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Dąbrówka stawia na mocną promocję TERENÓW
INWESTYCYJNYCH przy S8!
Gmina Dąbrówka, będzie promować swoją strefę przemysłową we współpracy
z Radzyminem i Kobyłką. Współpraca ma na celu wykreowanie marki 3areas oraz
hasła „Dobra strona Warszawy”.
Porozumienie pomiędzy Dąbrówką, Radzyminem i Kobyłką w sprawie wspólnej promocji terenów inwestycyjnych zostało ogłoszone 5 kwietnia przy okazji oficjalnej
prezentacji marki 3areas.
- Myślę, że jest to dobry pomysł. Mamy wspólny interes
wypromowania tych gruntów a naszym głównym rywalem są gminy zlokalizowane po drugiej stronie Warszawy.
Oczywiście, między nami także będzie pewna konkurencja, ale razem z burmistrzami Radzymina i Kobyłki ustaliliśmy, że to będzie zdrowa rywalizacja. Gmina Dąbrówka
już na starcie ma lepszą pozycję, bo nasza strefa przemysłowa przy S8 jest dobrze rozwinięta. Każdego roku mamy w budżecie ponad 6 mln zł wpływów z tytułu
samych podatków od nieruchomości z tych podmiotów, które już istnieją przy trasie S8 w Małopolu, więc logiczne jest zabieganie o kolejnych inwestorów. Wspólna promocja trzech gmin ma także zaletę ekonomiczną
w postaci wspólnej puli środków na ten cel – mówi wójt Radosław Korzeniewski dodając, że pierwszą odsłoną
współpracy promocyjnej pomiędzy naszymi gminami, będzie wspólne stoisko na targach inwestycyjnych
INVESTATE POLAND 2017 w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 21-23 kwietnia.

Kolejna Siłownia
Gmina Dąbrówka przygotowana
Zewnętrzna w naszej gminie do wdrożenia reformy oświatowej.
powstała w Kuligowie!
Od 1 września 2017 r. na terenie Gminy Dąbrówka funkcjonować będą 4 ośmioletnie szkoły
Wraz z początkiem marca oddano do użytku kolejną
w naszej gminie siłownię pod chmurką, która tym razem
powstała na terenie strażackim w Kuligowie.
Siłownia już funkcjonuje i można z niej korzystać na zdrowie, do czego gorąco zachęcamy. Co prawda, do poprawki zostało jeszcze kilka drobiazgów tj.
ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, ale to już kosmetyka, która wkrótce zostanie dopełniona – zapewnia wójt Radosław Korzeniewski i zapowiada budowę
kolejnej siłowni, tym razem w Chajętach.

Więcej na temat tegorocznych inwestycji na str. 7

podstawowe. Gimnazja zostaną włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. Uchwała
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego została podjęta przez Radę Gminy podczas XXV Sesji.
Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017r. każda
6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy
przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową
(art. 117), a zespoły szkół składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum przekształcają
się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową (art.191). Z mocy ustawy gimnazja
ulegają likwidacji poprzez wygaszanie ( art.
127). Zgodnie z art. 129 istnieje możliwość
przekształcenia likwidowanego gimnazjum
w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenia do ośmioletniej szkoły podstawowej.
Obecnie w Gminie Dąbrówka funkcjonuje 1 samodzielne gimnazjum, 1 gimnazjum wchodzące
w skład zespołu szkół oraz 3 samodzielne szkoły
podstawowe i 1 szkoła podstawowa wchodząca
w skład zespołu szkół.

więcej na str. 3
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DYŻURY RADNYCH:
Informuje się, że Przewodniczący Rady
Gminy Dąbrówka - Marcin Kaczmarczyk, przyjmuje interesantów w piątki w
godz. 13:00 do 15:00.
Przewodniczący Rady Gminy zaprasza
również do kontaktu drogą elektroniczną (marcin.kaczmarczyk@radagminy.dabrowka.net.pl). Ponadto, w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka udostępnione zostały
dla Mieszkańców numery telefonów
kontaktowych wraz z informacją o
prowadzonym dyżurze telefonicznym
następujących Radnych:
Agnieszka GRYGLAS - tel. 605-578-312
godziny dostępności
przez telefon: 8:00 - 20:00
Ryszard KLUSEK telefon: 500-849-635
godziny dostępności
przez telefon 8:00 - 16:00
Józef SOBCZAK - telefon: 781-306-903
godziny dostępności
przez telefon; 18:00 - 20:00
Krzysztof KŁĘBEK - telefon: 692-658-787
godziny dostępności
przez telefon: 8:00 - 20:00
/źródło: BIP/

INFORMACJA O FINANSOWANIU
ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA,
STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXV/192/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówka w 2017 roku”, uprzejmie informujemy, że można składać
wnioski na zabiegi sterylizacji i kastracji psów wraz z elektronicznym znakowaniem psów. O sfinansowanie powyższych zabiegów mogą ubiegać się osoby,
które są zameldowane i na stałe zamieszkują teren Gminy Dąbrówka, które
posiadają aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Ponadto informujemy, że jeden właściciel może ubiegać się o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji u maksymalnie 2 psów.
Zabiegi finansowanie są w 100% ceny zawartej w umowie z Lecznicą Weterynaryjną całodobową PHU Balbina Beata Spruch z siedzibą w Wołominie,
przy ul. Piłsudskiego 38.
Akcja powyższa jest prowadzona do czasu wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu (dabrowka.net.pl), lub
osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kościuszki 14 w Dąbrówce.
Kontakt w sprawie wypełniania wniosków: 1. Referat Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka; Tel.
29 642 82 81.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
– obowiązują nowe godziny otwarcia!

Szanowni Państwo. Informujemy, że od 04 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana
godzin pracy punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrówce, przy ul. T.
Kościuszki 12 (na tyłach poczty). Obecnie punkt służy pomocą w poniedziałki
i środy w godzinach od 13:00 – 17:00. Nr tel. do punktu: 29 642 82 65.
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Gmina Dąbrówka przygotowana do wdrożenia reformy oświatowej.
Powstaną ośmioklasowe Szkoły Podstawowe
w Dąbrówce, Józefowie, Guzowatce i Wszeborach
Uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została
podjęta przez Radę Gminy w
piątek 17 lutego br.

w Dąbrówce. Głosowanie przebiegło
bez niespodzianek, bowiem zgodnie z przewidywaniami, radni poparli
projekt uchwały przygotowany przez
wójta Radosława Korzeniewskiego po
uprzednich konsultacjach z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami. Ten, zaś zgodnie ze społecznymi
oczekiwaniami przewiduje zachowanie wszystkich obecnie istniejących
szkół podstawowych i dostosowanie
ich do potrzeb kształcenia w systemie
ośmioklasowym.

Tym samym, z dniem 1 września
2017 r. na terenie gminy rozpoczną
swoją działalność cztery ośmioklasowe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Józefowie;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Guzowatce oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach. (Uczniowie, którzy od września br. rozpoczną naukę w klasach I objęci będą już

nowym, ośmioletnim
systemem edukacji).
Jednocześnie, wraz
z dniem 31 sierpnia
br. swoją działalność
zakończą Publiczne
Gimnazja w Dąbrówce i Józefowie
O tym, jak ważna była to uchwała
(formalnie zostaną
dla lokalnej społeczności najwymowone włączone do
niej świadczy obecność kilkudziesięSzkół Podstawowych
cioosobowej grupy mieszkańców,
w Dąbrówce i Józektórzy przybyli obserwować przebieg
fowie, zaś klasy gimdwudziestej piątej Sesji Rady Gminy
nazjalne
nie będą
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Dąbrówka klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
już pro- Projekt uchwały przygotowany przez wójta
podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
w a d z i ć Radosława Korzeniewskiego
n a b o r u spełnia oczekiwania rodziców i nauczycieli.
nowych
roczniwych prowadzonych przez gminę, a
ków, ale zgodnie z także granice obwodów publicznych
reformą będą funkcjo- ośmioletnich szkół podstawowych
nować jeszcze przez prowadzonych przez Gminę Dąbrówdwa lata do czasu ka, od dnia 1 września 2019 r.
swego naturalnego
Jak podkreślił wójt Radosław Kowygaśnięcia).
rzeniewski, projekt uchwały został
Przyjęta
uchwała przedstawiony zainteresowanej spookreśla również plan łeczności lokalnej oraz pozytywnie zasieci
publicznych opiniowany przez Rady Pedagogiczne
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, a także granice obwodów publicznych szkół
szkół podstawowych i Rady Rodziców szkół podstawowych.
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
prowadzonych przez Gminę Przyjęta uchwała została przekazana
Dąbrówka, a także granice do Kuratorium Oświaty w Warszawie
obwodów publicznych szkół w celu zaopiniowania.
podstawowych
prowadzoObecnie, trwa wdrażanie pozostanych przez Gminę Dąbrówka, łych formalności związanych z wprona okres od 1 września 2017 r. wadzaniem reformy oświaty w naszej
do dnia 31 sierpnia 2019 r., jak gminie. Podczas XXVI Sesji Rady Gmirównież plan sieci prowadzo- ny, która odbyła się w dn. 30 marca br.
nych przez gminę publicznych podjęta została uchwała stanowiąca
gimnazjów i klas dotychczaso- o włączeniu Publicznego Gimnazjum
wych publicznych gimnazjów im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówprowadzonych w szkołach ce do Szkoły Podstawowej im. C.K.
Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, a także granice
podstawowych oraz granice Norwida w Dąbrówce. W przypadku
obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, od dnia 1 września 2019 r.
obwodów dotychczasowych pozostałych placówek tj.: Publicznej
publicznych gimnazjów i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawklas dotychczasowych gim- ła II w Guzowatce, Publicznej Szkoły
nazjów prowadzonych przez Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej
Gminę Dąbrówka na okres od we Wszeborach oraz Zespołu Szkół w
1 września 2017 r. do dnia 31 Józefowie, Rada Gminy stwierdzi ich
sierpnia 2019 r., a także pro- przekształcenie w ośmioletnie szkoły
jekt planu sieci publicznych podstawowe, w drodze uchwały do
ośmioletnich szkół podstawo- dn. 30 listopada 2017 r.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na obszarze gminy Dąbrówka

Uchwałą Nr XXV/195/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. Rada Gminy Dąbrówka zatwierdziła taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Dąbrówka. Nowe
stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia br. do 31 marca 2018 roku.
W drodze wspomnianej uchwały należny podatek VAT. (Opłata stała wy- energii, oleju napędowego, materiazatwierdzono taryfę wieloczłonową, nika z kosztów ponoszonych przy od- łów, opłat za gospodarcze korzystanie
zawierającą stawki opłat stałych dla czytach wodomierzy i ich rozliczaniu i ze środowiska oraz zagospodarowanie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na naliczana będzie po każdorazowym osadu. W celu zmierzania do jak najobszarze Gminy Dąbrówka w następu- odczycie wodomierzy, przy czym dla większego realnego pokrycia kosztów
gospodarstw domowych nie częściej oczyszczenia ścieków z opłat uiszjącej wysokości:
a). od osób fizycznych 2,34 zł netto + niż cztery razy w roku).
czanych za odprowadzających ścieki
Należy podkreślić, iż przyjęte stawki należy wskazać, że konieczne byłyby
należny podatek VAT za 1m3 pobranej
wyliczono z uwzględnieniem kosztów podwyżki przekraczające poziom odwody;
b). od podmiotów gospodarczych związanych z utrzymaniem i obsługą notowanej inflacji.
2,89 zł netto + należny podatek VAT za stacji uzdatniania wody i oczyszczalStawka za 1m3 ścieków dowożoni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej i nych (podwyżka ok. 5%) na oczyszczal1m3 pobranej wody;
c). od innych jednostek organizacyj- wodociągowej. Tym samym, stawki nię wozami asenizacyjnymi, związana
nych 2,34 zł netto + należny podatek opłat za dostarczaną wodę udało się jest z nieporównywalnie większym
utrzymać na dotychczasowym po- ładunkiem zanieczyszczeń przez nie
VAT za 1m3 pobranej wody.
Jednocześnie zatwierdzono taryfę ziomie, podczas gdy konieczna była zawieranym, co wiąże się ze znacznie
wieloczłonową opłat dla zbiorowego podwyżka stawek za odbiór ścieków wyższymi kosztami oczyszczenia 1m3
odprowadzania ścieków na obszarze komunalnych. Godne odnotowania ścieków dowożonych.
Gminy Dąbrówka w następującej wy- jest to, iż przyjęte stawki za wodę będą
W celu wyjaśnienia, poniżej przedpokrywać w całości koszty związane stawiamy Państwu kalkulację kosztu
sokości:
a). od osób fizycznych 4,00 zł netto + z uzdatnianiem i rozprowadzaniem pobrania, uzdatnienia i dostarczenia 1
należny podatek VAT za 1m3 odprowa- wody. (Koszty związane z utrzymaniem m³ wody oraz kosztu odprowadzenia i
i obsługą stacji uzdatniania wody nie oczyszczenia 1 m³ ścieków.
dzonych ścieków;
b). od podmiotów gospodarczych zmieniły się w stosunku do poprzedOdprowadzanie i oczyszczanie ście6,00 zł netto + należny podatek VAT za niego okresu rozliczeniowego, dlatego ków 2016 r.: Ścieki odprowadzone kateż taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia nalizacją sanitarną w m³ 79.548 (łącznie
1m3 odprowadzonych ścieków;
c). od innych jednostek organizacyj- w wodę została określona na propono- doprowadzone i dowiezione) –Koszty:
nych 4,00 zł netto + należny podatek wanym poziomie poprzedniego roku).
128.968,47 zł (łącznie z kosztami admiNatomiast podwyżka stawek za metr nistracji): 79,548 = 5,39 (koszt odprowaVAT za 1m3 odprowadzonych ścieków;
d). za ścieki komunalne dowożone odprowadzonych ścieków (ok. 5 %) od dzenia i oczyszczenia 1 m³ ścieków).
taborem asenizacyjnym 9,00 zł netto + gospodarstw domowych i jednostek
Uzdatnianie i rozprowadzanie wody
organizacyjnych oraz od podmiotów 2016 r.: Woda sprzedana – 155.541 m³.
należny podatek VAT za 1m3 ścieków.
Jak również zatwierdzono opłatę gospodarczych jest związana ze znacz- Koszty –414.411,62 (łącznie z kosztastałą dla każdego odbiorcy wody, ko- nie wyższymi kosztami oczyszczenia mi administracji): 155.541 m³ = 2,66
rzystającego z urządzeń zaopatrzenia 1m3 ścieków niż stawka płacona przez (koszt uzdatniania i dostarczania za 1
w wodę, stanowiących własność Gmi- odprowadzających ścieki. Zwiększone m³ wody).
ny Dąbrówka w wysokości: 7 zł netto + koszty związane są z podwyżkami cen

Plany Miejscowe
Zagospodarowania Przestrzennego
– już dostępne w wersji cyfrowej!
Szanowni Państwo! Od 2016 roku Urząd Gminy Dąbrówka rozpoczął
wdrażanie digitalizacji planów miejscowych, celem ułatwienia do nich powszechnego dostępu dla mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów.

