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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE

K

ończące się lato dało się we znaki zarówno
rolnikom jak i zwykłym mieszkańcom naszej gminy. Susza spowodowała znaczące straty
w Rolnictwie. Komisja powołana na mój wniosek przez wojewodę dokonała w drugiej połowie września szacowania strat rolniczych. Każdy
z nas doświadczył też suszy w ogródkach a wielu też niestety braku wody. Ten suchy rok pokazał jak ważna jest sieć wodociągowa, dlatego jej
rozbudowa jest priorytetowym zadaniem obecnej kadencji. Z jednej strony kończy się rozpoczęta w ubiegłym roku budowa 45km sieci wodociągowej, zleconych jest wykonanie kolejnych
kilka kilometrów a w trakcie projektowania na-

stępne 85km. Duże kwoty gmina przeznacza też
na budowę sieci kanalizacyjnej. W czasie wakacji zakończyły się prace zewnętrzne przy termomodernizacji naszych szkół dzięki czemu już
w najbliższym sezonie grzewczym zaoszczędzimy na ogrzewaniu przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. Szkoły są teraz wizytówką naszej gminy i zachęcają do nauki.
Ostatnie kilka miesięcy obfitowały także w wydarzenia kulturalne. Po raz pierwszy gmina Dębe Wielkie zorganizowała kino plenerowe i po raz
pierwszy przystąpiliśmy do akcji Narodowego
Czytania.
Przed nami Wybory Parlamentarne. Już 25 paź-

dziernika zadecydujemy o tym kto będzie sprawował władzę w naszym kraju. Pomimo, że wydawać się może, że nasz głos jest mało istotny zachęcam do licznego uczestnictwa w tym święcie
demokracji. To naprawdę od nas zależy w jakim
kierunku będzie zmierzała Polska przez najbliższe kilka lat. Najgorszym co moglibyśmy zrobić
to zrezygnować z głosowania. Idźmy więc do
wyborów całymi rodzinami. Wpajajmy zasady
demokracji i obywatelski obowiązek młodym pokoleniom.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Gmina Dębe Wielkie jest również dostępna
w internecie, ma swój facebook i działa.
Zapraszamy https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy, na stronie internetowej
gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje zakładka
baza firm, która umożliwia przedsiębiorcom, którzy mają swoją siedzibę, bądź oddział na terenie naszej gminy zamieszczenie swojej 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:
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik, • przesłać na adres: k.pa-

dzik@debewielkie.pl lub • dostarczyć do pokoju 29
w siedzibie 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.

REKLAMY W BIULETYNIE

S

zanowni Przedsiębiorcy, zgodnie z wydanym
dnia 15 XI 2011r. Zarządzeniem nr 1/2011
w sprawie: ustalenia cennika oraz sposobu
umieszczania reklam w Biuletynie Informacyjnym gminy Dębe Wielkie, mogą Państwo
zamieszczać swoje reklamy w Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie. Biuletyn
gminny wydawany jest raz na kwartał i dy-

strybuowany jest 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.

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl, została utworzona aplikacja
„Gminny Portal Mapowy” służąca do publikacji danych przestrzennych. Dzięki e-mapie mogą
Państwo zlokalizować adresy, obiekty, działki,
zabytki, szkoły itp. znajdujące się na terenie gminy Dębe Wielkie. Aby skorzystać z portalu ma-

powego Gminy należy wejść na stronę internetową gminy (prawa strona) i kliknąć na zakładkę
Gminny Portal Mapowy. Za pomocą sekcji wyszukiwania znajdą Państwo mechanizmy do wyszukiwania w systemie miejsc, dla których znamy adresy lub numery działek ewidencyjnych.

zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca
2011r., w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Eko-

logii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM
(w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani).
Prosimy o dostosowanie się do zmian.

Wszystkie sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych prosimy zgłaszać do
Pana Tomasza Chomko, tel. 25 756 47 48, 606 426 471 oraz
Pana Michała Pieńkowskiego, tel. 25 756 47 52.

24h

zanowni Państwo,
na stronie internetowej www.debewielkie.
pl znajduje się zakładka Baza Terenów Inwestycyjnych dla gminy Dębe Wielkie, w szczególności dla terenów wzdłuż drogi krajowej Nr
2. Zapraszam wszystkich właścicieli terenów,
których grunty leżą w miejscu umożliwiającym inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o zgłaszanie tych terenów do bazy.
Szczególnie istotna jest informacja o terenach
(i powierzchniach hal produkcyjnych), które właściciele zamierzają wydzierżawić lub sprzedać.
W zgłoszeniu do Bazy Terenów Inwestycyjnych
należy podać następujące informacje:
1. Nr działki i jej powierzchnia,
2. Powierzchnia budynków (jeśli występują) i ich
wysokość,
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3. Określenie dostępności do infrastruktury: droga,
woda, energia elektryczna, kanalizacja,
4. Możliwości kontaktu: telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np. poprzez urząd gminy),
5. Określić zapisy planu umożliwiające realizację
określonych inwestycji (budownictwo mieszkaniowe, usługi, przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi danymi, Urząd Gminy umożliwi ich uzupełnienie, jak
również mogą być zgłoszone tereny z częściowymi informacjami. Zgłoszenie do Bazy Terenów Inwestycyjnych nie przesądza o ostatecznych decyzjach właściciela, stanowi tylko drogę ułatwiającą
i umożliwiającą kontakty oferentowi i inwestorom.
Kontakty w sprawie Bazy Terenów Inwestycyjnych: tel. (25)756 47 36, (25) 756 47 29;
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, s.kierat@debewielki.pl, k.padzik@debewielkie.pl

USŁUGA NEWSLETTER
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.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

PIĄTEK DNIEM WEWNĘTRZNYM

S

S

N

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

TERENY INWESTYCYJNE

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 zgod-

nie 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 Gmi-

ny 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., wynosi 30 zł. Jesteśmy
przekonani, iż nowy system nie tylko poprawi estetykę naszej okolicy, ale przede wszystkim ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

W naszej gminie zameldowanych jest 9539 mieszkańców
na pobyt stały i 169 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 29 września 2015r.)

AKTUALNOŚCI

WYNIKI OGÓLNOKRAJOWEGO
REFERENDUM W NASZEJ GMINIE

F

rekwencja i odpowiedzi na pytania w referendum przedstawiają się następująco:
Uprawnionych do udziału było 7542 mieszkańców, komisje wydały 495 kart, tym samym
frekwencja wyniosła 6,56 %. Na pytania odpowiadaliśmy następująco:
„Pytanie pierwsze:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Odpowiedzi TAK udzieliło 364 osoby tj. 75,8 %
Odpowiedzi NIE udzieliło 116 osób tj. 24,2 %
Pytanie drugie:
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycz-

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

nych z budżetu państwa?
Odpowiedzi TAK udzieliło 161 osób tj. 33,3 %
Odpowiedzi NIE udzieliło 322 osoby tj. 66,7 %
Pytanie trzecie:
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika ? ”
Odpowiedzi TAK udzieliło 452 osoby tj. 94,2 %
Odpowiedzi NIE udzieliło 28 osób tj. 5,8 %

Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy-Urzędnik Wyborczy
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Obwód Nr 1

adanie nałożone przez ustawodawcę na samorządy związane z interwencyjnym odławianiem bezdomnych psów oraz psów rannych
w wypadkach komunikacyjnych oraz zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej
i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt
lub przekazanie osobom zainteresowanym ich
dalszą opieką i utrzymaniem jest bardzo kosztowne. Szacuje się, iż za utrzymanie jednego
odłowionego lub rannego psa gmina ponosi
koszt około 2 400 zł
Z powodu braku miejsc w schroniskach oraz
deficytu tego typu placówek w stosunku do rosnącego zapotrzebowania, opłaty za przyjęcie
bezdomnego zwierzęcia drastycznie wzrosły.
Wzrost cen wynika również z tego, iż nad każdym psem przekazanym do schroniska, gmina
jest zobowiązana sprawować dożywotnią opiekę oraz sfinansować ustawowy obowiązek sterylizacji lub kastracji zwierzęcia.
Problem bezdomności zwierząt w skali kraju
jest ogromny i trudny do rozwiązania z uwagi na wysokie koszty jakie ze sobą niesie oraz
z uwagi na brak wsparcia przede wszystkim
finansowego ze strony władz i instytucji pozarządowych. Nie należy jednak zapominać,
że skali problemu winni są obywatele, których
zachowanie w stosunku do zwierząt jest często nieodpowiedzialne. Wielu z mieszkańców
utrzymujących psy na terenie swoich posesji nie
posiada ich ogrodzonych, dlatego gdy widzisz
psa „wolno spacerującego” i wiesz, że posiada on właściciela, zgłoś daną sytuację Policji.
W takiej sytuacji Policja zobowiązana jest pouczyć właściciela błąkającego się czworonoga,
a w przypadku braku reakcji z jego strony
uprawniona jest do nałożenia mandatu w wysokości do 250 zł zgodnie z art. 77 Kodeksu
Wykroczeń.
W przypadku, gdy dane zwierzę nie posiada
właściciela, należy zgłosić informację sołty-

Magdalena Wojnach
Specjalista pracy z rodziną

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE
POMOC SPOŁECZNA

Od 1 października 2015 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania
świadczeń z pomocy społecznej wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
- dla osoby w rodzinie – 514 zł,

ŚWIADCZENIA RODZINNE

NIE
Pytanie Nr 3

PIESKI LOS

Z

KLUB SAMOPOMOCY DZIUPLA
PÓŁKOLONIE 2015
Przyjemnie upłynęły półkolonie letnie w Klubie Samopomocy „ Dziupla ” w Dębem Wielkim. Zajęcia odbywały się przez 10 dni, od
6 do 17 lipca 2015 r. w godzinach od 900 do 1400.
Z tej formy wypoczynku skorzystało 30 dzieci
z terenu naszej gminy.
Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć mających na celu zapewnienie dzieciom aktywnej formy spędzania wolnego czasu
podczas wakacji.
Przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piąt-

ku, dzieci miały możliwość miło spędzić czas w
sposób czynny i aktywny, uczestniczyły w grach
zabawach oraz w różnorodnych zajęciach m.in.
profilaktycznych, sportowych, plastycznych.
W tym okresie dzieci poznały bezpieczne sposoby spędzania wolnego czasu latem. Ponadto,
dzieci integrowały się podczas wspólnych gier
i zabaw ruchowych nawiązując koleżeńskie
i przyjacielskie relacje.
Atrakcją tegorocznych półkolonii były piesze wycieczki do wioski indiańskiej oraz wyjazd do kina „Kurtyna” w Sulejówku. Ponadto dzieci uczestniczyły dwa razy w spektaklach teatralnych, podczas których były nie tylko widzami, ale także czynnie
w nich uczestniczyły. Dużym powodzeniem
cieszyły się zabawy z chustą animacyjną i karaoke.
Podczas tych dwóch tygodni każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci mogły aktywnie,
zdrowo i miło spędzić wolny czas.

sowi lub w razie jego nieobecności członkowi
rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywa celem stwierdzenia i dostarczenia pisemnego zaświadczenia o bezdomności zwierzęcia do urzędu, który następnie
zgłasza je do odłowienia.
Wprowadzona procedura znacznie ogranicza
liczbę przypadków zgłaszanych zwierząt bezdomnych, gdyż za bezdomne uznawane są również te posiadające swoich właścicieli.
Ważne, aby nie zapominać, że wobec psów
bezdomnych, jak i mających swoich właścicieli,
należy stosować ograniczone zaufanie, jednak
nie należy być obojętnym w stosunku do istot,
które bez naszej pomocy same sobie nie poradzą, bo to od nas zależy ich los.
Katarzyna Szymańska
Podinspektor ds.
ochrony środowiska oraz
ochrony zwierząt

Od 1 listopada 2015 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku
rodzinnego wynosi:
- 674,00 zł netto na osobę w rodzinie,
- 764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

ZASIŁEK RODZINNY:

- 89,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

- z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł jednorazowo na dziecko,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł miesięcznie,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak
niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90,00 zł miesięcznie,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
• 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo na dziecko,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
• 105 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
• 63,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 września do dnia 30 września, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia
30 listopada.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 października do dnia 30 listopada, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia
31 grudnia.
WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ SKŁADAMY ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI, RÓWNIEŻ TAKIMI JAK ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA DZIECKA, WYROK
ZASĄDZAJĄCY ALIMENTY CZY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY JUŻ KIEDYŚ PRZEDKŁADANE.
UTRATĘ LUB UZYSKANIE DOCHODU W ROKU 2014 LUB 2015 (DATĘ I WYSOKOŚĆ)
NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ, NP. UMOWĄ O PRACĘ, ŚWIADECTWEM PRACY, UMOWĄ ZLECENIA, ZAŚWIADCZENIEM Z ZAKŁADU PRACY, PIT-11, ZAŚWIADCZENIEM
Z URZĘDU PRACY, DECYZJĄ Z URZĘDU PRACY ITP.
Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim oraz wnioski do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.gops.debewielkie.pl , na którą serdecznie zapraszamy.
Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
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AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY

GMINNA SPÓŁKA WODNA

S

zanowni mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie
i członkowie Gminnej Spółki Wodnej Dębe
Wielkie.
Pragnę podziękować Państwu za opłacenie składki członkowskiej na rzecz GSWDW.
Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala Spółce na
oczyszczanie i konserwację wielu rowów a także na usuwanie awarii drenarskich.
Korzystamy również z dotacji ze Starostwa Powiatowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego.
Aby potwierdzić działania Spółki pragnę poinformować Państwa o dotychczasowych konserwacjach:
Chrośla - rów H- 1580 m.b.,
Aleksandrówka - rów E- 450 m.b. i A5- 175 m.b.,
Kobierne - rów A- 1165 m.b., A6- 680 m.b.,
Choszczówka Stojecka - rów A11 i A12- 1400 m.b.,
Olesin - rów A- 1000 m.b.,
Ruda - rów R2- 360 m.b.
Ogółem wykonano:
7760 m.b. x 2,60 zł./m.b. = 20176 zł.
Naprawy awarii drenowania w poszczególnych wsiach:
Aleksandrówka - Pan Nowak Tadeusz i Pan Rogala Piotr, koszt 1041,98 zł.,

Celinów - Pan Łokietek Waldemar, koszt
1343,41 zł.,
Chrośla - Pan Witecki Mariusz i Michalski Leszek- 545,60 zł.
Ogółem na awarie drenarskie wydano 2930,99 zł.
Razem jak dotąd wydaliśmy 23107 zł.
Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji dotacji
z Gminy Dębe Wielkie, od której otrzymaliśmy
20 000 zł. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana
Wójta, możliwe będzie zrealizowanie jeszcze kilku kilometrów konserwacji rowów.
Bardzo dziękuję członkom GSWDW za zaangażowanie.
Apeluję do mieszkańców Gminy Dębe Wielkie i proszę jednocześnie o usuwanie drzew
i zakrzewień z rowów i utrzymywanie ich w należytym porządku i kulturze.

