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NIESAMOWITY REKORD WOJCIECHA 
SOBIERAJSKIEGO!

Mieszkaniec naszego miasta nie zwalnia tempa. Tym 
razem przepłynął Polskę, z Przemyśla do Świnoujścia 
kajakiem w 11 dni, bijąc rekord Aleksandra Doby.

Sobierajski działa według hasła „tylko zwycięstwo” i tak też było 
tym razem. Zadanie przed sobą postawił ambitne - przepłynąć 
kajakiem przez całą Polskę w rekordowym czasie. Dotychczas 
najlepszy wynik należał do podróżnika, śp. Aleksandra Doby, 
który 33 lata temu pokonał tę samą trasę w 13 dni.

Ząbkowianin, któremu towarzyszył Iwan Kohut, przepłynął 
Polskę o dwa dni szybciej. Nie tylko dystans i zmęczenie były 
wyzwaniem. Na początku pogoda nie dopisywała i do 
porannego chłodu dołączał porywisty wiatr. Do pokonania 
były śluzy, czasami trzeba było przenosić kajak, jak również 
gonić go wpław. Zdarzyły się też oczywiście wpadnięcia do 
wody, a nawet, co może zaskakiwać "porażenie pastuchem" do 
bydła.

PIĘKNE JUBILEUSZE
Te małżeństwa można stawiać za wzór młodym 
Ząbkowianom. Pary z długoletnim pożyciem 
małżeńskim zostały wyróżnione przez burmistrza 
Miasta Ząbki w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Razem te trzy pary przeżyły ze sobą aż 165 lat. Najdłuższym 
stażem mogą się pochwalić Państwo Gertruda i Tomasz 
Boryccy, którzy ślub wzięli 61 lat temu. Z kolei Państwo 
Marianna i Tadeusz Chudzikowie oraz Teresa i Mieczysław 
Pawłowscy powiedzieli sobie „tak” 52 lata temu.

Zapewne, jak w każdym małżeństwie, bardziej słoneczne dni 
były przeplatane tymi pochmurnymi, ale najważniejsze, że 
wszystkie zostały przeżyte razem. Serdecznie gratulujemy!

Na trasie Wojtkowi Sobierajskiemu i Iwanowi Kohutowi 
towarzyszyli też kibice, którzy dodawali sił dopingiem. Na 
szczęście wszystko się udało i w środę, 11 maja o godzinie 
22:20, po jedenastu dniach, uczestnicy wyprawy dopłynęli 
kajakami do mety.

fot. Facebook Wojciech Sobierajski
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TRWA II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Do ząbkowskiego ratusza zaczynają napływać już 
pierwsze ankiety w ramach II etapu konsultacji 
społecznych poświęconych zagospodarowaniu 
d z i a ł k i  p o  G a z o m o n t a ż u  p o ł o ż o n e j  p r z y 
ul. Piłsudskiego 101. Konsultacje społeczne stanowią 
formę dialogu pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki 
a mieszkańcami. Ich celem jest wspólny wybór 
rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenów 
położonych przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego 
i  Powstańców, w taki sposób, aby spełniały 
oczekiwania i zaspokajały potrzeby mieszkańców. 

Jak wziąć udział w głosowaniu?
Ankieta jest dostępna na stronie https://ankieta.zabki.pl/ oraz 
w formie papierowej w gazecie  „Co słychać” . 
Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, wytnij i umieść 
w urnie do głosowania w godzinach pracy niżej wymienionych 
placówek:
• Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 35;
• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batorego 11;
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 2;
• Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, wejście A przy 

Biurze Obsługi Interesanta;
 • Pływalnia Miejskiego Centrum Sportu, ul. Słowackiego 23.
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WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD
Zo�a Gwara Dyrektor, Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ząbkach, opowiada o pierwszych tygodniach na 
nowym stanowisku i wyzwaniach, którym od razu 
trzeba było stawić czoła.

Objęła Pani stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej 1 kwietnia i od razu stanęły przed Panią 
nieznane wcześniej wyzwania?

Zo�a Gwara, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: Mogę 
powiedzieć, że nie miałam czasu na jakiekolwiek wdrożenie się 
w nowe obowiązki. Od razu trzeba było rzucić się w wir pracy.  
Dominują, oczywiście, sprawy pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
To jest nasz priorytet. Codziennie przychodzi wielu 
interesantów i większość pracowników zaangażowana jest 
w przyjmowanie wniosków i udzielanie niezbędnej pomocy 
przy ich wypełnianiu. Jednocześnie pracownicy nie mogą 
zaniedbać swoich bieżących spraw, które należą do ich 
obowiązków. Już na początku kwietnia liczba wniosków 
o jednorazowe świadczenie pieniężne przekroczyła 600, a cały 
czas spływają nowe. Każdą osobę trzeba zarejestrować 
w odpowiednim programie. Trzeba pamiętać, że jeden 
wniosek bardzo często obejmuje kilku członków rodziny 
uchodźcy. Po numerach PESEL, które mają nasi goście z Ukrainy 
widzę, że niektórzy nie od razu tra�li do Ząbek. Ten numer jest 
niezbędny, żeby udzielić pomocy. Uchodźcy mogą go wyrobić 
w każdym urzędzie gminy. Widać, gdzie ludzie załatwiali 
for malnośc i ,  więc  można w ysnuć  wniosek ,  że  s ię 
przemieszczają po Polsce i dopiero w pewnym momencie 
tra�ają do naszego miasta. Goszczą ich ząbkowskie rodziny, 
więc w naszych obowiązkach jest też wypłata 40 złotych 
dziennie na wyżywienie i zakwaterowanie Ukraińców, które 
otrzymują polskie rodziny. Takich wniosków jest też kilkaset.