W związku z powyższym, od połowy
marca nareszcie mają Państwo możliwość wglądu do wszystkich obowiązujących planów za pomocą Systemu
Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy
Dąbrówka poprzez stronę dabrówka.emapa.net (link: http://dabrowka.e-mapa.net/?userview=7).
Narzędzie to pozwala w łatwy sposób
na odnalezienie żądanego obszaru lub
pojedynczej działki (można wyszukiwać
nieruchomości po numerze działki lub
adresie) i sprawdzenie czy nierucho-

mość jest objęta planem.
Jednocześnie informuję, że wgląd
do planów ma charakter poglądowy i
wydruk ze strony nie jest dokumentem
urzędowym. Do wszelkich czynności
związanych z obrotem nieruchomościami, podziałów czy pozwoleń na budowę należy uzyskać wypis lub też wypis z
wyrysem z planu miejscowego w Urzędzie Gminy Dąbrówka.
/Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski/
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Z wizytą w sołectwie…

ŚLĘŻANY – idealne miejsce do wypoczynku
oraz spotkań z przyrodą i historią
Ślężany to malownicza wieś leżąca na północny-zachód od Dąbrówki, w dolinie rzeki Bug, w okolicy licznych starorzeczy. Jest to miejscowość typowo letniskowa, która słynie nie tylko z pięknego
usytuowania w obrębie chronionego obszaru Natura 2000, ale też z długiej i bogatej historii, o której
przypomina eklektyczny pałac z XVI-wiecznym rodowodem.
O tym, że Ślężany szczycą się naprawdę długą metryką, świadczy już
sama nazwa miejscowości, której
pochodzenia należy upatrywać co
najmniej w początkach państwa polskiego. Najprawdopodobniej w czasach piastowskich jeżeli jeszcze nie
plemiennych, osadzeni zostali tutaj
jeńcy ze Śląska (Ślężanie jak wówczas
powiadano). Wg innej teorii nazwa
powstała od starosłowiańskiego słowa „ślęza”, oznaczającego tereny wilgotne, mokradła.
Do siódmej dekady XIX w. były to
włości rodu Chajęckich. Na nadbużańskiej skarpie stał drewniany dwór
wzmiankowany już w XVI w. W latach
80. XIX w. ówczesny właściciel Jan von
Egert, wybudował w jego miejscu
murowany pałac, który stoi do dziś
(odrestaurowany po zniszczeniach II
wojny światowej, obecnie znajduje
się w prywatnych rękach). Wspomniany Jan von Egert zapisał się w ludzkiej pamięci jako dobry gospodarz,
któremu zależało na gospodarczym
rozwoju wsi. Uruchomił krochmalnię
do przerabiania ziemniaków i browar,
w którym zatrudniał 6 pracowników.
(Zachowała się nawet etykietka z jed-

nej z butelek ślężańskiego piwa, pochodząca z lat 70-tych XIX w. - uważana przez wielu znawców za najstarszą
etykietkę piwa w Polsce).
Echa tamtych czasów pobrzmiewają do dziś i są widoczne nawet we
współczesnym układzie architektonicznym Ślężan. We wsi dominuje bowiem zabudowa zagrodowa skupiona
wokół zespołu pałacowo-parkowego,
tuż obok wybudowana została strażnica OSP pełniąca także funkcję świetlicy wiejskiej. Natomiast, na obrzeżach
wsi usytuowane są działki letniskowe,
których liczba wynosi ok. 350.
- Działki letniskowe zajmują większość terenu naszego sołectwa, które
dla porównania liczy obecnie ok. 250
stałych mieszkańców. Myślę, że Ślężany ze względu na umiejscowienie
będą nadal rozwijać się w kierunku
turystycznym. Z tego, co obserwuję,
przybywa nam zarówno mieszkańców stałych jak i działkowiczów, dzięki
czemu notujemy jeden z większych
przyrostów ludności w gminie. U nas
można wypocząć wśród natury, nad
starorzeczami Bugu. Urokiem tych terenów jest to, że woda co roku zmienia nam krajobraz – mówi z uśmie-

BEZPŁATNE PORADNICTWO RODZINNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWKA
Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy
Gminy Dąbrówka mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa rodzinnego prowadzonego w ramach Gminnego
Punktu Konsultacyjnego oraz Punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
Gminny Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną
oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich
rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.
Konsultacje odbywają się w siedzibie
Gminnego Punktu Konsultacyjnego w
Dąbrówce przy ul. Tadeusza Kościuszki
12 (budynek w którym mieści się Poczta
Polska, wejście od strony Urzędu Gminy
Dąbrówka). Konsultanci: Kamilla Puławska
– psycholog, terapeuta uzależnień (zapisy telefoniczne pod numerem 693 998
931); Anna Topolewska – specjalista ds.
uzależnień, dyżury w każdą środę w godz.
1530 – 1930 naprzemiennie w Gminnym
Punkcie Konsultacyjnym w Dąbrówce oraz
Przychodni ELLE MED w Kuligowie przy ul.
Warszawskiej 5 (zapisy telefoniczne pod
numerem 29 642 82 59);
Małgorzata Kowalska – pedagog z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przyjmuje co drugi wtorek miesiąca
(zapisy telefoniczne pod numerem 29 757
80 25).
Gminny Punkt Konsultacyjny finansowany jest ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe informacje dotyczące
Gminnego Punktu Konsultacyjnego można uzyskać od Pani Krystyny Augustyniak
- Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po
numerem tel. 29 642 82 59.
Punk specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców gmin:

Dąbrówka, Klembów, Radzymin prowadzi
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza. Poradnictwo rodzinne
z zakresu prawnego, psychologicznego,
pedagogicznego, zawodowego oraz socjalnego świadczone jest w Punkcie w Radzyminie przy ul. Strzelców Kaniowskich
10 lub w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się w zależności od potrzeb.
Konieczne są zapisy w godzinach pracy
Punktu (wtorek, środa, czwartek: 800 –
1500). W celu zapisów prosimy o kontakt
pod numer telefonów: 29 649 18 31 lub
662 329 278 bądź na adres e-mail: poradnictworodzinne@lgdrw.pl, strona internetowa: www.poradnictworodzinneradzymin.pl
Projekt „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego Dąbrówka,
Klembów, Radzymin” dofinansowany jest
ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy
specjalistów z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się
w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29.
W Ośrodku realizowane jest wsparcie
w formie poradnictwa psychologicznego,
socjalnego, pedagogicznego, prawnego,
seksuologicznego, psychoterapii i konsultacji dla par oraz możliwość udziału w
grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie czy schronienia
w hostelu Ośrodka. Pomoc udzielana jest
bezpłatne i bez skierowań, a Ośrodek czynny jest w godzinach 800 – 2000. Zapisy do
specjalistów pod numerem: 22 771 83 84.
Telefon Interwencyjny (24 h): 504 221 017.
Porady e-mailowe: psychologpoikzielonka@gmail.com; (Strona internetowa: www.
poik-zielonka.pl).
/GOPS w Dąbrówce/

chem sołtys Ślężan pan Kamil Bielecki,
który na co dzień jest także aktywnym
strażakiem – ochotnikiem. (Dość
wspomnieć, że jest naczelnikiem OSP
Ślężany a od 2016 r. sprawuje funkcję
Komendanta Gminnego ZOSP RP).
- Sołtysem jestem pierwszą kadencję, a zaczęło się od tego, że od 15.
roku życia działam w OSP Ślężany,
która została założona w 1924 r. i jest
drugą najstarszą jednostką w gminie.
Zamiłowanie do społecznej działalności mam chyba w genach, najpierw
dziadek, potem tata, nawet wujkowie
– wszyscy służyli w straży. Miałem to
szczęście, że razem z kolegami wstępowaliśmy w jej szeregi w chwili,
gdy zaczęła działać MDP. Mieliśmy
dobrego naczelnika dh Jacka Mąkę,
który zaszczepił w nas pasję. Jako
16-latkowie zaczęliśmy odnosić sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych, no i do tej pory jesteśmy faworytem w gminie. Oczywiście nasza
straż bierze czynny udział w akcjach
ratowniczych, szczególnie przeciwpowodziowych z uwagi na położenie
Ślężan. Na wyposażeniu posiadamy
średni samochód gaśniczy, obecnie
jesteśmy na etapie pozyskiwania łodzi
z silnikiem zaburtowym dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy.
Chcemy mieć podstawowy osprzęt
do ratownictwa wodnego z uwagi
na coraz większą liczbę turystów wypoczywających w sezonie nad wodą
na naszym terenie. W ostatnich trzech
latach została rozbudowana nasza
strażnica o nowy garaż, co było możliwe dzięki wsparciu finansowemu
naszej Wspólnoty Gruntowej i Urzędu
Gminy. Mamy młody Zarząd w naszej
jednostce i dajemy radę, bardzo dobrze nam się współpracuje. Myślę, że
razem jesteśmy w stanie dużo osiągnąć, co najlepiej widać podczas społecznej działalności zarówno na rzecz
jednostki, jak też naszej wsi.
Mieszkańcy także chętnie angażują
się w działalność strażacką, jest bardzo duże zainteresowanie ze strony
młodych, dzięki czemu mamy prężnie
działającą MDP, która liczy 20 członków. W ostatnim czasie przybywa
nam również druhen, co nas bardzo
cieszy. Tym bardziej, że jednostka
OSP jest głównym animatorem życia
społeczno-kulturalnego naszej wsi.
Strażnica jest otwarta dla mieszkańców i wykorzystywana jako świetlica
wiejska. Fajnym przedsięwzięciem,
które wpisało się już na stałe do kalendarza wydarzeń jest doroczny sołecki
dzień dziecka, który organizujemy na
terenie straży przy wsparciu Urzędu
Gminy.

Kamil Bielecki – sołtys Ślężan
Korzystając z okazji serdecznie
dziękuję mieszkańcom i Wspólnocie
Gruntowej za świetną współpracę a
strażakom za zaangażowanie. Zachęcam wszystkich do dalszej aktywności. Moim celem, jest zaangażowanie
mieszkańców, żeby poczuli, że ta
miejscowość jest dla nich, że wszystko co robią społecznie, robią dla siebie. Najlepszym tego przykładem
jest położony w centrum sołectwa,
nieopodal pałacu plac o powierzchni

planach mamy ławeczki, huśtawki. W
tym roku chcemy urządzić zieleń, sadzimy drzewka, siejemy trawę. Myślę,
że gmina pomoże nam w zaprojektowaniu ostatecznego kształtu tego
miejsca. Tym bardziej, że współpraca z
samorządem jest prawidłowa, jak dotąd nie możemy narzekać. Doskonale
układają się nasze relacje z panem
radnym Ryszardem Kluskiem, który
stara się najlepiej jak potrafi wspierać

Pałac w Ślężanach

Nieopodal pałacu mieszkańcy zamierzają stworzyć
miejsce spotkań i relaksu.
1500 m kw., który wspólnymi siłami
adaptujemy na potrzeby lokalnej społeczności. Chcemy stworzyć skwer,
miejsce rekreacji oraz integracyjnych
spotkań mieszkańców. Prace zostały
rozpoczęte w tamtym roku z funduszy
sołeckich. Udało nam się już wyrównać teren, zbudowaliśmy altanę, w

Mamy nowego Sekretarza Gminy
Informujemy, że od niedawna nowym Sekretarzem Gminy
Dąbrówka jest pan Michał Strzelecki.
Nowy Sekretarz Gminy, pan Michał
Strzelecki ma 37 lat. Jest doświadczonym pracownikiem Urzędu Gminy,
posiada bardzo dobre merytoryczne
prz ygotowanie
do pełnienia powierzonej
mu
funkcji. Doskonale orientuje się w
sprawach naszej
gminy, ponieważ
wcześniej pracował
jako Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Przestrzennego (obecnie nadal sprawuje kontrolę nad tymi zadaniami).

