Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie

W dniu 28 czerwca 2021 roku, Rada Gminy Dębe Wielkie podjęła uchwały
na mocy których nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” pani
Teresie Zagórskiej, ks. gen. Sławomirowi Żarskiemu oraz druhowi
Bogdanowi Wójcikowi i Andrzejowi Gańko. Na sesji Rady Gminy Dębe
Wielkie w dniu 26 sierpnia 2021 Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik,
w obecności radnych, wręczyli statuetki zasłużonym oraz podziękowali za
ich wkład w rozwój Gminy Dębe Wielkie.
Przedstawiamy sylwetki zasłużonych:
1. Pani Teresa Zagórska – pracuje jako pielęgniarka w Przychodni
Zdrowia w Dębem Wielkim od 1975 roku. Opiekę pielęgniarską
świadczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej długoletniej
pracy zaszczepiła 3 pokolenia tj. obecne dzieci, rodziców i dziadków.
Od wielu lat służy radą w pielęgnacji niemowląt. Jest osobą otwartą,
zawsze ciepło z uśmiechem i szacunkiem odnosi się do wszystkich
potrzebujących pomocy. Poza swoją pracą zawodową angażuje się
społecznie w życie Gminy poprzez organizację i świadczenie
bezpłatnej opieki pielęgniarskiej na festynach gminnych, imprezach
sportowych i innych akcjach charytatywnych typu WOŚP. Od lat
współpracuje ze szkołami z terenu naszej Gminy gdzie prowadzi
pogadanki z zakresu higieny i zdrowego odżywiania. Przez 46 lat
pracy Pani Teresa Zagórska zdecydowanie stała się ikoną dębskiej
służby zdrowia.
2. prałat gen. bryg. Sławomir Żarski – od 1 lipca 2015 r., na mocy
mianowania przez biskupa warszawsko-praskiego, administruje
Parafią Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.
Dotychczasowe doświadczenie przyczyniło się do rozwoju naszej
gminy oraz parafii w Dębem Wielkim. Od początku swojej posługi w
Dębem Wielkim ks. S. Żarski wspierał wszystkie inicjatywy
kultywujące tradycję, historię i bohaterstwo w walce w obronie
ojczyzny. Swoim zaangażowaniem przyczynił się do uświetnienia
jubileuszu 600-lecia Dębego Wielkiego i postawienia pomnika