Renata Smolak
Przewodnicząca GSWDW

Gmina Dębe Wielkie bierze udział w ogólnopolskim projekcie
„Szlachetna Paczka”. Możesz włączyć się w projekt i wpłynąć pozytywnie
na innych, jako wolontariusz-darczyńca. Chcesz zrobić coś dobrego dla
innych rodzin, dołącz do nas poprzez rejestrację na stronie www. superw.pl
W razie pytań proszę o kontakt,
lider zespołu „Szlachetna Paczka”, Agnieszka tel. 514 619 459

Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Administracyjnego Szkół
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. PoSamorządowego Zespołu
petencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
Dyrektor
cia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój komHalina Drzazga
kacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęoraz gimnazjum, poprzez rozszerzenie oferty eduszans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych czą w atrakcyjnych zajęciach.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie uczniów i rodziców, uczniowie chętnie uczestnigimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.
wie. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem
skane ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszaw weryfikacji wniosków były wyniki szkół uzy- ninie koni oraz w zajęciach warsztatowych
godz.
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NOWA INWESTYCJA
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, o obecnie realizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”. Termin zakończenia inwestycji zgodnie
z umową przewidziany jest na 15.12.2015 rok.
W jej ramach zostanie wybudowane około
7 km sieci wodociągowej obejmującej części miejscowości: Aleksandrówka (końcówka ulicy Kolejowej); Choszczówka Rudzka (odcinek wzdłuż ulicy
Warszawskiej); Choszczówka Stojecka (sięgacze
przy ulicy Warszawskiej); Chrośla (sięgacz od ulicy Kwiatowej oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej i wzdłuż ulicy Warszawskiej); Dębe Wielkie
(przy ulicy Złotej, odcinek przy rondzie, sięgacze
od ulicy Pustelnickiej obejmujące m.in. ulice: Turkusową, Lazurową, Słoneczną, Pogodną i Błękitną) oraz Kobierne (odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej). Powstanie również przeszło 8 km sieci kanalizacyjnej, która będzie obejmowała część
miejscowości Aleksandrówka oraz Dębe Wielkie
i Ostrów Kania na odcinkach ulic: Pustelnicka, Powstańców, 103 Batalionu Strzelców, Miła, Dębowa, fragment ulicy Staropolskiej oraz na odcinku
wzdłuż rowu melioracyjnego.
Ze szczegółowym zakresem w/w inwestycji można zapoznać się w siedzibie Zakładu Komunalnego.
Kto może podłączyć się do nowo wybudowanych
odcinków sieci wodociągowej?
Do przyłączenia się do sieci wodociągowej zachęcamy wszystkich niepodłączonych w chwili obecnej mieszkańców z terenu gminy Dębe Wielkie zamieszkujących ulice Polną, Południową w Dębem
Wielkim a także miejscowości: Cyganka, Olesin,
Rysie, Ostrów Kania. Trwają prace przy budowie
sieci wodociągowej w miejscowościach Górki i Ruda, po oddaniu sieci będzie istniała możliwość podłączenia się do niej.
OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA SIĘ
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399
ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych.
W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci

kanalizacyjnej do końca roku 2015 Wójt Gminy wyda decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Wykonywanie decyzji podlega egzekucji
w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
Procedura podłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje,
że w celu podłączenia posesji do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy spełnić następujące wymagania:
1. Należy uzyskać od Zakładu Komunalnego warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Warunki przyłączenia
określają możliwości techniczne podłączenia posesji, jak i wskazują zalecenia co do wykonania samego przyłącza.
Formularz Zlecenia wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej jest
dostępny na stronie internetowej: www.zk.debewielkie.com w zakładce: Dokumenty do pobrania
lub w siedzibie Zakładu.
Do wniosku należy załączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z danej nieruchomości,
• plan sytuacyjny na mapie bez sprawdzenia
w terenie,
• pisemną zgodę właścicieli przyległych posesji tylko w przypadku, gdy przyłącze przebiega przez
nieruchomość będącą własnością innej osoby.
2. Wymagane jest ponadto wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz spisanie przez
Wykonawcę protokołu wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
3. Na podstawie protokołu wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Zakład
Komunalny sporządzi protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, który jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. Na podstawie wniosku Zakład
Komunalny sporządza umowę i od tego momentu
świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę/
odprowadzania ścieków.
Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się
do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się
przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (25) 749-70-01
lub 749-70-02.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego

PRACE DROGOWE W OKRESIE CZERWIEC-SIERPIEŃ 2015

T

egoroczne lato obfitowało w długi okres bezopadowy, któremu towarzyszyły również bardzo
wysokie temperatury. Efektem powyższego były
utrudnienia w realizacji cyklicznych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, m. in. prac polegających na równaniu dróg oraz uzupełnianiu ubytków w nawierzchni. Pomimo utrudnień związanych
z warunkami atmosferycznymi w okresie czerwiec-sierpień, w ramach realizacji funduszów sołeckich
poszczególnych miejscowości oraz zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Dębe Wielkie, zrealizowano m. in.:
• Aleksandrówka – okopanie rowu na ul. Długiej
(od skrzyżowania z ul. Cichą) po stronie wschodniej do ul. Szklarniowej w Olesinie;
• Bykowizna – naprawa przeprawy drogowej przez
rzekę Mienia w kierunku m. Choszczak;
• Celinów – dokończenie wykonania rowu na drodze gminnej 220229W (w kierunku Glinianki) po
stronie zachodniej;
• Chrośla – wymiana przepustów na skrzyżowaniu
ul. Żwirowej z Kwiatową; poprawa nawierzchni na
ul. Lawendowej (pomiędzy ul. Mazowiecką oraz
Kwiatową) gruzem oraz korą asfaltową;
• Dębe Wielkie – ulokowanie przepustu wzdłuż
ul. Turkusowej na skrzyżowaniu z ul. Kolorową,
w tym pomoc sprzętowa Urzędu Gminy przy
utwardzeniu drogi gruzem; Wsparcie miesz-
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kańców przy utwardzeniu drogi na ul. Kolorowej, w tym korytowanie, rozwiezienie materiału drogowego, profilowanie oraz okopanie rowami; Odtworzenie rowu na ul. Wesołej oraz ulokowanie przepustu na skrzyżowaniu
z ul. Baśniową; Uzupełnienie nawierzchni drogi
kruszywem łamanym na ul. Baśniowej. Naprawa
nawierzchni drogi na ul. Fijałkowskiej korą asfaltową oraz okopanie rowku po stronie wschodniej.
Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. Pogodnej
gruzem oraz żwirem;
• Olesin – montaż przepustu na skrzyżowaniu ulic Szklarniowej i Ogrodowej oraz pomoc
w pracach przy naprawie drogi na ul. Szklarniowej;
okopanie rowem części ul. Nadrzecznej, w tym odcinkowa naprawa nawierzchni drogi żużlem;
• Kąty Goździejewskie Pierwsze – regulacja
(w tym oczyszczenie, pogłębienie i odmulenie) rzeki Długa przy moście (granica Kątów Goździejewskich Pierwszych i Drugich ) na drodze gminnej
220215W;
• Rysie – poprawa nawierzchni drogi na kolonię Rysie, rozwiezienie materiału drogowego (żwiru) na
warstwę gruzu.
Michał Pieńkowski

Podinsp. ds. obrony cywilnej
oraz zarządzania kryzysowego

INWESTYCJE

INWESTYCJE
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE
GMINY DĘBE WIELKIE

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie
Dobiega końca realizacja inwestycji związana z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Dębe Wielkie, Choszczówka Dębska, Cyganka, Górki, Bykowizna,
Chrośla, Kobierne, Olesin, Ostrów Kania, Ruda
oraz Rysie, wg zakresu prac przedstawionego
na poniższej mapce.

wzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej na
terenie Gminy Dębe Wielkie” jest realizowane przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który na
przedmiotowe zadanie zapewnił Gminie Dębe
Wielkie dofinansowanie w formie pożyczki.
PROJEKTOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej
w dniu 1 lipca 2015 roku, Wójt Gminy Dębe
Wielkie podpisał z firmą HIGHWAY Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie. Wartość prac projektowych
została wyceniona przez w/w Wykonawcę na
kwotę 590 400,00 zł. Przedmiotowe zadanie
obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej
na terenie Gminy Dębe Wielkie o łącznej długości sieci 84,7km. Na mapie polewej stronie,
kolorem niebieskim zobrazowano koncepcję

Zakres opracowania

Umowa z Wykonawcą na realizację w/w
przedsięwzięcia została podpisana w dniu
11 lipca 2014 roku, zaś termin realizacji został
określony na dzień 30 października 2015 roku,
a zatem w ciągu 16 miesięcy do realizacji zaplanowano budowę blisko 45 km sieci wodociągowej, z czego w zakresie rzeczowo – finansowym zostało już rozliczone około 83 % przedmiotowej inwestycji.
Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 5 388
494,70 zł brutto (od chwili podpisania umowy na realizację zadania wydatkowano 4 471
000,00 zł brutto).
Warto również nadmienić, iż przedsię-

zakresu prac projektowych przebiegu sieci wodociągowej.
Zakres rzeczowy opracowania kompletnych
projektów budowlano – wykonawczych branży
sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę został podzielony na cztery odrębne opracowania scharakteryzowane
w poniższej tabeli:
Po uzyskaniu dla danych etapów pozwoleń na
budowę, gmina ogłosi przetargi na wykonawstwo zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej.

ETAP I - Olesin, Ostrów
Kania, Cięciwa, Cezarów,
Rysie i Kobierne.
ETAP II - Górki, Teresław,
Celinów, Jędrzejnik, Ruda i
Bykowizna.
ETAP III - Cięciwa, Poręby,
Cyganka, Gorzanka, Walercin
i Kąty Goździejewskie.
ETAP IV - Dębe Wielkie,
Kobierne, Chrośla i Ruda.

Termin uzyskania
ostatecznego pozwolenia na
budowę

Długość sieci
do zaprojektowania
[km]

27.02.2016r.

20,2

29.04.2016r.

22,8

31.01.2017r.

33,1

28.02.2017r.

8,6
∑

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĘBE WIELKIE
W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO”
W ramach podpisanej w dniu 19 stycznia 2015
roku umowy pomiędzy Gminą Dębe Wielkie,
a Konsorcjum w składzie Siemens Sp. z o.o.
oraz Siemens Finance Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żupniczej 11, 03-821 Warszawa, trwa obecnie wykonywanie robót związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Roboty prowadzone są obecnie równolegle
na obiektach wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dębe Wielkie, tj. Szkoły
Podstawowej w Cygance, Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim, Gimnazjum w Dębem

84,7

Wielkim, Szkoły Podstawowej w Górkach,
Szkoły Podstawowej w Rudzie oraz w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie. Warto podkreślić, iż w zakresie przedsięwzięcia w w/w
obiektach jest wykonywana wymiana oświetlenia na energooszczędne.
Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe Partnera Prywatnego za realizację w/w przedsięwzięcia opiewa na kwotę
11 665 692,62 zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie świadczenia Partnera Prywatnego na Etapie Robót oraz Etapie Utrzymania
Obiektów przez okres 14 lat.

dokończenie art na str 6
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INWESTYCJE
dokończenie art ze str 5

EFEKTY WYKONANEJ W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH
TERMOMODERNIZACJI

Obiekt Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim:
stan po termomodernizacji

Obiekt Gimnazjum w Dębem Wielkim:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Gimnazjum w Dębem Wielkim:
stan po termomodernizacji

Obiekt Szkoły Podstawowej w Rudzie:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Szkoły Podstawowej w Rudzie:
stan po termomodernizacji

Obiekt Szkoły Podstawowej w Górkach:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Szkoły Podstawowej w Górkach:
stan po termomodernizacji

Obiekt Szkoły Podstawowej w Cygance:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Szkoły Podstawowej w Cygance:
stan po termomodernizacji

PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ
W DĘBEM WIELKIM
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej
w dniu 11 sierpnia 2015 roku, Wójt Gminy Dębe Wielkie podpisał z firmą „DOWBUDC”
Sp. z o.o. z Warszawy umowę na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Krótkiej w miejscowości Dębe Wielkie polegającego na rozbudowie i przebudowie
ciągu pieszo-jezdnego ul. Krótkiej oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach
o nr ewid.: 41/11, 41/12, 41/14, 1202, 1325 i 40/2
położonych w miejscowości Dębe Wielkie.
Powierzchnia pasa pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej wyniesie 2533 m2. Konstrukcja nawierzchni pasa pieszo-jezdnego:
- betonowa kostka brukowa;
- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm;
- podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm;
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy
po zagęszczeniu - 25cm.
Odwodnienie drogi będzie powierzchniowe
systemem spadków podłużnych i poprzecznych
do nowoprojektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty zostaną zlokalizowane
w ścieku z betonowej kostki brukowej grubości
6 cm zlokalizowanych częściowo w osi ciągu
pieszo jezdnego.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Krótkiej będzie się odbywało do
istniejącej studni w ulicy Strażackiej w Dębem Wielkim do sieci kanalizacji deszczowej
Ø500mm. Wykonanie całości w/w robót zostało wycenione na kwotę nieco ponad 377 tys. zł.
Termin zakończenia wykonania robót drogowych (branży drogowej i sanitarnej) objętych
w/w przedsięwzięciem został ustalony na dzień
30 października 2015 roku.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
GMINNYCH DRÓG
(UL. SZKOLNA, UL. KOSMICZNA,
UL. KORCZAKA,
UL. OLSZOWA, UL. BRZOZOWA)
W ramach podpisanych w dniu 6 lipca 2015
roku umów pomiędzy Gminą Dębe Wielkie,
a firmą PPU „KONSTRUKTOR” - Agnieszka Kozera, zostały zlecone do wykonania dokumentacje projektowe:
- dla ulicy Szkolnej (od skrzyżowania z ulicą
Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Strażacką), ulicy Korczaka i ulicy Kosmicznej
w miejscowości Dębe Wielkie z uwzględnieniem w dokumentacji zaprojektowania w/w
ulic nawierzchni ulepszonej twardej oraz zaprojektowania odwodnienia;
- dla ulicy Brzozowej i ulicy Olszowej w miejscowości Dębe Wielkie z uwzględnieniem
w dokumentacji zaprojektowania w/w ulic nawierzchni ulepszonej twardej oraz zaprojektowania odwodnienia systemem powierzchniowym. Wykonanie dokumentacji projektowej
jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dębe Wielkie Centrum i Dębe
Wielkie Południe zgodnie z uchwałami przyjętymi przez mieszkańców.