Ryszard Klusek – radny okręgu nr 11
(Kowalicha, Ślężany)

Zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy związana jest z
odejściem z pracy pana
Roberta Rataja, który
pod koniec ubiegłego roku wygrał
konkurs na stanowisko Dyrektora
Centrum Usług
Wspólnych w Powiecie Wołomińskim. (Mając powyższe na uwadze,
obydwu
panom
życzymy pomyślności na nowych stanowiskach i sukcesów w karierze
zawodowej).

mieszkańców naszego okręgu.
Właściwie poza brakiem wspomnianego miejsca spotkań, żadnych
większych zaniedbań inwestycyjnych
w Ślężanach nie odczuwamy. W ostatnim okresie sporo prac wykonano,
odwodniono główne drogi, zostały
wyrównane pobocza, przycięto gałęzie, uzupełniono brakujące oświetlenie na terenie sołectwa. Obecnie czekamy na budowę wodociągu, który
ma powstać jeżeli nie w tym, to w następnym roku. Jest to o tyle istotne, że
nasza wieś chętnie i na dodatek jako
pierwsza w gminie, wzięła udział w
programie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Brak wodociągu uniemożliwia nam objęcie jeszcze
większej liczby gospodarstw domowych oczyszczalniami przydomowymi, podczas gdy zainteresowanie ze
strony mieszkańców jest naprawdę
duże – opowiada sołtys Kamil Bielecki
i dodaje na zakończenie:
- Czego brakuje w Ślężanach? Mało
jest u nas terenów grzybowych, dlatego jako zapalony grzybiarz zmuszony jestem korzystać z miejscówek
w rejonie sąsiedniej Kowalichy, Marianowa, Dąbrówki. Gdzie dokładnie,
nie będę jednak zdradzał. Do Ślężan
można natomiast wybrać się na ryby:
okonie, szczupaki, płocie, liny i sumy.
Wędkarstwo u nas kwitnie, zachęcam
i zapraszam.

5
Inwestycje i Finanse

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
– innowacyjne rozwiązanie korzystne
dla środowiska, opłacalne dla mieszkańców!
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to innowacyjne rozwiązanie,
które wyróżnia Gminę Dąbrówka na tle gmin ościennych. Dzięki
strategii wdrożonej przez samorząd na czele z wójtem Radosławem
Korzeniewskim, mieszkańcy sąsiednich gmin spoglądają na nas z
zazdrością, ponieważ wymagany wkład własny przy realizowaniu
inwestycji w Gminie Dąbrówka to wydatek zaledwie 2 250
złotych.

Atrakcyjne warunki współfinansowania inwestycji przez samorząd
sprawiają, że przydomowe oczyszczalnie ścieków wyrastają u nas jak
przysłowiowe grzyby po deszczu.
Tylko w latach 2015-2016 wykonano w sumie już 33 instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Józefów, Cisie, Kuligów, Ślężany i Sokołówek na łączną

kwotę 415 000 złotych.
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, Gmina Dąbrówka
zamierza kontynuować realizację
programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, które są ekologiczną alternatywą dla budowy tradycyjnych szamb bezodpływowych.
Zanieczyszczenia znajdujące się w
ściekach rozkładają się bowiem w

Z punktu widzenia mieszkańców, nasz program
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to
innowacyjna alternatywa nie tylko dla szamb
bezodpływowych ale też dla tradycyjnej kanalizacji sanitarnej. Nie ma co ukrywać, że jest
to o wiele tańsze rozwiązanie od tradycyjnych
instalacji.
Dzięki partycypacji gminy w kosztach realizacji
programu budowy przydomowej oczyszczalni,
mieszkaniec płaci zaledwie 2 250 złotych zamiast kilkunastu tysięcy.
Myślę, że zarówno czynnik ekonomiczny, jak i
Zenon Zadróżny - Zastępca
efektywność takiego rozwiązania przesądzają
Wójta Gm. Dąbrówka
o atrakcyjności naszego programu i sprawiają,
że zainteresowanie mieszkańców jest aż tak
duże. Oczywiście cieszymy się z tego powodu, ponieważ przekłada się to z jednej strony na wzrost
komfortu życia w Gminie Dąbrówka z drugiej przynosi oczekiwany skutek ekologiczny. Dlatego w
bieżącym roku postanowiliśmy zwiększyć zakres programu i wykonać jeszcze więcej przydomowych oczyszczalni na terenie naszej gminy.

przydomowej oczyszczalni do postaci
prostych związków mineralnych, nieszkodliwych dla środowiska i za pomocą drenażu rozsączającego, odprowadzane są bezpośrednio do gruntu.
(Nie cuchną i nie stanowią żadnego
zagrożenia dla indywidualnych ujęć
wody). Sama oczyszczalnia także nie
wydziela nieprzyjemnych zapachów
i nie ma potrzeby dodawania do niej
jakichkolwiek biopreparatów.
Co najistotniejsze, koszty eksploatacyjne takich indywidualnych
oczyszczalni są znacznie niższe w
porównaniu do eksploatacji szamba
szczelnego. Pozwalają zapomnieć o
konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym
wydatkach. Nie wymagają również
absorbujących czas i pieniądze zabiegów konserwacyjnych. Eksploatacja
polega jedynie na wywozie raz w roku
osadu mineralnego, który gromadzi
się na dnie zbiornika, a opłaty związane z funkcjonowaniem instalacji sprowadzają się tylko do kosztu niskiego
zużycia energii elektrycznej.
Szacuje się, że wydatki związane
z funkcjonowaniem przydomowej
oczyszczalni w skali roku są do siedmiu razy niższe niż wywóz ścieków z
szamba oraz dwukrotnie tańsze w porównaniu z kosztami ponoszonymi z
tytułu posiadania przyłącza do tradycyjnej sieci kanalizacyjnej.
Nie dziwi zatem fakt, że instalacje
przydomowe cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców naszej gminy. Tym bardziej, że wymagany wkład własny do

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w 2016 r.

Gmina Dąbrówka rozwija infrastrukturę.

W 2016 r. przybyło 128 nowych przyłączy wodociągowych,
24 przydomowe oczyszczalnie, zmodernizowano drogi
i chodniki, wyremontowano placówki oświatowe…
Priorytetem działań samorządu naszej gminy w minionym roku, była rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie
atrakcyjności terenu dla mieszkańców i turystów. Podjęto również działania związane z
bieżącym utrzymaniem szkół poprzez prace remontowe.
Pierwsze inwestycje w 2016 r. związane były z rozbudową sieci wodociągowej.
Dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się wykonać łącznie 128
przyłączy w dwóch miejscowościach: Ludwinowie i Ostrówku. Dostęp do sieci wodociągowej niesie ze sobą wiele korzyści, dzięki
czemu komfort życia wzrasta. Do głównych
zalet należy: pewność stałego dostępu do
wody (ewentualne awarie i przerwy w dostawie wody zdarzają się bardzo rzadko).
Druga ważna sprawa to kwestia przydatności wody do picia. Dostarczana woda jest
ciągle monitorowana pod kątem wymogów
sanitarnych, zatem nie ma obawy, że nie jest
zdatna do spożycia. Łączna wartość wykonanych prac inwestycyjnych to ok. 1,1 mln
złotych.
Ubiegły rok sprzyjał również pracom
związanym z budową i modernizacją dróg.
Poprawiono warunki na drogach gruntowych na terenie gminy, poprzez konserwację: kruszywem betonowym, ceglanym oraz
destruktem asfaltowym. Zakończono budowę opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi
gminnej w Małopolu. Łączna wartość prac
budowlanych i modernizacyjnych to ok. 440
000 zł.
Modernizacje dróg dotyczyły także działań związanych z chodnikami dla pieszych.
Zakończono budowę i modernizację chodników: w Dąbrówce, Wszeborach i Dręszewie,
(w Dręszewie wraz zatoką autobusową).
Ponadto, wykonano nakładkę asfaltową w
miejscowości Chruściele. Łączna wartość

prac budowlanych i modernizacyjnych to
ok. 700 000 zł
Zakończono budowę 24 przydomowych
oczyszczali ścieków na terenie Gminy Dąbrówka. Z projektu skorzystali mieszkańcy:
Józefowa, Cisia, Kuligowa, Ślężan i Sokołówka. Budowa przydomowej oczyszczali
ścieków jest ekologiczną alternatywą dla
budowanych do tej pory szamb. Koszty eksploatacji indywidualnej oczyszczalni są stosunkowo niskie w porównaniu do eksploatacji szamba szczelnego. Łączna wartość prac
budowlanych to ok. 305 000 zł.
Zakończono budowę pięciu nowych placów zabaw na terenie Gminy Dąbrówka.
Place zabaw wykonano w miejscowościach:
Małopole, Guzowatka, Sokołówek, Zaścienie i Józefów. Łączna wartość zakupionego
sprzętu rekreacyjnego to ok. 150 000 zł.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono
szereg remontów mających na celu podniesienie standardu placówek oświatowych.
W każdej szkole na terenie gminy przeprowadzono prace konserwatorskie i modernizacyjne, takie jak: wymiana wykładzin
podłogowych, malowanie ścian i sufitów,
wymiany drzwi wewnętrznych oraz grzejni-

ków. Największe zmiany objęły Zespół Szkół
w Józefowie, gdzie do użytku oddano nowe
skrzydło budynku a istniejącą część poddano gruntownemu remontowi. Łączna wartość prac budowlanych i modernizacyjnych
to ok 216 000 zł.
Ponadto , zakupiono autobus szkolny,
który spełnia obowiązujące normy i standardy do przewozu osób (m.in. posiada 59
miejsc siedzących). Zakup nowego autobusu ma zapewnić odpowiednie warunki i
większe bezpieczeństwo przewozu dzieci.
Wartość inwestycji to ok. 144 500 zł.
Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz z
podstawowym wyposażeniem dla OSP w
Kuligowie. Pojazd jest w pełni dostosowany
do różnych warunków terenowych, dzięki
czemu jest niezawodny. Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy
jest jednym z kluczowych zadań z zakresu
zwiększania bezpieczeństwa w gminie. Wartość zakupionego samochodu to ok 760 000
zł. Fundusze na zakup samochodu udało się
pozyskać z NFOŚiGW, WFOŚiGW w Warszawie, Komendy Głównej PSP oraz Wspólnoty
Gruntowej Wsi Kuligów.

inwestycji (normalnie opiewającej na kilkanaście tysięcy
złotych) wynosi zaledwie
2250 złotych!
Resztę wydatków związanych z budową
przydomowej
ocz yszczalni
pokrywa samorząd. (Tak preferencyjnych warunków,
próżno szukać w sąsiednich samorządach).
Tylko w tym roku, w budżecie gminy
na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków zaplanowano
środki finansowe w wysokości 400
000 złotych. Gmina Dąbrówka na realizację przedsięwzięcia planuje pozyskać pożyczkę częściowo umarzalną
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Kolejnymi miejscowościami, w których budowane będą przydomowe oczyszczalnie są: Ludwinów,
Dręszew, Chruściele, Teodorów, Sokołówek, Kołaków, Ostrówek, Kuligów,
Józefów i Cisie. W samym tylko pierwszym kwartale 2017 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 52 deklaracje przystąpienia do udziału w programie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
(Po przyjęciu deklaracji, kolejnym etapem realizacji inwestycji będą zlecone
prace związane z badaniami geologicznymi gruntu na poszczególnych
działkach, wstępna lokalizacja urzą-

dzeń, która musi być zaakceptowana
przez właściciela nieruchomości oraz
uzyskanie prawomocnego zgłoszenia
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków).
Wszystkim, którzy zainteresowani
są udziałem w projekcie przypominany, że jest on skierowany wyłącznie
do właścicieli nieruchomości zamieszkałych całorocznie oraz mieszkańców
posiadających stały meldunek na
terenie Gminy Dąbrówka. Dofinansowanie nie obejmuje budynków
mieszkalnych położonych na terenach pod zabudowę letniskową, jak
też budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nieruchomości na obszarze aglomeracji
w Krajowym Programie Oczyszczana
Ścieków Komunalnych (sołectw: Małopole, Karpin, Lasków, Dąbrówka),
nieruchomości w miejscowościach:
Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie, w których projektowana będzie
kanalizacja sanitarna, a także nieruchomości w miejscowościach, w których nie ma sieci wodociągowej oraz
położonych na terenach zalewowych.

Dąbrówka nam pięknieje!
Zgodnie z zapowiedziami ul. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
stała się piękniejsza i za sprawą nowego deptaka, nabrała cech
reprezentacyjnej alei naszej miejscowości.

Wraz z nowym chodnikiem pojawiły się nadające uroku ozdobne
latarnie i estetyczne kosze na śmieci.
Wymieniono nawierzchnię chodnika
poprzez zastosowanie szlachetniejszego gatunku kostki, przebudowano
zjazdy do posesji oraz przeprowadzono rekultywację pasa zieleni. (Już
niedługo pojawi się w tym miejscu
trawa rolowana). Zadanie zostało
zrealizowane na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy gminą a powiatem wołomińskim. Tym samym,

centrum Dąbrówki zyskało reprezentacyjny deptak. (Oczywiście do pełni
szczęścia przydałaby się jeszcze modernizacja nawierzchni samej ulicy.
Niestety, sprawa jest bardziej złożona
ponieważ jest to droga powiatowa).
Zważywszy, że wiosna w rozkwicie
zachęcamy wszystkich mieszkańców
na wieczorny spacer nowym dąbróweckim deptakiem. Naprawdę nastrojowo teraz to wszystko wygląda, szczególnie w oświetleniu ozdobnych latarni,
ustawionych pośród starych lip.
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Uczniowie z Józefowa i Dąbrówki w gronie
laureatów międzynarodowego IV Konkursu
Historycznego o Żołnierzach Wyklętych!!!