Trzeba było jakoś przeorganizować pracę Ośrodka 
i oddelegować niektórych pracowników tylko do pomocy 
uchodźcom?
Nie było takiego podziału i nawet nie dałoby się tego zrobić, bo 
każdy ma swoje, przypisane wcześniej obowiązki. Wyłączenie 
kilku osób z normalnego trybu pracy zupełnie zdestabili-
zowałoby pracę  ośrodka. Dlatego jest to podzielone solidarnie 
między wszystkich. Nie można powiedzieć, że kogoś z naszego 
zespołu to nie dotyczy, bo przecież uchodźcy z Ukrainy 
korzystają z różnych form pomocy.  Na szczęście wypłata "500 
plus" przeszła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo 
w przeciwnym razie chyba byśmy utonęli w zalewie spraw. 
Mam nadzieję, że sytuacja z czasem zacznie  się uspokajać.

Jaka jest rola Ośrodka w działaniu punktu pomocowego?
Służymy pomocą, jeżeli zachodzi taka potrzeba, natomiast na 
miejscu wydawaniem darów zajmują się wolontariusze. Na 
początku kwietnia punkt został przeniesiony do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (budynek stadionu), przy ulicy 
Słowackiego. Został zmieniony harmonogram jego działania. 
Punkt jest otwarty w konkretnych dniach, a nie codziennie. 
Zapraszamy w poniedziałki od 14 do 18, a w środy i piątki 
między 8 a 12.

Na stronie Ośrodka jest też zakładka „Praca” dla 

uchodźców.
Wolontariusze w punkcie pomocowym spisują dobrowolnie 
dane osób, które chciałyby znaleźć pracę. Panie podają też jaką 
pracę chciałyby wykonywać. Dzięki temu łatwiej skontaktować 
ze sobą obie strony. My też mamy sukcesy na tym polu. Na staż 
do nas tra�ła młoda dziewczyna z Ukrainy.

Jak do tego doszło?
Pani złożyła wniosek o wypłatę zasiłku w wysokości 300 
złotych. Potem przyszła do nas pani, która ją gości u siebie 
i z troski zostawiła do niej kontakt. Odezwaliśmy się i okazało 
się, że ta dziewczyna spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Jest 
to Ukrainka polskiego pochodzenia, która - oprócz swojego 
języka - biegle mówi po polsku, a nawet rosyjsku. Jej pomoc 
jest nieoceniona. Taki staż otwiera przed nią nowe 
perspektywy. Jeśli obie strony wyrażą taką wolę, to pani może 
zostać u nas na stałe.

Oprócz pomocy uchodźcom jest jeszcze dużo innej pracy. 
Jak tutaj wygląda sytuacja?
Obowiązków jest dużo, a kadra się nie rozrasta. Zajmujemy się 
wypłatą zasiłków. Od 1 czerwca świadczenia wychowawcze 
przechodzą do ZUS. To znacznie nas odciąży, bo zwłaszcza od 
czasu, gdy zniknęło kryterium dochodowe, wniosków było 
bardzo dużo. I tak na brak pracy nie będziemy narzekać, bo 
pojawiły się dodatki osłonowe. Jest to jednorazowa pomoc, ale 
wnioski mogą wpływać przez cały rok. Cała pomoc wynosi 
400 zł, a płaci się w dwóch ratach. W naszych zadaniach są też 
zasiłki celowe. Troszczymy się też o Klub Seniora, z którego 
korzysta około 25 osób. Starsi ząbkowianie spędzają tam 
wspólnie czas, chodzą na zajęcia �zjoterapeutyczne, na basen. 
Przebywają razem, a to jest bardzo ważne.
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DZIEŃ ZIEMI 
W ZĄBKOWSKICH PRZEDSZKOLACH
22 kwietnia przedszkolaki z naszego miasta 
aktywnie i  twórczo obchodziły Dzień Ziemi, 
największe międzynarodowe święto ekologiczne. 
Poprzez rozmowy, zabawy edukacyjne i prezentacje 
multimedialne dotyczące ekologii dzieci uczyły się 
w jaki sposób oszczędzać energię i wodę, segregować 
odpady i chronić naszą planetę.