Prace drogowe na ulicy Krótkiej w Dębem Wielkim
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Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy
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INFORMACJE

DLA WYPALANIA TRAW

radycyjnie od wielu lat przełom zimy, wiosny
oraz jesień to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród
wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie
trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest
to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku
naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi
jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.
Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi
kilkanaście osób.
Tylko do końca września bieżącego roku Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu Gminy Dębe Wielkie brały
udział w udział w akcjach 192 razy. Z tego 150 wyjazdów to pożary, 37 wyjazdów to miejscowe zagrożenia i aż 5 wyjazdów to alarmy fałszywe (wykres).
Mimo wielu akcji edukacyjnych jakie prowadzimy
na terenie gminy, niestety liczba zdarzeń związanych z wypalaniem jest nadal bardzo duża. Każdy
wyjazd OSP pochłania ogromne wydatki, które pokrywane są z budżetu gminy. To również ogromny wysiłek i zaangażowanie strażaków ochotników którzy społecznie poświęcają dziesiątki godzin
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
WYPALANIE TRAW JEST
NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE !!!
Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą
również liczyć się z konsekwencjami.
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolo-

ne mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627,
z późn.zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze
aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2014 r. Nr 1153, z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. Nr 1094, z późn. zm.) –
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość
w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000
zł. Natomiast Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553
z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie,
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania
traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia
polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym
z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zo-

bowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania
zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej.
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw
jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą,
oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane
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przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%,
a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
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DLA CZADU !!! *TRUJĄCY *BEZWONNY *BEZBARWNY

Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających
w budynkach. Są także przyczyną ogromnych strat
materialnych. Dlatego też istnieje potrzeba nadania
bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, wzorem innych wysokorozwiniętych państw, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono
przedmiotem powszechnej troski.
Dostrzegając te problemy, Komendant Główny
PSP, zainicjował opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć
tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę
„Zgaś ryzyko”.
Wójt Gminy Dębe Wielkie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębem Wielkim przy współpracy
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działających

na terenie gminy Dębe Wielkie podjął wyzwanie
wdrożenia i przeprowadzenia przedstawionego programu na terenie naszej gminy. Program będzie realizowany w szkołach, przedszkolach oraz wśród
mieszkańców gminy. Tegoroczny program będzie
obejmował trzy ważne dla nas punkty. Pierwszym
z nich jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców celem przeprowadzenia ankiety, która pozwoli nam ocenić wiedzę, świadomość oraz stan
zabezpieczeń gospodarstw przed ewentualnymi
zdarzeniami pożarowymi. Ankieta ma również
pokazać jakiego rodzaju działania edukacyjne powinniśmy przeprowadzić w następnych latach
w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Drugim ważnym elementem programu
jest promowanie potrzeby instalacji domowych
czujek dymu i czadu. Urządzenia te wprawdzie nie
zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym

powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach
szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz
ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza
straty. Trzecim elementem programu są pogadanki
w szkołach oraz przedszkolach. To właśnie wśród
najmłodszych mieszkańców naszej gminy chcemy
poszerzać wiedzę o bezpieczeństwie. W szkołach
również chcemy mówić o zakazie wypalania traw.
Program rozpocznie się z dniem 1 października
i zakończy 30 listopada bieżącego roku. W tym
okresie strażacy ochotnicy będą odwiedzać Państwa domy i prosić o poświęcenie kilku minut
w celu wypełnienia ankiety oraz przekazania materiałów informacyjnych.

PAMIĘTAJ!!! ABY SPRAWDZIĆ STAN PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WENTYLACYJNYCH
PRZED ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO
BĄDŹ WIDOCZNY !!! BĄDŹ WIDOCZNY !!!
Drodzy rodzice, zbliża się zima, wcześnie zapadający zmrok, jesienne mgły i deszcze znacznie ograniczają widoczność na drodze. W takich warunkach
kierowca dostrzega pieszych i rowerzystów z dużym opóźnieniem, zwłaszcza w terenie niezabudowanym i tam gdzie poruszają się oni poboczem po
nieoświetlonych drogach. Zadbajmy w tym okresie o to, żeby nasze dzieci wyposażyć w odblaski.
Tak naprawdę kierowca widzi pieszego dopiero,
kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł
samochodu – czyli zaledwie 20-30 metrów przed
pojazdem. Elementy odblaskowe na ubraniu, bądź
rowerze powodują, że taką osobę widać z odległości

BĄDŹ WIDOCZNY !!!
120 - 160 metrów.
CO DAJE ODBLASK
I DLACZEGO TRZEBA GO NOSIĆ?
1. W Polsce jest ustawowy obowiązek noszenia odblasków do lat 15
2. Jeśli zostanie potrącone dziecko bez odblasku,
daje to furtkę ubezpieczycielom do nie wypłacenia
odszkodowania.
3. Człowiek, idący poboczem w ciemnym ubraniu
bez odblasku, jest widoczny w światłach samochodu z 20 m.
4. Człowiek, idący poboczem w jasnym ubraniu bez
odblasku, jest widoczny w światłach samochodu

BĄDŹ WIDOCZNY !!!
z 30 m.
5. Człowiek, idący poboczem z odblaskiem, jest
widoczny w światłach samochodu ze 150-300 m
( w długich nawet z 1 kilometra)
6. Droga hamowania samochodu, jadącego ze średnią prędkością to 40 m.
7. W Polsce ginie rocznie na drogach ok. 6 tyś ludzi,
okaleczonych w wypadkach, zostaje ok. 70 tyś. Prawie 50% to piesi i rowerzyści.
8. Od zmroku do świtu zdarza się 50 % wszystkich
śmiertelnych wypad
Druh Grzegorz Ostrowski

Komendant Gminny ZOSP RP
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KULTURA

ŚWIĘTO W STYLU

W

COUNTRY

tym roku organizator „Święta Gminy
Dębe Wielkie” postawił przede wszystkim na dobrą zabawę w niecodziennym klimacie i przy dobrej muzyce obowiązkowo. Czy
klimat dzikiego zachodu w pewnej niedużej
miejscowości – nawet nie z okolic Mrągowa
lecz z Mazowsza, spod Warszawy - z kowbojami i Indianami w tle może się udać? a muzyka country wpaść wszystkim w ucho? Otóż tak,
a dowodem tego była wyjątkowo duża frekwencja i zadowolenie uczestników. Na tę okoliczność sam Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski
został szeryfem w obstawie dwóch kowbojek
– Bożeny Kot (Skarbnika gminy) i Anny Piotrkowicz (odpowiedzialną za Kulturę i Promocję
gminy). Na placu można było dostrzec także

wiele innych osób, które tradycyjnie założyły
kapelusz, czy koszulę w kratkę, na marginesie - kowbojki również można było zauważyć.
Tego dnia na wszystkich – zarówno małych
jak i dużych, czekał bogaty program z wieloma atrakcjami, a w nim m.in.: niepowtarzalny
występ teatralny Teatru Konnego CABRIOLA,
zabawny występ kabaretu „Ciach”, rytmiczny
koncert zespołu country „Droga na Ostrołę-

WAKACJE Z
KINEM
PLEN
ERO
WYM

W

wybrane piątkowe wieczory minionego lata, dla mieszkańców Gminy Dębe Wielkie,
przygotowane zostały filmowe seanse w plenerze.
Parking przed urzędem gminy stał się salą kinową, w której do dyspozycji naszych gości przygotowaliśmy leżaki i oczywiście - popcorn serwowany
przez lokalną młodzież. Podczas projekcji jednego
z filmów, za przyczyną kapryśnej pogody, w salę
kinową musiała przemienić się strażnica OSP Dębe Wielkie.
Starannie wyselekcjonowany – ambitny – repertuar zgromadził nawet sporą grupę miłośników polskiej kinematografii. I tak: „Wymyk”
z Robertem Więckiewiczem w roli głównej oraz
„Pora umierać” z Danutą Szaflarską okazały się doskonałym wyborem. Nasi widzowie mogli zobaczyć
również „Podwójne życie Weroniki” Krzysztofa
Kieślowskiego czy „Cwał” Krzysztofa Zanussiego.
Wspólny wypoczynek przed dużym ekranem to doskonała forma integracji społecznej, która doskonale
się sprawdziła a w kolejnym roku zostanie powtórzona. Czekamy na Państwa pomysły i sugestie.
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji

kę” czy „Fokus” z pięknym i boskim Zbyszkiem Perkowskim. Nie zabrakło również miejsca na scenie dla lokalnych artystów – pań ze
Stowarzyszenia „Wrzosowianie”, czy zespołu
Effekt. Powstała również wyjątkowa z pięknymi lokalnymi dziełami - Galeria Lokalnych
Artystów „Posterunek”, na której to serwowana była Dębska Kawa Żołędziówka. Ważnym
punktem programu był również wyścig kolarski – III Kolarskie Uliczne Kryterium o Puchar
Wójta Gminy Dębe Wielkie, który przyciągnął
sporą liczbę zawodników, jak również kibiców.
Skoro mowa o sporcie - gminny klub sportowy GLUKS „Płomień” również świętował swój awans ligowy – zarówno na scenie
jak na promocyjnym stoisku. Podczas impre-

zy został także rozstrzygnięty gminny konkurs – „Najpiękniejszy ogród przydomowy
w Gminie Dębe Wielkie”.
Kierując się dewizą „Zadowolone dzieci to
tym bardziej zadowoleni rodzice”… organizator przewidział mnóstwo atrakcji dla dzieci:
wesołe miasteczko z karuzelami, dmuchańcami, etc., powstał specjalny „kącik farmera”,
gdzie można było zasadzić roślinkę, wyrobić
ciasto, puścić ogromną bańkę, zrobić biżuterię, pomalować się na Siuksa, poskakać na sianku, pojeździć na
kucyku, czy po prostu pobawić się
w piaskownicy lub nauczyć żonglerki, ponadto przy scenie odbywały się
animacje prowadzone przez najprawdziwszego Wodza z wioski indiańskiej GRALA. Dopełnieniem atrakcji
była Fotobudka przygotowana na stoisku gminnym, w której to można było zrobić sobie pamiątkowe foto, pozostawiając tę wyjątkową chwilę na
dłużej…
Korzystając z okazji pragniemy podziękować tym, którzy chętnie wspar-

li powyższą imprezę. I tak, dziękujemy organizacjom pozarządowym, które chętnie zaangażowały się w pomoc przy obsłudze Kącika
Farmera: Stowarzyszeniu „Szkoła z uśmiechem” z Dębego Wielkiego, Stowarzyszeniu
„W stronę marzeń” z Rudy, Stowarzyszeniu
„Sosenka” z Górek, sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz niezawodnym i dzielnym Strażakom, którzy przez cały czas byli
w pobliżu i w gotowości. Szczególne podziękowania również kierujemy do samych uczestników –
Dziękujemy, że byliście tego dnia z nami !!!

NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
PRZYDOMOWY
W GMINIE DĘBE WIELKIE
WYBRANY
Podczas Święta Gminy Dębe Wielkie
28 czerwca 2015 miało miejsce również rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy”. W tegorocznej edycji
rywalizowało 17 ogródków, z wynikiem następującym:
I miejsce - MAŁGORZTA I MIROSŁAW
ZGUTKA z Rudy - (nagroda: profesjonalna
wkrętarka) - fundatorem nagrody jest
ANVA-TECH z Sulejówka
II miejsce WIESŁAW NIZDZGORSKI z Dębego Wielkiego- (nagroda: siekiero-młot)–
fundatorem nagrody jest HUSQVARNA Mińsk
Mazowiecki
III miejsce EDWARD MILEWSKI z Bykowizny –
(nagroda: leżak)fundatorem
nagrody jest
OGRÓD I DOM z Choszczówki Stojeckiej
Ponadto nagrody i dyplomy
wyróżnienia otrzymali:
KATARZYNA
MARCZEWSKA z Olesina
- za wyjątkowy artyzm
i sztukę w ogrodzie
JERZY MALISZEWSKI
z Rudy– za pomysłowość
i recykling w ogrodzie
HONOR ATA RÓŻ A ŃSK A
z Górek za piękne połączenie ogrodu
z ogródkiem warzywnym
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Wręczenia nagród na scenie dokonał Wójt
Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Gabriela Dowjat.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom pasji,
życzymy satysfakcji i zapraszamy do kolejnej
edycji za rok - zdradzimy, że w nowej odsłonie.
Dlatego już dzisiaj zachęcamy do zbierania

DĘBSKA KAWA ŻOŁĘDZIÓWKA I JEJ PIERWSZY SUKCES

W

dniach 25-26 lipca w Liwie odbył się
kolejny Międzynarodowy Turniej Smaków – czyli impreza, na której króluje przede
wszystkim smak potraw regionalnych – polskich i litewskich. Dodatkową atrakcją Turnieju
jest kiermasz produktów rzemiosła i sztuki ludowej, pokazy rycerskie oraz koncerty i występy artystyczne. Stałym punktem imprezy jest
wyczekiwany przez smakoszy i nie tylko, pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka, który w tym
roku zaserwował m.in. zupę rycerską klimatem
i smakiem sięgającą średniowiecza. Natomiast
po raz pierwszy w Liwie gościł włoski podróżnik kulinarny GIOVANNI CALDARA, który
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przybliżył uczestnikom historię i rolę turystyczną dawnych szlaków w Polsce i na świecie.
Podczas Turnieju rozstrzygnięte zostały dwa
konkursy: „Najsmaczniejsza potrawa regionalna na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”
oraz „Gościniec z podróży” – najciekawszy prezent z podróży szlakiem WGL. Otóż z dumą informujemy, iż Nasza Dębska Kawa Żołędziówka została dostrzeżona i nagrodzona – zajęła
I miejsce w „Gościńcu z podróży” i tym samym
odebrała Kielich Wojciecha Wielądko 2015.
Wojciech Wielądko jest autorem wydanego po
raz pierwszy w 1783 roku dzieła pt. „Kucharz
doskonały”, niezwykle popularnej i wielokrot-

„złotych myśli” związanych z ogrodem na przestrzeni czterech pór roku.... mogą to być
porady, sugestie, uwagi, by potem wspólnie wymienić się doświadczeniem, czy inspirować .

KRYTERIUM ULICZNE
PODCZAS ŚWIĘTA GMINY
DĘBE WIELKIE
Dnia 28 czerwca 2015r. w Dębem Wielkim odbył się szereg wyścigów z udziałem niemal całej
ekipy mińskich „ścigantów” trenera V-MAXu
Jacka Tomkiewicza. Były to już trzecie rozgrywki o Puchar Wójta Gminy. Wyścig w tym
roku został włączony do Ogólnopolskiego Challege, u Masters PZKOL co znacznie podniosło
jego rangę. Zanim jednak do akcji ruszyli zawodnicy pełnoletni, pierwsze pojedynki stoczyli najmłodsi. Te zmagania objęte były ramami
Ligi Szosowej Mazowsza czyli wyścigu kolarzy
„licencjonowanych”. W obu wyścigach podziwialiśmy bardzo wysoki poziom sportowy
V-MAX zdominował całą rywalizację i w najmocniejszych kategoriach wiekowych aż
sześciokrotnie lądował na najwyższym stopniu
podium. Ola Tylkowska (kat. ŻAK) i Iza
Wiercioch (kat. Młodziczka) wśród dziewcząt
były bezkonkurencyjne. Przemek Kuligowski
(kat. ŻAK), Kuba Soszka (kat. Młodzik) i Dominik Murasicki (kat. Junior) wśród chłopców
byli poza jakimkolwiek zasięgiem rywali. Również wśród najstarszych zawodników nie
zawiódł Tomek Czyżkowski wygrywając swój

wyścig w kategorii Mastersów.
Uroczysta ceremonia dekoracji zawodników odbyła się na głównej scenie, a puchary dla zwycięzców wręczali Wójt Krzysztof Kalinowski, Dyrektor SK BANK w Mińsku Mazowieckim Michał Grochocki, oraz
sponsorzy Klubu V-MAX. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów !!
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji

nie wznawianej książki kucharskiej.
Więcej ciekawostek związanych ze Szlakiem
Wielkiego Gościńca Litewskiego i Wojciechem
Wielądkiem znajdą Państwo na stronie gminy:
www.debewielkie.pl w zakładce WGL
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji

KULTURA

D

nia 5 września 2015r. odbyła w się czwarta
edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie zainaugurowanej przez Prezydenta RP. Tego dnia gmina Dębe Wielkie przyłączyła się do
akcji, w której uczestniczyło prawie 3 tys. miejscowości na terenie całego kraju. Dębskie czytanie miało miejsce w Sali multimedialnej OSP
Dębe Wielkie. Wieczorna pora, nastrój płonących
świec, lektorzy w profesjonalnych i oryginalnych
strojach – wypożyczonych specjalnie na tę okoliczność z Wytwórni Filmów Fabularnych i Do-

kumentalnych w Warszawie, pozwoliły przenieść
się w czasy Stanisława Wokulskiego – kluczową
postać powieści „Lalki” Bolesława Prusa. Komu
przypadły główne role? Główne role odegrali:
Stanisław Wokulski – Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, Izabela Łęcka – Skarbnik Gminy Bożena Kot, Tomasz Łęcki – Pełnomocnik Wójta
ds. sportu Rafał Wtulich, Hrabina Karolkowa –
Dyrektor Biblioteki Publicznej Agnieszka Wielgo, Prezesowa Zasławska – uczennica dębskiego Gimnazjum – Klaudia Jadczak oraz narrator
– Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Rek. Miłą
atmosferę dopełnił poczęstunek „Dębskiej Kawy Żołędziówki” serwowanej również w histo-

rycznym stroju nawiązującym do epoki. Zebrani mieszkańcy mogli uczestniczyć w konkursie
literackim dotyczącym „Lalki”, a także poznać
przeszło 50 rodzajów polskich strojów ludowych
zaprezentowanych na zorganizowanej wystawie.
Nie zapomnieliśmy też o atrakcjach dla najmłodszych. Dla nich to przewidzieliśmy kącik artystycznych, w którym to najmłodsi słuchacze mogli własnoręcznie wykonać pacynkę. Koniec imprezy uwieńczony został wspólną fotografią organizatorów i gości.

Anna Piotrkowicz

Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji

CHWAŁA BOHATEROM, CZEŚĆ ICH PAMIĘCI ...
„…1 września 1939 o godz. 445 artyleria pancernika „Schlezwig – Holstein” ostrzeliwuje Westerplatte. Wojska III Rzeszy wdzierają się na ziemie
polskie „witane” wszędzie ogniem obrony. Niebo
pokrywają eskadry samolotów z czarnym krzyżem
(..)1 września w godzinach popołudniowych, nad
wsią Choszczówka, zestrzelony zostaje dowódca
123 eskadry.. (..) 3 września o godz. 300 rano Niemcy
zrzucili bomby.
Dwie spadły na dworek państwa Tabiszewskich
i spowodowały pożar na strychu… 7 września miało miejsce kolejne bombardowanie. Niemcy zrzucili
bomby na drogę brzeską, głównie w miejscu skrzyżowania z torem kolejowym.. 10 września na torach
kolejowych Dębe Wielkie – Mińsk Mazowiecki wytworzył się olbrzymi zator. Pociągi stały się celem
ataku niemieckich samolotów Luftwaffe. Samoloty
zrzuciły małe bomby, a następnie ostrzelały zgromadzone pociągi z działek maszynowych… Zginęło wtedy bardzo wielu ludzi. W pierwszym wagonie byli wszyscy zabici, a w następnych dwóch
wielu zabitych, bardzo wielu rannych od podmuchu
odłamków bomb, a najwięcej od szkła i okien wagonów osobowych….” - materiał pochodzi z publikacji
„Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939” autorstwa B.Kucia i J.Majszyka.
Od tych dramatycznych dni minęło dokładnie 76
lat… mamy wiedzę historyczną, kultywujemy tradycję, a co tak naprawdę jest w naszych sercach, co
czujemy dzisiaj – w chwili obchodów, a co na co
dzień ….
Tegoroczne obchody rocznicowe Bitwy pod Dębem Wielkim przypadły na 12 i 13 września. W sobotnie popołudnie pomimo kapryśnej pogody odbyła się kolejna historyczna wycieczka po gminie
Dębe Wielkie. W tym roku do dębskich miłośników
rajdów rowerowych z historią w tle dołączyła Mińska Grupa Rowerowa z Arkadiuszem Łukasiakiem
oraz członkowie mińskiego PTTK z Prezes Joanną
Janicką na czele. Gminę Dębe Wielkie godnie reprezentował Wójt Krzysztof Kalinowski, Dyrektor
Zespołu Szkół Krzysztof Rek oraz mieszkańcy – ci
mniejsi i więksi. Miłośnicy dwóch kółek w obstawie
strażaków przemierzyli południową część gminy,
robiąc pętlę: Dębe Wielkie - Chrośla - Ruda – Celinów - Jędrzejnik - Choszczak – Ruda - Chrośla Dębe Wielkie. Wyprawa tradycyjnie zakończyła się
ogniskiem (profesjonalnie przygotowanym przez
samych strażaków z jednostki OSP z Druhem Bogdanem Wójcikiem na straży) z kiełbaskami ufundowanymi przez Radnego Chrośli Andrzeja Wieczorka. Była również aromatyczna i rozgrzewająca Dębska Kawa Żołędziówka przygotowana przez Panie
ze Stowarzyszenia „Wrzosowianie”. Ponadto cały
czas w gotowości był gospodarz terenu sołtys Rudy
Henryk Smuga. Wiedzą historyczną służył uczestnikom lokalny historyk Jan Majszyk, który przytaczał zarówno znane fakty jak i nowe ciekawostki historyczne związane z tym terenem.
Niedzielna impreza rozpoczęła się porannym

złożeniem kwiatów w Choszczówce Stojeckiej
w dwóch miejscach : przy pamiątkowej płycie
w pobliżu Drogi Krajowej nr 2 oraz pod tablicą przy
Kościele. Tego wyraźnego aktu pamięci o bohaterach dokonali: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Siwikiem, Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztof Rek z historykiem

Wielkie, Sołtysi z terenu Gminy, a także przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP z terenu Gminy, Kombatanci, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz
szkół zaprzyjaźnionych. Wspomnieć należy o licznie wystawionych pocztach sztandarowych – żandarmerii, szkół, jednostek OSP oraz kombatantów.
Dopełnieniem całości był występ artystyczny przy-

Janem Majszykiem, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Janusz
Piechoski z Dyrektorem Zespołu
Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach panią Anną
Przybysz. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła Radna Gminy
Dębe Wielkie okręgu Choszczówek Renata Karpińska oraz Sołtysi: Wiesława Zgódka i Grzegorz
Ruta.
Kolejny punkt uroczystości miał
miejsce w Cygance, gdzie na
wstępie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Boju o Cygankę przy Szkole Podstawowej. Ta część została
uświetniona występem artystycznym przygotowanym przez uczniów tutejszej szkoły.
Następny – kulminacyjny punkt uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego, gdzie w kościele parafialnym została odprawiona Msza. Św. w intencji
żołnierzy poległych w walkach września 1939r.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Żołnierze Żandarmerii Wojskowej
z Komendantem Oddziału Mazowieckiego - płk.
Wiesławem Chrzanowskim na czele, Radni Powiatu Mińskiego w osobach: Grzegorza Gańko, Roberta Grubek, Piotra Wieczorka, Radni Gminy Dębe

gotowany przez uczniów dębskiej podstawówki.
W dalszej części nastąpił wspólny przemarsz
uczestników na cmentarz parafialny.
Tutaj został odczytany apel poległych uhonorowanych salwą honorową a na zbiorowej mogile złożono wieńce i wiązanki.W trakcie tej części obchodów głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, który przywołał do obowiązku, który mamy
wobec przodków, Polski i przede wszystkim wobec
siebie…. „Od kilkudziesięciu lat żyjemy w wolnej
Polsce. Zapomnieliśmy już co to znaczy rozpacz

i okrucieństwo wojny. Przyzwyczailiśmy się do rosnącego dobrobytu. Niestety pokój sukcesywnie
usypia w nas wartości, którymi żyli i za które ginęli żołnierze września 1939 roku. Oni nie przybyli tutaj z różnych stron Rzeczypospolitej dla korzyści. Wręcz przeciwnie. Zostawiali swój majątek aby
bronić niematerialnych wartości: wolności, niepodległości, Polski.
Dzisiaj w pogoni za korzyściami: majątkiem, pięknym domem, samochodem, pieniędzmi czy władzą
zapominamy o wartościach - o tych wartościach,
o które walczyli wrześniowi bohaterowie ale
i o innych: solidarności społecznej, sprawiedliwości, poświęceniu, pięknie, miłości. Zamykamy się
w czterech ścianach coraz to nowych korzyści, które
budują między nami coraz wyższe mury stając się
nieczuli na innych, gubiąc daleko na dnie wartości.
Najważniejszym słowem staje się rozwój a mniej
ważny staje się człowiek. Przedkładamy swój święty spokój i dobrobyt nad życie człowieka uciekającego przed okrucieństwem wojny.
Kryzys wartości powoduje pustkę, którą wypełniamy już od młodego wieku używkami: dopalaczami,
papierosami czy alkoholem. Dzisiaj coraz częściej
można usłyszeć zarzut, że nie ma się gdzie napić zamiast tego że brakuje spotkania z drugim człowiekiem. W codziennym pośpiechu gubimy gdzieś po
drodze nasze dzieci, mimowolnie wpajając im pseudokulturę korzyści poprzez zaspakajanie ich coraz to nowych zachcianek.
Brakuje nam za to czasu aby przekazywać im ideały i piękno świata.
Musimy przywrócić wartościom ich
pierwszoplanową rolę w naszym życiu.
W przeciwnym razie pozostaną po nas
jedynie dymiące korzyściami kominy
przesłaniające światło wartości. Jestem
przekonany, że nie o to walczyli żołnierze września 1939 roku.
Dziękuję za obecność pocztom
sztandarowym, zaproszonym gościom
i mieszkańcom jak również żołnierzom
Żandarmerii Wojskowej.
Nasze uczestnictwo w dzisiejszych
uroczystościach jest wyraźnym znakiem
pamięci o poległych i dowodem, że wartości za które walczyli są wciąż żywe.
Chwała bohaterom, cześć ich pamięci...”
Oddaniem hołdu zakończyły się obchody 76 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji

„WRZOSOWIANIE” NA FESTIWALU CHLEBA

T

o jedno z najważniejszych tego tupu wydarzeń dla piekarzy i gospodyń powiatu mińskiego. Świętowaniu piekarskiej braci od kilku
lat towarzyszą liczne wydarzenia artystyczne
i rozrywkowe oraz konkursy. Gminę Dębe

Wielkie w tym roku reprezentowały panie ze
Stowarzyszenia „Wrzosowianie”, które przygotowały swój przepyszny tradycyjny przysmak
„wrzosowianki” oraz nowość „alladynki”.
Na stoisku pośród wrzosów i liści dębów

skosztować można było Dębską Kawę Żołędziówkę – produkt promocyjny Gminy Dębe
Wielkie.

