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SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

P

o wakacjach, które były
gorące nie tylko ze względu na pogodę przychodzi czas
na jesień. W ostatnim okresie
zupełnie zmienił się wygląd
ulicy Strażackiej oraz podjazd
przed Urzędem Gminy w Dębem Wielkim a to za sprawą
wybudowanych chodników
i ciągów pieszych, poprawionych rowów przydrożnych. Dzięki inwestycji nie
tylko jest ładniej ale i bardziej funkcjonalnie. Dzięki ułożeniu kostki brukowej
zwiększyła się liczba miejsc
parkingowych.
Obecnie
trwa budowa chodnika na
ul. Mazowieckiej i Lawendowej w Chrośli.
Najgorszym wydarzeniem
ostatnich dwóch miesięcy
była nadmuchana jak balon pseudoafera związana
z CHEMĄ w Olesinie. Na
kilku spotkaniach i w prasie pojawiły się nieprawdziwe informacje mające na celu wprowadzenie mieszkańców w błąd. Spółka Chema
(dawniej Spółdzielnia Pracy
Chema) dysponuje pozwoleniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim na gospodaro-

wanie odpadami w zakresie
wytwarzania, odzysku oraz
zbierania i transportu odpadów. Totalnym kłamstwem
jest, że w Olesinie ma powstać wysypisko odpadów
radioaktywnych. W żadnym
miejscu decyzji Starostwa nie
ma mowy o jakimkolwiek
związku radioaktywnym, nie
ma też mowy o wysypisku
czy o składowisku odpadów,
nie ma też mowy o utylizacji odpadów. Nie ma również
mowy o żadnych odpadach
medycznych. Podawanie takich bzdur ma na celu jedynie wzbudzenie poczucia zagrożenia wśród mieszkańców. Chema ma pozwolenie
na odpady przynajmniej od
2004 roku. Później w latach:
2004, 2006 i listopadzie 2006
to pozwolenie było zwiększane zarówno jeśli chodzi
o ilość jak i rodzaj odpadów.
W tym okresie dopisano do
decyzji pozwolenie na zbieranie niemal 800 kodów oraz
wytwarzanie 34.000 ton rocznie paliwa alternatywnego
(zmielone śmieci o wysokiej
kaloryczności). Przynajmniej
dwukrotnie ówczesna wójt
wydała pozytywną opinię

TERENY INWESTYCYJNE

S

zanowni Państwo,
na stronie internetowej
www.debewielkie.pl została utworzona 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 za-

gospodarowania 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,
3. Określenie dostępności do in-

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 swoje wizytówki
w internetowej bazie firm. Wystarczy na stronie internetowej
Urzędu Gminy wejść na zakładkę baza firm (po prawej stronie)
i dodać swoją wizytówkę albo
wypełnić formularz dostępny na
stronie internetowej, który należy:
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• p r z e sła ć n a a d r e s:
k.padzik@debewielkie.pl lub

• dostarczyć do pokoju 29
w siedziby Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na
stronie Urzędu Gminy. Mamy
nadzieję, że dzięki takiej bazie
danych będzie można dotrzeć
do potencjalnych kontrahentów z terenu gminy i nie tylko.

Zarówno
wpis
jak
i przechowywanie danych
na niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź
oddział na terenie gminy Dębe Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.
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w tej sprawie. Dziwnym trafem przez ostatnie 4 lata ci,
którzy wzbudzili dzisiaj burzę wokół Chemy nie zajmowali się tym tematem...
Kiedy w 2012 roku Chema
wystąpiła o kolejne rozszerzenie nie zgodziłem się na to.
W 2013 roku Starostwo wydało kolejne pozwolenie rozszerzające ale o tym fakcie
nie wiedziałem.
W 2014 roku Spółdzielnia Pracy przekształciła się
w spółkę i zmienił się właściciel
przedsiębiorstwa. Starostwo
uchyliło pozwolenie wydane
wcześniej dla spółdzielni i wydało nowe dla spółki. Praktycznie został przepisany zakres pozwolenia, który był wcześniej
wydany dla spółdzielni.
W prasie pojawiły się również zarzuty w stosunku do
mojej osoby jako wójta. Pomówieniem i oszczerstwem
są insynuacje, że przyjąłem
jakąś łapówkę. Nigdy żadnej
łapówki nie wziąłem dlatego
chętnie poddam się sprawdzeniu przez organy ścigania
bo nie mam nic do ukrycia.
Temat Chemy nie przesłonił jednak innych wydarzeń.
13 i 14 września obchodzi-

frastruktury: 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

USŁUGA NEWSLETTER

N

liśmy 75 rocznicę bitew na
ziemi dębskiej w kampanii wrześniowej 1939 roku. Samorząd gminy Dębe Wielkie przy współpracy z wojewodą mazowieckim wyremontował mogiłę
żołnierzy Wojska Polskiego
na cmentarzu parafialnym
w Dębem Wielkim. Cieszy liczna obecność mieszkańców na uroczystościach
bo jesteśmy wszyscy winni tym, którzy walczyli
i polegli za ojczyznę.

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

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca 2011r.,
w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM (w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani). Prosimy o dostosowanie się do zmian.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

Wójt Gminy
Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski

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

REKLAMY W BIULETYNIE

S

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.

kwartał i dystrybuowany 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.

W naszej gminie zameldowanych jest
9426 mieszkańców na pobyt stały
i 171 osoby na pobyt czasowy ( stan
na dzień 19 września 2014r.)

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

WYMIANA TABLIC ADRESOWYCH

S

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

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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 mapowego 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.

SPRAWOZDANIE Z LICZENIA GNIAZD BOCIANICH W GMINIE

4

l ipca 2014 roku w Gminie
Dębe Wielkie odbyło się liczenie gniazd bociana białego
w ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego
2014. Spis ma na celu policzenie
wszystkich gniazd bociana białego Ciconia ciconia na całym
obszarze występowania tego gatunku (Europa, Afryka Północna). Pierwsze Międzynarodowe
Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku, jednak dopiero od 1974 roku organizowane jest regularnie, co 10
lat. Ostatnie liczenie odbyło się
w 2004 r. doliczono się wtedy
52 550 par bociana białego na te-

renie Polski, co stanowi aż 20 %
światowej populacji, czyli najwięcej pośród wszystkich krajów na świecie.
W Polsce koordynacji prowadzonej w 2014 r. akcji wyszukiwania bocianich gniazd
podjęła się Grupa Badawcza
Bociana Białego natomiast
w skali regionalnej przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody.
W województwie mazowieckim spis koordynowany był
przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” przy wsparciu
Mazowiecko-Świętokrzyskiego

Towarzystwa Ornitologicznego,
Klubu Przyrodników Regionu
Radomskiego, Kampinoskiego
Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Udział w akcji mogły
wziąć wszystkie osoby zainteresowane, nie tylko ornitolodzy,
ale również miłośnicy przyrody,
na co dzień niezwiązani z ptasią
tematyką. Wolontariusze spisu
prowadzili prace terenowe od
1 do 20 lipca.
Celem inwentaryzacji było wykrycie wszystkich gniazd na danym terenie, precyzyjne ustalenie lokalizacji gniazd, określenie zajętości, liczby młodych

i sukcesu lęgowego.
W naszej Gminie spis przeprowadzony został przez Jana Jejno - ornitologa, prowadzącego obserwacje na ternie Gminy Dębe Wielkie już
od ponad 20 lat oraz Oliwię
Karpińską, studentkę biologii, ornitologa z zamiłowania.
Na terenie Gminy udało się
stwierdzić 13 gniazd, z czego 10 było zajętych. Doliczono się 10 par lęgowych i 30
młodych bocianów (średnio
3 młode na gniazdo). Stwierdzono obecność gniazd w 11
miejscowościach: Dębe Wielkie, Górki, Teresław, Celinów,

AKTUALNOŚCI
Ruda, Bykowizna, Chrośla,
Kąty Goździejewskie, Cyganka, Poręby i Olesin. Gniazda
w większości usytuowane były na drzewach, ale także na
słupach energetycznych, kominie oraz specjalnie postawionych słupach z platformami pod bocianie gniazda.
W porównaniu z poprzednim spisem z 2004 r. można
stwierdzić, że nastąpił spadek liczby bocianów na terenie naszej Gminy, gdyż
przed 10 laty było 16 gniazd,
z czego 14 zajętych.
Głównymi zagrożeniami dla
bocianów białych jest industria-

lizacja rolnictwa, niekorzystne
zmiany w środowisku (osuszanie bagien i łąk), linie energetyczne, zmiany pokryć dachowych, ograniczanie dostępności
pokarmu, a także polowania na
te ptaki w trakcie wędrówek na
zimowiska.

Oliwia Karpińska
Mieszkanka Sołectwa
Choszczówka Rudzka

PRACE DROGOWE NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE (III - IX 2014 R.)

W

sołectwach gminy Dębe
Wielkie zakończono realizację funduszu sołeckiego na
2014 rok w zakresie materiału
drogowego przeznaczonego na
poprawę dróg gminnych. Nasze
drogi gminne zostały wzmocnione i utwardzone materiałem
drogowym różnego rodzaju,
który trafił na drogi odpowiednio w następujących ilościach:
żużel stalowniczy (650 t), gruz
betonowy (700 t), żużel paleniskowy (1800 t), kora asfaltowa
(180 t) oraz żwir (1600 t).
Prace mające na celu poprawę
stanu dróg gminnych były realizowane dodatkowo również z
budżetu gminy Dębe Wielkie, w
ramach którego w poszczególnych miejscowościach zostało
zrealizowane prace drogowe tj:
• Aleksandrówka – okopanie ro-

wami ul. Spacerowej, korytowanie oraz utwardzenie drogi na
ul. Parkowej (odcinek ok. 100 m
od skrzyżowania z drogą serwisową) destruktem;
• Bykowizna-Choszczak – poprawa rowów wzdłuż ul. Piastowskiej
oraz wkopanie przepustów pod
drogą przez pracami remontowymi drogi;
• Celinów – okopanie rowami drogi
prowadzącej do miejscowości Glinianka (gmina Wiązowna);
• Cyganka – utwardzenie gruzem betonowym ul. Polnej oraz
ul. Świętochowskich;
• Choszczówka Dębska –
oczyszczenie rowów oraz
udrożnienie przepustów na drodze w kierunku miejscowości
Kobierne;
• Chrośla – wykonanie stabilizacji betonowej drogi na ul. So-

snowej oraz odmulenie i odkrzaczenie przylegających do drogi
rowów. W pracach w zakresie
wykonania stabilizacji betonowej
duży wkład wnieśli mieszkańcy
sołectwa, dlatego wyrażę ponownie słowa podziękowania za pracę i zaangażowanie.
• Gorzanka – wykonanie stabilizacji betonowej na odcinku
ok. 700 m w kierunku miejscowości Cyganka (ul. Wybranieckich) oraz okopanie drogi rowami. Prace z zakresu stabilizacji
betonowej zostały wykonane
przy aktywnym zaangażowaniu
mieszkańców, za które to zaangażowanie chciałbym serdecznie podziękować;
• Jędrzejnik – likwidacja w obrębie miejscowości - zadołowań
dróg gminnych gruzem betonowym z rozbiórki budynku szko-

ły w Celinowie;
• Kąty Goździejewskie I – odtworzenie rowu odprowadzającego wodę w kierunku rzeki
Długa, oznakowanie dojazdu
drogowskazami kierunkowymi
E-5 do głównych skupisk mieszkańców w miejscowości;
• Kąty Goździejewskie II – odtworzenie ok. 500 mb rowu
odwadniającego (przez wieś),
oznakowanie dojazdu drogowskazami kierunkowymi E-5
do głównych skupisk mieszkańców w miejscowości;
• Poręby – wycinka zakrzaczeń
i zakrzewień na drodze łączącej
Poręby z miejscowością Cyganka;
• Ruda – wykonanie stabilizacji
betonowej na ul. Sosnowej, okopanie 2 km rowu oraz wymiana
przepustów na ul. H. M. Starzeńskiego przed planowanym

remontem nawierzchni drogi,
utwardzanie nawierzchni drogi materiałem drogowym na ul.
Krótkiej, Ogrodowej oraz Strażackiej;
• Rysie – jednostronne wykopanie rowu odwadniającego (ok.
400 mb) przy drodze od Cyganki w kierunku miejscowości Rysie;
• Teresław – utwardzenie gruzem betonowym na potrzeby
odtworzenia drogi na odcinku
ok. 50 m do pobliskich posesji
(nr 48B i 48D Celinów);
• Walercin – wykonanie ok.
400 mb rowu po obu stronach drogi na łączniku pomiędzy miejscowością Walercin
a miejscowością Gorzanka.
Dodatkowo w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie
gminy Dębe Wielkie wykony-

wane były prace – przez pracowników gospodarczych urzędu gminy - z zakresu równania
dróg (w okresie wiosennym oraz
obecnie), łatania ubytków w nawierzchni (na przełomie miesiąca maja oraz czerwca) oraz
utrzymywanie odpowiedniego
stanu poboczy poprzez regularne koszenie (czerwiec oraz obecnie). Powyższe prace są prowadzone na bieżąco oraz w ramach
podejmowania działań po interwencjach mieszkańców gminy.

Karol Chróścik
Z-ca Wójta
Gminy Dębe Wielkie

PROJEKT: „ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE DĘBE WIELKIE – Z WIEDZĄ PRZEZ ŚWIAT”

G

mina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego
w Gminie Dębe Wielkie –
z wiedzą przez świat” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – e-Inclusion.
Dofinansowanie: 100 %
Wydatki kwalifikowalne
kwota dof.: 697.710,00 PLN
Termin realizacji
projektu: do 31.12.2015 r.
Okres trwałości projektu:
do 31.12.2020 r.
Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności
z terenu Gminy Dębe Wielkie.
Cel główny jest realizowany
poprzez realizację celów szczegółowych m.in.:
1) przekazano do użytkowania
sprzęt komputerowy oraz zapewniono bezpłatny dostęp do
Internetu dla 65 gospodarstw
domowych w tym:
- Chrośla – 11 szt.
- Rysie – 1 szt.
- Choszczówka Stojecka – 5 szt.
- Choszczówka Rudzka – 1 szt.
- Choszczówka Dębska – 2 szt.

- Olesin – 5 szt.
- Cyganka – 3 szt.
- Górki – 6 szt.
- Ruda – 3 szt.
- Aleksandrówka – 8 szt.
- Dębe Wielkie – 19 szt.
- Kobierne – 1 szt.
2) oraz w ramach działań koordynacyjnych dla 6 jednostek
podległych Gminy Dębe Wielkie w tym:
Szkoła
Podstawowa
w Cygance -10 sztuk,
Szkoła
Podstawowa
w Rudzie – 14 sztuk,
- Zespół Szkół w Dębem Wielkim – 15 sztuk ( w tym SP 5
sztuk , GIM- 10 sztuk)
Szkoła
Podstawowa
w Górkach – 13 sztuk,
- Gmina Biblioteka Publiczna w
Dębe Wielkie – 4 sztuki,
- Gmina Biblioteka Publiczna w Dębe Wielkie – Filia
w Cygance – 2 sztuki.
Każda ze szkół oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Dębem
Wielkim wraz filią w Cygance
otrzymali po 1 kolorowej drukarce laserowej. Przeprowadzono również modernizację sieci,
która polegała na objęciu powierzchni budynku zasięgiem
dostępu do sieci za pośrednictwem punktów dostępowych.
Miejsca dostaw i zakres dostaw
określa tabela obok:
Zwiększono umiejętności grupy
docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej po-

przez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca, firma Suntar Sp. z o.o.
zapewnia kompleksową realizację działań polegających na
dostarczeniu,
serwisowaniu
i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu
do Internetu; przeprowadzeniu
szkoleń oraz udzieleniu wsparcia
uprawnionym odbiorcom.
Wsparcie to zostało skierowane
do beneficjentów ostatecznych:

1) Gospodarstw domowych
spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) Gospodarstw domowych
spełniających kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach
świadczeń rodzinnych;
3) Osób niepełnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym;

Nazwa

Opis dostawy

Szkoła Podstawowa
w Cygance

4 punktów dostępowe
1 switch
szafa RACK 6 U

Szkoła Podstawowa
w Rudzie

4 punkty dostępowe
1 switch
szafa RACK 6 U

Zespół Szkół w Dębem
Wielkim ( SP + gimnazjum )

6 punktów dostępowych
2 x switch
2 x szafa RACK 6 U

Szkoła Podstawowa
w Górkach

4 punkty dostępowe
1 switch
szafa RACK 6 U

Gmina Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim

1 punkt dostępowy
szafa RACK 4 U

Gmina Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim
Filia w Cygance

1 punkty dostępowyszafa RACK 4U

W

dniu 7 września 2014r.
w okręgu wyborczym
nr 47 obejmującym powiaty
miński, węgrowski i garwoliński
zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu RP.
O mandat senatora ubiegało się 6 kandydatów, a senatorem wybrano Panią Koc Zofię,
chociaż w naszej gminie zwyciężył Pan Jaszczuk Dariusz.

wych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania
pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet,
umiejętności niezbędnych dla
świadczenia pracy na odległość.
Z beneficjentami ostatecznymi
zawarte zostały umowy, określające obowiązki stron w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa dla
powierzonego sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie
zestawów komputerowych.
Realizacja projektu następuje
dzięki pracy zespołu projektowego w skład którego wchodzą:
Karol Chróścik, Bożena Kot,
Agnieszka Rawska oraz Justyna
Kucharczyk.
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Martwi frekwencja wyborcza
w gminie, była bardzo niska
i wyniosła zaledwie 3,36%
(w okręgu wyborczym frekwencja wyniosła 6,62%). Jedyny pozytywny element wyborów to
fakt, że wszystkie oddane głosy
były ważne.
Tabele przedstawiają zestawienie wyników wyborów
w naszej gminie.

