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WYDARZENIA
10 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ ENERLICH
14 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 50 - LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIE
6 LISTOPADA 2014 R. JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dopłaty dla dużych rodzin
do opłaty za odpady
informacje na str. 6

ZAPOWIEDZI
11 LISTOPADA 2014 R. OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY SAMORZĄDOWE
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USŁUGA NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

N

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.

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

W

ostatnim okresie znów
wiele się działo. W Dębem
Wielkim zostały ukończone prace przy budowie chodników na
ul. Strażackiej, został zmodernizowany podjazd przed Urzędem Gminy. W Chrośli chodnik został wybudowany wzdłuż
ulicy Mazowieckiej i częściowo ul. Lawendowej. Inwestycje znacząco poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Firma
INWOD w dobrym tempie buduje sieć wodociągową. Ze zleconych 45 km wykonanych jest

już ponad 10 – w Aleksandrówce, Dębem Wielkim, Cygance
i Górkach. Inwestycja zakończy
się do jesieni przyszłego roku.
Na ukończeniu są również prace montażowe na oczyszczalni
ścieków, dzięki czemu zwiększy
ona swoją przepustowość ponad
dwukrotnie. Na placu zabaw
w Aleksandrówce zostały już
zamontowane urządzenia zabawowe. Stowarzyszenie Wrzosowianie na gminnej działce
w Rudzie realizuje kolejny plac
zabaw a w trakcie są jeszcze pra-

ce nad dwoma kolejnymi placami zabaw w Choszczówce Stojeckiej i Górkach.
Samorząd nie zapomina również o sprawach społecznych.
Na ostatniej sesji Rada Gminy
Dębe Wielkie przyjęła przedłożoną przeze mnie uchwałę
o dopłacie dla rodzin wielodzietnych, dzięki czemu będą
one płaciły mniej za odpady komunalne. Już dziś zachęcam do
złożenia nowej deklaracji aby
od 1 stycznia płacić już mniej.
W trakcie procedowania jest

również uchwała o dotacji dla
dzieci, którymi opiekują się
żłobki na terenie naszej gminy.
Zapraszam do lektury
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

Gmina Dębe Wielkie jest również dostępna w internecie, ma swój facebook i działa.
Zapraszamy https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

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) 75647-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• przesłać na adres:
k.padzik@debewielkie.pl lub
• dostarczyć do pokoju 29

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

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

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

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 kwar-

tał 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.

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

24

września nasze przedszkole odwiedził policjant z Panem Borsukiem, który przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Ostatniego
dnia września nasze przedszkole w gronie innych placówek
z całej Polski ustanowiło nowy Rekord Guinnessa w kategorii „największej liczby dzieci
szczotkujących razem zęby”.

Pasowanie na przedszkolaka
i inne uroczystości
Pierwszą uroczystością w naszym przedszkolu był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
W przygotowaniu tego niecodziennego wydarzenia pomogli nam rodzice, przygotowując
własnoręcznie wykonane stroje
dla swoich pociech. W tym dniu,

dzieci bawiły się przy wesołej
muzyce, po czym maszerowały
z kolorowymi balonikami w pochodzie ulicami naszej gminy.
13 października w przedszkolu świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji tego dnia
„Starszaki” przedstawiły nauczycielom i wszystkim pracownikom
przedszkola krótki program artystyczny, wyrażając w nim podziękowania za „serce” włożone
w opiekę i wychowanie przedszkolaków. Drugą ważną uroczystością w naszym przedszkolu było Pasowanie na Przedszkolaka,
które odbyło się 23 października.
Podczas tej uroczystości dzieci
z grupy „Maluszków” przedstawiły wiersze i piosenki.
W obecności swoich rodziców,
Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana
Krzysztofa Kalinowskiego zostały przez Panią Dyrektor pasowa-
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ne na Dzielnego
Przedszkolaczka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia
dzieci
otrzymały dyplomy
i słodkie upominki ufundowane przez rodziców. Tego dnia
wszystkie dzieci miały także robione pamiątkowe zdjęcia.
Wycieczki
W październiku wybraliśmy się
z przedszkolaczkami na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie. Bawiliśmy się również w kolorowe dni. Tym razem
był to dzień brązowy, w którym
dzieci udekorowały przedszkole
kasztanowymi ludzikami wykonanymi z rodzicami w domu.
30 października wybraliśmy się

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

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 interneto-

wą 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.

W
z dziećmi na cmentarz parafialny,
by pomodlić się i zapalić znicze
na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Od początku roku szkolnego
w naszym przedszkolu gościliśmy teatrzyki z przedstawieniami: „Egzamin z bezpieczeństwa
tygryska Beniamina”, „Pierwsza
pomoc w Bajkolandii”, „Foszek –
czyścioszek”.
Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola

ójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że zostało wynegocjowane ze spółką
MOBILIS (PKS Mińsk Mazowiecki) porozumienie w sprawie wprowadzenia regularnych przewozów autobusowych dla mieszkańców Gminy Dębe Wielkie.
Na terenie gminy zostały utworzone nowe przystanki autobusowe
i wprowadzone przewozy w kierunku Dębego Wielkiego i Mińska
Mazowieckiego. Seniorzy uzyskali preferencyjne ceny biletów, dzięki czemu w łatwy sposób będą mogli korzystać z usług publicznych.
Szczegółowe rozkłady jazdy, ceny biletów oraz lokalizacja przystanków dostępne są na stronie internetowej www.debewielkie.pl

W naszej gminie zameldowanych jest
9437 mieszkańców na pobyt stały
i 165 osoby na pobyt czasowy ( stan
na dzień 3 listopada 2014r.)

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

INFORMACJE

G.O.P.S. W OKRESIE 2011-2014 R.

NOWY PODZIAŁ GMINY
NA OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
DĘBE WIELKIE

M

łodzież jest dzisiaj coraz bardziej aktywna
społecznie. Ta grupa wiekowa wkraczająca w dorosłość
ma wiele ciekawych pomysłów, ale do tej pory brak było
formalnych instrumentów aby
te pomysły zaistniały w przestrzeni publicznej. Jesteśmy
w trakcie organizacji Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie - organizacji, która będzie
miała charakter konsultacyjny i
inicjatywny.
W październiku w Stołecznym
Centrum Edukacji Kulturalnej
przy ul. Jezuickiej 4 odbyła się
konferencja inicjatorów Młodzieżowych Rad Gmin zorganizowana przez Młodzieżową
Radę m.st Warszawy. Jej go-

śćmi byli m. in. reprezentanci
gminy Dębe Wielkie. Młodzieżowe Rady Gmin lub Miast są
niezależnym tworem samorządowym wybieranym przez
swoich rówieśników. Rada może inicjować działania skierowane do młodzieży, ale nie
tylko. Współpracuje w tym zakresie z organem stanowiącym
i wykonawczym samorządu.
Istniejące w wielu miejscach
w Polsce Młodzieżowe Rady
przyczyniają się do większego zaangażowania młodzieży
w życie społeczne.
Anna Piotrkowicz
Insp. ds. promocji
i kultury

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE Z DNIA 16 października 2014 r. O NUMERACH I GRANICACH STAŁYCH
OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, O LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRZY MAJĄ MOŻLIWOŚC GŁOSOWNAIA KORESPONDENCYJNEGO, W TYM PRZY POMOCY NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONE W ALFABECIE BRAILLE’A W GMINIE DĘBE WIELKIE.
Na podstawie art. 16 § 1 i 2, art. 37 a § 1 i 2, art. 61 a § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku uchwałą Rady Gminy Dębe Wielkie Nr
ZO.XLVII.0007.362.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy mają możliwość
głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a .
nr
obwodu

1

2

3

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Okręg Nr 1; Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Stojecka, Choszczówka Dębska:

Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
lokal do głosowania korespondencyjnego

Okręg Nr 4; Górki:
Okręg Nr 15; Aleksandrówka
Okręg Nr 5; Cezarów, Cięciwa,
Olesin, Ostrów Kania 1-9A i 21-42:
Okręg Nr 13; Dębe Wielkie Wschód,
Ostrów Kania 10, Kobierne.
Okręg Nr 6; Walercin, Gorzanka,
Kąty Goździejewskie I, Kąty Goździejewskie II:
Okręg Nr 14; Rysie, Cyganka, Poręby,
Okręg Nr 2; Jędrzejnik, Celinów,
Bykowizna, Choszczak, Teresław:

RADA GMINY PODSUMOWANIE
KADENCJI 2010 2014

W

związku z tym, iż dobiega końca 4 letnia kadencja Rady Gminy Dębe Wielkie, niewątpliwie czas ten skłania do podsumowania.
W kadencji 2010- 2014 Rada
Gminy obradowała na 50 sesjach (ostatnia w tej kadencji
50 sesja Rady Gminy odbędzie
się w trzecim tygodniu listopada w trakcie których podjętych zostało 399 uchwał, z
czego Wojewoda Mazowiecki
uchylił zaledwie 5, natomiast
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie stwierdziła nieważność zaledwie
1 uchwały.
Zgodnie ze Statutem Gminy uchwała (Nr III/8/2002)
Rada Gminy powołała 4 stałe
komisje to jest:
• Komisja budżetu, finansów
i planowania gospodarczego;
• Komisja rolnictwa, spraw
gospodarczych, ochrony środowiska i planowania przestrzennego;

• Komisja wychowania, oświaty, kultury, sportu, zdrowia
i spraw socjalnych;
• Komisja rewizyjna;
których zadaniem było opiniowanie wszystkich spraw, które
stanowiły przedmiot obrad Rady Gminy, jak również spraw
przekazywanych pod obrady
Komisji w wyniku interpelacji
Radnego jako przedstawiciela
społeczności lokalnej.
Uchwałą Nr V/27/2011 z dnia
24 lutego 2011r., powołana komisja statutowa, która przygotowała i opracowała nowy projekt statutu Gminy Dębe Wielkie. Statut Gminy zatwierdzony został przez Radę Gminy
uchwałą nr ZO.XLIV.327.204
z dnia 27 marca 2014.

Aleksandra Nowak
Biuro Rady Gminy

4

Okręg Nr 3;Ruda:

Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
lokal do głosowania korespondencyjnego
Szkoła Podstawowa w Cygance
ul. Szkolna 21
lokal do głosowania korespondencyjnego
Szkoła Podstawowa w Rudzie
ul Szkolna 7
lokal do głosowania korespondencyjnego

Okreg nr7, 8; Chrośla
Okręg Nr 9, 10;

5

Dębe Wielkie Centrum, Ostrów Kania 11-20A

Okręg Nr 11,12;

6

Dębe Wielkie Południe

Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
lokal do głosowania korespondencyjnego
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
ul. Warszawska 78A
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
lokal do głosowania korespondencyjnego

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach 7.00–21.00.
Lokale wyborcze w Zespole Szkół w Dębem Wielkim ul. Warszawska 78 (obwód głosowania nr 1, 2, 5, 6 ) są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 października 2014r.. Wyborca niepełnosprawny może zgłosić do Wójta
Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.
Wyborca niepełnosprawny na wniosek otrzyma w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 tel. 25 756-47-00, 756-47-36. informację o właściwym dla niego obwodzie głosowania, lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania do spisu wyborców
w wybranym obwodzie, a także o terminie i godzinach głosowania, komitetach biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach
i listach kandydatów, warunkach i formach głosowania.
Termin zgłoszenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 7 listopada 2014r. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr
14, poz. 92 ze zm.), albo wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą złożyć do Wójta Gminy wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upłynął 27 października 2014r.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców oraz udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
pod nr telefonów: 25 756-47-00
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski
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rzedmiotem
działania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu
własnych uprawnień, zasobów
i możliwości oraz zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji.
Podstawę udzielenia wsparcia
i stosownych form pomocy
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi właściwa diagnoza środowiska, w tym
diagnoza trudności natury fizycznej, psychicznej i społecznej oraz problemów socjalno-bytowych osób zgłaszających
się do Ośrodka.
Klienci Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim korzystają z następujących form pomocy nie finansowej w postaci między innymi:
posiłków, zapewnienia usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania i w domu pomocy
społecznej, specjalistycznego
poradnictwa, asystenta rodziny,
przyznawania prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej, uczestnictwa w grupach
wsparcia oraz pracy socjalnej,
między innymi w postaci: wizyt, interwencji kryzysowych,
załatwiania spraw w wydziale
ewidencji ludności oraz innych
dokumentów, współpracy z kuratorem, współpracy z innymi
instytucjami, rozładowywania
konfliktów rodzinnych, przekazania informacji o konflikcie
prokuraturze, przygotowania
i wniesienia sprawy o alimenty,
dostarczenia żywności, dostarczenia odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, załatwienia żywienia w szkole, pomocy
w podjęciu pracy, współpracy
ze szkołami, organizacji czasu
wolnego, poradnictwa w zakresie higieny i sprawowania opieki
nad dziećmi, pracy z klientem
w celu mobilizowania do utrzymania abstynencji, pomocy
w korzystaniu z grupy wsparcia, wprowadzenia wolontariatu
w środowisko, napisania wniosku o ubezwłasnowolnienie czy
załatwienia wizyty lekarskiej,
a także w postaci pomocy finansowej: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków
celowych, zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych,
świadczeń
pielęgnacyjnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie.
Od kilku lat Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim jest realizatorem programów wieloletnich „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
w ramach których podopieczni
otrzymują pomoc w formie posiłków, świadczeń pieniężnych
oraz w formie rzeczowej.
Klub Samopomocy „Dziupla
Również od kilku lat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Dębem Wielkim funkcjonuje Klub Samopomocy „Dziupla ”, którego głównym celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, wsparcie wszelkich
osób z różnorodnymi problemami,
minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności
i przedsiębiorczości społecznej,
pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji
w siebie, działalność na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.
Dotychczas w Klubie Samopomocy „Dziupla ”, działały następujące grupy wsparcia oraz grupy samopomocowe:
• grupa wsparcia z programem
profilaktyczno-wychowawczym
„Żyj bezpiecznie i zdrowo ”,
• grupa edukacyjna dla dzieci
i młodzieży w wieku 8- 12 lat,
• grupa sportowa dla dzieci
i młodzieży w wieku 8-12 lat,
• grupa samopomocowa dla pań
„ Ruszajmy się”,
• grupa taneczna dla dzieci
w wieku 6 - 8 lat,
• grupa taneczna dla dzieci
w wieku 9- 11 lat,
• grupa sportowa „Aktywnie
i zdrowo ”,
• grupa kulinarna „Wesołe popołudnia w kuchni ”,
• grupa zabawowa dla najmłodszych,,
• grupa „ Senior ”,
• grupa sportowa „ Delfinki ”.
Ponadto w Klubie Samopomocy „Dziupla ” Ośrodek organizuje corocznie półkolonie letnie
z programem profilaktyczno-wychowawczym oraz ferie zimowe dla dzieci oraz takie imprezy jak Dzień Dziecka, Mikołajki, Turniej szachowy oraz
„Jajeczko ” w okresie wielkanocnym dla osób samotnych.
Klub Pracy
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim działał także Klub Pracy, którego celem była pomoc
osobom bezrobotnym w profesjonalnym poruszaniu się po
rynku pracy poprzez udzielanie
informacji w jaki sposób szukać
pracy, pomoc w poznaniu swoich mocnych stron, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, pomoc w przygotowaniu
do rozmowy kwalifikacyjnej,
poprzez zapewnienie dostępu
do bezpłatnego telefonu i faksu,
Internetu, komputera z drukarką, xero oraz aktualnych gazet
z ogłoszeniami pracodawców.
Opieka nad dzieckiem i rodziną
W marcu 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim tak jak w 2010r.
przystąpił do konkursu na
wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego
systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną w 2011 r.” ogłoszonego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W wyniku rozstrzygnięcia
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konkursu Ośrodek otrzymał
środki finansowe na realizację
powyższego Programu.
W ramach Programu odbyły się:
1. półkolonie letnie z programem profilaktyczno - wychowawczym dla 30 dzieci, obejmującym między innymi wyjazd na basen, na Plac Zabaw,
występ teatralny, wyjazd do
wioski indiańskiej, dojazd busem z miejsca zamieszkania do
Klubu Samopomocy „Dziupla”
i z powrotem, catering,
2. zajęcia sportowe dla 15 dzieci, obejmujące wyjazdy na basen raz w tygodniu
3. zajęcia kulinarne dla 15 dzieci, podczas których dzieci mały
możliwość poznania zasad zdrowego odżywiania się.
Uzyskana dotacja umożliwiła
kontynuację działalności Klubu
Samopomocy „Dziupla” a intensywna praca i wielość propozycji programowych przyniosły
następujące efekty:
• zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki wychowawczej,
• zapewnienie dzieciom i młodzieży zdrowego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu,
• tworzenie atmosfery dającej
dzieciom i młodzieży poczucie
zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości,
• poprawę relacji z rówieśnikami,
• stosowanie zdrowego stylu życia,
• budowanie więzi koleżeńskich
i przyjacielskich,
• zyskanie przychylności rodziców, oraz pozytywnej opinii
w środowisku lokalnym.
Stop - przemocy w rodzinie
Od 2011 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim kontynuuje realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie, którego celem jest:
• zapobieganie występowaniu
przemocy w rodzinie poprzez
podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy,
• zatrzymanie sytuacji przemocy-zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie,
• wychodzenie z sytuacji przemocy-zapobieganie stosowaniu
przemocy w rodzinie,
• poprawa skuteczności działań
osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania
przemocy oraz monitorowanie
występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków
społecznych oraz efektywności
podejmowanych działań.
W ramach realizacji w/w Programu odbywają się posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego
podejmującego działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz spotkania grup roboczych, które opracowują i realizują plany pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie.
Pozostałe formy wsparcia
Również od 2011 r. Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim realizuje
rządowe programy wspierania
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Realizacja
programu polega na udzieleniu
pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie
ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Już od 2010 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim kontynuuje realizację
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla
osoby wymagającej pomocy w
postaci specjalistycznych usług
psychiatrycznych.
Program zakłada następujące
działania mające wpływ na:
• rozwój społeczny,
• rozwój emocjonalny,
• rozwój komunikacji,
• rozwój dużej i małej motoryki.
Asystent Rodziny
W marcu 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do konkursu na realizację
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej „Asystent Rodziny”
ogłoszonego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ośrodek otrzymał środki
finansowe na realizację powyższego Programu.
W ramach Programu zatrudniono asystenta rodziny, który
pracował z rodzinami zamieszkałymi na terenie Gminy Dębe
Wielkie. Program ten jest realizowany przez Ośrodek do dnia
dzisiejszego.
Od września bieżącego roku
kalendarzowego Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim mogą
również korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych u psychologa zatrudnionego w Ośrodku. Porady te są
świadczone w siedzibie Ośrodka bądź w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
Niezależnie od stałej współpracy z instytucjami takimi jak
szkoły, sądy, służba zdrowia,
policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, urzędy
miast i gmin Ośrodek współpracował z następującymi organi-

zacjami społecznymi:
- Fundacji Zero-Pięć na rzecz
zdrowia psychicznego małych

dzieci,
- Centrum Praw Kobiet w Warszawie, dzięki któremu mieszkańcy Gminy mają stały dostęp
do bezpłatnych publikacji i ulotek na temat przemocy, spraw
mieszkaniowych, rynku pracy, alimentów i świadczeń rodzinnych dziedziczenia, dyskryminacji, pracy oraz edukacji
w Unii Europejskiej,
- Centrum Wolontariatu w Warszawie,
- Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w Warszawie.
Wolontariat
Już tradycyjnie pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zatrudnionych na
etacie wspierają wolontariusze,
uczniowie szkół gimnazjalnych
i osoby dorosłe.
Wolontariusze wykonywali swoje świadczenia w Klubie Samopomocy ,, Dziupla ” w postaci:
• opieki nad dziećmi i pomocy
w czasie zajęć profilaktyczno-wychowawczych,
• pomocy w czasie półkolonii
dla dzieci,
• uczestniczeniu w wyjazdach
na basen oraz na wycieczki
z dziećmi,
• uczestniczeniu w grach i zabawach dla dzieci,
• prowadzeniu grupy samopomocowej „ Ruszajmy się ”,
• prowadzenia warsztatów poświęconych racjonalnemu odżywianiu się i aktywności fizycznej,
• prowadzeniu grupy samopomocowej „ Zdrowo i aktywnie ”,
• opieki nad dzieckiem autystycznym z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

• pomocy w nauce języka angielskiego.
Wszystkie zadania, które realizuje Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Dębem Wielkim, wynikające między innymi z takich ustaw jak: ustawa
o pomocy społecznej, ustawa
o świadczeniach rodzinnych,
ustawa o funduszu alimentacyjnym i dłużnikach alimentacyjnych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o systemie oświaty, ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zostały wpisane w Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Dębe Wielkie na lata 20062015 opracowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim.
W okresie sprawozdawczym
czyli od 2011 r. do 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim był kontrolowany przez Urząd Gminy
w Dębem Wielkim, Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie
(trzykrotnie), Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie, Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie oraz Najwyższą
Izbę Kontroli w Warszawie.
Wszystkie wyniki kontroli wypadły pozytywnie.
O wysokiej jakości pracy
i kreatywności pracowników
zatrudnionych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim może świadczyć również wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który w 2011 r. wysoko
ocenił osobiste zaangażowanie
i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim.
Pracownicy Ośrodka otrzymali wyróżnienie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej za działania i nowatorskie formy pracy socjalnej z podopiecznymi,
organizację struktur ekonomii
społecznej a także grup wsparcia przy udziale wolontariatu.

Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik G.O.P.S.
w Dębem Wielkim
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obiega końca kadencja samorządowa 2010 – 2014. W
związku z tym należy podsumować ten czteroletni okres w zakresie realizacji zadania bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Utrzymanie dróg jest to całe spektrum wszelkiego rodzaju prac drogowych wykonywanych systematycznie począwszy od uzupełniania ubytków w nawierzchni,
poprzez koszenie poboczy, poprawy odwodnienia dróg, równania
dróg, uzupełniania oznakowania,
usuwania zakrzewień (drzew itp.),
zimowego odśnieżania a kończąc
na pracach z zakresu nawożenia i
usypywania materiału drogowego. Z racji ilości dróg gminnych
oraz gminnych wewnętrznych
(łącznie ok. 200 km dróg) w zarządzie są to prace wymagające
dużego zaangażowania ludzkiego
oraz finansowego.
W ciągu ostatnich 4 lat w ramach
bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:
1. Aleksandrówka – na ul. Kolejowej wykonano nawierzchnię
z kory asfaltowej, na ul. Spacerowej utwardzono gruzem i wyrównano żwirem ok. 150 m ulicy oraz
obustronnie okopano rowami (odcinek ok. 355 m) od ul. Długiej,
dodatkowo wkopano przepusty;
na ul. Parkowej w obrębie nawierzchni tłuczniowej wykonano
rowy, karczowano zarośla oraz
równano nawierzchnię tłuczniem
stalowniczym, dodatkowo na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania
z drogą serwisową drogę utwardzono destruktem; na ul. Mazowieckiej wykonano odwodnienia i osadzono przepusty, a także
wyrównano tłuczniem stalowniczym część drogi gruntowej, dodatkowo okopano rowem południową stronę ulicy (ok. 600 m rowu); na ul. Staropolskiej okopano
rowem wschodnią stronę drogi na
odcinku między ul. 103 Batalionu
Strzelców a ul. Polną (ok. 740 m)
+ wykonanie przepustów; na ul.
103 Batalionu Strzelców wykonano obustronne odwodnienie rowami (2 x 520 m) oraz osadzono
przepust w obrębie skrzyżowania
z ul. Powstańców.
2. Bykowizna, Choszczak – na ul.
Wiosennej wykonano utwardzenie
drogi gruzem mielonym, następnie wyrównano żwirem oraz okopano rów na odcinku 270 m; na ul.
Jesiennej okopano rowem północną stronę drogi oraz utwardzono
gruzem zakupionym przez mieszkańców; na ul. Piastowskiej wykonano prace przygotowawcze pod
remont nawierzchni tj. wymieniono przepusty oraz odtworzono
przydrożny rów, następnie wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 750 m. W miejscowości Choszczak wykonano prace polegające
na profilowaniu drogi oraz utwardzenie jej gruzem mielonym;
3. Celinów – na drodze gminnej
w kierunku miejscowości Poręby wykonano profilowanie, okopanie rowami oraz utwardzono

drogę gruzem i tłuczniem hutniczym; Na drodze gminnej w kierunku miejscowości Glinianka
wyprofilowano drogę, wykopano
ok. 850 m rowu oraz systematycznie utwardzano drogę tłuczniem;
4. Cięciwa, Cezarów – okopano
rowem ok. 700 m po południowej
stronie drogi od skrzyżowania
z drogą powiatową (tzw. Pustelnicką) w kierunku ul. Brzozowej,
utwardzono żużlem, wyprofilowano i wyrównano drogę;
5. Cyganka – na ul. Warszawskiej wykonano odbudowę 1200
mb drogi polegającej na geodezyjnym wytyczeniu, usunięciu
zakrzewień, okopaniu rowami,
wykonaniu przepustów oraz ułożeniu nawierzchni z kruszywa
łamanego; na ul. Wspólnej okopano ok. 600 m rowu, usunięto
karpy oraz utwardzono odcinkowo drogę żużlem hutniczym;
żużlem hutniczym utwardzano
również drogę na ul. Szkolnej; na
ul. Strażackiej okopano obustronnie drogę rowami (ok. 150 i 200
m rowu); na ul. Świętochowskich
oraz Polnej prowadzono odcinkowe utwardzanie gruzem, ponadto na ul. Świętochowskich po
stronie zachodniej okopano rów
przydrożny (ok. 950 m) oraz odtworzono rów przy skrzyżowaniu z ul. Polną (ok. 350 m); na ul.
Wierzbowej wyrównano i utwardzono nawierzchnię żużlem hutniczym (ok. 70 m) od skrzyżowania z ul. Gościnną, dalej od skrzyżowań z ul. Szkolną w kierunku
południowym na odcinku 270 mb
wzmocniono drogę gruzem betonowym oraz dalej od skrzyżowania z ul. Cichą po stronie wschodniej drogi wykonano rów na odcinku 470 m, na ul. Wybranieckich wykonana została nakładka
asfaltowa oraz okopano rowem
odcinek 450 m; z kolei na ul. Cichej wyrównano żwirem 350 m
odcinek drogi;
6. Choszczówka Dębska – wykonano ok. 250 m nawierzchni
(na tzw. przedłużeniu ul. Warszawskiej w Cygance) z kruszywa łamanego; okopanie – na odcinku ok. 250 m - drogi rowem
po stronie wschodniej od granicy
z m. Kobierne w kierunku skrzyżowania z ul. Warszawską. Ponadto wykonywano odcinkowe utwardzanie żużlem i gruzem betonowym w obrębie miejscowości.
7. Choszczówka Stojecka – na
gminnej działce drogowej nr 857
(ok. 100 m na wschód od marketu
Ogród i Dom) okopano drogę rowem po stronie wschodniej oraz
ulokowano przepust pod chodnikiem na drodze serwisowej (drogi
krajowej numer 92); dodatkowo
utwardzano i równano drogę w
obrębie miejscowości;
8. Choszczówka Rudzka – odcinkowe równanie drogi żużlem hutniczym w obrębie miejscowości;
9. Chrośla – na ul. Kwiatowej od
skrzyżowania z ul. Żwirową wykonano utwardzenie drogi (ok.
100 m) gruzem mielonym; na ul.

Lawendowej od drogi krajowej
nr 2 do skrzyżowania z ul. Kwiatową (ok. 1200 m) wykonano odtworzenie drogi polegającym na
wytyczeniu geodezyjnym pasa
drogowego, usunięciu zakrzewień
i okopaniu rowami, wykonaniu
przepustów na skrzyżowaniach,
ułożenia ok. 500 m nawierzchni z
tłucznia betonowego (od DK 2 do
skrzyżowania z ul. Optymistów),
profilowanie korony drogi, utwardzeniu tłuczniem betonowym (ok.
100 m) od ul. Kwiatowej w kierunku DK 2, dodatkowo okopano
rowami oraz wykonano przepust
przy boisku oraz w pobliżu stacji PKP Wrzosów; na ul. Mazowieckiej okopano drogę rowem
(ok. 650 m) po północnej stronie
drogi od skrzyżowania z ul. Lawendową w kierunku lasu, w tym
wykonano przepust na granicy
początku lasu oraz przy skrzyżowaniu z ul. Lawendową; na ul. E.
Orzeszkowej wykonano ok. 270
m nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego; na ul. Sosnowej
wykonano stabilizację betonową
drogi oraz odmulono przylegający
rów i odkrzaczono pas drogowy;
na ul. Wrzosowej okopano drogę
rowami na odcinku ok. 700 m; na
ul. Żwirowej po wschodniej stronie drogi okopano drogę rowami
wraz z profilowaniem pobocza
(na odcinku ok. 1400 b), w tym
udrożnienie oraz wykonanie przepustów, dodatkowo wyrównano
asfaltem obszerne zadołowanie
przy skrzyżowaniu z ul. Wrzosową; na ul. Konwaliowej wyrównano nawierzchnię drogi żwirem na
odcinku ok. 300 m;
10. Dębe Wielkie – na ul. Batalionu Parasol usunięto z pobocza
karpy i zakrzewienia, utwardzono drogę w obrębie skrzyżowania
z ul. Zieloną gruzem betonowym
oraz żwirem, odmulono rów (ok.
100 m), wykonano obustronne
okopanie rowami od skrzyżowania z ul. Kościelną (2 x 320 m),
wykonano przepust na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, dodatkowo wyprofilowano drogę; na
ul. Pedagogów wyremontowano
nawierzchnie drogi (ok. 700 m),
dodatkowo zamontowano progi
zwalniające oraz pozostałe oznakowanie; na ul. Polnej okopano
drogę rowem (ok. 2800 m) po północnej stronie drogi, udrożniono
przepust na skrzyżowaniu z ul.
Południową, profilowanie oraz
odcinkowa naprawa drogi tłuczniem, dodatkowo oczyszczono
rów melioracyjny po stronie południowej; na ul. Powstańców okopano drogę rowem oraz udrożniono przepusty po stronie południowej (ok. 600 m); na ul. Strażackiej
okopano drogę rowem (ok. 200
m) oraz wykonano modernizację ulicy (chodnik, odwodnienie,
parking); na ul. Wesołej okopano drogę rowem (ok. 300 m) po
wschodniej stronie drogi oraz poprawiono nawierzchnie poprzez
nawiezienie na drogę mielonego
asfaltu; dodatkowo na ul. M. Ko-
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nopnickiej, Kościelnej, Leśnej,
Letniej, Nadrzecznej, Olszowej,
S. Okrzei, Uroczej, Wiosennej realizowano odcinkowe utwardzanie materiałem drogowym; na. ul.
Turkusowej wykonano obustronne okopanie rowami (ok. 450 m
oraz 260 m) oraz osadzono przepust; na ul. Olszowej poszerzono
po stronie wschodniej pas drogowy na odcinku ok. 380 m;
11. Gorzanka – na odcinku tzw.
przedłużeniu ul. Wybranieckich
wykonano remont drogi (ok. 1300
mb) polegający na wytyczeniu pasa drogowego, usunięciu z poboczy karp i roślinności, okapanie
rowami, wymieniono przepusty,
wykonano stabilizacje cementową oraz ułożono ok. 600 m nakładki asfaltowej; dodatkowo na
drodze gminnej (G15) biegnącej
przez wieś okopano rowy na odcinku ok. 500 m;
12. Górki – na ul. K. J. Poniatowskiego na odcinku gruntowym (w
kierunku zachodnim) oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku wschodnim utwardzono drogę tłuczniem
oraz wyrównano żwirem; utwardzono tłuczniem drogę na ul. m.
Konopnickiej; pozostałe drogi były utwardzanie odcinkowo;
13. Jędrzejnik – na drodze gminnej G8 (droga od lasu w m. Ruda,
przecinająca pionowo drogę powiatową do południowej granicy
Jędrzejnika i gminy) na północ
od drogi powiatowej nr 2222W
na odcinku ok. 400 m okopano
drogę rowem, na końcowym odcinku drogi w kierunku m. Rzakta wykonano profilowanie drogi,
utwardzenie żużlem hutniczym
oraz wykonano przepust, dodatkowo przepust wykonano również na skrzyżowaniu z drogą
gminną G1 (nieopodal strażnicy
OSP); na drodze gminnej G38
(dz. nr 189) do granicy gminy na
odcinku 230 m okopano rów odwadniający; dodatkowo na drodze gminnej G1 (dz. nr 135) wykonano utwardzono gruzem oraz
wyrównano żwirem (ok. 80 m);
14. Kąty Goździejewskie –
utwardzenie nawierzchni tłuczniem na drodze (dz. nr 894 i 900)
od okolicy mostu nad rzeką Ząza
w kierunku wschodnim (do lasu)
oraz okopanie rowami; odmulenie rowu i wykonanie przepustu przy wieży GSM; odtworzenie rowu (ok. 200 m) na dz. drogowej nr 1770 w kierunku drogi
wojewódzkiej 637; wykonanie na
prośbę mieszkańców oznakowania kierunkowego pozwalającego ułatwić lokalizację głównych
skupisk mieszkańców Katów
Goździejewskich I i II; wykonanie przepustu w Kątach Goździejewskich I na tzw. góreczce; utwardzenie odcinkowe dróg
gruzem oraz następnie wyrównanie żwirem na dz. 915 i 1749;
osadzenie przepustu na drodze
(tzw. Słonecznej) w kierunku m.
Pustelnik; dodatkowo odcinkowe utwardzanie dróg zgodnie ze

wskazaniem Sołtysów;
15. Kobierne – utwardzono tłuczniem dz. drogową nr 199 (łącznik
pomiędzy drogą G7 a drogą krajową nr 2, przy granicy z m. Dębe
Wielkie) na odcinku 90 m; wykonano ok. 200 m rowu na dz. drogowej nr 248; okopanie na drodze
dz. nr 238 (droga gminna G14) ok.
50 m rowu przy skrzyżowaniu z
droga dz. nr 248 (droga gminna
G7); okopanie działki drogowej
nr 73 rowem po północnej stronie
(ok. 200 m) oraz wykonano przepust na skrzyżowaniu z drogą na
dz. 238 (droga gminna G14);
16. Olesin – na ul. Polnej okopano (100 m) rowem północną stronę drogi, utwardzono nawierzchnię oraz wykonano przepust na
skrzyżowaniu z ul. Brukową; na
ul. Stawowej okopano drogę rowem (200 m), wykonano przepust
oraz częściowo utwardzono drogę; na ul. Szklarniowej okopano
drogę rowem na odcinku ok. 140
mb; na ul. Pałacowej odmulono
rowy na odcinku 200 m w obrębie skrzyżowania z ul. Brukową;
Na ul. Ekologicznej przeprowadzono prace wyrównujące drogę
żwirem po wcześniejszym nawiezieniu gruzu;
17. Ostrów Kania – okopanie rowem i profilowanie pobocza (ok.
450 mb) na tzw. przedłużeniu ul.
Powstańców; odmulenie rowu
(ok. 150 mb) na granicy z m. Rysie; utwardzenie drogi gruzem
mielonym (ok. 400 m) na zachód
od drogi powiatowej (Pustelnickiej) przy firmie Apport Logistyka; odkrzaczenie i odmulenie
rowów w obrębie miejscowości
wzdłuż drogi do Rysia;
18. Poręby – betonowanie ubytków w podbudowie drogi; wycinka zakrzaczeń i zakrzewień
na łączniku z m. Cyganka; dodatkowo na drodze gminnej G12
odtworzono obustronnie rów odwadniający na odcinku ok. 950 m;
19. Ruda – na ul. Starzeńskiego
okopano drogę rowami i wyprofilowano pobocza (2 x 800 m), wykonano przepust oraz następnie
ułożono nakładkę asfaltową; na
ul. Leśnej usunięto zakrzewienia
oraz obustronnie okopano rowami (500 mb i 300 mb), osadzono
przepusty na skrzyżowaniach z
ul. Wiosenną i Spacerową, wykonano stabilizację cementową
(550 mb) oraz nakładkę asfaltową
z poboczami (700 mb); na ul. Sosnowej wykonano stabilizację cementową;
20. Rysie – wzmocnienie betonem
przyczółka mostu na rzece Długa,
karczowanie zakrzewień, profilowanie pasa drogowego; okopanie
rowu (ok. 400 m) przy drodze od
Cyganki (od ul. Gościnnej) w kierunku m. Rysie; okopanie rowami
(ok. 450 m) działki drogowej nr
389 do tzw. „kolonii”; przywrócenie właściwego przebiegu drogi
G14 (dz. nr 208) oraz odcinkowo
utwardzono żużlem;
21. Teresław – wykopanie karp
z pobocza drogi (w kierunku m.