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
XIII I XIV LETNI OBÓZ TAEKWON-DO ITF Z AKADEMIĄ SZTUK WALKI
Początek wakacji upłynął intensywnie dla
członków stowarzyszenia Akademia Sztuk
Walki. Około 100 dzieci i młodzieży z powiatu mińskiego spędziła tegoroczne wakacje na
dwóch obozach zorganizowanych przez ASW.
Obozy zyskały wymiar międzynarodowy,
dzięki gościom z Austrii.
GDYNIA 2015
Od 29 czerwca do 9 lipca w Gdyni odbył się
obóz sportowy, gdzie czas wypełniały głównie
treningi – rano bieg ok. 5 km, przed południem
na plaży trening techniczny, a wieczorem na boisku miał miejsce trening wytrzymałościowy.
Ponadto uczestnicy chętnie wypełniali wolny
czas grą w siatkówkę czy piłkę nożną. Pogoda
dopisała, więc dużą przyjemność sprawiało plażowanie i kąpiele w morzu. Organizatorzy nie
zapomnieli również o ciekawcy wycieczkach udaliśmy się do Władysławowa – na wystawę
iluzji, wieżę widokową i rejs statkiem. W Gdyni
zaś zwiedzaliśmy ORP „Błyskawica” oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Poza wycieczkami i intensywnymi treningami mieliśmy również czas na kolejne atrakcje, takie jak: występy
obozowych uczestników „Mam talent”, wspólne grillowanie czy naukę tańca belgijskiego.
AUGUSTÓW 2015
Natomiast obóz rekreacyjny w Augustowie nad

jeziorem Necko (11-21 lipca) upłynął pod znakiem kajaków i innych sportów wodnych (pływanie, narty wodne, deska surfingowa). Dzień
rozpoczynał lekki rozruch, później był czas na
plażowanie i doskonalenie pływania kajakiem,
co było przydatne przed spływem Czarną Hańczą, gdzie mieliśmy do pokonania aż dwie śluzy wodne.Nie lada wyzwaniem była wycieczka
rowerowo-kajakowa nad Jezioro Białe na Ostry
Róg: jedna grupa jechała w wyznaczone miejsce na rowerach (ok. 20 km), a druga miała za
zadanie dotrzeć tam kajakami. Następnie grupy
się zamieniały i wracały do ośrodka.
Nie mogło również zabraknąć wycieczki po Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, gdzie zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, kościół i krypty zakonu kamedułów.
Byliśmy również na styku trzech granic – polskiej, litewskiej i rosyjskiej, a także podziwialiśmy ogromny most o wysokości 36 m w Stańczykach. Innymi atrakcjami podczas obozu
w Augustowie był kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej, dyskoteki, ognisko i wspólne
śpiewanie przy gitarze.
Aby zostać pełnoprawnym obozowiczem, każdy musiał przejść chrzest obozowy. Dla chętnych była również możliwość wzięcia ślubu
obozowego. Każdy obozowicz otrzymał koszulkę z logo Taekwon-do ITF i miejscem obozu, a
na koniec wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni pamiątkowymi medalami i dyplomami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obozowiczom za świetną zabawę. Wyjątkowe podziękowania kierujemy
w stronę kadry obozowej: Dawida Matwieja,
Moniki Wtulich, Joanny Mazurowskiej, Adama Nowaka, Mateusza
Gajewskiego i Zbigniewa Lamparskiego.
Dziękujemy Radnym
Gminy Dębe Wielkie
i Wójtowi Krzysztofowi Kalinowskiego za
dofinansowanie obozu
w Augustowie. Bez dotacji nie byłoby możliwe zrealizowanie takiej
liczby atrakcji.
SPORTOWCY
NA START!
Już 1 września w Akademii Sztuk Walki ruszyły treningi Taekwon-do ITF prowadzone
przez wielokrotnie utytułowanego i nagradzanego Trenera Dawida Matwieja VI dan.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
wtorek, piątek - TAEKWON-DO
* 1700 - 1800 - Dziecięca Akademia Taekwon

do 4-7 lat, * 1800 - 1930 - gr. 2, dzieci od 8 lat
* 1930 - 2100 - gr. 3, młodzież, dorośli, rodzice
czwartek - 1900 - 2100 - grupa sparingowa

Taekwon!

Monika Wtulich
Stowarzyszenie Akademii Sztuk Walki
www.asw-tkd.pl

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

R

ok szkolny 2015/2016
przyniósł mnóstwo
zmian. Do przedszkola
w Górkach zgłoszonych zostało więcej dzieci niż w roku ubiegłym. W związku
z powyższym stworzone
zostały dwie grupy. Dzieci
trzyletnie – grupa Biedronki oraz dzieci czteroletnie
– grupa Motylki. Pierwszy dzień w Przedszkolu
dostarczył przybyłym gościom mnóstwo uśmiechu.
Nawet Ci, którzy pojawili się pierwszy raz, wyrazili
chęć do wspólnej zabawy. Przed nami mnóstwo
pracy a jeszcze więcej zabawy. Korzystając
z pięknej jesiennej pogody, dzieci raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach jazdy konnej na
kucykach, które prowadzone są na terenie naszego ogrodu przedszkolnego. Przejażdżki te to
oczywiście świetna zabawa dla dzieci, ale również wyrabianie poczucia równowagi czy koordynowanie ruchów. Mali podopieczni doskonale radzą sobie z tego typu zajęciami. Chcemy,
aby nasze przedszkole zapewniało dzieciom naukę w bezpiecznych warunkach, przyjaznych

i co najważniejsze dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dlatego tak ważna jest atmosfera, komfort naszych maluchów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że nowy rok przedszkolny zaowocuje pomyślną współpracą i samymi pozytywnymi relacjami.
Danuta Zduńczyk
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Marta Kąkol
Sekretarz Stowarzyszenia „Sosenka”

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU BIZNESU
EDUKACJA, ROZWÓJ GOSPODARCZY,
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków „Stowarzyszenia
Przyjazne Dębe”. Decyzją członków zmieniono nazwę „Stowarzyszenie Przyjazne Dębe” na
„Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu”. Nowa
nazwa odzwierciedla kierunek, w którym Stowarzyszenie postanowiło rozwijać swoją dalszą
działalność. W zmienionym statucie priorytetem są działania wspierające edukację, rozwój
gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.
Zgodnie z tym kierunkiem rozwoju Stowarzyszenie reprezentowane przez Monikę Tkaczyk
uczestniczyło w projekcie: „Przygotowanie mo-

delowego programu rozwoju przedsiębiorczości
w powiecie mińskim”, współfinansowanym ze
środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w partnerstwie: Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Samorząd Województwa Mazowieckiego (WUP w Warszawie), Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Starostwo
Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.
W dniu 26 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia - Ewa Tkaczyk i Monika Tkaczyk, wzięli udział w Mińskim Dniu Przedsiębiorczości.
Na konferencji zaprezentowany został Lokalny
Program Rozwoju Przedsiębiorczości w powiecie mińskim.
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W dniu 17 czerwca przedstawiciele stowarzyszenia: Monika Tkaczyk i Mirosław Siwik na
zaproszenie Prezesa Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Dr Jerzego Kwiecińskiego, wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt powołania do życia Mazowiec-

kiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.

Monika Tkaczyk

Prezes Stowarzyszenia

REKLAMA

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

C

hoć nowy rok szkolny już się rozpoczął warto
wspomnieć o przedsięwzięciach, które miały miejsce pod koniec roku szkolnego 2014/2015.
XIII PIKNIK RODZINNY

13 czerwca odbył się już XIII Piknik Rodzinny,
dzięki któremu wszyscy mogliśmy poczuć się jak
dzieci. Głównym tematem imprezy był „Film, jego historia, słynne postaci, efekty specjalne i kostiumy”. Celem pikniku było zintegrowanie rodziców, uczniów i nauczycieli poprzez włączenie
do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, i zabawach. W nawiązaniu do tematyki pikniku można
było obejrzeć prezentacje klas dotyczącą różnych
filmów. I tak np.: mogliśmy spotkać Shreka, króla Lwa, Asterixa i Obeliksa, Smerfy, śmiesznego
wiewióra z „Epoki lodowcowej”, Jamesa Bonda
czy króla Juliana z Madagaskaru. Wystawa na temat tych filmów cieszyła się tym dużym zainteresowaniem. Wiele osób z zaciekawieniem i sentymentem oglądało stoiska filmowe, które przedstawiały bohaterów znanych wszystkim bajek i kultowych filmów. Podczas sobotniego popołudnia
maluchy z klas 0-III zaprezentowały umiejętności
wokalne, taneczne i aktorskie. Prezentowały się
w przeróżnych strojach ulubionych bohaterów filmowych, śpiewając piosenki ze znanych bajek jak
również tańcząc do muzyki pochodzącej z kultowych filmów. 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. 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, na których prezentowane były wystawy prac oirgami, de coupache i inne wytwory dziecięce. Młodsze dzieci świetnie bawiły
się na placu zabaw i konstrukcjach dmuchanych,
a wśród starszych rozgrywane były mecze sportowe oraz gra terenowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie „Szkoła z Uśmiechem”, która
polegała na odwiedzeniu kramików filmowych
przygotowanych przez uczniów i odpowiedzeniu na pytania dotyczące poszczególnych filmów.
I tak trzeba było wykazać się wiedzą ze „Shreka”,

„Epoki lodowcowej”, Króla lwa”, „Smerfów”,
„Madagaskaru”, „Asterixa i Obeliksa” oraz „Jamesa Bonda”. Kolejki ustawiały się przed punktem loterii fantowej, gdzie za 5 zł można było
wygrać wiele ciekawych upominków, a główną
nagrodą był rower górski. Co ważne każdy los wygrywał. Dużym
zainteresowaniem dzieci cieszyła się łódź ratunkowa z Warszawskiego Komisariatu Policji Rzecznej, na którą maluchy mogły wejść
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Strudzeni goście mogli odpocząć
i posilić się w kawiarence, gdzie
serwowano przepyszne ciasta
z domowego wypieku lub zjeść
przysmaki z grilla. Oczywiście
tak wspaniała impreza nie odbyłaby się gdyby nie zaangażowanie
i współpraca dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz
licznego grona sponsorów. Wszystkim bardzo
serdecznie Dziękujemy… Relację filmową z Pikniku obejrzeć można pod adresem: www.youtube.com/watch?v=jS6Lvvy5qJg.
SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKÓW
Swoje święto, Spartakiadę, miały również dzieci z oddziałów przedszkolnych w łącznej liczbie
79. osób. W tym dniu przedszkolaki mogły spróbować swych sił w zawodach, grach sportowych,
nawiązać nowe znajomości, a przede wszystkim wesoło i przyjemnie spędzić ten wyjątkowy dzień. Imprezę uroczyście otworzyły jej organizatorki, nauczycielki oddziałów przedszkolnych: p. Ela Szafrankiewicz, p. Ewa Woźnica,
p. M. Góralska i p. P. Kieliszczyk oraz honorowi goście: p. K. Kalinowski -Wójt Gminy Dębe
Wielkie, p. Mirosław Siwik – przewodniczący
Rady Gminy w Dębem Wielkim i p. Agnieszka
Wojda - wicedyrektor S.P. Zaproszeni goście uroczyście otworzyli imprezę życząc naszym milusińskim, wesołej zabawy i prawdziwych sportowych emocji, a rozgrzewką i wstępem do zawodów sportowych było wspólne ślubowanie przedszkolaków, które obiecały rywalizację opartą
o zasady fair - play, z uśmiechem na ustach. Imprezę rozpoczęły mecze piłki nożnej 5-osobowe drużyny, każdej klasy dopingowane przez swych kolegów, śmiało ruszały do boju, potem zawodnicy
pokonywali urozmaicony tor przeszkód, sprawdzali swe siły w przeciąganiu liny, w przenoszeniu piłeczki pingpongowej na łyżce stołowej,
w rzutach do celu, salwy śmiechu wywołały skoki
w workach. A chwilą odpoczynku dla wszystkich
były popisy wokalne solistów i chórów przedszkolnych oraz występy szkolnego koła teatralnego pod opieką p. I. Słodownik. Nadzór sędziowski nad całością zawodów sprawowali uczniowie
klasy VIb. Po ciężkich i wyczerpujących bojach
sportowych, przedszkolaki regenerowały swe siły zajadając się słodkościami przygotowanymi
przez rodziców oraz sponsorowanymi przez Radę Rodziców, jak również ufundowanymi przez
Dyrekcję Hipermarketu Kaufland w Ząbkach.

