary Prezydenckiej pochwalili się 
uczniowie i nauczyciele SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5 oraz 
SP nr 6.

ŁMA



OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach zorganizował 
akcję ,,Sprzątamy zaniedbane i opuszczone groby". 
W ten sposób młodzi mieszkańcy naszego miasta 
zdawali egzamin z patriotyzmu i pamięci o tych, 
którzy odeszli. 

Październik i listopad to czas, gdy w sposób szczególny  
wspominamy zmarłych krewnych i bliskich. Jednak cmentarz 
para�alny w Ząbkach to także miejsce spoczynku żołnierzy 
poległych w I i II wojnie światowej. Członkowie i opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Małego Powstańca w Ząbkach nie zapomnieli o tych, którzy 
w naszych stronach znaleźli miejsce swojego ostatecznego 
spoczynku jako o�ary wojny. Pielęgnowanie grobów 
obrońców Ojczyzny nie służy jedynie przywoływaniu 
przeszłości, ale pozwala też lepiej poznać historię naszego 
miasta. 

27 października 2022 roku w godzinach popołudniowych 
ochotnicy ze Szkolnego Samorządu Uczniowskiego 
ząbkowskiej „Trójki” udali się na cmentarz para�alny 
w Ząbkach, aby uporządkować zaniedbane groby. Przynieśli 
worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze. Młodzież z zapałem 
zabrała się do pracy i szybko uporała się z różnego rodzaju 
odpadami, opadłymi liśćmi oraz potłuczonymi zniczami. 
Mogiły zostały oczyszczone również z chwastów a następnie 
symbolicznie udekorowane. Uczniowie przeszli także alejkami 
cmentarza, wspominając znanych im bliskich, pracowników 

szkoły i uczniów oraz zapalili znicze (zakupione przez Radę 
R o d z i c ó w )  –  i n f o r m u j ą  o p i e k u n o w i e  S a m o r z ą d u 
Uczniowskiego  - Katarzyna Słowik i Anna Radwańska.

Akcja przebiegała w spokojnej i pełnej zadumy atmosferze. 
Radością napawa fakt, że ząbkowska młodzież potraktowała 
porządkowanie cmentarza jako lekcję pamięci o przodkach.  
Szacunek dla tych, którzy odeszli oraz poczucie tożsamości 
narodowej to wartości uniwersalne i ponadczasowe, które 
powinniśmy pielęgnować. Zatrzymanie się na chwilę, zaduma, 
zapalenie lampki, wspomnienie uczą pokory wobec kruchości 
ludzkiego życia.



-  Musimy pamiętać o ludziach, którz y oddali ż ycie za 
Polskę.Celem naszej akcji jest nie tylko pomoc, ale także 
k s z t a ł t o wa n i e  p o s t a w  s z a c u n k u  o ra z  w d ra ż a n i e  d o 
odpowiedniego zachowania się w miejscach pamięci narodowej 
i miejscach publicznych. Cieszymy się, że nasza młodzież chętnie 
uczestniczy w akcjach prowadzonych na terenie gminy i mamy 
nadzieję, że tradycja sprzątania cmentarza przez nasz Samorząd 
Uczniowski nigdy nie zaniknie. Dziękujemy serdecznie naszym 
uczniom za poświęcony czas i zaangażowanie – podkreślają 
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  SP 3 w Ząbkach.

Warto pamiętać, że ząbkowska nekropolia ma już ponad 100 
lat. Cmentarz powstał w roku 1919 lub 1920 na gruntach 
majątku hrabiego Ronikiera i księżnej Radziwiłłowej. Po bitwie 
warszawskiej z 1920 roku na cmentarzu w zbiorowej mogile 
złożono ciała żołnierzy Wojska Polskiego walczących 
z bolszewikami, zmarłych w wyniku odniesionych ran 
w tymczasowym szpitalu polowym, działającym na terenie 
Ząbek. Na mogile ustawiono pomnik prezentujący orła, który 
został poświęcony w 1924 roku. Pomnik ten został zniszczony 
przez żołnierzy sowieckich w trakcie II wojny światowej 
i odtworzony w 1989. Na cmentarzu znajduje się także kwatera 
żołnierzy poległych w trakcie polskiej wojny obronnej 
września 1939 oraz żołnierzy i cywilnych członków podziemia 
poległych w trakcie okupacji. Wielu z pochowanych żołnierzy 
służyło w 80 pułku piechoty, który walczył w składzie 
20 Dywizji Piechoty, broniącej Warszawy od północnego 
wschodu. Kwatera ta została wyremontowana w 2014. Na 
cmentarzu znajduje się również zbiorowa mogiła ze 
szczątkami przeniesionymi ze zlikwidowanego w 1966 roku – 
cmentarza przyszpitalnego w Drewnicy.
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WYBÓR PATRONA SP NR 6 – PROPOZYCJE 
MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 9 GRUDNIA

Najmłodsza publiczna placówka dydaktyczna 
w Mieście Ząbki czeka na swojego patrona. 
Głosowanie odbędzie się w przyszłym roku, ale już 
teraz można przedstawiać swoje pomysły.

