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WYDARZENIA
27 marca 2012r. Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
1 kwietnia 2012r. Obchody 181 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim
12-14 kwietnia 2012r. Zbiórka zużytych opon
18 kwietnia 2012r. Konkurs plastyczny pn „20 lat PSP-jak nas widzą tak nas malują”
21 kwietnia 2012r. Akcja „Sprzątanie gminy Dębe Wielkie”
3 maja 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
6 maja 2012r. Gminne obchody Dnia Strażaka w Cygance
20 maja 2012r. „Polska Biega-bieg wiosny 2012”
27 maja 2012r. Festyn rodzinny w Górkach
2 czerwca 2012r. Obchody X rocznicy nadania Gimnazjum Imienia Bohaterów Powstania Listopadowego
16 czerwca 2012r. Festyn rodzinny oraz 50 lat Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Wyścig Kolarski
17 czerwca 2012r. Festyn „Powitanie lata” w Cygance
1 lipca 2012r. Święto Gminy Dębe Wielkie

ZAPOWIEDZI
26 sierpnia 2012r. Dożynki Gminne w Chrośli
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AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

USŁUGA NEWSLETTER

O

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa newsletter, która umożliwia otrzymywanie
bieżących informacji dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać
z tej usługi wystarczy wejść na stronę internetową gminy
i w oknie newsletter (prawa strona) wpisać swój adres e-mail
oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod wskazany adres
informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz się
do bezpłatnej usługi newsletter.

statni kwartał obfitował w wydarzenia
kulturalne na terenie gminy
Dębe Wielkie. Obchodziliśmy 181 rocznicę bitwy pod
Dębem Wielkim w Powstaniu Listopadowym, Dzień
Strażaka w Cygance, rocznice związane z pracą szkół,
braliśmy udział w lokalnych
festynach organizowanych
przez szkoły oraz w Święcie Gminy Dębe Wielkie.
Tak jak w poprzednim roku
zostały zorganizowane akcje porządkowe na naszym
terenie, w które licznie
włączyli się radni, sołtysi
i mieszkańcy za co wielce
dziękuję. W ramach zadań
inwestycyjnych rozpoczęła
się budowa kompleksu boisk
w Rudzie, budowa pełnowymiarowej hali sportowej
w Dębem Wielkim, dostaliśmy dotację na budowę placu
zabaw w Dębem Wielkim.
Te wszystkie pozytywne
wydarzenia mogły czasami
pozostawać w cieniu zamieszania związanego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Dębem Wielkim. Faktem
jest, że niepokój mieszkań-

ców został wzbudzony poprzez wypowiedzenie złożone przez kierownika SPZOZ
p. Agnieszkę Wojciechowską-Wójcik, która pociągnęła za sobą niemal wszystkich
dotychczasowych pracowników Ośrodka Zdrowia
otwierając konkurencyjny
zakład opieki zdrowotnej
(będąc udziałowcem tej nowej spółki leczniczej). Należy stwierdzić, że konkurencja, również na rynku usług
medycznych jest jak najbardziej wskazana bo w końcu
pacjenci będą mieli wybór
a obie placówki będą musiały podnosić poziom swoich
usług. Sposób w jaki ta konkurencja powstała zakrawa
na działanie na szkodę pracodawcy. Jak inaczej nazwać
sytuację, w której kierownik
podmiotu leczniczego nie
informuje przez ok. miesiąc
o wypowiedzeniach złożonych przez kilku lekarzy
i pielęgniarki, którzy prowadzili aktywne listy pacjentów. Zatajenie tej informacji
przez p. Agnieszkę Wojciechowską – Wójcik utrudniło
mi bardzo znalezienie nowego personelu medycznego.

N

Pani kierownik w czasie
niemal trzech miesięcy swojego wypowiedzenia nie zapewniła żadnej nowej osoby
która mogłaby kontynuować
pracę Ośrodka.
Moim zadaniem było zapewnienie ciągłości opieki medycznej i ten cel został osiągnięty. W dniu 26
czerwca pani kierownik złożyła pismo z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy na co wyraziłem zgodę.
Z dniem 27 czerwca powołałem p.o kierownika SPZOZ
w osobie p. Małgorzaty
Pańczak (sekretarz gminy).
Zostały podpisane umowy
z lekarzami i pozostałym
personelem. SPZOZ dalej
leczy, poprawiając standardy
obsługi pacjentów. Na wizytę lekarską można umówić
się telefoniczne (również z
wyprzedzeniem), osobiście
a już wkrótce również przez
Internet. Świadczenia medyczne są wykonywane nieodpłatnie dla osób ubezpieczonych w ramach kontraktu
z NFZ. SPZOZ planuje rozwój usług medycznych i akcje badań profilaktycznych.

W kilku miejscach w gminie pojawiły się ulotki
z nagłówkiem „Przychodnia
w Dębem”. Ich treść może
sugerować, że opieka medyczna została przeniesiona
do budynku naprzeciwko,
co jest nieprawdą. SPZOZ
jako jedyny publiczny zakład opieki zdrowotnej na
terenie gminy Dębe Wielki
nadal funkcjonuje i będzie
rozwijał swoją działalność
leczniczą a za opiekę medyczną będą odpowiadać
uznani lekarze jak chociażby dr Małgorzata Wrońska.
Pragnę również nadmienić,
że nie ma konieczności wypełniania nowych deklaracji
przez pacjentów. Zachęcam
do pozostania w naszej placówce aby przekonać się, że
nowy personel wyznacza
nowe standardy obsługi.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie
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Lekarze
Olga Wysokińska-lekarz rodzinny
Małgorzata Wrońska- lekarz specjalista medycyny rodzinnej, I stopień specjalizacji
z chorób wewnętrznych
Marta Kwaczyńska- lekarz specjalista medycyny
rodzinnej, I stopień specjalizacji
z chorób wewnętrznych
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zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca 2011r., w
Referacie Strategii i Rozwoju Gminy oraz w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ekologii PIĄTEK JEST DNIEM
WEWNĘTRZNYM (w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani). Prosimy o dostosowanie się do zmian.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa tablica ogłoszeń, która umożliwia mieszkańcom zamieszczanie swoich drobnych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy
wejść na stronę internetową gminy i kliknąć na okienko tablica ogłoszeń (prawa strona), a następnie postępować zgodnie
z otrzymanymi informacjami od administratora. Ogłoszenie
zostanie dodane do tablicy ogłoszeń po akceptacji przez pracownika Urzędu Gminy. Prosimy pamiętać o tym aby dodać
w ogłoszeniu numer telefonu bądź inny kontakt do siebie oraz o tym aby dopasować treść ogłoszenia do działu,
w którym ma być ono zamieszczone.

WYMIANA TABLIC
ADRESOWYCH

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie w związku
z wprowadzeniem Systemu Informacji Gminnej przypominamy i jednocześnie zwracamy się z prośbą o wymianę na swoich posesjach tablic adresowych. Urząd Gminy
Dębe Wielkie służy wszelką pomocą w tym zakresie. Aby
ułatwić wymianę tablic na nowe mogą Państwo składać
zamówienia w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. 29.
Koszt wykonania tablicy adresowej o wymiarach 350mm x
350mm zgodnie z wytycznymi podjętymi w Uchwale Nr
SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26
stycznia 2012r. Wielkie wynosi 30 zł netto.
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Pogorzelska Grażyna- lekarz specjalista pediatrii
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Jolanta Szczepankiewicz
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Jesteśmy przekonani , iż nowy system nie tylko poprawi
estetykę naszej okolicy, ale przede wszystkim ułatwi dojazd
służbom ratunkowym.

Dorota Lenarcik - lekarz specjalista medycyny
rodzinnej, I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, specjalista pulmunolog, certyfikat
PTU

Bagińska Anna- lekarz medycyny rodzinnej
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związku z odbywającymi się pracami na drogach
(m.in okopywanie rowów) osoby zainteresowane pozyskaniem urobku zapraszamy do sekretariatu Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, pok.34 w celu omówienia z Zastępcą Wójta
Gminy Dębe Wielkie terminu podstawienia środka transportu. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna opałowego
proszone są także o kontakt z Zastępca Wójta.
Zastępca Wójta Karol Chróścik

AKTUALNOŚCI / INWESTYCJE

NOWOCZESNY PLAC ZABAW W DĘBEM WIELKIM DOFINANSOWANIE BUDOWY HALI
SPORTOWEJ W DĘBEM WIELKIM

R

DOTACJA NA MODER NI ZACJ Ę PLACU ZA BAW PR ZY
SZKOLE PODSTAWOW EJ W DĘBEM W IELK IM.

ządowy program „Radosna Szkoła” pomaga w sfinansowaniu zakupu wyposażenia miejsc
zabaw oraz modernizacji
placów zabaw. Wojewoda
mazowiecki podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia jednostkom samorządowym,
które powinny otrzymać
wsparcie w ramach programu „Radosna szkoła”. Wska-

zał też konkretne szkoły, które otrzymają dotacje. Wśród
nich znalazła się także Szkoła Podstawowa im. „Wołyńskiej Brygady Kawalerii”
w Dębem Wielkim. Na podstawie zawartej umowy na
dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw
gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 115.450 zł.
Z pieniędzy tych ma powstać

nowoczesny ogólnodostępny
plac zabaw, zaprojektowany z myślą o najmłodszych
uczniach. Według wytycznych MEN teren ten wyposażony zostanie w nowoczesne, bezpieczne urządzenia
zabawowe, podnoszące komfort zabawy oraz nawierzchnię bezpieczną wykonaną
z poliuretanu.

W

niosek o wpisanie zadania inwestycyjnego
do Programu Rozwoju bazy
sportowej Województwa
Mazowieckiego na 2012r.
dotyczący dofinansowania budowy hali sportowej
w Dębem Wielkim uzyskał
akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego
oraz Komisji Zdrowia Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W

Siedzibą Zespołu Szkół będzie budynek Gimnazjum
Gminnego przy ul. Warszawskiej 78 A w Dębem
Wielkim.
Zespół Szkół będąc jednostką organizacyjną, nie
będzie w sensie prawnym
nową „szkołą”. Jednostkami systemu oświaty nadal
będą poszczególne szkoły tj.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Utworzenie Zespołu

Szkół nie zmieni tej sytuacji.
Obwód dla Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
określa uchwała Nr SZAS.
XVIII.0007.116.2012 Rady
Gminy z dnia 01.03.2012
r., natomiast obwód Gimnazjum Gminnego określa
uchwała Nr VI/27/99 Rady
Gminy Dębe Wielkie z dnia
11.03.1999 r. Nie tworzy się
nowych obwodów dla Zespołu Szkół.
Połączenie obu szkół w Zespół Szkół, nie spowoduje
istotnych zmian organizacyjnych dla uczniów i ich rodziców. Uczniowie pozostaną
w tych samych budynkach,
pozostaną ci sami wychowawcy klas oraz kadra pedagogiczna. Nadal uczniowie uczęszczający do szkoły
podstawowej będą otrzymywali świadectwo ukończenia

poszczególnych klas szkoły
podstawowej, a gimnazjaliści otrzymają świadectwo
ukończenia gimnazjum.
Utworzenie Zespołu Szkół
nie pogorszy również warunków nauki uczniów.
Uczniowie obu szkół nadal
będą korzystali ze wspólnej
stołówki, sali gimnastycznej,
boiska oraz w najbliższym
czasie - hali widowiskowo sportowej wraz z zapleczem.
Obniżeniu ulegną natomiast
koszty zarządu poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, które
działać będą wówczas pod
kierownictwem jednego
dyrektora i dwóch wicedyrektorów oraz wspólną
administracją i obsługą. Zaoszczędzona kwota, będzie
mogła być wydatkowana

na modernizację obiektów
oświatowych i poprawę bazy
dydaktycznej.
Połączenie obu szkół stworzy również lepsze warunki do uzupełnienia etatów
nauczycieli oraz ułatwi
organizowanie doraźnych
zastępstw, co wpłynie z korzyścią, na jakość nauczania
naszych dzieci.
Decyzja o połączeniu Szkół
w Zespół, przyczyni się do
poprawy sytuacji finansowej
w oświacie naszej gminy, ale
przede wszystkim wpłynie
pozytywnie na kwestie organizacyjne i bezpieczeństwo uczniów na terenie obu
szkół.
Halina Drzazga
Dyrektor
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

PÓŁKOLONIE LETNIE W KISS „ DZIUPLA ”

J

ak co roku w okresie
wakacyjnym, tj. od dnia
23 lipca do dnia 3 sierpnia
2012 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim organizuje
w Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy
„ Dziupla ” bezpłatne półkolonie letnie dla 30 dzieci zamieszkałych na tere-

nie gminy Dębe Wielkie.
Uczestnicy zajęć będą mogli
skorzystać z różnych form
spędzania wolnego czasu
i rozwijać swoje zainteresowania w gronie rówieśników
pod opieką wychowawcy.
Przewidywane są gry edukacyjne, turnieje sprawnościowe, zabawy przy muzyce, wyjazd na basen, na

W wyniku zakończonych
ocen merytorycznych dot.
wniosków w konkursach
„Odnowa i rozwój wsi” oraz
„Małe Projekty” w ramach
działania 4.1. „Wdrażanie
lokalnych strategii Rozwoju”

programu Rozwój Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
wnioski: „Sport to zdrowie
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Górkach gmina
Dębe Wielkie” oraz „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda”
(wniosek Stowarzyszenia
Wrzosowianie) pozytywnie
przeszły weryfikację zgodności z zapisami Lokalnej
Strategii Rozwoju.

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM
e wtorek 29 maja
2012 r. Rada Gminy Dębe Wielkie podjęła
uchwałę w sprawie połączenia od 1 września 2012 r.
Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii
i Gimnazjum Gminnego im.
Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem Wielkim w Zespół Szkół.

i został włączony do tegorocznej edycji Programu.
Dofinansowanie wyniesie
ogółem 1,2 mln zł. i rozłożone będzie do 2014 roku.

plac zabaw oraz wycieczka
do wioski indiańskiej. W
trakcie spotkań oprócz zajęć
o charakterze profilaktyczno-wychowawczym i rekreacyjnym przewidziane są 2
posiłki. Dzieci będą miały
zapewniony dojazd z miejsca zamieszkania do KISS
i z powrotem.

pla ” to świetna okazja wykorzystania czasu wolnego
w sposób ciekawy, aktywny
i bezpieczny.
Zapisy dzieci na półkolonie przyjmuje p. Magdalena
Wojnach, specjalista pracy z rodziną w pok. nr 55.
Serdecznie zapraszamy !

Półkolonie w KISS „ Dziu-

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Na terenie Gminy Dębe Wielkie działa Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest działalność profilaktyczna
i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać
bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W KWIETNIU, MAJU I CZERWCU 2012 R.