Całą imprezę zakończono uhonorowaniem ambitnych, małych sportowców, wręczeniem dyplomów i medali ufundowanych przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy oraz upominków dla
każdego zespołu - oddziału przedszkolnego, jak
również dla każdego małego sportowca sponsorowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Radę Rodziców.
Uśmiechnięte buzie, radosne oczy przedszkolaków świadczyły o udanej imprezie. Nadmienić
należy, że nie odbyła by się ona, gdyby nie silne
zaangażowanie ze strony rodziców. To oni piekli ciasta, wspomagali organizatorki swą pomocą
w czasie trwania uroczystości. Za cały wkład pracy Rodzicom oraz wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.
PROFILAKTYKA A TY
Nie można zapomnieć o akcji, w której cała społeczność naszej szkoły wzięła udział. A mianowicie o ogólnopolskim zrywie wzmocnienia
twórczej profilaktyki Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Przez 60 sekundowy wspólny gest połączyliśmy się – każdy na
miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym
czasie w całym kraju – 1 czerwca 2015r. punktualnie o godz. 14.00. Przez zatrzymanie się na
chwilę, położenie prawej dłoni na sercu i przez 60
sekund wybijanie wspólnego rytmu serc wolnych
od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych
i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi,
którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed
uzależnieniami i przemocą. Tylko 60 sekund! Tak
niewiele, a może znaczyć tak bardzo dużo w trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej
sprawie.
POŻEGNACIE SZÓSTOKLASISTÓW
Stało się już tradycją, że uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową, tańczą poloneza. Na uroczystości pożegnania klas szóstych absolwenci,
właśnie tym narodowym tańcem, rozpoczęli akademię, która była z pewnością niepowtarzalnym
wydarzeniem w ich życiu. Konferansjerzy podkreślili, że 25 czerwca po raz ostatni spotkali się
z nauczycielami jako uczniowie szkoły podstawowej. Przyszedł więc czas na słowa pożegnania
i podziękowania, ale zanim one nastąpiły szóstoklasiści zaprezentowali kabaretowy program
artystyczny „Szkoła w krzywym zwierciadle”,
w trakcie którego ukazali perypetie uczniów i nauczycieli. Przekonująca gra aktorska i doskonałe wyczucie każdej roli sprawiły, że publiczność
doskonale się bawiła, nagradzając odtwórców ról
gromkimi brawami. Po części kabaretowej przyszedł czas na wiersze i piosenki, które wprowadziły zebranych w podniosły nastrój. Później
przyszedł czas na ciepłe słowa podziękowania
– za troskę i opiekę, za wiedzę i serce, za piątki
i szóstki, za wszelkie dobro, jakiego uczniowie
doświadczyli w murach naszej szkoły. Podziękowali również rodzicom za codzienny trud wy-

chowania. Następnie nastąpił akt ślubowania oraz
wystąpienie uczniów klas piątych. Kulminacyjnym punktem uroczystości było zabranie głosu
przez pana dyrektora oraz nagrodzenie uczniów
wyróżniających się w nauce. Absolwentem roku
została Marta Jagoda. Chociaż serca szóstoklasistów przepełniała radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, pojawił się
też smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę ich życia w ciągu sześciu lat. I tak oto
pożegnani przez przedstawicieli klas trzecich, obdarowani świadectwami i nagrodami tanecznym
krokiem powędrowali w świat zdobywać swe
„najprawdziwsze szczęcie”.
PIERWSZY DZWONEK
Co dobre, niestety szybko się kończy… „Wybiła
już godzina. Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite nad książką szkolną,
nad zeszytem....”. Czas wakacji nieubłagalnie dobiegł końca i choć pogoda za oknem namawiała do
pozostania w domu, 1 września nasza szkoła znów
zapełniła się uśmiechniętymi buźkami naszych
milusińskich uczniów. Po dwumiesięcznej przerwie na korytarzach zrobiło się tłoczno i gwarno.
Wszyscy wrócili wypoczęci i gotowi do wytężonej pracy. W hali sportowej, po Mszy Świętej, spotkali się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz
zaproszeni goście. Pan dyrektor zainaugurował
Nowy Rok Szkolny i w imieniu swoim, i nauczycieli życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz wiary w swoje możliwości. Przypomniał
także o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
a uczniowie klasy szóstej udali się na cmentarz
parafialny, by złożyć kwiaty na mogile żołnierzy
września 1939r. Nasza szkoła wyładniała i stała
się bezpieczniejsza, a to za sprawą: termomodernizacji, wymiany wszystkich lamp, zamontowania
oświetlenia awaryjnego, zwiększenia liczby wyjść
ewakuacyjnych, udrożnienia drogi przeciwpożarowej po północnej stronie budynku (utwardzenie kostką brukową), naprawy węzła sanitarnego
w bloku sportowym „starej” sali gimnastycznej,
zmodernizowania systemu cieplnego i zamontowania poidełka – znajdującego się w stołówce szkolnej, dzięki któremu uczniowie mają nieograniczony dostęp do wody pitnej. Wszystko to ze środków
samorządu gminnego – dziękujemy! Odnowiliśmy
również dolny korytarz. Udało się tego dokonać
za pieniądze uzyskane podczas XIII Pikniku Rodzinnego w czerwcu 2015r., środków ze sprzedaży
makulatury oraz wsparcia Rady Rodziców - dziękujemy. Pan Piotr Lesiński charytatywnie zaprojektował, wykonał i zamontował na półpiętrze
iluminowaną drewnianą dekorację – dziękujemy.
W nowym roku szkolnym czeka nas wiele przedsięwzięć i uroczystości. Jedną z najważniejszych
jest 25 - lecie nadania szkole imienia i wręczenia
sztandaru, którą obchodzić będziemy 14 listopada.
Już teraz serdecznie zapraszamy naszych absolwentów oraz wszystkich zaprzyjaźnionych z naszą
placówką.
zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół w Dębem Wielkim

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

W

akacje dobiegły końca i znów 1 września niektórzy po raz pierwszy, a inni po raz kolejny
przekroczyli progi naszego Gimnazjum. Uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się najpierw podczas uroczystej Mszy Świętej z udziałem pocztów
sztandarowych w kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, a potem już w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła oficjalna inauguracja roku
szkolnego. Tradycyjnie gości powitał Dyrektor –
p. Krzysztof Rek, akcentując, iż Minister Edukacji
Narodowej ogłosiła rok szkolny 2015/ 2016 Rokiem
Otwartej Szkoły.

NASZE PLANY
Czego możemy się spodziewać w bieżącym roku
szkolnym? O wszystkich inicjatywach będziemy
szerzej informować w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego, ale już teraz przedstawimy
nasze plany. Z pewnością we wrześniu nie może
zabraknąć uroczystego ślubowania pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli naukę w czterech oddziałach: o profilu językowym, matematyczno - przyrodniczym, sportowym i ogólnym. Zostali otoczeni
szczególną troską, dzięki programowi „Miękki de-
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sant”, który ma ułatwić im aklimatyzację w nowej
szkole. Już 30 września złożą także uroczystą przysięgę, a tuż po niej na znak przynależności do grona
„dębskich żaków” otrzymają legitymacje szkolne.
Z kolei w październiku zaplanowane zostały obchody Dnia Edukacji Narodowej będące okazją do
wspólnego spotkania się całej społeczności szkolnej. W grudniu uczniowie naszej szkoły zaproszą na
jasełka - inscenizację nieodłącznie związaną z może nie najważniejszymi, ale z pewnością najbardziej
ulubionymi świętami chrześcijańskimi. Mieszkańcy gminy Dębe Wielkie niewątpliwie przyzwyczaili

się także do licznych uroczystości środowiskowych,
w których chętnie bierze udział lokalna społeczność
i dlatego nie może ich zabraknąć.

dokończenie art na stronie 13

Z ŻYCIA SZKÓŁ
W listopadzie podczas okolicznościowego apelu
przypomnimy o 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości, a w styczniu tradycyjnie powitamy w szkole
seniorów w związku z organizacją obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Gwarantujemy, że przygotujemy
ciekawy program artystyczny oraz poczęstunek
w nastrojowej atmosferze kawiarni zaaranżowanej
w hali sportowej. W marcu 2016 r. natomiast zaprosimy na obchody rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim. W tym roku w zapewne w bardziej uroczystej
niż zwykle oprawie, więc nie zabraknie wzruszeń
i atrakcji dla starszych i młodszych, tych wszystkich,
którzy zdecydują się posłuchać o wydarzeniach
sprzed 185 lat i złożyć hołd bohaterskim żołnierzom.
W styczniu odbędzie się ponownie Gminna Liga
Szkół, będąca okazją do zmierzenia się uczniów
klas VI z terenu gminy Dębe Wielkie oraz sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu różnych
przedmiotów. Myślę, że przyszłych absolwentów
szkół podstawowych i ich rodziców zainteresuje
także dzień otwarty zaplanowany na marzec, gdyż
zobaczą oni nie tylko miejsce nauki, rozwijania zainteresowań, ale i spotkań ze swoimi przyjaciółmi.
Z pewnością organizatorzy oprócz tradycyjnego
oprowadzania po gimnazjum zapewnią także inne
atrakcje, dzięki którym wszyscy miło spędzą czas.

w nauce swych pociech. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej www.zsdebewielkie.
pl oraz profilu gimnazjum na Facebooku www.facebook.com/GimnazjumGminne.DebeWielkie, gdzie
znajdują się między innymi fotorelacje z ważnych
wydarzeń szkolnych.
CZERWCOWE WSPOMNIENIA
Warto pamiętać o trofeach zdobytych podczas IV
Spartakiady Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej, o wspaniałym występie podczas XIII Pikniku Rodzinnego, na który gimnazjaliści zabrali widzów „Parostatkiem w piękny rejs”.
Oczywiście niezapomniane chwile przeżyliśmy że-

gnając Absolwentów 2015. Nie zabrało pięknych
słów, podziękowań, wzruszeń. W dniu gdy po raz
ostatni wezwał ich gimnazjalny dzwonek wyglądali
wspaniale. Polonez w ich wykonaniu był wybitny.
Warto obejrzeć film.
Z KSIĄŻKĄ PRZY BOKU
W tym roku jednym z punktów polityki oświatowej państwa będzie rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. W związku z tym planujemy
szereg działań, które zachęcą młodzież do sięgania po ciekawą lekturę. Będą konkursy, wystawy,
projekty edukacyjne, kawiarenka. Oczywiście będzie również kontynuacja tego, co tak dobrze się

GIMNAZJUM W SIECI
Warto przypomnieć o dużym ułatwieniu dla rodziców, a mianowicie o możliwości korzystania
z dziennika elektronicznego. Podobnie jak w roku
ubiegłym mogą szybko komunikować się z wychowawcami, a także na bieżąco kontrolować postępy

sprawdza. W ubiegłym roku braliśmy udział
w ogólnopolskiej akcji „Wybory Książek”, której celem było poznanie i upowszechnienie faktycznych
zainteresowań czytelniczych uczniów, a także dostosowanie księgozbiorów bibliotek do tych zainteresowań. Świetnie się bawiliśmy mając świadomość, że
nasz głos może coś zmienić. Dlatego chętnie zaangażujemy się w kolejne akcje na taką skalę. Jak co roku
byliśmy również na Warszawskich Targach Książki,
w tym roku również nas nie zabraknie.
NOWE INWESTYCJE
Budynek po termomodernizacji zyskał estetyczną
elewację i ładnie komponuje się z nowo wybudowaną halą sportową. Podczas wakacji zamontowano nowe sterowanie węzłem cieplnym, wymieniono oświetlenie wewnętrzne, naprawiono oświetlenie awaryjne, przebudowano podejście pod główne
wejście do budynku, wyremontowano taras przy zachodnich drzwiach i zamontowano poidełko. Dziękujemy!
Życzymy wszystkim „pierwszakom” szybkiej aklimatyzacji, a uczniom klas III zapału i wiele wytrwałości z powodu czekającego ich egzaminu gimnazjalnego, a wszystkim bez wyjątku dobrej atmosfery do pracy, po to, byśmy zgodnie w czerwcu mogli powiedzieć: „ Ach, cóż to był za rok…”.
Zebrała i opracowała:
Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
„Żegnamy góry, żegnamy morze,
wracamy wszyscy w dobrym humorze...”
Rok szkolny 2015/ 2016 zapowiada się u nas bardzo
ciekawie. Przede wszystkim nasza szkoła wypiękniała przez wakacje. Dokończono jej termomodernizację i ułożono kostkę na tarasie. Zniknęła barierka, a pojawiły się gazony z kwiatami, podjazd
i... pola do gry w chłopka, klasy, plenerowe warcaby.
Teraz już nikt nie będzie się nudził podczas przerw!
Mamy również urządzenie, które pozwala w higieniczny i prosty sposób zaspokoić pragnienie wodą. Pojawienie się tzw.” poidełka” sprawiło, że coraz mniej osób przynosi słodkie, gazowane napoje.
Zmienił się wygląd szatni, a stara sala gimnastycz-

na przeszła istną metamorfozę i stała się piękną salą
przedszkolną.
Dzięki pomysłowości i dużemu zaangażowaniu
rodziców uczniów klasy piątej, którzy nie szczędzili czasu i sił podczas remontu dziewiętnastki, dysponujemy kolejną ładną i przestronną salą lekcyjną.
Rodzice klasy IIa też sprawili, że na twarzach ich
pociech, gdy przekraczają próg klasy, pojawia się
promienny uśmiech. Nie można się smucić przecież,
gdy wokół tak radosny kolor!„Czy w tornister, czy
też w teczkę,weź wakacji choć troszeczkę.”
A wakacje były bardzo udane! Jedni z nas odpoczywali nad morzem, inni w górach, jeszcze inni na pięknych polskich Mazurach. Byli też tacy,
którzy podziwiali uroki zagranicznych kurortów. Jednak niezwykle dużo emocji przyniósł wyjazd do Zawoi,
a to dlatego, że na kolonie zorganizowane przez firmę Gazda wyruszyła
od nas duża grupa „pod wezwaniem”.
Opiekę nad niezwykle energiczną
i pomysłową ekipą kolonistów sprawowały, w ramach wolontariatu, panie: Małgorzata Rudnik, Agnieszka
Pisarek, Jolanta Bąk i pani Magdalena
Wojnach. Pobyt w tej górskiej miejscowości to nie tylko leniuchowanie (kolo-

niści twierdzą, że w ogóle nie było na to czasu),
ale liczne wycieczki, warsztaty i wędrówki po
górach. Nie obyło się również bez wieczornych
atrakcji - wspólnych ognisk, karaoke, dyskotek
czy gry w piłkę na świeżym, górskim powietrzu.
Szkoda, że wakacje dopiero za dziesięć długich
miesięcy.
W roku szkolnym 2014/15 wzięliśmy udział
w konkursie edukacyjnym „Szkoła z tradycją”
zorganizowanym pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze
szkołą, wspólnotą lokalną. Przedsięwzięciem,
które opisaliśmy i zgłosiliśmy do konkursu była
Wielka Gala Ziemniaczana.
Sukces jest tym większy, że spośród
135 szkół z całego kraju uczestniczących
w konkursie, znaleźliśmy się wśród 12 finalistów. Wprawdzie nie „stanęliśmy” na podium,
ale już sam fakt dotarcia do finału napawa nas dumą. Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły z Tradycją. Tego sukcesu nie byłoby bez ogromnego wkładu pracy rodziców. Dziękujemy i liczymy na dalszą
owocną współpracę.

Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

WIELKA ZIEMNIACZANA GALA W RUDZIE
Kartofelki, kartofelki,
Chodźcie, bulwy, na zacierki,
Zaciereczki - pycha, miód,
Istny kulinarny cud.
Niech nam żyją kartofelki,
Piszmy więc poemat wielki,
Wychwalajmy pyry, skwary,
Niech zazdrości nam świat cały.
Słowa tego krótkiego wierszyka, przed czterema
laty, zainspirowały społeczność rudzkiej szkoły
do zorganizowania Wielkiej Ziemniaczanej Gali.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
20 września impreza odbyła się po raz czwarty. Pogoda dopisała, mimo że przez chwilę gości
i uczestników straszyły czarne chmury. Spadło
z nich tylko parę kropel, bo nawet natura uznała,

że nie można niweczyć takiego ogromu pracy, jaki został włożony w przygotowania. Wzrok przyciągały barwne stragany, na których piętrzyły się
stosy pysznych dań z ziemniaków i innych płodów jesieni. Nozdrza drażnił zapach skwareczek
z cebulką, którymi kraszono pyzy lub kopytka.
Twórcom stoisk, czyli rodzicom uczniów rudzkiej placówki, należy zazdrościć pomysłowości
i zdolności zarówno w dziedzinie sztuki kulinarnej jak i dekoratorskiej. Wszystkie dania prezentowały się tak apetycznie, że nie sposób było przejść
obojętnie i ręka sama sięgała do portfela. Bo jak tu
nie skosztować pysznych ruskich lub podlaskich
pierogów czy kartaczy, a na widok knedli, placków ziemniaczanych babek lub kiszek ziemniaczanych ślinka ciekła. Tego dnia należało zapomnieć o kaloriach i smukłej sylwetce, bo na gości

czekały przepyszne ciasta we Wrzosowej Kawiarence. Za przysłowiowy grosik można było nabyć jabłuszko z jesienną wróżbą lub skosztować
pysznego tortu. Wiele emocji wzbudziły występy
dzieci, które zachęcały do aktywnego trybu życia. Nie zabrakło też malowania buziek, więc na
placu szybko pojawili się przybysze z komiksów
i bajek. Oko cieszyły też jesienne stworki wykonane z tego, co jesień przynosi nam w darze. Wielu zwolenników miała też dyskoteka pod chmurką. Najwytrwalsi tancerze ze smutkiem przyjęli
informację o zakończeniu imprezy. Uśmiechy na
twarzach pojawiły się, gdy pani dyrektor Małgorzata Rudnik, dziękując wszystkim zaangażowanym za wkład pracy, a gościom za obecność,
życzliwość dla szkoły i szczodrość, zapraszała na
następną Galę, która odbędzie się w trzecią nie-

dzielę września 2016 r.
Słowa uznania należą się rodzicom dzieci, druhom z OSP w Rudzie, paniom z zespołu Wrzosowianki i panu Piotrowi Oleksińskiemu, gdyż bez
ich pomocy realizacja tego projektu nie byłaby
możliwa.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
DZIEŃ RODZINY
Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej
w Cygance został zorganizowany „Dzień Rodziny
i Zmagań Sportowych”, który dostarczył wszystkim dzieciom i licznie przybyłym rodzicom wielu
pozytywnych emocji. Uroczysta akademia przygotowana przez klasy I-II z wychowawczyniami p. B.
Wolszczak i p. M. Tyrańską podkreśliła ważną rolę
rodziców w życiu każdego dziecka. Następnie p. dyrektor M. Popławska dokonała uroczystego otwarcia „Dnia Zmagań Sportowych”, którego program
opracowała p. K. Buta. Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach, m.in. prezentowały indywidualne
umiejętności taneczne, rozegrano turniej piłki siatkowej i nożnej, turniej tenisa stołowego. Największą
atrakcją jednak była trampolina. Cały dzień opiekę
nad dziećmi sprawowali nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu. Koniec zmagań został
wynagrodzony, kulminacją dnia było wyłonienie
najlepszych zawodników i zawodniczek, p. Dyrektor wręczyła medale i pamiątkowe dyplomy.
WYCIECZKA
W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
25-osobowa grupa uczniów klas IV-VI wraz z nauczycielkami p. M. Małopolską i p. B. Wolszczak
w dniach 11-12.06.2015 r. pojechała na wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie.
Pierwszym punktem programu był Dąb Bartek,
dzieci podziwiały i wysłuchały historii tego pomnika przyrody, następnie wszyscy udaliśmy się wraz
z przewodnikiem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zażywając chłodu lasu jodłowo-bukowego, dotarliśmy na szczyt Łysej Góry (Święty Krzyż),

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
z tarasu widokowego podziwialiśmy gołoborza oraz
przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII-XI wieku n. e. W klasztorze
w krypcie sanktuarium na Świętym Krzyżu dzieci
zobaczyły w kaplicy Oleśnickich zmumifikowane
ciało Jeremiego Wiśniowieckiego. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Osady Świętokrzyskiej, dzieci poznały życie codzienne osady średniowiecznej, miały okazję uczestniczyć w warsztatach
tkactwa, garncarstwa, chłopcy zgłębili tajniki pracy
kowala, uczestnicy naszej wycieczki mogli skosztować wypiekanych na miejscu podpłomyków z dżemem. Późnym popołudniem wszyscy udali się do
Ośrodka „Gołoborze” w miejscowości Rudki, gdzie
zaplanowano nocleg. Zjedliśmy obiadokolację, potem dzieci z opiekunami udały się na plac zabaw.
Drugi dzień rozpoczął się od zwiedzania Jaskini
Raj, uczniowie naszej szkoły dostrzegli bogactwo
i różnorodność jej form naciekowych. Następnie cała grupa dzieci udała się w stronę wzgórza, na którym znajdują ruiny zamku w Chęcinach, dzieci podziwiały widoki z wzgórza zamkowego. Smaczny
obiad skosztowały w kieleckiej restauracji „Winnica”, a następnie zachwycały się bogactwem zbiorów
w Muzeum Zabawek w Kielcach. Wszyscy pełni
wrażeń wrócili do Cyganki na godzinę 20. Organizatorem naszej wycieczki było biuro podróży Pienio-Travel.
OGNISKO POŻEGNALNE
KLASY SZÓSTEJ
Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej Cygance wraz z rodzicami postanowili wspólnie z nauczycielami podsumować i podziękować za wspól-

ną pracę. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej
w kościele w Żukowie dn. 18 czerwca o godz. 16,
której przewodniczył ksiądz Zenon Wójcik. Proboszcz podkreślił pracę i trud zdobywania wiedzy,
życzył absolwentom klasy szóstej odwagi, zapału
i dobrych wyborów w życiu. Dzieci podziękowały
księdzu za trud włożony w ich wychowanie oraz
wręczyły kosz kwiatów. Następnie wszyscy udali się do Kucykowej Zagrody p. Emilii Naumiuk
w Cygance na pożegnalne ognisko. Rodzice przygotowali smaczne kiełbaski, które z chlebem i keczupem zjedzono z wielkim apetytem. Nie zabrakło
również pysznych ciast upieczonych przez mamy
naszych szóstoklasistów. Spotkaniu towarzyszyły
wspólne rozmowy rodziców, dzieci i nauczycieli.
Rodzice zapoznali się z tekstami i zdjęciami ostatnich wydarzeń – oglądali kronikę szkolną, którą
przygotowuje p. Karolina Buta. Nie zabrakło również zabawy: szóstoklasiści jeździli na koniach, skakali na trampolinie, zajadali się cukrową watą. Spotkanie wszystkim się podobało. Dziękujemy za miło
spędzone chwile.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Kolejny rok szkolny dobiegł końca. W ostatni dzień
przed wakacjami dzieci, rodzice i nauczyciele spotkali się na Mszy Świętej w kościele w Żukowie,
następnie wszyscy udali się do szkoły na uroczystą
akademię, podczas której p. dyrektor Mirosława Popławska pogratulowała wszystkim uczniom sukcesów w nauce, najlepsi uczniowie z jej rąk odebrali
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Absolwenci naszej szkoły uroczyście przekazali

sztandar i powierzyli opiekę nad nim uczniom klasy
piątej. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu absolwentów klasy szóstej,
którą przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni, pani dr Moniki Małopolskiej. W partiach
narratorsko-recytatorskich podziękowali nauczycielom za pracę i trud, jakie włożyli w ich naukę
i wychowanie. Swój występ uświetnili piosenkami o tematyce wakacyjnej, wszystkich zachwycili
pięknym wykonaniem poloneza, którego nauczyli
się dzięki pracy pani Karoliny Buty. Później uczniowie na krótko spotkali się ze swoimi wychowawcami w swoich klasach. Nie zabrakło kwiatów, podziękowań, gratulacji. Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Uczniowie rozpoczęli dwumiesięczne wakacje.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Po dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie
z uśmiechem na twarzach wrócili do szkoły. Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła się
Mszą Świętą w Żukowie, którą celebrował ks. Zenon Wójcik. Szkolny dzwonek wszystkim przypomniał o wytężonej pracy całorocznej, zdobywaniu
kolejnych wiadomości i umiejętności. Dzieci powitała p. Danuta Piotrkowicz pełniąca obowiązki dyrektora w zastępstwie za p. Mirosławę Popławską.
Głos zabrał również wójt p. Krzysztof Kalinowski.
Oboje życzyli dzieciom zapału do pracy, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Zebrała i opracowała
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
WOŁA WRZESIEŃ, ŻE JUŻ JESIEŃ…
Wakacyjny czas dobiegł końca, a nasi uczniowie
przywitali szkolne ławy i korytarze. Punktualnie
o 9.00, pierwszego września rozbrzmiał dzwonek głośny i donośny, obwieszczający bowiem początek
nowego roku szkolnego 2015/2016.
WITAJ SZKOŁO!
Wakacje były okresem wzmożonych prac w naszej
szkole. Zostały wykonane: wymiana okien i drzwi
oraz termomodernizacja budynku, przywdzialiśmy
ciepłe, jasne barwy, cieszące oko naszych uczniów.
Przywitały nas także odświeżone, pomalowane sale
szkolne i korytarze- dzieło rąk naszych wspaniałych
Rodziców, za co serdecznie Im dziękujemy. Zyskaliśmy nową, przestronną salę lekcyjną, posłuży ona
klasie piątej a także całej społeczności szkolnej. Zaś
pierwszoklasiści z pewnością dobrze odnajdą się
w nowej rzeczywistości dzięki odpowiednio przystosowanej pracowni. Miłą niespodzianką dla uczniów
okazał się… dystrybutor wody pitnej, zlokalizowany w ogólnodostępnym miejscu korytarza szkolnego. Nasza świetlica stanowiąca zarazem stołówkę
wzbogaciła się o nowe meble (krzesełka, ławeczki,
stół do wydawania posiłków) To nie koniec nowości, bowiem powitaliśmy w swych szeregach także
nowych nauczycieli: p. Katarzynę Walasik- nauczy-

ciela j. angielskiego, p. Annę Delegę- matematyka
i przyrodnika, oraz panią Elżbietę Walczak- nauczyciela zajęć komputerowych. Wzbogaciliśmy naszą
bazę dydaktyczną o nowe sztalugi, a także o pomoce służące terapii logopedycznej i sensorycznej.
CO NAS CZEKA?
Rok szkolny 2015/2016 obfitować będzie jak zawsze w bogate wydarzenia i przedsięwzięcia. Czekają na nas ważne uroczystości szkolne, lokalne
i kulturowe: Ślubowanie pierwszaków, obchody
11 Listopada, Andrzejki, Mikołajki, WOŚP, Gminna Liga Szkół, dyskoteki, dni tematyczne organizowane przez Samorząd, akcja „Sprzątanie świata”nie sposób wymienić ich wszystkich. 25 września
obchodzimy Święto Szkoły, przybyłych przywitają: znakomity gość, który odwiedzi nasze progi biskup Marek Solarczyk oraz moc atrakcji, takich
jak: występy artystyczne, kawiarenka, pyszna grochówka, wystawka prac plastycznych, wzruszające pieśni patriotyczne. Uczniowie z pewnością będą mogli rozwijać swoje pasje na różnego rodzaju
kołach zainteresowań: plastycznym, sportowym,
polonistycznym, matematycznym itp. Zapraszamy także do szkolnej świetlicy, czynnej codziennie
w godz. 7.30-17.00. Na stałe wpiszą się także teatrzyki i spektakle profilaktyczne, wycieczki i wyjścia terenowe.