Zbiorcze wyniki głosowania
ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
i wysłanych pakietów wyborczych
Liczba ważnych kart

7410
249

Frekwencja wyborcza
Liczba głosów ważnych
% głosów ważnych

3,36
249
100

kandydat

głosów

Bosek Krzysztof
Gorayski Józef
Jaszczuk Dariusz
Koc Zofia
Litwińczuk Czesław
Stąsiek Zbigniew
Kandydaci razem

20
4
115
104
3
3
249

249

% głosów
w gminie
8,03
1,61
46,18
41,77
1,2
1,2
100

PROGRAM EDUKACYJNY
„BEZPIECZNE ŻYCIE”

trosce o poprawę bezpieczeństwa oraz kierując
się strategią wprowadzania szeroko rozumianej profilaktyki
i prewencji gmina Dębe Wielkie przystąpiła do programu
edukacyjnego „Bezpieczne życie”. Od 1 września 2014r. przez
cały rok szkolny 2014/2015
uczniowie klas I-III przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli wspieranych przez lokalne służby zostaną zapoznani ze sposobami postepowania
w niebezpiecznych sytuacjach
życiowych. Programem objętych
zostanie około 338 dzieci i 16 nauczycieli nauczania początkowego. Główne cele programu to
m.in. wzrost świadomości dzieci
i rodziców o zagrożeniach,
wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, podniesienie kwalifikacji nauczycieli
w zakresie bezpieczeństwa, po-

prawa stanu bezpieczeństwa
w szkołach. Program „Bezpieczne życie” rozszerzony zostanie
o zagadnienia z zakresu organizacji ruchu drogowego oraz propagowania zasad prewencji pożarowej, ucząc, jak i gdzie, stosować czujki dymu oraz czujniki
tlenku węgla. Wsparciem w tych
działaniach będzie Ochotnicza
Straż Pożarna w Dębem Wielkim, która od 1995 r. funkcjonuje w ramach krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
W dniu 8 czerwca 2014r podczas Powiatowego Święta Strażaka w Dębem Wielkim na pikniku strażackim „Razem Bezpiecznie” odbyła się inauguracja
programu „Bezpieczne Życie”.
Przedszkolakom oraz uczniom
szkół podstawowych wręczono pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody za udział w konkursie
plastycznym.

uprawnionych

wydano
kart

oddano
kart

1278

39

39

3.05

1178

49

49

4,16

1088

16

16

1,47

1743

35

35

2,01

1337

79

79

5,91

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A, 05-311 Dębe Wielkie

786

31

31

3,94

razem

7410

249

249

3,36

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A,05-311 Dębe Wielkie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A, 05-311 Dębe Wielkie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Szkoła Podstawowa w Cygance,
ul .Szkolna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa w Rudzie
ul. Szkolna 7,05-311 Dębe Wielkie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A, 05-311 Dębe Wielkie

NOWY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE

R

ada Gminy Dębe Wielkie Uchwałą Nr ZO.XLVII.0007.361.2014 z dnia
17 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu oraz Uchwałą Nr ZO.XLVII.0007.362.2014
z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie

podziału Gminy Dębe Wielkie
na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonała nowego podziału gminy na okręgi i obwody głosowania. Nowy
podział to konsekwencja utworzenia w obszarze miejscowości
Dębe Wielkie i Ostrów Kania
nowych sołectw; Dębe Wielkie

nr okręgu wyborczego

Centrum, Dębe Wielkie Południe i Dębe Wielkie Wschód.
Prosimy o zapoznanie się
z nowymi podziałami gminy na
okręgi wyborcze i obwody głosowania co jest niezbędne aby
właściwie zgłaszać kandydatów
na radnych gminy w trwającej
kampanii wyborczej jednostek
samorządu terytorialnego. Znajomość nowego podziału jest

d września 2014r do
czerwca 2015r w Szkołach Podstawowych w Dębem
Wielkim, Rudzie oraz Cygance a także w Gimnazjum
Gminnym w Dębem Wielkim realizowany będzie projekt „Moja przyszłość”. Celem

projektu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół
o dodatkowe zajęcia pozalek-
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również potrzebna wyborcom
podczas samego aktu głosowania w dniu 16 listopada 2014r.

załącznik do uchwały
Nr ZOXLVII.0007.361.2014
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 17 lipca 2014 r.
liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

granice okręgu wyborczego

1

sołectwa: Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka.

2
3
4
5
6
7

Sołectwa: Bykowizna, Celinów, Jędrzejnik, Teresław, miejscowość: Choszczak

8

sołectwo: Chrośla ulice (Elizy Orzeszkowej, Jaśminowa, Kwiatowa, Lawendowa, Optymistów, Warszawska, Wrzosowa, Żwirowa, Konwaliowa).

1

9

sołectwo: Dębe Wielkie Centrum ulice (103 Batalionu Strzelców, Alejowa, Józefowska, Fijałkowskiej,
Błękitna, Dębowa, Miła, Powstańców, Prądzyńskiego 15A -25B nieparzyste, od 26 do końca, Turkusowa, Willowa, Warszawska parzyste 6-10, od 12 do końca) miejscowość Ostrów Kania Nr 11-20A.

1

10

sołectwo: Dębe Wielkie Centrum ulice (Braci Tabiszewskich, Korczaka, Kosmiczna, Krótka,
Letnia, Ogrodowa, Kajetana Rzepeckiego, Marii Bielawiny, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, XXX-Lecia PRL, Złota, Pedagogów Nr 1-43, Kościelna 1-11, nieparzyste 13-21A ).

1

11

sołectwo: Dębe Wielkie Południe ulice (Baśniowa, Batalionu Parasol, Brzozowa, Gen. Józefa Hallera,
A Mickiewicza, Olszowa, Stefana Okrzei, Wesoła, Zielona, Kościelna parzyste 12-18, od 22 do końca).

1

12

sołectwo: Dębe Wielkie Południe ulice (Armii Krajowej, Marii Konopnickiej,
Nadrzeczna, Polna, Południowa, Porannej Rosy, Sosnowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa)

1

13

sołectwa: Dębe Wielkie Wschód ulice (gen. Jana Skrzyneckiego, I Osucha, Lazurowa, Leśna, Majowa, Pedagogów od nr 47 do końca, Pogodna, Poprzeczna, Przemysłowa, Pustelnicka, Słoneczna, Warszawska 1-5, nieparzyste 7-11, Prądzyńskiego 1-15, 16-24A parzyste) Kobierne, miejscowość: Ostrów Kania nr 10.

14
15

1
1
1
1
1
1
1

sołectwo: Ruda.
sołectwo: Górki.
sołectwa: Cezarów, Cięciwa, Olesin, Ostrów Kania Nr 1-9A, 21-42.
sołectwa: Gorzanka, Kąty Goździejewskie I, Kąty Goździejewskie II, Walercin.
sołectwo: Chrośla ulice (Mazowiecka, Sosnowa, Wspólna).

sołectwa: Cyganka, Poręby, Rysie.
sołectwo: Aleksandrówka.

1
1
1
ciąg dalszy art na str.5

PROJEKT „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

O

frekwencja

Liczba

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

WYNIKI GŁOSOWANIA
WEDŁUG OBWODÓW

W

4) Dzieci i młodzieży uczącej się
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych, typowanych do
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
5) Dzieci i młodzieży uczącej się
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej osiągającej
ponadprzeciętne wyniki w nauce;
6) Rodzin zastępczych, rodzin
z domów dziecka, samotnych
rodziców.;
7) Osób z grupy 50+.
W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono
cykl szkoleń skierowanych do
beneficjentów ostatecznych:
- w zakresie obsługi komputera
i Internetu,
- w zakresie nabycia dodatko-

Wyniki głosowania według obwodów głosowania

INFORMACJE

cyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego
rodzaju trudnościami, które
w przyszłości mogą stać się
przeszkodą w kontynuowaniu
edukacji.

Szkoły biorące udział w projekcie są zobowiązane do
zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20
godzin (lekcyjnych) miesięcznie. Zajęcia prowadzone będą w ramach trzech bloków: z

ęcia z nauki języka obcego, z
przedmiotów matematyczno
– przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem
i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Naboru do grup
projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej

lub gimnazjalnej, w której realizowany jest projekt. Udział
uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.
Maria Wojciechowska
Główny księgowy SZAS

dokończenie art. ze str. 4

NOWY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE

granice obwodu głosowania

nr
okręgów

siedziba
Obwodowych Komisji Wyborczych

1

Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Choszczówka
Stojecka, Górki, Aleksandrówka.

1,4,
15

Zespól Szkół
w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78 A

2

Cezarów, Cięciwa, Olesin,
Ostrów Kania 1-9A i 21-42,
Dębe Wielkie Wschód, Ostrów
Kania 10, Kobierne).
Gorzanka, Kąty Goździejewskie
I, Kąty Goździejewskie II, Walercin, Cyganka, Poręby, Rysie.
Ruda, Bykowizna, Celinów, Choszczak, Jędrzejnik, Teresław, Chrośla.

5,
13

Zespól Szkół
w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78 A

6,
14
2,3,
7,8

5

Dębe Wielkie Centrum,
Ostrów Kania 11-20A

9,
10

6

Dębe Wielkie Południe

11,
12

3

W

4

G.O.P.S.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na okres
zasiłkowy 2014/2015 można
składać od 1 września 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim; ul. Strażacka 3, pok. nr 59.
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.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu ali-

Szkoła Podstawowa
w Cygance
ul. Szkolna 21
Szkoła Podstawowa
w Rudzie
ul. Szkolna 7
Zespól Szkół
w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78 A
Zespól Szkół
w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78 A

mentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 można
składać od 1 sierpnia 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim;
ul. Strażacka 3, pok. nr 59.
Informacje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego można uzyskać osobiście
w pok. nr 59 lub telefonicznie
pod numerem: ( 25) 757-77-26 –
u p. Katarzyny Dołbakowskiej.
STYPENDIUM SZKOLNE
Wnioski
należy
składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim; ul. Strażacka 3, pok. nr 55
w terminie:
• 1 – 15 wrzesień 2014 r. – dla
uczniów,
• 1 wrzesień – 15 październik
2014 r. – dla słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczyciel-

skich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb
społecznych.
Formularz wniosków można
odbierać od 18 sierpnia 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim
( II piętro, pok. nr 55 ).
Szczegółowe informacje w sprawach dot. stypendium szkolnego
można uzyskać osobiście w pok. nr
55 lub telefonicznie pod numerem:
(25) 757 70 57 – u p. Olgi Sekuły.
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
G.O.P.S.

DOTACJA
NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W

ójt Gminy Dębe Wielkie
informuje,
że
uchwałą Zarządu WFOŚiGW
przyznano
dofinansowanie
w formie dotacji w wysokości
13 500 zł na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębe Wielkie”. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w kwocie 6 750 zł ( co stanowi
do 17,725% kosztu kwalifikowanego zadania) i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 750 zł (co stanowi do 17,725% kosztu kwalifikowanego zadania), co łącznie sta-

nowi do 34,45% kosztu kwalifikowanego zadania”.
Wykonawcą prac jest ŚRODOWISKO I INNOWACJE
Sp. z o.o. , 28-142 Tuczępy, Dobrów 8. Dofinansowaniem zostało objętych 25 beneficjentów. Planowana łączna ilość

unieszkodliwionego azbestu to
67 Mg. Firma rozpocznie prace na terenie naszej gminy od
4 sierpnia 2014 roku.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki i Ekologii

Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy Dębe Wielkie

GMINNA SPÓŁKA WODNA W DĘBEM WIELKIM

S

zanowni Mieszkańcy
Gminy Dębe Wielkie !
Szanowni Przedsiębiorcy !
Zarząd GSW DW dziękuje
wszystkim członkom, którzy opłacili już składkę członkowską.
Tych członków, którzy jeszcze
nie zapłacili składki prosimy
o pilne dokonanie wpłaty.
Przypominam, że wpłaty można
dokonać na konto GSW DW lub
w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
u P. Henryka Smugi.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Przedsiębiorców, którzy
do obecnej chwili wpłacili 1300 zł.
Szczególne podziękowania składamy przedsiębiorcy, który oprócz
składki członkowskiej dodatkowo
wpłacił 1000 zł z przeznaczeniem
na działalność statutową Gminnej
Spółki Wodnej Dębe Wielkie oraz
drugiemu członkowi, który również obok składki członkowskiej
dodatkowo wpłacił 50 zł. Dzięki
Państwa wpłatom wykonujemy coraz więcej konserwacji umsz.
Informujemy, iż można dokonywać wpłat na działalność statutową GSW DW, z zaznaczeniem celu przeznaczenia wpłaty - na konto bankowe GSW DW- BS MM
50 9226 0005 0000 0648 2000
0030. Każda wpłata to szansa na
wykonanie dodatkowej konserwacji rowów lub usunięcie awarii
drenarskich.
WYKONANE
KONSERWACJE
Poniżej podajemy przeprowadzone do 27.08.2014r. konserwacje rowów melioracyjnych. Część
konserwacji rowów już została
zakończona, a część jest w trakcie realizacji. Poniższe prace zostały wykonane ze składek członkowskich, z budżetu Gminy Debe
Wielkie, z dotacji MUW, z pozyskanych pieniędzy od PKP- PLK
Siedlce i GDDKiA.
Stan konserwacji rowów melioracyjnych przedstawia się nastę-

pująco;
1. Aleksandrówka - RA8 - 770 mb
- wykonano
2. Aleksandrówka RE - 680 mb wykonano
3.Aleksandrówka RE1-100 mb wykonano
4. Aleksandrówka - RA5 od wiaduktu do peronów PKP- PLK
80 mb wykonano, ze środków
GDDKiA
5. Aleksandrówka - RA5 k. Państwa Biernacki i Malesa 100 mb
wykonano Konserwacja zastępcza.
6. Celinów - RA7 - 300 mb
- wykonano
7. Cezarów - RC- 200 mb wycinka zagajników - odmulanie do
października 2014r.
8.Choszczówka Stojecka RA11
- 300 mb + - RA12- 100 mb
= 400 mb- wykonano
9. Chrośla - RH+RH4 = 1270 mb
- wykonano
10.Chrośla - RH wzdłuż torów PKP - PLK Siedlce 400 mb
- wykonano
11. Cięciwa - RC - 1100 mb - wycinka zagajników- odmulanie do
X. 2014r.
12. Cyganka - RC, RC1, RC3,
RF- 1100 mb wycinka zagajników- odmulanie do X. 2 014r.
13. Cyganka - RC - 180 mb
- wykonano
14. Cyganka - RC3 - 670 mb + 100
mb wykonała Gmina DW - ogółem wykonano 770 mb
15. Dębe Wielkie - RA3, RA4,
RC, RG, RA = 1390 mb - wycinka zagajników - odmulanie - do
wykonania X. 2014r.
16. Dębe Wielkie - RA od ul. Pustelnickiej w kierunku zachodnim 568 mb - wykonano
17. Dębe Wielkie RA od skrzyżowania ze światłami w kierunku
zachodnim 385 mb - wykonano
ze środków GDDK i A
18. Dębe Wielkie - RA od stacji
PKP DW stare do ul. Batalionu
Parasol - 190 mb
19. Górki RM - 540 mb

REALIZACJA INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE WRAZ
Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE”

ZAKŁAD KOMUNALNY

załącznik
do uchwały Nr ZO.XLVII.0007.362.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 lipca 2014 r.
nr
obwodu
głosowania