Z ogromną radością przychodzi nam poinformować, że uczniowie z terenu gminy
Dąbrówka znaleźli się wśród laureatów IV Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych,
do którego zgłoszono ogółem 2025 prac z ponad 20 krajów świata!
Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Komitet Pamięci
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka
w Radzyminie wzbudziła rekordowe
zainteresowanie (2025 prac nadesłanych z ponad 20 krajów świata). Prace
spływały z całej Polski, Wileńszczyzny,
Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Grecji, Niemiec, Anglii, Francji, Irlandii, Holandii,
Belgii, Szkocji, Malty, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Czech,
Kanady, USA.
Z tym większą satysfakcją informujemy, że wśród laureatów znaleźli się
uczniowie z naszej gminy:
W kat. szkoły gimnazjalne „odznaka”
I miejsce zdobył Michał Cieciera z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Ignacego Skorupki w Józefowie.
Wyróżnienia otrzymali: Rafał Stańczak (Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce) oraz
Anna Kuligowska (Publiczne Gimnazjum im. Ks. Ignacego Skorupki w Józefowie).
W kat. szkoły gimnazjalne „komiks” II
miejsce zajęła Zofia Szczepańska a III
miejsce - Maria Szczepańska (Uczennice Publicznego Gimnazjum im. T.
Kościuszki w Dąbrówce).
W kategorii szkoły gimnazjalne „po-

ezja” III miejsce zdobył Łukasz Kaszuba
(Gimnazjum w Dąbrówce).
Dyplomy i nagrody laureatom IV
Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych zostały wręczone
podczas Gali Finałowej, która odbyła
się 3 kwietnia 2017 roku w Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej
37 w Warszawie.
Spotkanie poprowadził redaktor
Rafał Patyra a uroczystość otworzył
p. Jacek Pawłowicz, Dyrektor Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Nagrody i wyróżnienia laureatom

wręczali m.in.: Mariusz Błaszczak - Minister MSWiA, Mariusz Kamiński - Minister Koordynator Służb Specjalnych,
Mirosław Widlicki ze ŚZŻAK oraz Bogdan Grzenkowicz – przewodniczący
Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Gratulacje naszym laureatom jako pierwszy złożył obecny
na uroczystej gali wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski. Ze swej strony
również przyłączamy się do gratulacji
i życzymy naszym utalentowanym
uczniom kolejnych sukcesów!

Ustanowiono nowy pomnik przyrody.
Dąb pamiętający dzieciństwo Norwida
rośnie w Sokołówku
Podczas marcowej Sesji Rada Gminy w Dąbrówce przyjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia nowego pomnika przyrody.
Prawną ochronę wraz z zaszczytnym tytułem otrzymał okazały
dąb szypułkowy, rosnący w lesie w okolicach Sokołówka.
Do Wójta Gminy Dąbrówka wpłynął wniosek o objęcie ochroną jako pomnika
przyrody, dębu szypułkowego (Quercus robur), rosnącego na terenie działki
ewidencyjnej numer 351
w miejscowości Sokołówek
(Współrzędne geograficzne
zgodnie z SIP 21°10’10,51”E
52°29’22,06”N),
należącej
do Skarbu Państwa, której
Zarządcą jest Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo
Drewnica z siedzibą ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki.
Dąb szypułkowy jest wyjątkowym okazem, wśród
drzew, występujących na
terenie lasu. Przedmiotowe
drzewo odznacza się dobrym stanem zdrowotnym,
wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi
je wśród innych tworów przyrody żywej. W związku z powyższym, zgodnie
z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania
mu statusu pomnika przyrody.
Pomnikowe drzewo ma 31,5 metra

wysokości oraz imponujący obwód
pnia, wynoszący 431 cm (pierśnica
pnia mierzona na wys. 1,3 m). Szacuje
się, że dąb ma co najmniej dwieście
lat, a zatem pamięta doskonale czasy
narodzin i dzieciństwa najsłynniejszego mieszkańca naszej ziemi, poety
Cypriana Kamila Norwida.

Uczciliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z udziałem przedstawicieli
samorządu, mieszkańców oraz młodzieży szkolnej, odbyły się w Józefowie i Kołakowie.
Uroczystości zainaugurowała w
niedzielę, 5 marca Msza Święta w
intencji Ojczyzny i Poległych w jej
obronie. Nabożeństwu w Kościele
p.w. Miłosierdzia Bożego w Józefowie
przewodniczył dziekan radzymiński
ks. kan. Stanisław Popis.
We wspólnej modlitwie udział wzięli radni gminy Dąbrówka, uczniowie
szkół oraz mieszkańcy. Po zakończeniu Mszy Świętej odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem
Chwały Oręża Polskiego w Kołakowie.

Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie MPZP „Kuligów-cmentarz”
Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 marca, podjęto Uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę numer 346
w obrębie 0022, Teodorów-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka.
Obszar opracowania znajduje się w zachodniej części gminy, w miejscowości Sokołówek. Jest to teren leśny we własności
Skarbu Państwa, a jego trwałym zarządcą
jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica.
(Szczegółowy zasięg obszaru opracowania
określa Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 roku).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.
778, z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy Rada
Gminy Dąbrówka w dniu 8 czerwca 2015 r.
podjęła Uchwałę Nr VIII/62/2015 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości
stanowiącej działkę numer 346 w obrębie
0022, Teodorów-Sokołówek, położonej w
miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka.
Przedmiotowy plan zakłada wyznaczenie terenów pod cmentarz parafialny. (Ne-

kropolia ma powstać na terenie gruntów
leśnych, na wspomnianej nieruchomości
stanowiącej działkę nr 346 o powierzchni
ok. 1.1420 ha, należącej do Skarbu Państwa). Wybór lokalizacji wynikał z uwarunkowań przyrodniczych i antropogenicznych (układ terenów zabudowanych)
oraz został poprzedzony badaniami geologicznymi. Przypomnijmy, że lokalizacja
cmentarza, wskazana została przez Kurię w
porozumieniu z Nadleśnictwem Drewnica,
zaś zgodę na przeznaczenie tego terenu
na cele nieleśne wydał minister środowiska. Lokalizacja przeszła już wszystkie
uzgodnienia i uzyskała wymagane opinie.
Zgodnie z procedurą zachowane zostały
wszelkie niezbędne odległości od terenów
przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, obszar przyszłego cmentarza znajduje się w otulinie leśnej z bezpośrednim
dostępem do drogi powiatowej Kuligów –
Radzymin, a odległość od skraju nekropolii
do najbliższych zamieszkałych zabudowań
wynosi ponad pół kilometra.
Na potrzeby sporządzanego planu

przeprowadzono inwentaryzację terenu
objętego opracowaniem, przeanalizowano stan własności oraz poddano ocenie
istniejące uwarunkowania, w tym ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego
i zabytków, walory architektoniczne i krajobrazowe. Ponadto, zidentyfikowano potrzeby interesu publicznego oraz rozwoju
infrastruktury technicznej, zapewnienia
odpowiedniej ilości i jakości wody oraz
wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zgodnie z kierunkami
zagospodarowania przestrzennego określonymi studium obszar w granicach planu
w przeważającej części został pozostawiony w dotychczasowym użytkowaniu jako
las i las w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Natomiast południowowschodni fragment przy drodze powiatowej został przeznaczony pod cmentarz
oraz parking.
Należy podkreślić, iż dla przedmiotowego obszaru zostało także sporządzone
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Kuligów-Cmentarz” na
nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 346 w obrębie 0022, Teodorów-Sokołówek, położoną w miejscowości Sokołówek
gm. Dąbrówka, w którym obszar został
podzielony na trzy strefy predysponowane do pełnienia zasadniczych funkcji:
przyrodnicza priorytetowa, przyrodnicza
wspomagająca i funkcji towarzyszących
cmentarzowi. Zgodnie z powyższym podziałem, za tereny o najwyższych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych uznano las.
Ma on pełnić funkcję
przyrodniczą priorytetową w obszarze opracowania i powinien
zostać zachowany w
dotychczasowym użytkowaniu w jak największym stopniu. Może on
pełnić funkcje izolacyjne, ale również wypoczynkowe.
Projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
po uzyskaniu w dniu
21.12.2015 r. pozytyw-

nej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej od dnia 01.03.2016 r. –
udostępniony był do opiniowania i uzgodnień właściwym organom i instytucjom,
zaś w dniach od 03.11.2016 r. do 28.11.2016
r. – wyłożony był do publicznego wglądu.
W trakcie wyłożenia projektu planu w dniu
17.11.2016 r. odbyła się publiczna dyskusja.
Do projektu planu złożono 2 uwagi, które
częściowo zostały uwzględnione przez
Wójta Gminy Dąbrówka.
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Rozmowa z Wójtem Radosławem Korzeniewskim

Sezon inwestycyjny 2017 w gminie Dąbrówka już ruszył!
Panie Wójcie, w ostatnim czasie
podpisano umowy na rozbudowę
sieci wodociągowej, to będzie chyba
największa tegoroczna inwestycja?
Rzeczywiście, zadania infrastrukturalne mają w tym roku priorytet.
Podpisaliśmy już umowy na budowę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Ludwinowa do Kowalichy a także w miejscowości Wszebory, Trojany
– etap I. Rozpoczęte zostało również
postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie
budowa sieci wodociągowej w Dręszewie i Marianowie. W tym roku zamierzamy wybudować także wodociąg w miejscowości Ślężany, jednak
z ogłoszeniem przetargu musimy zaczekać do zakończenia zadania obejmującego Ludwinów i Kowalichę, ponieważ znajduje się tam odcinek sieci
wodociągowej który będzie zasilał
także Ślężany. Na wykonanie wymienionych zadań zamierzamy pozyskać
częściowo umarzalną pożyczkę z
WFOŚiGW.
Czego jeszcze możemy spodziewać
się w tym roku?
Niebawem zaczną wchodzić na
budowę wykonawcy największych
inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w tym roku. Sezon
rozpoczniemy od wykonania ścieżek
rowerowo-pieszych wraz z budową
drogi Dąbrówka – Lasków. Zaraz potem będzie realizowany odcinek Trojany – Wszebory. Na początku kwietnia
ruszył także przetarg na przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Kołaków, obecnie trwają procedury. Na
wykonanie tych zadań otrzymaliśmy
prawie 3 mln zł dofinansowania unijnego.
Ponadto, ogłosiłem przetarg na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w
Guzowatce. Na dofinansowanie tego
zadania zamierzamy złożyć wniosek
w ramach LGD. Wykonaliśmy również
projekt modernizacji boiska w Dąbrówce. Docelowo będzie to boisko
rekreacyjne z bieżnią lekkoatletyczną.
Jak również, coraz poważniej myślę o
lokalizacji stadionu dla GKS-u. Niestety, nie posiadamy odpowiedniej działki gminnej na ten cel, niemniej mogę
wyjawić, że prowadzę już w tym temacie rozmowy z różnymi podmiotami, ale to zadanie na nieco dalszą
przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o
ten rok, to warto jeszcze wspomnieć,
o kolejnych inwestycjach przy szkołach, w szczególności zatoce dla autobusu szkolnego przy ZS w Józefowie
i modernizacji placu przed szkołą w
Dąbrówce.

Skoro już Pan wspomniał o jesiennym
otwarciu nowego
skrzydła szkoły
w Józefowie, to
warto również
powiedzieć, że
sezon inwestycyjny w Gminie
Dąbrówka już
się rozpoczął.
To prawda, w
marcu oddaliśmy
do użytku kolejną
w naszej gminie siłownię pod chmurką,
która powstała w Kuligowie.
Siłownia już funkcjonuje i cieszę się
z tego powodu, ponieważ udało mi
się dotrzymać słowa danego Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich. Mam nadzieję, że obiekt będzie dobrze służył zarówno młodzieży jak i starszym
mieszkańcom. A tymczasem już myślimy o uruchomieniu kolejnej siłowni
zewnętrznej, tym razem w Chajętach.
Powstanie na pewno w tym roku.
Sporo się dzieje również na polu
promocji gminy. Na początku kwietnia zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Dąbrówką, Radzyminem i
Kobyłką w sprawie wspólnej promocji
terenów inwestycyjnych przy trasie
S8.
Istotnie, powstał pomysł, żebyśmy
razem promowali nasze tereny w
kontekście przyszłej obwodnicy Marek. Myślę, że jest to dobry pomysł,
bo parafrazując znane przysłowie
„gdzie trzy głowy to nie jedna”. Mamy
wspólny interes wypromowania tych
gruntów a naszym głównym rywalem
są gminy zlokalizowane po drugiej
stronie Warszawy. Oczywiście, między
nami także będzie jakaś konkurencja,
ale razem z burmistrzami Radzymina i Kobyłki ustaliliśmy, że to będzie
zdrowa rywalizacja. Gmina Dąbrówka
już na starcie ma lepszą pozycję, bo
nasza strefa przemysłowa przy S8 jest
już dobrze rozwinięta. Każdego roku
mamy w budżecie ponad 6 mln zł
wpływów z tytułu samych podatków
od nieruchomości z tych podmiotów,
które już istnieją przy trasie S8 w Małopolu, więc logiczne jest zabieganie
o kolejnych inwestorów. Wspólna
promocja trzech gmin ma także zaletę
ekonomiczną w postaci wspólnej puli
środków na ten cel. Dzięki temu będziemy mogli sobie pozwolić na zaistnienie chociażby na targach INVESTATE POLAND 2017 w Nadarzynie, które
odbędą się w dniach 21-23 kwietnia.
Zaprezentujemy się tam na wspól-

nym stoisku. Myślę, że nasze porozumienie to
także dobry przykład
dla innych gmin.
Pokazujemy, że
w najbliższym
sąsiedztwie zamiast ze sobą
k onk urować,
bardziej opłaca
się współpracować,
żeby
osiągnąć wspólne cele.
W marcu uczestniczył Pan po raz kolejny
w Kongresie Młodego Samorządu, jakie wrażenia?
To była już trzecia edycja Kongresu
Młodego Samorządu, który każdego
roku odbywa się w Dusznikach-Zdrój.
Zorganizowano prelekcje poświęcone tematyce pozyskiwania środków
zewnętrznych, spotkania z przedstawicielami branży bankowej i ekonomicznej, które dostarczyły nam wielu
cennych informacji. W mojej ocenie
najważniejszym jednak aspektem,
była możliwość spotkania się po raz
kolejny w gronie ponad 190 włodarzy
gmin poniżej 35. roku życia i możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń. Ta integracja jest
czymś szczególnie korzystnym i inspirującym. Mamy okazję do wymiany
pomysłów i rozwiązań, które potem
można przeszczepić na grunt swojej
gminy.
Przed nami wielkie wydarzenie. Już
w sobotę 29 kwietnia kolejna edycja
WELLERA 2 w Kołakowie.
Warto na wstępie podkreślić, że
honorowy patronat nad naszymi
obchodami objął Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji pan
Mariusz Błaszczak. W tym roku postępujemy nieszablonowo i zmieniliśmy
termin na późniejszy, co daje szansę
na lepszą pogodę. Tegoroczny program jest dość mocno rozbudowany.
Stałym elementem pozostaje bieg,
który w tym roku będzie biegiem z
elementami przeszkód, a więc coś w
stylu Spartan Race). Ponadto, planujemy pokaz skoków spadochronowych,
piknik militarny a także po raz pierwszy – wieczorny pokaz laserowy, który
z pewnością dostarczy widzom niesamowitych wrażeń. Korzystając z okazji
już dziś serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do odwiedzenia
Kołakowa. Atrakcji nie zabraknie.
Dziękujemy za rozmowę.

