Nadbużański Kwartalnik Samorządowy

NR 18 grudzień 2021

ZagraliśMY DLA LAURY!
Magiczne sanie Świętego Mikołaja, zielone roziskrzone choinki, świąteczne stragany, zapach rozgrzewających przysmaków i pobrzmiewające w tle bożonarodzeniowe melodie. Tak było w Dąbrówce w niedzielę,
12 grudnia. Wszystko za sprawą wyjątkowej akcji „GraMY dla Laury”, w
trakcie której plac przed Urzędem Gminy zmienił się nie do poznania!

UROCZYSTE OBCHODY
200. ROCZNICY CHRZTU
NORWIDA W GMINIE
DĄBRÓWKA

Wielkim świętem i szczególnym wydarzeniem kulturalnym, które na długo pozostanie w naszej pamięci,
były Gminne Obchody 200. rocznicy Chrztu Świętego
Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce, odbywające
się w niedzielę, 10 października 2021 r. pod honorowym patronatem Biskupa Warszawsko-Praskiego
Romualda Kamińskiego oraz Starosty Wołomińskiego
Adama Lubiaka.
więcej na str. 6 i 7

Wydarzenie zorganizowane przez Wójta Radosława Korzeniewskiego,
Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”, połączone zostało ze świątecznym turniejem piłki nożnej halowej pod patronatem Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka. Głównym celem akcji było wsparcie finansowe kosztów leczenia 2- letniej Laurki z Wszebor.
Cudowna, rodzinna atmosfera, sprzyjająca pogoda, a przede wszystkim
mieszkańcy, którzy nie zawiedli to wszystko sprawiło, że ta niedziela była
magiczna i niezapomniana…
więcej na str. 8 i 9
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Zgłoś czym ogrzewasz dom

– Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!
Wójt Gminy Dąbrówka przypomina, że właściciele lub zarządcy budynków, od 1 lipca
2021 r. mają obowiązek składania deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i
spalania paliw w budynkach zarówno
mieszkalnych jak i niemieszkalnych.
Deklaracje można składać: elektronicznie (przez stronę www.zone.gunb.
gov.pl, wykorzystując do tego profil
zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany) lub w formie papierowej
(w Urzędzie Gminy Dąbrówka, druk
deklaracji do wypełnienia dostępny
na miejscu).
Obowiązujące terminy: dla budynków istniejących – 12 miesięcy (do 1
lipca 2022 r.) na złożenie deklaracji; dla
budynków nowo powstałych – 14 dni
od dnia uruchomienia nowego źródła
ciepła.
Dla budynków mieszkalnych nale-

ży wypełnić deklarację - formularz A,
dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego
zamieszkania.
Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych,
piekarni, wędzarni, budynków i lokali
gastronomicznych, budynków i lokali
– handlowo usługowych, budynków
łączności, dworców i terminali, garaży,
kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych,
zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,
budynków i lokali muzeów i bibliotek,
szkół i instytucji badawczych, szpitali
i zakładów opieki medycznej, kultury
fizycznej, szklarni, tuneli foliowych,
budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do
sprawowania kultu religijnego oraz
czynności religijnych, obiektów bu-

dowlanych wpisanych do rejestru
zabytków i objętych indywidualną
ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokali niemieszkalnych.
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB
jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny
zanieczyszczeń – emisji substancji
powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające
wymianę starych kotłów grzewczych,
to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich
programów finansowania wymiany
pieców. System jako centrum wiedzy
dla obywatela w znaczący sposób
ułatwi pozyskanie informacji, które są
niezbędne np. przy ubieganiu się o
dofinansowanie na wymianę starego
kotła.

SZCZEGÓŁY I DRUK
DEKLARACJI:
www.zone.gunb.gov.pl

Zaszczep się przed nadejściem V Fali COVID-19
Eksperci ostrzegają, że już pod koniec stycznia do Polski może dotrzeć piąta fala pandemii, wywołanej przez koronawirusa. Zachęcamy Państwa do skorzystania z dobrowolnych i bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19, które realizowane będą w ośrodkach zdrowia na terenie naszej gminy w
pierwszych dniach i tygodniach 2022 roku.
Wg danych rządowych w Gminie
Dąbrówka w pełni zaszczepionych
jest 47,4% mieszkańców (3 887 osób),
zaś liczba zaszczepionych minimum
1 dawką wynosi 4 119 osób. Pod
względem poziomu zaszczepienia
mieszkańców nasza gmina plasuje się
dopiero na odległym, 9. miejscu spośród 12 gmin powiatu wołomińskiego. (Dla porównania w Gm. Zielonka,
która zajmuje 1. miejsce w naszym
powiecie, w pełni zaszczepionych jest
61,7% mieszkańców).
Zachęcamy Państwa do skorzystania z dobrowolnych i bezpłatnych
szczepień przeciwko COVID-19 na terenie naszej gminy. Poniżej publikujemy harmonogram szczepień w przychodniach w Dąbrówce i Kuligowie,
(Informacje dot. tylko tych placówek,
które zgodziły się nam je udostępnić):

HARMONOGRAM
SZCZEPIEŃ P/COVID-19
STYCZEŃ 2022:

PRZYCHODNIA LEKARSKA ŚWIAT
ZDROWIA w KULIGOWIE:
(Kuligów, ul. Warszawska 5):
10 stycznia:
120 szczepionek
Preparat: Pfizer
31 stycznia:
120 szczepionek
Preparat: Pfizer

Dąbrówka, dnia 15 grudnia 2021 r.

ZZ.7321.1.2.2020

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Józefów - cmentarz” dla obszaru
położonego w miejscowościach Ludwinów i Józefów, gmina Dąbrówka
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwały Nr XVIII/149/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Józefów cmentarz” dla obszaru położonego w miejscowościach: Ludwinów i Józefów, gmina Dąbrówka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Józefów
- cmentarz” dla obszaru położonego w miejscowościach Ludwinów i Józefów, gmina Dąbrówka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Gminy Dąbrówka.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu,
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrówka.
					
Z- up Wójta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
i Zarządzania Mieniem Komunalnym
Patrycja Piotrowska

FILIA W DĄBRÓWCE Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej
1920 r. SPZ ZOZ Radzymin
(Dąbrówka, ul. Kościuszki 16):
03 stycznia:
Godz. 10:00-13:30 od 12 r.ż.
Preparat: Pfizer
17 stycznia:
Godz. 10:00-13:30
Preparat: Pfizer
31 stycznia:
Godz. 10:00-13:30
Preparat: Pfizer
CM im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
informuje: SZCZEPIENIA P/COVID
- OBOWIĄZUJĄ ZAPISY/ osoby nie
zarejestrowane, które zostały zaszczepione I dawką u nas, na II dawkę przychodzą bez zapisu. Termin mają wpisany przez pielęgniarkę na karcie ze
szczepienia.
Szczepienia dzieci w wieku 5 - 11 lat
(wiek liczony jest kalendarzowo, NIE
rocznikowo) DAWKA Typ szczepionki:
Pfizer 10μg (fiolka ma 10 dawek).
Szczepienia dzieci od 12 roku życia i
dorosłych (wiek liczony jest kalendarzowo, NIE rocznikowo) DAWKA Typ
szczepionki: Pfizer 30μg (fiolka ma
6 dawek).

Stomatolog w Kuligowie
Przychodnia Lekarska „Świat Zdrowia” w Kuligowie przy ul. Warszawskiej 5
informuje, że w placówce przyjmuje stomatolog. Osoby zainteresowane
mogą skorzystać z usług komercyjnych, które świadczy dr Piotr Słomka. Przyjęcia pacjentów odbywają się we wtorki.

,

biuletyn gminny
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Gmina Dąbrówka nowym
członkiem Stowarzyszenia
„Metropolia Warszawa”!

Eko-aktywna Dąbrówka!
W ramach zadania pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na
terenie Gminy Dąbrówka”, Urząd Gminy Dąbrówka we współpracy ze szkolnymi wychowawcami, zorganizował konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VIII.

Gmina Dąbrówka została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, które integruje gminy i powiaty z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Głównym celem Stowarzyszenia, które obecnie zrzesza
blisko 40 gmin z Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest
wspieranie idei samorządu terytorialnego i rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.
Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” reprezentuje kilkadziesiąt JST podczas prac o większą alokację funduszy
unijnych dla metropolii na lata 2021-2027 oraz przy opiniowaniu i konsultowaniu takich zagadnień jak: edukacja,
gospodarka odpadami, ochrona powietrza, transport publiczny oraz innymi ważnymi dla mieszkańców sprawami.
Głos wypracowany na forum metropolitalnym w ramach stowarzyszenia jest dostrzegany oraz słyszany zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.
Zaliczenie Gminy Dąbrówka w poczet członków Stowarzyszenia odbyło się na mocy stosownej uchwały Zarządu
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 8 XI 2021 r.

W tym roku „Świąteczna Paczka”
trafi do kilkudziesięciu rodzin!
Celem projektu socjalnego „Akcja Świąteczna Paczka” realizowanego przez GOPS
w Dąbrówce jest integracja społeczności lokalnej oraz zapewnienie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Dąbrówka.
Paczki świąteczne mają utwierdzić
mieszkańców naszej gminy w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia i alienacji.
Wręczenie paczek wraz z życzeniami ma
na celu wywołanie pozytywnych emocji,
uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia
poczucia więzi społecznych.
Obdarowanie paczkami świątecznymi
to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też nawiązanie do integracji
międzypokoleniowej. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej obdarowując mieszkańców
paczkami pragnie pokazać, że odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej
Gminy Dąbrówka.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu
socjalnego pt. „Akcja Świąteczna Paczka”. W ramach tegorocznej akcji planowane jest przekazanie ponad 60 paczek świątecznych, które trafią
do najbardziej potrzebujących osób i rodzin.

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
dla indywidualnych darczyńców, a także Koła
Łowieckiego nr 106 „DINOSAURUS” oraz Koła
Łowieckiego „UROCZYSKO” za pomoc w zbiórce
bożonarodzeniowej dla podopiecznych z terenu Gminy Dąbrówka!
/Jacek Jeziórski
- Kierownik GOPS w Dąbrówce/

„Schodołaz” w Dąbrówce

– O udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Gminy Dąbrówka informuje Sekretarz Agnieszka Londzin.
Realizując zapisy ustawy z dnia 19 VII 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Urząd Gminy Dąbrówka zakupił specjalistyczny
sprzęt, tzw. „schodołaz”.
Inwestycja ma prowadzić do likwidacji bariery
architektonicznej w postaci schodów, co zapewni
dostępność do siedziby urzędu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza mieszkańcom, którzy poruszają się na wózku inwalidzkim.
Schody w budynku stanowią dla nich barierę architektoniczną, która nie mogła zostać dotychczas
zniwelowana ze względu na brak możliwości budowy windy. Ze „schodołazu” będą mogły również
korzystać osoby odwiedzające Gminne Centrum
Kultury.
Ponadto w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej została zakupiona pętla indukcyjna, która
ułatwi osobom niedosłyszącym załatwienie spraw
w urzędzie. Urządzenie to poprzez aparat słuchowy
(lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) przekazuje
wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu
rozmówcy.
System wspomagania słuchu złożony jest z mikrofonu oraz pętli indukcyjnej pełniącej rolę anteny
zmiennego pola magnetycznego. Do kompletu potrzebny jest jeszcze odbiornik, który posiada każdy
użytkownik aparatu słuchowego.
Warto wspomnieć, że Urząd umożliwia również
osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę (co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem). Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem,
a urzędnikiem. Rozmowa będzie odbywała się w czasie rzeczywistym.