Dzieci poznały szereg ciekawostek na temat Ziemi i otaczającej 
nas przyrody, dowiedziały się, jak dbać o środowisko 
i zaznajomiły się z terminem recyklingu. Podczas zajęć 
powstały też tematyczne prace plastyczne i techniczne. 
Właśnie poprzez takie działania dzieci uczą się postaw 
ekologicznych i otwartości na różnego rodzaju problemy 
dzisiejszego świata. Jak zgodnie podkreślają dyrektorzy 
ząbkowskich przedszkoli publicznych, również w następnych 
latach będą organizowane obchody Dnia Ziemi.

- Cieszę się, że ząbkowskie przedszkola włączają się w akcje 
ekologiczne i aktywnie uczestniczą w obchodach największego 
święta dedykowanego ochronie środowiska naturalnego. W ten 
sposób dzieci od najmłodszych lat uczą się, w jaki sposób dbać 
o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym o dobro naszej 
planety. Jestem pewna, że właściwa edukacja ekologiczna 
zaprocentuje w przyszłości  – mówi burmistrz Małgorzata Zyśk. 

W Publicznym Przedszkolu nr 1 „Zielony Dinek” Dzień Ziemi był 
doskonałą okazją do pokazania najmłodszym jak cenna jest 
nasza planeta oraz co możemy i co powinniśmy zrobić, aby ją 
chronić. Dzieci dowiedziały się czym jest recykling i poznały 
jego znaczenie dla ochrony środowiska. Przedszkolaki 
w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na 
temat segregacji śmieci, wrzucając odpady do odpowiednich 
pojemników. Dodatkowo, w jednej z grup z przedszkola przy 
ulicy Wyspiańskiego, odbył się, adresowany do dzieci 
i rodziców,  konkurs ekologiczny ,,Zrób coś z niczego”, podczas 
którego wykorzystywano materiały wtórne.

Jeden z nauczycieli pracujących w oddziale znajdującym się  
przy ulicy Dzikiej, wraz ze swoją Gromadą Zuchową ZHP 
,,Kolumbowie” i rodzicami dołączyli do ząbkowskiej akcji 

fot. Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek” 

fot. Publiczne Przedszkole nr 1 „Zielony Dinek” 

sprzątania lasu organizowanej przez Stowarzyszenie ,,Moje 
Ząbki”. Podczas sprzątania można było zobaczyć wielu 
przedszkolaków z rodzicami. Wspólnie, podczas 2 godzinnej 
akcji, udało się uzbierać potężną górę śmieci. Niestety, 
pokazuje to, jak dużym problemem jest wyrzucanie śmieci do 
lasu.

- W naszym przedszkolu uczymy dzieci, aby dbały o nasze 
środowisko nie tylko w ten dzień. Podczas spacerów i zabawy na 
dworze zwracamy uwagę, by nie niszczyć roślin i szanować nawet 
n a j m n i e j s z e  s t w o r z e n i a .  W  p r z e d s z ko l n y m  o g r o d z i e 
obserwujemy, jak piękna jest nasza ziemia: kwitnąca magnolia, 
forsycja, jabłoń. Sami uprawiamy nasz mini ogródek warzywno-
kwiatowy. Dbanie o naszą planetę zaczynamy od dbania o nasze 
najbliższe otoczenie – mówi Grażyna Świeżak, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 1 „Zielony Dinek”.

Aktywnie i  twórczo obchodziły Dzień Ziemi dzieci 
z Publicznego Przedszkola nr 2 "Leśny Zakątek". Najmłodsza 
grupa Jagódki przez cały tydzień rozmawiała o tym, w jaki 
sposób można dbać o Ziemię, uczyła się segregować śmieci 
oraz wykonała pracę plastyczną „Przyjaciele Ziemi”.  Ananaski, 
w ramach realizacji autorskiej innowacji „Zielone tajemnice 
Leśnego Zakątka”, założyły ogródki: warzywny i kwiatowy. 
Grupa 4-latków wzięła udział w programie „#Zdroworosną” 
i założyła własną uprawę koperku. W grupie Kropelki przez cały 
tydzień dyskutowano o ekologii oraz ochronie środowiska. 
Dzieci poznały znaczenie słowa recykling oraz zagrożenia dla 
naszej planety, takie jak: ocieplenie klimatu, topnienie 
lodowców, wyspa śmieci. Dzieci z „Leśnego Zakątka” wykonały 
również pracę plastyczną pt. „Chrońmy naszą planetę”. 
Najstarsze przedszkolaki przygotowały tematyczną pracę 
plastyczną – kulę ziemską malowaną rosnącymi farbami 3D - 
i obejrzały spektakl multimedialny, zrealizowany przez 
przedszkolny Rodzicielski Teatr Pajęczych Opowieści „My-
Dzieci Ziemi”. Finał obchodów Światowego Dnia Ziemi odbył 
się 22 kwietnia. Z tej okazji odbyły się zajęcia w ogrodzie 
przedszkolnym. Każda grupa realizowała ekologiczne zadania, 
po wykonaniu których można było odnaleźć ukryte hasło. 
Przedszkolaki wykazały ogromną wiedzę na temat naszej 
planety. Doskonale wiedzą, jak dbać o środowisko i otaczającą 
nas przyrodę. W ramach podnoszenia świadomości 
ekologicznej dzieci oraz budowania prawidłowych postaw 
ekologicznych przedszkolaki złożyły przysięgę, która zawierała 
obietnicę dbania o przyrodę.