WELLER 2 KOŁAKÓW’44 – Zapraszamy na obchody
- 29 kwietnia atrakcji nie zabraknie!!!
Pokaz laserowy i skoki spadochronowe to główne atrakcje, jakie wójt Dąbrówki Radosław
Korzeniewski proponuje mieszkańcom i gościom naszej gminy, podczas obchodów 73. rocznicy
zrzutu oddziału cichociemnych na placówkę odbiorczą Imbryk w lesie pod Kołakowem.
W tym roku główne uroczystości
zaplanowano na sobotę 29 kwietnia. Pokaz skoków spadochronowych rozpocznie się o godz. 19:30;
pokaz laserowy – około 22:00.
Skoki wykonają członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy, w tym
żołnierze Jednostki Wojskowej GROM.
Pokaz ten jest uzależniony od warunków pogodowych. (Miejmy jednak
nadzieję, że aura pozwoli na start samolotu, z którego będą skakać kontynuatorzy tradycji żołnierzy cichociemnych).
Dużą atrakcją będzie z pewnością
pokaz laserowy.
– Świetlna animacja przedstawi
nam szczegóły operacji, której finał
rozegrał się w Kołakowie – mówi

Radosław Korzeniewski, wójt gminy
Dąbrówka i pomysłodawca urozmaicenia obchodów pokazem.
– Na niebie i w przestrzeni nad hi-

storyczną polaną będziemy oglądać
trasę przelotu Liberatora - samolotu,
który transportował żołnierzy cichociemnych z Brindisi we Włoszech
przez Belgrad, Budapeszt, Kraków,
Warszawę, Radzymin do Kołakowa zapowiada.
Pokaz zakończy odpalenie 4 punktów pirotechnicznych w kolorach
biało-czerwonych, symbolizujących
czterech cichociemnych, którzy wylądowali w kołakowskim lesie. (W nocy
z 9 na 10 kwietnia 1944 r. na spadochronach skoczyli : ppor. Stefan Bałuk
„Straba”, mjr Tadeusz Runge „Osa” kpt.
Henryk Waniek „Pływak” i kpt. Benon
Łaskowski „Łobuz”. Zrzut odbierali
miejscowi żołnierze Armii Krajowej.
Akcja nosiła kryptonim „Weller 2”).

Weller 2. Kołaków ‘44.

Obchody 73. rocznicy zrzutu żołnierzy Armii Krajowej
Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem

29 KWIETNIA 2017 r. (SOBOTA)

Patronat honorowy: Mariusz Błaszczak Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
18:00 - Rozpoczęcie obchodów – II Nocny Bieg Terenowo Przełajowy „Weller.2 Kołaków’44” dla dzieci i młodzieży:
18:00 – Przedszkole
18:15 – Szkoła Podstawowa kl. 1-3
18:30 – Szkoła Podstawowa kl. 4 – 6
18:45 – Gimnazjum
19:30 – 20:00 – Skok spadochronowy w wykonaniu żołnierzy GROM
20:00 – 20:30 – Ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Chwały
Oręża Polskiego
20:30 – Start II Nocnego Biegu Terenowo - Przełajowego Weller2.
Kołaków ’44 w kategorii open (ok. 7500 m)
21:30 – Uroczystości oficjalne:
- odśpiewanie hymnu państwowego
- Apel Pamięci
22:00 – Pokaz Laserowy.
Obchodom towarzyszyć będzie: piknik wojskowy z grochówką, z
udziałem grup rekonstrukcyjnych, wystawy plenerowe poświęcone
żołnierzom Cichociemnym oraz żołnierzom AK, wystawa sprzętu i
ubrań z epoki oraz umundurowania współczesnegożołnierzy GROM,
projektowanie pocztówek z pamiątkowym stemplem, pokaz gier
planszowych, stanowiska animacyjno - edukacyjne dla dzieci; ognisko i
wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich.

Imprezy towarzyszące:
24.04.2017 - sala widowiskowa GCK w Dąbrówce:
Godz. 9:30 - projekcja filmu „Cichociemni” dla uczniów klas IV – VI SP
oraz gimnazjów spotkanie z reżyserem Markiem Widarskim.
Godz. 19.00 - projekcja filmu „Cichociemni” dla mieszkańców gminy
Dąbrówka.
26.04.2017 – Spotkania dla uczniów szkół podstawowych oraz
młodzieży gimnazjalnej tj.: projekcja filmowa „Kuźnia Bohaterów”
oraz spotkanie z byłymi żołnierzami Jednostki wojskowej GROM
Cichociemni, przybliżenie mieszkańcom sylwetek żołnierzy
„Cichociemni nowej generacji”.
WELLER 2 KOŁAKÓW’44 - Obchody 73. rocznicy zrzutu żołnierzy Armii
Krajowej Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod
Kołakowem:
Patronat Honorowy: Mariusz Błaszczak – Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji;
Organizator: Wójt Gminy Dąbrówka;
Współorganizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce,
Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM, Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej, Fundacja „Skrzydła Chwały”;
Partnerzy: Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, Instytut Pamięci
Narodowej;
Partnerzy techniczni: DRONPORT, J.D. Inżynieria Ruchu;
Patronat medialny: TVP3 Warszawa, „Policja 997”, „W Sieci Historii”,
Radio Fama, „Kurier W”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Życie Powiatu na
Mazowszu”.
Podczas tegorocznych obchodów
odwołań do historii będzie więcej.
Uroczystości 29 kwietnia rozpoczną się już o godz. 18:00 II Nocnym
Biegiem Terenowo-Przełajowym w
dwóch kategoriach: dzieci i młodzież
oraz open. Dorośli wystartują o godz.
20:30 na trasie ok. 7500 m. W obu kategoriach maksymalna liczba uczestników, dopuszczona przez regulamin,
to liczba 316 (Tylu było Cichociemnych). Zapisy na bieg i formularz
zgłoszeniowy w najbliższym czasie
zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Dąbrówka.
Uroczystości urozmaicą wydarzenia dedykowane dzieciom, młodzieży
i dorosłym, m.in.: wystawa dot. historii
cichociemnych i żołnierzy Armii Kra-

jowej, którzy odbierali zrzut; projektowanie pocztówek z pamiątkowym
stemplem czy też pokaz gier planszowych. Scenariusz uroczystości umiejętnie łączy elementy patriotyczne z
elementami edukacyjnymi mającymi
zapewnić dobre spędzenie czasu.
Obchody rocznicy gromadzą
mieszkańców gminy Dąbrówka w Kołakowskim lesie od kilkunastu lat. Brał
w nich udział także Stefan Bałuk. Teraz
do Kołakowa chętnie przyjeżdża wdowa po Naszym Bohaterze pani Danuta
Bałuk.
Chwała Cichociemnym. Kołaków’44. Pamiętamy!
/Gminne Centrum Kultury
w Dąbrówce/
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Sportowe emocje…

IV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET O PUCHAR
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
18 marca 2017r. na hali sportowej w Dąbrówce, rozegrany został IV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o
Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. W turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym wystąpiło pięć drużyn.
Turniej miał charakter towarzyski, a jego głównym
celem była promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród kobiet.
Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z
każdym” do dwóch wygranych setów . Podczas całego turnieju zespoły rozegrały łącznie 10 spotkań, które
przyniosły wiele emocji i wspaniałych akcji. Wszystkie
mecze były zacięte, toczone w szybkim tempie i można było zauważyć, że każda z zawodniczek pragnie
zwycięstwa swojego zespołu. Po ponad czterech godzinach zmagań, pełnych emocjonującej gry zgodnych z duchem fair play, wyłoniono zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z zespołu, który
TABELA WYNIKÓW
jako jedyny nie przegrał żadnego spotkania –DREAM TEAM. Na
KSD CHRUŚCIELE - DREAM TEAM
0:2
drugim miejscu zakończył zmagania jeden z faworytów do zwyJAGÓDKI
- MARCHEWKA TEAM 0:2
cięstwa w turnieju –zespół MARCHEWKA TEAM, a trzecie miejsce
DREAM TEAM
- JAGÓDKI		
2:0
LWS TEAM
- KSD CHRUŚCIELE
2:0
przypadło dla dziewcząt z zespołu LWS TEAM. (Gratulujemy!)
JAGÓDKI
- LWS TEAM
0:2
Po zakończeniu turnieju, nagrody w imieniu Wójta Gminy DąMARCHEWKA TEAM - DREAM TEAM
0:2
brówka Radosława Korzeniewskiego, wręczyli nauczyciele sęLWS TEAM
- MARCHEWKA TEAM 0:2
KSD CHRUŚCIELE - JAGÓDKI		
1:2
dziujący zawody. Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary, meMARCHEWKA TEAM - KSD CHRUŚCIELE 2:0
dale oraz nagrody rzeczowe a pozostałe, pamiątkowe statuetki
DREAM TEAM
- LWS TEAM
2:0
i upominki. Wielkie podziękowania dla Władz Gminy Dąbrówka
za objęcie honorowym patronatem turnieKLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
Młodzież,
ju i ufundowanie nagród. Gorąco zachęcaI miejsce – DREAM TEAM
my Mieszkanki naszej gminy do udziału w
II miejsce – MARCHEWKA TEAM
III miejsce – LWS TEAM
kolejnych rozgrywkach sportowych!
IV miejsce – JAGÓDKI
V miejsce – KSD CHRUSCIELE

II GRAND PRIX GMINY DĄBRÓWKA
W PIŁCE SIATKOWEJ ZAKOŃCZONE
W sobotę, 4 marca na hali sportowej w Dąbrówce, odbyła się trzecia, ostatnia
kolejka w ramach II Grand Prix Gminy w Piłce Siatkowej. Turniej ten został objęty
honorowym patronatem przez Wójta Radosława Korzeniewskiego.

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej
Amatorów o Puchar Wójta
Gminy Dąbrówka
Już po raz szósty w Dąbrówce, odbył się Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. Do udziału w
tegorocznej edycji zgłosiło się osiem zespołów.

Honorowy patronat nad dorocznymi rozgrywkami amatorów objął Wójt
Dąbrówki, Radosław Korzeniewski.
Turniej rozegrany został w ostatnią
sobotę stycznia na hali gimnastycznej w Dąbrówce. Zespoły podzielono
na dwie grupy: A i B. W każdej z grup
mecze rozgrywano w systemie „każdy
z każdym” po 10 minut. Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a
zawodnicy wkładali całe serce w grę.
Mecze stały na bardzo dobrym poziomie, padało wiele bramek, a niekiedy

losy spotkania ważyły się do ostatnich
sekund. Budziło to wiele emocji. Grze i
umiejętnością piłkarzy przyglądali się
kibice, którzy zagrzewali okrzykami
swoich faworytów do walki. Po rozegraniu wszystkich meczów przyszedł
czas na dekoracje zwycięzców. W tym
roku pierwsze miejsce, po bardzo dobrej grze zajęli zawodnicy z zespołu
Leszcze z Mętnej Wody, na drugim
miejscu rywalizację zakończyła drużyna White team, a na trzecim miejscu
JS Brothers TS. Gratulujemy!

nasza chluba…

Zawody w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy
Dąbrówka szkół podstawowych rozegrane!