Wybór patrona to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii 
każdej szkoły. Przez wybór określonej postaci czy organizacji 
szkoła zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród 
innych placówek, a nawet buduje własny system wychowania 
w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował 
swoim życiem i działalnością. 

Wybór musi być starannie przemyślany i uzgodniony, bo 
patron zostaje z uczniami i pracownikami placówki na lata, jest 
powodem do dumy, a często staje się znakiem identy-
�kującym, skrótem, po którym inni rozpoznają renomę 
placówki.

Do zgłaszania propozycji kandydatów na patrona szkoły 
uprawnieni są:
 •  przedstawiciel Miasta Ząbki,
• przedstawiciele ząbkowskich społeczności lokalnych, tj. 

kościoła para�alnego, klubów sportowych, fundacji, 
organizacji, stowarzyszeń działających na terenie miasta 
Ząbki,

• przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 
w Ząbkach,

•  przedstawiciel  Samorządu Uczniowsk iego Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Ząbkach,

• przedstawiciel Rady Pedagogicznej wraz z pracownikami 
niepedagogicznymi Szkoły Podstawowej nr 6 w Ząbkach.

Każda propozycja powinna być poparta co najmniej 50 
podpisami. To jednak tylko pierwszy etap wyboru patrona 
szkoły. Następnie, do 16 grudnia, po szczegółowej analizie 
i dyskusji, ta lista zostanie zawężona do nie więcej niż pięciu 
kandydatur. Jeśli wszystkie społeczności szkolne wyłonią tego 
samego kandydata, to zostanie on wybrany patronem, bez 
konieczności głosowania. 

Jednak jeśli się tak nie stanie, to od 15 do20 maja 2023 roku 
odbędą się ogólnoszkolne wybory, w których uczestniczyć 
b ę d ą :  u c z n i o w i e ,  n a u c z y c i e l e ,  p r a c o w n i c y  o r a z 
przedstawiciele uczniów tj. jeden rodzic/opiekun prawny 
każdego ucznia.

Tak wyłoniona propozycja zostanie przedstawiona organowi 
prowadzącemu we wniosku o nadanie imienia Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Ząbkach.

ŁMA/UM Ząbki





JOLANTA SALAK RADNĄ POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO

O d  2 7  p a ź d z i e r n i k a  w  R a d z i e  P o w i a t u 
Wołomińskiego zasiada Jolanta Salak, mieszkanka 
naszego miasta dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach. Zmiana w Radzie Powiatu 
nastąpiła w związku ze śmiercią radnego Sławomira 
Pisarczyka. 

- Kiedy zaczęła się Pani przygoda z samorządem?

- Od 1 lutego 2008 roku, kiedy zostałam dyrektorem 
Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach. To był czas 
wielkich wielkich zmian, bo wymagał ode mnie nie tylko bycia 
dyrektorem na pełny etat,  ale także mierzenia się z różnymi 
obszarami, w których nie do końca jestem ekspertem, np. 
w zakresie prawa budowlanego. Musiałam zmierzyć się 
z takimi  działaniami jak likwidacja starego budynku placówki, 
przeprowadzki do lokali zastępczych po wcześniejszym 
dostosowaniu ich do potrzeb dzieci, wyposażeniem nowego 
obiektu przedszkolnego, itp. to był czas, który jak wspominam, 
był okresem bardzo intensywnej współpracy z samorządem 
i wymagał ode mnie jako dyrektora wielu kompromisów, 
działań i ustaleń. Patrząc z perspektywy 15 lat zarządzania  
przedszkolem mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że   
współpraca zawsze układała się bardzo dobrze, a ja jako 
dyrektor mogłam liczyć na wsparcie i zrozumienie. Dzięki temu 
udało mi się  stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki do 
rozwoju dla ponad 450 dzieci oraz idealne warunki pracy dla 
zespołu liczącego ponad 80 osób. 