- Przedszkolna edukacja ekologiczna jest ważnym elementem 
budowania odpowiedzialności za naszą planetę w życiu 



fot. Publiczne Przedszkole nr 3 „SKRZAT”

dorosłym. Aby zmienić nastawienie człowieka do środowiska, 
trzeba kształtować świadomość już od najmłodszych lat zgodnie 
ze starym polskim przysłowiem „Czego Jaś się nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał.” – mówi Beata Krajewska, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 2  „Leśny Zakątek”.

Bardzo k reat y wnie  i  wesoło pr zebiegały  obchody  
Międzynarodowego Dnia Ziemi w Publicznym Przedszkolu nr 3 
„SKRZAT”. Na wystawie ekologicznej, pod hasłem „Coś nowego 
ze starego”, można było podziwiać pracę przed-szkolaków ze 
wszystkich grup wiekowych. Wychowankowie „SKRZATA” po 
raz kolejny, pod okiem wychowawców, przygotowali wiele 
ciekawych i pomysłowych prac z wykorzystaniem surowców 
z recyklingu. Powstały roboty, krokodyle, samochody, lalki, 
myszki, pociągi, domki, rakiety. Głównym celem wystawy było 
zaprezentowanie  t wórczośc i  dz iec ięcej ,  a le  także 
propagowanie ekologicznego stylu życia w duchu idei „zero 
waste” - rozbudzenie świadomości dzieci i pokazanie, że 
z przedmiotów do recyklingu mogą powstać prawdziwe dzieła 
sztuki. 

Podczas obchodów Dnia Ziemi przedszkolaki mogły także 
obejrzeć prezentację multimedialną, gdzie przewodnikiem 
była planeta Ziemia. W grupach przeprowadzono zajęcia, 
których myślą przewodnią była ekologia i działania jakie 
powinniśmy podejmować,  aby chronić środowisko 
i otaczającą nas przyrodę. Niezwykła kreatywność dzieci 
i rodziców przejawiła się w strojach wykonanych z surowców 
wtórnych, które dzieci prezentowały na zorganizowanym 
przedszkolnym EKO pokazie mody. 

- Nasze przedszkolaki, wspólnie z rodzicami i pracownikami 
„SKRZATA”, podjęły szereg działań, które mają na celu budowanie 
świadomości ekologicznej. Obchody Dnia Ziemi były także 
wspaniałą okazją do zwrócenia uwagi  na problemy związane ze 
zmianami klimatu – dodaje Jolanta Salak, dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 3 „SKRZAT”.

Świat dookoła nas ewoluuje, ale rozwój przemysłu i technologii 
nie zawsze idzie w parze z ochroną środowiska naturalnego. 
Żeby zachować jak najwięcej skarbów przyrody, nie wystarczy 
o tym mówić, trzeba też podejmować konkretne działania. 
Akcje, takie jak obchody Dnia Ziemi w ząbkowskich 
przedszkolach, to choć z pozoru niewielki, ale bardzo istotny 
krok na drodze do świadomości ekologicznej.   

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, w tym roku 
świętujemy go po raz 50. Współcześnie podkreśla się, że jest to 
dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu 
wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. 
Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności 
etnicznej, wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę, 
która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym 
wspólnym dobrem.

KSA

WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNY KURS 
SAMOOBRONY DLA MIESZKANEK ZĄBEK
Trwa kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet 
„Bezpieczna Ząbkowianka” realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki. Kurs 
adresowany jest do mieszkanek naszego miasta, 
które ukończyły 18 lat oraz posiadają aktywną Kartę 
Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. 

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, w godzinach 
18.00 – 20.00, przez trzy miesiące w grupie do 35 osób.
Kursy „Bezpieczna Ząbkowianka” umożliwiają uczestniczkom 
zdobycie szeregu umiejętności oraz niezbędnej wiedzy 
z zakresu samoobrony, przydatnej w sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia własnego, ale też innych osób.  Jak wykazują 
badania,  napadnięte kobiety,  które podjęły próbę 
samoobrony, w zdecydowanej większości osiągnęły swój cel 
oraz znacznie szybciej wracały do równowagi psychicznej po 
tej stresującej sytuacji.

Trwa jeszcze nabór na udział w kolejnej edycji bezpłatnego 
kursu samoobrony, który od wielu lat cieszył się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkanek naszego miasta. Od 2010 roku 
w takich zajęciach wzięło udział ponad 1000 ząbkowianek.  
Ostatni zakończył się 12 kwietnia 2022 roku, kiedy to 
kilkanaście Pań odebrało z rąk burmistrz Małgorzaty Zyśk 
certy�katy ukończenia kursu.
Bezpłatne zajęcia z samoobrony nie tylko umożliwiają 
zdobycie umiejętności pozwalających na odparcie ataku 
silniejszego przeciwnika. Uczestnictwo w kursie wzmacnia 
także pewność siebie, przyczynia się do poprawy kondycji 
�zycznej i daje możliwość poznania wielu ciekawych osób.
Podczas kursu uczestniczk i  poznają tajnik i  obrony 
przedmiotami codziennego użytku, takimi jak parasol, but, 
klucze, torebka i inne.  