INFORMACJE

INFORMACJE

- wykonano
20.Kobierne - RA 200 mb
- wykonano
21. Poręby- RC, RC1-1250 mb
-wycinka zagajników - odmulanie do X. 2014r.
22. Ruda -RA1 - 400mb
- wykonano
23. Rysie - RC, RG - 900 mb -wycinka zagajników- odmulanie do
X. 2014r.
1+21 = Razem konserwacja
- 13173 mb za kwotę około 48.000 zł
PLANOWANA
KONSERWACJA ROWU
MELIORACYJNEGO
1. RA3 w Dębem Wielkim od
ul. Południowej na zachód - ok.
1000 mb – od 27.08.2014r. trwa
wycinka zagajników.
USUNIĘTE AWARIE
DRENARSKIE WE WSIACH
• Aleksandrówka, Cyganka, Kobierne za kwotę - 3548,21 zł
(Koszt naprawy 2937,89 zł+ dojazdy + urlopowe - 610,32 zł)
• Cyganka – Andrzej Sadowski
Dz.13 – 859,33 zł
• Kobierne – Robert Gańko
Dz. 69 – 432,50 zł
Powyższe awarie usunięto w miesiącu kwietniu.
Aleksandrówka – Paweł Biernacki, ATP Invest, Tamara Podgórska - Bieniek, Anna Świerczewska, Paweł Bujalski, Paweł Kaim,
Zbigniew Dziopa – 1646,06 zł
Awarie zostały usunięta w maju
przez robotników RZSW.

ramach przedmiotowej
inwestycji
dotychczas
wybudowana została sieć kanalizacyjna w ulicach: Prądzyńskiego, Uroczej, Armii Krajowej, Józefowskiej, 103 Batalionu
Strzelców, Alejowej, Willowej
oraz Fijałkowskiej o długości ok.
6,5 km. Pozostało jeszcze dokończenie budowy odcinka sieci
w ulicy Olszowej i Warszawskiej, a do spięcia całości niezbędne jest posadowienie
3 przepompowni ścieków (w ulicach: Kościelnej, Olszowej, Prądzyńskiego). Inwestycja powoli
dobiega końca.
W ulicach, na których wybudowano sieć kanalizacyjną planowane jest odtworzenie nawierzchni asfaltowych. Wykonawca oświadczył, że wspomniane prace drogowe rozpocznie w miesiącu wrześniu.
W związku z etapem prac obejmujących rozbudowę oczyszczalni ścieków wybudowany został w całości opisywany
w ostatnim Biuletynie osadnik
wtórny. Obecnie trwają próby jego szczelności. Pozytywny wynik tych prób pozwoli na

wykonywanie dalszych prac po- Wiata (szkielet) przygotowana na stację dmuchaw
legających na obsypaniu zbior- oraz separator piasku
nika oraz montażu uzbrojenia
mechanicznego. Dodatkowo
wykonano nadbudowę bioreaktora oraz prowadzone są roboty
związane z jego wyposażeniem.
Rozpoczęto także budowę wiaty,
w której umiejscowiona zostanie stacja dmuchaw oraz separator piasku. Postępy w pracach
budowlanych
przedstawiają
zdjęcia.
O możliwości podłączeń posesji do nowo wybudowanej sieci
Podwyższenie biobloku
kanalizacyjnej
Zakład Komunalny będzie na
bieżąco informował mieszkańOsadnik wtórny
ców poszczególnych ulic.
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REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBEM WIELKIM

W związku z planowanym remontem ulicy Pustelnickiej ułożono sieć kanalizacji sanitarnej
na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Prądzyńskiego w kierunku miejscowości Pustelnik do rowu melioracyjnego.

Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim informuje o rozpoczętym remoncie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej
w miejscowości Dębe Wielkie
przy ul. Zielonej 1.
Remont obejmuje:
1.wymianę złóż filtracyjnych,
2.wymianę pompy wody popłucznej,
3.czyszczenie zbiornika wody
czystej,
4.prace konserwacyjne na stacji,
5.ogólny przegląd stacji.
W związku z powyższym Stacja Uzdatniania Wody została
zamknięta na czas trwania remontu. Odbiorcy korzystający
ze Stacji na czas jej wyłączenia zasilani są w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się w miejscowości Dębem
Wielkim przy ul. Powstańców.

ZATORY NA SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim boryka się cały czas
z problemem zatorów na sieci
oraz zapychania pomp w przepompowniach ścieków przez
przedmioty, które w kanalizacji
znaleźć się nie powinny. Takie
awarie na sieci nie tylko generują koszty, ale mogą powodować też utrudnienia dla samych
użytkowników. Dlatego prosimy o właściwe i rozsądne korzystanie z możliwości odprowadzania ścieków. Jednocześnie
przypominamy, że wprowadzanie odpadów stałych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

W

dniu 3 lipca 2014 roku
rozstrzygnięty został
przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie”. W przetargu
wzięło udział 18 potencjalnych
wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U.
„INWOD” Roman Pacek z siedzibą w Lubartowie (21-100),
ul. Nowodworska 5, z którą Wójt Gminy Dębe Wielkie
w dniu 11 lipca 2014 roku podpisał umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia.
Koszt inwestycji zgodnie ze
złożoną ofertą oraz podpisaną umową opiewa na kwotę
5 388 494,70 zł brutto. W zakresie przedsięwzięcia jest budowa blisko 45 km sieci wodociągowej.
Po dokonanych formalnych
zgłoszeniach o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w powiatowym i wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego
w pierwszych dniach sierpnia
bieżącego roku przystąpiono
do prac budowlanych. Zgodnie
z ustaleniami z Wykonawcą

w bieżącym roku w pierwszej
kolejności zostaną wykonane
odcinki sieci w miejscowości
Aleksandrówka, sięgacz od

oraz Rysie.
Termin zakończenia całej inwestycji został określony na
dzień 30 października 2015 r.

W

dniu 18 czerwca 2014
roku Wójt Gminy Dębe
Wielkie podpisał z firmą ALUTOWER Mariusz Paweł Malesa z siedzibą Aleksandrówka
ul. Parkowa 23, 05-311 Dębe

WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE
KRZYSZTOF KALINOWSKI INFORMUJE,
ŻE NA TERENIE GMINY ODBĘDZIE SIĘ
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
13 października 2014r. (pon.)

ulicy Powstańców w miejscowości Dębe Wielkie, odcinek
w miejscowości Choszczówka Dębska, a następnie część
sieci wodociągowej w miejscowości Cyganka oraz Górki.
W 2015 roku będzie kontynuowana budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cyganka oraz Górki, a także prowadzona budowa na terenie miejscowości: Bykowizna, Chrośla, Dębe Wielkie, Kobierne,
Olesin, Ostrów Kania, Ruda

Warto również nadmienić, iż
przedsięwzięcie pn. „Budowa
sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie” będzie
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.

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W DĘBEM WIELKIM

Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca
Zarządu GSW DW
w uzgodnieniu z Kierownikiem
R.Z.S.W. MM
p.Jackiem Zawadka

PRACE INSTALACYJNE
W ULICY
PUSTELNICKIEJ

Wielkie umowę na wymianę
starych okien na nowe okna
z PCV w budynku Ośrodka
Zdrowia w Dębem Wielkim
(na parterze) usytuowanym
przy ulicy Szkolnej 17. Prace
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wykonano w lipcu, zaś całkowity koszt zadania wyniósł
29 101,38 zł brutto.

Walercin, Kąty Goździejewskie I,
Kąty Goździejewskie II;
14 października 2014r. (wt.) Gorzanka , Poręby, Cezarów- Cięciwa,
Cyganka, Rysie;
15 października 2014r. (śr.)
Olesin, Ostrów Kania, Kobierne,
Choszczówka Dębska, Choszczówka
Rudzka, Choszczówka Stojecka;
16 października 2014r. (czw.) Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki;
17 października 2014r. (pt.)
Bykowizna, Choszczak, Ruda, Chrośla;
18 października 2014r. (sob.) Aleksandrówka, Dębe Wielkie I,
Dębe Wielkie II;
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję do godz. 8.00
w dniu zbiórki.
Zbiórka będzie prowadzona w formie „wystawki” przez firmę „KOMA” Marcin
Pechcin, z siedzibą ul. Przemysłowa 56, Dębe Wielkie
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które
ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach
na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Nie wystawiamy odpadów takich jak:
Eternit, papa, odpady budowlane, odpady komunalne zmieszane i inne odpady
niebędące odpadami wielkogabarytowymi.
Przypominamy, że na bieżąco do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych przy ul.
Przemysłowa 56 w Dębem Wielkim można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK
nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.
Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami: www.debewielkie.pl lub tel. 25 756 47 56.

INFORMACJE

INWESTYCJE / FINANSE

PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

O

becnie firma GM PROJEKT mgr inż. Grzegorz
Malinowski, z siedzibą ul.
Wąska 32/2, 07-200 Wyszków
na zlecenie Wójta Gminy Dębe Wielkie opracowuje dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w częściach
miejscowości: Chrośla (sięgacz
od ulicy Kwiatowej, oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej
i wzdłuż ulicy Warszawskiej),
Choszczówka Rudzka (odcinek

wzdłuż ulicy Warszawskiej),
Choszczówka Stojecka (sięgacze przy ulicy Warszawskiej),
Dębe Wielkie (przy ulicy Złotej, odcinek przy rondzie, sięgacze od ulicy Pustelnickiej
obejmujące m.in. ulice: Turkusową, Lazurową, Słoneczną,
Pogodną i Błękitną), Kobierne
(odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej) i Aleksandrówka
(końcówka ulicy Kolejowej).
Złożono kompletną dokumentację do wydania decyzji celu publicznego. Obecnie trwa

postępowanie administracyjne
związane z jej uzgodnieniem
i następnie wydaniem. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji
oraz uzyskaniu opinii odnośnie usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydanej przez
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia zostanie skompletowana pełna dokumentacja,
która następnie zostanie złożona do pozwolenia na budowę.

ROBOTY BRUKARSKIE – „ŚCIEŻKA DO INFORMACJI”
BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH
NA ULICY STRAŻACKIEJ I PRZY GMINIE

W

dniu 30 czerwca 2014r.
rozstrzygnięty został
przetarg nieograniczony na
zadanie pn. „Ścieżka do informacji” – budowa chodnika i miejsc parkingowych na
ulicy Strażackiej i przy Gminie. W przetargu wzięło udział
6 potencjalnych wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych złożyła firma „ALWIL” Albert
Winiarek z siedzibą w Chrośli,
ul. Warszawska 3, 05-311 Dębe
Wielkie, z którą Wójt Gminy
Dębe Wielkie w dniu 8 lipca

2014 roku podpisał umowę na
realizację niniejszego przedsięwzięcia. Koszt inwestycji
zgodnie ze złożoną ofertą oraz
podpisaną umową opiewa na
kwotę 340 872,98 zł brutto.
W ramach w/w inwestycji
wykonano prace związane
z przebudową drogi gminnej
w miejscowości Dębe Wielkie ul. Strażacka w zakresie:
budowy miejsc parkingowych
oraz chodnika ze zjazdami do
posesji, reprofilacji rowu, nowych przepustów pod zjazdami, a także dokonano utwar-

dzenia terenu przed Urzędem
Gminy Dębe Wielkie poprawiając tym samym estetykę
otoczenia Urzędu Gminy oraz
obsługi komunikacyjnej przed
urzędem.
Przedmiotowe przedsięwzięcie
jest realizowane w ramach projektu pn. „Ścieżka do informacji”, na które to zadanie Gmina
Dębe Wielkie uzyskała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych
strategii rozwoju PROW 2007
– 2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.

ROBOTY BRUKARSKIE
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY MAZOWIECKIEJ
I LAWENDOWEJ W CHROŚLI

W

dniu 6 czerwca 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony
na zadanie pn. „Boso przez
świat” – budowa chodnika na
ulicy Mazowieckiej i Lawendowej w Chrośli. W przetargu
wzięło udział 8 potencjalnych
wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych złożyła firma
„ALWIL” Albert Winiarek
z siedzibą w Chrośli, ul. Warszawska 3, 05-311 Dębe Wielkie, z którą Wójt Gminy Dębe Wielkie w dniu 18 czerwca
2014 roku podpisał umowę na
realizację niniejszego przedsięwzięcia. Koszt inwestycji

pusty. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest realizowane
w ramach projektu pn. „Boso przez świat”, na które to
zadanie Gmina Dębe Wielkie uzyskała dofinansowanie
w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007
– 2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Realizacja zakresem obejmuje
wykonanie chodnika na długości 1187 metrów oraz remontu
istniejących zjazdów do posesji i nieruchomości niezabudowanych.

Z

a kończ e n ie budow y,
oprócz oczywistych konsekwencji pozwalających na
rozpoczęcie korzystania z budowanego obiektu, ma też doniosłe znaczenie w lokalnym
prawie podatkowym. Kluczowa jego rola dotyczy powstania
obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, czyli
jednym z trzech podatków zasilających gminny budżet. Należy jednak podkreślić, że wspomniany obowiązek nie powstaje
jedynie w sytuacji, gdy składamy stosowne zawiadomienie
o zakończeniu budowy do właściwego organu, jakim jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru.
Już samo rozpoczęcie użytko-

wania budowli, budynku lub jego części przed ich ostatecznym
wykończeniem powoduje konieczność zgłoszenia do Urzędu
Gminy takiego stanu faktycznego poprzez wypełnienie formularza informacji podatkowej.
W takiej sytuacji nie muszą zostać spełnione warunki uprawniające do użytkowania budynku, o których mowa w prawie
budowlanym. Wynika to chociażby z faktu, że według wspomnianej ustawy rozpoczęcie
użytkowania następuje zawsze
po zakończeniu budowy. Dobrze wiemy wszyscy, że tak jednak nie jest. Większość mieszkańców naszej gminy rozpoczyna użytkowanie obiektów przed

zawiadomieniem organu administracji architektoniczno-budowlanej, nie zdając sobie sprawy, że te dwie okoliczności wywołują ten sam skutek prawny.
Z punktu widzenia powstania
obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości zarówno fakt ukończenia budowy, jak
i rozpoczęcia użytkowania budynku traktowane są zawsze na
równi. Ma to znaczenie także
w przypadku zastosowania ulgi
w postaci „wakacji podatkowych”, czyli zwolnienia z konieczności zapłacenia podatku od nieruchomości do dnia
1 stycznia roku następującego
po roku, w którym zakończono
budowę, bądź rozpoczęto użyt-

KARTA DUŻEJ RODZINY

K

arta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę
na czas trwania orzeczenia o nie-

pełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek
oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko
instytucje publiczne, ale również
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują

G

mina Dębe Wielkie celem
pozyskania środków zewnętrznych złożyła następujące
wnioski: do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu
nr 1/M/2014 „Małe projekty”
wniosek pt. „Ćwicz pod chmurką” - kwota dofinansowania
projektu 25 000,00 zł. Niniejszy
wniosek jest obecnie w trakcie
weryfikacji; do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Nr 1/O/2014 „Odnowa
i rozwój wsi” wniosek pt. „Budowa siłowni zewnętrznej
oraz doposażenie placu zabaw
w Dębem Wielkim” - kwota dofinansowania 93 060,00 zł. Ni-

Fot. Układanie chodnika w ul. Strażackiej w m. Dębem Wielkim

niejszy wniosek jest obecnie
w trakcie weryfikacji; do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi
we wsi Cyganka” - otrzymana
kwota dofinansowania wyniosła 75 000,00 zł; do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni wraz
ze skocznią w dal, położonej
w miejscowości Cyganka, Gmina Dębe Wielkie, Powiat Miński” - otrzymana kwota dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł;
do Urzędu Marszałkowskiego

na zadanie związane z budową placu zabaw „Raj Dziecka” na kwotę dofinansowania
25 000,00 zł; do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW
2007 – 2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” wniosek
pt. „Ścieżka do informacji”- budowa chodnika i miejsc parkingowych na ulicy Strażackiej
i przy Urzędzie Gminy w Dębem Wielkim na kwotę dofinansowania projektu 200 000,00 zł;
do Urzędu Marszałkowskiego
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii roz-

reklama

Relacja wysokości Funduszu Sołeckiego w latach 2014-2015 z podziałem na poszczególne
sołectwa

FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

S

zanowni
Mieszkańcy!
Miesiąc wrzesień, to czas
podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków Funduszu
sołeckiego na kolejny rok. Fundusz na rok 2015 jest o ponad
56 tys. zł wyższy niż w roku
bieżącym. Różnica wynika ze
zwiększenia dochodów roku
2013 w przeliczeniu na mieszkańca (o 308 zł w stosunku
do roku wcześniejszego) oraz
z nowego podziału administracyjnego w obrębie sołectw
miejscowości Dębe Wielkie
i Ostrów Kania. Fundusz sołectwa o nazwie Ostrów Kania
zmniejszył się o 747 zł, przy
zmniejszeniu liczby mieszkańców o 82 osoby. Natomiast

środki Funduszu sołeckiego
dla mieszkańców sołectw o nazwie Dębe Wielkie (…) łącznie
wzrosły o 24.251 zł. Z ekonomicznego punktu widzenia podział przyniósł wymierne korzyści finansowe.
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Bożena Elżbieta Kot
skarbnik
Gminy Dębe Wielkie

kowanie.