Ruda), okopano ok. 150 m rowu
odwadniającego oraz odcinkowo utwardzano drogę tłuczniem
i żużlem;
22. Walercin – Stary Walercin
okopanie północnej strony drogi
G5 (dz. nr 59) rowem (ok. 400 m);
wykonanie ok. 400 m obustronnego rowu na łączniku pomiędzy
Walercinem a Gorzanką;
Ponadto w obecnej kadencji
zmieniony został system prowadzenia robót drogowych. Aktualnie większość prac prowadzona jest w oparciu o własny sprzęt
drogowy, w związku z czym uzyskano duża niezależność i nie ma
konieczności korzystania z usług
firm zewnętrznych. Aby wspomnianą niezależność osiągnąć
uzupełniono brakujący sprzęt poprzez zakup ciągnika rolniczego
ZETOR oraz zmodernizowano
już posiadany, dokonując kapitalnego remontu ciągnika rolniczego Ursus. W zakresie zimowego
utrzymania dróg posiadany asortyment uzupełniono dodatkowo
o pługi do odśnieżania (dla obydwu ciągników oraz koparko-ładowarki CAT) oraz o posypywarkę mieszanki solno-piaskowej, co pozwoliło na znacznie
szybsze i sprawniejsze usuwanie
zalegającej na drodze pokrywy
śnieżnej oraz likwidacji śliskości
nawierzchni. Z kolei w zakresie
letniego utrzymania dróg sprzęt
gospodarczy doposażono w kosiarkę do poboczy i rowów oraz
w recykler, urządzenie do uzupełniania ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Dzięki czemu uzyskano możliwość „łatania dróg”, w każdym momencie,
kiedy realizacja tych prac zostanie uznana za niezbędną i pilną.
W efektywnym zarządzaniu oraz
w kierowaniu pracami drogowymi pomaga monitoring GPS
wszystkich pojazdów drogowych.
System pozwala na bieżąco śledzić lokalizację poszczególnych
pojazdów oraz dysponować najbliższych pracowników w rejony,
gdzie jest pilna bądź nagła potrzeba wykonania określonych prac
drogowych (np. pilnego usunięcia
zasp itp.).
Tytułem podsumowania należy
podkreślić, że mamy pełną świadomość, że w zakresie bieżącego
utrzymania dróg potrzeby mieszkańców zawsze będą przewyższały środki i możliwości naszej
gminy, że bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia, jednakże w naszej ocenie przez ostatnie cztery
lata znacznie poprawiono lokalną infrastrukturę drogową i możemy jednocześnie zapewnić, że
ten kierunek w przyszłości będzie
kontynuowany.
Tomasz Chomko,
Michał Pieńkowski
Pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ekologii

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ UTWORZENIE GRUPY ZAKUPOWEJ

W

okresie ostatnich lat na terenie naszej gminy systematycznie
rozbudowywana
jest sieć oświetlenia ulicznego.
W roku 2010 opraw oświetleniowych było 925, zaś w bieżącym roku jest to 1165 sztuk.
Wszystkie źródła oświetleniowe są sodowe, ze względu na
wysoką skuteczność świetlną i bezpośrednio wynikającą
z tego oszczędność energii. Nie

ma niebezpiecznych i energochłonnych opraw rtęciowych. W
trakcie dobudowy oświetlenia
modernizowane są bądź wymieniane na nowe szafki oświetlenia
ulicznego do sterowania oświetleniem ulicznym. Tam, gdzie
pozwala na to infrastruktura dowieszane są oprawy na istniejących słupach. Jednak wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, budowana jest także no-

wa sieć z własnymi słupami np. w
miejscowościach: Choszczówka
Stojecka, Dębe Wielkie ul. Olszowa, Cięciwa, Walercin, Ostrów
Kania, Kobierne, Choszczówka
Rudzka.
Wzrost punktów świetlnych wiąże się ze wzrostem kosztów zakupu energii. W tym przypadku
nie szukano jednak oszczędności
np. poprzez wyłączanie oświetlenia w godzinach nocnych, tyl-

ko skupiono się na innych możliwościach obniżenia kosztów
utrzymania oświetlenia ulicznego. Szansę zmniejszenia kosztów zużytej energii upatrywano
w utworzeniu Grupy zakupowej energii elektrycznej Powiatu Mińskiego. Pierwszy przetarg odbył się w 2011 roku, w
latach następnych wspólne przetargi także przyniosły korzyści. Grupa zakupowa stała się

na tyle ważnym kontrahentem,
że w 2013 roku cena jednostkowa za energię elektryczną czynną na potrzeby oświetlenia dróg
i placów wynosiła 0,2394 zł netto/kWh, a w 2014 roku spadła do
0,1856 zł netto/kWh.
Impulsem do dalszego rozwijania sieci oświetlenia ulicznego z pewnością są uchwały zebrań sołeckich decydujące
o przeznaczeniu środków Fun-
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ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

R

eferat Gospodarki Komunalnej i Ekologii w ankiecie
przeprowadzonej wśród mieszkańców w połowie 2012 roku był
wskazywany jako drugi, zaraz
po Wójcie Gminy Dębe Wielkie,
do którego mieszkańcy kierują
się ze swoimi sprawami.
Referat realizuje zadania
z zakresu ochrony środowiska
oraz zadania komunalne, takie
jak bieżące utrzymanie dróg,
oświetlenie uliczne oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego - ochrona bezdomnych zwierząt. W celu realizacji
zadań ściśle współpracuje także z innymi jednostkami takimi jak: Starostwo Powiatowe,
Gminna Spółka Wodna, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
PGE S.A., Zarząd Dróg Powiatowych oraz z wieloma innymi. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie właściwie realizować stawiane przed nami cele.
W ostatnim okresie wiele zmian
w pracy naszego Referatu przyniosła tzw. „rewolucja śmieciowa”. Streszczenie efektów podjętych przez nas działań znajdziecie Państwo w dalszej części niniejszej informacji. W dalszym ciągu czynimy starania,
by uszczelnić system opłaty za
gospodarowanie odpadami poprzez monitorowanie wpływających do nas z różnych źródeł
danych o mieszkańcach, którzy
uchylają się od składania deklaracji. Zgodnie z zasadą wszyscy śmiecimy – wszyscy płacimy. Jest to ważne, aby wpływy
z opłat pokrywały funkcjonowanie całego systemu to jest
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, jak
i utrzymania PSZOK-u. Ponadto
w podsumowywanym okresie w
dziedzinie ochrony środowiska
były podejmowane także inne
działania, takie jak:
Rewitalizacja zabytkowego
parku w Dębem Wielkim
W 2012 roku wykonano dokumentację dotyczącą planowanych
prac w zabytkowym parku przy
szkole podstawowej w Dębem
Wielkim. Zgodnie z założeniami w dokumentacji uzgodnionej
z Konserwatorem Przyrody, na
terenie parku wykonano prace
pielęgnacyjne drzewostanu, polegające na regulacji koron drzew,
wycince samosiejek oraz suchych
gałęzi.

Zbiórka elektrośmieci,
zużytych opon i gabarytów
Biorąc pod uwagę bezpośrednie zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzkiego, jakie
stwarza wyrzucanie odpadów
w miejscach przypadkowych np.
w lasach i przydrożnych rowach
Gmina Dębe Wielkie przystąpiła do organizowania akcji pn.
„Sprzątanie Gminy” w ramach
ogólnopolskiej akcji „Sprzątania
świata”.
Od 2011 roku zachęcano mieszkańców do brania udziału
w tym ogólnopolskim „sprzątaniu świata”. Rozdawano mieszkańcom przez sołtysów worki na
odpady oraz wskazywano miejsca ich odbioru. Akcje mieszkańców wspierane są przez dzieci
i młodzież szkół gminnych, którzy także chętnie każdej jesieni
i wiosny przystępują do sprzątania naszej okolicy.
Również od 2011 roku Gmina Dębe Wielkie organizuje dla
mieszkańców bezpłatne zbiórki
odpadów wielkogabarytowych,
elektrośmieci i zużytych opon.
Do chwili obecnej zebrano 94,3
tony elektrośmieci, 36,6 ton zużytych opon oraz 57,9 ton gabarytów. Przypominamy, że od
lipca 2013 roku oprócz organizowanych akcji zbierania tego typu
odpadów przez gminę, można je
oddać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w Dębem Wielkim
przy ul. Przemysłowej 56. Mieszkańcy gminy mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne

wa stawka wspomnianej opłaty
to 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a niższa
stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny to 6 zł.
97,4 % mieszkańców gminy Dębe Wielkie złożyło deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, z czego
95,16% mieszkańców segreguje
odpady komunalne.

Działania w celu
pozyskania deklaracji.
W celu pozyskania deklaracji
zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa organ podatkowy może zażądać złożenia
wyjaśnień w sprawie przyczyn
niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.
Osoby zobowiązane do złożenia
deklaracji są ustalane na podstawie:
- ewidencji podatkowej
- informacji o osobach zameldowanych
- danych o właścicielach z Systemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
Na tej podstawie od października 2013 roku ustalono osoby
zobowiązane i rozesłano 162 wezwań do złożenia deklaracji. Na
wezwanie zostało złożonych 111
deklaracji – które obowiązują od
lipca 2013 roku.
Decyzje o wysokości opłat
za gospodarowanie

Liczba wezwań do osób, które nie złożyły deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wysłanychw 2013 roku

48

Liczba wezwań do osób, które nie złożyły deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wysłanych w 2014 roku

114

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych
w sprawie niezłożenia deklaracji

18

Liczba deklaracji złożonych na wszystkie wezwania

112

Liczba decyzji określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przy oddawaniu odpadów należy
okazać dokument potwierdzający miejsce zameldowania lub dokument potwierdzający uiszczenie takiej opłaty. Sprawozdanie z
jego funkcjonowania znajdziecie
Państwo poniżej.
Gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwalona obecnie podstawo-

2

odpadami komunalnymi
W razie niezłożenia deklaracji
lub uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracjach, Wójt jest upoważniony do określenia w drodze decyzji, wysokości opłaty. Jest to
proces trudny i długotrwały. Nie
ma ustawowych ułatwień w celu
pozyskania informacji w sprawie
zużycia energii, wody itp. Sąsiedzi najczęściej w przypadku wywiadu środowiskowego oświad-

czają, że nie wiedzą i nie widzą
sąsiadów.
Orientacyjna średnioroczna skuteczność segregacji
odpadów - dane o wszystkich odpadach odbieranych
z terenu gminy za okres
1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.:
1. odpady zmieszane: 788 550 kg
2. odpady ulegające biodegradacji: 17 750 kg
3. tworzywa sztuczne, plastik,
odpady wielomateriałowe:
93 970 kg
4. szkło: 61 380 kg
5. papier i tektura: 73 760 kg
Ilość odpadów zebranych
w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (średnioroczna masa):
1. odpady zielone: 1382 kg
2. odpady ulegające biodegradacji: 3178 kg
3. szkło kolorowe: 565 kg
4. szkło bezbarwne: 151 kg
5. papier i tektura: 283 kg
6. tworzywa sztuczne: 2213 kg
7. mieszane odpady opakowaniowe bez szkła: 4653 kg
8. odpady wielkogabarytowe:
33016 kg
9. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny: 1330 kg
10. zużyte baterie i akumulatory: 823 kg
11. zużyte opony: 2951 kg
12. przeterminowane chemikalia: 2168 kg
13. przeterminowane leki: 25 kg
14. inne niż niebezpieczne materiały budowlane i rozbiórkowe:
96789 kg
15. odzież i tekstylia: 18030 kg
Objaśniając dane liczbowe zawarte w tabeli należy stwierdzić, że Gmina Dębe Wielkie
nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu, a wręcz w dużym
stopniu ograniczyła masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz osiągnęła
wymagany poziom recyklingu
ponad dwukrotnie.
Dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny
Uchwała NR KE.XLIX.0007.389.2014

Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 października 2014r.
wprowadza dopłatę do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamiesz-

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania *

7,23%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła**

27,31%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

100%

kują rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i
więcej dzieci objęte Kartą Dużej
Rodziny. Proponowana uchwała
ma na celu wsparcie tych rodzin.
Dopłata, o której mowa w powyższej uchwale przysługuje
rodzinie wielodzietnej w wysokości 4 zł miesięcznie do każdego dziecka objętego Kartą Dużej
Rodziny, które faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość,
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) została złożona prawidłowo
wypełniona deklaracja,
2) nieruchomość jest zamieszkała przez rodzinę wielodzietną,
posiadającą Kartę Dużej Rodziny;
3) odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
4) na dzień złożenia korekty deklaracji właściciel nieruchomości nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ważne do podkreślenia jest
to, że każda rodzina, która jest
uprawniona i chce uzyskać dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi złożyć korektę deklaracji wg
nowego wzoru deklaracji i spełniać powyższe wymagania.
W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej
uchwale niezbędnych do otrzymania dopłaty, właściciel nieruchomości traci prawo do
dopłaty z końcem miesiąca,
w którym nastąpiły zmiany.
Ponadto w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat
w trakcie czasookresu uprawniającego do korzystania z dopłaty,
prawo do dopłaty wygasa z końcem kwartału, w którym wystąpiła zaległość.

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
RAZEM

Kwota dotacji środki zewnętrzne
76 392,51 zł
38 253,52 zł
25 177,93 zł
21 238,20 zł
13 500,00 zł
174 562,16 zł

Edukacja ekologiczna
Rewolucja śmieciowa spowodowała, że musieliśmy nauczyć się
segregować odpady. Jak wiadomo najłatwiej uczą się dzieci, dlatego edukację ekologiczną rozpoczęliśmy właśnie od nich. To nasze pociechy tłumaczą rodzicom
i dziadkom, jak segregacja jest
ważna dla naszego środowiska i ich przyszłego życia. Wiedzę tą zdobyli na prowadzonych warsztatach we wszystkich szkołach oraz uczestnicząc
w konkursie „Segreguj odpady w odpowiednie szuflady” z
bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi. Dorośli zaś otrzymali
kalendarze ozdobione zdjęciami
nagrodzonych prac, które zawierały harmonogram odbioru odpadów. Na wszystkie te działania
pozyskano dotację z WFOŚiGW
w łącznej kwocie 27 500zł.
Program usuwania azbestu
Zadaniem z zakresu ochrony środowiska realizowanym
w latach 2010-2014 jest usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 174 562 zł
(WFOŚiGW i NFOŚiGW) oraz
przeznaczono środki własne
w kwocie 24 583zł. Od 2010 roku unieszkodliwiono z terenu
gminy 455 Mg azbestu to stanowi niespełna 10,5 % całego
zinwentaryzowanego azbestu
znajdującego się na budynkach
naszych mieszkańców. Z tego
powodu program ten będzie realizowany także w latach następnych, tak aby do roku 2032 problem azbestu nie występował już
w naszej gminie.
przygotowały:
Małgorzata Tkaczyk,
Jolanta Bieńkowska,
Katarzyna Szymańska

Kwota środków
własnych

24 582,87 zł
24 582,87 zł

Ilość
unieszkodliwionego
azbestu w t
187,864
84
66,95
48,95
67,639
455,403

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku wynosi w roku 2013 r. 50%.
**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
poziom w roku 2013 wynosi 12 %.

duszu Sołeckiego na ten cel.
Wskazać należy, iż aby zadania
te mogły być w pełni zrealizowane, corocznie przeznaczane
są także środki z budżetu gminy,
aby poprawiać bezpieczeństwo
i komfort życia mieszkańców.
Małgorzata Tkaczyk

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ekologii
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„EKOPOZYTYW MAZOWSZA”

„E

KOpozytyw” to konkurs
podsumowujący 20 lat
działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z mazowieckimi instytucjami (m.in. samorządem, organizacjami pozarządowymi). O powyższy tytuł
na Mazowszu rywalizowało 57

6

Beneficjentów w 8 kategoriach:
1. Ochrona wód. 2. Gospodarka wodna. 3. Odnawialne źródła
energii. 4. Ochrona powierzchni
ziemi. 5. Edukacja ekologiczna. 6. Ochrona przyrody. 7. Pozyskiwanie środków unijnych.
8. Samorząd przyjazny środowisku Mazowsza.
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Uroczysty finał odbył się
23.10.2014r. w Warszawie
w Galerii Porczyńskich (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła
II). GMINA DĘBE WIELKIE
została nominowana w dwóch
kategoriach: EDUKACJA EKOLOGICZNA i SAMORZĄD
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
MAZOWSZA.

Jest to ogromne wyróżnienie,
które z pewnością zainspiruje do dalszych działań na rzecz
naszej ziemi, naszej gminy,
a tym samym dla naszego życia.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. kultury i promocji

akład Komunalny w Dębem Wielkim działa od dnia
1 stycznia 2009 roku w formie
samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały
nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2008 roku (ze zmianami)
oraz na podstawie przyjętego
Uchwałą Nr XXXIV/156/2009
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 2 czerwca 2009 roku Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy
Dębe Wielkie.
Zakład Komunalny działa
w imieniu Gminy Dębe Wielkie
i realizuje zadania w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie.
Zakład Komunalny prowadzi ponadto działalność w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz działalność w zakresie
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Dębe Wielkie.

W związku z zakresem swojej
działalności Zakład Komunalny
prowadzi różne inwestycje. Na
lata 2011-2014 przypadają poniżej opisane przedsięwzięcia realizowane przez Zakład Komunalny w Dębem Wielkim.
Z dniem 1 listopada 2012 roku Zakład Komunalny zmienił lokalizację swojego biura
i przeniósł się z budynku Urzędu Gminy w Dębem Wielkim
do budynku biurowego przy
ul. Zielonej 3. Było to możliwe
dzięki przeprowadzeniu adaptacji budynku wolnostojącego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim. Adaptacja i zagospodarowanie budynku Zakład Komunalny sfinansował ze środków
własnych.
W latach 2010-2012 Zakład
Komunalny działając w imieniu Gminy Dębe Wielkie wybudował sieć wodociągową
w ramach inwestycji pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Aleksandrówka, Kobierne, Olesin,

Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka i Choszczówka
Stojecka”. Inwestycja finansowana była ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach
działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz ze środków pochodzących z dotacji Gminy Dębe
Wielkie. Wybudowanie 25,46
km sieci umożliwiło podłączenie do wodociągu mieszkańcom
Aleksandrówki, Kobiernego,
Olesina, Choszczówki Dębskiej,
Choszczówki Rudzkiej i Choszczówki Stojeckiej.
Kolejną inwestycją realizowaną przez Zakład Komunalny
jest „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dębe
Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie”. Inwestycja
finansowana jest ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz ze

środków pochodzących z dotacji Gminy Dębe Wielkie. Realizacja inwestycji przypada
na lata 2012-2015. Modernizacja mechaniczno- biologicznej
oczyszczalni ścieków obejmuje
jej rozbudowę do przepustowości 650 m3 ścieków oczyszczonych na dobę. Oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków
inwestycja obejmuje budowę
7,1 km sieci kanalizacyjnej w
Dębem Wielkim w ulicach:
Armii Krajowej (fragment od
ul. Kościelnej do Uroczej), Uroczej, Kościelnej (fragment),
Wesołej, Baśniowej, Olszowej, Brzozowej, 103 Batalionu Strzelców (fragment od ul.
Józefowskiej do ul. Alejowej),
Józefowskiej, Willowej, Alejowej, Przemysłowej (fragment
od ul. Szkolnej do ul. Warszawskiej), Pustelnickiej (fragment
od ul. Warszawskiej do ul. Prądzyńskiego), Prądzyńskiego
i Warszawskiej (fragment od ul.
Przemysłowej do ronda). Budowa sieci kanalizacyjnej umożliwi podłączenie do kanalizacji

mieszkańcom w/w ulic, co pozytywnie wpłynie na stan wód
i gleby w tym rejonie.
Inwestycją obecnie realizowaną przez Zakład Komunalny jest
remont Stacji Uzdatniania Wody
w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. Inwestycja realizowana
jest w okresie październik- listopad 2014 roku i obejmuje wymianę złóż filtracyjnych, wymianę pompy wody popłucznej,
dmuchawy oraz rurociągu odprowadzającego wody popłuczne, jak również montaż rozdzielni pneumatycznej i zaworów
odpowietrzających. Dodatko-

wo Stacja zostanie doposażona
w 2 osuszacze powietrza. Koszty remontu Zakład Komunalny
pokrywa ze środków własnych.
W latach 2011 - 2014 (dane do
dnia 31 października 2014 r.) na
terenie gminy powstało łącznie
488 przyłączy wodociągowych
oraz 76 przyłączy kanalizacyjnych. Przyłączone one zostały
do powstającej w tym okresie
sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacyjnej.
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

ILOŚCI ODEBRANYCH PRZYŁĄCZY POWSTAŁYCH W LATACH 2010 - 2014
LICZBA PRZYŁĄCZY (stan na dzień 31.10.2014 r.)
OKRES

WODOCIĄGOWE

KANALIZACYJNE

do końca 2010

1073
176
133
129
150
1561

416
11
13
8
44
492

2011
2012
2013
2014
RAZEM

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 niepełnosprawności.
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
prawo do posługiwania się zna-