ZAPISY:
 Recepcja MOSiR, nr tel. 790-222-660.
Zajęcia odbywają się w następujących terminach:
- wtorki  - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 3;
- czwartki - Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Piłsudskiego 35. 
Informacje do podania przy zapisie:
• imię i nazwisko,
• rok urodzenia,
• nr telefonu,
• nr aktywnej Karty Mieszkańca Ząbek.

KSA



RONDO IMIENIA CICHOCIEMNEGO W NASZYM MIEŚCIE
Ząbkowscy radni zdecydowali, że rondo przy ul. Orlej 
będzie nosiło imię kapitana Cichociemnego 
Edmunda Marynowskiego. Na uroczystej sesji Rady 
Miasta obecni byli  znakomici goście, w tym 
członkowie rodziny bohatera.

Ząbki mają długą, liczącą niemal 500 lat historię. W ostatnim 
czasie z radością i dumą odkrywamy, że jest to także historia 
barwna i bogata, która co i rusz przeplata się z losami naszej 
Ojczyzny. Wiemy, że byli w naszym mieście i ks. Ignacy 
Skorupka i hubalczycy. A teraz można powiedzieć, że Ząbki 
mają swojego Cichociemnego. Duża w tym zasługa pasjonata 
historii i społecznika Mirosława Sobieckiego, który przewodził 
społecznemu komitetowi. Nie tylko mieszkańcy naszego 
miasta od około roku starali się o to, by uhonorować jednego 
z cichych bohaterów II wojny światowej. 

Udało się to podczas sesji Rady Miasta 27 kwietnia, kiedy radni 
jednogłośnie zgodzili się, by nadać rondu przy ulicy Orlej imię 
Kapitana Edmunda Marynowskiego. Uchwała wejdzie w życie 
po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, ale cieszyć się można już dziś.

Sesja miała niezwykle uroczysty charakter. Na sali pojawiły się 
poczty sztandarowe (Jednostki Strzeleckiej nr 1533 z Ząbek, 
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w Brzozowie Starym i Warszawskiego Oddziału Związku 

Polskich Spadochroniarzy) i liczni goście, m.in. syn bratanka 
kapitana Michał Marynowski, Jadwiga Leszczyńska z ulicy 
Górnośląskiej 6, gdzie przed wojną mieszkał Kapitan, zastępca 
dyrektora IPN dr Mariusz Żuławik, Grzegorz Hanula z Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Michał Olton z Muzeum Wojska 
Polskiego, Bogdan Rowiński z Fundacji im. Cichociemnych, 
Jacek Zagożdżon z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 
Michał Górski ze Stowarzyszenia Rodzin Cichociemnych, 
Wiesław Trębicki Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy czy 
Dyrektor SP nr 6 Dorota Uścińska. Przy rondzie byli też 
przedstawiciele Jednostki Wojskowej GROM, która dziedziczy 
tradycje legendarnych Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej, ze swoim sztandarem.

Czemu tak ważne było, by uhonorować w Ząbkach jednego 
z Cichociemnych? Ci żołnierze byli elitą polskiego wojska 
w czasach II wojny światowej. Do szkolenia zakwali�kowano 
tylko 2413 ludzi, a kurs ukończyło tylko 605 osób. Nie wszyscy 
zostali zrzuceni do okupowanej Polski. Do kraju zrzucono tylko 
316 osób, a z nich tylko 91 walczyło później w Powstaniu 
Warszawskim. Jednym z nich był właśnie Kapitan Marynowski, 
którego kompania stawiała przez 63 dni okupantom zacięty 
opór, odnosząc poważne sukcesy.

Edmund Marynowski sam pewnie nie przypuszczał, że tak 
potoczą się jego losy, kiedy przed wojną mieszkał jako skromny 
technik lotniczy przy ul. Górnośląskiej 6 w Ząbkach. Wiemy 
o tym m.in. dzięki staraniom Jadwigi Leszczyńskiej, która 
w archiwum rodzinnym znalazła wiele ważnych dokumentów, 
wśród nich np. księgi meldunkowe. Te fakty przypomniał 
podczas sesji Mirosław Sobiecki.



Przemawiali też inni goście. Doktor Żuławnik z IPN stwierdził, 
że w ostatnich latach widać coraz większe zainteresowanie 
historią II wojny światowej, a pytają o nią często młodzi ludzie. 
Dlatego warto podsuwać im wartościowe wzory do 
naśladowania. Tego samego zdania był radny Marcin Kubicki, 
który dodał, że zadaniem radnych jest też wskazywanie 
wzorów młodym ludziom, a Kapitan Marynowski to przykład 
człowieka z naszego regionu. Nazwanie ronda w ten sposób 
pozostawi ślad, który będzie owocował zgłębianiem wiedzy.

