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AKTUALNOŚCI

USŁUGA NEWSLETTER

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy

O

ddaję w Państwa ręce
drugi biuletyn gminny w zmienionym formacie
i szacie graﬁcznej. Żywię
nadzieję, że zaproponowane wydanie będzie bardziej
czytelne. Dzięki wydrukowi prasowemu mniejszy
będzie koszt dla budżetu
gminy. Oczekuję na Państwa opinie pod adresem e-mail: wojt@debewielkie.
pl lub osobiście poprzez
sekretariat Urzędu Gminy.
Czas, który upłynął od poprzedniego numeru biuletynu
należał do bardzo pracowitych. Być może część z Państwa nie zauważyła wzmożonych robót na drogach
gminnych. Faktem jest, że
w centralnych miejscowościach takich jak Dębe Wielkie czy Chrośla, Ruda do
tej pory niewiele się działo.
Przy wyjątkowo niesprzyjającej aurze udało się jednak
odtworzyć rowy przydrożne i poprawić stan kilku
gminnych dróg. Zgodnie ze
swoimi zobowiązaniami z
okresu wyborczego przyjąłem strategię, w której w
pierwszej kolejności prace

są prowadzone na drogach
o najgorszej jakości – tam,
gdzie były nieprzejezdne.
Pragnę gorąco podziękować
mieszkańcom, którzy włożyli też dużo własnej pracy
przy wycinaniu zakrzewień
z rowów przydrożnych czy
odbierając urobek z pogłębianych rowów. Do zimy pozostało jeszcze kilka miesięcy,
w czasie których prace drogowe będą kontynuowane.
W ostatnim okresie czasu
sytuacja ﬁnansowa gminy
była bardzo trudna. Złożyło
się na to kilka czynników:
nieprzewidziane w budżecie zaprojektowanym jeszcze w poprzedniej kadencji
nakładanie się płatności
wynikających z aktualnie
prowadzonych inwestycji,
lawinowy wzrost odszkodowań za grunty przejęte
pod drogi gminne, które po
wyczerpaniu procedury odwoławczej gmina musiała
wypłacić.
W związku z tym ostatnim faktem Rada Gminy po
przedstawieniu przeze mnie
projektu podjęła uchwałę o
opłacie adiacenckiej od po-

działu działki. Uważam, że
w wymiarze globalnym – budżetu całej gminy było to rozwiązanie korzystne, bo dawało kontrolę nad wydatkami na
pozyskiwanie gruntów pod
drogi. W tym roku z budżetu
my – wszyscy mieszkańcy
musimy wypłacić na ten cel
ponad 400 tys. zł!!! Niestety
w wyniku rozmów z wieloma mieszkańcami i analiz
okazało się, że w wielu przypadkach opłata adiacencka
nie byłaby sprawiedliwa i w
związku z tym podjęliśmy
decyzję o jej uchyleniu. W
tym miejscu gorąco apeluję,
aby właściciele gruntów zajmowanych pod drogi mieli
na względzie bardzo ograniczone środki budżetu gminy.
Nie stać nas na wykup po
cenach rynkowych. Jeżeli żądania odszkodowawcze będą
nadal wygórowane nie pozostanie nam środków na wodociągi, kanalizację, drogi, i
inne inwestycje, nie wspominając o kulturze, czy sporcie.
W tej całej dosyć trudnej sytuacji są pewne oznaki poprawy. Dochody własne budżetu
realizują się nieco lepiej niż

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl została uruchomiona 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.
w ubiegłym roku. Gmina
Dębe Wielkie jest też coraz
bardziej atrakcyjna dla inwestorów o czym świadczy
duża liczba zainteresowanych podmiotów, które tutaj
chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą. Pozwala
to planować inwestycje na
lata następne. Priorytetem będzie rozbudowa oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej, rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa pełnowymiarowej hali sportowej
przy Gimnazjum Gminnym,
dla której prace projektowe
zostaną ukończone jesienią
tego roku.
Zapraszam do lektury biuletynu.
Krzysztof Kalinowski
wójt gminy Dębe Wielkie