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie !
Szanowni Właściciele Działalności Gospodarczej !
Wszystkim Państwu dziękujemy za dokonane wpłaty. Rok
2014 to rok sukcesu GSW DW.
Podziękowania kierujemy do
Właścicieli działalności gospodarczej, którzy wpłacili
w 2014 r. do chwili obecnej
1300 zł Szczególne podziękowania składamy za wpłaty na
działalność statutową. Na konto
GSW DW wpłynęło 2 x 1000 zł
i 200 zł i 50 zł. Razem poza
składkami członkowskim pozyskaliśmy kwotę 3550 zł. Dzięki
Państwa wpłatom, o ile pogoda
pozwoli, zamierzamy wykonać
koszenie rowów po otrzymaniu
oferty cenowej od wykonawców.

kiem „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 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

Szanowni Mieszkańcy!
Zarówno zbliżający się koniec roku, jak i koniec obecnej kadencji władz samorządowych skłania do podsumowań. Realizacja tegorocznego
budżetu przebiega zgodnie
z przyjętymi założeniami.
Zauważamy dość znaczny
wzrost dochodów, a co za
tym idzie i wydatków. Z planowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok dochodów
w wys. 25,7 mln zł, na ostatniej sesji Rady Gminy podniesiono plan do kwoty 27,3 mln
zł. Tegoroczne wydatki, to
kwota 30 mln zł, w tym ponad
8 mln to wydatki majątkowe.
Na inwestycje Gmina Dębe
Wielkie przeznaczyła w bieżącym roku 27% swojego budżetu. Nie jest to mało zważywszy na ciągle rosnące potrzeby
w zakresie wydatków oświatowych i społecznych.
Wydatki oświatowe wzrosły
z 39% budżetu w 2006 r. do
55% w 2013 r. Mimo, że wielkość budżetu ogółem wzrasta,
nie jest łatwo planować i realizować wydatki na inwestycje na wymaganym poziomie.
Wielkość wydatków inwestycyjnych w milionach zł w la-

, Aleksandrówka – 100 mb- do
rozliczenia - udział w konserwacji PKP PLK Siedlce, PKP
– Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
6/ Aleksandrówka RA5 p. Biernacki i Malesa 100 mb wykonano Konserwacja zastępcza
7/ Celinów- RA7- 300mb- wykonano
8/ Cięciwa- Cezarów RC1300mb wykonano
9/Choszczówka Stojecka RA11300mb +- RA12- 100mb= 400
mb- wykonano
10/
ChroślaRH+RH4=
1270mb- wykonano
11/ Chrośla- RH wzdłuż torów
PKP-PLK Siedlce 400 mb wykonano
12/ Cyganka- RC,RC1,RC3, RF1100mb wycinka zagajników

tach 2006-2014 przedstawia
wykres nr 1. Jak obrazuje wykres, po spadku relacji w okresie 2008-2011, od 2012 roku
gmina zaczęła intensywnie angażować środki w zadania inwestycyjne.
W ciągu ostatnich 4 lat wzrosły również nakłady na gminne drogi. Ich wielkość obrazuje
wykres nr 2. W ostatnich latach
na drogi przeznaczane było
średnio 8,5% budżetu, a nawet
w 2011 roku 15%. W przeciągu
poprzednich 4 lat było to 6,6%,
a jeszcze wcześniej tylko 3%
budżetu.
Rozwojowi gminy z pewnością sprzyja absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych.
W okresie ostatnich 4 lat środki, o które gmina wnioskowała i pozyskała to średnio 11%
budżetu, przy czym środki
otrzymane w 2014 r., wraz ze
spodziewanymi na podstawie
podpisanych umów to 19,6%.
W poprzedniej czterolatce
środki zewnętrzne nie przekroczyły 6% budżetu. Uzyskane
dofinansowania to m.in. środki UE, środki FOGR i środki
z Ministerstwa Sportu. Schematycznie wzrost wielkości
pozyskanych funduszy przed-

stawiono na wykresie nr 3.
Wspomaganie się źródłami
zewnętrznymi uwarunkowane jest od posiadaniem, a niejednokrotnie wcześniejszym
wyłożeniem wkładu własnego. Stąd też istnieje konieczność wykorzystywania źródeł
zwrotnych, tj. kredytów i pożyczek. Należy jednak podkreślić, że obecna sytuacja gospodarcza sprzyja inwestowaniu
za pożyczone pieniądze. Obecnie wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej jest na
rekordowo niskim poziomie.
Przykładowo stopa redyskontowa weksli w dniu 9 października 2014 roku została obniżona do 2,25% . Jest to najniższa
wartość od 1989 r. Oznacza to
dostępność tzw. „taniego pieniądza”. Jeszcze w 2012 roku stopa wynosiła 5%. Za 2-3
lata wzrosną nie tylko stopy
procentowe, ale i ceny świadczonych na rynku usług i robót budowlanych, zatem koszty inwestowania będą droższe.
Czas jest sprzymierzeńcem
podejmowanych działań. Na
koniec II półrocza 2014 roku zadłużenie gminy wynosiło niecałe 10 mln zł. Okazuje

Przewodnicząca
Zarządu GSW DW
Jacek Zawadka
Kierownik RZSW MM
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wniosek Wójta, Rada Gminy
również stawki podatków na
2015 rok pozostawiła na niezmienionym poziomie. Mimo
stałych stawek, dochody gminy
z tytułu podatków ciągle wzrastają. Głównie dochody od prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że nasza
gmina staje się przyjazną dla
przedsiębiorców. To ma przełożenie na potencjalne miejsca
pracy dla mieszkańców.
Biorąc pod uwagę pozytywne uwarunkowania lokalizacyjne, wynikające zarówno
z położenia szlaków komunikacyjnych na naszym terenie, jak
i bogactwo ekologiczne głów-

się, że z planowanej do zaciągnięcia (częściowo umarzalnej) pożyczki z WFOŚiGW
w kwocie 6 mln zł na budowę
wodociągu, wskutek korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, gmina zaciągnie tylko 4,7
mln zł. Przy rozłożonym na 3
lata przedsięwzięciu o wartości
9 mln zł, takie posunięcie wydaje się być korzystnym i bezpiecznym.
Na uwagę zasługuje strategia
gminy w zakresie kształtowania polityki podatkowej. Od
roku 2011 stawki podatków lokalnych w gminie Dębe Wielkie utrzymują się na stałym
poziomie. Na ostatniej sesji, na

3 500 000

2012

2013

2014

nie północnej części gminy, obserwujemy stale rosnącą liczbę
ludności napływowej. Pozostaje mieć nadzieję, że przełoży
się to na coraz większe wpływy do budżetu zarówno z tytułu podatków i opłat lokalnych,
jak i udziału w PIT. Na razie
taka tendencja jest widoczna.
Jej utrzymywanie się, pomoże
w przyszłości zadbać zarówno
o potrzeby mieszkańców centralnej części gminy, jak i obrzeży. Przyznaję, że na to liczę.
Bożena Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

wykres nr 3

Wielkość pozyskanego
dofinansowania zewnętrznego
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Teresa Piotrkowicz
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Usunięte awarie drenarskie we wsiach w 2014r.;
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
Koszt awarii - 4840,04zl
Ogółem koszty dotychczasowych konserwacji - 54.840, 04 zł

Wydatki inwestycyjne Gminy Dębe Wielkie w
latach 2004-2014
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20/ Górki RM- 540mb- wykonano
21/Kobierne- RA 200mb- wykonano
22/ Poręby- RC,RC1-1250mb –
wykonano
23/ Ruda-RA1- 400mb- wykonano
24/ Rysie- RC,RG-900mb- wykonano
25/ Dębe Wielkie- RB – 905 mb
od dz. 466/27 do dz. 491/2 ( km
0+805 do km 1+710)- wykoszenie- wykonał Urząd Gminy Dębe Wielkie
26/ RA3 w Dębem Wielkim od
ul. Południowej do ul. Armii
Krajowej - wykonano 1050 mbza kwotę 3520 zł( dotacja Starostwa Powiatowego – 1260 zł).
1+26= Razem konserwacja 15693 mb – za około 50.000zł

wykres nr 1

Relacja udziału wydatków na drogi w wydatkach
ogółem w %

7

13/ Cyganka- RC- 180 mb- wykonano
14/ Cyganka- RC3- 800mb
– wykonano / w tym ;670 mb
GSW Dębe Wielkie + 130mb
wykonała Gmina DW /
15/ Cyganka- RA 10 – 105 mbSadowski Andrzej i Józef – wykonano -konserwacja zastępcza
16/ Dębe Wielkie- RA3, RA 4,
RC, RG, RA=1390mb- wykonano .
17/ Dębe Wielkie- RA od ul. Pustelnickiej do ul. Fijałkowskiej 568 mb- wykonano
18/ Dębe Wielkie RA od skrzyżowania ze światłami w kierunku zachodnim 385 mb- wykonano ze środków GDDK i A
19/ Dębe Wielkie- RA od stacji
PKP DW stare do ul. Batalionu
Parasol- 190 mb

wykres nr2

Od dnia 16 czerwca 2014 roku
do dnia 31 października 2014r.
wpłynęło 68 wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karty odebrało 51 rodzin.
Liczba wydanych kart 262
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Prosimy o dalsze wpłaty na
działalność statutową GSW
DW, z zaznaczeniem celu przeznaczenia wpłaty - na konto
bankowe GSW DW - BS MM
50 9226 0005 0000 0648
2000 0030.
Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych
w 2014r. przez GSW DW.
1/ Aleksandrówka- RA8770mb- wykonano- od ul. Staropolskiej do DK nr 2
2/Aleksandrówka RE-680mb
– wykonano- od granicy z gm.
Halinów do ul. Długiej
3/ Aleksandrówka RE1-100mbwykonano- od ujścia do E
4/ Aleksandrówka- RA 5 od
wiaduktu do peronów PKP-PLK 80mb / GDDK i A
5/ Dębe Wielkie- RA5 – 230 mb

GMINNE FINANSE

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
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INWESTYCJE

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2011- 2014
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W GMINIE DĘBE WIELKIE
W latach 2010 – 2012 za zlecenie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim firma - P.H.U.
INWOD Roman Pacek zrealizowała budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Kobierne, Olesin, Choszczówka Dębska,
Choszczówka Rudzka i Choszczówka Stojecka.
Wybudowano około 22,6 km sieci wodociągowej.
W latach 2011 – 2012 na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie firma - ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak
zrealizowała inwestycję pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Dębe Wielkie oraz Olesin, a także budowa kanalizacji sanitarnej na granicy miejscowości Aleksandrówka i Dębe Wielkie obejmująca dwa przejścia
poprzeczne przez drogę krajową nr 2. W ramach
przedsięwzięcia wybudowano blisko 2,9 km sieci
wodociągowej. Wartość zadania to ponad 550 tys.
zł, a dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 240 tys. zł.

W latach 2012 – 2013 na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie firma P.H.U. INWOD Roman Pacek wykonywała zadanie pn. BUDOWA ŁĄCZNIKÓW
SIECI WODOCIĄGOWEJ W TYM ODCINKA
DĘBE WIELKIE – CHROŚLA. W ramach inwestycji wybudowano około 2,8 km sieci wodociągowej. Wartość zadania to ok. 570 tys. zł, a dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 320 tys. zł.

W latach 2014 – 2015 firma P.H.U. INWOD Roman Pacek na zlecenie Gminy Dębe Wielkie zrealizuje zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na
terenie Gminy Dębe Wielkie. Koszt inwestycji to
ok. 5,4 mln zł. W zakresie przedsięwzięcia jest budowa blisko 45 km sieci wodociągowej.
W bieżącym roku zostały wykonane odcinki sieci w miejscowości Aleksandrówka, Dębe Wielkie,
Choszczówka Dębska, 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 oraz
Rysie. Inwestycja zakończy się do 30 października 2015 roku.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA
BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
W latach 2011 – 2014 na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „ADIR” Sp. z o.o wykonało dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę

sieci wodociągowej – ok. 45 km, zgodnie z którą
aktualnie trwa budowa – informacja powyżej.
Wartość opracowania dokumentacji projektowej
to ok. 291 tys. zł.
Obecnie firma GM PROJEKT mgr inż. Grzegorz
Malinowski, na zlecenie Gminy Dębe Wielkie
opracowuje dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ponad 6 km sieci wodociągowej
w miejscowościach: Chrośla, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka, Dębe Wielkie, Kobierne
i Aleksandrówka. Projektowane odcinki zapewnią
większą niezawodność sieci. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie zlecona realizacja.

dzącymi, piłko chwyty, ogrodzenie terenu działki, oświetlenie boiska do gry w koszykówkę oraz
boiska wielofunkcyjnego.Koszt inwestycji wynósł
blisko 800 tys. zł.
Na realizację przedmiotowego zadania została
przyznana pomoc finansowa w wysokości 388
868,00 zł. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Oś 3.
BOISKO SPORTOWE W GÓRKACH

W ramach przedsięwzięcia wybudowano halę sportową połączoną łącznikiem z gimnazjum
w Dębem Wielkim. Obiekt zgodnie z projektem
posiada wymiary 33,90 x 52,36 m, przy czym sala gimnastyczna posiada wymiary 24,18 x 45,14
m i wysokość w kalenicy nieco ponad 11 metrów.
W obiekcie w poziomie parteru znajduje się sala sportowa przeznaczona maksymalnie do jednoczesnego przebywania 300 użytkowników, zaplecze szatniowo – sanitarne, pokój nauczycielski
z szatnią, magazyn sprzętu sportowego, sala do
baletu i pomieszczenia sanitarne. W poziomie piętra zlokalizowano 4 sale dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia higieniczno – sanitarne i krzesełka
dla widzów.
Cała inwestycja związana z realizacją budowy
hali sportowej w Dębem Wielkim wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad
inwestycją wyniosła około 4,7 mln zł, przy czym
zadanie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 1,2 mln zł.
BUDOWA ZESPOŁU BOISK
W MIEJSCOWOŚCI RUDA
W 2012 roku na zlecenie Gminy Dębe Wielkie
firma „DAWAR Sport” Sp. z o.o. zrealizowała budowę zespołu boisk w miejscowości Ruda w ramach projektu „Aktywność fizyczna kluczem do
zdrowia, modernizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Rudzie gmina Dębe Wielkie”. Wykonano:
- Boisko pełnowymiarowe z naturalną nawierzchnią trawiastą do gry w piłkę nożną o wymiarach
płyty 100 x 65m.
- Boisko do gry w koszykówkę o wymiarach
15 x 28m z nawierzchnią z poliuretanu,
- Boisko wielofunkcyjne, spełniające jednocześnie rolę boiska treningowego o wymiarach płyty
30 x 50m z nawierzchnią z trawy syntetycznej
W ramach realizacji zadania wykonano ponadto: utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych kostką brukową, dwie wiaty dla zawodników rezerwowych, ławki z wydzielonymi miejscami sie-

Wielkim) – zaprojektuj i wybuduj w ramach programu rządowego Radosna Szkoła”.
Zakres prac obejmował: opracowanie projektu
budowlanego, dokonanie wszelkich formalności
związanych z wykonywaniem robót budowlanych
w zakresie budowy placu zabaw, dostawę wyposażenia na plac zabaw w Dębem Wielkim wraz
z ich montażem i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.Wartość inwestycji wyniosła
229 tys. zł, przy czym gmina pozyskała dotację z
budżetu państwa w ramach Programu Rządowego
„Radosna Szkoła” kwotę 114,5 tys. zł.
PLAC ZABAW W ALEKSANDRÓWCE

OBIEKTY SPORTOWE
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
HALA SPORTOWA W DĘBEM WIELKIM
W 2011 roku na zlecenie Gminy Dębe Wielkie Biuro Projektowe „Arch-dom” Spółka Jawna
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora, opracowało dokumentację projektowo - wykonawczą hali
sportowej z uwzględnieniem łącznika do istniejącego budynku gimnazjum w miejscowości Dębe
Wielkie.
Na podstawie opracowanej dokumentacji Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Spółdzielnia
„ZIB” w okresie czerwiec 2012 roku do października 2013 roku wybudowało obiekt.

INWESTYCJE
dokończenie art. ze str.9
ta w kwocie 58 tys. zł nastąpiła z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
MODERNIZACJA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI CYGANKA
NA UL. WARSZAWSKIEJ

munikacyjnej przed urzędem. Koszt wykonania
wyniósł ponad 357 tys. zł,
Na zadanie Gmina Dębe Wielkie pozyskała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 –
2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
w kwocie 200 tys. zł.

W 2013 roku firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon, wykonała modernizację drogi
gminnej etap III w Cygance”, tj. ul. Warszawskiej
z robotami dodatkowymi. Wykonano na długości ok.1,5 km podbudowę z kruszyw łamanych
o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm. Wartość zadania to ponad 180 tys. zł. Inwestycja poprawiła komunikację między miejscowościami
Choszczówka Dębska i Cyganka. Zadanie uzyskało dotację ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60 tys. zł.

ROBOTY BRUKARSKIE – BUDOWA
CHODNIKA NA ULICY
MAZOWIECKIEJ I LAWENDOWEJ
W CHROŚLI

REMONT ULICY PEDAGOGÓW
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE
W 2013 roku firma DAWAR Sport Sp. z o.o. wykonała prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Górki.
Zakres robót obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu
o wymiarach 32x19m. Ponadto wykonano również piłkochwyty, utwardzono teren betonową
kostką brukową na ciągu pieszym oraz podjeździe
do boiska oraz wykonano ogrodzenie z siatki.
Wartość inwestycji to ponad 225 tys. zł. a gmina
pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z kwotę 50 tys. zł.
BOISKO W CYGANCE
W 2014 roku Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku wykonała boisko wielofunkcyjne i bieżnię przy Szkole Podstawowej w Cygance.
Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię ze
sztucznej trawy syntetycznej o wymiarach płyty
30 x 54 m natomiast bieżnia posiada nawierzchnię
z poliuretanu. Na płycie boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 26 x 50 m, boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m, boisko do siatkówki o wymiarach
9 x 18 m i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach
10,97 x 23,77 m. Wokół całego boiska wykonano
piłkochwyty oraz ciąg komunikacyjny z kostki
brukowej.
Na przedmiotowym boisku zastosowano trawę
krótką, wypełniona piaskiem kwarcowym o odpowiedniej gęstości i rodzaju włókna zapewniającą dobre parametry odbicia piłki i walory użytkowe dla uprawniania w/w dyscyplin sportowych.
Wartość zadania to ponad 433 tys. zł, a gmina
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spotu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 100 tys. zł oraz
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 w kwocie 98 461,00 zł
PLACE ZABAW
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
PLAC ZABAW W DĘBEM WIELKIM

W 2014 roku na zlecenie Gminy Dębe Wielkie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku
realizowała zadanie budowy placu zabaw w miejscowości Aleksandrówka. Koszt przedsięwzięcia
to ok. 69 tys. zł. Gmina zakupiła urządzenia zabawowe, dzięki którym zostanie doposażony plac
zabaw w Górkach oraz zostanie utworzony plac
zabaw w Choszczówce Stojeckiej.
ODWODNIENIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM
W związku z problemami z wilgocią, na zlecenie
Gminy Dębe Wielkie wykonano dokumentację
projektową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
z drenażem opaskowym fundamentów przy budynku szkoły podstawowej w Dębem Wielkim.