„Dębski Orzeł Pamięci” na cześć bohaterów walczących m.in.
podczas powstania listopadowego. Dzięki staraniom księdza został
odrestaurowany zabytkowy neogotycki kościół w Dębem Wielkim,
który jest wizytówką naszej gminy. Ksiądz proboszcz pochyla się
również nad potrzebującymi, wspiera ich wieloma inicjatywami,
takimi jak „Niedziela chleba” czy akcje charytatywne.
3. Druh Bogdan Wójcik – od 1978 roku jest strażakiem w Ochotniczej
Straży Pożarnej (OSP) w Rudzie. Od 1986 roku do 2018 r był
kierowcą-konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP Ruda. Od
2010 roku do chwili obecnej jest Prezesem OSP w Rudzie. Od lat 80.
XX wieku jest członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębem Wielkim. W 2016 roku
został członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Mińsku Mazowieckim. W 2017 roku został członkiem Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie i Przewodniczącym
Wojewódzkiej Komisji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP ds. Programowych, Historycznych
i Ceremoniału. W 2018 roku został Prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim. Druh Bogdan Wójcik czynnie
uczestniczył w akcjach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie,
bezinteresownie niosąc pomoc w przypadku wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i mienia mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie i Powiatu Mińskiego. Poprzez współpracę z
Samorządem Gminnym dba o zaopatrzenie w sprzęt ratowniczy,
rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników. Był
inicjatorem budowy strażnicy OSP w Rudzie. Jest założycielem i
opiekunem oraz wychowawcą Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
(dziewcząt i chłopców). Szkoli, wychowuje i przekazuje młodzieży
wiedzę pożarniczą, wpaja zachowania patriotyczne, poszanowanie
historii i symboli narodowych. Swój czas prywatny bezinteresownie
poświęca dla Ochotniczej Straży Pożarnej, a zdobytą wiedzą i
doświadczeniem dzieli się z druhami. Zawsze jest gotowy do
niesienia pomocy potrzebującym i zagrożonym. Jest
współorganizatorem uroczystości państwowych, związkowych,
kościelnych, patriotycznych i gminnych. W 1987 roku był
założycielem i pierwszym prezesem Gminno-Ludowo-Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Płomień” Dębe Wielkie. Założenie Klubu było
bardzo ważną inicjatywą dla społeczności lokalnej bowiem Klub
działa do dzisiaj i poprzez kulturę fizyczną, rekreację, sport i
turystykę wychowuje młodzież i dzieci. Klub organizuje pozalekcyjne
formy aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej, ponadto
reprezentuje Gminę Dębe Wielkie w imprezach i rozgrywkach dla
dorosłych organizowanych przez krajowe związki sportowe. Pan
Bogdan Wójcik był inicjatorem budowy boiska sportowego w Rudzie i
inicjatorem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Rudzie. Pracował w Społecznych Komitetach Budowy Dróg
Gminnych, przyczyniał się do ich powstawania i modernizacji.
Pracował również na rzecz programu – telefonizacja Gminy.
Przyczynił się do powstania łączności radiowej CB wszystkich
sołtysów z Urzędem Gminy, pracował przy montowaniu tej łączności.
W latach 1992-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Dębe Wielkie i poświęcił się pracy na rzecz rozwoju Gminy.
4. Druh Andrzej Gańko – od 1981 roku jest strażakiem w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Cygance. Cieszy się dużym autorytetem i
zaufaniem społecznym o czym świadczą sprawowane przez niego

funkcje. Od 2004 roku do chwili obecnej pełni funkcję naczelnika
OSP w Cygance. W latach 2010 – 2015 był Wiceprezesem Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Dębem Wielkim. W obecnej kadencji jest członkiem Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Dębem Wielkim. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym
Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. W latach 2006-2009 był radnym powiatowym
Rady Powiatu Mińskiego w Komisji Rewizyjnej i Budżetowej. Jako
radny powiatowy pracował na rzecz społeczności lokalnej
przyczyniając się do rozwoju Gminy Dębe Wielkie i Powiatu
Mińskiego a w szczególności do modernizacji dróg powiatowych na
terenie Gminy Dębe Wielkie: ul. Gościnnej w Cygance oraz drogi z
Rudy do Celinowa. Od lat jest społecznikiem, bezinteresownie
oddanym tym, którzy potrzebują wsparcia. Jako naczelnik OSP w
Cygance przyczynił się do wyremontowania budynku OSP oraz
nadania jednostce nowego sztandaru. Bierze udział w wielu akcjach
ratowniczych gdzie niesie pomoc w przypadku wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i mienia mieszkańców
naszej gminy. Dba o rozwój organizacyjny straży i wyszkolenie
strażaków. Działa też na rzecz społeczności lokalnej w zakresie
rozwoju infrastruktury społecznej. Był Przewodniczącym
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Cygance, a
jego zaangażowanie przyczyniło się do budowy tej placówki
oświatowej. Ściśle współpracuje z Samorządem Gminnym, Szkołą
Podstawową w Cygance i organizacjami społecznymi działającymi na
terenie gminy Dębe Wielkie. Pan Andrzej Gańko był jednym z
inicjatorów odnowienia miejsca pamięci narodowej związanego z
bitwą w powstaniu listopadowym– Trzech Krzyży w Cygance i oraz
przyczynił się do ustawienia głazu z pamiątkową tablicą w tym
miejscu. Miejsca pamięci narodowej, do odnowienia i powstania,
których przyczynił się Pan Andrzej Gańko są ważnym elementem dla
kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich młodych ludzi,
zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej w Cygance. Pan Andrzej
Gańko jest zawsze gotowy do pracy społecznej i pomocy osobom
potrzebującym.

Gratulujemy i dziękujemy za pracę społeczną na rzecz mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie.