NOWOCZESNE PLACE
ZABAW W ZASIĘGU RĘKI

G

mina Dębe Wielkie przystąpiła do
konkursu pn. „100 placów
zabaw na 100 lat Nivea”.
Z okazji 100. jubileuszu
marki Nivea, ﬁrma Nivea Polska postanowiła
spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w
szczególności naszych
najmłodszych
pociech. W odpowiedzi
na potrzeby lokalnych
społeczności powstał
2

projekt ufundowania
i budowy 100 placów
zabaw na terenie całej
Polski. Gmina Dębe
Wielkie do konkursu
zgłosiła 4 lokalizacje:
plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w
Dębem Wielkim
plac zabaw przy
Szkole Podstawowej
w Cygance

•
•

•
•

plac zabaw przy
Szkole Podstawowej
w Rudzie
plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w
Górkach
Place zabaw zostaną
wybudowane w 100 lokalizacjach, które dostana
największą liczbę głosów
oddaną droga internetową. Głosowanie odbywa
się od 6 czerwca i po-
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trwa do 31 października
2011r. Głos można oddać
po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie
www.NIVEA.pl
Zachęcamy do głosowania bo naprawdę warto
spełnić marzenia
naszych
milusińskich.
Aby zwiększyć szanse na
sukces każdy członek rodziny powinien głosować
codziennie.

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

zanowni Państwo informujemy, iż od 1 lipca 2011r., w Referacie Strategii i Rozwoju
Gminy oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Ekologii piątek będzie dniem wewnętrznym
(w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani).

GAZ W GMINIE

Z

przyjemnością zawiadamiamy, iż do Urzędu Gminy wpłynęło 700 wniosków gazowych
o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Z
uzyskanych wstępnie informacji wynika, że ów wynik
jest zadowalający. Wnioski zostały przekazane Mazowieckiej Spółce Gazownictwa i są poddawane weryﬁkacji. We wrześniu zostanie dokonana analiza opłacalności
inwestycji. Wnioski nadal są przyjmowane w Urzędzie
Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
ich składania. Możliwość wykonania inwestycji zależy
od ilości złożonych wniosków, w związku z czym każdy
może przyczynić się do powstania gazociągu w Gminie
Dębe Wielkie.
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E – USŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĘBE WIELKIE

G

mina Dębe Wielkie podobnie jak
wszystkie gminy z terenu
powiatu mińskiego przystąpiła do projektu „E-Usługi dla mieszkańców
powiatu mińskiego który
jest
współﬁnansowany
przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. „Przyspieszenie
e-rozwoju Mazowsza”,
Działania 2.2 „Rozwój
e-usług” Regionalnego
Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Głównym celem realizowanego projektu jest
budowa społeczeństwa
informacyjnego poprzez
stworzenie zintegrowanej platformy wymiany
i dostępu do informacji.
Realizacja projektu ma
przede wszystkim zmniejszyć dysproporcje w
rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie w
gminach o niskim wskaźniku potencjału e-roz-

woju. W ramach projektu świadczonych będzie
5 e - usług:
E-rejestr” stowarzyszeń i fundacji – użytkownicy portalu będą
mieć łatwy i uporządkowany dostęp do informacji o stowarzyszeniach i
fundacjach działających
w powiecie, a organizacje
pozarządowe będą mogły
promować swoją działalność, poszukiwać sponsorów i szukać wolontariuszy.

•

•

„E-biuro” obsługi interesanta – na stronie
znajdą się m.in. informacje dotyczące usług oferowanych przez urząd, do
kogo się zwrócić w danej
sprawie, aktualne druki/
formularze , baza adresowa urzędów i instytucji
rządowe, będzie można
również sprawdzić stan
załatwienia sprawy itp.
„E-tablica” informacji
kulturalnych i ogłoszeń – internetowa tablica ogłoszeniowa powiatu
zawierać będzie informa-

•

•

cje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
ﬁrmach działających w
powiecie, ofertach typu
kupię/sprzedam i inne.
„E-zwiedzanie”
powiatu
mińskiego – strona umożliwi
użytkownikom wirtualne zwiedzanie powiatu
mińskiego, a miastom i
gminom powiatu pozwoli
wypromować największe
atrakcje turystyczno - architektoniczne oraz przyrodnicze.