UWAGA !
Zmienił się termin składania wniosku. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, pok. nr 59.
Dorota Janzer-Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

T

rwają prace przy budowie boisk sportowych
w miejscowości Ruda w ramach projektu „Aktywność
fizyczna kluczem do zdrowia,
modernizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego
w Rudzie gmina Dębe Wielkie” – prace wykonywane są
przez firmę Dawar Sport Sp.
z o.o., z siedzibą w Poznaniu,
ul. Izbicka 5/7. W ramach
w/w inwestycji powstaną
3 niezależne do siebie boiska
sportowe:
1. Boisko pełnowymiarowe
do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty 100x65m obramowanej polem wolnym
szerokości 3m, które posiadało będzie nawierzchnię
trawiastą oraz zamocowane
piłkochwyty.
2. Boisko do gry w koszykówkę z nawierzchnią
z poliuretanu, wykonaną
w technologii typu natrysk,
na warstwie podbudowy
asfaltowej warstwa gr. 1011 mm z granulatu SBR, następnie warstwa natrysku
(mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubości
2-3mm.
3. Boisko wielofunkcyjne,
spełniające
jednocześnie
rolę boiska treningowego
o wymiarach płyty 30x50m
z zamocowanymi piłkochwytami, z nawierzchnią
z trawy syntetycznej wysokości 60mm, włókno monofilowe wykonane w 100% z polietylenu, zasypanej piaskiem
kwarcowym i granulatem
SBR w kolorze zielonym.
Zakończone zostały prace
związane z rozkładaniem
trawy sztucznej na boisku
wielofunkcyjnym oraz zasypywaniem jej piaskiem
kwarcowym i granulatem.
Obecnie trwają prace przy
pokrywaniu nawierzchnią
poliuretanową boiska do koszykówki. Termin zakończenia inwestycji zgodnie

z umową przewidziany jest
na 29 czerwca 2012 r.
Zgodnie z zawartą umową
w ramach zamówienia dodatkowego i uzupełniającego dodatkowo wybudowany
zostanie chodnik pomiędzy
boiskami, oraz zainstalowane krzesełka dla widzów jak
również wiaty dla zawodników. Termin realizacji w/w
zamówienia ustalono na
31 lipca 2012 r.
W dniu 12 czerwca 2012 r.
aby umożliwić jak najdłuższy czas korzystania w ciągu
doby z w/w boisk wystąpiono w formie zapytania cenowego do 3 firm o wycenę wykonania oświetlenia
działki nr ew.611/12 w miejscowości Ruda. Termin składania ofert 22 czerwca 2012 r.
W ramach w/w inwestycji
zostanie wykonane oświetlenie działki na której budowane jest boisko wielofunkcyjnego i boisko do koszykówki.
Budowa hali
sportowej rozpoczęta
W dniu 13 czerwca 2012 r.
dokonano przekazania placu budowy pod inwestycję
„Budowa hali sportowej
przy Gimnazjum w Dębem
Wielkim”. Prace będą wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne ZIB z siedzibą
w Białej Podlaskiej, wybrane
w przetargu nieograniczonym.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji zgodnie
z podpisaną umową wyznaczony jest na dzień 30 listopada 2013 r. Przed okresem
wakacyjnym ze względu na
bezpieczeństwo dzieci - bliskie sąsiedztwo budynków
szkolnych - będą wykonywane prace przygotowawcze
i organizacyjne na terenie budowy.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy
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AKTUALNOŚCI/EKOLOGIA

KONSERWACJA RZEKI MIENIA

W

bieżącym roku jako
pierwsza w powiecie
mińskim była konserwowana rzeka Mienia na odcinku
biegnącym na terenie gminy Dębe Wielkie. Zleceniodawcą prac był Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat
w Mińsku Mazowieckim.
Zadanie odbywało się w II
etapach. Pierwszy odcinek
konserwowany rozpoczynał się od granicy gminy
w miejscowości Górki w km
16+190 do km 17+290, a drugi odcinek od km 17+290 do

km 18+650 (przy stawach
rybnych w miejscowości
Ruda).
Prace polegały przede
wszystkim na usuwaniu lokalnych przymulisk i przetamowań z gałęzi, patyków
i śmieci. Odmulono dno i zlikwidowano przetamowania
spowodowane zalegającymi gałęziami i powalonymi
przez wiatr i bobry pniami
drzew. W sumie usunięto
ponad 30 sztuk powalonych
drzew. Rozebrano także zator pod mostem w miejsco-

wości Górki. Urobek, który
powstał z oczyszczania dna
w większości został rozplantowany.
Należy zaznaczyć, że odcinek, na którym odbywały się
prace konserwacyjne jest odcinkiem nieuregulowanym
rzeki Mienia. A prace miały
na celu wyłącznie udrożnienie rzeki.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik
Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

USUWANIE AZBESTU

W

dniu 23.05.2012 r.
Gmina Dębe Wielkie podpisała umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Bacha 2, 02-743 War-

szawa na dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Dębe Wielkie
w kwocie 25.177,93 zł”.

Jolanta Bieńkowska
Podinsp. ds.
ochrony środowiska

„USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY DĘBE WIELKIE DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE
DOTACJI, W KWOCIE 25.177,93 ZŁ”

SPRZĄTANIE GMINY

T

egoroczna wiosenna
akcja sprzątania Gminy polegała na przeprowadzeniu bezpłatnej zbiórki
od mieszkańców zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
opon zalegających na posesjach, a także na zaproszeniu wszystkich chętnych,
którym bliskie są sprawy
ekologii, do posprzątania
najbardziej zaśmieconych terenów w swojej okolicy.
Od dnia 26 marca do 2
kwietnia można było przekazać do recyklingu elektrośmieci, czyli stare telewizory, komputery, pralki,
żelazka, lodówki itp. sprzęty, które nie nadawały się do
dalszego użytku, wystawiając je przed własny dom.
Łącznie udało się zebrać
w ten sposób ponad 42 tony
tych niebezpiecznych odpadów, to niemal dwukrotnie
więcej niż w ubiegłym roku.
Największej ilości sprzętu
podczas zbiórki pozbyli się
mieszkańcy sołectwa Poręby
oddając ich ponad 2,6 ton.
Jakie ilości przekazały pozostałe sołectwa przedstawiono obok w tabeli.
Apelujemy o dalsze właściwe postępowanie z elektroodpadami. Ich wyrzucanie
w miejscach przypadkowych
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz
zdrowia ludzkiego, ponieważ zawierają szkodliwe
substancje (np. rtęć, związki
bromu, kadm, PCB, freon,
azbest), które w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania, przedostają się na
zewnątrz, przenikając do
gleby, a następnie do wód
gruntowych, zanieczyszczając w ten sposób środowisko.

4

Przypominamy również, że
za pozostawienie tego typu
sprzętu w miejscu do tego
nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika lub
porzucenie w lesie) grozi
kara grzywny do 5.000 zł.
Elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać
podczas przeprowadzanych
corocznie zbiórek. Nieprzydatne urządzenia można
zostawiać także w sklepach
podczas zakupu nowego,
takiego samego sprzętu
(sztuka za sztukę) lub bezpośrednio przekazywać do zakładów przetwarzania, gdzie
zostaną poddawane demontażowi, a pozyskane z nich
surowce w procesie odzysku
i recyklingu przekazane ponownie do produkcji.
Z roku na rok wzrasta liczba pojazdów na naszych
drogach. Ich eksploatacja
powoduje powstawanie odpadów z ogumienia. Dlatego kolejna zbiórka w dniach
12-14 kwietnia dotyczyła
zużytych opon. W rezultacie zebrano i przekazano
do utylizacji około 6,5 tony
starych opon. Opony są produktem wielomateriałowym,
zbudowanym z mieszaniny kauczuków naturalnych
i syntetycznych oraz drutów
wzmacniających konstrukcję i utrzymujących kształt
opony. Charakteryzują się
długim okresem rozkładu
w warunkach środowiska
naturalnego. Posiadacz zużytych opon ma obowiązek
oddać te uciążliwe dla środowiska odpady do punktu
zbiórki zużytych opon, skąd
trafią do zakładów zajmujących się ich odzyskiem.
Przeprowadzona na terenie
Gminy Dębe Wielkie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oraz zużytych opon cieszyła
się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców na co
wskazuje ilość zebranych
w ten sposób odpadów. Tym
samym dowodzi to, że takie
przedsięwzięcia w naszej
gminie są bardzo potrzebne i należy je kontynuować
w następnych latach.
W dniu 20 kwietnia odbyła
się akcja „Sprzątanie Świata”, w której udział wzięli
uczniowie:
1. Szkoły Podstawowej im.
„Generała Józefa Bema”
w Rudzie (zebrano 17 worków, ilość uczniów 175
z klasy „0”-VI, posprzątano
teren wokół szkoły, park, ul.
Szkolna, Parkową, Strażacką
oraz część ul. Starzeńskiego);
2. Szkoły Podstawowej
im. „Tadeusza Kościuszki”
w Cygance (wydano 15 worków, deklarowana liczba
uczniów 80);
3. Szkoły Podstawowej im
„Szarych Szeregów” w Górkach (zebrano 13 worków,
ilość uczniów 89 z klasy
„0”-VI, którzy posprzątali:
pas drogi wzdłuż szosy z
Dębego do Górek, pas drogi
wzdłuż Górek, pas drogi w
stronę Poręb, boisko szkolne
i teren przylegający do szkoły, ul. Konopnicką w Górkach, teren do lasu);
4. Gimnazjum Gminnego
im. „Bohaterów Powstania
Listopadowego” w Dębem
Wielkim (20 worków, 186
uczniów).
Natomiast 21 kwietnia do
akcji włączyli się również
mieszkańcy sołectw: Aleksandrówka (wydano 30 worków), Bykowizna – Choszczak (10), Celinów (40),
Cięciwa – Cezarów (20),
Cyganka (150), Choszczów-
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ka Dębska - Choszczówka
Rudzka - Choszczówka Stojecka (30), Chrośla (50), Dębe
Wielkie I (60), Dębe Wielkie
II (30), Gorzanka (6), Górki (40), Jędrzejnik (6), Kąty
Goździejewskie I (10), Olesin
(50), Poręby (15), Ostrów Kania (15), Ruda (45).
Uczestnicy posprzątali zaśmiecone tereny w swojej
najbliższej okolicy. W rezultacie zebrano 12 kontenerów
z odpadami. Koszt odbioru
i utylizacji zebranych odpadów wyniósł 3 107,94 zł.
W tym miejscu chcemy
podziękować
wszystkim
uczestnikom za udział
w przeprowadzonej akcji
oraz nauczycielom i sołtysom za pomoc w organizacji
przedsięwzięcia. Wyrażamy nadzieję, że przy okazji
kolejnych tego typu wydarzeń osób zaangażowanych
w poprawę jakości życia
w swoim otoczeniu, a tym
samym świadomych zagrożeń ze strony piętrzącej się
góry odpadów zalegających
na pobliskich drogach, lasach lub rowach, będzie coraz więcej.
,,Sprzątanie świata” nie byłoby konieczne, gdybyśmy
wszyscy na co dzień dbali
o środowisko naturalne. Ponieważ problemu dzikich
wysypisk nie można nadal
bagatelizować, do zmiany
nawyków ma nas skłaniać
prawo, które przewiduje karę
grzywny za zaśmiecanie
miejsc publicznych, w tym lasów, w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł.
Anna Karwacka
Podinsp. ds.
ochrony środowiska
i ochrony zwierząt

przyłącz się!
MASA ZEBRANYCH ELEKTROŚMIECI
miejscowość
Poręby
Kąty Goździejewskie II
Dębe Wielkie II
Walercin
Aleksandrówka
Kąty Goździejewskie I
Olesin
Gorzanka
Dębe Wielkie I
Celinów
Choszczówka Dębska
Choszczówka Rudzka
Bykowizna, Choszczak
Choszczówka Stojecka
Jędrzejnik
Cezarów, Cięciwa
Cyganka
Kobierne
Górki
Chrośla
Ruda
Teresław
Ostrów Kania
Rysie
RAZEM

ilość [Mg]
2,617
2,598
2,400
2,298
2,291
2,271
2,270
2,268
2,224
1,949
1,889
1,739
1,599
1,524
1,485
1,392
1,331
1,313
1,266
1,257
1,199
1,181
1,124
1,093
42,578

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

ZAKŁAD KOMUNALNY
PRACE
WYKOŃCZENIOWE
W NOWEJ SIEDZIBIE

Z

akład
Komunalny
informuje, iż trwają
prace wykończeniowe budynku przeznaczonego na
nowe biuro Zakładu Komunalnego. Wobec tego po
wykonaniu wszystkich prac
budowlanych nastąpi przeniesienie siedziby Zakładu
do budynku znajdującego
się na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Dębem Wielkim
przy ulicy Zielonej 3 (ulica
prostopadła do ul. Batalionu Parasol).
MOŻLIWE
PRZYŁĄCZENIA
W KOBIERNEM
I W OLESINIE
Możliwe jest już wykonywanie przyłączeń do sieci
wodociągowej na terenie
miejscowości
Kobierne
oraz Olesin (ul. Szklarniowa).
Zainteresowani

mieszkańcy muszą uzyskać
od Zakładu Komunalnego
warunki techniczne przyłączenia
nieruchomości
do sieci wodociągowej.
Wniosek Zlecenia wydania
warunków technicznych
podłączenia do sieci wodociągowej można pobrać w
siedzibie Zakładu (budynek
Urzędu Gminy pok. 56)
lub ze strony internetowej:
www.zk.debewielkie.com
ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI
W
dniu
09.03.2012
roku Zakład Komunalny
w Dębem Wielkim ogłosił przetarg na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie”.
Wpłynęło 9 ofert, z których
w dniu 24.04.2012 roku
wybrano najkorzystniejszą
przedstawioną przez firmę EKO-BUD Grzelczyk,

Woreta Sp j., ul. Zaolziańska 49, 93-545 Łódź. Cena
netto całego zadania wynosi 4 953 188,08 złotych,
natomiast cena brutto 6 092
421,34 złotych. Realizacja
zadania przewidziana jest
na lata 2012-2015. Oprócz
modernizacji oczyszczalni
ścieków inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Dębem Wielkim
w ulicach: Armii Krajowej,
Uroczej, Kościelnej, Wesołej, Olszowej, Brzozowej,
103 Batalionu Strzelców,
Józefowskiej,
Willowej,
Alejowej,
Pustelnickiej,
Prądzyńskiego i Warszawskiej. Umowa na realizację
robót budowlanych zostanie
podpisana w najbliższym
czasie.
CZYSTOŚĆ
I PORZĄDEK
Zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach
jednym z obowiązków
właścicieli nieruchomości
jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku
przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe tylko wówczas, gdy nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Przypominamy także, że
wprowadzanie odpadów
stałych, ścieków opadowych i wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej
jest zabronione. Zakład Komunalny prowadzi kontrole w celu wyeliminowania
tego procederu.
Grażyna Piechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

NAJLEPSZE
GOSPODYNIE DOMOWE

W

dniu 27 marca 2012r.
miała miejsce kolejna
edycja Gminnej Olimpiady
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii organizowana przez Powiatowy
Zespół Doradców Rolnych
oraz Urząd Gminy Dębe
Wielkie.
Na to wiosenne spotkanie
przybyła także przedstawicielka
Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział
Siedlce Pani Anna Matyszczak. W olimpiadzie wzięło udział 28 uczestniczek z

terenu Gminy Dębe Wielkie.
Tegoroczny test zawierał 40
pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w
racjonalnym prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Tegoroczną zwyciężczynią
została Pani Cecylia Zagórska z miejscowości Chrośla uzyskując 31 punktów.
Taką samą liczbę punktów
(29 pkt) uzyskały Pani Irena
Skorupa, Pani Renata Barszczewska oraz laureatka z
2010r. Pani Renata Karwowska. Po przeprowadzonej dogrywce drugie miejsce zajęła
Pani Irena Skorupa z Dębego

nia 11 maja 2012 r.
o godz. 11.00 w Sali
obrad Urzędu Gminy Dębe
Wielkie odbyło się kwartalne spotkanie Wójta z Sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli:
Teresa Piotrkowicz – Przewodnicząca Gminnej Spółki
Wodnej w Dębem Wielkim,
Jacek Zawadka – Kierownik Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych
w Mińsku Mazowieckim,
Jan Stelęgowski – Członek
Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Dębem

Wielkim,
Zbigniew Przysowa – Sekretarz Gminnej Spółki
Wodnej w Dębem Wielkim,
Stanisław Smater – Naczelnik Wydziały Środowiska
i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym,
Sławomir Zduńczyk – Inspektor z Wydziału Środowiska
i
Rolnictwa
Starostwa
Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim,
Małgorzata Pańczak – Sekretarz Urzędu Gminy Dębe
Wielkie.

T

o już drugi raz zwracam się do Państwa
z prośbą w tak krótkim czasie.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Członkom, którzy zrozumieli, że
tylko poprzez płacenie składek członkowskich awarie
drenarskie i konserwacja
rowów melioracyjnych będą
wykonywane. Musimy mieć
świadomość, że wszystkich
awarii w 2012r. GSW nie
usunie, ponieważ wpływy ze
składek są ciągle zbyt małe
a zaległości w bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych ogromne. Zarząd GSW
DW przyjął Plan zadań na
2012r. Realizacja przyjętego
„ Planu” jest uzależniona od
wpływów ze składek członkowskich. W imieniu całego
Zarządu serdecznie dziękuję
tym członkom, którzy w tym
roku wpłacili bieżącą oraz
zaległą składkę członkowską na rzecz Gminnej Spółki Wodnej. Gdyby zaległe
składki zostały wpłacone,
to pozwoliłoby nam zrealizować wiele z zadań zaplanowanych na rok 2012 przez
Zarząd Spółki.
Uprzejmie informuję Szanownych Państwa, że stan finansowy GSW DW na dzień
29.06.2012r. przedstawia się
następująco.