PODATEK
OD POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ
Należy dodać, że opodatkowaniu służy powierzchnia użytkowa budynku. Zgodnie z przepisami za powierzchnię użytkową
budynku lub jego części uznaje się powierzchnię mierzoną
po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach,
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów
dźwigowych. Za kondygnację
uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię
pomieszczeń lub ich części oraz
część kondygnacji o wysokości
prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na
wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca przedsiębiorców do włączenia się do Programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest

2014 rok

2015 rok
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od 1,40 m do 2,20 m zalicza się
w 50%, a jeżeli wysokość jest
mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
Wspomniany druk informacji
podatkowej dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Dębe Wielkie
(www.bip.debewielkie.pl), w zakładce: wzory wniosków, podań,
formularzy do pobrania ( Podatki i opłaty lokalne), bądź w lokalu urzędu gminy. Wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje
można uzyskać w pokoju nr 40,
bądź dzwoniąc pod numer telefonu 25 756 47 40.
Opisana sytuacja ma doniosłe
znaczenie w optymalizacji podatkowej w podatku od nieruchomo-

ści, zaś świadome kreowanie czasu zakończenia budowy i rozpoczęcia faktycznego korzystania
z nieruchomości może prowadzić
do zaoszczędzenia sporych sum
poprzez skorzystanie z ulgi podatkowej w postaci „wakacji podatkowych”. Może mieć to duże
znaczenie zwłaszcza dla przedsiębiorców, wykorzystujących
do swej działalności rozległe powierzchnie budynków.

obniżenie kosztów codziennego
życia, ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji
kultury i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu.

Więcej informacji na
stronie internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
oraz www.debewielkie.pl

Ewa Kruszewska
gł. spec. ds. wymiaru
podatków i kontroli

KARTA DUŻEJ RODZINY
PROJEKT OGÓLNOPOLSKI
RÓWNIEŻ W NASZEJ GMINIE

Zapraszamy do Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
Referat Spraw Obywatelskich i Wojskowych, USC
I piętro pokój 31, tel. 25 756 47 30, 25 756 47 32

CHROŃMY SWOJE DANE OSOBOWE

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Fot. Teren przed Urzędem Gminy po wykonaniu robót

Fot. Teren przed Urzędem Gminy w trakcie robót

zgodnie ze złożona ofertą oraz
podpisaną umową opiewa na
kwotę 400 545,66 zł brutto.
W ramach wyżej wymienionego zadania w części ulicy
Mazowieckiej (na odcinku od
ulicy Żwirowej do ostatnich
zabudowań od strony wschodniej przedmiotowej ulicy)
i w części ulicy Lawendowej
(na odcinku od ulicy Mazowieckiej do stacji PKP Wrzosów) zostanie wykonany chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomości oraz w istniejącym rowie dokonane będzie
umocnienie jego skarp płytami ECO, zaś pod zjazdami
wykonane będą nowe prze-

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZED OSTATECZNYM ZAKOŃCZENIEM
BUDOWY, OBOWIĄZEK PODATKOWY

woju PROW 2007 – 2013
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” wniosek pt. „Boso
przez świat”- budowa chodnika na
ulicy Mazowieckiej i Lawendowej
w Chrośli na kwotę dofinansowania projektu 138 000,00 zł
Ponadto Gmina Dębe Wielkie uczestniczy w projekcie
w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka pt.
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat”. Beneficjenci wyłonieni podczas rekrutacji, oraz szkoły otrzymały zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu.

R

eferat Spraw Obywatelskich przypomina o obowiązku wymiany dowodów
osobistych tym mieszkańcom,
którym wkrótce minie data
ważności tego dokumentu. Dowody osobiste ważne są 10 lat
dla osób, które składały dowód
osobisty jako osoby pełnoletnie
lub w związku ze zmianą danych i 5 lat dla osób małoletnich.
Zapraszamy również do wymiany mieszkańców, tych ulic
czy miejscowości, u których
zostały zmienione nazwy ulic
bądź nastąpiła zmiana numeracji. Dowód osobisty traci ważność po 3 miesiącach od dokonania zmiany.
Informujemy również, że pojawiają się sygnały o zatrzymywaniu cudzych dowodów
osobistych. Nie ma takiej możliwości oraz obowiązujących
przepisów prawa mówiących
o możliwości zatrzymywania dowodu osobistego. Chyba, że możliwość taka wynika
z wyraźnego uregulowania
zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nikt
a tym bardziej przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej,
aby żądać od swoich klientów
pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie
takie nie znajduje umocowania
w obowiązujących przepisach
prawa oraz wiąże się z dużym
niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez
nieuczciwego przedsiębiorcę
do popełnienia przestępstwa na
szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego mu-

si być zgłoszona niezwłocznie.
Zgłoszenia dokonuje się osobiście w organie gminy, lub
dowolnym organie gminy ze
względu na pobyt a w przypadku utraty dowodu osobistego
poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument
taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje
bezpieczeństwa posiadaczowi
dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami
w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez
nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoba, która utraciła dowód osobisty, fakt ten powinna
zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowanie
w systemie informatycznym, do
którego dostęp mają wszystkie
banki. Chroni to przed zaciągnięciem zobowiązania wobec
banku z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego składa się osobiście.
W przypadku osób pełnoletnich
wyrabiających dowód osobisty
po raz pierwszy do wniosku dołącza się dwa aktualne zdjęcia
oraz odpis skrócony aktu urodzenia. Dla dzieci do lat 13 obowiązkowa jest obecność i zgoda
obojga rodziców a dla dzieci od
13-18 roku obowiązkowa jest
obecność i zgoda jednego rodzica. Obowiązkowa jest obecność dziecka.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Wojskowych

INWESTYCJE

KULTURA

ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA DROGI GMINNE

W

dniu 17 lipca 2014 roku Wójt Gminy Dębe
Wielkie złożył do Starostwa
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim zgłoszenie przebudowy i remontu drogi gminnej tj. ulicy Prądzyńskiego
w miejscowości Dębe Wielkie na długości 850 m (od ulicy Warszawskiej do wysokości
ulicy gen. Jana Skrzyneckiego). Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika po południowej stronie
ulicy Prądzyńskiego, remontu
istniejących zjazdów oraz remontu (odbudowie) istniejącej
nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej. Chodnik
planuje się wykonać z betonowej kostki brukowej grubości
6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm
oraz podbudowie z kruszywa
naturalnego grubości 15 cm,
zaś zjazdy z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm, zaś jezdnie
z asfaltu (warstwa ścieralna
grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości 5 cm) ułożonego
na nowej podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm oraz grun-

tu stabilizowanego cementem
o grubości warstwy 25 cm.
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim przyjęło zgłoszenie robót i w dniu
8 sierpnia 2014 roku wydało
stosowne pismo, iż nie wnosi
sprzeciwu odnośnie realizacji
w/w przedsięwzięcia.
Z uwagi, iż zakres robót jest
duży i wymaga poniesienia
dużych nakładów finansowych zadania w bieżącym roku nie uda się w całości zrealizować, dlatego też zostanie ono podzielone na etapy.
W bieżącym roku przewiduje
się wykonanie remontu (odbudowy) nawierzchni w ulicy Prądzyńskiego na odcinku
od ulicy Pustelnickiej do ulicy
gen. Jana Skrzyneckiego, czyli odcinka z którego korzysta
najwięcej mieszkańców.
Dla ulicy Letniej oraz ulicy Krótkiej w Dębem Wielkim wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe.
Dla niniejszych ulic zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne,
które wykonane będą z betonowej kostki brukowej grubości
8 cm na podsypce cementowo
piaskowej grubości 3 cm oraz
podbudowie grubości 20 cm
z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31.5 mm
oraz gruntu stabilizowanego

cementem o grubości warstwy
25 cm. Założono powierzchniowe odwodnienie dróg systemem spadków podłużnych
i poprzecznych do nowoprojektowanych wpustów kanalizacji
deszczowej. Wpusty zostaną
zlokalizowane w ścieku z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm zlokalizowanym w osi
ciągów pieszo-jezdnych.
Dokumentacje dla w/w dróg
zostały przez Wójta Gminy
Dębe Wielkie złożone do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i na ich
podstawie Starosta Miński
wydał:
W dniu 16 czerwca 2014 roku
decyzję pozwolenia na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego
ul. Letniej oraz budowy w niniejszej ulicy sieci kanalizacji
deszczowej.
W dniu 23 czerwca 2014 roku
decyzję pozwolenia na rozbudowę i przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Krótkiej oraz
budowy w niniejszej ulicy sieci
kanalizacji deszczowej.

Rafał Gańko
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Mapka poglądowa remontu (odtworzenia) odcinka ul. Prądzyńskiego w m. Dębe Wielkie

czerwca 2014r. w gminie Dębe Wielkie obchodziliśmy „Święto Gminy Dębe
Wielkie”. Tegorocznej imprezie mimo bardzo kapryśnej pogody towarzyszyło wiele różnych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Dużym powodzeniem cieszyły
się także stoiska regionalne.
Oficjalnego otwarcia Święta
dokonał Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem
Mirosławem Siwikiem, którzy
wspólnie przywitali wszystkich
przybyłych mieszkańców i gości oraz życzyli dobrej zabawy.

D

nia 3 czerwca 2014r. 3 osobowa komisja dokonała przeglądu oraz oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów:
Książek Aldona z Rudy, Król
Dariusz z Choszczówki Stojeckiej, Król Grzegorz z Choszczówki Stojeckiej, Nejman Teresa
z Olesina, Ostrowski Eugeniusz
z Choszczówki Stojeckiej, Ruta
Agnieszka z Choszczówki Stojeckiej, Sokołowska Halina z Rudy, Szymanowska Elżbieta z Kątów Goździejwskich I, Wieczorek
Elżbieta i Jan z Cyganki, Zagórski Robert z Aleksandrówki.
Priorytetowym celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość
i estetykę najbliższego otocze-

Mapka poglądowa przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Letniej w m. Dębe Wielkie

P

odczas tegorocznych wakacji w Filii bibliotecznej
w Cygance po raz kolejny odbywały się zajęcia dla najmłodszych czytelników. W lipcowe wtorki i czwartki w ramach
akcji „Wakacje w bibliotece”
dzieci mogły aktywnie i twórczo spędzić swój wolny czas.
W bibliotece każdego dnia po-

zaprasza na spotkanie autorskie
Z

Katarzyną Enerlich
Mapka poglądowa rozbudowy i przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krótkiej w m. Dębe Wielkie

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

U

Na spotkaniu będzie można zakupić książki Autorki
i otrzymać autograf

nia i Gminy. Konkurs był otwarty dla wszystkich mieszkańców
Gminy. Szczególne wyróżnienie za wspaniały ogród, który
z każdym rokiem jest coraz
piękniejszy, a przede wszystkim za ogromny wkład pracy
w utrzymanie ogrodu otrzymał Pan Ostrowski Eugeniusz
z Choszczówki Stojeckiej.
NAGRODY główne otrzymali :
III MIEJSCE
KRÓL GRZEGORZ Z CHOSZCZÓWKI STOJECKIEJ
II MIEJSCE
KRÓL DARIUSZ Z CHOSZCZÓWKI STOJECKIEJ
I MIEJSCE
ZAGÓRSKI ROBERT
Z ALEKSANDRÓWKI

chwałą Rady Gminy Dębe Wielkie Nr
S R . X LV.0 0 0 7. 3 41. 2 014
z dnia 15 maja 2014 roku został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna
– Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie,
Walercin i Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie, obejmujący
swym zasięgiem osiemdziesięciometrowy pas technologiczny istniejącej linii wysokiego napięcia 400kV przebiegającej przez teren Gminy Dębe Wielkie. Z uwagi na fakt,
iż Wojewoda Mazowiecki nie
wniósł żadnych zastrzeżeń do
przedmiotowej uchwały ani
do sporządzonej do niej doku-

mentacji prac planistycznych,
w dniu 4 lipca 2014 roku opisana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jest już dokumentem obowiązującym.
Trwa również procedura formalno - prawna opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie miejscowości: Dębe Wielkie, Kobierne i Chrośla w Gminie Dębe Wielkie.
Aktualnie Wójt Gminy Dębe Wielkie wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marszałka Województwa
Mazowieckiego z wnioskami
w sprawie wyrażenia zgody na
zmianę przeznaczenia na cele

Z
nierolnicze i nieleśne, gruntów
podlegających ochronie zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które
w projektach wyżej opisanych
planów zostały przeznaczone
na cele inne niż rolne i leśne.
Decyzje wydane przez w/w
Organy będą miały charakter wiążący w zakresie możliwości zmiany przeznaczenia
gruntów chronionych na cele
nierolnicze i nieleśne w sporządzanych planach zagospodarowania przestrzennego.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy
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Wszystkie ogrody zaprezentowane przez uczestników konkursu były piękne, w każdym
z nich coś zasługiwało na podziw i uznanie, a przede wszystkim w każdym z nich widać
ogromną pracę ich właścicieli. To cieszy, bo oznacza, że nie
jest obojętne, w jakim otoczeniu
żyjemy wszyscy. Nagrody dla
wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski.
Katarzyna Padzik
Insp. ds.
informacji i zamówień

ty z bibuły. W czasie zajęć powstało wiele ciekawych i barwnych prac. Dzieciom dopisywał
humor i spotkania upływały
w miłej i radosnej atmosferze.
Ewa Jagoda
młodszy bibliotekarz
filii w Cygance

DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
W DĘBEM WIELKIM

adaniem Programu BN
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji
zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.
Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost
wskaźnika czytelnictwa.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury
w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych
instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów
związanych ze wzbogacaniem
10

jawiało się grono osób chętnych
do wspólnej zabawy. W trakcie
spotkań uczestnicy wykonywali prace plastyczne, poznawali
tajniki orgiami, układali puzzle,
brali udział w grach i zabawach.
Największą popularnością cieszyła się gra w domino. Dziewczynki chętnie robiły ozdoby
z kolorowego makaronu i kwia-

ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim otrzymała
dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:
•
2014 r. – 6.450,00 zł.
•
2013 r. – 7.000,00 zł.
•
2012 r. – 6.500,00 zł.
Pozyskane środki finansowe
biblioteka przeznaczy na zakup
wydawnictw naukowych, popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych, literatury dla
dzieci i młodzieży.

WYPOŻYCZALNIA,
CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA
ZAPRASZA
w godzinach:
Poniedziałek
1000- 1800
Wtorek		
800 - 1600
Środa		
1000 - 1800
Czwartek		
1000 - 1800
Piątek		
1000 - 1800

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2014

W konkurencji dla dzieci (tor
przeszkód) I miejsce zajęła Weronika Tyszka, II miejsce Patryk
Leszko, II miejsce Adrian Lazarczyk.
Super atrakcją podczas tegorocznej imprezy był występ kabaretu NOWAKI.
O godz. 19.20 nadszedł czas na
wręczenie nagród zwycięzcom
„Kolarskiego Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie”. Nagrody wręczał
i ufundował Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego „Święta Gminy Dębe Wielkie” był zespół „Dystans”, który

powstał w 1990r. Jego wokalistką jest Renata Dąbkowska.
Na zakończenie tegorocznej imprezy grał i bawił zespół
„Efekt”, którego muzyka powodowała, że nogi same tańczyły
pomimo strug deszczu.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski serdecznie dziękuje wszystkim organi-

zatorom imprezy oraz wszystkim sponsorom „Święta Gminy Dębe Wielkie” za okazaną
pomoc w zorganizowaniu tak
udanej imprezy.
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji
i zamówień

KULTURALNE CZWARTKI W GMINIE DĘBE WIELKIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminna Biblioteka
Publiczna

10 października /piątek/ 2014 roku
o godz. 17.00 w sali „Dziupla” w Dębem Wielkim
/budynek Urzędu Gminy, wejście od ulicy Szkolnej/

które zaprezentowali zawodnicy ze Stowarzyszenia „Akademia Sztuk Walki”, zawody
STRONG MAN oraz zawody
dla kobiet i dzieci. W zawodach
strong man w konkurencji pompek wygrał Pan Patryk Leszko, drugie miejsce zajął Pan
Krzysztof Pszczółkowski, trzecie miejsce Pan Andrzej Pyrzanowski. W konkurencji dla Pań
w kręceniu hula-hop na czas
z wynikiem 18 minut zwyciężyła Amelia Ostrowska, 11 minut
i drugie miejsce zajęła Klaudia Karpińska, trzecie miejsce
z wynikiem 7 minut zwyciężyła Pani Magda Wojnach.