Młodzi ząbkowianie już mogą się zapoznawać z historią 
Kapitana w przystępnej, atrakcyjnej formie. W poprzednim 
numerze „Co Słychać?” mieliśmy specjalną wkładkę, 
poświęconą Bohaterowi. Egzemplarze gazety tra�ły do 
wszystkich ząbkowskich uczniów, od czwartej klasy wzwyż.

Nic dziwnego, że radni jednogłośnie podjęli stosowną 
uchwałę. Następnie, razem z pocztami sztandarowymi 
i gośćmi, przeszli na ulicę Orlą, na dalszą część uroczystości - 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na rondzie 
kpt. Edmunda Marynowskiego. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Małgorzata 
Zyśk, przewodniczący Rady Miasta Ząbki Waldemar Stachera, 
ppłk. Adam Uznański reprezentujący dowódcę JW. Grom oraz 
członkowie rodziny kpt. Edmunda Marynowskiego - Michał 
Marynowski i Zbigniew Malinowski. Poświęcenia tablicy 
dokonał kapelan Wojska Polskiego ks. ppłk. Ireneusz Biruś. Listy 
do uczestników uroczystości skierowali szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk 
oraz  dowódca JW. Grom płk. Grzegorz Mikłusiak. 

Wagę uroczystości i znaczenie postaci kpt. Edmunda 
Marynowskiego dla ząbkowskiej społeczności podkreśliła 
w swoim przemówieniu burmistrz Małgorzata Zyśk. 

- Odkrycie, że w Ząbkach żył, pracował, miał swoją rodzinę 
Cichociemny kpt. Edmund Marynowski, jest dla naszego miasta 
ważnym wydarzeniem. Dziękuję bardzo Radzie Miasta Ząbki, za 
jednogłośne podjęcie uchwały dotyczącej nadania rondu przy 
ul. Orlej imienia kpt. Edmunda Marynowskiego.  (…) Od dzisiaj 
nasz bohater może być drogowskazem dla ząbkowskiej 
młodzieży jak kultywować patriotyzm w lokalnej społeczności. To 
bardzo istotne, żeby ten patriotyzm wzrastał i abyśmy mieli pełną 
świadomość tego, jakie są nasze korzenie. Cześć i chwała 
bohaterom! – powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.

- Nikt z nas nie tęskni za wojną (…),  ale niestety nie wszyscy na 
świecie myślą tak samo jak my, czego przykładem jest sytuacja za 
naszą wschodnią granicą (…). Dlatego w moim przekonaniu, 
jeżeli myślimy o naszych dzieciach, o ich przyszłości, to 
powinniśmy za wszelką cenę starać się je zakorzeniać w takich 
wartościach i hasłach, jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Powinniśmy za 
przykład postępowania dawać im takie postacie, jak kpt. Edmund 
Marynowski . Dzięki temu, damy młodym ludziom szansę na to, 
aby przetrwać przyszłe dziejowe burze – dodał przewodniczący 
Rady Miejskiej Waldemar Stachera.

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili 
znicze na grobie kpt. Edmunda Marynowskiego na Cmentarzu 
Bródnowskim, a po powrocie do Ząbek wzięli udział 
w spotkaniu z członkami rodziny kapitana Marynowskiego. 

 
ŁM / KSA
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NADANIE SZTANDARU 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W sobotę, 23 kwietnia 2022 r., w Szkole Podstawowej 
nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki miało miejsce 
bardzo ważne wydarzenie. W dzień imienin księdza 
Jerzego, patrona szkoły, odbyła się uroczystość 
nadania szkole sztandaru. 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego. W ceremonii wzięły udział poczty 
sztandarowe ze wszystkich szkół ząbkowskich oraz 
z Publicznego Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek”. Następnie 
uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście 
przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie nastąpiła dalsza 
część uroczystości. 

Pani dyrektor Dorota Bisialska powitała zaproszonych gości - 
m.in. Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Krzysztofa 
Wiśniewskiego, panią burmistrz Małgorzatę Zyśk, księdza 
prałata Andrzeja Kopczyńskiego, dyrektorów ząbkowskich 
szkół i przedszkoli, prezesa oddziału ZNP Wołomin Katarzynę 
Kadzidłowską, wiceprezesa Polskiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa Roberta Perkowskiego, przedstawicieli Rady 
Rodziców,  uczniów i  pracowników szkoły.  Gośćmi 
honorowymi uroczystości byli państwo Józef i Alfreda 
Popiełuszko - brat księdza Jerzego z małżonką.

Po uroczystym wbiciu gwoździ do drzewca sztandaru przez 
głównych fundatorów oraz poświęceniu przez księdza, 
nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady 
Rodziców pani dyrektor Dorocie Bisialskiej, a następnie 
uczniom, którzy po jego przejęciu złożyli uroczyste 
ślubowanie:

My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach, ślubujemy, że 
będziemy służyć naszej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej 
rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Dbać  o dobre 
imię szkoły i godnie ją reprezentować. Solidnie wypełniać 
obowiązki ucznia. Wzorować się na cechach charakteru 
i wytrwałości naszego patrona. ,, Zło dobrem zwyciężać”.