Wielkiego, trzecie miejsce
Pani Renata Barszczewska z
Cyganki.

które ufundował Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski.

Laureatki będą reprezentować nasza Gminę
podczas Olimpiady Powiatowej. Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody,

Katarzyna Padzik
Inspektor. ds. informacji,
promocji, kultury, kultury fizycznej i sportu

KOLEJNE SPOTKANIE WÓJTA GMINY Z SOŁTYSAMI

D

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE
CZŁONKOWIE
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE !

Głównym tematem spotkania były sprawy związane
z działalnością Gminnej
Spółki Wodnej w Dębem
Wielkim. W szczególności
omówione zostały prawa
i obowiązki członków Gminnej Spółki Wodnej w Dębem Wielkim wynikające
z ustawy Prawo wodne i statutu Gminnej Spółki Wodnej
a także prawa i obowiązki Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim
wynikające z ustawy Prawo
wodne. Następnie wskazano i omówiono prawa
i obowiązki Delegatów oraz

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej
w Dębem Wielkim. Kolejnym punktem spotkania było
podsumowanie akcji porządkowej zorganizowanej na terenie gminy. Na zakończenie
omówione zostały zasady
przyznawania i wysokości
diet dla sołtysów a także
została przedstawiona informacja dotycząca przyjęcia
wzoru herbu i flagi gminy.
Marzena Rogala
Insp. ds. obsługi Rady Gminy
oraz jednostek pomocniczych,
Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych

Wpłacone składki przez
członków to kwota 19.000,-zł,
Z tej kwoty;
- Rejonowy Związek Spółek
Wodnych - za obsługę pobrał
składkę 8.184,-zł
- zapłaciliśmy RZS Mińsk
Maz. za usunięte awarie drenarskie;
a/ w miejscowości Kobierne:
1/Robert Gańko - 2.146,63zł
2/Paweł Bartkiewicz
3.042,68zł,
b/ w miejscowości Cyganka:
1/Sadowski za kwotę –
364,72zł,
c/ w miejscowości Dębe
Wielkie II
1/Tadeusz Piotrkowicz za
kwotę – 518,88-zł.
Trwa konserwacja rowu
melioracyjnego w Jędrzejniku w kierunku Celinowa na
długości do ok. 800mb.Przewidywana kwota to około
1000 zł. Środki finansowe
pozostałe do dyspozycji GSW
DW to kwota 5.675, 05 zł.

Ponadto informuję, że ;
1/ wystąpiłam do Katastru
Wodnego o wydanie zaświadczenia upoważniającego nowy Zarząd do dzialania
w imieniu GSW,
2/ wystąpiłam do Urzędu Statystycznego w Siedlcach o nadanie GSW Regon
i PKD.
Przypominam, że dzialania
Zarządu GSW DW to tylko
i wyłącznie dzialania społeczne.
Zwracam się więc ponownie
z prośbą do członków Gminnej Spółki Wodnej, którzy
dotychczas nie wpłacili
składki bieżącej lub zaległej
proszę aby tego dokonali.
Jest to o tyle istotne, iż realizacja prac zaplanowanych
jest uzależniona od faktycznie wpłaconych kwot
składek członkowskich, po
prostu po ludzku od posiadanych pieniędzy. Gminna Spółka Wodna opiera
bowiem swoją działalność
głównie na składkach pieniężnych swoich członków.
W sposób szczególny pragnę również podziękować
tym mieszkańcom, którzy
we własnym zakresie wycinali drzewa na zmeliorowanych gruntach, a także wykaszali i odkrzaczali rowy
melioracyjne. Taka postawa Szanowni Państwo jest
przykładem troski o dobro
wspólne, jakim są urządzenia odwadniające w naszej
gminie.
Dziękujemy także Wójtowi
Gminy Dębe Wielkie, Radnym Gminy, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy za
pomoc i współpracę.
Wszystkich Mieszkańców
zainteresowanych działalnością GSW DW zapraszam
do udziału w posiedzeniu
Zarządu w dniu 4.07.2012r.
w Dziupli Gminy Dębe
Wielkie godzina 10,00.
W
imieniu
Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
w Dębem Wielkim

Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca
GSW Dębe Wielkie
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KULTURA / WYDARZENIA

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W CYGANCE

T

egoroczne
Gminne
Obchody Dnia Strażaka odbyły się dnia 6 maja
2012r. w Cygance. Niedzielne uroczystości rozpoczęły
się o godz. 11.00 Mszą Św.
w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Żukowie, którą
odprawił Proboszcz Parafii ks. Zenon Wójcik wraz
z ks. Markiem Wicikiem
i księdzem Ryszardem Woźniakiem. We mszy udział

pododdziałów
złożonych
ze strażaków służących w
lokalnych jednostkach OSP
na plac przy remizie strażackiej, gdzie nastąpiło przeformowanie oddziałów oraz
przygotowanie do uroczystego apelu.
Wśród zaproszonych Gości,
którzy zajęli miejsce przy
stole prezydialnym byli między innymi:

chocki,
5. Radny Powiatu Mińskiego, Sekretarz Miasta Halinów Robert Grubek,
6. Radny Powiatu Mińskiego
Ireneusz Piasecki,
7. Proboszcz Parafii w Żukowie ks. Zenon Wójcik,
8. Proboszcz Parafii w Dębem Wielkim ks. Henryk
Zaraś,

u rocz ystością dowod ził
Druh Bogdan Wójcik - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
a o sprawne i przyjemne
prowadzenie imprezy zadbał
Druh Marcin Grabarczyk Radny Gminy Dębe.

• Pani Beata Czerwińska

Po złożeniu meldunku
Druhowi Prezesowi Mirosławowi Jura o gotowości
pododdziałów Ochotniczych
Straży Pożarnych do rozpoczęcia uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka, nastąpiło podniesienie
flagi Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Poczet
flagowy został wystawiony
przez OSP Cyganka w składzie:

• Druh Paweł Kurowski

Dowódca pocztu flagowego
- Druh Grzegorz Gniado
Asysta - Grzegorz Gańko
Flagowy- Mariusz Gańko

wzięły: Poczet Sztandarowy
Oddziału Gminnego ZOSP
RP (poczet sztandarowy
sprawowała OSP Jędrzejnik),
poczty gminnych jednostek
OSP: Dębe Wielkie, Górki,
Ruda, Cyganka, oraz Poczty ze Szkół Podstawowych
i Gimnazjum Gminnego. Na
zakończenie Mszy Świętej
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cygance pod czujnym
okiem Rady Pedagogicznej
zaprezentowały krótki występ artystyczny przygotowany specjalnie dla Naszych
dzielnych Strażaków.
Następnym punktem Uroczystości był przemarsz

1. Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim Druh Mirosław Jura,
2. Wójt Gminy Dębe Wielkie, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Dębem Wielkim
Druh Krzysztof Kalinowski,
3. Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim st.
bryg. Jarosław Ufnal,
4. Młodszy specjalista ds.
operacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej w Mińsku
Mazowieckim Kamil Pło-

9. Ksiądz Marek Wicik,
10. Ksiądz Ryszard Woźniak.
Razem ze Strażakami w obchodach uczestniczyli Radni
Gminy Dębe Wielkie, sołtysi
oraz mieszkańcy.
Nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości
czuwał Druh Andrzej Gańko
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
Powiatowego, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem
Wielkim oraz Druh Grzegorz Ostrowski Komendant
Gminny ZOSP RP w Dębem Wielkim. Niedzielną

W dalszej części uroczystości zostały wręczone wyróżnienia oraz odznaczenia dla
zasłużonych dla pożarnictwa. W pierwszej kolejności
zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa
Mazowieckiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
• „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:
Druhna Barbara Chrościcka

• Pani Małgorzata Pańczak
• Druh Krzysztof Kalinowski
• Druh Karol Chróścik
• Druh Grzegorz Gańko
• Druh Mariusz Gańko
• Pan Rafał Kończyk
• Druh Mariusz Siporski
• Druh Bartłomiej Tkacz
• Druh Mirosław Wieczorek
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej „Odznaką
Strażak Wzorowy ” wyróżniony został Druh Arkadiusz
Siporski.
Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dębem Wielkim odznakę
za wysługę lat 40 otrzymał
Druh Jan Gniado.
Na zakończenie apelu został
odegrany hymn „Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP”, po czym nastąpiła
Defilada pod dowództwem
Druha Bogdana Wójcika.
Na nieco zziębniętych miłośników działalności ochotniczej straży pożarnej czekała „w zadość uczynieniu”
darmowa grochówka, którą
tradycyjnie
przygotował

„gminny kucharz” Druh Tadeusz Wójcik.
Ogromną atrakcją Gminnym Obchodów Dnia Strażaka był także fenomenalny
pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej jaki zaprezentowali
strażacy. Uczestnicy obchodów dnia strażaka po przebraniu się w odpowiedni
strój pod okiem wyszkolonych ratowników mogli
spróbować swoich sił w dyscyplinie ratownictwa jaką
jest ratownictwo techniczne,
a mianowicie w cięciu samochodu. Na zakończenie pokazów strażackich drużyna
w składzie: Mateusz Ostrowski, Przemysław Makos, Jakub Rek, Patryk Kozłowski,
Bartłomiej Niedźwiecki pod
dowództwem Druha Karola
Zbrożek zaprezentowali akcję gaśniczą.
Przygotowanie takiej imprezy to ogromny wysiłek,
w czasach kiedy wszyscy
strażacy pracują zawodowo,
a działalność ochotnicza jest
ich zamiłowaniem. Organizacja imprezy została dofinansowana z budżetu gminy
Dębe Wielkie.
Katarzyna PadzikInspektor. ds. informacji,
promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

Druh Tomasz Tkacz
• „Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali:
Druh Grzegorz Gniado
Druh Jan Wieczorek
• „Brązowym Medalem Za
Zasługi dla Pożarnictwa”
wyróżnieni zostali:

STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

W

dniu 18 kwietnia
2012r. w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie został rozstrzygnięty na etapie
gminnym konkurs plastyczny pn „20 lat Państwowej
Straży Pożarnej - jak nas
widzą tak nas malują”. XIV
edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży w wieku
od 5 do 16 lat została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Mińsku
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Mazowieckim. Na etapie
gminnym laureatami w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali:
I GRUPA MŁODSZA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ 5-8 LAT
uczennica Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
ANNA MATEJAK
II GRUPA ŚREDNIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ 9-12 LAT
uczennica Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim

KINGA KRÓLIKOWSKA
III GRUPA STARSZA
GIMNAZJUM 13-16 LAT
uczeń Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim
MATEUSZ MAJSZYK.

Prace plastyczne zostały
przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim do kolejnych etapów.

KULTURA / WYDARZENIA

ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

D

nia 1 lipca 2012r.
w gminie Dębe Wielkie obchodziliśmy ”Święto Gminy Dębe Wielkie”.
Tegorocznej imprezie oprócz
upalnej pogody towarzyszyło wiele różnorakich atrakcji
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Oficjalnego otwarcia Święta dokonał Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski wraz z księżmi z parafii pw. Św. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim
(Proboszcz parafii Henryk
Zaraś, ks. Józef Sobieraj,
którzy wspólnie przywitali wszystkich przybyłych
oraz życzyli dobrej zabawy.
W imprezie udział wzięli
m.in.: Wicestarosta Powiatu
Mińskiego Krzysztof Płochocki, Radny Powiatu Mińskiego Pan Ireneusz Piasecki,
Wójtowie i Burmistrzowie
Gmin ościennych, Zastępca
Przewodniczącej Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław
Siwik, Radni Gminy Dębe
Wielkie: Tomasz Ruciński,
Monika Tkaczyk, Przemysław Modliński, Renata Karpińska, Marcin Grabarczyk,
Krzysztof Górnik, Elżbieta
Bober, Proboszcz parafii w
Chrośli ks. Bogusław Wnuk,
sołtysi poszczególnych sołectw z terenu Gminy Dębe
Wielkie, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance Mirosława Popławska.
Jako pierwszy na scenie
zaprezentował się zespół
„Wrzosowianie” i „Mazowszaki”. Zespół wykonał wiele zabawnych piosenek oraz

skeczy „na ludowo”. Na zakończenie swojego występu
jedna z uczestniczek zespołu zaprezentowała repertuar
Maryli Rodowicz.
Następnie swoje zdolności
mogły zaprezentować „Magiczne Nutki” - zespół dziecięcy z Choszczówki Rudzkiej i Stojeckiej. W obecnym
składzie zespół istnieje od
stycznia 2012. Opiekunem
muzycznym zespołu „Magiczne nutki” jest Pani Marta Woźnica z Choszczówki
Stojeckiej.
Ogromną atrakcją „Święta
Gminy Dębe Wielkie” był
także fenomenalny pokaz
akcji ratowniczo-gaśniczej
jaki zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Dębego Wielkiego.
Młodzi adepci sztuki pożarniczej rozwinęli linię gaśniczą, ugasili płonące opony
oraz opatrzyli pozorowanego
poszkodowanego.
Kolejną atrakcją upalnego popołudnia był występ
„Inhalem”. Zespół powstał
w 2010 r. Członkowie zespołu poznali się dzięki radiostacji Anty-radio i nieistniejącej już audycji Antyparty.
Ścisły skład zespołu tworzą
inicjator i gitarzysta solowy
Paweł Remez zwany Remciem, wokalistka i autorka
tekstów Oliwka Karpińska
oraz Gitarzystka rytmiczna
i główna kompozytorka Milena Ziemborak. Niedawno
do zespołu dołączył także
perkusista Alex Sawwidis.

Inhalem tworzy głównie
utwory w klimacie rockowym
a inspiracje czerpie z zespołów lat 80.
Na tegorocznym Święcie
Gminy Dębe Wielkie gry
i zabawy dla najmłodszych
przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Szkoła z uśmiechem”
i partnerzy: Stowarzyszenie
„Przyjazne Dębe”, Ognisko artystyczno-edukacyjne „Rozwiń Skrzydła” oraz
Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Exploratorzy. Dzieci mogły m.in. zaprezentować swoje zdolności
w konkursie plastycznym
pt „Moje wakacyjne marzenie” (rysunek pastelami,
węglem). Super atrakcją był
kącik odkrywca i szukanie
skarbów. Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne
Exploratorzy zorganizowało wystawkę ciekawostek
artystycznych i wykopów.
Mieszkańcy mogli także
sprawdzić swoje zdolności w
rozgrywkach szachowo-warcabowych, które prowadził
Grzegorz Woźnica. Wszyscy
uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane
przez sponsorów. Atrakcji
dla dzieci, było znacznie
więcej – wystarczyło udać
się na drugą część placu,
gdzie królowało wesołe
miasteczko,
dmuchańce,
skakańce, trampolina bungee, stragany, kucyki i inne
atrakcje, których nie sposób
wymienić wszystkich.

Tegoroczne Święto Gminy było również okazją do
wręczenia nagród laureatom
konkursu „Piękna zagroda
wiejska 21012”. Pierwsze
miejsce zajęła Pani Elżbieta
Rek z Rudy, II miejsce zajął
Pan Jerzy Gańko z Cyganki,
III miejsce otrzymała Pani
Marianna Mirosz z Rudy.
Wszyscy pozostali uczestniczy konkursu otrzymali
również dyplomy i nagrody
pocieszenia, które wręczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie.
Gwiazdą wieczoru był
zespół „OR K IESTR A
DNI NASZYCH”. Zespół
w swojej autorskiej twórczości łączy elementy
folkloru podlaskiego, kaszubskiego, podhalańskiego, irlandzkiego, szanty
a także elementy muzyki

klasycznej oraz ekspresje
ostrego rocka.
Dużym powodzeniem cieszyły się także stoiska regionalne. Mieszkańcy mogli
posmakować m.in.: pyszności przygotowanych przez
Stowarzyszenie „Wrzosowianie”, a także podziwiać
własnoręcznie wykonane
arcydzieła a mianowicie:
obrazy Pani Katarzyny Rek
- malarki z Choszczówki
Dębskiej, kompozycje kwiatowe florystki z Choszczówki Dębskiej Pani Joanny
Antoszczak, oraz prace koronkarskie: piękne serwety
i bieżniki Pani Iwony Piątek
z Choszczówki Stojeckiej,
a także prace Pani Heleny
Wieczorek z Aleksandrówki.

Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom imprezy, druhom z jednostek OSP
z terenu gminy Dębe Wielkie, policjantom, ochroniarzom z Agencji Ochrony „Glok Polska” którzy
dbali o bezpieczeństwo
mieszkańców.
Dziękuje
także pracownikom Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za zapewnienie opieki
medycznej podczas Święta.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim
sponsorom „Święta Gminy
Dębe Wielkie” za okazaną
pomoc w zorganizowaniu
tak udanej imprezy.

Sponsor generalny - Gromulski Piekarnia Cukiernia,
Sponsorzy: Restauracja „Dębianka”, „ANWA-TECH” SP. ZO.O, Bank Spółdzielczy o/ Dębe Wielkie, PHU GLOBAL, Sp. J, ZAKŁAD MIĘSNY
„MINWAR”, INTERNATIONAL PLASTIC POLSKA SP ZO.O, Delikatesy A & M s.c.,
Delikatesy „He-Man”, Delikatesy „Bartos”, NOWA-TAXI Mińsk MAZOWIECKI, Zakład Produkcyjno-Handlowy „Delfin”, PPHU MARKER,
Cukiernia „MIŚ”, HURTOWNIA DROBIU „ANNADRÓB”, HURTOWNIA DROBIU „MILDROB”, Barbara i Wiesław Janczak,
HURTOWNIA ZABAWEK „DANEX”, Kwiaciarnia ”Stokrotka” , ORIFLAME
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2012 7

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE DĘBE”
TEATRZYKI DLA DZIECI

W

dniach 11 marca
oraz 1 kwietnia 2012r.
Stowarzyszenie Przyjazne
Dębe zorganizowało kolejne przedstawienia teatralne
dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy pt. „Zuzia w krainie czarów” oraz
„Ratunku Dzidziuś” (oba w
wykonaniu aktorów Teatru
Kuffer).
Przedstawienia tradycyjnie
już zgromadziły komplet publiczności, a jej żywe reakcje
jednoznacznie pokazały, że

spektakle bardzo podobały
się widzom.
Stowarzyszenie serdecznie
zaprasza na kolejne przedstawienia jesienią 2012r.
Do tego czasu zakończy się
prawdopodobnie remont pomieszczenia OSP w Dębem
Wielkim, w którym odbywają się przedstawienia.
Stowarzyszenie serdecznie
dziękuje wszystkim osobom
za wpłaty z tytułu 1% podatku za 2011 rok przekazywane przy okazji rozliczeń
podatku dochodowego za

ubiegły rok. Wszelkie przestawienia i inne działania
Stowarzyszenia są finansowane jedynie z tego źródła
dochodu.
POMOC POGORZELCOM
Stowarzyszenie Przyjazne
Dębe zorganizowało zbiórkę publiczną w celu pomocy
rodzinie poszkodowanej w
wyniku pożaru domu mieszkalnego w miejscowości Celinów, który miał miejsce 13
lutego 2012r. Na podstawie
zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

wydanego przez Wójta Gminy Dębe Wielkie, członkowie
Stowarzyszenia przeprowadzili w marcu 2012 zbiórki
w miejscowościach Dębe
Wielkie, Chrośla i Choszczówka Stojecka. Łącznie
zebrano kwotę 1.917,72 zł.
Dodatkowo Stowarzyszenie wsparło poszkodowaną
rodzinę z własnych środków kwotą ponad 800 zł.
Łączna kwota przekazanej
pomocy wyniosła 2.750
zł. Za ww. kwotę zakupiono i przekazano tej rodzinie materiały budowlane.

Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy za
wsparcie i pomoc okazaną drugiemu człowiekowi.

Prezes Stowarzyszenia
Paweł Rudnik

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”
UNIWERSYTET
DZIECI W SZKOLE.

P

o ciekawym i twórczym I semestrze roku
szkolnego, udanej Feriadzie
2012, wypoczęci, w dobrych
humorach, otwarci na nowe
wyzwania, nasi mali studenci rozpoczęli II semestr spotkań naukowych w ramach
Projektu Uniwersytet Dzieci
w Szkole. Powyższy projekt to program kilkunastu
zajęć akademickich prowadzonych przez naukowców
z różnych ścieżek edukacyjnych: społecznej, przyrodniczej, humanistycznej, nauk
formalnych i politechnicznych, zorganizowany przez
Stowarzyszenie
„Szkoła
z uśmiechem” we współpracy z Fundacją Uniwersytet
Dzieci.
Tematy warsztatów tego semestru również cieszyły się
wielkim zainteresowaniem
wśród dzieci, padło wiele
pytań i odpowiedzi oraz nie
zabrakło mega pozytywnych
emocji. Pokrótce:
Gdzie pradziadek chodził
na spacery? Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądał zwykły

dzień warszawiaków sto lat
temu. Przyjrzeli się budowlom, strojom i zwyczajom
tego okresu. Nagrodą po
trudnej pracy był fragment
filmu niemego z Charliem
Chaplinem. Jako ciekawostka - okazało się, że film bez
efektów specjalnych, a nawet
bez koloru i słów, może być
bardzo zabawny.
Co wynaleźli Arabowie?
„Salam alejkum” czyli pokój z Wami, tak przywitała
się ze studentami prowadząca warsztat. Zajęcia pełne
orientalnych obrazów, zapachów i dźwięków przybliżyły dzieciom wiedzę o kulturze, religii i wynalazkach
arabskich. Na zakończenie
każde dziecko stworzyło
własne zapachowe mydełko.
Czy można myśleć logicznie? Groźnie brzmiące na
wstępie warsztatu terminy
z zakresu logiki, okazały się później interesujące,
znajome i bardzo przydatne
w życiu codziennym. Nie
zabrakło również czasu na
wspólną zabawę – grę w Labirynt Logiki.
Jak nie zgubić się w podróży? W ramach tego spo-

tkania dzieci wybrały się
w podróż dookoła świata.
Dowiedziały się czym jest
skala, siatka kartograficzna
oraz nauczyły się odczytywać współrzędne kartograficzne.
Jak wyczarować magiczną
miksturę? Na zajęciach sala
zamieniła się w zaplecze apteki, a uczniowie w farmaceutów. Dzieci poznały różne formy leków, ich działanie
oraz produkcję. Zadaniem
kończącym warsztat było
przygotowanie odżywczego
kremu do rąk z witaminą
A lub E, który zapakowany
mógł być świetnym prezentem na Dzień Mamy.
Czy inżynier myśli jak projektant? Podczas warsztatu
studenci dowiedzieli się, jak
przebiega proces projektowania nowego produktu.
Również przekonali się, jakie kroki trzeba podjąć, aby
osiągnąć sukces. Pracując
w kilkuosobowych zespołach za pomocą kartonu,
taśm, spinaczy, butelki, papierowej rolki, nasi mali
studenci stworzyli prototyp
oczyszczalni wody.

Przed nimi jeszcze jedne –
ostatnie zajęcia połączone
z uroczystym zakończeniem
roku, które odbędą się pod
koniec czerwca na Wydziale
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Serdecznie gratulujemy naszym małym studentom zaliczenia roku akademickiego
2011/12 oraz życzymy wielu
sukcesów w przyszłości.
Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować naszym sponsorom, w szczególności:
MOSTOSTAL,
APPORT, PARTNER, CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR oraz innym za
możliwość zrealizowania
powyższego działania.
X PIKNIK RODZINNY
W DĘBEM WIELKIM
16.06.2012r. Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”
było współorganizatorem
X Pikniku Rodzinnego organizowanego
corocznie
w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim. W tym
roku piknik przebiegał pod
hasłem „Warto być dobrym”,
które było związane z akcją
prowadzoną w szkole za pośrednictwem stowarzyszenia
„Przyjazna szkoła”(fundator nagrody głównej- roweru). „Szkoła z uśmiechem”
przyłączyła się do tej akcji
i ufundowała wszystkim 76
dzieciom biorącym udział
w czynieniu dobra atrakcyjne nagrody pocieszenia.
Jesteśmy dumni z naszych
dobrych dzieciaczków, gratulujemy im z całego serca
i życzymy Najlepszego.
Zorganizowany przez nasze stowarzyszenie koncert
zespołu raperów FULL POWER SPIRIT z gościnnym
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udziałem piosenkarki Olgi
Szomańskiej, znakomicie
wpisywał się w hasło pikniku – „Warto być dobrym”.
W swoich piosenkach przekonywali nas: „Bądź wojownikiem, pozytywnym
wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź, bądź wojownikiem, Walcz miłością duchową amunicją…” Raperzy
nawiązali bardzo dobry kontakt z publicznością, przekazali ogrom swojej pozytywnej energii, a także dobrze
nastroili nas do oglądania
meczu Polska – Czechy. Bowiem dzięki zaangażowaniu „Szkoły z uśmiechem”
powstał na pikniku Kącik
Kibica – można było wspólnie pokibicować, oglądając
transmisję meczu, wyświetlaną na dużym ekranie.
Emocjom nie było końca!
Stowarzyszenie przygotowało na swoim stoisku wystawę „Okruchy wspomnień
mieszkańców Dębego Wielkiego i okolic utrwalone na
starej fotografii”. Wystawa
cieszyła się dużym powodzeniem, zwłaszcza, że
opowiadał o niej miejscowy
historyk Jan Majszyk (zdjęcia pochodziły w większości
z jego prywatnych zbiorów).
Była to ekspozycja zdjęć
z pierwszej połowy XX wieku z terenu Dębego Wielkiego i jego okolic. Przed-

stawiały żyjących tu ludzi
przy pracy, zabawie, nauce,
ubranych w stroje ludowe,
a także dawne budynki oraz
dokumentowały ważniejsze
uroczystości.
O zmroku odbył się podniebny spektakl latających
lampionów - 50 sztuk na
50-lecie oddania budynku
szkoły. Zamysłem pokazu
było, aby każdy poszczególny lampion wypuścił przedstawiciel danego rocznika,
kończącego tę szkołę.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim uczestnikom za
obecność, za pozytywne
emocje i dobrą zabawę !!!
Składamy również podziękowanie dla wszystkich
tych, którzy nam pomogli
w zorganizowaniu powyższego przedsięwzięcia, m.in.:
Apport Loistyka Sp. z o.o.,
Centrum Ogrodzeń Konstruktor, MARBO, GLOK,
Stowarzyszenie „Przyjazne
Dębe”, Akademia Sztuki
Walki, OSP Dębe Wielkie
oraz instytucjom publicznym za ich życzliwość i pozytywne załatwienie spraw.
Na zakończenie – szczególne
podziękowanie dla naszych
wolontariuszy-naktórychzawsze
i wszędzie możemy liczyć.
Zarząd
Stowarzyszenia
„Szkoła z Uśmiechem”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /SPORT

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
III MISTRZOSTWA
POWIATU MIŃSKIEGO
W TAEKWON-DO IT

III

Mistrzostwa Powiatu Mińskiego Taekwon-do ITF, które organizował klub Akademia Sztuk
Walki Taekwon-do ITF
wraz z trenerem Dawidem
Matwiejem i Joanną Mazurowską odbyły się 24 marca
2012 r. Organizacja zawodów została dofinansowana
ze środków budżetu Powiatu
Mińskiego w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
W zawodach wzięło udział
blisko 130 osób z 6 klubów
i 9 sekcji sportowych. Zawodnicy mogli zmagać się
w 4 konkurencjach: układy
formalne Taekwon-do ITF,
techniki specjalne (kopnięcie dosiężne z wyskoku), sumo-graping (przepychanki
na macie) i dla dzieci do 12
roku życia walki soft-kick
(walka przy użyciu piankowych mieczy), a dla młodzieży walki light kontakt
(walki na rękawice).
Dla zawodników Taekwon-do były to eliminacje do
zaplanowanych na 14 kwietnia br. Mistrzostw Polski
Taekwon-do ITF Choi Jung
Hwa w Oleśnicy
Po zakończonych konkurencjach techniczno sprawnościowych, każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy
medal i dyplom, a najlepsi
w swoich kategoriach otrzymali okazałe puchary. Podczas zawodów specjalny
puchar dla najmłodszego zawodnika otrzymała 5-letnia
Małgorzata Krzyżewska.
Na zakończenie zawodów
zostały rozdane puchary
i dyplomy dla poszczególnych drużyn.
W klasyfikacji końcowej
I miejsce zajął klub Akademia Sztuk Walki Taekwon-do ITF, trener Dawid Matwiej IV Dan, sekcje Mińsk
Mazowiecki Gim. nr 2, Dębe

Wielkie i Stojadła.
Na II miejscu drużynowo
uplasował się klub Tang Soo
Do „Ronin”-UPLKS Stanisławów sekcja - Jacka Keslera 3 gup i sekcja z Pustelnika
– Damiana Buczka 4gup.
III miejsce drużynowo wywalczyła od niedawna działająca w Cegłowie Akademia
Sztuk Walki-trenera Patryka
Matwieja I dan.
IV miejsce przypadło zawodnikom z Akademii Sztuk
Walki z Cyganki i Brzezin
trener Joanna Mazurowska
2cup.
V miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowej wywalczyli zawodnicy Mazowieckiego Centrum Tang Soo
Do z Zielonki trener Dariusz
Wójcicki II dan.
VI lokata wśród drużyn
przypadła Mazowieckiemu
Centrum Tang Soo Do z Wołomina trener Michał Majewski I gup.
Zawody przybiegały w duchu sportowej rywalizacji.
Duża frekwencja pokazuje potrzebę organizowania
tego typu imprez dla dzieci
i młodzieży. Organizatorzy
pragną podziękować wolontariuszom, sędziom, ratownikowi medycznemu – Ewie
Sobieraj oraz pani dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5
Ewie Szczerbie.
SUKCES ZŁOTEJ
DRUŻYNY AKADEMII SZTUK WALKI
Wspaniały sukces Złotej
Drużyny Akademii Sztuk
Walki na Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF Choi
Jung Hwa.
W sobotę 14 kwietnia br.
w Oleśnicy miały miejsce
II Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ITF Choi Jung
Hwa zorganizowane przez
Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF. W turnieju wzięło
udział ok. 200 zawodników
i zawodniczek z klubów

posiadających licencję Taekwon-do ITF z całego kraju. Świetnie zaprezentował
się klub Akademia Sztuk
Walki z Dębego Wielkiego
i Mińska Mazowieckiego
pod kierownictwem Dawida
Matwieja IV dan. Sześciu
zawodników wywalczyło
łącznie aż 20 medali - w tym
13 tytułów Mistrzów Polski Taekwon-do ITF. Wśród
dzieci zdominowała rywalki Weronika Berdyńska,
trzykrotnie stając na najwyższym stopniu podium –
w układach formalnych,
technikach
specjalnych
i walki semi-kalaki.
Ozłocona wróciła również
Katarzyna
Mazurowska,
zwyciężając w walkach
semi-contact,
technikach
specjalnych i układach.
Grzegorz Miros dwukrotnie
zdobył srebro ( walki semi-contact oraz light-contact ),
natomiast w układach uplasował się na trzeciej pozycji.
W kategorii kadetek dobrze
zaprezentowała się Martyna Majszyk, wygrywając
w technikach specjalnych
oraz w walkach semi-contact. Natomiast, w walkach
light-contact osiągnęła drugą lokatę, a w układach
trzecią. Wioletta Mórawska
także może pochwalić się
wysokimi wynikami. Zwyciężyła w układach formalnych, walkach semi-contact,
a w technikach specjalnych
wywalczyła drugie miejsce.
O dużym sukcesie może mówić Monika Wtulich, która
do puli osiągnięć może dołączyć trzy tytuły Mistrzyni
Polski (walki semi-contact,
light-contact, techniki specjalne) oraz srebro w układach formalnych stopni mistrzowskich seniorów.
”Uważam zawody za wyjątkowo udane, przy tak małej
liczbie zawodników udało
nam się przywieźć ogromną
liczbę medali. Jestem dumny z moich podopiecznych,
którzy pokazali wysoki