WYNIKI KONKURSU
NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY 2014R

Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

dziennikarką, autorką książek m.in. Prowincja pełna marzeń, Czas w dom zaklęty, Kwiat Diabelskiej Góry,
Prowincja pełna czarów, Oplątani Mazurami.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół ludowo-kabaretowy „Wrzosowianie”. Zespół podczas swojego godzinnego występu wykonał wiele zabawnych piosenek oraz skeczy
„na ludowo”.
Następnie od godz. 15.30 na
naszych ulicach rządzili kolarze i rowerzyści. Zobaczyliśmy
prawdziwą bitwę kolarską we
wszystkich kategoriach wiekowych. Tradycyjnie na Święcie
Gminy został rozstrzygnięty
konkurs „Najpiękniejszy ogród
przydomowy 2014”.
Kolejnym punktem imprezy były pokazy sztuk walki,

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

W

wakacje wszyscy szukamy wytchnienia….
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zostały zorganizowane
przez Urząd Gminy Dębe Wielkie tzw. „Kulturalne Czwartki”.
Spotkania odbywały się w plenerze przy budynku urzędu i miały charakter cykliczny. Stałym
elementem była letnia czytelnia
z leżakami i skrzynią ciekawych
pozycji książkowych oraz kącik
specjalnie przygotowany dla
najmłodszych do zabawy.
Zamysłem organizatorów było
to, żeby każde spotkanie miało
też temat przewodni. Na pierwszym spotkaniu – przede wszystkim zachęcaliśmy i inspirowaliśmy wszystkich – młodszych
i starszych do czytania i lektury. Tutaj miłą niespodzianką okazało się gościnne czytanie dla najmłodszych słuchaczy

przez Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskigo oraz Dyrektora Zespołu
Szkół w Dębem Wielkim Pana
Krzysztofa Reka. Na kolejnym
spotkaniu prezentowaliśmy publikacje wydane przez Gminę Dębe Wielkie. Tutaj pozycja
pt. „Sacrum Ziemi Dębskiej”
z mapą turystyczną naszej Gminy okazała się ciekawym pomysłem do wykorzystania podczas
niejednej wycieczki rowerowej,
a komiks historyczny „Bitwa
pod Dębem Wielkim 1831” natomiast inspirował historyczną
wiedzą o naszych terenach oraz
pozwalał najmłodszym na zabawę oraz odkrywanie wielkich
wydarzeń z kart historii podczas
kolorowania. Ostatnie spotkanie czwartkowe było poświęcone inwestycjom prowadzonym
i planowanym w Gminie Dębe

Wielkie z wielką zabawą
„budowlaną” z klocków przypominających cegły w tle.
Najważniejszą jednak warto-

ścią tej imprezy była integracja lokalnej
społeczności oraz ciekawe rozmowy, których nie było końca –
a to było bezcenne.
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. kultury i promocji

KĄCIK MALUCHA
W GMINIE DĘBE WIELKIE

K

ącik malucha - to nowe, wydzielone miejsce
w budynku Urzędu Gminy na
pierwszym piętrze przewidziane dla interesantów z dziećmi.

Galerię prac przyozdabiającą
kącik tworzą malowidła powstałe podczas „Kulturalnych
Czwartków”.

DĘBSKIE PRZYSMAKI NA FESTIWALU CHLEBA

P

rzełom sierpnia i września
to czas zbioru plonów oraz
czas radości z efektów własnej
pracy. Zboża, warzywa, owoce
… całe piękno natury. W tym
czasie organizowanych jest wiele
ciekawych imprez kulturowych
- dożynek, targów, festiwali, by
uświetnić ten czas…. Jedną z takich imprez był zorganizowany
w niedzielę 7 września 2014
w Mińsku Mazowieckimi przez
Tygodnik „Co Słychać” X Festiwal Chleba . Impreza corocznie
cieszy się ogromnym zainteresowaniem w powiecie mińskim.
W tym roku Gminę Dębe Wielkie reprezentowało Stowarzyszenie „Wrzosowianki”, które
uatrakcyjniły imprezę zarówno występem artystycznym jak
i przygotowały pięknie przyozdobiony stół ze smakowitymi tradycyjnymi potrawami
oraz serwowały naszą dębską
kawę żołędziówkę, która budziła ogromne zainteresowanie

i uznanie. „Dziewczyny” – tak
o sobie mówią – zajęły zasłużone I miejsce w konkursie na najpiękniejszy stół.
Natomiast 14.09.2014 w Dobrem miała miejsce kolejna impreza i kolejny sukces – miodowa nalewka zajęła III miejsce w
„Naszym kulturalnym dziedzictwie – konkursie na potrawę re-

gionalną 2014”.
Z pewnością możemy stwierdzić, że w Gminie Dębe Wielkie
mamy już lokalne przysmaki
i przede wszystkim kulinarne
talenty.
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. kultury i promocji

KULTURA

K

ilka słów z historii … Wielki Gościniec Litewski to
najważniejszy trakt handlowy
i pocztowy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w XVI i XVII
wieku, wiodący z Warszawy do
Wilna przez Sulejówek, Okuniew, Kąty Goździejewskie, Stanisławów, Dobre, Liw, Wegrów,
Sokołów Podlaski, Drohiczy…
i dalej na Wschód. Przed wiekami przemierzano tę drogę karocami, powozami, dyliżansami…
W dzisiejszych czasach Wielki
Gościniec Litewski to szlak turystyczny prowadzący śladami
dawnego traktu. Szlak zaczyna
się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 25, gdzie
niegdyś znajdowała się stacja
Poczty Saskiej. Dalej prowadzi
turystę na Wschód przez Mazowsze i Podlasie bardzo urokliwymi wioskami i miasteczkami.
Z myślą o kontnynuwaniu tradycji powstał pomysł reaktywa-

SPORT / ORGANZACJE POZARZĄDOWE

GMINA DĘBE WIELKIE NA SZLAKU
WIELKIEGO GOŚCIŃCA LITEWSKIEGO
cji szlaku przez Lokalną Organizację Turystyczną Wielki Gościniec Litewski we współpracy
z innymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Pierwszą
i jednocześnie integracyjną imprezą dla miejscowości leżących
na szlaku, był zorganizowany
w ostatni weekend wakacji
30 -31.08.2014 „Międzynarodowy Turniej Smaków” na Zamku w Liwie, jako kulinarna podróż szlakiem WGL. Ważnym
punktem a zarazem „przedsmakiem” imprezy, były przygotowane wczesnym rankiem tzw.
„Przystanki Szlaku” – w tym
roku, tylko trzy: w Sulejówku,
w Kątach Goździejewskich II
oraz w Stanisławowie, które
informowały turystów o Szlaku, promowały Gminę i przede
wszystkich zapraszały na imprezę do Liwu. Nasze Gminne Stoisko przygotowane zosta-

ło w plenerze pośród pól i łąk
z pięknie przygotowanym stołem pyszności do degustacji oraz
miłą obsługą. Swoją obecnością
zaszczycili nas Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski oraz Pani
sołtys Kątów Goździejewskich
II Pani Jolanta Liliana Nowak.
Miłym i bardzo pozytywnym
zaskoczeniem, była spora jak
na początki tego przedsięwzięcia, liczba Gosi odwiedzających
nasz i nie tylko nasz „Przystanek Szlaku”. Zdradzimy, że
w niedalekiej przyszłości na tej
dokładnie działce powstanie
Informacja Turystyczna w ciekawym obiekcie – w wiejskiej
chacie.
Wracając do tematu turnieju
smaków… nasza Gmina Dębe
Wielkie również uczestniczyła
w konkursie, gdzie na potrzeby właśnie tej imprezy powstały dębskie paluchy – smaczny
przysmak na bazie mąki żołę-

WYŚCIG KOLARSKI
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.06.2014r. podczas dorocznego Święta Gminy
Dębe Wielkie tradycyjnie wielkie emocje towarzyszyły zmaganiom kolarzy szosowych. Tegoroczny wyścig rozgrywany
pod patronatem honorowym
Wójta Gminy Dębe Wielkie
znalazł się w ogólnopolskim
challenge’u Komisji Masters
PZKol, więc ranga imprezy oraz
sportowy poziom był nieporównywalnie wyższy niż wyścig
zeszłoroczny. W tym roku poza kategoriami dla pełnoletnich
kolarzy wyczynowych z całego
kraju, zorganizowano też wyścig dla dzieci i młodzieży.
Tradycją już w tym sezonie stała
się tzw. „Rowerowa Rekreacja”,
czyli honorowy wspólny przejazd ulicami Dębego Wielkiego.
Mieszkańcy wraz z gospodarza-

dziowej oraz „Wrzosowianka”
nasza rozpoznawalna lokalna pyszność. Obie potrawy zostały przygotowane przez Stowarzyszenie „Wrzosowianie”.
Jednak największym zaskoczeniem i zainteresowaniem cieszyła się kawa żołędziówka
z herbem Gminy Dębe Wielkie
– jako produkt promocyjny naszej gminy.
Dla wielbicieli i koneserów
zbierania pieczątek mamy dobrą informację – mamy pierwszą własną pieczątkę turystyczną : Wielki Gościniec Litewski
Dębe Wielkie. Pieczątka jest dostępna w urzędzie oraz będzie w
użyciu na imprezach okolicznościowych Gminy Dębe Wielkie.

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. kultury i promocji

rzesień 1939 mocno zapisał się w historii Polski, w
związku z tym w całym kraju obchodzone są różne uroczystości
związane z Pamięcią tego Czasu.
Czasu - wielkiego boju, grozy,
przelanej krwi, wielu łez… dla
naszej polskiej wolności.
Dla upamiętnienia tak ważnego
wydarzenia, a przede wszystkim braterskiej walki mieszkańców corocznie organizowane są
uroczyste obchody bitwy pod
Dębem Wielkim. W bieżącym
roku - 75 Rocznica Bitwy pod
Dębem Wielkim miała po raz
pierwszy charakter dwudniowy.
Główne uroczystości odbywające się 14 września 2014r. zostały
poprzedzone w sobotę 13 września 2014r. wycieczką rowerową
z historią. Zamysłem organizatorów była wspólna popołudniowa aktywność (w tym przypadku na rowerze) oraz przekaz
ważnej i ciekawej historii z ust
pasjonatów historii na tle pięknych pól, łąk, lasów gminy Dębe
Wielkie. Zostały zorganizowane
dwie trasy rowerowe do wyboru – krótsza i dłuższa. Wsparciem przedsięwzięcia zajął się
Klub Sportowy Jacka Tomkiewicza V-MAX, strażacy jednostek OSP Dębe Wielkie i Górki
oraz wolontariusze dębskiego
gimnazjum. Obie trasy cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a ilość uczestników była zaskakująco duża, bo prawie 70 osób
wzięło udział w powyższym
przedsięwzięciu: zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, seniorzy. Opowieści i ciekawostki historyczne były opowiadane przez – Pana Jan Majszyka
– dębskiego historyka oraz Pana
Arkadiusza Łukasiaka – historyka zaprzyjaźnionego z PPTK
z Mińska Mazowieckiego. Dużą wiedzą historyczną wykazali się też uczestnicy wycieczki – Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski oraz

Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pana Krzysztof
Rek, którzy dopowiadali kolejne fakty i ciekawostki. Organizatorzy przewidzieli oficjalne
złożenie kwiatów na Cmentarzu
Parafialnym przy Mogile Żołnierzy Września 1939 oraz niespodzianki w trakcie wycieczki.
W miejscowości Ostrów Kania
było pierwsze oficjalne zmierzenie najstarszego dębu w gminie
z wpisem do księgi pamiątkowej, natomiast nieopodal - sporo wysiłku i zabawy przyniosła
rywalizacja na Rysiowej Górze,
gdzie chętni uczestnicy mieli do

pokonania wysokie wzniesienie
na rowerze. Natomiast wypoczynek przy dworku Państwa
Kurkowskich, który należy do
najstarszych obiektów Gminy
Dębe Wielkie, dzięki uprzejmości właścicielki Pani Joanny
Kurkowskiej na ten czas został
udostępniony również w środku, by piękno odległych lat były w zasięgu ręki… Kolejną
niespodzianką były smaczne
i soczyste lokalne jabłuszka,
którymi poczęstował uczestników sąsiadujący gospodarz Pan
Tadeusz Nowak. Po dawce tak
znakomitych i „zdrowych” wrażeń na zakończenie zostało zorganizowane wspólne ognisko
z kiełbaskami….

Niedzielna impreza została rozpoczęta porannym złożeniem kwiatów przy płycie
w Choszczówce Stojeckiej przez
lokalne władze i zaproszonych
gości. Złożenia kwiatów dokonali: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Siwikem oraz
Dyrektorem Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztofem Rekiem i Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Stojadłach
Anną Przybysz. W imieniu
mieszkańców złożyła Radna

Wsi Choszczówki Stojeckiej
Renata Karpińska oraz Sołtys
Grzegorz Ruta, a także przybyli goście: historyk Jan Majszyk
oraz Radny Powiatu Robert
Grubek.
Kolejny punkt uroczystości
przeniósł się do Cyganki, gdzie
został rozpoczęty złożeniem
kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Boju o Cygankę przy
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
przez przedstawicieli władz samorządowych i szkolnych. Całość została uświetniona pięknym występem artystycznym
przygotowanym przez tutej-

Grodziska k. Mrozów - Dominik Jarosz nie dając rywalom
żadnych szans i zajął 1 miejsce.
Najsilniejsza konkurencja oraz
najtrudniejsze warunki pogodowe spotkały kolarzy z kategorii
Elita (19-29) oraz Masters (+30).
Za sprawą deszczu nawierzchnia trasy stała się bardzo niebezpieczna, a liczne ciasne zakręty
były miejscem kilku wypadków.
Liczna publiczność miała niepowtarzalną okazję posmakować
sporych emocji i poczuć prawdziwy klimat wielkiego szosowego ścigania. Niezliczone ataki uciekinierów, pościgi, kraksy
i piękne finisze przy ul. Kościelnej - wprost na oczach głośnych
kibiców. Okrasą dla ostatniego
wyścigu było zwycięstwo dziewiętnastolatka z V-MAX-u Adama Borkowskiego !!

„DĘBSKI MINI VOLLEY”

W

75. ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM

W

mi, kibicami i kolarzami utworzyli barwną, spontaniczną grupę, której nawet deszcz nie przeszkodził w „rowerowej defiladzie”. Od 15:30 zaczęły się zmagania najmłodszych kategorii
wiekowych. Od samego początku lokalna publiczność liczyła
na dobre występy młodych kolarzy z Dębego Wielkiego i Cyganki - na co dzień zawodników
Klubu V-MAX. Najlepiej wśród
silnej konkurencji wypadł utalentowany Kuba Soszka, który
w kategorii Młodzików zajął
3 miejsce. Wśród Juniorów
Młodszych honor V-MAX-u
obronił rewelacyjnie jeżdżący
w tym sezonie mieszkaniec Cegłowa - Dominik Murasicki
zajmując 2 miejsce, natomiast
wśród Juniorów wracający do
wielkiej formy mieszkaniec

szych uczniów szkoły.
Następny – kulminacyjny punkt
uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego. Na tuż przed
mszą zostały złożone kwiaty
przez Wójta Gminy Dębe Wielkie i Przewodniczącego Rady
Gminy Mirosława Siwika przy
tablicy Pamiątkowej usytuowanej na ścianie Kościoła Parafialnego. Po czym została odprawiona Msza. Św. w intencji poległych
w walkach Września 1939r.,
na której uczestniczyli lokalne
władze, przedstawiciele jednostek samorządowych, uczniowie
oraz mieszkańcy. Swoją obecnością uświetnili uroczystość
zaproszeni goście: Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
z płk. Wiesławem Chrzanowskim
na czele, Radni Powiatu Mińskiego w osobach: Ireneusz Piasecki,
Marcin Nowak, Grzegorz Gańko, Robert Grubek, Radni Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi z terenu
Gminy, a także przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP z terenu Gminy,
Kombatanci Dyrektorzy Szkół
i przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie. Wspomnieć należy
także o wystawionych pocztach
sztandarowych – żandarmerii,
szkół, jednostek OSP, kombatantów oraz Towarzystwa Pamięci
7 Pułku Ułanów Lubelskich.
W dalszej części programu obchodów był wspólny przemarsz
uczestników na cmentarz parafialny. Na okoliczność obchodów 75 Rocznicy Bitwy pod
Dębem Wielkim została odrestaurowana Mogiła Żołnierzy
Września 1939r. Uroczystego
odsłonięcia dokonali Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk
Wiesław Chrzanowski, Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim
Krzysztof Rek, oraz zostało

dokonane poświęcenie mogiły przez proboszcza parafii w
Dębem Wielkim ks. Henryka
Zarasia. Następnie został odczytany apel poległych uhonorowany salwą honorową oraz
złożeniem wieńców. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim Krzysztof Rek, którzy podkreślili, jak szczególną
wartością w życiu każdego Polaka jest wolności oraz jak ważne jest kultywowanie pamięci
poległych bohaterów i historii
Polski. Tym akcentem została zamknięta część oficjalna,
a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, a także wystawę historyczną i część artystyczną w wykonaniu uczniów
dębskiej podstawówki do hali
sportowej w Dębem Wielkim.
Dzięki uprzejmości Muzeum
7 Pułku Oddziału Muzeum Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniu
Historyczno – Edukacyjnemu
im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich oraz prywatnej wystawie lokalnego pasjonata historii

Rafała Bielińskiego – członka
Mazowieckiego Stowarzyszenia
„Exploratorzy.pl” oraz członka Stowarzyszenia „Szkoła
z Uśmiechem” hol hali sportowej na kilka godzin zamienił się
w muzeum, gdzie każdy mógł
dotknąć i poczuć czas minionych lat, mógł usłyszeć wiele
ciekawych i przede wszystkim
praktycznych – namacalnych
informacji….
Z
pewnością
Obchody
75 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim miały w tym roku
szczególny charakter za sprawą
żywej lekcji historii, która dotknęła nie jedno serce, zapisując się w pamięci … zwłaszcza
tych najmłodszych – przyszłości naszego narodu. To na nas
spoczywa obowiązek przekazania kolejnemu pokoleniu „plecaka” historii, tak by pamięć
o naszych przodkach nie zginęła, ziemia po której chodzimy stała się bliska, a hasło
BÓG HONOR OJCZYZNA
zobowiązywało !!!