Konkurs dotyczył następujących tematów: smogu, jakości
powietrza, wpływu niskiej emisji
CO2 na człowieka i środowisko.
Klasy, w których uczniowie
udzielili najwięcej poprawnych
odpowiedzi otrzymały nagrody.
Eko-gadżety (bidon, śniadaniówka) oraz dla całej klasy pojemnik
na zużyte baterie z testem naładowania otrzymały:
• klasa 8 – Szkoła Podstawowa
im. Adeli Goszczyńskiej we
Wszeborach,
• klasa 7b – Szkoła Podstawowa
im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Józefowie,
• klasa 5 – Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Guzowatce,
• klasa 8b – Szkoła Podstawowa
im. C.K. Norwida w Dąbrówce.
Nie zapomniano o najmłodszych mieszkańcach gminy. Pracownicy Urzędu w imieniu Wójta Radosława Korzeniewskiego
przekazali do przedszkoli maty
edukacyjne wraz z grami dotyczącymi ochrony powietrza oraz
karty Eko-memo. Materiały te
pomogą pedagogom budować
świadomość ekologiczną poprzez zabawę.
Gratulujemy wszystkim i cieszymy się z tak dużego zaangażowania w ekologię!
Projekt związany jest z zadaniem
pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie
Gminy Dąbrówka”, które zrealizowano przy pomocy środków z
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
/L.S.-K./
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Przegląd zadań inwestycyjnych 2021
Przedstawiamy przegląd wybranych zadań inwestycyjnych, na realizację których Gmina Dąbrówka w 2021 roku pozyskała środki zewnętrzne:
Termomodernizacja Publicznej
Szkoły Podstawowej w Józefowie
Termomodernizacja budynku szkoły
będzie polegała m.in. na modernizacji przegród (wykonanie dodatkowej
warstwy izolacji termicznej): ścian na
gruncie, dachu szkoły, dachu zaplecza
szkoły, ściany zewnętrznej szkoły, ściany zewnętrznej sali, ścian zewnętrznych sali, dachu sali, okien zewnętrznych szkoły, okien zewnętrznych sali,
drzwi zewnętrznych wraz z wymianą
instalacji c.o. i przebudową wejścia.
Zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
Szacowany koszt całego zadania to 3
158 000 zł. Gmina Dąbrówka pozyskała
dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00
zł (95%) z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.
Wkład własny Gminy Dąbrówka wynosi
158 000 zł.

Modernizacja sali sportowej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Przeprowadzono modernizację sali
sportowej przy Szkole Podstawowej
im. C.K. Norwida w Dąbrówce. Zakres prac obejmował: wymianę drzwi
wewnętrznych na aluminiowe dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacze oraz stopki zabezpieczające
przed zamknięciem wraz z uzupełnieniem tynków, wymianę starych
wentylatorów na wentylatory osiowe
z wirnikiem na wale silnika do wentylacji bezprzewodowej, wymianę
naświetlaczy PG na naświetlacze LED,
wymianę posadzki na antresoli i schodach na nową z płytek gres, rewitalizację posadzki hali (wykładzina sportowa heterogeniczna), roboty malarskie
sufitu i ścian, osłony i zabezpieczenia,
prace porządkowe i towarzyszące,
montaż stojaka zewnętrznego na
6 rowerów.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
306 270,00 zł. Z tej kwoty aż 200 000 zł
udało się pozyskać z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w

ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.
Utworzenie ścieżki edukacyjnej w
Dręszewie
Zadanie polegało na utworzeniu
przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
przy Przedszkolu Samorządowym
pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie. Realizacja inwestycji obejmowała
montaż 12 urządzeń - gier edukacyjnych dla dzieci, m.in. z zakresu ornitologii, ekologii i pszczelarstwa. Pozyskana kwota dofinansowania na ten cel to
50 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie w
ramach programu „Zadania z zakresu
edukacji ekologicznej”, przy całkowitym
koszcie zadania 66 780,00 zł.
Zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej na budynku
strażnicy OSP Ślężany
Zrealizowany zakres prac obejmował:
montaż generatora fotowoltaicznego
o łącznej mocy 6,4 kWp wraz z infrastrukturą techniczną (liczba modułów
– 16 szt.). Na realizację zadania pozyskano kwotę 28 305,00 zł z WFOŚiGW w
Warszawie w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza
wspierające działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych”, przy całkowitym
koszcie zadania 38 745,00 zł.

Modernizacja strażnicy OSP
Ślężany poprzez wymianę dachu
W ramach prac przygotowawczych
przeprowadzono: rozebranie i utylizację obróbek blacharskich (w tym
parapetów zewnętrznych okiennych),
rozebranie pokrycia z płyt azbestowo - cementowych i ołacenia dachu,
rozebranie i częściową utylizację istniejących rur spustowych i rynien,
demontaż starej lukarny, wyprowadzenie ponad połać dachu kanałów
wentylacyjnych. W ramach prac ciesielsko - dekarskich: wymianę krokwi
lukarny dachowej i słupków ścian

nowej lukarny, ułożenie folii paroprzepuszczalnej i ołacenie (łaty i kontrłaty) połaci dachowej, pokrycie dachu
blachodachówką stalową, powlekaną
poliestrem w kolorze istniejącego na
nowej części pokrycia, wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz obudowa komina blachą stalową powlekaną poliestrem w kolorze pokrycia
dachowego, wykonanie konstrukcji
drewnianej podbitki okapów całego
dachu i podbitki z paneli pcv na całym dachu i spodzie daszku partii wejściowej wraz z montażem punktów
świetlnych, montaż rynien i rur spustowych z pcv.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”.
Zakup lekkiego samochodu
ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie pozyskała lekki samochód ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą – Volkswagen Crafter, z napędem 4x4 z blokadą mostu
i wagą niecałe 3 tony, przy czym DMC
to 3.5 tony. Auto posiada zbiornik na
300 litrów wody i 30 litrów środka pianotwórczego, zostało wyposażone w
specjalistyczne urządzenie gaśniczotnące CutLanca. Moc 170 KM, w połączeniu z niedużą wagą, pozwala na
szybkie dotarcie do poszkodowanych
w niemal każde miejsce, w niemal
każdym terenie i w niemal każdych
warunkach.
Zakup samochodu został sfinansowany przez: KG PSP (235 tys. zł.), Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (80 tys. zł.), Gminę Dąbrówka
(34 tys. zł.) oraz jednostkę OSP w Kuligowie (24,5 tys. zł.).
/opr. Anna Ciszewska
- Starszy Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych/

PRZEDSTAWIAMY PROJEKT BUDŻETU
GMINY DĄBRÓWKA NA 2022 rok
Wójt Gminy Dąbrówka przedstawił projekt budżetu na 2022 rok, który zakłada plan dochodów w wysokości 49 729 050,00 zł; wydatków 56 952 094,00 zł; deficyt 7 223 044,00 zł i rozchody
2 016 273,50 zł. Łącznie na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 12 859 449,00 zł.
Projekt budżetu na 2022 rok został
opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z
uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w
trakcie procesu planowania zarówno
po stronie dochodów, jak i wydatków
Gminy wynikających z obserwacji i
analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Wysokość dochodów budżetu na
2022 rok zaplanowano na łączną

kwotę 49 729 050,00 zł, w tym dochody bieżące: 48 238 036,00 zł; dochody
majątkowe: 1 491 014,00 zł.
Wydatki ustalono w wysokości
56 952 094,00 zł, w tym wydatki bieżące 44 092 645,00 zł i wydatki majątkowe 12 859 449,00 zł. Wielkości
wydatków stałych na poszczególne
zadania skalkulowano na podstawie
przewidywanego wykonania roku
2021 uwzględniając wskaźnik inflacji,
wzrost cen i usług konsumpcyjnych.
W projekcie budżetu uwzględniono
również plan wydatków na przedsię-

wzięcia zaplanowane do realizacji w
ramach funduszu sołeckiego na kwotę 835 444,49 zł.
Na 2022 rok zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości
2 016 273,50 zł, w tym raty pożyczek:
1 139 273,50zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Europejskim
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz
raty kredytów: 877 000,00 zł. Na sfinansowanie w 2022 r. planowanego
deficytu w kwocie 7 223 044, 00 zł za-

Nie będzie podwyżki

podatków lokalnych w 2022 roku
Dobra informacja dla mieszkańców jest taka, że w Gminie Dąbrówka stawki podatków lokalnych na rok podatkowy 2022 pozostaną na poziomie roku podatkowego 2021.
Stawki podatków lokalnych na rok
podatkowy 2022 przedstawiają się
następująco:
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od gruntów:
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,95 zł/m2
powierzchni. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –
4,80 zł /1 ha powierzchni. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez OPP:
0,40 zł/m2 powierzchni. Od niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 X 2015 r. o rewitalizacji,
i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego: 3,15 zł/ m2 powierzchni.
Podatek od budynków lub ich części:
Mieszkalnych: 0,61 zł/m2 pow. użytkowej; związanych z prowadzeniem
działalności gosp. oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gosp.:
23,00 zł/m2 pow. użytkowej; zajętych
na prowadzenie działalności gosp. w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,18 zł/m2 pow.
użytkowej; związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł/m2 pow.
użytkowej. Pozostałe, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez OPP: a). budynki rekreacji indywidualnej: 8,05 zł/ m2 pow. użytkowej, b). inne niż wymienione powyżej:
4,50 zł /m2 pow. użytkowej.
Podatek od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 4 ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
II. PODATEK ROLNY
Średnia cena skupu żyta za okres
11
kwartałów
poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 została obniżona z kwoty
61,48 zł za 1 dt do 45,00 za 1 dt.
(Na mocy Uchwały Nr XXIX/280/2021
Rady Gminy Dąbrówka z dnia
planowano przychody z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust 2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
wynikające z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu, określonych
w odrębnych ustawach w kwocie
7 223 044,00 zł.
BLISKO 13 MLN ZŁ ZAPLANOWANO
NA WYDATKI INWESTYCYJNE
Łącznie na wydatki inwestycyjne
zaplanowano środki w wysokości
12 859 449,00 zł. Do najważniejszych
zadań inwestycyjnych w 2022 r. zaliczyć można następujące zadania:
Budowa wodociągów w wybranych
sołectwach (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – na opracowanie dokumentacji i budowę
dalszych etapów wodociągowania
gminy założono w projekcie kwotę
1 249 162,00 zł;