Jestem dumna z tego, że placówka, którą kieruję jest jedną 
z najnowocześniejszych w powiecie i cieszy się uznaniem 
wśród rodziców, jak i środowiska lokalnego. Potwierdzeniem 
wysokiej jakości pracy są liczne nagrody, wyróżnienia 
i certy�katy, które na przestrzeni lat zdobyliśmy.  Spośród wielu 
na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie w konkursie 
„Dyrektor Przedszkola 2010”,  prestiżowy certy�kat  i odznaka  
jakości im. Ireny Dzierzgowskiej "Partnerskie Przedszkole",   
przyznawany placówkom za wysoką jakość pracy przedszkola, 
wyróżnienie specjalne  w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” i uzyskanie tytułu 
Przedszkola  Przyjaznego Technologiom XXI wieku, europejską 
odznakę jakości w projekcie e-Twinning „Small elf travelling 
around Europe.” Ponadto przedszkole zdobyło certy�kację 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, placówki 
respektującej potrzeby sensoryczne dzieci. Samorząd jako 
organ prowadzący placówkę również na przestrzeni lat starał 
się zauważać i doceniać moją pracę jako dyrektora. Świadczą 
o tym różne nagrody i odznaczenia, które otrzymałam, m.in.  
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za długoletnią 
Służbę, Nagrodę Kuratora Oświaty czy coroczne nagrody 
Burmistrza Miasta Ząbki. W 2017 roku otrzymałam medal 
z okazji 50 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Ząbki. 

Przez cały czas pozostaję w stałym kontakcie z samorządem 
m.in. w zakresie planowania i wydatkowania budżetu. 
Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami pozwala mi 
na bieżąco doposażać placówkę. Dzięki temu zarówno  
przedszkolaki jak i nauczyciele mogą korzystać z inno-
wacyjnych pomocy dydaktycznych, takich jak interaktywne 
tablice multimedialne, ozoboty, edukacyjne programy 
multimedialne.  Jest to bardzo istotne  zwłaszcza w obecnych 
czasach, kiedy liczy się każdy grosz w budżecie, a wymagania 
w stosunku do jakości edukacji rosną.

- Jakie emocje towarzyszyły podczas składania ślubowania 
radnej? 

- Wystąpienia publiczne i różne emocjonujące sytuacje  
zawodowe zawsze towarzyszyły mi w pracy, jednak to 
ślubowanie niewątpliwie było dla mnie bardzo stresujące. 
Pomimo dużego wsparcia Radnych Powiatu czułam, że głos mi 
się  łamie. Nawet nie spodziewałam się, że tak zareaguję. To 
była dla mnie naprawdę bardzo wzruszająca i podniosła 
chwila, którą na długo zapamiętam.  

- Czym chciałaby się Pani zajmować w Radzie Powiatu? 
W jakich komisjach pani zasiądzie?

-  Przejęłam mandat po śp.  Sławomirze Pisarcz yku, 
doświadczonym i zaangażowanym samorządowcu, więc  
zasiadam w komisjach, w których on działał. Są to Komisja 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. Będę więc zajmowała się 
zagadnieniami z zakresu gospodarki wodnej, leśnictwa 
i  rolnictwa,  ochrony środowisk a naturalnego oraz 
bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu.  Co do drugiej 
Komisji, to jak sama nazwa wskazuje będę uczestniczyć 
w rozpatrywaniu na bieżąco wpływających skarg i wniosków.  
Cieszę się, że będę miała możliwość współpracować 



z doświadczonymi samorządowcami, jest się od kogo uczyć. 
Mam dużo pokory w sobie i wiem,  że te wyzwania pozwolą mi 
zdobyć nowe doświadczenia. Jestem na nie gotowa i otwarta.
 
- Co Pani zdaniem jest najbardziej istotne dla rozwoju 
naszego miasta?

- Nasze miasto pięknieje z dnia na dzień. Z dumą obserwuję jak 
rośnie, a mam porównanie bo mieszkam tu z kilkuletnia 
przerwą od 1976 roku. Będę wspierać w miarę możliwości 
podjęte działania i inicjatywy na terenie Ząbek. To miasto jest 
bardzo bliskie mojemu sercu, nie tylko tu mieszkam, ale 
i pracuję.

- Od wielu lat jest Pani związana z ząbkowska oświatą, to 
bardzo trudna i wymagająca praca – czy da się ja pogodzić 
z obowiązkami radnej?  

- Oczywiście, że tak. Wcześniej tę prace godziłam z wieloma 
obowiązkami domowymi, jak np. wychowaniem dzieci, 
dodatkową pracą. Teraz dzieci są już dorosłe, mają swoje 
rodziny, wnuki też odchowane, więc czasu mam dużo. Jak już 
wspomniałam dyrektorem jestem prawie 15 lat, więc 
doświadczenie w kierowaniu placówką posiadam. Poza tym 
mam bardzo kompetentnych zastępców i świetny zespół,  na 
który zawsze mogę liczyć. 