poziom wyszkolenia technicznego deklasując swoich rywali. Mam nadzieję,
że zmotywuje to kolejnych
młodych adeptów Taekwon-do do ciężkiej i systematycznej pracy na treningach,
a także zachęci nowe osoby do przyjścia na treningi
do Gimnazjum Miejskiego
nr 2 w Mińsku Mazowieckim i Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim, a także
do szkół w Cegłowie, Stojadłach, Cygance i Brzezinach,
gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
można na mistrzowskim
poziomie zgłębiać tajniki tak
wspaniałej sztuki walki, jaką
jest Taekwon-do”. Szczególnie chciałbym podziękować
Gminie Dębe Wielkie, która
zaangażowała się w pomoc
przy organizacji wyjazdu na
zawody.
POLSKA BIEGA
20 maja w Górkach odbyła się kolejna edycja biegu
„Polska biega” zorganizowana przez Akademię Sztuk
Walki pod patronatem Gazety Wyborczej przy współpracy z Wójtem gminy Dębe
Wielkie Panem Krzysztofem Kalinowskim. W tegorocznym biegu wystartowało blisko 50 uczestników
w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi – przedszkolaki mieli do pokonania
dystans 100 m – najstarsi
4 000m. Najliczniejszą gru-

pę stanowiły dzieci z ze
szkól podstawowych z terenu naszej gminy. Nie zabrakło też biegaczy z zaprzyjaźnionego Klubu Biegacza
DREPTAK. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu
z Urzędu Gminy Dębe Wielkie możliwe było nagrodzenie wszystkich startujących
drobnymi
upominkami,
a zdobywcy pierwszych
trzech miejsc otrzymali dodatkowo medale i pamiątkowe dyplomy.
Honorowym gościem był
wójt p. Krzysztof Kalinowski
który wystartował razem z zawodnikami.
Dzięki uprzejmości p. Andrzeja Zielińskiego wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali
odblaskowe opaski . Imprezę
biegową udało się zorganizować dzięki pracy wolontariuszy z klubu „Akademia
Sztuk Walki”, nad bezpieczeństwem
uczestników
czuwał ratownik medyczny p. Ewa Sobieraj. Organizatorzy Dawid Matwiej
i Joanna Mazurowska serdecznie dziękują prezesowi
firmy kosmetycznej Dax
Cosmetics p. Wojciechowi
Szulcowi za przekazane
kosmetyki, oraz dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Górkach p. Kasi Rosochackiej
za udostępnienie zaplecza
sanitarnego.
Dziękujemy
wszystkim startującym i zapraszamy do wspólnego startu w przyszłym roku.

Zawodnicy Akademii Sztuk
Walki oprócz udziału w zawodach mieli możliwość
zaprezentowania
swoich
umiejętności na pokazach
które odbyły się w Mińsku
w Szkole Podstawowej nr.5,
oraz w Cygance, Brzezinach
i Dębem Wielkim podczas
organizowanych tam festynów rodzinnych. Podczas
prezentacji technik podstawowych wzięli w nich
udział uczniowie na co dzień
trenujący w swoich szkołach, również przedszkolaki. Dodatkową atrakcją były
pokazy samoobrony i walk
light kontakowych w mistrzowskim wykonaniu ich
starszych kolegów, oraz testy
siły polegające na rozbijaniu
betonowych bloczków technikami ręcznymi.
W chwili obecnej klubowicze Akademii Sztuk Walki
przygotowują się do egzaminów na kolejne stopnie zaawansowania. A w czasie wakacji mogą wypocząć podczas
organizowanych przez Dawida Matwieja IV dan obozach
sportowo-rekreacyjnych. W
tym roku grupą ok 140 osobową wybieramy się do Gdyni
oraz na Wyspę Wolin, gdzie
oprócz treningów sportowych
zaplanowane są wycieczki
i korzystanie z uroków morza.
Prezes Stowarzyszenia
Dawid Matwiej

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

J

ak minął rok w Punkcie
Przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie „Sosenka”
Początek roku obfitował
w wydarzenia: 2 stycznia
dzieci brały udział w pokazie węży podczas którego
mogły poznać życie, gatunki oraz zwyczaje wężów.
14 stycznia przedszkolaki
wystąpiły podczas Choinki

Noworocznej w szkole, spotkały się z Mikołajem. Cały
dzień ukoronował poczęstunek przygotowany przez rodziców.
W marcu dzieci obejrzały kabaret profilaktyczny
„Piekielnie anielska sztuka”,
którego tematyka związana była z przeciwdziałaniu
przemocy. Jak każdego roku
dzieci brały udział w akcji

„Sprzątanie świata” zorganizowanej przez szkołę, która
odbyła się 22 kwietnia.
Maj to miesiąc wielu wydarzeń, które dzieci zapamiętają na długo: 8 maja odbyła
się wycieczka do Centrum
Kopernika i do Łazienek
Królewskich w Warszawie.
25 maja zorganizowany
został Dzień Matki-dzieci
wręczyły mamom kwiatki

wyhodowane w sali lekcyjnej, recytowały wierszyki
i śpiewały piosenki. Kolejne ważne wydarzenie, w
którym przedszkolaki brały
czynny udział to Festyn Rodzinny, organizowany przez
szkołę w dniu 27 maja. Korzystając z ładnej pogody
pod koniec maja wybraliśmy
się z dziećmi do gospodarstwa agroturystycznego w

Górkach, żeby poznać ptaki oraz zwierzęta wiejskie
i egzotyczne. Nastąpił wreszcie wymarzony dzień dla
każdego dziecka 1 czerwca- Międzynarodowy Dzień
Dziecka, który spędziliśmy
w „Swobodnej Przestrzeni”
w Cisiu, gdzie zabawom nie
było końca, a i słodki poczęstunek zadowolił każde
dziecko.

Ponadto odbywały się wycieczki związane z życiem w
ogrodzie, sadzie, polu i lesie
w różnych porach roku. Rok
szkolny zakończymy dniem
przejażdżki na grzbiecie kucyka.
Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”
Krystian Kędziora
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WYŚCIG CROSS COUNTRY

D

nia 16 czerwca 2012r.
Klub Kolarski V MAX
z Mińska Mazowieckiego
i Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski jako
organizatorzy
wyścigów,
przygotowali dla mieszkańców gminy Dębe Wielkie
wspaniały spektakl. Kierunek ekspansji kolarskiego
peletonu nie był przypadkowy, bowiem od zeszłego roku funkcjonuje w tej
gminie aż cztery grupy młodych miłośników rowerów.
W Rudzie, Cygance, Górkach i Dębem Wielkim pod
okiem Jacka Tomkiewicza
trenują dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Doskonałą okazją do organizacji pierwszego wyścigu
Cross Country w Dębem
Wielkim był sobotni piknik rodzinny przy tutejszej

Szkole Podstawowej. Dużo
wcześniej udział w rywalizacji zapowiedzieli kolarze
z innych miejscowości powiatu. W upalną sobotę
przybyli do Dębego Wlk. zawodnicy z Halinowa, Siennicy, Mrozów, Wiśniewa,
Jędrzejowa, Rudy, Górek,
Cyganki, Mińska Mazowieckiego i Warszawy. Rywalizacja toczyła się w obrębie
kompleksu parkowego tuz
przy Szkole Podstawowej co
dawało kibicom doskonałą
oglądalność kolarskich zmagań.
Jako pierwsze na starcie
pojawiły się dzieci w wieku
11-14 lat. Gorący doping od
publiczności dostała Maryla
Domańska - bardzo ambitna zawodniczka Kolarskiej
Szkółki „Dębe Wielkie”,
która musiała tego dnia

G.L.U. KLUB SPORTOWY
„PŁOMIEŃ”

G

.L.U.K.S
Płomień
Dębe Wielkie to organizacja wspierająca kulturę
fizyczną na terenie gminy
.W jej szeregach znajduję się
m.in. drużyna piłkarska Płomień Dębe Wielkie
Bardzo miło jest nam poinformować ,że drużyna seniorska uzyskała awans do
wyższej klasy rozgrywkowej
(mimo trudności związanych
z remontem gminnego boiska)i od nowego sezonu będzie występować w A klasie
OZPN Siedlce. W tym miejscu chciałbym podziękować

wszystkim
zawodnikom
oraz osobom zaangażowanym w działalność sekcji .
Drużyna juniorska Jmł
95/96 zajęła ostatecznie
6 miejsce na 12 zespołów
które przystąpiły do rozgrywek.
Korzystając z okazji zapraszam wszystkich chłopców
z rocznika 1994 1995 1996
do zgłaszania się do drużyny piłkarskiej juniorów na
nr tel 609-673-033
Prezes GLUKS „Płomień’
Mirosław Garbecki

ustąpić tylko doświadczonej
Małgosi Tomaszyckiej z V
MAXU Mińsk Maz. Trzecia na mecie była pracowita
Kinga Zgorzelska z Kolarskiej Szkółki „Halinów”.
W tej samej grupie wiekowej
wśród chłopców zgodnie z
prognozami wygrał zawodnik Warszawskiego Klubu
Kolarskiego - Dominik Górak. Wielką niespodziankę
sprawił gospodarzom Kacper Ostrowski z Kolarskiej
Szkółki „Dębe Wielkie”
przyjeżdżając na drugiej pozycji ! Trzeci był zawodnik
Kolarskiej Szkółki „Cyganka” Dawid Ostrowski.
Zmagania starszych dzieci - powyżej lat 15, to już
dominacja
zawodników
z mińskiego V MAXU Dominika Jarosza, Radka
Soszyńskiego i Karola Pałdyny. Największym zainteresowaniem cieszył się
jednak wyścig zawodników
„Elity” czyli kolarzy pełnoletnich. Od samego startu
aż do mety nie oddał prowadzenia kolarz V MAXU
Mińsk Mazowiecki Adam
Borkowski.
Podopieczny
trenera Jacka Tomkiewicza
w tym sezonie prezentuje
wyborną formę wygrywając

zarówno wyścigi szosowe
jak i MTB. Drugi finiszował
Tomasz Szczepaniak z BSA
PRO-TOUR przed Kamilem
Boruckim z V MAXU. Ten
wyścig był fantastycznym
pokazem prawdziwej sportowej walki gdzie nie brakuje
adrenaliny, dramaturgii, rozczarowań i radości. To tutaj
młodzież uczy się czym są
zasady „fair play”, szacunek
dla rywali, koleżeństwo.
Na sam koniec kolarskiego
widowiska publiczność zobaczyła jeszcze popisowy
przejazd na dystansie 500
metrów, dwojga najmłodszych uczestników imprezy. Sześcioletni Alan Rek
z Mińska Mazowieckiego
oraz dziesięcioletnia Julia Kalinowska z Dębego
Wielkiego, dali widzom
mistrzowski pokaz kunsztu kolarskiego a starszym

SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE

W turnieju tenisa stołowego
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjazne Dębe

troje naszych uczniów stanęło na podium: Iza Wiercioch
zajęła II miejsce w kategorii
kl. V – VI, w kategorii kl.
I–IV, II miejsce zajął Karol
Wieczorek, III miejsce Piotr
Gniado.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBEM WIELKIM
III miejsce w Mistrzostwach Regionu Siedleckiego w Piłce Nożnej
Dziewcząt zajęła drużyna
w składzie: Maryla Domańska, Weronika Gańko, Aleksandra Kowalczyk, Patrycja
Mikulska, Emilia Niemyjska, Ilona Rawska, Marysia

Siporska, Natalia Sobiecka,
Marta Piekarska, Magda
Przybyłowska, Iza Czumaj,
Weronika Tkaczyk.
Krzysztof Rek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE
Nasi uczniowie w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Dyrektora S.P nr 2 w Mińsku
Mazowieckim zajęli następujące miejsca:.

II miejsce w biegu na
600 m – Wiktoria Głuchowska kl. Vb,

I miejsce w biegu na 800 m –
Szymon Walasek kl. Vb,

Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie
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„..to kolejna udana impreza
kolarska w naszym powiecie. Coraz więcej jest wokół

nas chętnych do współpracy
zadowolonych ludzi, sponsorów.. Coraz więcej świadomości o potrzebie wspierania sportowych imprez
dla dzieci i młodzieży. Jak
powiedziałem na początku
roku - sezon kolarski 2012
będzie wyjątkowy zarówno
dla moich podopiecznych
jak i mieszkańców powiatu.
Jeszcze tego lata znów będziemy wspólnie bawić się
w Okuniewie, Mistowie oraz
kilkakrotnie w Mińsku Mazowieckim..”(Jacek Tomkiewicz - V MAX)
Galerie zdjęć z imprezy oraz wyniki wyścigu
dostępne są na stronach:
www.vmaxkolarze.pl oraz
www.debewielkie.pl

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Sylwia Szuba, Karolina
Manowska i Iza Wiercioch
wywalczyły III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
w Drużynowym Tenisie Stołowym.

kolegom - jasne przesłanie: „to idzie młodość” !!
Ceremonia dekoracji zwycięzców odbyła się na scenie
głównej festynu a fundatorem cennych nagród rzeczowych był współorganizator
wyścigu - Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski.

III miejsce w skoku w dal
– Aleksandra Smuga kl. Va

GIMNAZIUM GMINNE W DĘBEM WIELKIM
łodzież z gimna- miejsce( Patryk Karpiński,
zjum odnosi nadal Dominik Bąk, Michał Brewliczne sukcesy sportowe w czyński, Mateusz Janczak)
wielu dyscyplinach. W PoSkok w dal – klasy III
wiatowych Mistrzostwach
dziewczęta: I miejsce Klauw Lekkoatletyce w Mińsku
dia Demianiuk, II miejsce
Mazowieckim uzyskaliśmy
Aneta Gańko, III miejsce
następujące wyniki:
Agata Kalinowska. Skok
Konkurencje biegowe: 400 m w dal chłopców klas I – II –
– Aleksandra Woźnica II miejsce Mateusz Kowalski
I miejsce, 200 m – MarPchnięcie kulą - dziewczęta Karwowska II miejsce,
ta klas III – Kamila Tymiń300 m – Przemysław Bartska II miejsce i Małgorzata
kiewicz II miejsce.
Siporska III miejsce. Skok
Sztafety 4 x100 m: I miej- w dal dziewcząt – Martyna
sce dziewczęta klas I –II Majszyk I miejsce.
( Małgorzata Pyrek, Patrycja
30 maja 2012 r. tradycyjKsiążek, Weronika Krawnie w szkole odbyła się
czyk, Martyna Majszyk);
Gimnazjada – dzień sportu
I miejsce dziewczęta klasy
szkolnego. Uczniowie ryIII ( Angelika Jackiewicz,
walizowali ze sobą w wielu
Katarzyna Pechcin, Mariola
dyscyplinach. W tym roku
Konowrocka, Marta KarGimnazjadę, pod kierunwowska); I miejsce chłopcy
kiem nauczycieli wychoklas I – II ( Mateusz Kowalwania fizycznego, przygoski, Michał Zdunik, Jakub
towali uczniowie w ramach
Chojecki, Przemysław Bartprojektu edukacyjnego prokiewicz)
mując nie tylko sport, ale
Sztafeta olimpijska klas III również zdrową żywność
dziewcząt – I miejsce ( NaJolanta Kościuch
talia Janiak, Aneta Gańko,
Dyrektor
Agata Kalinowska, Klaudia
Gimnazjum Gminnego
Demianiuk). Sztafeta Olimw Dębem Wielkim
pijska klas III chłopców – III

M

KULTURA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ OLECH

W

dniu 22 maja 2012
roku na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim, przyjechała Pani Joanna Olech. Spotkanie odbyło
się w gościnnych progach
KISS „Dziupla”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas
czwartych Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
wraz z opiekunami.
Autorka
opowiedziała
dzieciom w jaki sposób została pisarką, skąd czerpie
pomysły na książki, kto był
pierwowzorem niektórych
bohaterów. Przedstawiła napisane i zilustrowane przez

siebie książki oraz przeczytała fragmenty niektórych
z nich. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem słuchali jej
opowieści. Pani Joanna
Olech przeprowadziła kilka
konkursów i zabaw, które spotkały się z olbrzymim
zainteresowaniem
i spontaniczną reakcją zebranych. Uczestnicy spotkania mięli okazję popisać
się znajomością utworów
oraz własną inwencją twórczą. Każdy uczestnik konkursu, został nagrodzony
słodyczami oraz gromkimi
brawami. Nasz gość od-

powiadał także na pytania
czytelników. Otwartość,
naturalność,
życzliwość
Autorki zachwyciła zebranych. Pani Joanna nawiązała rewelacyjny kontakt
z dziećmi, które świetnie
się bawiły.
Po spotkaniu chętni mogli dostać autograf autorki
wraz z osobistą dedykacją
oraz pamiątkową pieczątką.
To spotkanie można zaliczyć do wyjątkowo udanych.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej

GMINNE ELIMINACJE XXIX KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

JOANNA
OLECH
absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, pisarka i ilustratorka, krytyk literacki, juror
konkursów literackich
i ilustratorskich, członek Polskiej Sekcji IBBY.
Swoje teksty publikuje
m.in. w „Nowych Książkach” „Rzeczypospolitej”.
Za teksty książek i ilustracje zdobyła wiele nagród
i wyróżnień, m.in. nagrodę
Naszej Księgarni, nagrodę
im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę specjalną
Polskiej Sekcji IBBY. Autorka m.in.: „Dynastii
Miziołków”, „Pompona
w rodzinie Fisiów”,
„Pulpeta i Prudencji”,
„ Gdzie diabeł mówi…do
usług!”.