Głównymi darczyńcami sztandaru są: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., klasa 3a rocznik 

2021/2022, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe GÓR-PIS 
Sp.J., Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa, ks. Andrzej Kopczyński – proboszcz Para�i Miłosierdzia 
Bożego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Wołominie.

Podczas uroczystości po raz pierwszy został zaśpiewany hymn 
szkoły. Słowa i melodię hymnu napisała Anna Kornat, 
nauczycielka muzyki. Zwieńczeniem całej ceremonii był 
wspaniały program artystyczny, przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem pań: Agnieszki Barbachowskiej, Anny Kornat 
oraz panów: Sławomira Pielata i Michała Uszyńskiego. Występ 
przybliżył najważniejsze momenty z życia bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni, 
a ich talenty zostały nagrodzone gorącymi brawami.

Wartości, którymi kierował się bł. ks. Jerzy Popiełuszko są 
godne naśladowania również dzisiaj. Wszyscy powinniśmy 
o nich pamiętać i stosować w życiu.

„Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy.
Zło dobrem zwyciężać! 
Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie.
Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. 
Zamilknąć, gdy inni mówią. 
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. 
Przebaczyć, gdy inni nie potra�ą. 
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. 
Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. 
Wierność Ojczyźnie to nie wybór, lecz konieczność”. 

 Z okazji uroczystości nadania szkole sztandaru, uczniowie klas 
siódmych pod kierunkiem Iwony Król, nauczyciela języka 
polskiego przygotowali tomik poezji. Projekt gra�czny 
opracowała pani Paulina Mioduszewska. Na koniec goście 
obejrzeli wystawę o błogosławionym księdzu Jerzym 
Popiełuszce, przygotowaną przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Białymstoku oraz nauczycieli SP5. Wielu 
zaproszonych gości dokonało wpisu do księgi pamiątkowej.

Dzień 23 kwietnia 2022 r. zapisze się jako jeden z najważ-
niejszych dni w historii  „Piątki”.

Honorata Antosiewicz

fot. Szkoła Podstawowa nr 5 

fot. Bogdan Śladowski
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GODŁO „PRZYJAZNY URZĄD” DLA 
ZĄBKOWSKIEGO RATUSZA

Urząd Miasta Ząbki został uhonorowany godłem 
„Przyjazny Urząd 2022”.  Wyróżnienie przyznawane 
jest tym samorządom i instytucjom administracji 
publicznej, które reprezentują w codziennym 
funkcjonowaniu najwyższe standardy jakości 
w relacjach z interesantami. Uroczysta Gala VII edycji 
O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u  d l a  I n s t y t u c j i 
Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd” odbyła 
się 23 kwietnia w historycznych wnętrzach Sali 
Kolumnowej Pałacu Radziwiłłów w Krakowie.

Jednostkom samorządu terytorialnego oraz podlegającym im 
instytucjom stawiane są coraz wyższe wymagania. Mieszkańcy 
oczekują efektywnej, sprawnej i szybkiej reakcji na zgłaszane 
potrzeby oraz profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów i załatwieniu wszelkich spraw. To z kolei wymaga 
od urzędników samorządowych budowania nowoczesnej 
k ul tur y  organizac yjnej  oraz  wdrażania  roz wiązań 
ukierunkowanych na realizację potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców i interesantów, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokich standardów obsługi. Jury Ogólnopolskiego 
Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny 
Urząd” uznało, że nasz ratusz sprostał tym wyzwaniom. 
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona 
z  eksper tów i  praktyków administracj i  publicznej, 
specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce 
administracji publicznej i zarządzania jakością. W skład 
kapituły weszli badacze pracujący na czołowych polskich 
uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II.
Zdaniem członków Kapituły, Urząd Miasta Ząbki cechuje 
wysoka kultura pracy i standardy jakości w relacjach 
z petentami, a także rzetelność oraz wysoki poziom 
profesjonalizmu w zakresie usług świadczonych na rzecz 
mieszkańców i interesantów.

- Zgłaszając się do konkursu, chcieliśmy utwierdzić się 
w przekonaniu, że pracując na rzecz mieszkańców, zapewniamy 
sprawną i merytoryczną obsługę oraz bezpieczeństwo, 
szczególnie istotne w okresie pandemii koronawirusa. Przez cały 
czas dokładamy starań, aby nasz urząd był miejscem przyjaznym 
dla interesantów, a Ząbkowianie uzyskiwali zawsze pomoc 
i wsparcie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta Ząbki za 
dotychczasową pracę na rzecz naszego miasta, a mieszkańców 
pragnę zapewnić, że otrzymane wyróżnienie będzie dla nas siłą 
napędową do jeszcze lepszej, bardziej wydajnej i efektywnej pracy 
– mówi burmistrz Małgorzata Zyśk.

Przyznanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” jest również 
zobowiązaniem na przyszłość, jakie przyjmuje na siebie 
w yróżniona G odłem inst ytucja ,  i ż  w ok res ie  jego 
obowiązywania będzie dbała o utrzymanie wysokiej kultury 
pracy oraz rozwijanie rozwiązań i mechanizmów, które zyskały 
uznanie w oczach Kapituły.  
W gronie laureatów tegorocznej edycji znalazły się m.in. 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, a z terenu powiatu wołomińskiego Powiatowy 
Urząd Pracy w Wołominie.

KSA

 KONKURS 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Trwa konkurs dla organizacji pozarządowych, ogłoszony przez 
Burmistrza Miasta Ząbki, na do�nansowanie wypoczynku 
dzieci  i  młodzież y.  Więcej informacji  oraz komplet 
dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl, w zakładce BIP). Termin składania ofert 
mija 30 maja 2022 r.











MIESZKANIEC ZĄBEK ODZNACZONY MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Mirosław S obieck i  odebrał  z  rąk Wojewody 
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Medal 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
na wniosek burmistrza Miasta Ząbki, Małgorzaty 
Zyśk.

Ustanowiony w 2018 roku Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości przyznawany jest m.in. osobom, które poprzez 
swoją działalność przyczyniają się do budowania  wspólnoty  
obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej oraz  
wzmacniania suwerenności, niepodległości i materialnej  
pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem 
o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania 
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

- Mirosław Sobiecki, to niewątpliwie osoba zasłużona dla małej 
i wielkiej ojczyzny, człowiek który z wielką pasją odkrywa karty 
historii Naszego Miasta i zabiega o kult i pamięć bohaterów. 
Gorąco gratuluję i dziękuję za dotychczasową działalność 
i zaangażowanie – powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk. 

Dla niewielkich, lokalnych społeczności, takich jak nasza, 
osoby pokroju Mirosława Sobieckiego są niezwykle cenne. 
Pomagają budować świadomość kulturową i poczucie 
tożsamości narodowej m.in. poprzez upamiętnianie lokalnych 
w ydarzeń histor ycznych,  in ic jowanie urocz ystości 
o charakterze patriotycznym czy też przybliżanie dzieciom 
i młodzieży historii regionu. 

- Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w nawet najbardziej 
zwariowanych pomysłach. Dziękuję tym, którzy zaufali mi oraz 
tym, którzy mają do mnie cierpliwość, a szczególnie mojej żonie. 
Dziękuję Pani Burmistrz, za dotychczasową współpracę oraz za 
złożenie wniosku do Prezydenta o to szczególne odznaczenie, 
którym mogę potwierdzić moim synkom, że warto działać. - 
Ukułem takie powiedzonko „Ząbkowianie nie gęsi i swą 
przeszłość mają”. Wyraża ono to, co na każdym kroku odkrywam 
w Ząbkach, czyli przeplatanie się Wielkiej Historii Polski z naszą 
lokalną historią. Praktycznie nie ma wydarzenia z historii naszego 
kraju, z którym mieszkańcy Ząbek nie mieliby czegoś wspólnego, 
no może jak na razie poza Powstaniem Styczniowym - mówi 
Mirosław Sobiecki.

Mirosław Sobiecki jest, w skali naszego miasta, postacią 
nietuzinkową. Należy do niewielkiego grona ludzi, którzy 
bezinteresownie pracują na rzecz swojej małej Ojczyzny, 
godząc to z aktywnością zawodową oraz rolą męża i ojca 
dwóch dorastających synów. Mimo licznych obowiązków,  
potra� znaleźć czas na szeroko zakrojoną działalność, pełniąc 
od wielu lat funkcję społecznego doradcy Burmistrza Miasta 
Ząbki ds. Kultury oraz dowódcy  Jednostki Strzeleckiej 1533 im. 
por. Ludwika Tulińskiego Związku Strzeleckiego STRZELEC 
Józefa Piłsudskiego. To właśnie z jego inicjatywy otrzymały 
nazwy: Rondo im. Haliny i Ludwika Tulińskich, Rondo im. kpt. 
Cichociemnego Edmunda Marynowskiego, Rondo im. mjr. 
Leona Drewnickiego, ul. im. Hubalczyków i sala im. Fryderyka 
Antoniego Haydera, a w kwaterze żołnierzy poległych w 1939 
roku stanął pomnik. Jest także autorem wielu publikacji, 
ar tykułów, edukacyjnej gry planszowej i  komiksów 
dotyczących historii naszego miasta. Aktywnie działa na rzecz 
społeczności lokalnej, podejmując inicjatywy mające za 
zadanie upamiętnić jej historię i bogatą kulturę oraz zachować 
dla przyszłych pokoleń miejsca pamięci narodowej.

- Dzięki ludziom, którzy mieszkali i działali w Ząbkach, oraz tym 
którzy teraz tu mieszkają i czynnie je rozwijają, pokochałem to 
miasto. Poznając ich historie i czyny, jestem dumny z tego, że 
jestem z Ząbek i pragnę, by moi synowie też byli z tego powodu 
dumni - mówi Mirosław Sobiecki.
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