22 XI 2021 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku
rolnego na terenie Gminy Dąbrówka).
Stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi:
a) 112,50 zł - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
b) 225,00 zł - od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów nie stanowiących
gospodarstwa rolnego.
III. PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 X 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
(M. P. poz. 950).
Średnia cena sprzedaży drewna za
1m3 (równoważnik 0,220 m3 drewna)
– 212,26 zł.
Stawka podatku leśnego od 1 ha
lasu na 2022 r. – 46,6972 zł
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022:
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 180,00 zł; powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie – 330,00 zł; powyżej 9 ton
a poniżej 12 ton – 430,00 zł. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy: mniejszej
niż 22 miejsca – 350,00 zł; równej lub
większej niż 22 miejsca – 350,00 zł.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton – 430,00 zł. Od przyczepy lub
naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton – 430,00 zł.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton; dla ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
dla przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton – również pozostają
takie samie jak w 2021 r. (Szczegółowe stawki znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Urzędu Gminy –
www.dabrowka.net.pl).
/Karolina Morawska
- Podinspektor ds. wymiaru
podatków lokalnych/
Rozbudowa SUW, budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
– przedsięwzięcie planuje się zrealizować z udziałem funduszy unijnych w ramach PROW WM w latach
2020 – 2022. W projekcie budżetu na
2022 roku założone zostają środki w
wysokości 420 000,00 zł.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Dąbrówce i budowa kanalizacji
sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – na
opracowanie dokumentacji i budowę
kanalizacji przyjęto plan w wysokości
1 056 632, 00zł.
Rozbudowa
drogi
powiatowej
nr 4306W Ostrówek gm. Dąbrówka
– na realizację inwestycji założono
kwotę 142 455,00 zł;
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Ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej
we Wszeborach
Gmina Dąbrówka pozyskała 4,5 mln zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę i przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.
Dzięki rządowemu wsparciu ta niezwykle ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja mogła wkroczyć w
fazę realizacji.
Wójt Radosław Korzeniewski w październiku br. podpisał
umowę z firmą „eMPOL” Jarosław Maliszewski na rozbudowę i przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.
Planowana rozbudowa i przebudowa budynku szkoły
we Wszeborach potrwa ok. 12 miesięcy i ma na celu uzyskanie dodatkowej
przestrzeni pod nowe pomieszczenia.
Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu skrzydła w poziomie par-

Wizualizacja
budynku szkoły
z częścią dobudowaną.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy
gminy mogą otrzymywać wodę najwyższej jakości o najlepszych parametrach jakościowych, zgodnych z
polskimi i unijnymi normami, co z
pewnością poprawi komfort warunków życia w naszej gminie.
Wydajność stacji to 75m³/h, co
oznacza, że jest w stanie zasilić w
wodę blisko 2000 odbiorców. Obecnie z SUW korzystają mieszkańcy: Dą-

Każda pozyskana złotówka
dla Gminy Dąbrówka
jest dla mnie bardzo ważna!

W 2022 roku będziemy realizowali zadania, na
które udało nam się już pozyskać środki.
Panie Wójcie, w ostatnim czasie pojawiły się problemy w zakresie komunikacji autobusowej na terenie naszej gminy. Co
było ich przyczyną, jak sytuacja
wygląda obecnie i czy problem
zostanie rozwiązany w najbliższej przyszłości?
teru, zawierającego nowe oddziały do
nauki, dużą stołówkę wraz z zapleczem
kuchennym i wyposażeniem. W ramach
rozbudowy przewiduje się niewielką ingerencję w istniejącą część szkoły, gdzie
powstanie między innymi łazienka dla
osób niepełnosprawnych. Modernizacja
obejmie wymianę pieców gazowych. Ponadto, planowane
jest zainstalowanie na budynku paneli fotowoltaicznych
o mocy max 30 kW. Całkowita wartość zadania wynosi
4 500 000 zł i w 100% sfinansowana zostanie ze środków
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji
była rozbudowa SUW w Dąbrówce
Nowo rozbudowana Stacja
Uzdatniania Wody to duża i
ważna tegoroczna inwestycja
w gminie Dąbrówka. Dzięki zaangażowaniu wójta Radosława Korzeniewskiego udało się
pozyskać na jej rozbudowę z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego blisko 64 % potrzebnej kwoty czyli
837 996,37 zł.

Rozmowa z Wójtem Radosławem Korzeniewskim

brówki, Marianowa, Karpina, Małopola,
Dręszewa, Laskowa, Trojan, Wszebor,
Karolewa, Zaścień oraz Chruściel.
Sama modernizacja polegała na
wymianie układu technologicznego,
ulepszeniu procesu uzdatniania wody,
zwiększeniu możliwości produkcyjnych, a także zwiększeniu retencji
wody, która obecnie wynosi 300 m³.
Jak funkcjonuje SUW?
Woda surowa pobierana jest z ujęć
wody podziemnej oznaczonych numerami 1 i 1A, które znajdują się na

terenie obiektu. Następnie
woda surowa tłoczona jest
na aerator, czyli urządzenie
hydrotechniczne stosowane w stacjach uzdatniania wody. W tym miejscu
odbywa się proces napowietrzenia, zwiększenia zawartości tlenu i usuwania
manganu oraz żelaza Po
napowietrzeniu w aeratorze woda kierowana jest na
jednostopniowy proces filtracji. Filtry wypełnione złożem wielowarstwowym płukane są powietrzem
i wodą uzdatnioną. Uzdatniona woda
gromadzona jest w dwukomorowym
zbiorniku retencyjnym o pojemności
czynnej 2 x150m³. Stąd woda kierowana jest do sieci wodociągowej
przez zestaw 5 pomp i finalnie trafia
do kranów w domach mieszkańców.
A skoro już o tym mowa, warto
pamiętać, że woda produkowana w
SUW w Dąbrówce nadaje się do picia
prosto z kranu!

Pięć zadań w sołectwach ze wsparciem w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”
Gmina Dąbrówka otrzymała dofinansowanie na 5 wniosków złożonych w ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Fundusze pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego, a dokładnie z „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2021”, pozwoliły na realizację pięciu
zadań inwestycyjnych w miejscowościach:
CHAJĘTY:
Termomodernizacja
strażnicy OSP Chajęty (pozyskane
środki 10 000 zł);
CHRUŚCIELE: Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele (pozyskane środki 10 000 zł);

CZARNÓW: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (pozyskane środki

Przebudowa i modernizacja
dróg gminnych - na przeprowadzenie prac założono w
budżecie kwotę 320 000,00 zł (w tym
f. sołecki 40 000,00 zł);
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - planuje się przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł, (w tym f.
sołecki 40 932,32 zł);
Przebudowa dróg w Kuligowie - w
planowanym do realizacji projekcie
przyjęto kwotę 290 000,00 zł; Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr
361/362/363 obręb Teodorów- Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców – na zadanie to planuje
się przeznaczyć kwotę 31 100,00 zł;
Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej
w Karpinie – zadanie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego z zaplanowaną kwotą 20 000,00 zł. (Łącznie
na zadania inwestycyjne w zakresie
dróg zaangażowano fundusz sołecki
w wysokości 100 932,32 zł). W planie
wydatków inwestycyjnych uwzględniono także środki na wykup gruntu
pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących (zaplanowano kwotę
295 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 56 966,02 zł na zakup

7 500 zł);
DRĘSZEW: Budowa placu zabaw (pozyskane środki 10 000 zł);
KAROLEW: Montaż wiat przystankowych (pozyskane środki 10 000 zł).
Wszystkie zadania zostały zrealizowane z myślą o poprawie komfortu
życia gminnej społeczności, a także
w trosce o istniejącą infrastrukturę
i jej stan techniczny. Pozornie niewielkie kwoty mogą wiele znaczyć i
uczynić wiele dobrego na rzecz naszych sołectw i to na długie lata!
działek dla miejscowości Kowalicha i
Małopole).
Kontynuacją zadania z 2021 r. będzie
wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę budynku komunalnego
w Dąbrówce (w tegorocznym planie
przewidziano na ten cel 127 900,00 zł).
Wśród wydatków inwestycyjnych
znalazły się również modernizacje
strażnic OSP w Ludwinowie-Józefowie, Zaścieniach i Chajętach, które
realizowane będą z uwzględnieniem
środków z funduszu sołeckiego.

Jak wszyscy wiemy, zmiany w naszej
komunikacji gminnej są nieuchronne.
Wypracowaliśmy porozumienie z prywatnymi przewoźnikami, co pozwoliło na zapewnienie mieszkańcom
podstawowej komunikacji do końca
roku. W międzyczasie przygotowujemy się do postępowania, którego
celem będzie wyłonienie nowego
wykonawcy na okres co najmniej 2 lat.
Rozkłady jazdy będą tak skonstruowane, aby możliwie jak najcelniej odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców.
Co istotne, równolegle do rozmów z
prywatnymi przewoźnikami, prowadziłem także rozmowy z Burmistrzem
Radzymina. Udało nam się porozumieć w sprawie przedłużenia jednej
z radzymińskich linii busów „R”, dzięki
czemu już niebawem zapewni ona
komunikację na odcinku Kuligów
– Radzymin. Korzystając z okazji pragnę podziękować mieszkańcom za
wszystkie konstruktywne rady oraz
wskazówki w sprawach dotyczących
komunikacji gminnej.

Mieszkańcy zgłaszali Panu
także problemy związane z
funkcjonowaniem
Ośrodka
Zdrowia w Kuligowie. Czy i w
tym przypadku uda się je rozwiązać?
Zdaję sobie sprawę z problemów
związanych z funkcjonowaniem
Ośrodka Zdrowia w Kuligowie. Wystosowałem pismo do kierownictwa
placówki z prośbą o wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji i oczekuję, że problemy sygnalizowane przez mieszkańców zostaną rozwiązane. Ponadto,
w rozmowie z kierownictwem jasno
przedstawiłem stanowisko Gminy
Dąbrówka. Przede wszystkim oczekujemy ułatwienia dostępu do lekarza
rodzinnego, który musi być tam codziennie, a także aby kontakt lekarza z
pacjentem nie odbywał się w sposób
przerywany, tak jak dotychczas. W tym
miejscu również dziękuję mieszkańcom za wszystkie sygnały, które do
mnie dotarły. Jeszcze raz zapewniam,
że jeśli ten stan obecny nie ulegnie
poprawie, podejmiemy działania
zmierzające do wyłonienia nowego
wykonawcy usług w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuligowie.