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. kultury i promocji
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e wtorek, 24 czerwca
w hali sportowej w Dębem Wielkim odbył się turniej minisiatkówki „Dębski
mini Volley”, kończący sezon
w szkółce Asseco Metro Volley.
W dniu turnieju do rywalizacji przystąpiło 7 dwójek, które walczyły o puchary, medale
i dyplomy ufundowane przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa
Kalinowskiego
oraz zaproszenia na pizzę do
pizzerii „Drewutnia”.
Po rozegraniu fazy grupowej
najlepsze dwa deble rozegrały
mecz finałowy.
Oto końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce: Krystian Czerwiński/
Michał Szczygielski (r. 2002)

II miejsce: Sebastian Linde/
Michał Laskus (r. 2002)
III miejsce: Eryk Łaniewski/
Jakub Doroszuk (r. 2002)
IV miejsce: Kuba Kotomski/
Dawid Chojecki (r. 2002)
V miejsce: Michał Budzyński/
Kuba Bortkiewicz (r. 2002)

VI miejsce: Kuba Wielądek/
Bartosz Pindel (r. 2003)
VII miejsce: Oliwier Makowski/Maksymilian Lisiewski
(r. 2003)
Licznie zgromadzona publiczność złożona z rodziców i sympatyków siatkówki obserwowa-

ła zmagania młodych adeptów.
Po rozgrywkach siatkarze mieli okazję wykazać się
w zabawie na celność odbicia. Tą konkurencję wygrała
para Kuba Kotomski i Dawid
Chojecki. Następnie przyszedł
czas na podsumowania oraz
rozdanie nagród, a na koniec
wszyscy uczestnicy zakończyli
turniej wspólnym okrzykiem:
ASSECO METRO VOLLEY.
Zainteresowanie klubem siatkarskim wzrasta, coraz więcej młodych sportowców z terenu naszej gminy przybywa
na zajęcia, co cieszy trenera
mgr Roberta Szumowskiego.
Nowy nabór do sekcji siatkarskiej już we wrześniu.

zajeć za swoją obecność oraz
chciałabym już teraz serdecznie
zaprosić na następną edycję akcji „Dębe Wielkie ćwiczy!”, która odbędzie się już za rok.
Od września zapraszam do
uczestnictwa w zajęciach fitness:

PILATES / PILATES BALL
poniedziałek i środa 18.30 FIT
& SHAPE poniedziałek i środa
19.35 TBC / ABT sobota 7.45
Zajęcia będą odbywać się na
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim.
Więcej informacji na temat
zajęć pod numerem telefonu
666-386-349 lub www.facebook.com/fitness.dla.pan
„Fitness dla Pań”
Joanna Rokicka

DĘBE WIELKIE ĆWICZY!

W

okresie od 4 czerwca do
2 sierpnia na terenie Gminy Dębe Wielkie odbyła się akcja
„Cała Gmina Dębe Wielkie ćwiczy. Bezpłatne zajęcia PILATES
na świeżym powietrzu.” To cykl
bezpłatnych zajęć fitness odbywających się na świeżym powietrzu w każdą sobotę o 9.15 na
terenie zielonym Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim. Głównym celem zajęć było zachęcenie mieszkańców Gminy do aktywnego
spędzania wolnego czasu w okre-

sie wakacji. Uczestnicy zajęć pod
fachowym okiem mieli okazję zapoznać się z systemem ćwiczeń
PILATAS, nauczyć się prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz zadbać o własne
zdrowie. Zajęcia były organizowane z inicjatywy klubu „Fitness
dla Pań”, nie było zapisów ani
żadnych ograniczeń co do ilości
miejsc, każdy mógł uczestniczyć
w treningach.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W SYSTEMIE „ FUNINO”

28

czerwca na boisku przy
Zespole Szkół w Dębem Wielkim miał miejsce turniej piłki nożnej zorganizowany przez Piłkarską Akademię
Przedszkolaka,
rozgrywany
w nietypowym systemie „Funino”. W tej grze podwojona jest
ilość bramek (na całym boisku
są aż cztery). Dzięki temu piłkarze mogą zdobyć więcej upragnionych goli, gra jest szybsza
i jeszcze bardziej ekscytująca.
Jest to również doskonały test

komunikacji między piłkarzami, gdyż konieczna jest zgodność, w którym kierunku zostanie oddany ostateczny strzał.

P.A.P., już od pół roku prowadzi zajęcia sportowe dla klas I-III S.P. w naszej gminie. Do
rywalizacji przystąpiło pięć

12 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2014

drużyn złożonych z zawodników P.A.P-u. Był to kolejny
sprawdzian dla młodych piłkarzy, którzy od ponad pół roku
ćwiczą pod okiem instruktorów:
Kamila Kani oraz Mateusza Parzyszka. Nad imprezą patronat
objął Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, który
ufundował pamiątkowe medale
dla wszystkich zawodników

Uroczysta ceremonia dekoracji zwycięzców zorganizowana
na głównej scenie zrobiła spore
wrażenie. Cenne nagrody rzeczowe ufundował i wręczał kolarzom Wójt Gminy Dębe Wielkie
- Krzysztof Kalinowski, a Prezes
Klubu Kolarskiego V-MAX Jacek Tomkiewicz przybliżył licznym gościom obraz pięknej niegdyś naszej narodowej dyscypliny sportowej.
Imprezę zorganizował Klub Kolarski V-MAX oraz Urząd Gminy Dębe Wielkie.
Szczegółowe wyniki i galeria
świetnych zdjęć jest już dostępna na stronie V-MAX-u.
Jacek Tomkiewicz
Prezes Klubu Kolarskiego
„V-MAX”

STOWARZYSZENIE
„PRZYJAZNE DĘBE”

2

sierpnia 2014 roku, na Hali
Sportowej w Dębem Wielkim odbyła się druga edycja
Turnieju Koszykówki Ulicznej Streetball Jam Dębe Wielkie, zorganizowana przez Wójta
Gminy Dębe Wielkie - Krzysztofa Kalinowskiego, redakcję
serwisu NaszeDebe.pl oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Dębe”.
Turniej został podzielony na
trzy kategorie wiekowe: Junior klas 1-6, Gimnazjum oraz
Open (18+). Niestety, zawody
kategorii Junior musiały zostać odwołane z powodu zgłoszenia się tylko jednej drużyny. Pozostałe kategorie cieszyły
się za to dużym powodzeniem,
i do rywalizacji stanęło łącznie
17 drużyn.
Mecze obu kategorii odbywały sie jednocześnie na dwóch
sektorach Hali Sportowej. Po
niezwykle zaciętej rywalizacji i hektolitrach potu, wyłonili się zwycięzcy Turnieju.
W Kategorii Gimnazjum
I miejsce zajęła drużyna MROZY, II miejsce zajęła drużyna ŁAZARSKI REJON (Dębe
Wielkie/Mińsk Mazowiecki),
a na III miejscu uplasował się team SZPACHLARZE z Mińska
Mazowieckiego.

I miejsce w kategorii Open zajęła drużyna z Puław - YOUNG
GUNS. II miejsce wywalczył duet
z KS MROZY, a miejsce III zdobyła drużyna również z Puław PUŁAWSKIE BULDOGI.
Po rozegraniu wszystkich
meczy, zawodnicy obydwu
kategorii wzięli udział w konkurencji KRÓLA STRZELCÓW Turnieju. W kategorii Gimnazjum Królem
Strzelców został Jakub Jurek
z drużyny SZPACHLARZE,
a w kategorii OPEN najcelniejszym strzelcem okazał
się Przemysław Modliński
z
dębskiej
drużyny
POWSTAŃCY.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale oraz dyplomy, które osobiście wręczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski.
Zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Streetball Jam Dębe Wielkie, która odbędzie się
w przyszłe wakacje.
Alicja Denkiewicz
Prezes Stowarzyszenia
„Przyjazne Dębe”

Z ŻYCIA SZKÓŁ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Z ŻYCIA SZKÓŁ

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
WAKACJE NA SPORTOWO
Czerwiec to czas festynów
rodzinnych, na których wiele organizacji może zaprezentować swoje osiągnięcia.
W czerwcowych imprezach
szkolno - rodzinnych brała udział również Akademia
Sztuk Walki. Na ta okazję podopieczni Dawida Matwieja
(V dan) i Joanny Mazurowskiej
(I dan) przygotowali specjalne
pokazy i układy. Swoje umiejętności nasi wychowankowie
mogli zaprezentować na pokazach w Cygance, Brzezinach,
dwa razy w Mińsku Mazowieckim i dwa razy Dębem Wielkim. Wszyscy Akademicy bardzo serdecznie zostali przywitani przez publiczność. Zwłaszcza
najmłodsi zawodnicy zaprezentowali swoje umiejętności, których się nauczyli podczas kilku
miesięcy treningowych ku radości rodziców i zgromadzonej gości. Starsi adepci tej przepięknej
sztuki walki, jaką jest Taekwon-do zaprezentowali elementy samoobrony, a na końcu najbar-

dziej doświadczeni przystąpili
do testów siły łamiąc różnymi
częściami ciała 3, 4, 6 a trener
Dawid Matwiej nawet 11 suporeksowych bloczków.
8-9 czerwca w Szkole podstawowej w Cygance dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Mirosławy
Popławskiej, odbył się kolejny
biwak szkoleniowy taekwon-do
i samoobrony dla dzieci i młodzieży przygotowujący do egzaminów na kolejne kolorowe pasy
uczniowskie. Do egzaminu który odbył się pod koniec czerwca
we wszystkich miejscowościach
i przedszkolach, w których prowadzimy zajęcia przystąpiło
blisko 120 osób.
W ostatnią sobotę czerwca na
zakończenie sezonu odbyła się
uroczysta Sajonara, czyli pożegnalne spotkanie przy grillu
i różnych smakowitych przekąskach dla samurajów z ASW
i nadszedł czas wymarzonych
wakacji.
OBOZY TAEKWON-DO
W tym roku Akademia Sztuk
Walki na czele z trenerem Dawi-

dem Matwiejem (V dan) zorganizowała dwa letnie międzynarodowe obozy Taekwon-do, które łącznie zgromadziły ponad
100 osób, w tym goście z Austrii.
Pierwszy obóz odbył się w Ustce
w dniach 10-22 lipca w ośrodku,
który był wyposażony w salę
gimnastyczną, siłownię i saunę.
Z kolei drugi obóz w terminie
od 3 do 14 sierpnia miał miejsce w Augustowie nad jeziorem
Necko. I jeden i drugi wyjazd
był bogaty w zajęcia sportowe
i atrakcje. Były to m.in.: poranne
bieganie, treningi Taekwondo,
samoobrony, kalambury, wspólne śpiewanie, wycieczki rowerowe, dyskoteki, ogniska, „Mam
Talent”, podchody, chrzest
i śluby obozowe czy dzień rozgrywek sportowych. Z Augustowa wybraliśmy się na wycieczkę na Litwę i tam zwiedzaliśmy Troki i Wilno. Natomiast
w Ustce zorganizowano pieszą
przechadzkę na Wydmy Orzechowskie oraz taras widokowy,
a także odwiedziliśmy Bunkry
Blüchera, latarnię morską i pły-

nęliśmy statkiem.
Wszystkie zajęcia cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem
podopiecznych. Oprócz zajęć zorganizowanych był także
czas na relaks na plaży: kąpiele
w morzu lub jeziorze i opalanie. Poza tym na jeziorze można
było nauczyć się lub podszkolić
pływanie kajakiem. Testem tej
umiejętności był później spływ
kajakowy najpiękniejszym odcinkiem Doliny
Rospudy.
Na koniec każdego obozu uczestnicy zostali nagrodzeni za wytrwałość
pamiątkowymi koszulkami, medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom
obozów, ich rodzicom
za zaufanie i powierzenie pod opiekę dzieci
i młodzieży. Szczególne
podziękowanie kierujemy w stronę kadry obozowej: kierownika Da-

wida Matwieja, wychowawców:
Joannie Mazurowskiej, Monice
Wtulich, Marzenie Berdyńskiej,
Adamowi Nowakowi i Mateuszowi Gajewskiemu.
Jeśli i ty chcesz rozpocząć przygodę ze sztukami walki, uczyć
się i trenować z najlepszymi –
przyjdź na treningi Taekwondo
do Akademii Sztuk Walki.
Zapisy i więcej info na:

www.asw-tkd.pl i pod nr
tel. 507-145-636. Śledź także
nasz profil na Facebook’u: Akademia Sztuk Walki. Teakwon!!!
Taekwon!!! Instruktor
Dawid Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

dniu 13 czerwca b.r.
nastąpiło
uroczyste
otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cygance, o wymiarach 30x54m. Boisko zawiera
w sobie kilka funkcji: boisko
26x50 do piłki nożnej, 15x28m
do koszykówki, 9x18m do piłki siatkowej i 10,97x23,77m do
tenisa ziemnego. Nawierzchnia wykonana ze sztucznej trawy syntetycznej, a całość otoczona siatką piłkochwytów.

Przy boisku zbudowano dwutorową bieżnię o nawierzchni z poliuretanu oraz skocznię
w dal. Uroczystego otwarcia boiska dokonali Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie i Mirosława
Popławska – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance. Oraz
przybyli goście: posłowie na
Sejm RP Grzegorz Woźniak
i Krzysztof Borkowski, a także
Mirosław Krusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu

Mińskiego, Mariusz Kozera –
inspektor nadzoru, Grzegorz
Koseski – wykonawca, Marek
Kowalczyk – Przewodniczący Rady Rodziców i Karolina
Biernacka – uczennica klasy
VI. Obiekt poświęcił i modlitwę odmówił ks. Zenon Wójcik – Proboszcz parafii w Żukowie. Następnie uczniowie
dokonali pokazu swoich umiejętności sportowych i rozegrano pierwszy inauguracyjny
mecz piłki nożnej. Mimo pada-

jącego deszczu panowała miła
i serdeczna atmosfera.
W czerwcu została także oddana do użytku pracownia
techniczna w niewykorzystanej dotąd części budynku.
Inicjatorem i głównym wykonawcą był nauczyciel techniki, Jerzy Popławski. Dzięki tej
inicjatywie uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach praktycznych przy użyciu prawdziwych narzędzi i na dużym,
mocnym stole warsztatowym

W nowej pracowni uczniowie
mieli już okazję budowy domków lęgowych dla ptaków, karmików, obróbki drewna, metalu czy też demontażu urządzeń
domowych, by lepiej poznać
ich budowę i działanie.
W czasie wakacji powstała też
nowa pracownia komputerowa
wyposażona w nowoczesne
laptopy do prowadzenia zajęć
komputerowych.
Po wspaniałych wakacjach
1 września powitaliśmy nowy

rok szkolny 2014/2015 oraz
wśród grona pedagogicznego
nową nauczycielkę języka polskiego Panią doktor nauk polonistycznych Monikę Małopolską. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie owocny i przysporzy społeczności
szkolnej wielu sukcesów.