REMONT ULICY STARZEŃSKIEGO,
ULICY LEŚNEJ
I CZĘŚĆ ULICY WSPÓLNEJ
W MIEJSCOWOŚCI RUDA
ORAZ ULICY PIASTOWSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI BYKOWIZNA
ORAZ MODERNIZACJA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI CYGANKA

PRZEBUDOWA ULIC
PRZEBUDOWA ULIC:
BRACI TABISZEWSKICH
I SPÓŁDZIELCZEJ
ORAZ BUDOWA PRZEDŁUŻENIA
UL. BRACI TABISZEWSKICH
DO UL. KOŚCIELNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE
W 2011 roku kontynuowano i ukończono inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczniów Gminy
Dębe Wielkie w drodze do szkoły poprzez przebudowę ulic Braci Tabiszewskich i Spółdzielczej
oraz budowa przedłużenia ul. Braci Tabiszewskich
do ul. Kościelnej w miejscowości Dębe Wielkie.
Wykonawcą robót była firma Roboty Drogowe
Brukarskie Mirosław Krysiuk. Wykonano łącznie około 1km drogi z nawierzchnią asfaltową,
obustronnymi chodnikami, a także oświetleniem
ulicznym i kanalizacją deszczową.
Jednocześnie przy przebudowie przedmiotowych
ulic w/w Wykonawca prowadził budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 1 km. Inwestycja kosztowała ponad 2,7 mln zł, przy czym
projekt drogowy został współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013, zaś budowa kanalizacji
sanitarnej w formie pożyczki z udziałem środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
MODERNIZACJA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI CYGANKA
NA UL. WYBRANIECKICH

W 2012 roku na zlecenie Gminy Dębe Wielkie
firma DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7,
60-458 Poznań na powierzchni ponad 500m2 zrealizowała inwestycję pn. „Modernizacja szkolnego placu zabaw (szkoła podstawowa w Dębem

W 2013 roku Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. wykonało zadanie pn. „Remont ulicy Pedagogów w miejscowości Dębe
Wielkie. Przedmiotem inwestycji było frezowanie
starej i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
na długości ponad 700 m za ok. 206 tys. zł.

W 2011 roku na zlecenie Gminy Dębe Wielkie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
wykonało modernizację drogi we wsi Cyganka,
w ramach którego na ulicy Wybranieckich wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 985 m.
Koszt zadania to ponad 285 tys. zł, z tego zapładokończenie art. na str.10
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W 2014 roku w okresie wiosennym za kwotę blisko 830 tys. zł Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. wykonało prace związane
z położeniem nakładek asfaltowych (mineralno-bitumicznych) wraz z utwardzeniem poboczy na
ulicy Starzeńskiego i ulicy Leśnej w miejscowości Ruda oraz ulicy Piastowskiej w miejscowości
Bykowizna - łącznie nakładki asfaltowej ułożono
na długości blisko 1,7 km Przed realizacją zadania
wymieniono przepusty poprzeczne pod drogami.
ROBOTY BRUKARSKIE
ROBOTY BRUKARSKIE
„ŚCIEŻKA DO INFORMACJI”
BUDOWA CHODNIKA
I MIEJSC PARKINGOWYCH
NA ULICY STRAŻACKIEJ
I PRZY GMINIE

W 2014 roku firma „ALWIL” Albert Winiarek
wykonała inwestycję związaną 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 utwardzenia terenu przed Urzędem
Gminy Dębe Wielkie poprawiając tym samym estetykę otoczenia Urzędu Gminy oraz obsługi ko-

W 2014 roku firma „ALWIL” Albert Winiarek
wykonała chodnik z remontem zjazdów na ulicy
Mazowieckiej i Lawendowej w Chrośli za kwotę
około 430 tys. zł, Gmina Dębe Wielkie pozyskała
dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 –
2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
w kwocie 138 tys. zł.
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
NA DROGI GMINNE
W 2014 roku wykonano projekt 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.
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 z kostki brukowej z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.
WSPÓŁPRACA
Z POWIATEM MIŃSKIM
W ZAKRESIE MODERNIZACJI
DRÓG POWIATOWYCH
W 2011 roku dzięki pomocy gminy Dębe Wielkie Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował „Budowę chodnika od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką w Chrośli poprzez przejazd kolejowy ulicą Parkową w Rudzie do Szkoły Podstawowej w Rudzie
na drodze powiatowej” dł. 200,00mb). Inwestycja
ta w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo
pieszym i podróżnym zwłaszcza dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Rudzie.
W 2011 roku Powiat Miński zrealizował zadanie
inwestycyjne polegające na budowie drogi powiatowej nr 2222W na odcinku Jędrzejnik – Kędzierak. Gmina Dębe Wielkie uczestniczyła finansowo a mieszkańcy włożyli pracę społeczną przy
wykonaniu utwardzenia betonowego drogi na długości 500 metrów.
W 2012 r. Powiat Miński dzięki pomocy finansowej
naszej gminy zrealizował zadanie pod nazwą „Budowa chodnika Dębe Wielkie – Ruda – Kędzierak”.
W 2014 roku Powiat Miński przy udziale pomocy
finansowej Gminy Dębe Wielkie w formie dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł rozpoczął realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr
2218W Dębe Wielkie – Pustelnik – Helenów na odcinku od drogi krajowej nr 2 do skrzyżowania z ul.
Powstańców w Dębem Wielkim (budowa chodnika).
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MODERNIZACJA BUDYNKU
GIMNAZJUM W DĘBEM WIELKIM
W 2014 roku firma SZT Sp. z o. o. zrealizowała
prace modernizacyjne wewnątrz budynku gimnazjum w Dębem Wielkim związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz zapewnieniem dostępu
dla osób niepełnosprawnych.
Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 214 tys. zł.
ELIMINACJA
WYKLUCZENIA CYFROWEGO
W GMINIE DĘBE WIELKIE
– Z WIEDZĄ PRZEZ ŚWIAT
Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfi¬nansowany
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 % w kwocie 697.710,00 PLN
Przekazano do użytkowania sprzęt komputerowy oraz zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu dla 65 gospodarstw domowych oraz w ramach
działań ko¬ordynacyjnych dla 6 jednostek podległych Gminie Dębe Wielkie (szkołom podstawowym, oraz bibliotekom publicznym w Dębem
Wielkim i filii w Cygance). Przeprowadzono również modernizację sieci, która polegała na objęciu
powierzchni budynku zasięgiem dostępu do sieci
za pośrednic-twem bezprzewodowych punktów
dostępowych.

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dębe Wielkie. Przedmiotowa zmiana studium objęła swym zakresem kilka fragmentów terenu Gminy Dębe Wielkie, Oprócz wymienionej
powyżej zmiany studium, w dniu 15 maja 2014r.
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna
– Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin i Gorzanka, Gmina Dębe
Wielkie. Ponadto trwa także procedura formalno
- prawna opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości: Dębe Wielkie, Kobierne i Chrośla. Niniejsza procedura jest na etapie uzyskiwania zgody
na przeznaczenie na cele nierolnicze. Marszałek
Województwa Mazowieckiego wydał już decyzje
w zakresie zmiany przeznaczenia na cele nieleśne
gruntów leśnych prywatnych położonych na terenie w/w miejscowości, które w projektach planów
posiadają przeznaczenie inne niż leśne. Jednakże
w dalszym ciągu Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nie wydał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze,
gruntów rolnych podlegających ochronie zgodnie
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
a przeznaczonych w projektach wyżej opisanych
planów na cele inne niż rolne. 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

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W dniu 27 marca 2014r. Rada Gminy Dębe Wielkie uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

KULTURA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

KULTURA

U

rząd Stanu Cywilnego
w Dębem Wielkim organizuje obchody 50-lecia Pożycia Małżeńskiego swoich mieszkańców. W roku 2010 jubileusz
obchodziło 15 par, a uroczystość
odbyła się 18 kwietnia 2011r. .
Dnia 30.11.2011r. obchodziły
jubileusz pary, które ślubowały
sobie w 1961r. i było to 13 par.
Kolejny jubileusz to pary, które
pobrały się w 1962 r. Wręczenie medali 11 parom odbyło się
6 grudnia 2012r. Rok 2013 to obchody jubileuszu 11 par. Jubileusz obchodziliśmy 21 listopada

2013 r. Były to
miłe spotkania
z
wręczeniem odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanych przez Prezydenta RP oraz oprawą artystyczną
w wykonaniu uczniów szkół
z terenu gminy Dębe Wielkie.
Tegoroczny Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego
świętowały pary:
1. Ambrożkiewicz
Wiesław i Irena
2. Barszczewski
Sylwester i Maria Aleksandra
3. Biernacki
Marian Zygmunt i Marta Elżbieta
4. Boczkowski
Tadeusz i Barbara Aniela

5. Jaszczyk
Bolesław i Anna
6. Klauziński
Ignacy Feliks i Hanna Barbara
7. Kobza
Szczepan Jan i Emilia
8. Kowalczyk
Henryk i Helena
9. Ogrodniczuk
Zygmunt i Krystyna Zofia
10. Paska
Marian i Krystyna
11. Przysowa
Czesław i Krystyna Józefa
12. Szatański
Henryk i Barbara
13. Wieczek
Władysław i Helena
Z tej okazji w dniu 6 listopada 2014r. w Klubie Samopomocy „Dziupla” działającym przy

Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
odbyła się jak co roku uroczystość dokonania aktu dekoracji
Dostojnych Jubilatów medalami
za długoletnie Pożycie Małżeńskie. To „magiczne” święto, które obchodzi się po 50 – ciu latach
pożycia małżeńskiego. Nie każdemu jest dane, aby po 50 latach
mógł myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by przypomnieć sobie wszystkie lata
wspólnego życia i radośnie obchodzić Złote Gody. Naszym Jubilatom życie tego nie poskąpiło.
Te wspólne 50 lat to symbol
wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Dzisiejszy świat, zwłaszcza ludzie młodzi wstępujący

w związek małżeński potrzebują wzorów do naśladowania,
które pokazują, że można razem, wspierając się wzajemnie
przeżyć wiele lat.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, za każdy siwy włos na ich
skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami. Uroczystej dekoracji dokonał Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Przy wręczeniu
medali towarzyszył Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Pan Mirosław Siwik oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Małgorzata Gańko. Jak co roku spotkanie od-

było się w bardzo miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty,
pamiątkowe dyplomy i zdjęcia,
serdeczne życzenia oraz tradycyjnie lampka szampana. Atmosferę umilił dodatkowo występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górkach.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy doczekania kolejnych jubileuszy
w zdrowiu i w zgodzie.

wie: Wojtek Nowak – uczeń III
klasy Szkoły Podst. w Dębem
Wielkim, który ostatecznie zajął III miejsce w kategorii szkoły podstawowe oraz drugi uczeń
– Damian Murach z II kl. dębskiego gimnazjum zajął I miejsce
w kategorii gimnazja oraz został
jednym z sześciu laureatów, który będzie reprezentował powiat
miński w etapie wojewódzkim.
Pomimo rozwoju techniki,
ogólnej tendencji minimalizmu
mowy w słowie i piśmie powyższa przygoda z żywym słowem
jest ciekawym i inspirującym in-

strumentem dla naszych dzieci
i młodzieży. Bo przecież warto
mieć coś ciekawego do powiedzenia innym, a zwłaszcza powiedzenia czegoś od siebie, a to
już jest sztuką !!!

Małgorzata Gańko
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Dębem Wielkim

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

D

awno dawno temu , wielki
pasjonata języka polskiego,
Mikołaj Rej napisał: „A niechaj
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…”
O tak - nie tylko mają, ale też
potrafią pięknie opowiadać
o swojej Ojczyźnie, a zwłaszcza
o miejscach, zabytkach, legendach, historii czy najistotniejszych wydarzeniach związanych z własnym regionem –Mazowszem, Gminą czy miejscem
zamieszkania – o tzw. małej Ojczyznie.

Od wielu lat, corocznie organizowany jest w całej Polsce Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
dla Dzieci i Młodzieży, którego
celem jest promocja języka polskiego, zachęcenie do promowania kultury żywego słowa
i przede wszystkim odkrywania talentów krasomówczych.
W bieżącym roku eliminacje powiatowe odbyły się 9 października 2014r w Zespole Szkół nr
2 w Mińsku Mazowieckim pod
patronatem Burmistrza Miasta
Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego oraz Wójta

Fot.: Dariusz Mieczysław Mol „Strefa mińska”

Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa
Kalinowskiego. Siedemnaścioro uczestników z podstawówki, gimnazjum i szkół średnich
walczyło słowem, emocjami,

własnymi przeżyciami, tak by
w efekcie być najbardziej przekonywującym. Na powyższym konkursie Gminę Dębe Wielkie godnie reprezentowali dwaj ucznio-

Gratulujemy
zwycięzcom
i życzmy dalszych sukcesów.

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. kultury i promocji

W

piątkowe popołudnie 10
października 2014 roku
na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej przyjechała Katarzyna Enerlich – dziennikarka,
autorka książek m.in. Prowincja
pełna marzeń, Prowincja pełna
gwiazd, Prowincja pełna słońca,
Kwiat Diabelskiej Góry, Kiedyś
przy błękitnym księżycu, Oplątani Mazurami.
Katarzyna Enerlich studiowała
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zawodowo zajmowała
się dziennikarstwem, była pracownikiem informacji turystycznej i promocji miasta oraz opiekunką osób starszych.
Podczas kameralnego spotkania autorka powiedziała, że już
we wczesnym dzieciństwie postanowiła zostać pisarką. Zadebiutowała jako 12-latka w czasopiśmie „Płomyk” artykułem

S

ezon treningowy 2014/2015
rozpoczął się w Akademii
Sztuk Walki na początku września
w 6 sekcjach na terenie powiatu
mińskiego: w Dębem Wielkim,
Mińsku Mazowieckim, Brzezinach, Stojadłach, Brzózem i Cygance. Do treningów Taekwon-do
przystąpiły dzieci już od 4 roku
życia, młodzież i dorośli.
W Dębem, oprócz treningów
Taekwon-do ITF ruszyła sekcja

Kick-boxingu, a także grupa biegowa, która ma swoje spotkania
w czwartki od 19 na sali gimnastycznej.
Już 20 września reprezentanci
ASW w składzie: Dawid Matwiej
(V dan), Monika Wtulich (II dan)
i Michał Jabłoński (1cup) wybrali się na ogólnopolskie zebranie
dla trenerów i instruktorów oraz
specjalistyczny kurs sędziowski praktyczny i teoretyczny Ta-

spędzonych miło chwilach, będą przypominały pamiątkowe
zdjęcia uczestników spotkania
z pisarką. Na zakończenie można było nabyć książki autorki
i otrzymać autograf.
Agnieszka Wielgo

Ż

yjemy w czasach, w których jest wiele lęku i cierpienia, wojny, katastrofy i wypadki są codziennością. Zastanawiając się głębiej – bieżącym
problemem jest również pogarda wobec starszych i cierpiących. Kampania „Pola nadziei”
to pomysł „Ośrodka Hospicjum
Domowe”, który od wielu lat
działa i pomaga z dużym uznaniem i zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Z każdym rokiem przybywa nowych wolontariuszy niosących
bezinteresowną pomoc oraz
przybywa symbolicznych pól
żonkili, a pozyskane fundusze
ze sprzedaży cebulek trafiają do
coraz większego grona potrzebujących m.in. do podopiecznych hospicjów.
Żonkil sadzony jesienią, zakwitnie wiosną, a jego delikat-

ny i urokliwy kwiat będzie sygnałem dla tego świata, że jest
nadzieja, miłość, pokój oraz jak
wiele jest wokół nas życzliwych
osób, otwartych na potrzeby
słabszych. Wspólne sadzenie to
chwila zadumy, ale także symbol, który ma przypominać
wrażliwość naszych serc solidaryzując się z osobami cierpiącymi. By nieść nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
W gminie Dębe Wielkie do powyższej akcji przyłączyły się
szkoły oraz osoby prywatne.
Nasze dębskie gimnazjum przez
cały październik już na wstępie
– na drzwiach wejściowych do
szkoły - witało gości obklejonymi informacjami o akcji, zapraszało do współpracy, w efekcie
czego powstał piękny żonkilowy zakątek przy budynku szkoły. Również do akcji przyłączyły

Dyrektor
Gminnej
Biblioteki Publicznej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBEM WIELKIM
Godziny otwarcia wypożyczalni,
czytelni, czytelni internetowej:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA 		
CZWARTEK
PIĄTEK 		

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

P

omimo chłodniejszej aury
w Małym Przedszkolu mamy
pełne ręce pracy. Wspólnie przygotowujemy dzieła plastyczne
o tematyce jesiennej, uczymy się
nowych piosenek i kształtujemy
czynne postawy wobec własnego
zdrowia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób zadbać
o nasze zdrowie.
13 października 2014 r. z okazji
Dnia Nauczyciela przedszkolaki
przygotowały przedstawienie teatralne. Mali podopieczni wcielili się
w postacie zwierzątek leśnych, które w sposób czarujący odgrywały
swoje role. Aż miło było popatrzeć,
jak barwnie poubierani, śpiewali
i tańczyli w rytm muzyki. Grono
zaproszonych gości było pod wielkim wrażeniem występu maluchów.
Częste przebywanie na świeżym
powietrzu daje przedszkolakom
możliwość zabawy jak również
pobudza zainteresowanie otaczającym światem. Dlatego podczas
spacerów nie zapominamy o dyskusji: „co zmienia się w przyrodzie
w poszczególnych porach roku”.

o rodzinnym Mrągowie. Później Pani Katarzyna Enerlich
mówiła o swoich kolejach życia, o podejmowaniu trudnych
i ryzykownych decyzji. Dziś nie
żałuje swoich życiowych wyborów, gdyż jak sama stwierdziła
„czasem warto zamknąć drzwi,
aby mogły otworzyć się wrota”
a „życiowe zakręty tak naprawdę tylko prostują nasze życie”.
Dla niej utrata pracy stała się kluczem do spełnienia największego
marzenia – zostania pisarką.
Inspiracje dla swojej twórczości nasz gość czerpie z życia
innych ludzi, z prawdziwych
zdarzeń. Pisarka przedstawiała
ciekawe historie związane z powstawaniem jej powieści, które
okraszała licznymi anegdotami. W książkach porusza wiele
wątków obyczajowych, społecznych, dotyka trudnych tematów.
Autorka z pasją wypowiadała
się o rodzinnych stronach – MaBIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / LISTOPAD 2014
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ekwon-do ITF dla osób posiadających licencję sędziowską oraz
ubiegających się o te uprawnienia.
Natomiast tydzień później (27.09)
kadra klubu miała okazję sprawdzić swoją formę na zawodach
zorganizowanych przez Jacka Keslera z okazji 10lecia klubu Ronin
Tang Soo Do w Stanisławowie.
4 października w Oleśnicy miał
miejsce szkolenie instruktorskie
oraz zebranie Polskiego Zrzesze-

DĘBSKIE „POLA NADZIEI”
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE….