7

maja 2012 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w
Dębem Wielkim odbyły się
Gminne Eliminacje XXIX
Konkursu Recytatorskiego dla
Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Do konkursu przystąpili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej w Górkach
i Szkoły Podstawowej w Rudzie. Jury w składzie: Karolina
Marcinkowska – Przewodnicząca Komisji, oraz członkowie komisji: Elżbieta Chodkowska, Danuta Komorzycka,
Wiesław Chomiuk, oceniało
dobór repertuaru, interpretację
utworu oraz ogólne wrażenie
artystyczne. Do eliminacji
powiatowych komisja zakwalifikowała następujące osoby:
W grupie 1 (klasy I-III):

Patryk Ślusarczyk ze SP
w Górkach, Kornelia Woźnica ze SP w Dębem Wielkim, Natalia Maciążek ze SP
w Rudzie.
W grupie 2 (klasy IV-VI):
Karolina Komorzycka ze
SP w Rudzie, Paula Padzik
ze SP w Dębem Wielkim,
Damian Woźnica ze SP
w Górkach
Organizatorem eliminacji
była Gminna Biblioteka Publiczna, która dla wszystkich
uczestników konkursu przygotowała pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej

Wypożyczalnia, czytelnia,
czytelnia internetowa zaprasza w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

10.00 – 18.00
8.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

ZAPRASZAMY

DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU FIRMOWEGO W DĘBEM WIELKIM
UL. STRAŻACKA 3A
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

K

ońcówka roku szkolnego upływa w naszej
szkole bardzo aktywnie. Organizujemy wiele przedsięwzięć podsumowujących naszą pracę i urozmaicających
życie szkoły. Spartakiada,
Zielona Szkoła, Piknik Rodzinny to tylko niektóre akcje podejmowane w ostatnim
okresie.
22 maja 2012r. już po raz
dziesiąty spotkały się dzieci
z oddziałów przedszkolnych
szkół w Rudzie, Cygance,
Górkach oraz Dębem Wielkim w łącznej liczbie 108
osób, aby spróbować sił
w zawodach, grach sportowych, nawiązać nowe znajomości, a przede wszystkim
wesoło i przyjemnie spędzić
ten wyjątkowy dzień w gronie rówieśników. Imprezę
uroczyście otworzyły jej
organizatorki, nauczycielki
oddziałów przedszkolnych
z tutejszej szkoły: p. Ela Szafrankiewicz i p. Ewa Woźnica oraz honorowi goście:
p. Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie,
p. Krzysztof Rek- Dyrektor
i p. Agnieszka Wojda - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
Wszyscy życzyli milusińskim wesołej zabawy i prawdziwych sportowych emocji.
Rozgrzewką i wstępem do
zawodów sportowych było
wspólne czytanie utworów
przez zaproszonych gości
i wychowawczynie grup
w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.
Imprezę rozpoczęły mecze
piłki nożnej. Pięcioosobowe drużyny każdej szkoły
dopingowane przez swych
kolegów śmiało ruszały do
boju, potem zawodnicy pokonywali urozmaicony tor
przeszkód, sprawdzali swe
siły w przeciąganiu liny,
w biegach na czas, w przenoszeniu wody, w rzutach
do celu. Salwy śmiechu
wywoływały skoki w workach. Chwilą odpoczynku
dla wszystkich były popisy

wokalne solistów i chórów
przedszkolnych.
Nadzór
sędziowski nad całością zawodów sprawował p. Józef
Tkaczyk wraz ze swymi
wychowankami – uczniami
kl. VI A. Po ciężkich i wyczerpujących bojach sportowych, ale prowadzonych
w duchu fair- play przedszkolaki regenerowały swe siły
oglądając przedstawienie
przygotowane przez szkolne
koło teatralne prowadzone
przez p. Iwonę Słodownik
oraz zajadając się kiełbaskami z grilla i częstując się
słodkościami przygotowanymi przez rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych
szkoły w Dębem Wielkim,
jak również sponsorowanymi przez Radę Rodziców
przy szkole.

Za cały wkład pracy Rodzicom oraz wszystkim sponsorom składamy serdeczne
podziękowania.
28 maja 2012 r. wyruszyliśmy na „Zieloną Szkołę”
do miejscowości Serwy
na Suwalszczyźnie. Zwiedziliśmy wiele ciekawych
miejsc na obszarze Mazur
i Suwalszczyzny. Zakwaterowano nas w ośrodku wypoczynkowo – rekreacyjnym
w Serwach, koło Augustowa. Obsługa ośrodka oferowała nam wyżywienie
w oparciu o tradycyjną, regionalną kuchnię, znakomite
warunki lokalowe, umeblowane i dobrze wyposażone
pokoje o wysokim standardzie. Malownicze położenie

nych w programie nauczyciele organizowali również
zabawy integracyjne, zawody sportowe, wspólne
śpiewanie, ognisko wraz
z pieczeniem kiełbasek,
dyskoteki. Zwieńczeniem
wyjazdu było ułożenie i wybranie przez dzieci oficjalnej
piosenki „Zielonej Szkoły
2012”, tzw. echa.
Miesiąc kwiecień, był
w naszej szkole miesiącem
obfitującym w wydarzenia związane z przyrodą.
Oprócz tygodnia obchodów
Dnia Ziemi (16-20 kwietnia)
w naszej szkole odbył się
szkolny i powiatowy etap I
Międzyszkolnego Konkursu
Przyrodniczego. Koordynatorami działań były p. Eweli-

czekali już na uczestników
harcerze, którzy wręczali
uczniom karty z zadaniami, w których rozwiązaniu
musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, jak
również praktyczną, którą
uzyskali na lekcjach przyrody. Po powrocie do szkoły na
wszystkich uczestników czekało jeszcze ostatnie zadanie
- wykonanie pamiątkowych
kart do szkolnej kroniki. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy mogli podziwiać część
artystyczną przygotowaną
przez uczniów z klasy IVA.
W efekcie międzyszkolnej
rywalizacji, na podstawie
wyników obu etapów wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce – Szkoła
Podstawowa Nr 5 w Mińsku

Niebywałą niespodzianką
dla dzieci było pojawienie
się na placu wozu strażackiego OSP ze Świdrów Małych oraz strażaków, którzy
opowiadali o swojej pracy,
prezentowali wóz bojowy
i sprzęt wykorzystywany
podczas akcji ratunkowych.
Na koniec zaprosili wszystkie przedszkolaki do środka
pojazdu.
Imprezę zakończono uhonorowaniem
ambitnych,
małych sportowców, wręczeniem dyplomów i medali
ufundowanych przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy oraz upominków
dla każdego małego sportowca sponsorowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uśmiechnięte buzie, radosne oczy przedszkolaków
świadczyły o udanej imprezie. Nadmienić należy, że nie
odbyłaby się ona, gdyby nie
wielkie zaangażowanie rodziców dzieci z klas „0” ze
szkoły w Dębem Wielkim.
To oni piekli ciasta, wspomagali organizatorki swą
pomocą w czasie trwania
uroczystości.

ośrodka, w pobliżu jeziora
i lasów uatrakcyjniało dzieciom pobyt.
Wyprawę zaczęliśmy od
zwiedzania Muzeum Rolnictwa i skansenów w Ciechanowcu, odbyliśmy rejs
statkiem po Kanale Augustowskim, szklakiem papieża Jana Pawła II.
W programie były również: przejazd Wigierską
Kolejką Wąskotorową oraz
zwiedzanie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach,
pobyt w Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego.
Jednak największą atrakcją
był wyjazd do Aquaparku
w Druskiennikach na Litwie.
Ostatniego dnia dzieci miały
niepowtarzalną okazję do
wypróbowania swoich umiejętności kulinarnych piekąc
chleb i kartacze w pobliskich
gospodarstwach agroturystycznych.
Prócz atrakcji zaplanowa-
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na Grzechnik i p. Agnieszka
Wojda – nauczycielki przyrody. Do konkursu zgłosiło
się siedem szkół z powiatu
mińskiego. W ramach etapu
szkolnego uczniowie klas
IV-VI musieli rozwiązać
test wyboru składający się
z 35 pytań, w efekcie zostały wyłonione czteroosobowe drużyny, które wzięły
udział w etapie powiatowym
a zarazem finałowym. Etap
szkolny odbył się 11 kwietnia, wzięło w nim udział 50
uczniów, głównie z klas V.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
uczniowie klasy Vb: Kacper Pyrek, Magdalena Majchrzyk, Weronika Tkaczyk
oraz Jan Trebnio z klasy
IVA. Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w dalszym
etapie. Finał miał miejsce 19
kwietnia i przybrał formę
biegu na orientację po Dębem Wielkim. Uczniowie
otrzymali mapy, na których
oznaczone były punkty kontrolne. Po dotarciu do punktu

Mazowieckim, II Miejsce
– Szkoła Podstawowa Nr 2
w Mińsku Mazowieckim
i Szkoła Podstawowa w Rudzie, III Miejsce - Szkoła
Podstawowa w Siennicy.
Zorganizowaliśmy również
Międzyszkolny
Konkurs
Historyczny pt. „Historia
Polski – od powstania państwa do 2004 r.” Działania
koordynowała p. Olga Laskowska, nauczycielka historii i społeczeństwa. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych powiatu mińskiego i miał formę konkursu drużynowego. Jego celem
było rozbudzenie w uczniach
zainteresowania
kulturą
i historią Polski, zachęcenie
uczniów do samodzielnego
poszerzania swojej wiedzy,
uporządkowanie wiedzy już
przez uczniów posiadanej.
Przeprowadzono go w trzech
etapach (szkolny, powiatowy, finał). Etap powiatowy
i finałowy odbył się w na-

szej szkole. Do konkursu
przystąpiło siedem szkół.
Finał, miał formę ustną. Naszą szkołę reprezentowała
drużyna w następującym
składzie: Weronika Tkaczyk
i Magdalena Majchrzyk z
klasy Vb oraz Maciek Skorupa z klasy VIb. Największą liczbę punktów zdobyły
zespoły z Siennicy i z Dębego Wielkiego.
13,14 i 18 czerwca w szkole zaroiło się od księżniczek, kopciuszków, wróżek,
krasnoludków i dzielnych
rycerzy. A wszystko to za
sprawą I Festiwalu Bajek,
który został zorganizowany
przez nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej. Z tej
okazji wszystkie klasy I-III
przygotowały pod kierunkiem swoich wychowawczyń
adaptację jakiejś znanej bajki. Oklaskom i wzruszeniom
nie było końca! Teraz wiemy
na pewno, że w młodszych
klasach naszej szkoły mamy
wiele wspaniałych talentów
aktorskich, które z pewnością będziemy rozwijać podczas kolejnych przeglądów
teatralnych.
16 czerwca 2012 roku odbył się X Piknik Rodzinny. Głównym przesłaniem
imprezy była prezentacja
dorobku artystycznego dzieci oraz upamiętnienie 50.
rocznicy oddania do użytku
budynku szkoły. Podczas
imprezy dzieci z klas O-III
zaprezentowały umiejętności
wokalne, taneczne i aktorskie. Klasy starsze dokonały
swej prezentacji w formie
portfolio, które uczestnicy
pikniku mogli oglądać na
terenie szkoły. Swoje osiągnięcia prezentowały również dzieci z poszczególnych
sekcji i kół zainteresowań
działających w szkole i poza
nią. I tak wszyscy podziwiali występy koła teatralnego, szkoły tańca, szkoły
muzycznej oraz Studium
Języków Obcych. Uczniowie
z klasy szóstej przygotowali ciekawe przedstawienie
historyczne. Piknik był też
doskonałą okazją na podsumowanie Międzyszkolnych
Konkursów - Historycznego
i Przyrodniczego oraz akcji
„Warto być dobrym” i VIII
Konkursu „ Zbiórka makulatury” organizowanego przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego, do którego przystąpiła nasza szkoła.
dokończenie artykułu
na str.13.
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dokończenie artykułu
ze str.12
Dużą atrakcją pikniku były
zawody rowerowe przygotowane przez p. Jacka Tomkiewicza. Na zwycięskim
podium stawali zawodnicy w
kilku kategoriach wiekowych.
Dech w piersiach zapierały
jak co roku pokazy taekwondo w wykonaniu Akademii
Sztuk Walki pod kierunkiem p. Dawida Matwieja.
Oprócz pokazów i występów można było odwiedzić
jedno z wielu stoisk, począwszy od stoiska Szkolnego Koła „Caritas”, gdzie
malowano twarze i sprzedawano przepiękną biżuterię wykonaną przez dzieci,
poprzez kiermasz wytwo-

rów dziecięcych, wystawę
prac origami i de coupache,
a skończywszy na kiermaszu
zabawek.
Harcerze ze szczepu drużyn 303 Mińsk Mazowiecki
i 37 drużyna z Dębego Wielkiego przygotowały kącik
gdzie można było nauczyć
się udzielania pierwszej pomocy. Obok p. Teresa Zagórska dokonywała pomiaru
ciśnienia i poziomu cukru
we krwi.
Młodsze dzieci świetnie
bawiły się na placu zabaw,
a wśród starszych rozgrywane były mecze sportowe oraz
zabawy z chustą.
Kolejki ustawiały się przed
punktem loterii fantowej,
gdzie za 5zł można było wygrać wiele ciekawych upo-

minków, a główną nagrodą
był rower górski.
Strudzeni goście mogli odpocząć i posilić się w kawiarence gdzie serwowano przepyszne ciasta z domowego
wypieku lub zjeść przysmaki z grilla.
W nawiązaniu do jubileuszu
stowarzyszenie
„Szkoła
z uśmiechem” przygotowało wystawę fotograficzną „Okruchy wspomnień
mieszkańców Dębego i okolic”. Wystawa cieszyła się
tym większym zainteresowaniem, iż na miejscu p. Jan
Majszyk chętnie opowiadał
o historii Dębego i opisywał
poszczególne zdjęcia. Wiele osób oglądało też kroniki
szkolne i z zaciekawieniem
odszukiwało siebie na listach
absolwentów (w sumie 3183

osoby) poszczególnych roczników na przestrzeni 50. lat.
Dopełnieniem był pyszny
tort z wizerunkiem naszej
szkoły ufundowany przez
Studium Języków Obcych
oraz podniebny spektakl
latających lampionów odpalonych przez absolwentów z
50. roczników pod czujnym
okiem druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dębem
Wielkim. Na zakończenie
z koncertem muzycznym
wystąpił zespół „Full Power
Spirit”. Ze względu na okoliczności Euro 2012 stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” wyszła z inicjatywą
organizacji Klubu Kibica.
Uczestnicy pikniku wspólnie zagrzewali do walki
i kibicowali polskiej drużynie piłki nożnej.