Kończy się rok 2021, w którym
nasza gmina zdołała pozyskać
całkiem znaczące środki zewnętrzne. Wśród nich znalazły
się rozmaite dotacje dla strażaków OSP, proszę powiedzieć coś
więcej na ten temat.
Każda pozyskana złotówka dla Gminy Dąbrówka jest dla mnie bardzo
ważna. Dokładam starań, aby pozyskiwać środki zewnętrzne, bo bez nich
realizacja wielu zadań ważnych dla
mieszkańców nie byłaby możliwa.
Jako Wójta, ale przede wszystkim
jako Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, cieszą mnie
bardzo pozyskane środki zewnętrzne
dla naszych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. W tym roku było to
m.in. 80 tys. zł dotacji celowej z programu OSP-2021 na zakup lekkiego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Kuligów,

25 tys. zł z programu Mazowieckie
Strażnice OSP-2021 na modernizację
strażnicy OSP Ślężany poprzez wymianę dachu, 28 305 zł z WFOŚiGW na
instalację fotowoltaiczną na budynku
OSP Ślężany czy 10 tys. zł na termomodernizację OSP Chajęty.

Jakie najważniejsze cele, plany, inwestycje itp. na nadchodzący 2022 rok?
W 2022 roku będziemy realizowali
zadania, na które udało nam się już
pozyskać środki.
Bardzo się cieszę, że udało nam
się pozyskać ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
aż 4,5 mln na rozbudowę szkoły we
Wszeborach. Koncepcję miałem już w
głowie dawno – potrzebowałem tylko
środków finansowych, żeby udało się
to zrealizować. Mamy już podpisaną
umowę z Wykonawcą, który rozpoczął
już roboty budowlane w terenie.
Kolejnym zadaniem, na realizację
którego bardzo czekałem, to termomodernizacja szkoły w Józefowie.
Otrzymaliśmy aż 3 mln zł z Programu
Inwestycji Strategicznych w ramach
Polskiego Ładu i wykonywana jest
niezbędna dokumentacja. Wstępna
Promesa już jest – prężnie działamy,
żeby jak najszybciej ogłosić postępowanie zakupowe w celu wyłonienia
wykonawcy.
Bardzo ważnymi zadaniami są inwestycje realizowane na drogach na terenie naszej gminy. Czekamy właśnie
na rozstrzygnięcie naboru w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
gdzie złożyliśmy wniosek na Przebudowę drogi gminnej Nr 430102W w
miejscowości Zaścienie – Karolew. Do
30 grudnia złożymy również wniosek
w ramach trwającego naboru wniosków o dotacje ze środków budżetu
województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Z niecierpliwością czekamy także
na drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego
Ładu, gdzie chcemy złożyć wniosek
o dofinansowanie kilku dróg gminnych na kwotę dofinansowania około
5 mln zł.
Poza tym, bardzo liczę na środki
zewnętrzne i możliwość zrealizowania kolejnych inwestycji wodociągowych, przebudowę dwóch hal sportowych przy szkołach we Wszeborach i
Guzowatce, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce,
czy dokończenie termomodernizacji
strażnicy OSP Ślężany.
Pomysłów i planów mam bardzo
dużo - nie tylko na rok 2022, ale i na
kolejne lata. Mam nadzieję, że uda mi
się je sukcesywnie realizować dla dobra naszych mieszkańców, poprawiając komfort ich życia.

Dziękujemy za rozmowę.

6

Uroczyste obchody
200. rocznicy chrztu Norwida
w gminie Dąbrówka
Wielkim świętem i szczególnym wydarzeniem kulturalnym, które na długo pozostanie w naszej pamięci, były
Gminne Obchody 200. rocznicy Chrztu Świętego Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce, odbywające się w niedzielę, 10 października 2021 r. pod honorowym patronatem Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego oraz Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka.
na cmentarz parafialny w Dąbrówce, gdzie na symbolicznym grobie matki Norwida – Ludwiki Norwid (z d. Zdzieborskiej) kwiaty
złożyli: przedstawiciele samorządu Gminy Dąbrówka, delegacja
Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce na czele z
dyrektorem, Stanisławem Wójcikiem oraz Wójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik.

Rocznica urodzin i chrztu Norwida za każdym razem jest niezwykle i podniośle celebrowana przez mieszkańców, jak i władze
samorządowe Gminy Dąbrówka. Wieszcz był i jest nierozerwalnie
związany z naszą małą Ojczyzną.
Jego związek z ziemią dąbrówecką podkreśla tablica, upamiętniająca chrzest poety, znajdująca się w parafialnym Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce.

Wybitności i wyjątkowości Cypriana Kamila Norwida nie sposób przecenić. W uznaniu zasług i wkładu Norwida w kulturę polską i światową, Rada Gminy Dąbrówka podjęła w
formie uchwały, deklarację w sprawie obchodów
200. rocznicy urodzin poety i ogłosiła 2021 rok –
Rokiem Gminnych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JE
Romuald Kamiński – Biskup Diecezji WarszawskoPraskiej oraz Adam Lubiak - Starosta Wołomiński.
Uroczystości rocznicowe, upamiętniające
chrzest poety odbyły się w niedzielę, 10 października 2021 roku. Zainaugurowano je przemarszem

Następnie udano się do Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce zaprezentowali krótki program artystyczny, ukazujący twórczość Norwida
– patrona szkoły.
Okolicznościową Mszę Św. celebrował Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej JE bp Romuald
Kamiński. Jego Ekscelencja
w piękny sposób wprowadził
wiernych w twórczość poety
mówiąc, że zasiew Norwida
był niezrozumiały, ale bardzo
znaczący dla całego dorobku
naszego narodu.
W czasie Mszy Św. przedstawiciele władz samorządowych
Powiatu Wołomińskiego oraz
Gminy Dąbrówka złożyli dary.
Po zakończeniu Eucharystii,
uczestnicy obchodów mieli
okazję zobaczyć magiczny
pokaz niezwykłej techniki dynamicznego malowania kolorowym piaskiem na szkle, w wykonaniu Magdaleny Suszek – Bąk.
Artystka w unikalny, przepiękny i wzruszający sposób, piaskowymi obrazami ukazała „Dzieciństwo Cypriana Norwida”, wzbudzając
autentyczny zachwyt i uznanie publiczności. (Pokaz malowania
piaskiem wzbogaciła narracja Anny Manieckiej – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce).
Na kolejne zaplanowane w ramach uroczystości wydarzenia zaproszono wszystkich gości do hali sportowej Szkoły Podstawowej
im. C.K. Norwida.

ciąg dalszy na str. 7
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w gminie Dąbrówka
ciąg dalszy ze str. 6

200. rocznicy Urodzin i Chrztu Norwida. Państwa obecność najwymowniej świadczy o tym, że rodzinna ziemia dąbrówecka i
macierzysta parafia Cypriana Kamila Norwida pamięta o swoim
wielkim rodaku.
Głos zabrali także Michał Prószyński - Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński oraz Tadeusz Bulik
– Wójt Gminy Dąbrówka w latach 1994-2014, inicjator pierwszych
„norwidowskich działań” w naszej społeczności.

nej Gminy Dąbrówka, strażaków jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z Dąbrówki i Laskowa, nauczycieli, pracowników oraz
dyrektora Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce Stanisława Wójcika oraz ks. Proboszcza Parafii Dąbrówka – Grzegorza Piotrowskiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim Gościom i Mieszkańcom, którzy
uczestniczyli w tych wydarzeniach.
Dziękujemy za obywatelską i patriotyczną postawę, bowiem
jako społeczność gminna, lokalna, jesteśmy kustoszami wszelkich
śladów pamięci, jakie pozostały nam po wybitnym Polaku, wywodzącym się z naszej małej Ojczyzny.
(Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

W kulminacyjnej części obchodów udział wzięli m.in.: Szef
Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Członek Zarządu Powiatu Paweł Dąbrowski,
dwaj Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego: Cezary
Wnuk i Wiesław Mędrzycki, Radny Powiatowy Kazimierz Rakowski, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam, Sekretarz Powiatu Aneta
Piotrowska, Wójt Poświętnego Sylwester Niźnik, Wójt Zabrodzia
Krzysztof Jezierski, Prezes Fundacji Museion Norwid Jacenty Matysiak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, szkolnych
i kulturalnych z terenu Powiatu Wołomińskiego, przedstawiciele
administracji samorządowej z terenu Powiatu Wołomińskiego
i Powiatu Wyszkowskiego, samorządowcy minionych kadencji
Gminy Dąbrówka, a także radni, sołtysi i mieszkańcy Gminy Dąbrówka.

Jako pierwsi zabrali głos gospodarze tego święta: Agnieszka
Gryglas – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Radosław Korzeniewski, który w swoim okolicznościowym przemówieniu zaznaczył:
– Dzisiaj z dumą podkreślamy, że ten wielki Norwid wywodził
się z naszych stron. Że wydała go „ta prosta i bezpoetyczna” jakby się wydawało, mazowiecka ziemia. Dlatego cieszę się, że w
Dąbrówce, w tak licznym gronie świętujemy Gminne Obchody

/Lidia Sikorska-Księżnik,
foto: Bogdan Śladowski; organizatorzy/

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w
przygotowanie tego swoistego „norwidowskiego festiwalu” przekazała Anna Maniecka – dyrektor Gminnego Centrum Kultury –
organizator uroczystości.
W cudownej, nastrojowej przepięknej kwiatowej scenografii na
zakończenie odbył się wspaniały koncert symfoniczny pt. „Fortepian Chopina – Pamięci Cypriana Kamila Norwida” w wykonaniu
artystów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w
Łomży, pod batutą Szymona Makowskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na fortepianie zagrała Nao Mieno – japońska pianistka, zwyciężczyni wielu konkursów pianistycznych,
między innymi: II nagrody na PTNA Piano Competition, Grand
prix na Sengawa Piano Audition, I nagrody na Chopin International Piano Competition ASIA, która na co dzień koncertuje na
całym świecie od Japonii i Tajwanu aż po Austrię i Polskę. (Koncert
wzbogaciła recytacja najznakomitszych utworów C. K. Norwida w
wykonaniu Dariusza Szady – Borzyszkowskiego).
Była to niezwykła podróż w świat dźwięków, melodii, które tak
silnie zdeterminowały twórczość wybitnych Polaków. Po raz kolejny mogliśmy przekonać się, że sztuka jest wspaniałym nośnikiem
wartości, emocji, ale także treści kultury.
Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację obchodów kierujemy do: Zakładu Gospodarki Komunal-
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19 ton żywności trafiło w 2021 r. do najbardziej
potrzebujących mieszkańców naszej gminy!
Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce, w 2021 r. w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, przekazano ponad 19 ton żywności o łącznej wartości przekraczającej 94 tys. zł. Ze wsparcia skorzystało 110 rodzin.
PProgram realizowany był we
współpracy z Bankiem Żywności SOS
w Warszawie i Wojskami Obrony Terytorialnej. W realizację przedsięwzięcia
w naszej gminie włączyła się również
jednostka OSP Lasków, Zakład Gospodarki Komunalnej, UG Dąbrówka oraz
Centrum Usług Wspólnych.
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa w Gminie Dąbrówka
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest
krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa
poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej
potrzebujących i realizację działań na
rzecz włączenia społecznego.
Do kogo kierowana jest pomoc w
ramach Programu?
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z
powodu niskich dochodów nie mogą
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej
wartości odpowiedniego kryterium
dochodowego określonego w tej
ustawie), stanowiąc systematyczne
wsparcie. Pomoc udzielana jest w
postaci artykułów spożywczych lub

posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Kryterium uprawniające do
otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach PO PŻ 2014-2020:
Zgodnie z wytycznymi Instytucji
zarządzającej (Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej) pomoc
w ramach PO PŻ jest kierowana do
osób, które z powodu trudnej sytuacji
i niskich dochodów nie są w stanie
zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji,
spełniających przesłanki wskazane w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
których dochód obecnie nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium
dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej,
które zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.,
dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 701 zł, zaś dla osoby w rodzinie 528 zł, co w praktyce oznacza, że
pomoc w ramach PO PŻ udzielana
jest osobom/rodzinom, których
miesięczny dochód nie przekracza:
1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł
w przypadku osoby w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku przejął całościowo
organizację pomocy żywnościowej w
ramach POPŻ. Działania w programie
realizowano zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów biorących udział

w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podpisano umowę z Bankiem Żywności SOS Warszawa, który dystrybuuje
żywność. Zorganizowano magazyn,
podjęto współpracę w Wojskami
Obrony Terytorialnej, zakwalifikowano
i wydano skierowania osobom spełniającym kryteria udziału w programie, jak również podjęto współpracę
z wolontariuszami przy rozładunki i
wydawaniu żywności.
Ponad 19 ton żywności
w 2021 roku
Pomocą żywnościową w roku 2021
objętych zostało 110 rodzin (w tym
255 osób). Łącznie przekazano niespełna 20 ton żywności o wartości
94781,17zł. Poprawiło to niewątpliwie
sytuację materialną tych osób i rodzin
poprzez zmniejszenie wydatków na
żywność. Pomoc udzielana była w ramach Programu w postaci artykułów
spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dodatkowo poza
dystrybucją żywności prowadzone
były w Programie działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.
Pomoc żywnościowa to najbardziej kompleksowe wsparcie rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej udzielane w ramach systemu pomocy społecznej. PO PŻ jest to
najbardziej wymierne wsparcie rodzin
potrzebujących, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki takiej
pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych rodziny będą mogły
przeznaczyć na inne potrzeby.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Gmina Dąbrówka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) od dnia 1.04.2021 roku realizuje Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy: Wartość dofinansowania – 181 641,60 zł.
Głównym celem Programu jest
wprowadzenie usługi asystenta jako
formy ogólnodostępnego wsparcia
dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności wydane
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie
równoważne do wyżej wymienionego.
Działania podejmowane w ramach
Programu mają na celu: poprawę
funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność oraz
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program zapewnia usługę asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej,
mającą na celu pomoc uczestnikom
Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W szczególności usługi
asystenta mogą polegać na
pomocy: w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane
przez uczestnika Programu
miejsce (np. dom, praca,
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki
służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi,
rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne,
rozrywkowe, społeczne lub
sportowe); w zakupach, z
zastrzeżeniem
aktywnego
udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji; w załatwianiu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr
kultury (np. muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, wystawy);
w wykonywaniu czynności
dnia codziennego – w tym
przez dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności – także
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu
ich do lub z placówki oświatowej, gdy
szkoła nie zapewnia tej usługi.
Przewidywana liczba uczestników
Programu na terenie Gminy Dąbrówka
to 15 osób, w tym: 2 dzieci w wieku do
16. roku życia, 2 osób z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 11 osób z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności
za usługę przyznaną w ramach Programu.
Jednocześnie informujemy, iż Gmina
Dąbrówka odpowiadając na ogłoszony
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 wystąpiła o
środki finansowe na ponowną realizację Programu w 2022 roku.

„GraMy dla Laury”

- Świąteczny Turniej Halowej Piłki
Nożnej dzieci i młodzieży
W niedzielę, 12 grudnia w Hali Sportowej im. Cichociemnych
w Dąbrówce, rozegrano Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży „GraMY dla Laury”. Do turnieju zgłosiło się
20 zespołów, które rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych.
Honorowy patronat nad turniejem objęła Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka oraz Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski.

W mikołajkowych zmaganiach uczestniczyło dwadzieścia zespołów, które
rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych:
Kat. I – 2014, 2013, 2012;
Kat. II – 2011, 2010, 2009;
Kat. III – 2009, 2008, 2007.
Turniej o godz. 10:00 rozpoczęli najmłodsi uczestnicy
piłkarskiego święta. Zawodnicy przy dużym wsparciu
licznie zgromadzonej publiczności, dzielnie walczyli
o swoje pierwsze bramki
(w końcu dla wielu był to
pierwsze zderzenie z „wielką
piłką”).
O godz. 11:45 po blisko
dwóch godzinach rywalizacji przyszedł czas na ceremonię wręczenia nagród
dla uczestników sportowej
rywalizacji. W związku z tym,
że w najmłodszej kategorii
odstąpiono od wyłonienia
zwycięzców w turnieju, każdy zespół otrzymał pamiątkowy puchar, a zawodnicy
medale oraz dyplomy.
Następnie, o godz. 12:00
do rywalizacji przystąpili
zawodnicy z Kat. II – 2011,
2010, 2009. (Była to najliczniejsza grupa, do której
zgłosiło się 8 zespołów).
Rywalizacja w tej kategorii
była niezwykle zaciekła i
dostarczyła kibicom wielu
pozytywnych emocji.
O godz. 15:00 zakończono
rywalizację w tej kategorii i
przystąpiono do wręczenia
nagród. Pierwsze miejsce
zajęli zawodnicy „BLACK
TEAM”, drugie zespół „PLACKI BABCI”, a trzecie drużyna
„MK MŁODZI”. Po ogłoszeniu
wyników nastąpiła ceremonia uhonorowania zwycięzców.
Jako ostatni do turniejowych zmagań przystąpili
najstarsi zawodnicy, reprezentujący kat. wiekową:
2009, 2008, 2007.
Od pierwszego gwizdka
rywalizacja była zacięta, a
młodzi zawodnicy wkładali całe serca
w grę. Po rozegraniu wszystkich meczów przyszedł czas na ogłoszenie
wyników i ceremonię udekorowania
zwycięzców.
Pierwsze miejsce wywalczył zespół
„COPA CABANA”, drugie „OSAKI”, a trzecie przypadło zespołom: „KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKI” oraz „FC COCO
JUMBO ZABRODZIE”.
Nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczyli: Radosław
Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka wraz z Radnymi Gminy Dąbrówka,
wchodzącymi w skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka.
Reasumując: łącznie w turnieju
wzięło udział 189 dzieci. Podczas całego turnieju odbyło się 38 spotkań pił-

karskich, które przyniosły wiele emocji
i wspaniałych bramek. Wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim
tempie i można było zauważyć, że
każdy zawodnik pragnie zwycięstwa
swojego zespołu. Nie zabrakło uśmiechu u małych piłkarzy, widoczne były
także łzy i sportowa złość. Oprócz
meczów piłkarskich organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek zarówno
dla zawodników, trenerów, jak i dla kibiców. Każdy z zawodników oraz trenerów otrzymał pamiątkowy medal,
dyplom a wszystkie drużyny puchary.
GŁÓWNYM FUNDATOREM NAGRÓD W ŚWIĄTECZNYM TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ BYŁA KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
RADY GMINY DĄBRÓWKA.
/Damian Stachurski/
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Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej

„GraMY dla Laury”

W niedzielę, 12 grudnia plac przed Urzędem Gminy w Dąbrówce wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Pojawiły
się zielone roziskrzone choinki, magiczne sanie Świętego Mikołaja, stragany świąteczne, wozy strażackie, a w tle
pobrzmiewały bożonarodzeniowe melodie. Tak właśnie wyglądała sceneria akcji „GraMY dla Laury”.
Wydarzenie zorganizowane przez Wójta Radosława Korzeniewskiego, Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”, połączone zostało ze świątecznym turniejem piłki nożnej halowej
pod patronatem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Dąbrówka. Głównym celem akcji było wsparcie finansowe kosztów leczenia 2- letniej Laurki z Wszebor.
Już od samego rana, odwiedzający plac przed budynkiem

Urzędu Gminy w Dąbrówce mogli skorzystać z licznych, przygotowanych przez organizatorów atrakcji m.in. odbywającego się
przez cały dzień kiermaszu, na którym można było spróbować
rozgrzewającej zimowej herbaty, zjeść ciepłe pierogi, czy też kupić przepyszne lokalne słodkości oraz wyśmienitą garmażerkę.
Nie zabrakło rękodzieła: świątecznych ozdób i wielu innych ciekawych drobiazgów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki wozami terenowymi z „OFF – Road Dąbrówka”. (Panowie
nie mieli chwili wytchnienia).
W akcję włączyli się również nasi niezawodni druhowie niemal
ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy. Tego dnia każdy mógł zobaczyć jak

wygląda wóz strażacki od wewnątrz, a także jakie wyposażenie
znajduje się na jego pokładzie.
Po południu odbył się niezwykle nastrojowy koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu Stowarzyszenia „Klub Seniora Dąbrówka”
pod kierunkiem Anny Przybysz oraz laureatów VI Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Na zakończenie wszyscy razem,
śpiewając kolędy, zapalili światełko dla malutkiej Laury.
Przez cały czas trwania akcji był z nami Święty Mikołaj, który obdarowywał wszystkich słodkościami i ochoczo pozował do zdjęć
w swoich magicznych saniach.
Cudowna, rodzinna atmosfera, sprzyjająca pogoda a przede
wszystkim mieszkańcy, którzy nie zawiedli - to wszystko sprawiło,
że ta niedziela była magiczna i niezapomniana.

Zbiórka dla Laurki wciąż trwa!
Szanowni Państwo.
Wszyscy ludzie dobrego serca, którzy chcieliby wesprzeć
potrzebującą pomocy Laurkę, a nie mogli wziąć udziału w
wydarzeniu „GraMY dla Laury”, nadal mogą okazać swoje
wsparcie.
Fundacja „Siepomaga.pl” na swoich stronach internetowych organizuje zbiórkę pieniędzy dla dziewczynki.
Na chwilę obecną udało się zebrać ponad 260 tysięcy złotych. (Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/laura-banasiak).
Darczyńcy – Dziękujemy Wszystkim!