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

KATARZYNA ENERLICH W DĘBEM WIELKIM
zurach, bardzo bliskich jej sercu. Dlatego ten motyw bardzo
często przewija się w jej książkach. Pani Katarzyna okazała się osobą życzliwą, otwartą,
pełną pozytywnej energii oraz
uroku osobistego. Szybko zjednała sobie sympatię czytelników
i nawiązała z nimi bliską więź.
Ten piątkowy wieczór na długo
zostanie w naszej pamięci, a o

AKADEMIA SZTUK WALKI
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21 października 2014r. odbyła się wycieczka do kina I-MAX
w Warszawie na repertuar pt.
„Pszczółka Maja”. Film okazał
się niesamowitym przeżyciem.
Dodatkową atrakcją był oczywiście przejazd autokarem bez
obecności rodziców. Po powrocie, dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń, z ogromnym
uśmiechem na twarzy. Kolejnym ważnym, jakże przejmującym wydarzeniem, była próbna ewakuacja w szkole, mająca
na celu ćwiczenie bezpiecznego opuszczenia budynku. Po zakończeniu części praktycznej,
przedszkolaki miały okazję spotkać się ze Strażakami, którzy
w formie pogadanki przedstawili
zasady prawidłowego zachowywania się w sytuacji zagrożenia.
Podczas spotkania poruszono temat wzywania pomocy z dużym
naciskiem na oswojenie dzieci
z widokiem strażaka, ubranego
w pełne ubranie ochronne.
Wszystko odbyło się w radosnej
i miłej atmosferze.

się dwie gminne podstawówki:
Szkoła Podstawowa w Dębem
Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Rudzie. Tutaj powstały kolejne żonkilowe rabatki.
Podsumowując naszą gminną
kampanię „Pól Nadziei”, w rozmowach z koordynatorami akcji poszczególnych szkół usłyszałam same pochwały o dzieciach i młodzieży. To, że chętnie
uczestniczą w tego typu akcjach
i odpowiedzialnie pochodzą do
tematu jest wspaniałą wartością.
Wartością, która niesie nadzieję…by wiosną pobudzić nasze
serca jeszcze bardziej, jeszcze
bardziej na drugiego człowieka.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. kultury i promocji

Zajęcia organizowane w przedszkolu rozbudzają ciekawość,
a tym samym stwarzają okazję do
gromadzenia różnych doświadczeń i zwiększenia umiejętności
intelektualnych. Pobyt w przedszkolu to nie tylko nauka i zabawa, ale również podróż zdobywania coraz to nowszych umiejętności. Przed nami przygotowania do
kolejnych uroczystości
Stowarzyszenie Sosenka ściśle
współpracuje ze Szkołą Podstawową w Górkach wspólnie poszukując innowacji edukacyjnych. Dzięki temu przystąpiliśmy
do Ogólnopolskiego Projektu
Polskiego Związku Szachowego
„Edukacja przez Szachy w Szkole” jest to pilotażowy program
wprowadzenia nauczania gry
w szachy w edukacji wczesnoszkolnej w kilku dziesięciu szkołach
podstawowych na terenie całego kraju przez dwa lata. Zostanie
przeszkolony nauczyciel z metodyki nauczania gry w szachy.
Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie
umiejętności matematycznych
polskich uczniów. Szczególnie
w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów
oraz kształtowanie ważnych cech
osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Danuta Zduńczyk /Prezes
Marta Kąkol /Sekretarz
Stowarzyszenia „Sosenka”
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nia Taekwon-do ITF,w którym
wziął udział Trenera Dawid Matwiej (V dan). Szkolenie obejmowało Hosin-Sul (samoobronę)
oraz układy na stopnie uczniowskie. Było to przestiżowe spotkanie instruktorów z całego kraju.
Z kolei, w weekend 11-12 października Szkoła Podstawowa
w Górkach stała się miejscem integracji dla adeptów Taekwon-do
z Akademii Sztuk Walki. Na biwak stawiło się ponad 40 osób
z Brzezin, Cyganki, Dębego
Wielkiego, Mińska Mazowieckiego i Stojadeł. Opieką, a także
organizacją atrakcji zajęła się kadra w składzie: Dawid Matwiej
(V dan), Monika Wtulich (II
dan), Joanna Mazurowska (I dan)

i Agnieszka Sawka (6 cup).
Akademicką integrację rozpoczął spacer po lesie, potem przyszedł czas na wspólny trening
Taekwon-do, podczas którego
zawodnicy z różnych sekcji mogli porównać swoje umiejętności
z rówieśnikami i „podpatrzyć”
technikę starszych stopni. Wieczór uświetniło oglądanie meczu
reprezentacji Polski w piłce nożnej. Natomiast dla sympatyków

muzyki i tańca zorganizowano
dyskotekę.
Serdecznie zapraszamy na treninigi. Rozpocznij swoją przygodę
z Taekwon-do – najwspanialszą
ze wspólczesnych sztuk walki.
Więcej info pod nr tel.: 507-145636 i na www.asw-tkd.pl, a także
na naszym profilu na facebook’u.
M Wtulich
Stowarzyszenie
Akademia Sztuk Walki

VII POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI
ORAZ GMINNE POCZTÓWKI DO ŚWIĘTEGO

W

hołdzie papieżowi –
Polakowi Janowi
Pawłowi II czternaście lat temu
Sejm RP ustanowił dzień 16 października jego świętem, natomiast Kościół Katolicki równolegle obchodzi w każdą niedzielę
poprzedzającą rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na papieża tzw.
Dzień Papieski (12 października
2014r.).
W tym roku VII Powiatowy
Dzień Papieski został zorganizowany przez trzy mińskie szkoły:
Gimnazjum im. Karola Wojtyły, Gimnazjum Miejskie nr 2 im.
Jana Pawła II oraz Salezjańskie
Gimnazjum im. św. Jana Bosko.
Tegoroczny konkurs przebiegał
pod hasłem „Pocztówka do świętego”, którego owocem była przepiękna kolekcja ponad 400 pocztówek nadesłanych z powiatu,

w tym naszych
dębskich młodych artystów
z gminnych
szkół: Dębego Wielkiego,
Rudy, Górek
i
Cyganki.
Ponadto niektóre
szkoły dodatkowo
zorganizowały we własnym zakresie kolejne
przedsięwzięcia, przybliżające
i upamiętniające papieża Polaka. Szkoła Podstawowa w Rudzie przygotowała spotkanie
w kościele parafialnym w Chrośli
pt.: „Kwiatki świętego Jana Pawła II” podczas którego dzieci,
młodzież i dorośli śpiewali pieśni
związane ze św. Janem Pawłem II,
czy te które były bliskie jego sercu.
Natomiast w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim dzieci ze

FINAŁ 2 3
T RY
WIELKIEJ ORKIES POMOCY
ZNEJ
Ś W I ĄsięT EdoCkoowoli zbliżamy
opieki seniorów” cała Polska i nie

P

lejnego - 23 Finału WOŚP.
Znamy już oficjalny termin i hasło tegorocznej imprezy. Zatem
miło nam poinformować, że w
niedzielę 11 stycznia 2015r pod
hasłem „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych
i onkologicznych oraz dla godnej

tylko będzie żyła czerwonym serduszkiem. Mam nadzieję, że po
sukcesie zeszłorocznego finału,
nasza gmina również tego dnia
licznie i aktywnie przyłączy się
do ww. akcji.
Serdecznie zapraszam instytucje,
firmy i osoby prywatne do współpracy oraz polecam profil nasze-

Szkolnego Koła Caritas zorganizowały po mszy św. zbiórkę na
fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która funduje m.in. stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.
Jan Paweł II to wyjątkowy człowiek, a Jego dzieło i nauczanie to
wielki skarb, nie zapominajmy
o tym !!!
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. kultury i promocji

go sztabu na FB, na którym to na
bieżąco będziemy informować o
pomysłach, działaniach czy potrzebach. Równocześnie podaję
kontakt ze Sztabem:
wosp@debewielkie.pl
lub tel.: 503-015-608.
Anna Piotrkowicz
Szef Sztabu WOŚP
Dębe Wielkie

„MOJA PRZYSZŁOŚĆ” Z UŚMIECHEM

O

d września br. Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”
uczestniczymy w projekcie „Moja przyszłość - Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dębem Wielkim. Jest
to projekt Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z samorządem
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Obej-

muje zajęcia z języka obcego,
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem
i doradztwem edukacyjno – zawodowym, co jest nowością i dodatkową zaletą programu. Udział
dla wszystkich uczestników w zajęciach jest nieodpłatny. Istotną
cechą zajęć prowadzonych w ramach tego projektu jest twórcze,
nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy. Dlatego kadra prowadząca powyższe zajęcia

główny nacisk stawia na zaangażowanie uczniów oraz wychodzenie poza schemat zajęć klasowo –
lekcyjnych.
Życzymy wszystkim uczestnikom
„Mojej przyszłości” pozytywnych
doświadczeń oraz twórczych pomysłów oraz by krok w przyszłość
był krokiem z uśmiechem.
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenie
„Szkoła z uśmiechem”

SPORTOWA GMINA

W

PIŁKA NOŻNA I SIATKÓWKA
W G.L.U.K.S PŁOMIEŃ DĘBE WIELKIE

G

.L.U.K.S Płomień Dębe Wielkie to organizacja
wspierająca kulturę fizyczną
na terenie gminy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych .W jej szeregach znajduję się m.in. drużyna piłkarska
Płomień Dębe Wielkie, która
w tym roku reprezentowana jest
w trzech rocznikach rozgrywkowych. Dzięki dotacji z budżetu gminny Dębe Wielkie
nasz klub uczestniczy w rozgrywkach OZPN Siedlce w
rocznikach 2002/03, 1996/98
oraz w rozgrywkach senio-

rów A klasy. W Naszych zajęciach uczestniczy około 40
chłopców oraz liczna grupa
dorosłych piłkarzy. Wszystkie
nasze mecze rozgrywane są
na Gminnym boisku w Rudzie
przy ulicy Szkolnej.
Możemy się pochwalić, że
nasza dorosła drużyna zajmuje pozycję lidera rozgrywek
A klasy i celem jest awans do
wyżej klasy rozgrywek.
Miło nam poinformować, że
od października 2014 pod nazwą Płomień Dębe Wielkie
występuje drużyna siatkarska,

grająca w I lidze powiatowej.
Jest to kolejny krok w rozwoju
naszego Stowarzyszenia.
Nasza organizacja wspiera również czynnie młodzież
i dzieci z naszych szkół na terenie gminy poprzez zapewnienie im dojazdów na zawody
sportowe w różnych rozgrywkach prowadzonych przez LZS
Siedlce czy SZS w Mińsku
Mazowieckim.
NABÓR DO SEKCJI PIŁKARSKIEJ ROCZNIK 2000
i 2001 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE
TALENTY PIŁKARSKIE
Z NASZEJ GMINY. ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ WE
WTORKI W HALI SPORTOWEJ W DĘBEM WIELKIM.
KONTAKT ORAZ ZAPISY
NR TEL 609673033
Mirosław Garbecki

Prezes G.L.U.K.S „Płomień”

mgarbecki@gmail.com

IV OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W

niedzielę – 26 października, odbył się IV Otwarty
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sulejówka. Do
rywalizacji przystąpiło łącznie
ponad 50 zawodników z całego powiatu. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach: Open
mężczyzn, kobiet oraz dzieci.
Organizatorzy zaskoczeni byli
tak dużą liczbą startujących jak
i prezentowanym poziomem gry.
Nie mogło zabraknąć reprezentacji sekcji tenisa stołowego
z Dębego Wielkiego. Nasi zawodnicy, pomimo tego, że
w swoich grupach trafili na zawodników starszych, bardziej
doświadczonych, to walczyli do
samego końca, a o wynikach
często decydowały pojedyncze
punkty lub dodatkowy set.
Oliwier Makowski oraz
Krzysztof Bątruk zdominowali
najmłodszą kategorię, bez problemów przemknęli przez eliminację i spotkali się w finale,
gdzie Krzysztof po wyrównanym meczu musiał uznać wyższość Oliwiera.
Był to dobry start przed pla-

nowany na 15 listopada turniejem tenisa stołowego w Dębem
Wielkim.
W rywalizacji udział brali:
1. Karol Szymczuk (kat. open)
2. Paweł Bątruk (kat. open)
3. Michał Pajor (kat. open)
4. Rafał Wtulich (kat. open)
5. Patryk Piwek (kat. open)
6. Krzysztof Bątrkuk ( kat. dzieci) – II MIEJSCE
7. Oliwier Makowski (kat. dzieci) – I MIEJSCE
Młodzież oraz dzieci z terenu
gminy Dębe Wielkie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z tenisa stołowego. Wystarczy własna rakietka, piłeczka oraz wo-

da do picia. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem:
728-473-959 lub mailowo:
sport@debewielkie.pl. Treningi
odbywają się w hali sportowej
w następujące dni:
Gr. początkująca (S.P. kl IVVI): środa oraz piątek 1600 -1700
Gr. zaawansowana (oraz Gimnazjum): poniedziałek, środa
oraz piątek 1700- 1800
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

W

gowe punkty.
Pomimo długiego majowego
weekendu, ponad 80 osób wzięło udział w Gminnym Turnieju
Tenisa Stołowego, który w dniu
3 maja został rozegrany na Dębskiej hali.
Z końcem czerwca hala w Dębem ponownie stałą się areną
siatkarskich zmagań Tym razem
Nasi uczniowie klas IV-VI SP.
podzieleni na 7 zespołów, rywalizowali w ramach turnieju mini siatkówki zorganizowanym
na zakończenie sezonu przez
szkółkę „Aseco Metro Volley.”
Z początkiem sierpnia aż 17
drużyn z różnych części Polski
wzięło udział w Turniej Koszykówki Ulicznej „Streetball Jam
Dębe Wielkie”.
Dużym
zainteresowaniem
i frekwencją cieszył się październikowy turniej piłkarski
Respekt Cup, w ramach którego
ponad 50 dzieci z terenu gminy
i okolic wspólnie rywalizowała
ze sobą.
Nie sposób w tym artykule wymienić wszystkich zawodów
i inicjatyw sportowych jakie
rozegrane zostały na Naszym
obiekcie.
Zapraszamy na http://www.debewielkie.pl, gdzie w zakładce:
sport/wydarzenia sportowe można dowiedzieć się więcej na temat
imprez, a także sukcesów sportowych Naszych mieszkańców.
Obecnie dla mieszkańców Naszej Gminy posiadamy szeroką
ofertę zajęć sportowych odbywających się w hali.

Dzieci oraz młodzież zapraszamy na zajęcia w zakresie:
1. Tenisa stołowego, sekcja Dębe
Wielkie: środa i piątek (16:0017:00) Rafał Wtulich tel.: 728473-959
2. Piłki siatkowej „Aseco Metro Voley”: poniedziałek (16:3018:00) oraz czwartek (18:3020:00) mgr Robert Szumowski
tel.: 502-567-066
3. Piłki nożnej K.S. „Respekt”:
wtorek oraz czwartek (16:0017:30) mgr Kamil Kania tel.:
696-013-143
4. Piłki nożnej „Futbol Academy”: poniedziałek (18:00-19:30)
i czwartek ( 17:30 – 19:00) Rafał
Błażejewski tel.: 664-767-409
5. Taneczne „Zumba Kids”:
czwartki (16:30-17:30) mgr Ewelina Kaska- Łobodowska tel.:
502-123-239
Panów zapraszamy na zajęcia
w zakresie:
1.Piłki siatkowej, sekcja K.S.
„Płomień”: środy (20:00-22:00)
Patryk Piwek tel.:507-596-104
Panie zapraszamy na zajęcia taneczne:
1. Zumba: poniedziałki (20:0021:00) oraz czwartki (20:3021:30) Marzena Siła tel.: 796304-682
2.Zumba: wtorki (20.30-21.30)
i czwartki (19:00-20:00) Magdalena Darczuk tel.: 664-172-494
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

PŁOMIEŃ DĘBE WIELKIE VS AFM TEAM JAKUBÓW

17

października hala sportowa w Dębem Wielkim po
raz kolejny stała się areną siatkarskich zmagań. Mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć
zaległy mecz 3 kolejki I ligi Powiatowej Siatkówki, gdzie lokalny klub sportowy Płomień
podejmował drużynę AFM Team z Jakubowa. Przy wsparciu licznie zgromadzonej publiczności zespół z Jakubowa
musiał uznać wyższość gospodarzy. Płomienni wygrali
z AFM Team 3:2 (26:28, 25:19,
20:25, 25:16, 15:12) i zdobyli
pierwsze punkty w tym sezonie.
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

Skład Płomień Dębe Wielkie:
1. W. Jackiewicz 2. W. Bartnicki 3. D. Zawadzki 4. E. Sadurek
5. M. Świstak
6. K. Kalinowski
Skład AFM Team:
1. A. Gołyś 2. P. Miąsek
3. R. Padzik 4. J. Kruszewski

5. M. Zduńczyk 6. B. Lichniak
7. P. Jaguścik 8. M. Nowicki
9. P. Bartnicki
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

SPORTOWE SOBOTY

S

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „RESPEKT CUP”
sobotę 18 października
na hali sportowej w Dębem Wielkim odbył się turniej
piłki nożnej „Respekt Cup” organizowany przez Klub Sportowy Respekt.
Ponad 50 dzieci z terenu naszej
gminy oraz okolic, podzielona na
9 zespołów zaciekle rywalizowało ze sobą, wykorzystując cenne rady trenerów. Przy dopingu
rodziców dzieci odnosiły swoje
pierwsze sportowe sukcesy. Widzieliśmy pot, łzy ale i olbrzymią

naszej Gminie wiele się
dzieje również w zakresie
sportu, a to dzięki rozwiniętej
infrastrukturze sportowej, jak
również prężnie działających
klubów sportowych, które dają
możliwość zorganizowania czasu wolnego lokalnej społeczności oraz wzbudzenia większego
zainteresowania sportem.
W każdym roku organizowane są dla naszych mieszkańców
różnego rodzaju turnieje piłkarskie, siatkarskie czy tenisowe.
Jednym z nowo wybudowanych
obiektów na terenie Gminy Dębe Wielkie jest Hala sportowa, która w ręce mieszkańców
w pełni została oddana początkiem stycznia tego roku. Warto
więc dokonać podsumowania
działalności hali. Przez te 10
miesięcy odbyło sie blisko 20
różnego rodzaju imprez sportowych. Warto przybliżyć kilka
z nich.
W styczniu 20 drużyn z różnych części Mazowsza wzięło udział w turnieju piłkarskim
„Dębe Cup”.
W lutym ponad 110 mieszkańców Gminy wzięło udział
w Turnieju Tenisa Stołowego.
W marcu blisko 130 osób podzielonych na 15 zespołów, rywalizowało o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie w piłce
nożnej.
W kwietniu na Naszym obiekcie mieliśmy okazję oglądać
siatkarskie mecze z samego
szczytu „młodej plus ligi” gdzie
AZT Politechnika walczyła o li-