16 marca na sali gimnastycznej w szkole w Dąbrówce, odbyły się rozgrywki
w tenisa, w których udział wzięli zawodnicy reprezentujący wszystkie szkoły
podstawowe z terenu naszej gminy.
W zawodach, które rozegrano w czwartek, 16
marca uczestniczyli uczniowie z Guzowatki, Józefowa, Wszebor i Dąbrówki. Trzeba przyznać, że
wszyscy zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami, a cały turniej przebiegł w duchu
sportowej rywalizacji fair-play. Gratulując laureatom poszczególnych kategorii indywidualnych
dodajmy, iż w klasyfikacji ogólnej zatriumfował
gospodarz zawodów, czyli Szkoła Podstawowa
im. C.K. Norwida w Dąbrówce.
Nagrody w imieniu fundatora, Wójta Radosława Korzeniewskiego wręczyła pani Jolanta
Jankowska. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w każdej z kategorii otrzymali medale, nagrody
rzeczowe i dyplomy. Wszystkie szkoły uhonoro-

wane zostały pucharami i nagrodami pieniężnymi na zakup sprzętu sportowego. Dwie nagrody
specjalne przygotował również samorząd szkolny SP Dąbrówka. Przyznano je za najlepszą mimikę twarzy podczas gry (zwyciężyła Julia Rossa
z Dąbrówki) oraz za najlepszą pozę podczas gry
(zwyciężył Mateusz Zaręba ze Wszebor).
W imieniu organizatorów turnieju przekazujemy podziękowania Wójtowi Dąbrówki za ufundowane nagrody; Nauczycielom za sprawne
przeprowadzenie turnieju i opiekę nad uczniami, a także Radzie Rodziców SP w Dąbrówce za
ufundowanie napojów.
/Amelia Szklarczyk – SP Dąbrówka/

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Do rywalizacji w ostatniej kolejce przystąpiło celem była popularyzacja gier zespołowych, oraz
sześć drużyn, które rywalizowały ze sobą w sys- aktywizacja mieszkańców gminy Dąbrówka.
temie „każdy z każdym” do dwóch wygranych
setów.
Niespodzianek nie było. Najlepszą
TABELA WYNIKÓW
drużyną w trzecim turnieju oraz całym
Leszcze z mętnej wody
- Czrna Skra
0:2
cyklu II Grand Prix została Czarna Skra z
MKS Skok		
- Kotorożcy
2:0
dorobkiem 30 pkt. Drugie miejsce, poMłodzi i Ambitni		
- Old Stars		
0:2
mimo słabszego występu w ostatnim
Leszcze z mętnej wody
- Kotorożcy
2:0
turnieju, zajęła drużyna Old Stars, zdoCzarna Skra		
- Old Stars		
1:0
bywając 22 pkt. Trzecie miejsce zdobyła
MKS SKok		
- Młodzi i Ambitni
2:0
Leszcze z mętnej wody
- Old Stars		
2:1
drużyna MKS SKOK z dorobkiem 18 pkt.
Kotorożcy		
- Młodzi i Ambitni
0:2
(Gratulujemy).
Czarna Skra		
- MKS Skok		
2:0
II Grand Prix Gminy Dąbrówka w PiłLeszcze z mętnej wody
- Młodzi i Ambitni
1:2
ce Siatkowej zakończyło się uroczystym
Old Stars		
- MKS Skok		
0:2
podsumowaniem oraz wręczeniem naKotorożcy		
- Czarna Skra
0:2
Leszcze z mętnej wody
- MKS Skok		
2:0
gród ufundowanych przez Urząd GmiMłodzi i Ambitni		
- Czarna Skra
0:2
ny w Dąbrówce. Warto na zakończenie
Old Stars		
- Kotorożcy
2:0
powiedzieć, że z roku na rok poziom gry
drużyn biorących udział
TABELA KOŃCOWA
w turnieju jest coraz wyżLp.			
26.11
15.01
04.03
Ogółem
szy. Zawodnicy bardzo
1. Czarna Skra		
10 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
30 pkt.
2. Old Stars		
8 pkt.
8 pkt.
6 pkt.
22 pkt.
profesjonalnie podcho3. MKS Skok		
6 pkt.
5 pkt.
7 pkt.
18 pkt.
dzą do rozgrywek, a sama
4. Leszcze z mętnej wody
7 pkt.
2 pkt.
8 pkt.
17 pkt.
rywalizacja prowadzona
5. Młodzi i Ambitni		
5 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
16 pkt.
jest w duchu „fair play”.
6. Kotorożcy		
2 pkt.
7 pkt.
4 pkt.
13 pkt.
Turniej miał charakter to7. Little Boys		
3 pkt.
4 pkt.
0 pkt.
7 pkt.
8. Waleczni		
4 pkt.
3 pkt.
0 pkt.
7 pkt.
warzyski, a jego głównym

KAT. klasa IV Dziewczęta: 1. Berlińska Weronika – Dąbrówka; 2. Gawlik Nikola – Wszebory;
3. Getka Patrycja – Józefów; 4. Skiba Oliwia – Dąbrówka; 5. Rasińska Wiktoria – Józefów; 6. Wrona
Anna – Wszebory; 7. Lewińska Agata – Guzowatka; 8. Rogulska Kinga – Guzowatka.
KAT. klasa IV Chłopcy: 1. Trąbicki Kacper – Guzowatka; 2. Tarach Kacper – Guzowatka; 3. Czajka
Bartosz – Dąbrówka; 4. Pędzich Kacper – Józefów; 5. Kaczmarczyk Tomasz –Józefów; 6. Matera
Kacper –Dąbrówka; 7. Zaręba Mateusz – Wszebory; 8. Pergoł Patryk – Wszebory.
KAT. klasa V Dziewczęta: 1. Zaręba Aleksandra – Dąbrówka; 2. Damięcka Dominika –
Wszebory; 3. Lewandowska Magdalena – Dąbrówka; 4. Jakubowska Weronika – Wszebory;
5. Ducka Wanesa – Wszebory; 6. Klujewska Matylda – Guzowatka.
KAT. klasa V Chłopcy: 1. Pęcznik Damian – Guzowatka; 2. Stankiewicz Alan – Józefów; 3. Domański Maciej – Guzowatka; 4. Gawlik Filip – Dąbrówka; 5. Gawlik Bartosz – Dąbrówka; 6. Kryśkiewicz
Kacper – Józefów; 7. Niedźwiedzki Tomasz – Wszebory; 8. Lenart Kacper – Wszebory.
KAT. klasa VI Dziewczęta: 1. Rossa Julia – Dąbrówka; 2. Bereda Ada – Dąbrówka; 3. Woźniecka
Ewa – Józefów; 4. Malinowska Magdalena – Józefów; 5. Księżnik Lena – Guzowatka; 6. Kryśkiewicz
Natalia – Wszebory; 7. Bereda Kinga – Wszebory; 8. Jaworska Julia – Guzowatka.
KAT. klasa VI Chłopcy: 1. Wielgolaski Jakub – Józefów; 2. Olszewski Kacper – Guzowatka;
3. Augustyniak Patryk – Dąbrówka; 4. Skłodowski Krzysztof – Guzowatka; 5. Zulczyk Jakub – Dąbrówka; 6. Mąka Mateusz – Józefów; 7. Hermer Miłosz – Wszebory; 8. Żmijewski Marcin – Wszebory.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce;
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Józefowie;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach.
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GMINA DĄBRÓWKA
2017 - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Szanowni Państwo. Urząd Gminy w Dąbrówce informuje, że
harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na 2017 rok, który
ukazał się w grudniowym wydaniu kwartalnika samorządowego
„Dąbrówka. Nasze Ważne Sprawy”,
opatrzony został błędnym objaśnieniem graficznym.
W wyniku pomyłki, kolorem niebieskim oznaczono odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
zaś kolorem czarnym odbiór segregowanych odpadów komunalnych. W rzeczywistości powinno
być odwrotnie! Terminy oznaczone kolorem niebieskim oznaczają
odbiór segregowanych odpadów
komunalnych, natomiast terminy oznaczone kolorem czarnym
– odbiór zmieszanych odpadów
komunalnych!
W imieniu zespołu redakcyjnego
kwartalnika samorządowego „Dąbrówka. Nasze Ważne Sprawy” przepraszamy Mieszkańców i Samorząd
Gminy Dąbrówka za zaistniałą
pomyłkę, której pomimo starań nie
udało się wyeliminować na etapie
przygotowywania kwartalnika do
druku. Jednocześnie zapewniamy,
że w przyszłości podwoimy czujność, aby ustrzec się podobnych błędów. Mając powyższe na uwadze,
przekazujemy Państwu raz jeszcze
harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na 2017 rok, tym razem zawierający prawidłowe objaśnienia graficzne.
/Zespół Redakcyjny Kwartalnika
Samorządowego
„Dąbrówka. Nasze Ważne
Sprawy”/

Odbiór zmieszanych
odpadów komunalnych
Odbiór segregowanych
odpadów komunalnych
Odbiór odpadów
wielkogabarytowych

Nieterminowe/nienalezyte
przygotowanie pojemników/worków
skutkować będzie brakiem odbioru
odpadów.
Reklamacje niewykonanej usługi
należy zgłosić w dniu kolejnym po
terminie odbioru odpadów do Urzędu
Gminy Dąbrówka, tel. 29 642 82 72
Uprzejmie informujemy, iż odpady
przeznaczone do odbioru powinny
być ustawione w miejscach
łatwo dostępnych dla podmiotu
odbierającego odpady
do godz. 800 w dniu odbioru
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Z kroniki strażackiej…

Strażacy z terenu Gminy Dąbrówka
podsumowali kolejny rok pracy…
Podczas walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu naszej gminy, które
odbywały się w pierwszym kwartale 2017 r., druhowie podsumowali ubiegłoroczną działalność.
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wołominie opublikowała statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w powiecie wołomińskim
za rok 2016.
Zestawienie obejmuje ilość wyjazdów ogółem, w tym do pożarów,
miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych. Po raz pierwszy w historii,
liderem powiatowego zestawienia
została działająca zaledwie od czterech lat jednostka OSP Marki, która
w 2016 r. zanotowała w sumie aż 227
wyjazdów (o 19 więcej niż w 2015 r.),
w tym: 80 do pożarów (z czego 7 poza
terenem gminy) i 123 do likwidacji

miejscowych zagrożeń. Mimo, iż 2016
rok okazał się na szczęście spokojniejszy (w sumie „tylko” 1992 interwencje)
w porównaniu z rekordowym 2015
rokiem, w którym odnotowano na terenie powiatu wołomińskiego łącznie
aż 3120 interwencji, strażacy nie mogli narzekać na brak pracy.
W zestawieniu gminnym sytuacja
pod względem wyjazdów w 2016 r.
przedstawia się następująco:
Najwięcej razy do akcji dysponowana była Ochotnicza Straż Pożarna w
Dąbrówce, która zanotowała w sumie
38 interwencji (rok wcześniej – 79). Na
drugim miejscu znalazła się jednostka
OSP Kuligów (łącznie 36 wyjazdów),

na trzecim zaś OSP Kołaków (w sumie 21 wyjazdów). Nieco mniej razy
wyjeżdżali druhowie z pozostałych
jednostek z terenu naszej gminy: OSP
Chajęty – 11 interwencji; OSP Ślężany
– 10 interwencji; OSP Józefów – Ludwinów – 9 interwencji; OSP Lasków
– również 9 interwencji. Stawkę zamyka OSP Zaścienie, które dysponowane
było do jednej akcji ratowniczej (pożar na terenie gminy).
Mając powyższe na uwadze dla
wszystkich Druhów działających na
terenie Gminy Dąbrówka należą się
słowa najwyższego uznania! Życzymy
Wam, aby w tym roku wyjazdów było
jak najmniej.

Z działalności Kół Gospodyń Wiejskich

„Dąbrowianki” i „Chruścielanki” wystąpiły
na jubileuszowym przeglądzie w Strachówce
W tym roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki zorganizowało już po raz piąty Przegląd
Kolęd i Pastorałek, na który przybyło 18 zespołów z powiatów: wołomińskiego, węgrowskiego,
wyszkowskiego. Naszą gminę reprezentowały panie z Chruściel i Dąbrówki.
Prezes Stowarzyszenia Krystyna
Ołdak i wiceprezes Beata Mikulska
podsumowały wokalne występy
dziękując wszystkim zespołom, które
zaprezentowały się 7 stycznia i podkreślając wartość każdego wykonania:
Piękne są kolędy te znane, które możemy śpiewać z Wami,
wyjątkowe i cenne pastorałki odświeżane z
„czeluści pamięci”, niezwykłe i miłe są również te piosenki, które
powstają specjalnie na
przegląd, czy te świąteczne podsłuchane w
radiu”.
Występy oceniała
Kapituła w składzie:
p. Małgorzata Włoczkowska - kierownik
artystyczny Zespołu
Tańca Ludowego AWF
Warszawa, p. Jadwiga

Ziernicka – kulturoznawczyni i podróżniczka z Krakowa, p. Małgorzata
Janus – redaktorkaTygodnika Poradnik Rolniczy. Kapituła doceniła wykonania wszystkich zespołów, zwracając
uwagę nie tylko na wokalną stronę
występów, ale również na aspekt et-

nograficzny i kulturowy: stroje i dbałość o detale wizerunkowe zespołów.
Podczas uroczystości odbyło się
wręczenie dyplomów, podziękowań
oraz pamiątkowych statuetek dla zespołów.

Składniki:
kurczak (około 1,5 kg), duża śmietana 18%, włoszczyzna, 6-8 jajek, 2 słoiczki chrzanu, sól, pieprz

SPOSÓB WYKONANIA:
Ugotować rosół. Z wywaru wyjąć kurczaka i włoszczyznę.
Mięso z kurczaka oraz ugotowaną marchewkę drobno
pokroić. Rosół przecedzić. Do rosołu wrzucić pokrojonego kurczaka i marchewkę, doprawić do smaku i zagotować. Gotująca się zupę zaprawić śmietaną 18% . Dołożyć
2 słoiczki chrzanu, wymieszać i ponownie zagotować.
Na końcu dołożyć drobno pokrojone jajka.
Doprawić według uznania.

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce znalazło się w elitarnej
grupie pięćdziesięciu domów kultury, które otrzymały dotację
na realizację Programu Dom Kultury + INICJATYWY LOKALNE,
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Projekt o wdzięcznej nazwie „Akcja – Aktywacja”, na realizację którego
GCK w Dąbrówce otrzymało dotację w
wysokości trzydziestu tysięcy złotych,
ma służyć poznaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Dąbrówka,
nawiązać z nimi szerszy dialog i przy
pomocy animatorów przekonać do
większej aktywności i współpracy na
rzecz lokalnej społeczności. (Wobec
powyższego, projekt zostanie zrealizowany na terenie całej Gminy Dąbrówka, w terminie od 20 lutego do
20 listopada br.).
W ramach pierwszego etapu realizacji projektu Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zorganizowało już
8 spotkań z mieszkańcami dąbróweckich sołectw. Podczas spotkań wymieniano się spostrzeżeniami na temat
działalności kulturalnej gminy, a także

zaangażowania i aktywności kulturalnej mieszkańców. Rozmawiano także
o nowych inicjatywach kulturalnych,
które mogą podjąć sami mieszkańcy
przy wsparciu Gminnego Centrum
Kultury. Spotkania z mieszkańcami
umilały słodkie wypieki ufundowane
przez Piekarnię Szwajcarską – INTEREUROPOL.
W drugim etapie, w drodze konkursu, zostaną wybrane najbardziej
interesujące inicjatywy podjęte przez
mieszkańców, które otrzymają dofinansowanie na realizację.

40. Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” – laureaci eliminacji gminnych
22 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, odbyły
się lokalne eliminacje do 40. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”.
W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Dąbrówka.
Do etapu powiatowego Konkursu,
który rozegrany został 4 kwietnia w
Zielonce, zakwalifikowali się uczniowie którzy zajęli I i II miejsce w swojej
kategorii.
Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów eliminacji gminnych:
Uczniowie Szkół Podstawowych, kategoria klas 0-III: I miejsce – Wiktoria
Szczapa (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach); II miejsce – Oliwia Gajewska
(Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida
w Dąbrówce); III miejsce (ex aequo)
– Aleksandra Rybotycka (Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach) oraz Anna

Konstrat (ZS w Józefowie Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920r.).
Uczniowie Szkół Podstawowych,
kategoria klas IV – VI: I miejsce – Kinga
Bereda (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach); II miejsce – Katarzyna Koziej
(Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce); III miejsce –Wiktor
Marcinkiewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we
Wszeborach).
Uczniowie gimnazjum, kategoria
klasy I-III: I miejsce – Zuzanna Rurarz
(Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce; II miejsce – Julia Pawlak (Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce). Gratujemy!

I Zumbowy Sabat Czarownic w Dąbrówce

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce po raz kolejny znalazło
przepis na to, jak zorganizować jedną z najciekawszych
karnawałowych imprez w regionie. Tym razem był to I Zumbowy
Sabat Czarownic!

Z przepiśnika nadbużańskiej gospodyni…

Zupa chrzanowa

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
w elitarnym gronie 50-ciu instytucji,
które otrzymały dotację z NCK!

Krajanka Chajęcka

Składniki:
25 dag mąki, 180 dag masła, 10 dag cukru, jajko, szczypta
soli, po 10 dag dżemu morelowego (lub brzoskwiniowego czy pomarańczowego) i wiśniowego (lub z czarnej porzeczki czy jagód).
SPOSÓB WYKONANIA:
Z podanych składników (oprócz dżemu) zagnieść ciasto i
włożyć je na godzinę do lodówki. Po schłodzeniu rozwałkować na prostokąt i przełożyć na blachę. Odciąć kilka pasków i ułożyć w kratkę na wierzchu rozwałkowanego placka. W otwory wkładać na przemian jasny i ciemny dżem.
Można udekorować płatkami migdałów.
Piec w temperaturze 180 C przez około 20 minut aż ciasto
nabierze złocistego koloru. Gdy lekko przestygnie, pokroić
na kawałki wielkości herbatników.
Smacznego!

W pierwszą sobotę lutego, to nie
baśniowa Łysa Góra, czy ukryta wśród
moczarów polana stała się miejscem
zlotu czarownic, ale sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w
Dąbrówce. Wszystko za sprawą mieszkanek ziemi dąbróweckiej (swoją
drogą na co dzień czarujących pań, a
wśród nich troskliwych mam, kochających żon i narzeczonych oraz perfekcyjnych gospodyń domowych :),
które tego dnia postanowiły choć na
chwilę oderwać się od przyziemnych
obowiązków. W tym celu przywdziały

stroje i kapelusze czarownic, przesiadły się z owianych złą sławą mioteł do
aut swoich małżonków i wyruszyły na
magiczne chwile tanecznego relaksu.
Dostarczył go przygotowany z inicjatywy pani Darii Szemraj i dyrektor GCK
w Dąbrówce pani Anny Manieckiej I
Zumbowy Sabat Czarownic. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczestniczące w nim wielbicielki zumbowych
rytmów przetańczyły wspólnie i bez
przerwy aż… trzy godziny! To się nazywa moc, gratulujemy kondycji!
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Przegląd ostatnich wydarzeń kulturalnych
- czyli Kronika Gminnego Centrum Kultury
Rodzinne Warsztaty
Wielkanocne
W słoneczną niedzielę, 2 kwietnia
w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, odbyły się „Rodzinne Warsztaty Wielkanocne”. Na przygotowanych
stanowiskach mieszkańcy naszej gminy mogli m.in.: ozdobić pisanki róż-

nymi technikami, pomalować figurki
gipsowe, udekorować ciasteczka. Odbyły się także warsztaty malowania na
porcelanie, tworzenia palm oraz stroików wielkanocnych.

Spektakl teatru dziecięcego Durmoll „W zaczarowanym lesie”
19 marca w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dąbrówce odbył się
spektakl teatru dziecięcego Dur-moll
„W zaczarowanym lesie”. Pełna magii i

Babski wieczór w GCK!
18 marca w GCK już po raz trzeci
odbył się „Babski Wieczór”. Zasady
były proste: miało być przyjemnie i po
babsku, czyli słodko z dodatkiem pikanterii. Każdej kobiecie przynajmniej
raz w miesiącu powinien przysługiwać dzień tylko dla niej. Dzień pełen
relaksujących przyjemności i dystansu
od codziennych spraw i obowiązków.
Gminne Centrum Kultury, po raz kolejny przy okazji Dnia Kobiet, zorganizowało „Babski wieczór”. (Jedna z
uczestniczek wyszła z imprezy z darmowym bonem do SPA! :)
Zaczęłyśmy od konkretów: jak zaoszczędzić w domowym budżecie w
sposób bardzo praktyczny opowiadała
finansistka Sylwia Bigos. Nie dajmy się
drogie panie – krótki kurs samoobrony poprowadził trener MMA, Krzysztof Węgrowski. Dbajmy o siebie. Jak?
Radziła psycholog Iwona Tymińska
(spędzanie czasu wolnego z dziećmi)
oraz dietetyka Izabela Witczak (zdrowe odżywianie całej rodziny). Czujmy
się komfortowo – specjalistka (brafitterka) Natalija Dembek pokazała nam
jak odpowiednio dobrać bieliznę. Było
też twórczo: chętne panie same mo-

gły podczas warsztatów poprowadzonych przez Karolinę Rychlińską, wykonać naturalne kosmetyki, a pod okiem
Magdaleny i Olgi Pakuły rękodzielniczą biżuterię. Ostatni punkt wieczoru,
to przyjemność dla ducha: koncert
C’est la vie w wykonaniu Karola Bąka
– Łupińskiego. Główna zwyciężczyni
zorganizowanej podczas imprezy loterii fantowej otrzymała wspomniany
już darmowy bon do SPA. (Były także
do rozlosowania zestawy kosmetyków i – tradycyjny zestaw Dnia Kobiet
– rajstopy z goździkiem ;).

22 IV 2017r.: DZIEŃ DAWCY SZPIKU.
W ciągu kilku godzin będzie można
zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Wydarzeniami towarzyszącymi będzie projekcja filmowa
dla dzieci oraz KONCERT MUZYKI
IRLANDZKIEJ w wykonaniu grupy
Beltaine!!!
29 IV 2017r.: „WELLER 2, KOŁAKÓW`44”.
Obchody 73. rocznicy zrzutu oddziału Cichociemnych na placówkę
odbiorczą „Imbryk” w Kołakowie. W
programie m.in.: pokaz laserowy i
pokaz skoków spadochronowych,
który wykonają członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy, w
tym żołnierze Jednostki Wojskowej
GROM (pokaz uzależniony od warunków pogodowych). Obok stałych
elementów (apel pamięci, złożenie
kwiatów) planujemy organizację II
Nocnego Biegu Terenowo - Przełajowego „WELLER 2. KOŁAKÓW `44”.
Imprezie będą towarzyszyć wystawy plenerowe i piknik militarny.
18, 19 i 23 V 2017r.: XVII Konkurs

Poetycki „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi”, w którym biorą udział

uczniowie z powiatu wołomińskiego, powiatów sąsiednich oraz ze
szkół norwidowskich. 18 i 19 maja
odbędą się przesłuchania, 23 maja
finał w GCK Dąbrówka podczas
uroczystości, upamiętniającej 134.
rocznicę śmierci Poety.
28 V 2017r.: Dzień Dziecka w Gmin-

czarów opowieść o sile przyjaźni przyciągnęła do sali widowiskowej wielu
młodych fanów teatru.

tworzenia animacji poprzez rysunek
na kartce papieru, (od scenografii aż
po film). Na małych wielbicieli kuchni
czekały warsztaty z wypieku pączków
i faworków poprowadzone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Tego
dnia rodzice uczestników kulinarnych
zmagań mieli słodki poczęstunek
na kolację, własnoręcznie wykonany
przez swoje pociechy. Poznawaliśmy
też świat. Poprzez zajęcia pt. „Dzieci
Świata” przyglądaliśmy się jak spędzają swój czas dzieci w innych krajach,
bardzo odmiennych kulturowo. Przygotowana przez zespół Gminnego
Centrum Kultury oferta, to przede
wszystkim propozycja rozwoju osobowości dziecka w trochę inny sposób niż w szkole, poprzez kreatywną
zabawę. Już dziś zapraszamy na zimowe ferie w GCK za rok!

Kwiecień

Maj:

Podsumowanie pełnych
wrażeń Ferii Zimowych 2017
w GCK!!!
Wyjazd do aquaparku, mini golf i
przedstawienie Teatru Maskarada – to
tylko niektóre z propozycji Gminnego
Centrum Kultury, w których wzięły
udział dzieci z Gminy Dąbrówka podczas ferii zimowych.
Czas wolny od nauki wypełniły zajęcia zorganizowane przez zespół GCK.
Dzięki dużej różnorodności zimowej
oferty, każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Było i ciekawie, i aktywnie. W
propozycji znalazły się wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc, spotkania w Gminnym Centrum Kultury.
Ci, którzy wolą aktywność fizyczną
mogli zmierzyć się z zadaniami, jakie
postawili przed nimi animatorzy parku wspinaczkowego, laserowego paintballa i mini golfa. Było też twórczo.
Podczas zajęć w GCK można było nauczyć się techniki sitodruku i … zrealizować film w technice flipbooku, czyli

Zapowiedzi
kulturalne

nym Centrum Kultury w Dąbrówce.

Doroczna impreza plenerowa dedykowana dla całych rodzin. Obok
atrakcji scenicznych przewidziane
są stoiska animacyjne i warsztatowe
oraz prezentacje sekcji działających
przy GCK i szkół z terenu gminy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Bal karnawałowy dla dzieci
Pokaz iluzjonisty i występ taneczny
sekcji baletu działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce to
dwie główne atrakcje tegorocznego
balu karnałowego.
Zabawa była zwieńczeniem ferii
zimowych w GCK. Wszyscy dostojni
goście, jak przystało na bal karnawałowy, przybyli w odpowiednich kostiumach. Były księżniczki, piraci, ale
przede wszystkim piękne Elzy i dzielni
Spidermeni. W przerwach między sza-

lonym tańcem i pokazami iluzjonisty,
każdy z uczestników mógł jeszcze
zmienić swoją twarz, korzystając z
uzdolnień plastycznych zespołu GCK,
który z dużą wprawą malował małe
buzie. Sekcja baletu GCK zaprezentowała dwa układy taneczne, nagrodzone gromkimi brawami. Za rok kolejny
bal na zakończenie ferii w GCK. Być
może znajdzie się Kopciuszek, który
zgubi swój pantofelek…

Spektakl
„Wyspa”

Tragikomedia „Wyspa” w reżyserii i
w wykonaniu Piotra Stawskiego oraz
Przemysława Niedzielskiego, wystawiona 5 marca zgromadziła liczną
publiczność w sali widowiskowej
GCK. Spektakl był kolejną propozycją
kulturalną dla dorosłych mieszkańców Gminy Dąbrówka. Opowieść o
spotkaniu dwóch barci, którzy na pogrzebie ojca postanawiają wyznać sobie wszystkie żale i zaszłości, łączy w
sobie tragedię z dawką czarnego humoru. W efekcie spotkania i zwierzeń
jeden z braci zostaje uprowadzony,
podjęto dwie próby samobójcze, ktoś
przedawkował leki antydepresyjne, a
ktoś inny próbował porwać policyjny helikopter... Tragikomedia łączyła
klimat filmu komediowego z dramatyczną historią pogubionego w dorosłym życiu rodzeństwa.
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Gawędy o naszej przeszłości…

Siedemdziesiąt lat w ochotniczej służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim…
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie rozpoczęła się w trudnym czasie, tuż po II wojnie
światowej, kiedy to niemal całkowicie zniszczona wieś odradzała się ze zgliszcz. Zważywszy, że brakowało dosłownie wszystkiego, jednostka musiała rozpoczynać swą działalność od zera, dysponując
na dobry początek… kilkoma hełmami i wypożyczoną z OSP St. Załubice ręczną pompą „kiwajką”.
Idea powołania do istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kuligowie narodziła się w 1947 roku,
a głównym jej inicjatorem był Sylweriusz Żak – ówczesny Komendant
Powiatowy Straży Pożarnych w Radzyminie (miasto było siedzibą władz
powiatowych do 1952 r.). Z kolei, dobrym duchem nowej jednostki okazał
się być dh Henryk Pawłowski z sąsiedniej OSP Stare Załubice, który pomógł
utworzyć jej struktury i wprowadził
świeżo upieczonych kuligowskich
druhów, w tematykę ochrony przeciwpożarowej.