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli – wszystkim, którzy okazali swoje serca i razem z nami tak licznie, z poświęceniem
i wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji „GraMY dla Laury”. Bez Waszej pomocy zorganizowanie tej wspaniałej akcji nie
byłoby możliwe. Dziękujemy za okazane serce, wrażliwość oraz
szczodry gest.
/Lidia Sikorska-Księżnik/

Grupa „OFF - Road Dąbrówka”,
„Tago” – Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski,
„Inter Europol” Piekarnia Szwajcarska,
Cukiernia „ARKA M” Artur Mędrzycki – Dąbrówka,
Cukiernia „Wójcik Domowe Specjały” – Karpin,
Cukiernia „Pychotka K&M Jaworscy” -Małopole,
Cukiernia „Marzenie” Marzena Gawlik – Marianów,
Cukiernia „Tomis” Tomasz Świerczewski -Guzowatka,
Wyroby cukiernicze i garmażeryjne „Łasuch” Paweł Matak – Karpin,
Cukiernia „Szczepanik” Robert Szczepanik – Ludwinów,
Wypiek ciast domowych Cukiernia Sławomir Wrona – Guzowatka,
Cukiernia Agnieszka i Paweł Banasiak – Trojany,
Cukiernia „Trojanka” Krystyna Banasiak – Trojany,
Wyroby Garmażeryjne „Na widelcu” Edyta Gmurczyk – Chajęty,
Kuchnia ze smakiem Jacek Gmurczyk – Dąbrówka,
„Adamus” Wyroby Garmażeryjne Adam Stańczak – Dąbrówka,
„Przysmak” Artur i Paweł Pachulski – Stanisławów,
„Pierożek” Janusz Urbaniak - Słopsk,
Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw „Burdelas”,
Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie „Kwiat Józefowa”,
Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”,
Klub Senior +,
Stowarzyszenie „Klub Seniora Dąbrówka”,
Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu,
Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki”,
Szkoła Podstawowa. im. C. K. Norwida w Dąbrówce,
Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie,
Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach,
Rada Rodziców SP im. C. K. Norwida w Dąbrówce,
Wolontariat SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce,
Nadleśnictwo Drewnica,
Skansen w Kuligowie - Wojciech Urmanowski,
„RomiSport”,
Paweł Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

W akcję włączyli się również:
Pracownicy Urzędy Gminy Dąbrówka, Gminnego Centrum Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki
Komunalnej, strażacy jednostek: OSP Lasków, OSP Dąbrówka, OSP Zaścienie, OSP
Chajęty, OSP Kołaków, OSP Ludwinów - Józefów i OSP Kuligów, dysponowane
przez dh Sławomira Berlińskiego – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Dąbrówce
oraz niezwykle profesjonalni fotografowie – p. Jacek Krzyżanowski i p. Paweł
Cybulski.
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XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”
Szczególnym
wydarzeniem
w kalendarzu obchodów Roku
Norwidowskiego, był XX Jubileuszowy Konkurs „ Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”, zyskał
rangę wydarzenia o charakterze
ponadlokalnym, wzbudzając zainteresowanie daleko poza granicami gminy.
Organizatorami konkursu, którego finał odbył się 22 maja br.
niezmiennie od dwóch dekad
są: Wójt Gminy Dąbrówka oraz
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, formuła konkursu uległa zmianie, eliminacje do tegorocznej edycji odbyły się w formie online.
Jubileuszowa edycja została natomiast
rozbudowana o kategorie z dziedziny
plastyki (rysunek, logotyp, komiks). GCK
w Dąbrowce zapewniło materiały instruktażowe i merytoryczne dla uczestników.
Także konkurs finałowy został podzielony
na dwa etapy. Początkowo miały miejsce
przesłuchania uczestników kl. I-III i IV-VI.

Następnie, po krótkiej przerwie odbył się
finał. Po przygotowaniu sali widowiskowej na kolejne emocje, których mieli dostarczyć uczestnicy kl. VII-VIII i szkół średnich, dokładnie w południe rozpoczęły
się przesłuchania, a po nich wręczenie
nagród uczestnikom konkursu poetyckiego oraz plastycznego.
Uczestników oceniała powołana Komisja, w składzie: prof. Tomasz Korpysz
- norwidolog, Małgorzata Kaczmarska

- aktorka, pedagog Akademii Teatralnej wydziału Wokalnego, Jerzy Łazewski - aktor, wykładowca
Akademii Teatralnej oraz Hubert
Zimoląg - reżyser, animator. Cieszymy się, że mimo panującej
sytuacji uczestnicy podjęli trud
przygotowania się do konkursu
i tak licznie przybyli, żeby zaprezentować utwory Norwida. Łącznie we wszystkich kategoriach
przyznano ponad 60 nagród i
wyróżnień! W tym roku również
przyznana została NAGRODA
SPECJALNA – statuetka Cypriana
Norwida, a otrzymały ją: Maria
Szczapa i Faustyna Sasin za wybitną interpretację utworu „ Improwizacja
na zapytanie o wieści z Warszawy”.
Fundatorem nagród rzeczowych dla
wszystkich uczestników było Gminne
Centrum Kultury w Dąbrówce. Zakup
toreb z logotypem konkursu oraz katalogów prezentujących prace uczestników
był sfinansowany przez Powiat Wołomiński, współorganizatora konkursu.

Obchody Norwidowskie w sportowej odsłonie
Wspaniała atmosfera, sportowa rywalizacja, niesamowite emocje, aż
275 biegaczy na trasie, to tylko jedna z
wielu atrakcji „Rodzinnego Pikniku Biegowego – Norwid wiecznie żywy”, który odbył się 12 czerwca na boisku gminnym w
Dąbrówce.
Na wyjątkowe wydarzenie sportowo rekreacyjne, zorganizowane przez MUKS
Dąbrówka zaprosili mieszkańców Wójt
Dąbrówki oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
Impreza miała na celu promocję

aktywności
fizycznej
wśród dzieci i młodzieży
z jednoczesnym przypomnieniem uczestnikom
sylwetki C. K. Norwida.
W ramach wydarzenia
odbyły się biegi sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowe
konkurencje sportowe
dla uczestników pikniku
i ich opiekunów. Uczestnicy za udział w biegach otrzymali pamiąt-

kowe medale, a zwycięzcy dodatkowo
puchary i nagrody.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Dąbrówce
W piątek, 24 września 2021 r., a więc dokładnie w dniu 200.
rocznicy urodzin C. K. Norwida, wizytę w Dąbrówce złożył Premier Mateusz Morawiecki. W trakcie porannej wizyty Premier
odwiedził Kościół Parafialny Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce, gdzie złożył kwiaty pod tablicą, która upamiętnia Sakrament Chrztu Św. Cypriana Norwida. Następnie udał się na
dąbrówecki cmentarz, aby zapalić znicz – ogień pamięci na
symbolicznym grobie matki poety – Ludwiki Norwid ze Zdzieborskich. W trakcie krótkiej wizyty w Dąbrówce Premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyli gospodarze terenu:
Wójt Radosław Korzeniewski, ks. proboszcz Grzegorz Andrzej
Piotrowski wraz z ks. Piotrem Połomskim oraz dyrektor GCK
Anna Maniecka.

Huzarzy w Kuligowie także z norwidowskim akcentem…
Norwidowskie akcenty pojawiły się
także na dorocznej imprezie plenerowej
„Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie
Warszawskiej 1920”, która odbyła się
21 sierpnia na nadbużańskich błoniach w
Kuligowie, w ramach gminnych obchodów 101. rocznicy Cudu nad Wisłą.
Chociaż nie było inscenizacji historycznej, to i tak tegoroczny program obfitował
w wiele różnych atrakcji. Odbyły się poka-

zy ułanów oraz specjalnej jednostki interwencyjnej BOA z udziałem
policyjnego śmigłowca.
Oprócz widowiskowych
pokazów i części oficjalnej, zorganizowano
pikniki: policyjny i ekologiczny, a także koncerty
muzyczne: Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji oraz recital Mateusza Mijala.
Podczas
okolicznościowych wystąpień do słów
Norwida nawiązał zarówno
Starosta Adam Lubiak, jak też
Wójt Radosław Korzeniewski,
który otrzymał od gospodarza Powiatu Wołomińskiego
specjalne podziękowanie za
organizację wydarzenia, wraz
z pamiątkowym albumem
norwidowskim,
wydanym
przez Starostwo Powiatowe w
Wołominie.

VI Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek
VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się 7 grudnia 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Józefowie. Ze względów bezpieczeństwa, w tym roku konkurs odbył się w formie online.
Konkurs przebiegał w czterech kategoriach
wiekowych:
przedszkolaki,
uczniowie z kl. I-III,
uczniowie z kl. IVVI oraz uczniowie
kl. VII- VIII.
Udział w konkursie wzięły dzieci z następujących
przedszkoli: Przedszkole „Bajkowy
Świat” z Chajęt,
Przedszkole Samorządowe „Pod
Wesołym Ekoludkiem” z Dręszewa,
Oddział Przedszkolny z Józefowa, Przedszkole „Wyspa Malucha” ze Wszebor. Nie zabrakło
również uczniów ze szkół: Szkoły Podstawowej im. Cypriana
Kamila Norwida w Dąbrówce,
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Guzowatce,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we
Wszeborach oraz gospodarzy,
czyli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej
1920 r. w Józefowie.
Uczestnicy tegorocznej edycji przesyłali swoje nagrania,
które następnie były odtwarzane przed jury w składzie: p. Helena Kuśkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Gminy Dąbrówka,
p. Anna Maniecka - Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w
Dąbrówce, p. Elwira Sobólska
– nauczyciel religii, organizator
konkursu z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie, p.
Izabela Głowacka - nauczyciel
muzyki, organizator konkursu z
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Józefowie.
Śpiewano kolędy tradycyjne,
znane od pokoleń, ale również
współczesne pastorałki. Wykonanie utworów i ich aranżacja były na bardzo wysokim
poziomie. Wszyscy uczestnicy
dołożyli wszelkich starań, aby
zaśpiewać jak najładniej. Komisja konkursowa miała naprawdę trudny wybór. Bardzo nas
cieszy, że Przegląd Kolęd i Pastorałek zyskał na terenie naszej
gminy tak duże uznanie i z każdym rokiem jest coraz bardziej
popularny. Również ważne jest
to, że polskie kolędy oraz pastorałki są tak dobrze znane przez
dzieci i młodzież - przecież to
ważny element naszej wiary katolickiej, a także istotna
część polskiej kultury i
tradycji.
Laureaci
VI Przeglądu Kolęd
i Pastorałek:
W kategorii wiekowej przedszkole, nagrodzono wszystkich
uczestników, jednak
szczególne wrażenie
na jury zrobił występ
Sandry Getki z Przed-

szkola „Bajkowy Świat” w Chajętach. Tym samym przyznano
jej I miejsce. Z tego samego
przedszkola wyróżnienia otrzymały: Amelia Kołodziejska oraz
Emilia Kawałczyńska.
Kategoria klas 1-3:
I miejsce – Lena Garbarczyk
z SP im. A. Goszczyńskiej we
Wszeborach; II miejsce – Zofia Gawlik z SP im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach;
III miejsce – Mikołaj Wieciech z
SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce. Wyróżnienie - Arletta Skiba z
SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Józefowie.
Kategoria klas 4-6:
I miejsce – Weronika Getka z
SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce; II miejsce – Aleksandra Kołodziejska z SP im. C.K. Norwida w
Dąbrówce; III miejsce – Martyna
Gorczyca z SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie.
Kategoria klas 7-8:
I miejsce – Anna Konstrat z SP
im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Józefowie; II miejsce – Karina Bielecka z SP im. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Józefowie; III miejsce (ex aequo): Iga
Stachurska z SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie
oraz Aleksandra Dmochowska z
SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dostarczenie niesamowitych przeżyć oraz zapraszamy
za rok do Józefowa, na VII Przegląd Kolęd i Pastorałek, który
mamy nadzieję, że odbędzie się
już stacjonarnie.
Nagrody dla uczestników i
zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Gminy Dąbrówka oraz zakupione z funduszy szkoły.
W imieniu organizatorów
serdeczne podziękowania składamy: Uczestnikom za włożony
wysiłek w przygotowanie się do
konkursu i przepiękne zaśpiewanie utworów; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Dąbrówka; Paniom: Helenie
Kuśkowskiej, Annie Manieckiej,
Izabeli Głowackiej i Elwirze Sobólskiej za udział w jury; Nauczycielom i Rodzicom za czas i
trud włożony w przygotowanie
uczniów i przedszkolaków.
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„Biblioteka społeczna”

– 100 000 zł na rozwój biblioteki w Dąbrówce!
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na realizację dwuletniego projektu „BIBLIOTEKA SPOŁECZNA”, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
W ramach projektu, w pierwszym roku zrealizowane
zostały szkolenia, które miały na celu podniesienie kompetencji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dąbrówce.
Następnie przeprowadzono diagnozę wśród społeczności lokalnej w zakresie jej potrzeb czytelniczych i kulturalnych. Aspektami, z którymi się mierzono było ustalenie kim
jest czytelnik biblioteki w Dąbrówce, co go przyciąga do tej
instytucji, a także dlaczego uczestniczy, bądź nie uczestniczy w jej działaniach.