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SPORT

radość po każdym strzelonym
golu. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, który na koniec
turnieju wręczył pamiątkowe dyplomy i wyraził również podziw
dla młodych piłkarzy. W wyrazie
wdzięczności za wsparcie i pomoc władze klubu uhonorowały
Wójta wyjątkową statuetką.
Kamil Kania oraz Mateusz Parzyszek – trenerzy Klubu Respekt już od blisko roku prowadzą zajęcia z piłki nożnej wpla-

tając w to elementy gimnastyki
korekcyjnej. Obecnie ponad 30
dzieci regularnie uczęszcza ich
zajęcia.
Wszystkie dzieci z klas I-III zapraszamy na zajęcia, które odbywają się we wtorki oraz czwartki
w godzinach 1600- 1730.
Zapisy pod nr tel.: 696-013-143 .
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

portowe soboty to wspólny
projekt trzech niezależnych
organizacji działających w gminie Dębe Wielkie: Sekcja tenisa
stołowego Dębe Wielkie, „Fitness
dla Pań”, Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”. W ramach akcji prowadzone są zajęcia rekreacyjne o sportowym akcencie dla
mieszkańców gminy Dębe Wielkie w dębskiej hali sportowej, co
dwa tygodnie począwszy od 27
września br. Organizatorzy zapewniają bezpłatny trening w zakresie siatkówki i tenisa stołowego oraz opiekę dla najmłodszych.
Na tych ostatnich uczestników
każdorazowo czekają nowe atrakcje przygotowane „z uśmiechem”.
Były już zmagania budowlane gigantycznymi klockami, zmaga-

nia umysłowe w grach towarzyskich, a także podchody, które
sprawdziły niejednego uczestnika zarówno od strony fizycznej
jak i twórczej.
Cieszy nas fakt, że z każdym
kolejnym spotkaniem zainteresowanie powyższym przedsięwzięciem jest coraz większe.
Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych oraz rodziców
z dziećmi do aktywności w Sportowych Sobotach. Z pewnością,
każdy znajdzie tutaj
coś dla siebie, ponadto
organizatorzy otwarci
są na nowe propozycje.
Galeria sportowych
sobót dostępne jest na

www.debewielkie.pl
i www.facebook.com/gmina.
debewielkie

Anna Piotrkowicz

Inspektor
ds. kultury i promocji
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hociaż pogoda za oknem
wskazywała, że lato w pełni,
wakacje niestety dobiegły końca.
Widać to było 1 września, kiedy
hala sportowa wypełniła się roześmianymi uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wszyscy zadowoleni, opaleni wrócili do szkoły, by
zdobywać wiedzę, osiągać sukcesy dydaktyczne i brać udział
w wielu przedsięwzięciach.
75. Rocznica Bitwy pod Dębem
Wspaniała aura nie pozwoliła zapomnieć o tych, co stracili
życie w obronie naszej ojczyzny
i dlatego 14 września społeczność
szkolna obchodziła 75. Rocznicę
Bitwy pod Dębem Wielkim. Jak
co roku uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której
wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych, służb
mundurowych, placówek oświatowych. Po nabożeństwie nastąpił
przemarsz na miejscowy cmentarz parafialny. Tam, przy mogile
Żołnierzy Września 1939r. miały miejsce: apel poległych, salwa honorowa i okolicznościowe
przemówienia. Uroczystość środowiskową zakończył program
artystyczno-muzyczny, w którym
uczniowie upamiętnili i docenili heroizm żołnierzy Wołyńskiej
Brygady Kawalerii. Klasy szóste
wybrały się dla upamiętnienia tej
rocznicy na rajd. Wycieczka rowerowa z historią rozpoczęła się
w słoneczny piątek 19 września.
Ciekawe fakty historyczne związane z odwiedzanymi obiektami
na bieżąco komentował znawca
historii naszej miejscowości pan
Jan Majszyk. Uczestnicy mieli okazję wypocząć przy jednym
z najstarszych obiektów gminy
- dworku rodziny Kurkowskich
w Aleksandrówce, zobaczyć

wiekowy, olbrzymi dąb w okolicy wsi Ostrów Kania, gdzie wpisali się do księgi pamiątkowej.
Szóstoklasiści mieli również
możliwość zapoznania się z przeszłością historyczną odwiedzając wiele wiekowych kapliczek
i krzyży. Żywa lekcja historii zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Atak Pająków
1 października naszą szkołę zaatakowały … PAJĄKI. A a a a….
Tarantula, Czarna wdowa, to tylko niektóre z gatunków, które odwiedziły naszą placówkę. Mało
kto zdecydował się wziąć któregoś z pająków na rękę. Chociaż
właściciel tych okropnych stworzeń zapewniał, że nie zrobią nic
złego, uczniowie woleli nie ryzykować. Spotkanie wywołało wiele emocji. Jednak dzięki takim
lekcjom, które w sposób ciekawy
i zrozumiały przedstawiają wiadomości o budowie, środowisku
życia oraz sposobie odżywiania
i rozmnażania pająków dzieci zrozumiały, że nie należy ich
się bać. „Żywa lekcja” była niesamowitą i bardzo ciekawą formą przybliżającą uczniom świat
przyrody.
Konkurs kulinarny
i Dzień Papieski
10 października odbył się
w świetlicy szkolnej konkurs kulinarny. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowywały w domu
ulubione sałatki, surówki, desery
i ciasta. Swoje potrawy i przepisy prezentowały nam w świetlicy
podczas uroczystego poczęstunku. Potrawy były tak smaczne,
oryginalne, estetycznie przygotowane, że komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników

dyplomami i słodkim upominkiem. W niedzielę 12 października obchodziliśmy już XIV Dzień
Papieski, w tym roku pod hasłem
„Jan Paweł II - świętymi bądźcie.
Dzień ten przypomniał nam nie
tylko osobę Świętego Jana Pawła
II, ale też Jego dzieło i nauczanie.
Z tej racji po Mszach Św. odbyła
się zbiórka pieniędzy na fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Rekordowa próba
Nauka udzielania pierwszej pomocy to jeden z ważniejszych elementów edukacji jaki powinien
posiadać każdy człowiek, dlatego
nasza szkoła podjęła próbę pobicia rekordu w półgodzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Reprezentacja wszystkich klas
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zebrała się 16 października
o godzinie 12:00 i razem z Panem Krzysztofem Rekiem – dyrektorem przystąpiła do zadania.
W akcji udział wzięło łącznie 60
osób. Każdy miał możliwość kilkukrotnie zaprezentować swoje
umiejętności. Jednocześnie pomocy udzielano na 5. fantomach,
a nad przebiegiem próby czuwały: Ewelina Grzechnik, Elżbieta Chodkowska, Emilia Alaba
i Marzena Borkowska. Udział
w tej akcji miał za zadanie nie tylko w ciekawy sposób propagować
niesienie pomocy, kiedy jesteśmy
świadkami wypadku, ale również
wypracować właściwe odruchy,
które mogą pomóc nam zachować
zimną krew i zrobić wszystko co
możliwe dla ratowania życia. Pamiętajmy 2. wdechy i 30. uciśnięć
klatki piersiowej!!!
Atak klonów
Piątek, 17 października, okazał
się być zupełnie wyjątkowym

dniem w naszej szkole. Zaroiło
się od klonów naszych nauczycieli: eleganckich jak Pani Agnieszka Wojda, czy tych z pokaźnym
wąsem zupełnie jak Pan Marek
Kamiński, tych z wyrzeźbioną
sylwetką przypominających Pana
Grzegorza Wojdę, sportową elegancją niczym Panie Kośmider,
czy Winiarek-Cyran. Nie zabrakło naśladowców Pań Góralskiej,
Lesińskiej–Marciniak, Szczęsnej,
angielskiego stylu Pani Tomczuk,
matematycznej precyzji Pani Zawadzkiej, militarnego rysu Pani Gorczycy, czy eklektycznego
stylu Pani Alaby. W wielu miejscach można było również spotkać naszego Pana Dyrektora –
a to wszystko związane było
z Dniem Nauczyciela.
Pierwszaki ślubują
24 października. był jednym
z ważniejszych dni dla uczniów
klas pierwszych. To tego dnia złożyli Oni uroczyste ślubowanie

na sztandar szkoły. Pan dyrektor
Krzysztof Rek ogromnym ołówkiem pasował przejętych maluchów na uczniów, a dyrektor pani
Agnieszka Wojda - witała pierwszaków w symbolicznej „bramce”. Wychowawczynie natomiast

wręczyły swoim wychowankom
akty mianowania. Nie zabrakło
także upominków od rodziców:
birety i tarcze z imieniem szkoły. Pierwszaki pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki,
a przyglądali się temu nie tylko
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, ale również przybyli na uroczystość goście. Obecny był p.
Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, p. Mirosław Siwik Przewodniczący Rady Gminy, p. Tomasz Ruciński Przewodniczący Gminnej Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
p. Aleksandra Nowak Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Anna
Piotrkowicz Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z Uśmiechem”. Wielką atrakcją dla wszystkich dzieci
było pojawienie się z cukierkami ogromnego Smoka „SJOKA”
wraz z przedstawicielem Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim p. Tomaszem
Czyżewskim.
Zaproszeni goście oraz starsi uczniowie
życzyli pełnopraw ny m
już członkom
społeczności
szkolnej życzenia samych
pogodnych dni
w szkole i ocen
na miarę swoich możliwości
oraz wręczyli prezenty: kroniki klasowe, radiomagnetofony, róże i cukierki.
Po występach był czas na wspólne zdjęcia, po których uczniowie
udali się do swoich sal na słodki
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.

24 października uczniowie klas
piątych udali się do Mińska Mazowieckiego na spektakl „W imię
przyjaźni” w wykonaniu teatru
„Artenes” z Wrocławia. Widowisko miało charakter dydaktyczny i poruszało problem przyjaźni,
akceptacji w grupie rówieśniczej
oraz zaufania i wiary w drugiego człowieka. Spektakl zwrócił
uwagę na potrzebę dawania ludziom drugiej szansy i nieszufladkowania ich ze względu na
wcześniejsze przewinienia.
Nowe „Świetliczki”
28 października odbyła się
w świetlicy uroczystość pasowania na koleżankę/kolegę świetlicowego. Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne o aniołkach
i diabełkach przygotowane przez
starszych kolegów. Uczniowie
klas pierwszych musieli wykazać się wiedzą, odwagą, sprawnością. Zostali poddani kilku ciężkim próbom, z którymi wszyscy
doskonale sobie poradzili. Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie i odbyło się
pasowanie. Na pamiątkę każde
dziecko otrzymało medalion..
W październiku odbył się również konkurs piosenki świetlicowej. Zadaniem dzieci było ułożenie piosenki o naszej świetlicy
i zaśpiewanie podczas występu.
Dwie piosenki zostały wyróżnione – piosenka Wiktorii Szczygielskiej i Marty Szatańskiej „Każdy duży, każdy mały może tutaj
przyjść” i piosenka „Świetlica jest
wesoła” w wykonaniu Alicji Turkowicz IIIa, Aleksandry Ostrowskiej IIIa, Magdaleny Paplak IIIb
i Patrycji Melkowskiej IIIb.
Zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
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a nami już dwa miesiące nauki. Oj, działo się… 13 września nasi uczniowie wzięli udział
w wycieczce rowerowej Z historią w tle, podczas której oprócz
poprawy własnej kondycji, mogli posłuchać historii związanych
z zabytkami znajdującymi się
na terenie gminy Dębe Wielkie.
Wszystko to w ramach 75. Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.
Gimnazjalne ślubowanie
26 września odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie od odśpiewania hymnu
państwowego, następnie złożyliśmy ślubowanie na sztandar szkoły. Potem rozpoczęliśmy współzawodnictwo w różnych konkurencjach: prezentacja wierszyka
na temat swojej klasy, jedzenie
jogurtu z zakrytymi oczami, rysowanie portretu wychowawcy,
konkurs wiedzy o szkole, zaśpiewanie fragmentu tekstu do melodii Wlazł kotek na płotek, bieg z
przeszkodami, projekt nowoczesnego mundurka szkolnego oraz
przeciąganie liny, gdzie wygrała
ta drużyna, która w jak najkrótszym czasie …dała się wciągnąć
do szkoły! Konkurencje oceniało
jury, w którego skład wchodzili:
Pan Dyrektor Krzysztof Rek, Pani
Olga Laskowska oraz Pani Beata
Piraszewska. Konkurencje okazały się dla nas niezwykłym wyzwaniem, ale wszyscy świetnie sobie
poradzili. Liderem okazała się klasa Ia, drugie miejsce zajęły klasy

Ic i Id, a trzecie miejsce klasa Ib.
Na zakończenie otrzymaliśmy dyplomy, a potem udaliśmy się do naszych klas na poczęstunek.
Dzień Nauczyciela
13 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością
zaszczycił nas Wójt Gminy Dębe
Wielkie – p. Krzysztof Kalinowski. Podziękował nauczycielom
za ich pracę oraz wręczył Nagrody Wójta Gminy Dębe Wielkie. Uhonorowani nauczyciele to
p. Sylwia Szymczak i p. Dorota
Późniecka. Uczniowie, pod kierownictwem p. Marty Samoder,
p. Joanny Lipińskiej, p. Anny Kalinowskiej, p. Doroty Późnieckiej,
p. Anny Zawadzkiej i p. Agnieszki Goszczyckiej, przygotowali
przedstawienie, które w sposób
zabawny przedstawiało codzienne zmagania uczniów i nauczycieli. Było wyjątkowe, gdyż wzięli w nim udział zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej jak
i Gimnazjum Gminnego. Nasi artyści zebrali gromkie brawa. Scenariusz urozmaiciły tańce wykonane przez uczniów i nauczycieli.
Całość umilał swoim wspaniałym
śpiewem szkolny chór. Było naprawdę fantastycznie.
Pamiętamy chętnie pomagamy
Jak co roku uczniowie i pracownicy szkoły włączyli się w
Ogólnopolską Akcję „Pola Nadziei”. Akcja została przeprowadzona wśród wszystkich
uczniów, którzy ofiarowali swo-
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ją „złotówkę” na rzecz Domowego Hospicjum Księży Marianów
w Warszawie. Żonkile – symbole
nadziei, które dostaliśmy w dowód wdzięczności z hospicjum,
zostały posadzone przez uczniów
na terenie szkoły.
12 października grupa wolontariuszy włączyła się w obchody
XIV Dnia Papieskiego na terenie parafii w Dębem Wielkim.
23 uczniów wraz z nauczycielami kwestowało na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze przekazane zostały na stypendia dla zdolnej
a ubogiej młodzieży. Gest ten był
kontynuacją dzieła zapoczątkowanego przez Papieża dziś już
Świętego Jana Pawła II.
Konkursy
9 października Damian Murach,
uczeń klasy IIIc naszego gimnazjum, wziął udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego pt. „Ziemia Mińska jakiej nie znamy”.
Możemy być dumni, ponieważ
Damian zajął pierwsze miejsce.
22 października prezentował
swoje możliwości na etapie Wojewódzkim. Damian znalazł się
w pierwszej piątce. Gratulujemy.
IV edycja Konkursu Pięknego
Czytania dla klas pierwszych,
przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza p. Bożenę Caban-Drzewińską, była głównym
elementem obchodów przypadającego w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek

Szkolnych. Po eliminacjach klasowych, w finale konkursu wzięło udział 9. uczniów. Ich zadaniem było zaprezentowanie przygotowanego wcześniej fragmentu
prozy, odczytanie wylosowanego
tekstu oraz zmierzenie się z łamańcem językowym typu „Czy
trzy cytrzystki grają na cytrze?
Czy druga chrzan trze, a trzecia
łzy trze?”. Jury, pod przewodnictwem p. Krzysztofa Reka dyrektora Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim, a mające w składzie
wszystkim znaną p. Agnieszkę Wielgo dyrektora Biblioteki
Gminnej i p. Beatę Piraszewską
polonistkę w Gimnazjum Gminnym, zdecydowało, że laureatami konkursu zostają: z pierwszą
lokatą – Joanna Westerlich, II
– ex aequo Oliwia Bylinka i Patrycja Nowak, III – Klaudia Jadczak. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu. Obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych uświetniła
także wystawa „Zakładka niejedno ma imię, czyli co zostawiamy w książkach”. Uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w
warsztatach robienia zakładek do
książek, przygotować własne propozycje zakładek na Zakładkowy
Konkurs, układać puzzle przedstawiające kartę średniowiecznej
księgi rękopiśmiennej czy dostać
specjalny bonus do wypożyczonej w październiku książki.
Z kulturą nam po drodze
15 października uczniowie klas
pierwszych wzięli udział w no-

wej edycji projektu „Filmoteka
Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Spotkanie odbyło się w Kinie Stacji Falenica,
a tematem przewodnim była
„Przemoc wśród rówieśników”.
Około godz. 10:00 rozpoczęła się prelekcja, podczas której
uczniowie zapoznali się z takimi
terminami jak: „wykluczenie”
i „ostracyzm”, poruszono również problem tolerancji wśród rówieśników. Po prelekcji obejrzeliśmy film pt. „Bluebird” w reż. M.
de Jonga. Film opowiadał historię
trzynastoletniej Merel, która staje
się ofiarą spirali przemocy.
Sport
Współzawodnictwo sportowe
nasza szkoła rozpoczęła wyjazdem na Indywidualne Biegi Przełajowe, gdzie liczna grupa uczniów naszego gimnazjum
walczyła o jak najlepsze miejsca. Zdobyliśmy 2 medale: Sasin
Aleksandra zajęła I miejsce oraz
Ajdacki Gabriel zajął II miejsce
w swoich grupach wiekowych.
Na dalszy etap rywalizacji, tj.
na Mistrzostwa regionu siedleckiego zakwalifikowali się również: Wiola Walesiak z 8. miejsca, Wiktoria Głuchowska z 7.
miejsca, Marylka Domańska z 4.
miejsca oraz Marta Nowicka z 9.
miejsca. Start na Mistrzostwach
Regionu Siedleckiego również
był udany. Nasza uczennica klasy sportowej Sasin Aleksandra
wywalczyła sobie awans na Mazowieckich Igrzyskach Młodzie-

ży Szkolnej, który odbędzie się
wiosną.
Nasza szkoła brała również
udział w sztafetowych biegach
przełajowych zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
Zostały również rozegrane
szóstki piłkarskie dziewcząt i
chłopców. Żeńska reprezentacja
zdobyła 5. miejsce w klasyfikacji końcowej, a chłopcy walczyli
w finale zdobywając ostatecznie
4. miejsce.
Dużym sukcesem na zawodach
lekkoatletycznych okazał się występ w skoku w dal: Agnieszki
Smolińskiej, Kamila Karwowskiego oraz Wojciecha Plucińskiego, którzy zajęli
1. miejsca. Jarosław Pasik zajął
1. miejsce w biegu na 100 m oraz
sztafeta 4x100m klas III
- 1. miejsce na zawodach powiatowych. Wszyscy medaliści awansowali na Mistrzostwa Regionu
Siedleckiego, na których Agnieszka Smolińska i Jarosław Pasik wywalczyli udział na Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Gratulujemy, oby tak dalej.
Dnia 28 października zostało
podsumowane współzawodnictwo sportowe w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2013/2014.
Nasza szkoła uplasowała się na
bardzo dobrym 6. miejscu wśród
26. rywalizujących gimnazjów
w powiecie mińskim.
Zebrała i opracowała
Agnieszka Goszczycka

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim
z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Dębe Wielkie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