Tak wspaniała impreza mogła się odbyć tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu
i współpracy dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz
licznego grona sponsorów.
Dziękujemy…

Krzysztof Rek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
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ierwszy Dzień Wiosny nazywany również Dniem Samorządności
Szkolnej rozpoczął się porannym apelem, wszystkie
klasy odśpiewały piosenki
o Wiośnie. Po części artystycznej przeprowadzono
konkurs „Mam Talent”.

Kieleckiej w Tokarni oraz
Dąb Bartek w Zagnańcu.
26 kwietnia kl. O–III zwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Maj
w naszej szkole rozpoczęliśmy uroczystością związaną z Rocznicą Uchwalenia
Konstytucji III Maja. Kl. II

Były pokazy tańca, śpiewu
oraz ustawienie piramidy
gimnastycznej. Odbył się
pokaz mody „Wiosna – Lato
2012”. Główną atrakcją było
Topienie Marzanny w pobliskiej rzece. Przed Świętami
Wielkiej Nocy uczniowie
kl. I-III przygotowali przedstawienie przybliżające te
święta. Ks. Zenon Wójcik
poświęcił pokarm po czym
dzieci i pracownicy szkoły podzielili się jajkiem.
23.04.2012 r. uczniowie kl.
IV–VI wyruszyli na dwudniową wycieczkę w Góry
Świętokrzyskie. Zobaczyli wiele ciekawych miejsc:
Łysa Góra, na której znajduje się Klasztor Benedyktyński i Święty Krzyż, Świętą
Katarzynę, poznali świat
minerałów, Ruiny Zamku
w Chęcinach, Muzeum Wsi

wyeksponowała
symbole
narodowe a uczennice kl.
VI zaprezentowały montaż
słowno – muzyczny. Apel
zakończono uroczystym
polonezem w wykonaniu
kl. V i VI. 6 maja odbyły
się Gminne obchody Dnia
Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w Kościele Miłosierdzia
Bożego w Żukowie. Na zakończenie Mszy św. dzieci z
naszej szkoły zaprezentowały krótki występ artystyczny
przygotowany specjalnie dla
Strażaków. Po przemarszu
i uroczystym apelu ogromną atrakcją był pokaz akcji
ratowniczo-gaśniczej, zaprezentowany przez strażaków
na boisku szkolnym m.in.
ratownictwo techniczne
a mianowicie cięcie samochodu i akcja gaśnicza. 22

maja oddział przedszkolny wyruszył na X Gminną Spartakiadę do Dębego
Wielkiego. Po zaciętych
rozgrywkach nasze dzieci
uzyskały największą ilość
punktów i zajęły pierwsze
miejsce. Kończąc
miesiąc maj uczniowie oddziału
przedszkolnego
i kl. III odwiedzili Komendę Policji w Mińsku Maz.
gdzie mogli zobaczyć jak
ujawnia się linie papilarne, bada różne przedmioty
pod mikroskopem czy robi
fachowe zdjęcia. Czerwiec
w naszej szkole rozpoczął
się Dniem Rodziny oraz
Dniem Sportu. Dzieci z kl.
I, II i VI przywitały rodziców uroczystą akademią.
Na zakończenie występu
wszyscy uczniowie odśpiewali rodzicom STO LAT
oraz wręczyli własnoręcznie
przygotowane upominki. Po
części artystycznej nastąpił
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Po
słodkościach przyszedł czas
na Dzień Sportu. Dzieci rywalizowały: w meczach piłki nożnej, dwóch ogniach,
przeciąganiu liny, rzutach
do kosza i wyścigach w workach. Wygrane drużyny stanęły na podium i otrzymały
medale a dla wszystkich
grup był popcorn, słodkie
kuleczki i lizaki. 12.06.2012
r. dzieci z „zerówki” odwiedziły Kucykową Zagrodę,
gdzie wspaniale się bawiły
i jeździły na kucykach. Pani
Ewa Krasnodębska zorganizowała konkurs na najładniejszy koszyczek wiel-

kanocny, który cieszył się
dużym zainteresowaniem.
Uczniowie klas młodszych
wzięły udział w IV Turnieju
Tymbarka „Z podwórka na
stadion”. W etapie Gminnym
II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
pt.: „Bezpiecznie na wsi –
czy upadek to przypadek”,
Sylwia Szyba zajęła I miejsce w kategorii kl. IV–VI,
I miejsce w kategorii klas
młodszych otrzymał Piotr
Szuba, II miejsce – Kinga
Całun, III miejsce – Daria
Dębska. Uczniowie naszej
szkoły systematycznie wyjeżdżają na basen, gdzie pod
opieką instruktora doskonalą
technikę pływania i przechodzą szkolenie udzielania
pierwszej pomocy w wodzie.
Dnia 17.06.2012 r. na boisku
przy Szkole Podstawowej w
Cygance odbył się Festyn
Rodzinny „Powitanie lata”.
Już od południa na terenie
szkoły słychać było śmiech
dzieci. Wszyscy z ogromną
radością witali długo wyczekiwane lato.
Dyrektor Szkoły p. Mirosława Popławska przywitała
wszystkich przybyłych gości, życzyła miłej zabawy
i podziękowała tym, którzy
włączyli się w przygotowanie i zorganizowanie festynu
a w szczególności rodzicom,
nauczycielom, pracownikom
obsługi oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Cygance.
Ponadto podczas trwania
imprezy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich
uczestników.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie kl. V i VI,
którzy pod bacznym okiem
p. Małgorzaty Michalczyk
przedstawili scenki życia ze
szczyptą humoru. Następnie
uczniowie kl. IV–VI zaprezentowali ustawienie trudnych piramid gimnastycznych oraz uczennice kl. V
i VI wykonały układ taneczny z elementami gimnastycznymi do piosenki
„Waka Waka”. Część sportowo – taneczną przygotowała p. Ewa Dobrodziej. Pod
występach starszych dzieci
nastąpił czas na młodszych.
Dzieci z przedszkola „Klub
Malucha”
prowadzonego
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cyganka siedzibą w Szkole Podstawowej
w Cygance w przepięknych
kostiumach zatańczyły nam
„Poleczkę”, „Wiewióreczkę”. Nad przygotowaniem
przedszkolaków czuwała p.
Monika Piekut Mikita oraz
p. Ewa Szymańska Kopcińska. Przedszkolaki również
zaprezentowały pokazy na
kucykach pod kierunkiem
p. Emilii Naumiuk. Olbrzymią atrakcją były pokazy
Teakwon-do przygotowane
przez Akademię Sztuk Walki. Swoje umiejętności w
technikach podstawowych
zaprezentowały przedszkolaki oraz dzieci z kl. O-III,
które na co dzień trenują
w naszej szkole pod opieką p.
Joanny Mazurowskiej. Dodatkową atrakcją były pokazy samoobrony i walk light
kontaktowych w wykonaniu
starszych kolegów z sekcji

Dębe Wielkie prowadzonej
przez Dawida Matwieja oraz
testy siły polegające na rozbijaniu betonowych bloczków technikami ręcznymi.
Po zakończeniu wszystkich występów zaproszeni
goście, rodzice, dzieci oraz
mieszkańcy Cyganki i okolic mieli okazję pobawić się
przy muzyce, którą umilał
zespół SLEYD. Można było
smacznie zjeść przysmaki z
grilla, popróbować domowych wypieków, grochówkę,
kapustę. Atrakcją dla dzieci
była wata cukrowa, popcorn,
lody. Dodatkową atrakcją
było malowanie buzi, rodeo
na niesfornym byku, dmuchana zjeżdżalnia, skoki na
bandżi, trampolinie, a nawet
przejażdżki w psim zaprzęgu. Rodzice przygotowali
loterię fantową a dzieci własnoręcznie wykonały prace
na sprzedaż.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

J

ednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnich miesiącach były Imieniny Szkoły, obchodzone
zwyczajowo w pierwszym
dniu wiosny. W tym roku
zbiegły się one z ogłoszonymi przez ORE obchodami
Dnia Talentów.
Jednym z najważniejszych
celów naszego święta jest
przybliżenie dzieciom postaci Patrona Szkoły - generała Józefa Bema; jego dokonań oraz epoki, w której
żył.
Klasa II i III pod kierunkiem p. Małgorzaty Rudnik,

wystawiła spektakl oparty na biografii generała.
Z okazji święta uczniowie
biorą udział w konkursach
poświęconych Patronowi,
malują jego podobizny oraz
poznają polskie tradycje
narodowe, dawne ubiory
z różnych regionów, kulinaria, pieśni i tańce. Na
tegoroczne obchody każda
z klas przygotowała prezentację wybranego tańca ludowego, można było podziwiać poloneza, krakowiaka,
kujawiaka, polki i oberka w
ciekawej choreografii.
Kolejnym punktem programu był finał szkolnego konkursu „Mam ta-

lent”, zorganizowanego
przez pedagoga szkolnego
– p. Kamilę Cyran. Każda
z klas miała jednego reprezentanta, wybranego podczas eliminacji klasowych.
Publiczności i jurorom najbardziej podobał się występ
Daniela Komorzyckiego
z klasy II – mistrza w kręceniu hula hop. Po pokazach nastąpiła degustacja
tradycyjnych potraw związanych z Wielkanocą, przygotowanych przez dzieci
i rodziców. W tegorocznych
obchodach Imienin Szkoły
uczestniczyło wielu rodziców. Odwiedził nas również
Wójt gminy, pan Krzysztof
Kalinowski.

XXXV w województwie
Sebastian Rybak kl. II

Kwiecień i maj to okres
f inałów kon k u rsów
o zasięgu powiatowym
i szerszym.

Sebastian Górecki kl.III

Oto nasze
osiągnięcia:

reprezentacja naszej szkoły

najświeższe

• Powiatowy Konkurs Matematyczny klas IV – VI:
I miejsce
Tomasz Jędrysa kl. Va;
II miejsce
Rafał Klimek kl. Va
•
Matematyczne
Mistrzostwa Polski Dzieci
i Młodzieży /ponad 3000
uczestników:
I miejsce w powiecie,
II
w
województwie,
X w kraju
Rafał Klimek kl. Va
I miejsce w powiecie,
XXV w województwie
Łukasz Smoliński kl. III
II miejsce w powiecie,

II miejsce w powiecie,
XXXV w województwie
Wojciech Marzec kl. III
V miejsce w powiecie,
VIII w województwie Tomasz Jędrysa kl. Va
V miejsce w powiecie, 54 w
województwie – Piotr Śliński kl. II
• Powiatowy konkurs Ortograficzny klas II – III:
I miejsce
Sebastian Górecki.
• Powiatowy konkurs Wiedzy Omnibus 2012: III
miejsce
• Międzyszkolny Konkurs
Przyrodniczy
II miejsce
Od paru miesięcy trwa
w naszej szkole realizacja
projektu unijnego „Szkoła
Równych szans - III edycja”, w ramach którego zainteresowane dzieci uczą się
między innymi ortografii,
matematyki, języka angielskiego, migowego i pływania. Uczniowie korzystają
z terapii logopedycznej
i pedagogicznej, uczą się gier
logicznych oraz uczestniczą w zajęciach ruchowych
i terenowych. W kwietniu odbyła się u nas
akcja „Nocowanie
w szkole” z bardzo atrakcyjnymi zajęciami na miejscu i w terenie. Już wkrótce
zaczynamy realizację kolejnej edycji tego programu.

Re a l i z ują c p r oje k t y,
umożliwiliśmy
wszystkim
uczniom
udział
w zajęciach dodatkowych,
wspomagających i rozwijających zainteresowania,
a tym samym pozyskaliśmy
dla naszego środowiska
szkolnego ponad 242 tysiące złotych.
Ze względu na warunki lokalowe i ograniczone możliwości uczniów,
część
zajęć
dodatkowych
realizowaliśmy
w soboty i w czasie wolnym
od zajęć szkolnych.
Pod koniec maja dzieci klas młodszych przygotowały „Dni Mamy
i Taty”. W programie
znalazły się widowiska
kostiumowe, pokazy tańców, popisy muzyczne
i recytacje. Rodzice zostali obdarowani kwiatami,
laurkami oraz własnoręcznie wykonaną biżuterią
i krawatami. Były słodycze
i słodkie całusy.
W rewanżu dorośli przygotowali Piknik Rodzinny, który odbył się w Dniu
Dziecka. Mimo fatalnej
pogody, która uniemożliwiła zajęcia na dworze, był

to dla wszystkich dzień wesołych zabaw, konkursów
i zawodów sportowych. Do
organizacji pikniku włą-

w wycieczce. Do najbardziej atrakcyjnych należą
wyjazdy kilkudniowe. Klasa III, Va i VI odwiedziła

czyli się również strażacy
z O.S.P. w Rudzie, którzy udostępnili namioty,
niezbędne do urządzenia
grilla, razem z mamami
smażyli kiełbaski, przygotowali fachowe pogadanki
o bezpieczeństwie pożarowym oraz pokazy sprzętu
gaśniczego. Swoim profesjonalizmem sympatyczni
druhowie wzbudzili niekłamany podziw wśród
uczestników imprezy. Niezastąpiona Rada Rodziców
zadbała o napoje i słodycze
dla wszystkich dzieciaków.

polskie Tatry, Klasy V b
i IV – Warmię i Mazury,
zerówki zwiedzały warszawskie ZOO, a klasy I i II
– wybrały się do gościńca w
Tarczynie na program „Od
ziarenka do bochenka”.

Pod koniec roku szkolnego każda klasa miała
możliwość uczestniczenia

Jesteśmy wd zięcz ni
wszystkim
rodzicom,
którzy świadczyli nam
przez cały rok swą pomoc
w wielu sprawach oraz
włączyli się do organizacji imprez szkolnych i środowiskowych. Dzięki ich
osobistemu zaangażowaniu
szkoła systematycznie wzbogaca swą bazę dydaktyczną,
a dzieci mogą uczyć się
w lepszych warunkach.
Na nadchodzące wakacje
życzę wszystkim naszym
uczniom, ich rodzicom
oraz pracownikom szkoły
ciekawych przygód, wielu
letnich atrakcji i wspaniałej
opalenizny.
Teresa Pogorzelska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudzie

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

G

dzie jest wiosna, gdzie?
Gdzie podziała się?...”
tymi słowami piosenki
21 marca br. „Starszaki”
wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej witały
„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”, przedstawiając dla
swych starszych kolegów
i koleżanek z klas 1 -3 specjalnie przygotowane wiersze i piosenki. Po takim
udanym występie wiosna
musiała zagościć u nas na
długo. Również w marcu
przedszkolaki wzięły udział
w powiatowym konkursie
plastycznym „BARANEK
WIELKANOCNY”, który
został rozstrzygnięty 30 marca. W konkursie w swojej
kategorii wiekowej III miejsce zdobył nasz Przedszko-

lak - SZYMON KOŹLAK (z
grupy „Starszaków”), za co
otrzymał dyplom i nagrodę
w postaci książki ufundowaną przez burmistrza Marcina
Jakubowskiego. Uroczystość
wręczenia nagród odbyła się
w Miejskim Domu Kultury
w Mińsku Mazowieckim.
Szymonowi
gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!!!!
2 kwietnia br. odbyła się
rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012
/ 2013. Z przykrością musimy powiedzieć , że nie
wszystkie chętne dzieci mogły zostać przyjęte. Mamy
nadzieję, że w przyszłości
miejsc w naszym przedszkolu starczy dla wszystkich
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małych mieszkańców gminy.
W pierwszych dniach maja
tradycyjnie już zorganizowany został DZIEŃ ADAPTACYJNY dla nowoprzyjętych
dzieci. Nowi Przedszkolacy
wraz ze swoimi rodzicami
mogli przekonać się, że czas
w przedszkolu płynie miło,
wesoło i bezpiecznie.
Maj to także miesiąc
w którym dzieci dziękują
swoim rodzicom za ich serce i troskę. Właśnie dlatego
25 maja w naszym przedszkolu gościliśmy na uroczystości „DNIA MAMY
I TATY” naszych kochanych rodziców. Wszystkie
dzieci starały się, aby ten
dzień mamy i tatusiowie
mile wspominali. Były więc

inscenizacje w wykonaniu
przedszkolaków. Przedstawiły one program artystyczny wzbogacony prezentacją
tańców, których uczyły się
przez cały rok. Po występach dzieci wręczyły swoim
rodzicom własnoręcznie wykonane upominki i złożyły
życzenia. Tegoroczne święto
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że ten dzień zostanie
rodzicom na długo w ich
pamięci.
Z
okazji
zbliżającego „DNIA DZIECKA”
31 maja br. pojechałyśmy
z Naszymi przedszkolakami
na wycieczkę do Warszawy.
Pierwszym punktem była
wizyta w teatrze GULI-