- Jakie ma Pani plany na przyszłość?

- Za mną 39 lat pracy. Powoli szykuję się na zawodową 
emeryturę, ale mam jeszcze dużo energii i jak zdrowie pozwoli 
będę chciała ją spożytkować na pracę na rzecz miasta 
i powiatu. 

KSA

Bez różnicy, czy w kraju, czy na arenie między-
narodowej - zawodnicy UKS Szabli Ząbki regularnie 
zdobywają medale. Teraz przywieźli bogaty dorobek 
z turniejów w Stambule oraz Koninie.

Podczas Pucharu Europy Kadetów w Turcji zaczęło się od 
sukcesu indywidualnego Benedykta Denkiewicza. Młody 
ząbkowianin zajął drugie miejsce, pokonany dopiero w �nale 
przez reprezentanta gospodarzy Enes Kalendera. Walka 
�nałowa była bardzo zacięta i zakończyła się wynikiem 15:13. 

Wcześniej Benedykt Denkiewicz pokonał m.in. reprezentanta 
Bułgarii Nikolę Gospodinowa 15:9 oraz kolegę z reprezentacji 
Polski Krzysztofa Dowgierda (UKS Hajduczek Olsztyn) 15:7, 
który ostatecznie skończył rywalizację na szóstej pozycji. 
Z kolei, Aleksander Denkiewicz (UKS Szabla) uplasował się 
w zawodach na 14. pozycji.

Na koniec zawodów w Turcji ząbkowianie jeszcze raz stanęli na 
planszy, tym razem w zawodach drużynowych. Biało-
czerwoni, w składzie: Aleksander Denkiewicz, Benedykt 
Denkiewicz, Krzysztof Dowgierd i Łukasz Kowalczyk 
awansowali aż do �nału, gdzie przegrali z drużyną gospodarzy. 
Na najniższym stopniu podium stanęła trzecia reprezentacja 
Turcji.

Młodsi szabliści z Ząbek świetnie zaprezentowali się na 
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Dzieci w Szabli, 
rozgrywanym w Koninie. Krzysztof Więch wygrał w kategorii 
młodzików, a Bartosz Kamiński był trzeci w rywalizacji 
chłopców.

ŁMA
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ADAM MICKIEWICZ DOBRZE UTRWALONY
Członkowie Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 nagrali „Dziady. Część II”. To była nie tylko świetna 
przygoda z literaturą, ale też nowatorska forma 
utrwalenia materiału.

Grupa Teatralna w najmłodszej ząbkowskiej  szkole 
podstawowej działa bardzo prężnie. Kiedy zaczynała swoją 
działalność, liczyła sześć osób. Teraz na spotkania pod opieką 
nauczycielki języka polskiego pani Moniki Cacko przychodzi 
13 uczniów z najstarszych klas. Repertuar, który przygotowują 
jest bardzo ambitny. Za nimi są już występy z okazji 3 Maja, 
zakończenia roku szkolnego, ale także „Opowieść wigilijna”. 
Teraz wzięli na warsztat jedno z najsłynniejszych dzieł 
polskiego romantyzmu, czyli „Dziady. Część II”.

Skąd pomysł na przygotowanie inscenizacji tego dzieła? 
- W szkole podstawowej omawia się tylko tę część dzieła Adama 
Mickiewicza. Odtworzenie tej sztuki i przygotowanie do niej 
dekoracji było dla uczniów formą powtórzenia i utrwalenia 
materiału przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty – 
mówi „Co słychać?” pani Monika Cacko.

Próby trwały od początku września. Uczniowie spotykali się raz 
w tygodniu na godzinę, a czasem nawet na dwie, jeśli tylko 
pozwalał na to czas i obowiązki. W piątek 28 października 
spotkali się, żeby zarejestrować i utrwalić efekty swojej 
dwumiesięcznej pracy. Nagranie trwało około pięciu godzin, 
a zajął się tym uczeń klasy 8a Przemek Niczyporuk. 

Sprzęt był profesjonalny: kamery, mikrofony czy głośniki szkoła 
otrzymała w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości, 
organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Materiał jest teraz montowany, a całość ma trwać 
około 30 minut. W przyszłości mają go na lekcjach oglądać inne 
klasy jako sposób na powtórzenie materiału.

Uczniowie i pani nauczyciel myślą już o kolejnych projektach. 
W planach jest przygotowanie obchodów Dnia Dziecka.

ŁMA