				
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

J

uż za nami zakończenie roku szkolnego, kiedy to najpilniejsi i najgrzeczniejsi uczniowie byli nagradzani za świetne
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Emilka Płochocka
z klasy VI, w nagrodę za najlepszy wynik na sprawdzianie,
otrzymała komputer, ufundowany przez p. Tomasza Rucińskiego, radnego Gminy Dębe Wielkie. Nagrodami rzeczowymi
wyróżniono również uczniów,
którzy odnieśli znaczące sukcesy w konkursach i zawodach

o randze powiatowej i wyższej,
a także tych, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki w szkolnym
konkursie motywacyjnym.
REMONTY
Na okres wakacji zostały zaplanowane różne prace remontowe na terenie szkoły: remont
korytarzy na parterze i na piętrze, remont sali komputerowej
i świetlicy, oraz podłóg w pokoju nauczycielskim i sekretariacie. Część z tych prac oraz większość zakupów wyposażenia,
między innymi regały i stoliki

biblioteczne, gabloty na korytarze i firanki/ została sfinansowana ze środków pozabudżetowych, pozyskanych od sponsorów od lat zaprzyjaźnionych
ze szkołą. Również Rada Rodziców miała znaczący wkład
w tych pracach. Z jej finansów
zakupiono i zainstalowano dodatkowe głośniki w sali gimnastycznej, a także, przy znacznym udziale grupy rodziców
klasy I b, gruntownie wyremontowano salę przeznaczoną dla
tej klasy. Pierwszaki otrzymały

również nowe mebelki, ufundowane przez Radę Rodziców.
W ostatnich dniach sierpnia jeden z rodziców, p. Paweł Komorzycki umył myjką ciśnieniową
frontową elewację szkoły. Pracę
tę wykonał również społecznie.
Do szkoły dotarła już pierwsza część podręcznika dla klasy
I - „Nasz elementarz” oraz mapa
obrazkowa „Polska. 25 lat wolności”, promowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudzie

Emilia Płochocka najlepsza absolwentka
roku szkolnego 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
SZKOLNE INWESTYCJE
Letnie, wakacyjne dni upłynęły w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Górkach pod znakiem intensywnych prac modernizacyjnych.
Zakupiliśmy 13 nowych komputerów przenośnych, które
ubogacą również bibliotekę

szkolną, a także zainstalowaliśmy na terenie naszej placówki sieć bezprzewodową,
w ramach projektu „Wykluczenie cyfrowe”. Na powracających z wakacji uczniów czekać będzie więc nowoczesna,
wzbogacona o nowy sprzęt
pracownia komputerowa. Do

końca września br. zaplanowaliśmy także modernizację i
przeniesienie placu zabaw, tak
by nasi uczniowie mogli czuć
się jeszcze bezpieczniej i jeszcze bardziej komfortowo. Naszych uczniów powitają także
nowe meble w poszczególnych
salach oraz wymieniona pod-

łoga w sali nr 6. W dalszych
planach mamy modernizację
szatni szkolnej, która ma się
stać przestronną salą lekcyjną,
a uczniowie będą mieć własne
szafki ubraniowe. Na jesień zaplanowaliśmy, w porozumieniu z organem prowadzącym
termomodernizację całej pla-

Z

espół Szkół w Dębem
Wielkim wchodzi w trzeci
rok swojej działalności. Transformacja ta nie wpłynęła niekorzystnie na funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminnego, które zachowały swą odrębność i autonomię. Kultywują one sylwetki
swych patronów - Wołyńskiej
Brygady Kawalerii i Bohaterów Powstania Listopadowego.
Udało się to m.in. dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczy-

cieli, którzy nie ważne pod jakim szyldem, w pełni angażują się i oddają całe swoje serce
w wychowanie dzieci i młodzieży. Poziom kształcenia, wychowania i opieki sukcesywnie się
podnosi, co odzwierciedlają
sukcesy naszych uczniów i absolwentów, a także nieustannie
zwiększająca się liczba uczniów.
BOGATA OFERTA
PROGRAMOWA
Oferta edukacyjna jest uroz-

maicana, uczniowie wybierać mogą spośród całej gamy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Atutem naszej placówki
jest bardzo dobra współpraca
z rodzicami i instytucjami
wspierającymi. Dzięki niej
uczniowie nie są narażeni na
niebezpieczeństwa, z którymi
zmagają się szkoły w środowiskach miejskich (np. narkomania, kradzieże, demoralizacja,
itp.).

CORAZ WIĘKSZA
LICZBA UCZNIÓW
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 1 września 695.
uczniów uczących się w 30.
oddziałach, w tym 83. dzieci
w 4. oddziałach przedszkolnych. Pomimo oddania do
użytku hali sportowej z przyległymi do niej salami lekcyjnymi praca odbywa się
w trybie dwuzmianowym. Zajęcia trwają od godziny 7.15 do
18.00.

INFORMATYZACJA
CZYLI E- DZIENNIKI
Od 1 września dokumentację
przebiegu nauczania prowadzić
będziemy zarówno w formie
tradycyjnej jak i elektronicznej.
Wdrożenie dziennika elektronicznego ułatwi kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
usprawni kontrolę rodziców
nad postępami dziecka i pozwoli przekazywać informacje nie
tylko o ocenach, ale również
o nieobecnościach ucznia oraz

komunikaty szkolne i uwagi
o zachowaniu. Niestety dziennik
elektroniczny nie zastąpi indywidualnych spotkań z nauczycielami. Zmieni się również adres
strony internetowej. Nowa witryna znajdować się będzie pod
adresem: www.zsdebewielkie.pl.

z kl. Vb, Kacper Chodkowski
z kl. VIb. Dziewczęta z naszej
szkoły wzięły udział w Czwórboju Lekkoatletycznym. W reprezentacji wystąpiły: Kinga
Królikowska i Ewelina Nowak
z klasy VIa, Aleksandra Jaworowska, Wioleta Walesiak, Weronika Bogusz z klasy VIb oraz
Magdalena Szostak z klasy Vb.
Dziewczynki uplasowały się na
7 miejscu w powiecie. W reprezentacji chłopców wzięli udział:
Miłosz Szwajkowski, Mateusz
Cudny, Kacper Dzięcioł, Jakub
Wincenciuk, Norbert Świerczyński z klasy VIb oraz Michał
Szczygielski z klasy Vb.
Świetlica szkolna włączyła się
w ogólnopolskie obchody roku
Juliana Tuwima. Dzieci słuchały wzorowego czytania wierszy, samodzielnie czytały wiersze J. Tuwima, wykonywały
ilustracje do wierszy. Odbył się
również konkurs recytatorski.
I miejsce - Wojtek Nowak z kl.
IIa, II miejsce – Ala Walerczak
z kl. III b, III miejsce – Ola Chałupka z kl. IVb. Konkurs plastyczny „Gdzie i z kim czuję się
bezpiecznie”: I miejsce -zajęła
Klaudia Zgutka Va i Nina Wieczorek IIIa, II miejsce: Joanna
Kamionek IIIb, III miejsce -Łukasz Gańko IIIb.
W czerwcu 54 osobowa grupa
szóstoklasistów opuściła nasze
szeregi. Spośród nich wybrano
Najlepszego Absolwenta Szkoły
Podstawowej, którym okazała
się Katarzyna Dołkowska z kl.
VIb. Gratulujemy.
WAKACYJNE REMONTY
W wakacje uczniowie odpoczywają - a w szkole remonty.
Odnowiono salę gimnastyczną
i korytarzyk w budynku Szkoły
Podstawowej. Położono gres na
posadzce i wymieniono drzwi

kabinowe w toaletach dziecięcych. Wszystko to za pieniądze
uzyskane podczas XII Pikniku
Rodzinnego w czerwcu 2014r.
oraz środków ze sprzedaży makulatury. Dziękujemy za pomoc rodzicom: p. Aleksandrowi
Piotrzkowiczowi, p. Agnieszce
Grudka, p. Pawłowi Walerczakowi, p. Romanowi Góralskiemu oraz p. Mariuszowi Malesie,
który wypożyczył nieodpłatnie rusztowania. Dziękujemy
również wszystkim pracownikom obsługi. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę
p. Urszuli Cudnik, która w ramach projektu „Wedel od serca.
Pomagamy innym”, wspólnie
z wolontariuszami Fabryki Czekolady pomogła w odnowieniu
sali gimnastycznej oraz pozyskała kwotę 3 tys. złotych, które
to przeznaczyliśmy na farby i lakiery. 2 lipca odwiedzili nas wolontariusze Fundacji Kronenberga, którzy odnowili nam cztery
sale lekcyjne oraz pomalowali
ogrodzenie od strony północnej i wiatę rowerową. Zakupili
materiały na kwotę ponad 9.000
złotych. W ramach projektu
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie –
z wiedzą przez świat” otrzymaliśmy 3 laptopy i drukarkę kolorową laserową do biblioteki oraz
dwa laptopy do świetlicy szkolnej. Szkoła objęta została w całości sygnałem wi-fi.

Krzysztof Rek
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

W

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

cówki, połączoną z wymianą
okien, oświetlenia i centralnego ogrzewania.
W toku roku szkolnego
z pewnością pojawią się inne
prace modernizacyjne, które
będą wykonywane na bieżąco. Chcemy, by nasi uczniowie
wkraczając w szkolne mury

z dniem 1 września zasiedli
w wygodnych ławkach, przestronnych pracowniach, spacerowali po jasnym korytarzu,
i korzystali z bogatej gamy pomocy dydaktycznych
Renata Monika Osica -Duszczyk
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach
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„ŻYWE LEKCJE”,
WYCIECZKI, SPOTKANIA
Uczniowie
uczestniczą
w warsztatach, wycieczkach
oraz w akcjach charytatywnych.
Nie zabrakło także „żywych lekcji”. Na historii dzieci mogły na
własne oczy zobaczyć, doświadczyć tego, o czym dowiadywały się na zajęciach lekcyjnych.
Niezastąpionymi nauczycielami byli: pan Jan Majszyk, który
w ciekawy sposób przekazał
wiedzę o przeszłości Dębego
Wielkiego oraz grupa rekonstrukcyjna KERIN, która przybliżyła uczniom czasy Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Lekcje tego typu cieszą
się wielkim uznaniem wśród
uczniów, dlatego zorganizowano także żywą lekcję przyrody.
Tym razem do szkoły trafiły
owady. Chętni mogli dotknąć
i zobaczyć karaluchy, pędraki, patyczaki, szarańcze, motyle oraz piękną, i olbrzymią ćmę
„Atlas”. Wszelkiego typu „żywe lekcje….” przyczyniają się
do rozwijania zainteresowań
i zdobywania wiedzy. A potwierdzeniem tego był wynik Gminnej Ligii Szkół, gdzie zwyciężył
i okazał się najlepszym przyrodnikiem, i anglistą Jan Trebnio
z klasy VI a pokonując tym samym pięć koleżanek.
O czystość naszej planety powinniśmy dbać wszyscy. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego? zorganizowano
warsztaty dotyczące segregacji
śmieci. Uczniowie uświadomili sobie jak ważne jest dla ludzi
środowisko naturalne oraz dowiedzieli się jakie odpady nadają
się do segregacji i jak należy to
robić, by nie zagrażało to naszemu życiu. Natomiast spotkanie
profilaktyczne pt.: „Pętla zdarzeń” zwróciło uwagę uczniom
na problem przemocy psychicznej i fizycznej wśród młodzieży.
Nauka nie odbywa się tylko
w salach lekcyjnych. Raz w miesiącu odwiedzali nas muzycy
z Filharmonii Narodowej. Dzięki tym spotkaniom mieliśmy
okazję zobaczyć i dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy na temat instrumentów muzycznych,
jak również posłuchać pięknej
muzyki i śpiewu. Kolejnym niezapomnianym wydarzeniem było otwarcie hali sportowej. Dzię-

ki niej uczniowie mogą doskonalić swoje zdolności sportowe
i rozgrywać ciekawe mecze.
Przedszkolaki mogły podczas
XII Spartakiady rozegrać tam
konkurencje sportowe.
POMAGAMY INNYM,
KAMPANIE SPOŁECZNE
Nasza placówka brała również udział w kampanii „Nasz
Wspólny Świat”, którą zorganizował Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej
w Ignacowie. Celem tego przedsięwzięcia była integracja środowiska lokalnego z osobami
niepełnosprawnymi. Wspólnie
spędzony czas sprawił, że dzieci zintegrowały się i uwrażliwiły na potrzeby innych oraz zrozumiały, że niepełnosprawna
osoba tak jak każdy z nas, ma
swoje marzenia, zainteresowania i pragnienia. Zaangażowaliśmy się także w kampanię charytatywną „Moje marzenie –
szczepienie”, której celem było
wsparcie programów szczepień
dzieci w Sierra Leone. Za zebrane środki UNICEF zakupiło
szczepionki przeciwko gruźlicy,
polio i odrze. Dzięki temu otrzymaliśmy certyfikat za Społeczne Zaangażowanie się Placówki
i udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym
„Gwiazdka dla Afryki”. Bierzemy także udział w projekcie
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy
projekt Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem,
którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie
nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
W związku z tym 5 maja wszyscy przyłączyli się do wspólnej
akcji ukwiecenia terenu przyszkolnego. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu szkołę otaczają
piękne krzewy i różnokolorowe
kwiaty. Ale to nie wszystkie akcje, w których nasza placówka
brała udział. Przyłączyliśmy się
do ogólnopolskiego programu
„Śniadanie Daje Moc” będącego elementem edukacji zdrowotnej. Program ten ma wdrożyć uczniów do spożywania

14 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2014

drugiego śniadania.
ZIELONA SZKOŁA
W dniach 07-10.05.2014r odbył
się wyjazd na Zieloną Szkołę dla
grupy 49 uczniów naszej szkoły. Podczas czterodniowego pobytu uczniowie zwiedzili: Kraków, Barbakan, Rynek Główny, Sukiennice, Kopalnię Soli
w Wieliczce, Kaplicę Świętej
Kingi, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
Ojcowski Park Narodowy, ruiny
zamku Kazimierzowskiego, zamek na Pieskowej Skale, Maczugę Herkulesa, Wawel, Katedrę, Groby Królewskie i Kryptę Prezydencką, słynny Dzwon
Zygmunta.
XII PIKNIK RODZINNY
7 czerwca odbył się XII Piknik Rodzinny. Hasłem przewodnim imprezy było: „Dieta, sport, pozytywne myślenie
- jak prowadzić zdrowy tryb
życia”. Największą atrakcją i
zainteresowaniem cieszyły się
stoiska z potrawami z różnych
zakątków świata. Można było spróbować kuchni greckiej,
chińskiej, rosyjskiej, włoskiej,
tureckiej i meksykańskiej. Nie
trzeba było martwić się o kalorie, gdyż szybko można było je
zrzucić podczas ćwiczeń fitness
i pilates. Wszyscy zainteresowani zdrowym żywieniem mogli
udać się po poradę do dietetyka jak również skonsultować się
z rehabilitantem oraz fizjoterapeutą. Dzieci natomiast brały
udział w grze terenowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Szkoła z Uśmiechem”.
OSIĄGNIĘCIE
NASZYCH UCZNIÓW
Grupa dziewczynek z kółka artystycznego pod opieką
p. Marzeny Borcuch: Marta
Szatańska, Julka Siporska, Kinga Florkiewicz, Nina Wieczorek, Patrycja Melkowska, Madga Paplak, zdobyły I miejsce
w I Powiatowym Turnieju Tanecznym „Wytańczyć marzenia” zorganizowanym przez
Zespół Szkół Miejskich nr 2
w Mińsku Mazowieckim. W
Ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim „Wyczaruj
misia” zorganizowanym przez
Fundację Filmową Se-Ma-For
przy Muzeum Animacji w Łodzi w ramach Światowego Dnia
Pluszowego Misia wzięły udział