Koniberki – warsztaty
i spotkanie autorskie
z p. Weroniką Szelęgiewicz
Na początek diagnoza potrzeb społecznych

Mobilny Punkt Badawczy

Szkolenia, które odbyły się w ramach projektu to: diagnoza potrzeb lokalnej społeczności (w ramach której
przygotowano szereg działań mogących pomóc w badaniu opinii publicznej); badanie potrzeb seniorów; warsztat
wydobywczy z młodzieżą, warsztaty kreatywne; szkolenia
z obsługi technicznej i multimedialnej wydarzeń kulturalnych; szkolenie z budowania partnerstwa lokalnego i efektywnej komunikacji.

Czym są Koniberki? To koniki wielkości kolibra, ich grzbiety ozdabiają barwne skrzydełka. Mieszkają w kielichach kwiatów i żywią
się ich nektarem. Dzięki ich przygodom dzieci uczą się przyjaźni,
lojalności czy odwagi. Zaczynają rozumieć, czym jest nieśmiałość
i lekkomyślność.

Norwid w technice teatru cieni, czyli wyjątkowy
spektakl „Dom, którego nie miałem”
Projekt zakończyły wydarzenia kulturalne, którymi były
międzypokoleniowe warsztaty tworzenia teatru lalek cieniowych oraz spektakl pt. „Dom, którego nie miałem”, w
wykonaniu seniorów z gminy Dąbrówka.

li: Halina Augustyniak, Stanisław Augustyniak, Małgorzata
Bałdyga, Barbara Carzyńska, Anastazja Bereda, Bożena Jarosławska, Maryla Karłowicz, Stanisław Kopka, Helena Kopka,
Anna Matak, Anna Niegowska, Maryla Sadowska i Maria
Talapka.

Spektakl stworzony w technice teatru cieni i wyreżyserowany przez Joannę Stanowską to opowieść o życiu Cypriana Norwida, jego tęsknocie za krajem ojczystym, miłością
i zrozumieniem.
– Kanwą przedstawienia jest twórczość wybitnego
twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza,
rzeźbiarza, malarza i rysownika Cypriana Norwida. „Człek
jest śmiertelny — życie chwilką — ja czem? Pyłem!” - padają
słowa ze sceny, które do końca pozostaną w sercach widzów – mówi reżyserka.
Widowisko, którego uroczysta premiera odbyła się
20 listopada 2021 r., spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem publiczności. W spektaklu udział wzię-

Na spotkanie z Weroniką
Szelęgiewicz i Koniberkami,
zaprosiliśmy uczniów klas I
i II ze Szkoły Podstawowej
im. Bitwy Warszawskiej w
Józefowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Guzowatce.
W książce autorki znajduje się 11 rozdziałów, z których każdy dotyczy innego
problemu. Są w niej różne
tematy: poświęcenie dla
grupy, pierwsze zauroczenie,
akceptacja w grupie, nieśmiałość i kilka innych.
Opowiedziane przez pisarkę historie mogą pomóc dzieciom uporać
się z problemami i konfliktami, jakie

Drugi rok trwania projektu
zapowiada się
nie mniej ciekawie!

(Krótki film poświęcony spektaklowi, a także fotorelację można znaleźć na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce oraz stronie internetowej
www.gckdabrowka.net.pl).

Gminna Biblioteka Publiczna w
Dąbrówce przeprowadzi konkurs na
inicjatywy lokalne dla mieszkańców
gminy.
Chętni, będą mogli zgłosić swój
pomysł na wydarzenie związane z
kulturą i biblioteką. W konkursie wyłonione zostaną trzy inicjatywy, które
mieszkańcy zrealizują z pomocą pracowników biblioteki. Jednakże zanim
to się stanie, przeprowadzone zostaną
szkolenia i warsztaty dla zainteresowanych, którzy będą chcieli wziąć
udział w konkursie. Celem spotkań
będzie rozbudzenie w uczestnikach
zainteresowań czytelniczych i inspiracji do podejmowania nowych działań
w kontakcie z biblioteką.

Nowe formy działalności
biblioteki
Początek drugiego roku projektu to
również dalsze podnoszenie kompetencji pracowników, ścisła współpraca
z mieszkańcami oraz wypracowanie
nowych form działalności biblioteki w

stwarza nauka życia w grupie rówieśniczej.
/GCK/
środowisku lokalnym.
(Zorganizowane warsztaty integrujące, komunikacyjne, rozwijające
zdolności twórczego myślenia oraz
spotkania motywacyjne staną się dla
pracowników GBP w Dąbrówce narzędziem, dzięki któremu zdobędą
niezbędne umiejętności do stworzenia silnych, pozytywnych więzi).

Rajd rowerowy,
potańcówka, słuchowisko
radiowe…
Planowany jest również rajd rowerowy dla mieszkańców gminy
Dąbrówka, zakończony potańcówką
„pod chmurką”.
Poza tym GBP w Dąbrówce wraz z
grupą rodziców, zrealizuje bajkę kukiełkową oraz słuchowisko radiowe
dla dzieci, poprzedzone warsztatami
dykcyjnymi, interpretacyjnymi i teatralnymi. Projekt zakończy wydanie
publikacji, na łamach której podsumujemy wszystkie podjęte w jego
ramach inicjatywy. Słowem, będzie
się działo!
/GCK i GBP/
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Koncepcja budowy Skweru
i Pomnika Norwida w Dąbrówce
Obchody Roku Norwidowskiego dobiegają końca, ale władze samorządowe naszej gminy nie ustają w wysiłkach nad trwałym upamiętnieniem postaci Cypriana Kamila Norwida
w Dąbrówce.
Jednym z pomysłów na oddanie hołdu wieszczowi jest
zaprezentowana w tym roku
koncepcja zagospodarowania
skweru przy Urzędzie Gminy,
który w niedalekiej przyszłości miałby całkowicie zmienić
swe oblicze i stać się zarówno reprezentacyjnym placem
miejscowości, jak też użytkowym pomnikiem Norwida.
Koncepcja zakłada utworzenie otwartego skweru z
dużą ilością nasadzeń ozdobnych roślin, krzewów i drzew,
z pergolami i ławkami, którego centralnym punktem
byłby plac reprezentacyjny ze
strefą pomnika Norwida oraz
fontanną.
Od strony ul. Kościuszki
usytuowane zostałoby logo
gminy z napisem Dąbrówka, (rozważane jest
też zainstalowanie trzech masztów flagowych). Centralnym punktem skweru byłaby
strefa pomnika norwidowskiego. Monument
miałby formę odlanej z brązu statuy Cypriana Norwida naturalnych rozmiarów, uwiecznionego w pozie zamyślenia. Elementami
wzbogacającym pomnik byłyby wykonane z
betonu architektonicznego i mosiądzu: walizki, torby oraz kufer podróżny, rozumiane jako
symbol „wiecznego tułactwa” poety. Na każdej z walizek umieszczone zostałyby cytaty
z wierszy Norwida. Wędrując pomiędzy „walizkami cytatów” można by odkrywać kolejne
Widok na skwer od ul. Kościuszki.
wersy z utworów Norwida, a także przysiąść
na nich, by oddać się refleksji nad głęboką
mądrością słów naszego wieszcza. Wszystkie
poświęconą Norwidowi. W tym miejscu na podkreelementy pomnika zostałyby umieszczone na pla- ślenie zasługuje fakt, że autorką koncepcji Pomnika
cu wyłożonym płytami z betonu szlachetnego. W Cypriana Norwida w Dąbrówce jest znana artystka,
najbliższym sąsiedztwie monumentu umieszczone rzeźbiarka i mieszkanka naszej gminy pani Magdabyłyby fontanny posadzkowe i pergole, zaś w rogu lena Karłowicz.
placu znalazłoby się miejsce na tablicę edukacyjną,
Niewątpliwie, oryginalny zamysł budowy pomnika Norwida „na walizkach” zasługuje na
uwagę, ponieważ mógłby stać się nie tylko
ozdobą, ale i rozpoznawalnym symbolem Dąbrówki, podkreślającym nierozerwalne związki poety z naszą okolicą.
Niemniej, jak to zazwyczaj bywa, idea ma
zarówno swoich zwolenników, jak też przeciwników.
Póki co, pomysł utworzenia skweru norwidowskiego pozostaje w fazie koncepcyjnej.
Samorząd ubiega się o środki zewnętrzne, od
pozyskania których uzależniona jest realizacja
przedsięwzięcia, a mieszkańcy mają czas, by
zapoznać się z wizualizacjami koncepcyjnymi
(tablice znajdują się przy chodniku od strony
Ośrodka Zdrowia) i makietą, wystawioną w
Wizualizacja Pomnika Norwida.
Urzędzie Gminy.