ze środków własnych, pozyskiwanych
z organizowania zabaw tanecznych,
zbiórek i loterii. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczano na zakup
sprzętu i umundurowania. Pozwoliły
one także, na przełomie lat 60. i 70tych, pozyskać działkę przy obecnej
ul. Warszawskiej, na której stanąć
miała nowa strażnica. Pomoc przy
realizowaniu inwestycji okazał jak zawsze życzliwy jednostce Komendant
Powiatowy kpt. poż. Czesław Trzciński,
dzięki któremu udało się zgromadzić
niezbędną dokumentację. (Co istotne,
udało się pozyskać wsparcie finan-

Takim leciwym pojazdem (Star 20), strażacy OSP Kuligów wyjeżdżali
do akcji jeszcze kilkanaście lat temu.
Pierwszym naczelnikiem OSP Kuligów został dh Aleksander Kowalski.
Oprócz niego do Zarządu wybrano
także następujących druhów: Leona
Dąbrowskiego, Stanisława Karasiewicza, Jerzego Mianowskiego i Feliksa
Młoduchowskiego, któremu powierzono obowiązki gospodarza.
Jak już wspomniano, początki były
wyjątkowo trudne. Druhom brakowało wszystkiego, oprócz zapału. W
pierwszych latach istnienia jednostka
dysponowała tylko kilkoma hełmami oraz pompą ręczną „kiwajką” wraz
z osprzętem na dodatek, użyczoną
przez OSP Stare Załubice. Do akcji
wyjeżdżano furmanką a konie w razie
potrzeby, wypożyczane były od miejscowych gospodarzy. O budowie remizy można było co najwyżej pomarzyć, więc całe strażackie wyposażenie
przechowywane było na co dzień na
posesji jednego z druhów.
W 1954 r. doszło do zmiany w Zarządzie jednostki. Funkcję komendanta objął wówczas dh Edward Karasiewicz, a w kierowaniu strażą pomagali
mu także druhowie: Władysław Mianowski, Sylwester Sokólski i sołtys
Stefan Załęski, któremu powierzono
pieczę nad finansami. Rozpoczął się
bardziej pomyślny czas dla rozwoju
jednostki. W 1958 r. nad brzegiem
Bugu stanęła parterowa, ale za to
murowana strażnica, która posiadała nie tylko pomieszczenie na sprzęt
gaśniczy, ale też świetlicę. (Działkę, na
której powstała pierwsza remiza OSP
Kuligów wspaniałomyślnie podarowali druhom Państwo: Marta i Antoni
Sokólscy).
W 1963 r. ręczną pompę „kiwajkę”
zastąpiła nareszcie motopompa PO-3
M-800 przydzielona przez Komendę
Powiatową Straży Pożarnych w Wołominie. Z kolei, w 1968 r., dzięki przychylności Komendanta Powiatowego
kpt. poż. Czesława Trzcińskiego, jednostka pozyskała pierwszy w jej historii samochód gaśniczy marki Żuk.
Był to czas, w którym OSP Kuligów
nadal utrzymywała się w dużej mierze

sowe z ramienia PZU, dzięki czemu
już w 1974 r. rozpoczęto wylewanie
fundamentów pod nową siedzibę.
Niestety, ograniczone środki zmusiły
strażaków do prowadzenia budowy
etapami. W międzyczasie uznano, że
zaprojektowany parterowy budynek
może okazać się zbyt ciasny, dlatego
też przystąpiono do zmiany planów i
zdecydowano o nadbudowie piętra.
W trudnym dla polskiej gospodarki
okresie lat 80-tych, aby przyspieszyć
przeciągającą się od lat inwestycję,
druhowie zadecydowali o sprzedaży
starej remizy wraz z działką, co nastąpiło w 1985 r. Uzyskane w ten sposób
środki pozwoliły zaledwie na wystawienie obiektu w stanie surowym, zaś
częściowe wykończenie wnętrz zrealizowano dopiero w latach 1998-2000.
(W ramach czynu społecznego ochotnicy wykonali wówczas sanitariaty, dokończyli instalację elektryczną i położyli w całym obiekcie boazerię. Zakup
potrzebnych materiałów sfinansowany został ze środków samorządowych.
W 2006 r. okazało się, że zaplanowana
pierwotnie część bojowa, ze względu
na zwiększającą się sukcesywnie ilość
sprzętu ratowniczego, będzie zbyt
ciasna. Przystąpiono zatem do kolejnej modernizacji strażackiej siedziby.
W 2012 r. w porozumieniu z ówczesnym wójtem Tadeuszem Bulikiem,
złożony został wniosek do Lokalnej
Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński o
dofinansowanie prac remontowych.
Dzięki przyznanym środkom udało się
wymienić pokrycie dachu i częściowo
odnowić wnętrze strażnicy).
Szczególnym rokiem w dziejach
OSP Kuligów okazał się rok 1996, w
którym to jednostka otrzymała sztandar, ufundowany przez mieszkańców
wsi, jako wyraz uznania dla wieloletniej, ofiarnej służby strażaków - ochotników na rzecz społeczności lokalnej.
W 1998 r. z woli druhów funkcję
prezesa Zarządu objął jeden z bardziej
zasłużonych działaczy jednostki dh
Grzegorz Mianowski (w 2011 r. odznaczony Złotym Znakiem Związku),

pełniący obecnie również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie.
Pierwszym sukcesem nowego Zarządu, było pozyskanie średniego
samochodu gaśniczego Ził GBA, który zastąpił przekazanego do kasacji
Żuka. (Pojazd podarował Sztab Generalny WP a pomoc w tym zakresie
okazał miejscowy społecznik – płk
Stanisław Frunze).
Przełom XX/XXI w. był okresem, w
którym OSP Kuligów przeszła szereg
pozytywnych zmian. W 2000 r. przy
OSP powołana została przy jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Dzięki zapobiegliwości kierownictwa
jednostki, znacznie wzrosła ilość wyposażenia bojowego. W 1999 r. OSP
Chajęty przekazała jednostce Stara 20
GBA, rok później, dzięki otrzymanym
dotacjom z WFOŚiGW w Warszawie,
Zarządu Głównego ZOSP RP oraz
Gminy Dąbrówka zakupiony został
Lublin-3. (Autko w 2001r. uzbrojono w
agregat z szybkim natarciem i zbiornik wodny o pojemności 480 litrów).
Z kolei, w 2005 r. na wyposażenie OSP
Kuligów trafił zestaw ratowniczy –
pływający, ufundowany ze środków
Zarządu Głównego ZOSP RP oraz
budżetu gminy. (W jego skład wchodzi łódź typu RIB z silnikiem Hondy o
mocy 30 KM). W 2007 r. do strażackiego garażu wjechał 23-letni Magirus
GBA ze zbiornikiem mieszczącym
25000 litrów wody. Rok później jednostkę wyposażono w łódź „Norton”
z silnikiem Hondy. (Zakup ten sfinansował Departament Zarządzania Kryzysowego w MSWiA). Obecnie, dumę
jednostki stanowi nowoczesny średni
samochód gaśniczy MAN z napędem
4x4, który trafił na wyposażenie OSP
Kuligów w grudniu 2016 r. Jego zakup
przyrzeczony druhom przez wójta
Dąbrówki Radosława Korzeniewskiego był możliwy dzięki środkom
otrzymanym z budżetu gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Komendy Głównej
PSP oraz Wspólnoty Gruntowej Wsi
Kuligów. Obecnie, strażacy z Kuligowa dysponują także m.in.: pompą
szlamową WT-30X i WT-40X, aparatami powietrznymi AirGo Pro i Xpress
AirGo, zestawem pomocy medycznej
PSP-R1, zestawem narzędzi uniwersalnych (tnąco-rozpierających) firmy
Holmatro, a także echosondą, kompresorem do aparatów oddechowych
oraz ekwipunkiem płetwonurków. Tak
dobre doposażenie jednostki w profesjonalny sprzęt było możliwe dzięki
dotacjom pochodzącym z WFOŚiGW
oraz Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego, do którego jednostka
została włączona 24 maja 2010 r. (Decyzję w tej sprawie podpisał ówczesny Komendant Główny PSP nadbryg.
Wiesław Leśniakiewicz).
Kuligowscy ochotnicy mogą pochwalić się wieloma udanymi akcjami gaśniczymi, jak i powodziowymi.
(Szczególnie tych drugich ze względu
na sąsiedztwo Bugu, nigdy nie brakowało). Niemniej, były też i takie
zdarzenia, które na długo zapadają
w pamięci. Jednym z nich był pożar
drewnianego domku przy ulicy Nadbużańskiej w Kuligowie w 1999 r. Gdy
strażacy przyjechali na miejsce, będący wewnątrz człowiek niestety, nie
dawał już oznak życia.
Do podobnej sytuacji, ale ze szczęśliwym zakończeniem doszło jesienią
2005 r. Alarm zabrzmiał jeszcze przed
świtem. Tym razem palił się drewniany
budynek przy ul. Brzozowej w Kuligo-

wie. W środku znajdował się człowiek,
któremu płomienie nie pozwoliły
wyjść drzwiami, a okna były zakratowane. – „Na samodzielne wydostanie
się ten mężczyzna nie miał szans.
Musieliśmy szybko wyrwać kraty w
oknach. Co by się stało, gdyby nas
tam nie było?” – wspominają strażacy.
Tutejsi druhowie nie tylko starają
się nieść pomoc potrzebującym i poszkodowanym, ale też mają istotny
wpływ na poprawę warunków życia
lokalnej społeczności. Przy udziale
druhów we współpracy z letnikami i
mieszkańcami Kuligowa zbudowano
m.in.: Ośrodek Zdrowia, ponad 8 kilometrów dróg, kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa, a w 2003 r.
– kościół parafialny.
Do wieloletniej strażackiej tradycji należy także aktywny udział we
wszystkich najważniejszych uroczystościach religijnych, patriotycznych
i społecznych, odbywających się na
terenie sołectwa i gminy.
W tym miejscu należy podkreślić, iż
strażnica OSP Kuligów nazywana też
„Domem Strażaka” to obecnie również ośrodek społeczno – kulturalny.
Swoją siedzibę ma w nim: Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” oraz Stowarzyszenie Pomocy
w Dolinie Dolnego Bugu, zajmujące
się sprowadzaniem żywności z funduszy unijnych dla rodzin najuboższych.
Znajduje się tu także świetlica młodzieżowa z mini-siłownią i stołem do
tenisa stołowego.

na III Zawodach Wojewódzkich w Ratownictwie Wodnym w Węgrowie w
2012 r., I lokatę na Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich w kategorii bojowej w Tłuszczu w 2012 r.
Od 2013 r. druhowie biorą udział w
dorocznych Krajowych Zawodach w
Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Sierakowie koło Poznania. Od
tamtej pory każdego roku, jako jedyna
drużyna OSP z Mazowsza… wygrywają jedną z siedmiu konkurencji, dzięki
czemu mogą poszczycić się czterokrotnym tytułem Mistrza Polski i cennym wyposażeniem, które wygrywają
dla jednostki (tj. m.in. ratownicza piłka spalinowa, defibrylator, a ostatnio
motopompa WT30 X o wydajności do
72 000 l/h i z maksymalną wysokością
ssania 8 m oraz podawania – 25 m).
Jak widać, świętująca w tym roku
jubileusz 70-lecia swego istnienia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kuligowie to nie tylko w pełni profesjonalna,
wyspecjalizowana w ratownictwie
wodnym jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale
też duma Kuligowa i całej Gminy Dąbrówka. Wspominając pokrótce jej
dzieje nie sposób pominąć nazwisk
Tych, którzy przez lata pracowali na jej
splendor. Zasłużeni druhowie to m.in.:
Józef Augustyniak, Edward Karasiewicz, Remigiusz Kuligowski, Stanisław
Mianowski, Władysław Mianowski. Jak
również: Leon Dąbrowski, Stanisław
Karasiewicz, Aleksander Kowalski, Jerzy Mianowski, Feliks Młoduchowski,

Dziś mają do dyspozycji nowoczesny średni samochód gaśniczy
na podwoziu MAN-a (zakupiony w grudniu 2016 r.)
Dobrym miernikiem sprawności i
wyszkolenia, oprócz ćwiczeń bojowych są zawsze zawody sportowo
– pożarnicze. Druhowie z Kuligowa
plasują się wśród czołowych drużyn
nie tylko na turniejach gminnych, ale
także powiatowych, wojewódzkich, a
nawet krajowych. Wśród osiągniętych
sukcesów warto wymienić m.in.: III
miejsce na I Wojewódzkich Zawodach
Ratownictwa Wodnego i Powodziowego w 2008 r. w Serocku; III miejsce

Kazimierz Młoduchowski, Feliks Piwowarski, Sylwester Sokólski czy Stefan
Załęski. (Wielu z nich odeszło już na
wieczną wartę przekazując zaszczyt
społecznej i ochotniczej służby bliźnim kolejnemu pokoleniu).
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!
/opr. R.S. Lewandowski/
(Źródło: „Strażacy ziemi wołomińskiej”, red. S. Bukowiec.
Bochnia, 2014 r. )

Prezes OSP Kuligów,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dąbrowce,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce
zapraszają na

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kuligowie,
pod honorowym patronatem Starosty Wołomińskiego
Kazimierza Rakowskiego,
która odbędzie się dnia 6 maja 2017 roku.
Program uroczystości:
11:00
11:10
11:30
12:30

Zbiórka Pocztów Sztandarowych i jednostek OSP
Uroczyste rozpoczęcie Obchodów 70-lecia OSP w Kuligowie
Msza Święta w intencji Strażaków
Powitanie zaproszonych gości
• Przedstawienie historii i dorobku OSP Kuligów;
• Wręczenie odznaczeń;
• Wystąpienia zaproszonych gości.