dzieci ze świetlicy szkolnej. W
kategorii praca literacka - I miejsce: Maja Chrzanowska IIIc,
Natalka Urbaniak IIIc, Klaudia Paska Ib. W kategorii praca
przestrzenna: II miejsce Dawid
Olko IIIa. W szkolnych eliminacjach do konkursu poetyckiego
„Mój wiersz” spośród 24 prac
konkursowych wyłoniono i nagrodzono najlepsze. Laureatami
zostali: K. Jadczak, M. Pajor,
D. Piotrkowicz z klasy VIb oraz
J. Kalinowska, K. Królikowska,
M. Brzóska, J. Zawada z klasy
VIa. W konkursie plastycznym
„Bezpieczna droga do szkoły”
laureatami zostali: Antek i Franek Ostrowscy 0b i 0d(I miejsce), Alicja Papis Va (II miejsce)
oraz Andżelika Chrzanowska
(III miejsce). W konkursie recytatorskim Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej i Juliana Tuwima w kategorii klas I-III:
I miejsce zajęła Anna Matejak
z kl. IIIb. W kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęła Julia Kalinowska kl. VIa. Do Ogólnopolskiego konkursu popularyzującego twórczość Juliana Tuwima
pod nazwą „ Z LOKOMOTYWĄ W TLE” zakwalifikowały
się prace uczniów: Kacpra Kobza kl. 0a, Dominiki Sulik kl. Ia,
Fabiana Szyjanowicza kl. IIIc,
Natalii Lesińskiej kl. VIa. III
miejsce zajęła Weronika Paplak
z klasy Vb za udział w gminnym
konkursie plastycznym „Torba
ekologiczna”. Do XII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas IV-VI. zakwalifikowali się: Jan Trebnio VIa, Maria
Brzóska VIa, Julia Kalinowska
VIa, Weronika Grądzka VIb.
W VIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla Szóstoklasistów III miejsce zajęła Julia Kalinowska z kl. VIa. Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” - Wojciech Nowak
i Klaudia Jadczak zwyciężyli
w eliminacjach gminnych zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych gdzie
Wojciech Nowak zajął II miejsce. W eliminacjach szkolnych
XXXI Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego zwyciężyli: Franciszek Pudło z kl Ib, Wojciech
Nowak z kl. IIa, Anna Matejak z kl. IIIb, Krzysztof Bątruk
z kl. IVa, Aleksandra Szymczuk

zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ

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

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO
KONKURSY
Uczniowie chętnie brali udział
w konkursach i osiągali świetne wyniki m. in. w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
i Recytacji Poezji Legionowej
i Żołnierskiej. Kamila Bakuła,
z klasy III b zajęła III miejsce,
a uczniowie klasy IIb: Mateusz
Ostrowski i Michał Malesa uzyskali wyróżnienie. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym II miejsce zajął Mateusz
Geresz z klasy IIIc. W całorocznym Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Aktywni
dla klimatu” drużyna z naszej
szkoły zajęła 94. miejsce na 186.
szkół w Polsce. Klasy Ia, Ic i
IIc brały udział w całorocznym
konkursie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Miedzy
nami czytelnikami”. W ramach
konkursu uczniowie stworzyli ranking 10 najlepszych książek, plakat filmowy do wybranej książki, pisali alternatywne
zakończenie wybranej powieści
oraz zorganizowali happening
na terenie szkoły i gminy promujący czytelnictwo.
NASZE INICJATYWY,
ZAINTERESOWANIA
I WYCIECZKI
Nasza szkoła włączyła się
w świętowanie kanonizacji Jana Pawła II przygotowując dla
uczniów dwa konkursy. Pierwszy polegał na przygotowaniu
wspólnej gazetki obrazującej
życie i działalność Jana Pawła
II. Drugą formą szkolnych działań propagującą naukę i twórczość Jana Pawła II był konkurs
recytatorsko-oratorski. W ramach projektu finansowanego
ze środków unijnych uczniowie
naszej szkoły korzystali z zajęć
wyrównawczych z matematyki, korekcyjno – kompensacyjnych z języka polskiego, przyrodniczych oraz uczęszczali
na zajęcia rozwijające umiejętności językowe (koło języka angielskiego i rosyjskiego)
i przyrodnicze (Koło Młodego
Przyrodnika). Prowadzone były
warsztaty z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

W ramach projektu SRS działało również koło kabaretowo –
teatralne, którego członkowie,
przygotowali niezapomnianą
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka pod hasłem: „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”. Tym
razem bawiliśmy naszych Gości
w kawiarence z dancingiem z lat
70 – tych, w której „ nie licząc
godzin i lat, żeby szczęśliwym
być, tak jak przed laty przetańczyliśmy całą?....... no prawie całą noc. Członkowie Koła Młodego Przyrodnika wyjechali na
wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Powsinie i do Centrum
Nauki Kopernik. Uczniowie
klas III zapoznali się z lokalnym
rynkiem pracy podczas spotkań
z reprezentantami różnych zawodów i wycieczek.
Odbyły się trzy wycieczki: do
Telewizji Polskiej, Fabryki słodyczy i na Targi Szkół. W czasie zajęć uczniowie poznawali
zawody: policjanta, cukiernika,
realizatora dźwięku, mechanika, blacharza, nauczyciela, informatyka, technika hotelarstwa, zawody gastronomiczne
itp. Uczestnicy koła teatralno –
kabaretowego pojechali do Teatru Studio Buffo na spektakl
muzyczny „Wieczór rosyjski
cz.2”. Skorzystaliśmy z zaproszenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i uczestniczyliśmy
w konferencji pt. „Bezpieczne
przebywanie na akwenach śródlądowych zimą oraz związane
z tym zagrożenia”. Konferencja zorganizowana w siedzibie
Sejmu była bardzo ciekawa zarówno ze względu na temat, jak
i miejsce. Grupa zainteresowanych czytelnictwem odwiedziła Targi Książki. Podczas wycieczki do Torunia uczniowie
mieli okazję nie tylko zwiedzić
miasto Kopernika, ale też wzięli udział w warsztatach wypiekania pierników. W czerwcu
odbyła się również kilkudniowa wycieczka do Zakopanego
i Krakowa.
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
NASZEJ GMINY
W styczniu 2014 r. oprócz im-

prezy dla Seniorów odbył się
również półfinał Gminnej Ligi
Szkół oraz Dębska Gala Sportu.
Podczas Ligi szóstoklasiści mieli okazję obejrzeć szkołę, pochwalić się nie tylko wiedzą ale
również sprawnością fizyczną.
Podczas Dębskiej Gali Sportu
uczniowie po raz kolejny chwalili się umiejętnościami tanecznymi. 15 marca 2014 r. odbył się
Dzień Otwarty dla uczniów klas
szóstych szkół podstawowych
i ich rodziców. Otwierając drzwi
naszej szkoły dla młodszych kolegów chcieliśmy pokazać miejsce, w którym każdy gimnazjalista spędza wiele godzin nie tylko na nauce, ale również na rozwijaniu swoich zainteresowań.
W tym roku obchodziliśmy
183. rocznicę bitwy pod Dębem
Wielkim. 29 marca uczniowie
przygotowali wieczornicę upamiętniającą tamte wydarzenia.
„TUWIM. WYLĘKNIONY
BLUŹNIERCA”
I POZOSTAŁE PROJEKTY
Uczniowie gimnazjum z dużym
zaangażowaniem pracują metodą projektu. Zrealizowany został
projekt edukacyjny „Cafe z Tuwimem”, którego mottem był tytuł
najnowszej biografii Tuwima napisanej przez Mariusza Urbanka
„Tuwim. Wylękniony bluźnierca”. Celem projektu było przybliżenie sylwetki twórczej poety, uwrażliwienie młodych słuchaczy na sztukę poetycką oraz
zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej. Występom uczniów
towarzyszył szkolny chór, który
zaprezentował piosenki do słów
Tuwima: Wspomnienie, Kawiarenki i Tomaszów.
Podczas realizacji projektu pt.
„Kuchnia brytyjska”, uczniowie
przygotowali typowe angielskie
śniadanie, na którym nie mogło
zabraknąć herbaty z mlekiem,
syropu klonowego, czy deseru
– ciasta brownie. W projekcie nt.
podbojów Rzymian można było posłuchać odezwy Hannibala
i Scypiona. Goście mieli szansę poznać ruchy wojsk w bitwie
pod Kannami, a to za sprawą
makiety z przesuwanymi od-

STANOWISKO

Z

cy będzie przebiegał pod hasłem
„Przedszkole bezpieczne, zdrowe i dobre.”
Tak samo jak w roku ubiegłym
weźmiemy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh.”
Ma on na celu wyrabiać nawyki higieniczne. Mycie zębów
od najmłodszych lat zwiększy
świadomość na temat własnego zdrowia. 30 września nasze
przedszkolaki wezmą udział
w ogólnopolskim biciu rekordu Guinnessa w szczotkowaniu
ząbków.
Kolejną coroczną ogólnopolską akcją, w której weźmiemy
udział to „Góra grosza.”
Będziemy kontynuować zbiórkę nakrętek od butelek, co ma

wspomóc leczenie i rehabilitację
4- letniej dziewczynki (mieszkanki Gminy Dębe Wielkie).
Ta szczególna akcja pomoże
wyrobić w dzieciach wrażliwość i chęć niesienia pomocy
potrzebującym.
W ciągu roku szkolnego bawimy się w kolorowe dni. Raz
w miesiącu wyznaczamy dzień,
który jest oznaczony wybranym
kolorem. We wrześniu będzie
to pomarańcz – kolor marchewki łączący się ze zdrowym odżywianiem i popularnym warzywem krajowym. Dużym
powodzeniem wśród dzieci
cieszy się nasza przedszkolna
biblioteczka. Jest ona umieszczona w szatni. Dziecko razem
z rodzicem może wypożyczyć

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

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

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu, Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

Insp. ds. informacji, i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Młodszy referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk w Rudzie

Rafał Wtulich

738 49 39 59

Inspektor ds. upowrzechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

33

133

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

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

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

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

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 58

45

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 740 51 55

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 740 51 55

56

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Miłosława Kaska

25 757 77 26

59

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

działami.
Uroczyście
pożegnaliśmy
uczniów klas trzecich, którzy
od września zasiedli w ławach
szkół ponadgimnazjalnych. To
było bardzo wzruszające spotkanie podczas którego rozdano wiele nagród za osiągnięcia.
Tytuł Najlepszego Absolwenta
Gimnazjum otrzymała uczennica klasy IIId Alicja Wincenciuk.
Nie tylko za osiągnięcia, ale za
koleżeńską postawę wyróżniona
została również uczennica klasy
IIIb Oliwia Porębska.
REMONTY
Wakacje to czas odpoczynku,
ale nie tylko. To również moment zmian w szkole. I tak już
2 lipca rozpoczęły się prace remontowe. Z pomocą Wolontariuszy Fundacji Kronenberga
odmalowane zostały łazienki,
ogrodzenie, daszek przy wejściu
do szkoły. Później wyremontowana została sala od religii,
gdzie wymieniono wykładzinę podłogową, i pomalowano
ściany. Wygląda pięknie, tylko
się uczyć. W dwóch salach wymieniliśmy ławki i krzesełka.
Szkoła wysprzątana, pachnąca 1 września 2014 roku radośnie przyjęła uczniów. Nowy
rok szkolny, to wiele nowości
w gimnazjum. Pierwszoklasi-

ści uczą się w czterech oddziałach, z czego dwa są profilowane. Utworzono profil językowy
oraz profil sportowy. W tym
roku wprowadziliśmy w trzech
klasach pierwszych język niemiecki. W przyszłym roku
szkolnym planujemy utworzenie klasy matematyczno-przyrodniczej. Ale pomimo zmian
cały czas realizujemy te same
cele: rozwijamy ucznia, którego przygotowujemy do dalszego
etapu kształcenia; kształtujemy
właściwe postawy i tworzymy
środowisko bezpieczne i przyjazne. Ten rok zaczniemy programem „Desant” dla uczniów klas
I. Jest to cykl działań prowadzonych we wrześniu, który ma ułatwić adaptację w nowej szkole
i środowisku rówieśniczym. Nie
zabraknie uroczystości środowiskowych. Planujemy po raz
kolejny spotkanie z Seniorami,
dzień otwarty dla szóstoklasistów oraz imprezy patriotyczne. Mamy wielu sportowców
i w tej dziedzinie liczymy na
spore sukcesy.

SPORTOWE SUKCESY
W Powiatowych Zawodach
Lekkoatletycznych nasze gimnazjum odniosło spektakularny sukces. Sztafeta chłopców 4x100 m zajęła I miejsce.

W zawodach indywidualnych
również I miejsca zajęli: Jarosław Pasik z klasy IIc (bieg
na 100 m), Kamil Karwowski z klasy IIId (skok w dal),
Wojciech Pluciński z klasy IIc
(skok w dal) i Agnieszka Smolińska z klasy IIa (skok w dal).
W Mistrzostwach Lekkoatletycznych Regionu Siedleckiego składzie: Jakub Szepietowski, Michał Ambrożkiewicz,
Konrad Jackiewicz i Damian
Kąkol zajęła III miejsce. Jarosław Pasik w biegu na 100 m
zajął III miejsce, Wojciech Pluciński V, a Kamil Karwowski
VIII miejsce w skoku w dal.
Agnieszka Smolińska w skoku
w dal dziewcząt zajęła III miejsce. A wszystko to również za
sprawą Hali Sportowej, z której korzystamy od listopada
2013. Uczniowie mają świetne
warunki do rozwijania swoich
talentów.

książeczkę do domu. Rozwija to zainteresowanie literaturą,
a także wyrabia poczucie odpowiedzialności i poszanowanie
wspólnej własności.
W ciągu tego pracowitego roku planujemy wycieczki bliższe
i dalsze, wyjazdy do teatru oraz
będziemy gościć teatry objazdowe dla dzieci.
Nasze przedszkole należy do
małych placówek, znajdują się
tu tylko dwa oddziały. Ma to też
i dobre strony, między innymi
sprzyja integracji. Razem świętujemy imieniny i urodziny, zarówno dzieci jak i pracowników.
Każda uroczystość jest przeżywana wspólnie. Jeśli zdarzy się
jakiś problem, wspólnie stawiamy mu czoła, ucząc się wzajem-

nie empatii i sposobów rozwiązywania różnych niejasności.
W naszym małym przedszkolu
wspaniałe jest to, że możemy na
siebie liczyć w każdej sytuacji i

DZIECI I GIMNAZJALIŚCI:
TENIS STOŁOWY – prowadzi Rafał Wtulich gr: początkująca: środa, piątek 16:00- 17:00, gr. zaawansowana: poniedziałek,
środa, piątek: 17:00 -18:00. Zapisy oraz więcej informacji można
uzyskać pod numerem: 728-473-959
SIATKÓWKA – prowadzi Robert Szumowski poniedziałek
oraz środa 16:30- 18:00. Zapisy oraz więcej informacji można
uzyskać pod numerem: 502-567-066
ZUMBA KIDS – prowadzi Ewelina Kaska-Łobodowska:
czwartek 16.30-17:30. Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem: 502-123-239
MŁODZIEŻ I DOROŚLI:
ZUMBA – prowadzi Magdalena Darczuk: wtorek 20.30- 21:30 i
czwartek 19.00- 20:00. Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem: 664-172-494
ZUMBA – prowadzi Marzena Siła: poniedziałek 20:00- 21:00 i
czwartek 20:30- 21:30. Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem:796-304-682
NIE DAJ SIĘ NUDZIE! DOŁĄCZ DO NAS

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

zebrała i opracowała Olga Laskowska
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
aczęliśmy kolejny rok
szkolny 2014/2015. W tym
roku do przedszkola uczęszcza
50 przedszkolaków, wśród
nich 30 to dzieci nowoprzyjęte.
W związku z tym w czerwcu
były zorganizowane dni adaptacyjne. Dzieci, które wcześniej
nie chodziły do naszego przedszkola, mogły zapoznać się
z personelem, przedszkolem,
a także przełamać swoje obawy.
25 spośród wszystkich przedszkolaków, to grupa pięciolatków, która jest objęta rocznym
przygotowaniem do podjęcia
nauki w szkole.
W bieżącym roku szkolnym
pracujemy w oparciu o program
edukacji przedszkolnej „Nasze
Przedszkole.” Roczny plan pra-

IMIĘ I NAZWISKO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA
SPORTOWE W HALI SPORTOWEJ DĘBEM WIELKIM.

z pewnością ma to pozytywne
oddziaływanie na dzieci.
Elwira Makowska
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego
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KONSULTACJE W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień
mieści się w pokoju nr 28
(I piętro) Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Konsultacji udziela
Pan Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach
13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie:
15

uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia,
przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.
3. Związek
Kombatantów

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Dębem Wielkim. Przyjęcia interesantów
I i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, pok. Nr 28
Urzędu Gminy Dębe Wielkie
4. Pracownik
Terenowego
Zespołu Doradczego w Mińsku Mazowieckim - Głów-

ny doradca rolniczy Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur
w każdy wtorek w pok. 28
w godzinach 8.00 – 16.00
w Urzędzie Gminy Dębe
Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie:
technologii
produkcji rolniczej; wsparcia roz-

woju wsi w ramach PROW;
ekonomiki; rachunkowości
i organizacji gospodarstw rolnych,; ekologii i ochrony środowiska, w tym programów
rolno środowiskowych; pomoc
w wypełnianiu wniosków przy
ubieganiu się o fundusze UE;
organizowanie kursu uprawniającego do zakupu i stosowa-

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