W

nowy rok szkolny wkroczyliśmy pełni energii, marzeń i planów, tym bardziej, że od
września szkołą kieruje nowa pani dyrektor – Małgorzata Rudnik.
Wielka Gala Ziemniaczana
Jak zwykle, w połowie września,
zorganizowaliśmy nasz tradycyjny, jesienny festyn, szumnie
i trochę przekornie, bo na wyrost,
zwany Wielką Galą Ziemniaczaną. Tegoroczna Gala należała
do wyjątkowo udanych; dopisała pogoda i publiczność, wszystkim udały się, nawet najbardziej
wymyślne kartoflane przysmaki, a dzieciaki z werwą i dużym
wdziękiem prezentowały przygotowane na tę okoliczność popisy.
Sukces tej imprezy to niewątpliwie zasługa całej szkolnej społeczności: dzieci, ich rodziców
oraz wszystkich pracowników
szkoły. Ich zaangażowanie w
sprawy szkoły to nasze największe bogactwo.
50 –lat minęło ..
Ledwo ucichły echa festynu,

a już szykowaliśmy się do kolejnej uroczystości – Jubileuszu
szkoły, która 50 lat temu, po wielu latach pracy w bardzo trudnych
warunkach, otrzymała nową siedzibę oraz imię Generała Józefa
Bema. Uroczystość, zorganizowana w Dniu Edukacji Narodowej, była ukłonem w stronę nauczycieli i innych pracowników
szkoły, którzy przez te lata przewinęli się przez jej mury. Przybyli także ci, którzy pół wieku temu
urządzali, pospiesznie oddany
do użytku, budynek i prowadzili
w nim pierwsze lekcje.
Nauczyciele, którym podeszły
wiek lub stan zdrowia nie pozwalały na udział w tym sentymentalnym spotkaniu, przysyłali listy z życzeniami, wszyscy jednak
zgodnie twierdzili, że ciągle czują
się u nas jak w domu.
Październik- miesiącem
bibliotek szkolnych
A po okresie świętowania nadszedł czas zwyczajnej, szkolnej pracy. Ponieważ październik

jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych, w naszej skromnej bibliotece wiele się działo: odbywały
się konkursy czytelnicze i akcje
propagujące czytelnictwo, a raz
w tygodniu szczęśliwy los uśmiechał się do tych czytelników, którzy właśnie zwrócili do biblioteki przeczytane książki. Na uwagę
zasługuje z pewnością inicjatywa
piątoklasistów, którzy „na ochotnika” czytają przedszkolakom
wiersze i bajki, a że robią to bardzo dobrze, dzieci z naszej zerówki z niecierpliwością czekają na
kolejne dni, kiedy to „duzi będą
głośno czytać małym”.
Troszczymy się
o potrzebujących
W ostatnich dniach nasi uczniowie, solidaryzując się z osobami
chorymi i cierpiącymi, założyli
w szkolnym ogrodzie „Pole Nadziei”, na którym zasadzili żonkile. Mamy nadzieję, że nasze
„pole” pięknie zakwitnie wiosną,
przypominając o ludziach oczekujących pomocy w trudnych

chwilach odchodzenia ze świata.
Tradycją naszej szkoły jest takie
wychowanie dzieci, by potrafiły one zrozumieć problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
Doskonała okazją ku poznaniu
i zrozumieniu „innego” świata są
między innymi wyjazdy na organizowaną w Warszawie „Niewidzialną Wystawę”, na której
zwiedzający przez godzinę żyją
w świecie zapachów oraz dźwięków i postrzegają świat tak, jak
niewidomi. Przewodnicy – osoby
niedowidzące i niewidome- poprowadzili dzieci w podróż, która z pewnością zmieni ich życie.
Pokazali im świat z perspektywy
człowieka niewidomego, co było
dla naszych uczniów niezwykłym
doświadczeniem i mamy nadzieję, uczyni z nich ludzi wrażliwych
i empatycznych.
Nowoczesne lekcje historii
23 października klasa VI uczestniczyła w nowoczesnej lekcji na
żywo, zatytułowanej „Opowieść
o Żydach polskich”, transmito-

wanej bezpośrednio z wystawy
stałej w Muzeum Historii Żydów
Polskich, podczas której uczniowie mieli możliwość poznania
1000-letniej historii Żydów na
ziemiach polskich.
Noc w szkole
Poza tymi wydarzeniami na
uwagę zasługują inicjatywy działań integrujących uczniów, wśród
których zasłużoną popularnością
cieszy się „nocowanie w szkole”.
Ostatnio okazję do spędzenia nocy w naszej szkole mieli uczniowie klasy IV. Cóż to była za noc!
Pomysły sypały się jak z rękawa, więc nikt się nie nudził. Były i rozgrywki sportowe i pokazy mody, wspólne zabawy, tańce
i kolacja, a potem spotkanie z Pinokiem. Tę noc czwartoklasiści
chętnie przeżyliby jeszcze raz.
Pasowanie na ucznia
Ostatnim mocnym akcentem
w naszym szkolnym życiu było pasowanie pierwszoklasistów
na uczniów. Do tej uroczystości
dzieciaki przygotowywały się

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, m późn. zm.1)Gminna Komisja
Wyborcza w Dębem Wielkim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Dębe Wielkie:

1. KALINOWSKI Krzysztof, lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Dębe Wielkie,
nie należy do partii politycznej zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM
2. KOŃCZYK Rafał Jakub, lat 29, wykształcenie wyższe, zam. Dębe Wielkie,
nie należy do partii politycznej zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA
3. RUCIŃSKI Tomasz, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Ruda,
członek partii: Prawo i Sprawiedliwość zgłoszony przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO
4. WODNICKA Hanna Zofia, lat 60, wykształcenie wyższe humanistyczne, zam. Dębe Wielkie,
nie należy do partii politycznej zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD”
bardzo starannie, bo chciały jak
najlepiej zaprezentować się przed
licznie zgromadzonymi gośćmi,
wśród których byli również Pan
Wójt Krzysztof Kalinowski oraz
Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Mirosław Siwik. Były występy, pokazy umiejętności, a potem prezenty i zabawa. Życzymy
wszystkim pierwszakom wielu
szkolnych sukcesów i wesołych
zabaw z przyjaciółmi.
Teresa Pogorzelska
Nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
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rześniowe i październikowe dni upłynęły w Szkole
Podstawowej w Górkach pod znakiem nie tylko wzmożonej nauki,
ale także ciekawych uroczystości
i przedsięwzięć.
Nasze uroczystości

27 września świętowaliśmy 75.
Rocznicę Powstania Polskiego
Państwa Podziemnego - data ta
splotła się z utworzeniem Szarych Szeregów, które są patronem
naszej szkoły. Szczegółowa relacja z tych obchodów, połączona z fotograficznym reportażem

znajduje się na stronie internetowej szkoły. Kolejno wyłoniliśmy
Samorząd Uczniowski, który już
prężnie działa - efekty jego pracy
możemy także obejrzeć na stronie internetowej. Nasi uczniowie
mają wiele ciekawych pomysłów,
jak uatrakcyjnić życie w szkole,
a wraz z pomocą równie twórczych opiekunów, udaje je nam
się z powodzeniem realizować.
Ważną datą, szczególnie dla
pierwszaków, było uroczyste pasowanie na ucznia. Odbyło się
ono 8 października i połączone
było z dyskoteką szkolną. Uczciliśmy także Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski - nasi
uczniowie napisali przepiękne listy do Jana Pawła II a także narysowali pocztówki.
Jesienne dni upływały także pod
znakiem wycieczek, wyjść tere-

nia 1 września 2014 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego mszą świętą
w Kościele parafialnym w Żukowie. Po Mszy Świętej, którą celebrował ks. Zenon Wójcik, wszyscy uczniowie wraz z rodzicami
i nauczycielami udali się do szkoły, by powitać nowy rok szkolny.
Po wakacyjnej przerwie pani dyrektor Mirosława Popławska dokonała uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego, serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych w szkole, przedstawiła nowo przyjętą nauczycielkę panią
Monikę Małopolską, a następnie omówiła organizację roku
szkolnego. Po uroczystym apelu
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas. Szczególnymi gośćmi w tym dniu byli
uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole. Pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów
w nowym roku szkolnym, radości
z odkrywania wiedzy, pielęgnowania przyjaźni oraz bezpiecznego i radosnego pobytu w szkole.

Bitwa pod Cyganką
75 rocznica
13 września br. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody
75 rocznicy bitwy pod Cyganką.
Głos zabrała pani dyrektor Miro-

sława Popławska. Uroczystą mowę wygłosił wójt Gminy Dębę
Wielkie pan Krzysztof Kalinowski, przedstawiając rys historyczny wydarzeń wojennych w 1939 r.
oddał cześć poległym żołnierzom
Wojska Polskiego Wołyńskiej
Brygady Kawalerii walczącym na
polach wsi Cyganki, Choszczówki Stojeckiej i Dębego Wielkie.
Całość została uświetniona pięknym występem artystycznym
przygotowanym przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Cygance pod kierunkiem pani Moniki
Małopolskiej i pana Jerzego Popławskiego. Dzieci z dużą wrażliwością wprowadziły gości w
nastrój towarzyszący zmaganiom
wojennym na ziemi dębskiej w
kampanii wrześniowej w 1939 r.
recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne. Przedstawiciele
Żandarmerii Wojskowej, Gminy Dębe Wielkie oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cygance
wraz z delegacją uczniów kl. VI
złożyli pamiątkowe wieńce przed
pomnikiem znajdującym się obok
budynku szkoły.
Wycieczka rowerowa
Dnia 4 października Rada Rodziców wraz z panią dyrektor
Mirosławą Popławską i nauczycielami: p. Jerzym Popławskim,

p. Karoliną Butą i p. Moniką Małopolską zorganizowała wycieczkę rowerową do Ładzynia dla
chętnych uczniów naszej szkoły.
Uczniowie klasy VI, którzy posiadają kartę rowerową, mogli
wziąć udział samodzielnie, dzieci młodsze, które tego dokumentu nie mają, pojechały pod opieką
rodziców. Wyjazd został zaplanowany na godzinę 10. W czasie postoju w Ładzyniu uczniowie samodzielnie przygotowali i rozpalali ognisko, zajęli się pieczeniem
kiełbasek, które ze smakiem zajadali. Następnie malowali farbami
i kredkami roztaczający się przed
nimi widok, ta część programu
została zatytułowana „Artysta
w plenerze”, powstałe prace zostały wywieszone na szkolnej
gazetce. Wszyscy zadowoleni
i uśmiechnięci wrócili pod szkołę
po godz. 14.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października uczniowie
klasy II wraz z wychowawczynią
panią M. Tyrańską zaprezentowali program artystyczny, w którym
złożyli podziękowania nauczycielom za trud włożony w wychowanie. Uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty.
Ślubowanie klas I
Jednocześnie w tym dniu nasi

/-/ Marek Zbigniew Michalewski
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Okręg Nr 10

1. MELKOWSKA Iwona, lat 39, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. WOJCIECHOWSKA-WÓJCIK Agnieszka Monika, lat 54, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. SIWIK Mirosław Sylwester, lat 46, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. SZWAJKOWSKI Jerzy, lat 44, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 11

nowych i ciekawych spektakli
o różnorodnej tematyce. Klasy
III- VI zgłębiały tajniki Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie,
a młodsi uczniowie bawili się
ochoczo na sali kinowej.
Realizowane projekty,
konkursy
Rok 2014/2015 obfituje w wiele
projektów, w które szkoła aktywnie się włączyła. Pierwszy z nich
to „Bezpieczny dom”, drugi to”
Odnaleźć Zgubka”, a także „Wykluczenie cyfrowe”- dzięki temu
projektowi nasi uczniowie zostali wyposażeni w nowoczesne
komputery. Nie zabraknie także
i konkursów, w których chętnie
bierzemy udział, m.in.: Konkurs
o bł. Jerzym Popiełuszce, Konkurs Pięknego czytania Prozy
Kornela Makuszyńskiego, kura-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
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Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim

toryjne konkursy z j. polskiego,
matematyki, przyrody, j. angielskiego i wiele innych. Angażujemy się w wiele ogólnopolskich
akcji, takich jak: Góra Grosza,
Sprzątanie świata, zbiórka elektro
śmieci, makulatury i korków.
Szkoła się zmienia
Szkoła nieustannie modernizuje
się i rozwija. W Sali nr 2 wymieniliśmy podłogi- dzięki ogromnemu wkładowi rodziców, w sali
nr 3 także planowana jest wymiana podłogi, zaś p. Jarosław Fiutkowski ufundował blaty na stoły
w świetlicy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za ich niezawodne
wsparcie. Oferujemy także nowocześnie wyposażony gabinet logopedyczny, przyjazny uczniom,
bogaty w wiele niezbędnych pomocy dydaktycznych, zaś od

pierwszoklasiści zostali włączeni
w poczet pełnoprawnych uczniów.
Po złożeniu przez dzieci ślubowania, pani dyrektor Mirosława Popławska dokonała aktu pasowania ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Cygance. Pierwszaki
pod opieką wychowawczyni pani
Bożeny Wolszczak zaprezentowa-

pani E. Krasnodębskiej nawiązywała do tematu świętości – fundamentalnego tematu w nauczaniu Kościoła. Program spotkania
został przygotowany w oparciu
o nauczanie i fragmenty poezji
św. Jana Pawła II. Uczniowie stawiali pytania o świętość w ich co-

ły program artystyczny, za który
otrzymały gromkie brawa. Po występach rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek,
a dzieciaki otrzymały drobne upominki od rodziców, pani dyrektor
i wójta Gminy Dębe Wielkie pana
Krzysztofa Kalinowskiego.

W miesiącu październiku
Filię biblioteczną odwiedzili uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Cygance wraz
z wychowawczynią Panią Danutą Piotrkowicz.
Celem wizyty było zapoznanie dzieci z tradycyjnymi źródłami informacji zgromadzonymi w bibliotece.
Uczniowie poznali różne rodzaje publikacji znajdujących
się w placówce. Porównywali
zawartość treściową poszczególnych źródeł informacji
m. in.: leksykonów, słowników, encyklopedii ogólnych
i specjalnych, wydawnictw popularnonaukowych dla dzieci
i młodzieży.

Dzień Papieski
16 października nasza społeczność szkolna włączyła się w obchody Dnia Papieskiego, który
w tym roku zorganizowany został pod hasłem: Jan Paweł II –
Świętymi bądźcie. Uroczystość
przygotowana pod kierunkiem

stycznia w naszej szkole prowadzone będą zajęcia szachowe,
dzięki wsparciu Stowarzyszenia
Sosenka. Uczniowie korzystają
z zajęć dodatkowych: chór, koło
plastyczne, j. rosyjski, a od listopada także j. francuski.
Przed nami wiele pracowitych
dni. Nie tylko obfitujących w
naukę i zdobywanie coraz nowszych wiadomości, ale także w
nowe przedsięwzięcia, apele, uroczystości. Obchody 11 Listopada, Góreckie Kolędowanie, Jasełka, choinka noworoczna- to tylko nieliczne atrakcje kalendarzu
szkoły.

Renata Monika
Osica -Duszczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Górkach

dziennym życiu, w życiu jednostek i całej społeczności.
		

dr Monika Małopolska
nauczyciel
języka polskiego
w SP w Cygance

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE

W trakcie spotkania nasi goście doskonalili umiejętności
korzystania z różnych typów
wydawnictw i wyszukiwania
w nich informacji wykonując
praktyczne ćwiczenia. Mam
nadzieję, że uczniowie będą
wykorzystywać zdobytą wiedzę i efektywnie korzystać ze
zbiorów biblioteki.
Ewa
Jagoda
młodszy bibliotekarz filii
w Cygance

1. SZYJANOWICZ Agnieszka Ewa, lat 36, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. SIERADZAN Marek, lat 40, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
3. CZERWIŃSKA Beata, lat 40, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 12

1. BARAN Wioletta, lat 44, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. SELWESTER Iwona, lat 34, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. KACPERKIEWICZ Mariusz, lat 37, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. MIROS Przemysław Arkadiusz, lat 29, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 13

1. KOMOSA Krystyna Maria, lat 54, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. PIOTRKOWICZ Radosław, lat 29, zam. Kobierne
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. WOŹNICA Leszek, lat 40, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. BANKIEWICZ Grażyna, lat 39, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 14

1. FORYŚ Renata, lat 39, zam. Cyganka
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. GAŃKO Mariusz, lat 29, zam. Cyganka
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. GRABARCZYK Marcin, lat 35, zam. Cyganka
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. JACKIEWICZ Piotr, lat 30, zam. Poręby
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 15

1. ŁUGOWSKA Renata Teresa, lat 35, zam. Aleksandrówka
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. KOTOMSKI Grzegorz, lat 45, zam. Aleksandrówka
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. BOBER Elżbieta, lat 53, zam. Aleksandrówka
zgłoszona przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. FRUBA Renata, lat 40, zam. Aleksandrówka
zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim
/-/ Marek Zbigniew Michalewski

Godziny otwarcia Filii
i czytelni internetowej:
PONIEDZIAŁEK 8.00 – 12.00
WTOREK
9.00 – 17.00
CZWARTEK
9.00 – 17.00

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE /LISTOPAD 2014

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębe Wielkie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna
Komisja Wyborcza w Dębem Wielkim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1

1. AJDACKA Dorota, lat 31, zam. Choszczówka Stojecka
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. PRZYSOWA Katarzyna, lat 46, zam. Choszczówka Dębska
zgłoszona przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3.KARPIŃSKA Renata Teresa, lat 47, zam. Choszczówka Rudzka
zgłoszona przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. PORĘBSKI Andrzej, lat 33, zam. Choszczówka Stojecka
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 2

1. WOŹNICA Agnieszka, lat 41, zam. Celinów
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. WÓJCIK Bogdan Antoni, lat 60, zam. Bykowizna
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. DZIUBEK Bogdan Florian, lat 49, zam. Celinów
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. GŁUCHOWSKA Teresa, lat 47, zam. Bykowizna
zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 3

1. LARKOWSKA-PRZYBYSZ Anna Danuta, lat 39, zam. Ruda
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. GARBECKI Mirosław, lat 42, zam. Ruda
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
3. GRABOŚ Teresa Danuta, lat 52, zam. Ruda
zgłoszona przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 4

1. SASIN Marzena Teresa, lat 43, zam. Górki
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. WITECKI Jacek Jan, lat 52, zam. Górki
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. KUSZPIT Bożena, lat 49, zam. Górki
zgłoszona przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. ZDUŃCZYK Dariusz Bogusław, lat 53, zam. Górki
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 5

1. PIOTRKOWICZ Teresa, lat 63, zam. Olesin
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. PUŁAWSKI Waldemar Piotr, lat 58, zam. Olesin
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. ZAJ Elżbieta Janina, lat 44, zam. Olesin
zgłoszona przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. KOBZA Piotr Bernard, lat 47, zam. Olesin
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 6

1. PACYGA-GLANOWSKA Urszula, lat 23, zam. Kąty Goździejewskie I
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. ZGÓDKA Kamil, lat 22, zam. Kąty Goździejewskie I
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. GŁÓWKA Bogdan, lat 58, zam. Gorzanka
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. PIETRZAK Marcin, lat 40, zam. Gorzanka
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 7

1. DRÓŻDŻ Kamil, lat 23, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. ZAGAŃCZYK Aneta, lat 29, zam. Chrośla
zgłoszona przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. GÓRNIK Krzysztof, lat 51, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. RUDAŚ Krzysztof, lat 51, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 8

1. ŹRODOWSKI Tomasz Rafał, lat 42, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. NIEMCZAK Paweł Jerzy, lat 41, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
3. WIECZOREK Andrzej Wacław, lat 55, zam. Chrośla
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

Okręg Nr 9

1. ROKICKA Joanna, lat 27, zam. Dębe Wielkie
zgłoszona przez KWW TOMASZA RUCIŃSKIEGO - lista nr 23
2. ROMANOWSKI Bogdan, lat 47, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW RAFAŁA KOŃCZYKA - lista nr 24
3. WOJDA Grzegorz Jan, lat 52, zam. Dębe Wielkie
zgłoszony przez KWW KALINOWSKI WÓJTEM - lista nr 25
4. KONOWROCKI Jarosław, lat 26, zam. Ostrów-Kania
zgłoszony przez KWW „SOLIDNY SAMORZĄD” - lista nr 26