WER, gdzie obejrzałyśmy
przedstawienie teatralne pt.
„ Nieznośne słoniątko” . Po
wrażeniach artystycznych
czas przyszedł na przygodę…. Dzięki uprzejmości
dziadka naszych wychowanków, przedszkolaki poznały
codzienna pracę strażaka,
zwiedzając Straż Pożarną.
Z bliska mogły przyjrzeć
się wozom strażackim, specjalnym strojom strażaków,
a nawet zobaczyć pracę
specjalnego podnośnika. Za
okazaną uprzejmość jeszcze
raz serdecznie dziękujemy.
Minął roczek przedszkolny, nadchodzą wakacje. Dla
„Starszaków” zakończył się
kolejny etap wielkiej przygody, przygody baśniowej, peł-

nej wrażeń. Każde dziecko
miało możliwość obcowania
ze swoimi rówieśnikami,
a my, opiekunowie, byliśmy
dla Nich strażnikami i dostarczycielami wiedzy.
… Kim będziemy? Co będziemy robić? – jest zagadką, jednak zawsze będziemy
pamiętać, że to co najważniejsze wynieśliśmy z przedszkola: jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć
z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać
sobie lepszy świat.
Wiesława Pełko
Dyrektor
Przedszkola Gminnego

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

O

statnie 3 miesiące obfitowały w wiele interesujących wydarzeń: Były to
• prelekcja dla Rodziców,
dotyczącą wszechstronnego
rozwoju dzieci,
• Pierwszy Dzień Wiosny,
który upłynął dla uczniów
w radosnej i bezstresowej atmosferze,
• akcja sprzątania najbliższej
okolicy z okazji Dnia Ziemi,
• uroczysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• przystąpienie i realizacja
zadań w związku z przystąpieniem do programu Unicef
„Baw się i bądź bezpieczny”
• Międzynarodowy Dzień
Dziecka
Poza tym od marca ucznio-

wie mieli wiele możliwości
wykazać się swoimi umiejętnościami w następujących
konkursach:

Z okazji trwania Euro 2012 15 czerwiec został ogłoszony
w szkole dniem w barwach
biało- czerwonych

potrawy z grilla, przejażdżki rikszą, pokaz OSP, zabawa przy dźwiękach zespołu
„Sleyd” i wiele innych.

• „Jak nas widzą tak nas malują”- Powiatowy Konkurs
Plastyczny o Straży Pożarnej

VIII Festyn Rodzinny odbył się 27 maja 2012r. Celem
imprezy było zintegrowanie
rodziców, dzieci i nauczycieli, wzmocnienie więzi uczuciowych między rodzicami
a dziećmi, włączenie opiekunów do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnienie
sportowego stylu życia.

28 maja uczniowie klas IIVI wyruszyli na wyprawę
w Bieszczady oraz na Węgry. Zwiedzając i wędrując
po Bieszczadach uczestnicy mogli podziwiać piękno przyrody i zabytków
tamtejszych okolic. 30 maja
wyruszyliśmy na południe
Europy. Dotarliśmy do Sarospatok, gdzie mogliśmy
wymoczyć się w źródłach
termalnych oraz zwiedzić
miasto i Zamek Rakoczego.
Mieliśmy także przyjemność
skosztować węgierskiej zupy
gulaszowej. Następnie udaliśmy się, aby podziwiać uroki
Tokaju.

• Ogólnopolskim Konkursie
Ortograficznym dla klas II
i III
• Powiatowym Konkursie
Ortograficznym uczniów
klas szóstych
• Ogólnopolskim Konkursie
„Doodle 4 Google”.
Do najważniejszych wydarzeń z ostatnich tygodni
niewątpliwie zaliczyć można
VIII Festyn Rodzinny oraz
pięciodniową
wycieczkę
w Bieszczady i na Węgry
oraz obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Do atrakcji Festynu należały: loteria fantowa, kawiarenka, stół wiejski, przejazdy bryczką, pomiar ciśnienia
i cukru, malowanie twarzy,
przejażdżki kucykiem, skoki na trampolinie, wystawa
starych motocykli i ptaków
egzotycznych, stoisko z rękodziełem artystycznym,

z

1 czerwca w godzinach popołudniowych.
Powodem do dumy i radości są wyniki sprawdzianu
uczniów klasy VI organizowanego przez OKE 3 kwietnia. Po raz kolejny średnia
punktów uzyskanych przez
naszych uczniów wywołuje radość i jest powodem do
dumy. Oto te wyniki:
- średnia szkoły – 24,89
- średnia gminy – 23,09

- średnia powiatu – 23,60
Teraz wszyscy czekamy
z niecierpliwością na ostatni
dzwonek. Życzymy wszystkim udanego wakacyjnego
wypoczynku. Do zobaczenia 3 września.

Katarzyna Rosochacka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Górkach

W cudownych humorach
wycieczki wróciliśmy
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lat minęło…

2 czerwca Gimnazjum Gminne w Dębem Wielkim świętowało
10. rocznicę nadania imienia Bohaterów Powstania
Listopadowego. Obchody
rozpoczęły się mszą św.
w miejscowym kościele,
w której uczestniczyli zaproszeni goście, poczty
sztandarowe, nauczyciele
i uczniowie gimnazjum.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, władze gminne,
dyrektorzy okolicznych
szkół, nauczyciele pracujący dawniej w gimnazjum.
W trakcie drogi do szkoły młodzież oddała hołd
powstańcom składając
kwiaty przed pomnikami
poświeconymi bitwie pod
Dębem Wielkim 31 marca
1831 roku.
W czasie części oficjalnej,
która miała miejsce w sali
gimnastycznej gościnnej
Szkoły Podstawowej, dyrektor gimnazjum, Jolanta
Kościuch, przypomniała
historię nadania szkole
imienia i sztandaru. Podziękowała też tym, którzy
poprzez współpracę wspierają gimnazjum w jego
działaniach dydaktycznych
i wychowawczych. Każdy z gości został obdarowany okolicznościowym
wydawnictwem – mono-

grafią szkoły. Głos zabrali
również zaproszeni goście
– wójt gminy Krzysztof
Kalinowski oraz dyrektor szkoły podstawowej
Krzysztof Rek. Nie obyło
się bez wyróżnień dla nauczycieli.
Część artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem Olgi Laskowskiej,
Anny Sadowskiej i Doroty
Późnieckiej.
Uczniowie
przedstawili m.in. fragmenty „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego.
Duże uznanie zdobył polonez odtańczony przez
gimnazjalistów w strojach
z epoki. Po dawce patosu
nastąpiła chwila humoru.
W scenkach z życia szkoły
wystąpił Kabaret Okazjonalny prowadzony przez
Sylwię Szymczak. Gorącymi oklaskami publiczność
przyjęła występ dwóch
solistek – Pauliny Cudnik
i Kingi Grali. Przygotowany przez uczniów film,
obrazujący historię szkoły,
także podobał się widzom.
Uroczyste obchody zakończyły się poczęstunkiem
przygotowanym
przez rodziców w siedzibie
gimnazjum, gdzie goście
mogli także obejrzeć wystawę prac uczniów i kronik szkolnych
SUKCESY EDUKACYJNE
Kabaret
Okazjonalny
prowadzony przez Panią

Sylwię Szymczak uzyskał
wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie Piosenki
Teatralnej i Kabaretowej.
Grupa uczniów pod kierunkiem pani Olgi Laskowskiej wzięła udział
w projekcie edukacyjnym
pod patronatem IPN pt:”
O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły
piekło
Ravensbrück”.
W ramach projektu ucznio-

wie spotykali się z byłymi
więźniarkami obozu, przeprowadzali wywiady. Na
zakończenie zaprezentowali filmy z wywiadem w siedzibie IPN w Warszawie.
WYCIECZKI
Dnia 2 maja 2012 roku
klasa II d pod opieką p.
Anny Sadowskiej (orga-

nizatorki wyjazdu) i p.
Marleny Pilarskiej udała
się na wystawę GENIUSZ
LEONARDA DA VINCI,
która została przygotowana
w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. Zaprezentowano kopie najsłynniejszych dzieł Mistrza, modele jego wynalazków, np.
machin oblężniczych, czołgów, rydwanów czy ornitopterów, a także makietę
obrazującą idealne miasto.

Ekspozycja podobała się
zwłaszcza chłopcom, którzy zadawali przewodnikowi wiele pytań dotyczących Leonarda i jego dzieł.
Po wizycie w części zawierającej animacje komputerowe uczniowie, pokonując
dzielnie lęk wysokości,
wjechali windą na ostatnie
piętro, by obejrzeć dalszą
część wystawy - prekursor-

skie szkice anatomiczne,
a następnie panoramę Warszawy z tarasu widokowego.
W ramach Akademii
Uczniowskiej odbyła się
wycieczka do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.
SPOTKANIE
Z PANIĄ „GUCIĄ”
Dnia 15 maja 2012 r. młodzież miała okazję spotkać
się z pisarką, scenarzystką filmową - Małgorzatą
Gutowską - Adamczyk,
która przybyła na zaproszenie Marleny Pilarskiej
i klasy III a.
Organizacja „uczty czytelniczej” była poprzedzona zachętą do przeczytania, m. in. powieści „220
linii” oraz kiermaszem
książek jej autorstwa.
Pisarka przyjechała na
dwugodzinne spotkanie,
które zostało przygotowane przez chętnych uczniów
z wykorzystaniem metody
projektu
edukacyjnego.
W jego organizację zaangażowani byli zarówno
uczniowie wyróżniający
się i Ci tochę mniej zdolni. Została wykonana prezentacja
multimedialna
przybliżająca życie i twórczość pisarki, przygotowane zaproszenia i plakaty.
Następnie
realizowano
pomysły dotyczące „Café
nad Wisłą” nawiązujące

do treści powieści „220 linii”- wykonanie dekoracji,
wypiek i sprzedaż ciast
o wymyślonych nazwach
związanych z Warszawą,
np. Sady Żoliborskie, Marysieńka, itp. Spotkaniu
towarzyszył minikoncert
Łukasza Witana, ucznia
klasy IIa, który podobnie
jak bohater książki Mikołaj
Wierzbicki, ma taką samą
pasję- grę na perkusji.
Pisarka była bardzo zadowolona ze spotkania, stwierdzając, że rzadko zdarza się,
by spotkania, na które jest
zapraszana, odbywały się
w scenografii przygotowanej z taką starannością.
Szczególnie wzruszyła się,
gdy umieszczała dedykacje
na zakupionych książkach
i w podziękowaniu otrzymała tort w kształcie książki
upieczony przez ucznia Karola Mląckiego i jego mamę,
na którym widniał napistytuł jednej z książek pisarki „Wystarczy, że jesteś”.

Jolanta Kościuch
Dyrektor
Gimnazjum Gminnego
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STANOWISKO

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel.: 25 756 47 00, fax.: 25 756 47 34
www.debewielkie.pl,
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. księgowości budżetowej

Beata Koc

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

Insp. ds. obsługi Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych
Pelnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

Insp. ds. kadr, oświaty, zdrowia i spraw społecznych
Pełnomocnik ds. proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

25 756 47 33

33

133

29

129

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

KONSULTACJE W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień mieści się w pokoju nr 28 (I piętro) Urzędu Gminy
Dębe Wielkie. Konsultacji udziela Pan Stanisław Pilewski
(konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie:
• uzależnienia,
• picia problematycznego,
• współuzależnienia,

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

• przemocy domowej.
2.Leśniczy Pan Andrzej Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

Specjalista ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich dla jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy i Gminy

3. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem Wielkim.
Przyjęcia interesantów - I i III wtorek miesiąca w godzinach
10.00 – 12.00, pok. Nr 28 Urzędu Gminy Dębe Wielkie

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

4.Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Siedlce – (Powiatowy Zespół Doradców
w Mińsku Mazowieckim) – St. specjalista ds. produkcji rolniczej Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur w każdy wtorek w
godzinach 8.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo i szkolenia w zakresie:
• technologii produkcji rolniczej,
• wsparcia rozwoju wsi w ramach PROW,
• ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych,
• ekologii i ochrony środowiska, w tym programów rolno –
środowiskowych,
• pomoc w wypełnianiu wniosków przy ubieganiu się
o fundusze UE,
•organizowanie kursu uprawniającego do zakupu i stosowania środków ochrony roślin.

• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,

• przesłać na adres:
k.padzik@debewielkie.pl lub
• dostarczyć do pokoju 29
w siedziby Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu Gminy.
Mamy nadzieję, że dzięki
takiej bazie danych będzie
można dotrzeć do potencjalnych kontrahentów z terenu
gminy i nie tylko.
Zarówno wpis jak i przechowywanie danych na
niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź
oddział na terenie gminy
Dębe Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.

25 756 47 29
25 756 47 42

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 49

49

149

Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Anna Karwacka

25 756 47 56

52

156

Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

142

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego (pn-śr-pt)

Michał Pieńkowski (śr - czw)

25 756 47 52

28

Dyr. Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 756 47 53

53

153

Referent ds. obsługi sekretariatu

Katarzyna Wierzbicka

25 756 47 37

56

137

Starszy referent ds. ochrony środowiska

Joanna Wojnach

25 756 47 37

56

137

Główny Księgowy Zakładu Komunalnego

Agnieszka Woźnica

25 756 47 53

53

153

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Ewa Konca

25 757 70 58

45

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 73 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

INTERNETOWA BAZA FIRM
zanowni Przedsiębiorcy,
na stronie internetowej
gminy www.debewielkie.pl
funkcjonuje zakładka baza
firm, która umożliwia przed
siębiorcom, którz mają swoją
siedzibę bądź oddział na terenie naszej gminy zamieszczenie swoje wizytówki
w internetowej bazie firm.
Wystarczy na stronie internetowej Urzędu Gminy wejść na zakładkę baza
firm (po prawej stronie)
i dodać swoją wizytówkę
albo wypełnić formularz
dostępny na stronie internetowej, który należy:

Katarzyna Padzik
Ewa Raczyńska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII

5. Spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 3 Dębe Wielkie odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.00 – 12.00 w pomieszczeniu obok
Klubu „Dziupla” wejście od ulicy Szkolnej.

S

Insp. ds. informacji, promocji, kultury, kultury ﬁzycznej i sportu
Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc, Urszula Olejnik

25 757 70 57

47

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej, klub pracy

Piotr Zgódka

25 757 77 26

58

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Mirosława Kaska

25 757 77 26

59
55

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

SP ZOZ

Małgorzata Pańczak

25 757 77 22

REKLAMY W BIULETYNIE

S

zanowni Przedsiębiorcy, zgodnie z wydanym dnia 15 listopada 2011r. Zarządzeniem nr 1/2011
w sprawie: ustalenia cennika oraz sposobu umieszczania reklam w Biuletynie Informacyjnym gminy Dębe Wielkie, mogą Państwo w dalszym ciągu zamieszczać swoje reklamy w Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie. Kwartalnik gminny wydawany jest raz na kwartał
i rozpropagowywany na terenie całej gminy. Aby zamieścić swoje ogłoszenie należy wypełnić zamówienie o umieszczenie reklamy i złożyć je w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1 (budynek Straży Pożarnej). Zamówienie dostępne jest także na stronie
internetowej www.debewielkie.pl w zakładce BAZA FIRM.

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU O WYKONANIU BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

A

rtykuł dotyczący wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie, który ukazał się w Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe
Wielkie (Nr 1/marzec 2012r) został przygotowany przez Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego, a nie
przez Skarbnik Gminy Panią Beatę Czerwińską. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
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