Z przepiśnika nadbużańskiej gospodyni

STRUCLA MAKOWA

wg przepisu Doroty Banaś – Skarbnik Gminy Dąbrówka
Przepis na 2 STRUCLE ok. 35 cm
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
500 g mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży, 50 g
cukru, 200 ml mleka, 4 żółtka, 50 g masła.
Masa makowa:
850 g gotowej masy makowej, 2 łyżki bułki tartej, 4
białka oraz lukier: sok z 1/2 cytryny + ok. 1 szklanka
cukru pudru; 4 łyżki smażonej lub kandyzowanej
skórki pomarańczowej, (opcjonalnie: po 50 g orzechów i suszonej żurawiny lub rodzynek).
Sposób przygotowania:
Ciasto drożdżowe: Do miski wsypać mąkę, zrobić
dołek, wkruszyć do niego drożdże i posypać cukrem. Stopniowo wlewać do dołka ciepłe mleko
mieszając je z drożdżami i zagarniając do środka
kilka łyżek mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na
10 minut do wyrośnięcia.
Dodać jajka i zacząć delikatnie mieszać wszystkie
składniki łyżką. Gdy zgrubnie się połączą, dodać
roztopione, ciepłe masło i zacząć wyrabiać składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10 – 15 min., aż będzie
gładkie i elastyczne. Uformować kulę, umieścić ją
w misce i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę o wyrośnięcia.
Masa makowa: Masę makową wymieszać z bułką
tartą oraz z posiekanymi orzechami oraz żurawiną

- jeśli ich używamy.
Białka ubić na sztywną pianę z dodatkiem
szczypty soli, delikatnie
wymieszać z masą makową.
Formowanie i pieczenie:
Ciasto wyłożyć na stolnicę i chwilę powyrabiać, podzielić na 2 części. Rozwałkować jedną część ciasta
na prostokąt o wymiarach ok. 30 x 35 cm, wyłożyć połowę masy makowej zachowując ok. 1,5 cm
wolnego brzegu. Zwinąć roladę wzdłuż dłuższego
boku i zlepić brzegi. Podociskać ciasto dłońmi (aby
nadzienie równomiernie się rozłożyło i ciasto do
niego przywarło). Położyć na natłuszczonym papierze do pieczenia. Zawinąć struclę w papier zostawiając w środku ok. 2 cm wolnej przestrzeni na
wyrośnięcie ciasta. Powtórzyć z drugim kawałkiem
ciasta. Obydwa makowce (wraz z papierem) położyć łączeniem do dołu na dużej blaszce do pieczenia i odstawić na ok. 20 minut do podrośnięcia.
Piec przez 35 min. w piekarniku nagrzanym do 180
stopni C. Po przestudzeniu polać lukrem: gorący
sok z cytryny wymieszać ze skórką pomarańczową
oraz ze stopniowo dodawanym cukrem pudrem.
Smacznego!

Gawędy o naszej przeszłości…

O skandalu obyczajowym w Dąbrówce
w czasach Norwida, czyli

Sprawa Chrystyana Marquardta…
Gdy u schyłku życia osamotniony na obczyźnie Pan Norwid z
rozrzewnieniem wspominał strony rodzinne, te zaaferowane były…
skandalem obyczajowym, o którym szeroko pisała nawet warszawska
prasa. „W roku 1874 rozniosła się wieść we wsi Dąbrówce, w gminie
Małopole, powiecie Radzymińskim położonej, jakoby wyrobnik tamtejszy Chrystyan Marquardt, ożeniony z wdową, Ludwiką Niedzielską,
przebywał tam pod przybraném nazwiskiem i gdzieś w Galicyi zostawił żonę i dziecko” – czytamy w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” z dn.
17 (29) XII 1877 roku:
Sprawę Chrystyana Marquardta oskarżonego o dwużeństwo, szczegółowo zrelacjonował w rubryce kryminalnej „Gazety Sądowej Warszawskiej” niejaki Leon
Wiszniewski, którego artykuł przytaczamy niemal w całości, z zachowaniem ówczesnej pisowni:
„W dniu 24 października r. b . (1874 –
przyp. red.) w wydziale I Sądu okręgowego warszawskiego na ławie oskarżonych
zasiadł Chrystyan Marquardt, obwiniony
o to, iż nazywając się rzeczywiście Janem
Onyszko, skorzystał z cudzego paszportu,
na imię Chrystyana Marquardt wydanego,
i udając siebie za bezżennego, ożenił się
przy życiu żony swojej Agnieszki Onyszko
z Ludwiką Niedzielską, wdową.
Marąuardt jest wzrostu średniego, dobrze
zbudowany, o ciemnych włosach i wydatnych wargach, mówi prędko i urywając.
Tłumaczy się śmiało i głośno; nad odpowiedzią się namyśla, na pytania jednak
nie zawsze wprost odpowiada, przytaczając często wypadki zupełnie dla sprawy
obojętne.
Treść oskarżenia jest następująca:
W roku 1874 rozniosła się wieść we wsi
Dąbrówce, w gminie Małopole, powiecie
Radzymińskim położonej, jakoby wyrobnik tamtejszy Chrystyan Marquardt,
ożeniony z wdową, Ludwiką Niedzielską,
przebywał tam pod przybraném nazwiskiem i gdzieś w Galicyi zostawił żonę i
dziecko. Wójt gminy doniósł o tem sądowi policyi prostej, a gdy udający się na
Narew, w celu spławiania tratew, Marąuardt, w Łochowie z powodu posiadania
węzła z odzieżą kobiecą, którą był zabrał
żonie, jako podejrzany o kradzież, przytrzymanym został, rozwinięto przeciwko niemu dochodzenie sądowe w Sądzie
policyi prostej w Radzyminie, z powodu
jednak braku danych sprawa została zreponowaną.
Po upływie pewnego czasu, w lipcu
1875 roku, Marguardt z dwoma innymi
flisakami Puszkarczykiem i Bałutem znajdował się w szynku na Pradze, a gdy policya, zapytawszy ich o legitymacyę, jako
nie posiadających takowej, odstawiła do
ratusza, dwaj ostatni ze zdumieniem dowiedzieli się, iż współbiesiadnik ich nie
nazywa się Janem Onyszko, nie pochodzi z
tejże co oni wsi Ulanowa, pod Krakowem
położonej, lecz nosi nazwisko niemieckie
i rodem jest z poznańskiego. Puszkarczyk
i Bałut, nie wierząc zapewnieniom swego
dobrego znajomego, zachęcali go do wyjawienia właściwego nazwiska i w sporządzonym protokóle stanowczo oświadczyli,
że ich towarzysz nazywa się Onyszko i że
ma żonę w Galicyi.
W skutek tego znowu rozwiniętem zostało
dochodzenie. Wydział II sądu policyi poprawczej w Warszawie nader starannie
przeprowadził śledztwo. Żona Marquardta, która poprzednio w prowadzonej na
skutek jej skargi przeciwko mężowi sprawie, o usiłowane zabójstwo, następnie
zdeponowanej, wyjaśniła, że ma przeciw
niemu podejrzenie o posiadanie drugiej
żony i że sam jej o tem wspominał; teraz
powtórzyła to w śledztwie. Agnieszka z
Jurków Onyszkowa, we właściwym sądzie
obwodowym zbadana na skutek żądania
sądu poprawczego, oświadczyła, że mąż
jej Jan Onyszko, wyszedłszy jako flisak
do Królestwa, od lat 6 nie wracał. - Puszkarczyk i Bałut powtórzyli sądownie toż
samo, co oświadczyli w ratuszu, a posłany
fotogram Marquardta, Agnieszka Onyszko i krewni uznali, za obraz nieobecnego męża Agnieszki, Jana Onyszko. Nadto
sprawdzenia w miejscu, skąd Marquardt
miał paszport, na zasadzie którego przebywał, przekonały, że we wsi Kinderwerk,

landratstwie Czarnkowskiem jeden tylko
znajduje się Chrystyan Marąuardt, który,
zajmując się temu lat kilka spławem berlinek, paszport swój oddał jakiemuś flisakowi, który go o to prosił, a któremu na
imię było Jan.
Marquardt wszystkiemu zaprzeczył. Podał imiona rodziców, których odszukać
nie było można, przy czem imię matki
kilkakrotnie zmieniał. Na koniec pułk, w
którym Marquardt, w czasie służby wojskowej miał stać w Gdańsku, na listach go
nie znalazł i w Gdańsku nigdy nie przebywał.
Na posiedzeniu sądowém, Sąd okręgowy
z powodu niestawiennictwa większości
świadków, których zeznania poczytał za
ważne, wysłuchawszy zdania stron, postanowił przystąpić do śledztwa sądowego i zeznania poczynione w sądach poza
granicami Królestwa odczytać.
Zeznania składali świadkowie: Ludwika
Marquardt, żona podsądnego, Hekker,
Thiel, Szydłowski
i Liepe. Ludwika Marquardt zaprzeczyła,
jakoby miała składać zeznania powyżej
przytoczone. Utrzymywała, że skarżyła
tylko męża o pobicie, o tem zaś by miał
drugą żonę nie wie. Opowiedziała, że zna
swego męża od lat 12, który się wówczas
o nią starał, lecz że ona „pogardziła” nim
wówczas i dopiero gdy przed sześcioma
laty znów się o nią, po kilkoletniej nieobecności, już jako o wdowę oświadczył,
przyjęła. Mąż nigdy jej nie mówił, że
„może być z nim źle” gdy go aresztowano,
jak poprzednio utrzymywała; nie chciała
go puścić na tratwy, ani też iść z nim razem i o to zaszła kłótnia, ale „nie o żadne
żony”.
Zeznania przeczytane znamy już ze śledztwa pierwiastkowego; czytane były po
polsku, tak jak były czynione. Z obecnych
świadków najważniejszém jest zeznanie
Hekkera. Zeznał on, że znał podsądnego pod nazwiskiem Marquardta od roku
1853, że będąc urzędnikiem komory, miał
z nim stosunki i zapamiętał nazwisko, a
osobę przypomniał sobie dobrze wówczas,
gdy podsądny przytoczył mu okoliczności,
przy których świadek go poznał. Świadkowie Liepe i Thiel znają podsądnego z widzenia o prawdziwem zaś jego nazwisku
świadczyć nie mogą i świadek Szydłowski, który kiedyś poświadczył w Sądzie
pokoju, że podsądny jest bezżennym, gdy
do aktu małżeństwa było tego potrzeba,
utrzymywał, że był wówczas nieprzytomnym, z powodu nadmiernego użycia
trunków; łatwo było temu uwierzyć, gdyż
i przy zeznaniu na posiedzeniu sądowém
świadek nie bardzo był siebie pewnym, a z
zeznania jego nie można było dowiedzieć
się nawet, czy znał kiedykolwiek podsądnego, czy też widzi go po raz pierwszy.
Świadek mówił dość dużo.
Po ukończeniu śledztwa prokurator podtrzymywał w kilku słowach oskarżenie,
dowodząc, że podsądny jest Janem Onyszko; obrońca zaś pan Szyf, starając się obudzić wątpliwość co do tożsamości osoby
Onyszki i Marquardta, a przede wszystkiem utrzymując, iż tylko stawiennictwo
do oczu i poznanie w podsądnym przez
Agnieszkę Onyszkową jej męża, mogłoby
obalić kategoryczne zeznanie Hekkera,
prosił o uwolnienie podsądnego od odpowiedzialności. Sąd uznał Jana Onyszkę,
mianującego się Marquardtem, za winnego i skazał go na osiedlenie w mniej odległych guberniach Syberyjskich wraz z
pokutą kościelną”.
(źródło: „Gazeta Sądowa Warszawska”
nr 52 z 17 (29) grudnia 1877 roku)
/opr. R.S. Lewandowski/