JEST NAS WIĘCEJ!
Cieszy nas fakt, iż liczba uczniów naszej szkoły przekroczyła setkę. Z kolei oddział przedszkolny t a k ż e
rozrósł się do dwóch grup: Biedronki i Motylki.
PODZIĘKOWANIA
Piękny wygląd naszej szkoły to nie tylko dzieło firmy wykonawczej, ale także Rodziców. Dołożyli oni
wszelkich starań by sale lekcyjne i korytarze wyglądały świeżo, schludnie i estetycznie. Podziękowanie
kierujemy także w stronę Rady Rodziców z osobą
jej przewodniczącej p. Jolanty Pitury. Dziękujemy
Rodzicom za niezawodność, ogrom pracy i serce!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEK
Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata
2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W ramach
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim dzięki wysokiemu wskaźnikowi czytelnictwa, otrzymała dotację
na zakup nowości wydawniczych w wysokości:
2015 r. – 8.500 zł, 2014 r. – 6.450 zł.,
2013 r. – 7.000zł., 2012 r. – 6.500 zł.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych

Czytelników zachęcamy do składania dezyderatów. Przypominamy, iż
dezyderaty to nic innego jak życzenia
czytelnicze dotyczące gromadzenia
i uzupełniania księgozbioru. Jeżeli
więc mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, to
jak najbardziej prosimy kierować je
na adres mailowy naszej Biblioteki:
gbpdebewielkie@wp.pl
Zapraszamy na stronę internetową
www.gbp.debewielkie.pl
Agnieszka Wielgo
WYPOŻYCZALNIA,
Dyrektor
CZYTELNIA,
Gminnej
CZYTELNIA INTERNETOWA
Biblioteki Publicznej
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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

PLANY, PLANY
Od przyszłego roku szkolnego 2016/2017 do naszej
placówki wdrożony zostanie dziennik elektroniczny. Chcemy zakupić także drugą tablicę interaktywną, oraz uruchomić zajęcia szachowe, przystąpić do
ciekawych projektów edukacyjnych.
A zatem, ahoj przygodo! Szkolna przygodo!
Zebrała i opracowała
Katarzyna Wolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Górkach

WAKACJE 2015
Wakacyjne zajęcia w bibliotece już na dobre wpisały się
w kalendarz imprez Filii bibliotecznej w Cygance. W lipcu
zainteresowane dzieci mogły wziąć udział w akcji „Wakacje
w bibliotece”. Na warsztatach pojawiała się grupa młodych czytelników, która chciała w ciekawy i kreatywny sposób spędzić
swój wolny czas. Atrakcji nie brakowało, każdy z uczestników
mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Podczas spotkań powstało wiele prac plastycznych. Dzieci rysowały, lepiły z plasteliny, masy solnej, wycinały, wykonywały makaronowe płaskorzeźby, balonowe stworki. Były także wspólne gry, zabawy,
a nawet balonowy mecz. Podczas zajęć w bibliotece nie mogło
zabraknąć wspólnego czytania. Każde spotkanie zaczynało
się lekturą opowiadania, do którego dzieci rysowały ilustracje.
W ten sposób powstały unikalne rysunkowe książeczki. W wesołej atmosferze czas szybko płynął, a dzieci wychodziły do domu
z uśmiechem na twarzy.
Ewa Jagoda
Bibliotekarz filii bibliotecznej

Z ŻYCIA SZKÓŁ / SPORT

W GMINNYM PRZEDSZKOLU

N

asze przedszkole czynne jest od godz. 700 do godz. 1700.
W bieżącym roku szkolnym obie grupy wiekowe będą pracować w oparciu o program „NASZE PRZEDSZKOLE”
i roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy,
którego tematami wiodącymi są: „DZIECKO W ŚWIECIE
KSIĄŻKI”, „MAŁY BADACZ, ODKRYWCA – ROZWIJANIE
TWÓRCZYCH POSTAW DZIECKA”.
Jak zachować się gdy wybuchnie pożar?
8 i 9 września gościliśmy w przedszkolu strażaka, który przeprowadził z dziećmi pogadankę odnośnie ewakuacji w razie alarmu
przeciwpożarowego. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat
zachowania się w czasie alarmu. Wiedzą, że nie należy chować
się i panikować, ale trzeba słuchać i pilnować się osoby dorosłej.
10 września odbyła się próbna ewakuacja. Dzieci po usłyszeniu
sygnału alarmowego z nauczycielami i innymi pracownikami
przedszkola opuściły budynek, kierując się drogą ewakuacyjną
do punktu wyznaczonego na terenie ogrodu przedszkolnego. Po
próbnym alarmie strażacy pogratulowali przedszkolakom sprawnej ewakuacji.
W PRZEDSZKOLU JEST
KOLOROWO I CIEKAWIE
Tego dnia również obchodziliśmy w przedszkolu „ŚWIĘTO
MARCHEWKI” - dominował kolor pomarańczowy. „Maluszki” wykonały papierowe marchewki, „Starszaki” – marchewko-

we cudaki. 13 września czworo dzieci (Krzyś Chróścik, Paulinka Szczepanik, Franek Ostrowski, Milenka Będkowska) po Mszy
Św. złożyło wraz z panią dyrektor p. Alicją Zając kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza, upamiętniając 76 rocznicę Bitwy pod Dębem Wielkim.
21 września odbył się u nas „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w strojach własnoręcznie wykonanych z rodzicami, odbyła się zabawa taneczna
i przemarsz w pobliżu przedszkola.
Pod koniec września realizowaliśmy V Edycję Ogólnopolskiego
Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, i braliśmy udział w biciu rekordu Guinnessa w szczotkowaniu ząbków.
O dalszych uroczystościach i atrakcjach w naszym przedszkolu
będziemy informować w kolejnych numerach Biuletynu.

zebrała i opracowała
Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola

SIATKARSKIE EMOCJE

22

czerwca 2015r. na hali sportowej w Dębem
Wielkim odbył się pierwszy turniej „Dębski
mini Voley”. Imprezę zorganizował klub sportowy
Metro, który od blisko dwóch lata działa na terenie
gminy Dębe Wielkie propagując siatkówkę wśród
Dębskich dzieci z rocznika 2004 oraz młodszych.
Turniej dwójek rozegrano w trzech kategoriach:
- dziewczęta rocznik 2002 i młodsze
- chłopcy rocznik 2002
- chłopcy rocznik 2003 i młodsi
Niestety do rywalizacji dziewczynek, ze względu na zielone szkoły czy inne wyjazdy, przystąpiły tylko dwie pary, które rozegrały spotkanie
o pierwsze miejsce. Para Wiktoria Karwowska/Zuzanna Woźnica pokonała parę Izabela Kobza/Zyta
Kocak.
W kategorii chłopcy 2002, do rywalizacji przystąpiły 4 pary. Tę kategorie wygrała pewnie para
Michał Szczygielski/Krystian Czerwiński. Para ta
obroniła tytuł najlepszej dwójki z zeszłego roku.

O drugim miejscu zadecydowały małe punkty.
Klasyfikacja rocznika 2002:
1. Michał Szczygielski/Krystian Czerwiński
2. Eryk Łaniewski/Krzysztof Pasik
3. Michał Laskus/Sebastian Linde
4. Kuba Kotomski/Kuba Bortkiewicz
W kategorii chłopcy 2003 i młodsi rywalizowało
5 par. Tu rywalizacja o pierwsze miejsce była najbardziej zacięta. O zwycięstwie zadecydował ostatni mecz turnieju, w którym zagrały pary Oliwier
Makowski/Antek Tkaczyk kontra Maksymilian Lisiewski/Piotr Kanclerz. W meczu był remis w setach 1:1 i o pierwszym miejscu zadecydowały małe
punkty.
Klasyfikacja rocznika 2003 i młodsi chłopców:
1. Maksymilian Lisiewski/Piotr Kanclerz
2. Oliwier Makowski/Antek Tkaczyk
3. Mateusz Piotrkowicz/Łukasz Trebnio
4. Kuba Bogdański/Szymon Miros
5. Bartosz Pindel/Jakub Wielądek

Podsumowując
turniej,
należy cieszyć się z zaangażowania w rywalizację młodych zawodników,
po meczach pojawiały się
nawet łzy u przegranych.
Niestety zabrakło kilkoro
dzieci z powodu kontuzji
i wyjazdów. Na zakończenie turnieju rozdano puchary
i medale ufundowane przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego, który osobiście je
wręczał podczas ceremonii dekoracji zwycięzców.
Za zaangażowanie Pana Wójta Krzysztofa Kalinowskiego w rozwój młodzieżowej siatkówki należą się ogromne podziękowania. Cieszy również
spora liczba rodziców oglądająca zmagania swoich
dzieci.

Mgr Robert Szumowski
(nauczyciel W-F, Gimnazjum)

MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW W PIŁCE NOŻNEJ
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z

JOLANTĄ SZWALBE
Autorką bardzo inspirujących antologii cytatów,
która zachęca do aktywności życiowej, działania
i nie poddawania się.
„NIE STARZEJE SIĘ TEN, KTO NIE MA NA TO CZASU”

W

dniach 18-19 września 2015 roku w malowniczym Wałbrzychu odbyły się VII
Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce
nożnej. Zawody rozgrywały się na 4 boiskach
bazy treningowej miejscowego klubu piłkarskiego „Górnik Wałbrzych”. W rywalizacji
udział wzięło łącznie 19 zespołów. W tym roku
po raz pierwszy swoją reprezentację wystawiła
także Gmina Dębe Wielkie.
W sobotę rozgrywały się mecze grupowe. Nasza gmina rozlosowana została wraz z 4 innymi
drużynami, w tym z ubiegłorocznymi finalista-

mi: Urzędem Miasta Sierpc oraz Powiatem Poznańskim. Finalnie po fazie grupowej nasi waleczni zawodnicy zapewnili sobie miejsce premiowane grą w fazie pucharowej, m.in. dzięki
wygranej w arcytrudnym meczu, z naszym lokalnym sąsiadem – gminą Halinów, który zakończył się wynikiem 1:0.
Niestety, z powodu kontuzji naszego bramkarza już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym,
drużyna z Dębego zmuszona była wycofać się
z rozgrywek, ostatecznie uzyskując 8 miejsce
w klasyfikacji generalnej, choć apetyty naszych
zawodników były zdecydowanie większe.
W tym roku niestety nie udało się zająć oczekiwanej lokaty ale pamiętajmy,
że to były debiutanckie mistrzostwa naszej drużyny i zawodnicy już obiecują, że jeśli będzie możliwość udziału
w kolejnych mistrzostwach dadzą z siebie wszystko i postarają się poprawić tegoroczny wynik.

21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. /ŚRODA/, GODZ. 17.00
SALA MULTIMEDIALNA OSP W DĘBEM WIELKIM
ul. STRAŻACKA 1
Na spotkaniu będzie można nabyć książki wydane przez Autorkę

Rafał Wtulich
Pełnomocnik Wójta ds. sportu
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

TELEFON
25 756 47 00

NR.
POKOJU
34

WEW.
100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska
Zastępstwo - Ewelina Chłopik

25 756 47 00

34

100

nowy adres BIPu

http://debewielkie.bip-gov.eu

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

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

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

40

140

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

41

141

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska
Zastępstwo Piotr Rosik

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

25 756 47 36

36

136

25 756 47 33

33

133

25 756 47 35

35

135

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI
Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Stanisław Kierat

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

Marzena Rogala

Zastępstwo obsługa Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych

Aleksandra Nowak

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

Teresa Dobosz

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 49

49

149

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

34

100

Młodszy referent ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 42

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk w Rudzie
Pełnomocnik Wójta ds. Sportu

Rafał Wtulich

738 49 39 59

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

biuro podawcze

33

133

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 1300 - 1600. Konsultacje prowadzone są w zakresie: uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia, przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej Perzanowski
przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 900 – 1100 w pokoju nr 33 Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

50

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

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

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta Nowak

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
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

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

152

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

25 757 70 57

47

25 740 51 55

56

25 757 77 26

59

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

Starszy pracownik socjalny

Jolanta Malesa-Gajc

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

Pracownik socjalny

Danuta Makowska
SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska
SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

Główna Księgowa

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

25 757 70 57

47

25 757 70 57

47

47

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
KLUB PRACY

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 70 58

45

3. Pracownik Terenowego Zespołu Doradczego w Mińsku Mazowieckim - Główny doradca rolniczy Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur
w każdy wtorek w pok. 28 w godzinach 800 – 1600
w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo i szkolenia
w zakresie:
- technologii produkcji rolniczej; wsparcia
rozwoju wsi w ramach PROW; ekonomikirachunkowości 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.
4. Zastępca Przewodniczącej Gminnej Spółki Wodnej, Pan Henryk Smuga, przyjmuje w
pok. 28 I piętro w budynku Urzędu Gminy
Dębe Wielkie w środy i czwartki 10 00- 1400.
5. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło
Gminne w Dębem Wielkim.
Przyjęcia interesantów I i III wtorek miesiąca
w godzinach 1000 – 1200, pok. Nr 28 Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.
6. Spotkania Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Dębe Wielkie odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 1000 - 1200
w pomieszczeniu obok Klubu „Dziupla”
wejście od ulicy Szkolnej.