„E-wizualizacja”
obiektów
powiatu mińskiego oraz dostęp do informacji z
ewidencji
gruntów
i budynków – na portalu znajdą się zabytkowe
obiekty powiatu w wersji 3D, natomiast miasta
i gminy będą promować
najważniejsze
zabytki
oraz atrakcje turystyczno –
architektoniczne poprzez
atrakcyjne uzupełnienie
usługi e-zwiedzanie.

Analizując wyniki ankiety można stwierdzić iż
największym atutem dla
rozwoju przedsiębiorczości w gminie jest lokalizacja, jest to największy atut
aż dla 84% badanych, pracownicy oraz pozytywne
nastawienie władz samorządowych zyskały 32
% „poparcia”, 5 % inne.
Jako słabe strony gminy
Dębe Wielkie dla rozwoju
przedsiębiorczości badani wskazują zły stan dróg
(79%
ankietowanych),
brak infrastruktury wodno kanalizacyjnej (68%
ankietowanych), brak terenów
inwestycyjnych
(53%
ankietowanych).

Ku zadowoleniu władz
samorządowych aż 73 %
ankietowanych stwierdziło iż gmina Dębe Wielkie
jest lokalizacją przyjazną
dla przedsiębiorców.
W kwestii podatków
53% badanych klasyﬁkuje wysokość podatków
w gminie jako średnie, 37
% jako wysokie natomiast
5% uważa iż są niskie.
Forum gospodarcze zorganizowane zostało w
Gminie Dębe Wielkie po
raz pierwszy. Zainteresowanie z jakim się spotkało
ukazuje potrzebę organizacji tego typu spotkań
częściej.

•

Forum gospodarcze w Gminie
Dębe Wielkie

2

8 czerwca 2011r
sala
konferencyjna Urzędu Gminy stała
się miejscem spotkania
przedsiębiorców i władz
Gminy Dębe Wielkie, a
to za sprawą „Forum gospodarczego”,
którego
organizatorem był Wójt.
Na spotkanie poza przedsiębiorcami przybili także
Radni Rady Gminy Dębe
Wielkie oraz pracownicy
Urzędu.
Tematem przewodnim
spotkania była współpraca Gminy z lokalnymi
przedsiębiorcami. Pierwszą kwestią która została
omówiona na „Forum”
a bardzo znaczącą dla

przedsiębiorców był temat
modernizacji linii energetycznych, przebiegających przez teren gminy,
potrzeba takich działań
wynika z częstych awarii w dostawach prądu.
Wójt przygotował projekt
pisma do PGE poprosił
zebranych o zapoznanie
się z nim i przekazał informację, iż istnieje możliwość złożenia dokumentu
do PGE za pośrednictwem Urzędu Gminy.
W dalszej części spotkania Wójt przedstawił
przyjęte przez Radę Gminy „Studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe

Wielkie”, zachęcił do zapoznania się z załącznikiem graﬁcznym – mapą.
Pani Małgorzata Gańko Kierownik Referatu
Spraw
Obywatelskich
i Wojskowych omówiła temat związany ze
zmianami jakie zostaną
wprowadzone w zakresie
funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. CEIDG rozpoczęła działalność od 1 lipca
2011r i prowadzona jest
przez Ministra Gospodarki
w formie elektronicznego
rejestru dostępnego przez
Internet. Pani Małgorzata poinformowała iż do
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końca roku będzie trwało przenoszenie danych
z ewidencji gminnych,
z dniem przeniesienia wpisu do CEIDG wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy.
Podczas spotkania rozmawiano także o trwającej
przebudowie drogi krajowej Nr 2, przedsiębiorcy
skarżyli się na uciążliwość
prac związanych z realizacją inwestycji.Przedsiębiorcy mieli możliwość
wypełnienia ankiety przygotowanej przez Wójta,
dotyczącej
możliwości
rozwoju przedsiębiorstw,
a także oceny współpracy
z samorządem.

Adres redakcji: Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul.Strażacka 3, 05-311Dębe Wielkie
Wydawca: Urząd Gminy Dębe Wielkie; www.debewielkie.pl
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2011

3

AKTUALNOŚCI

WYBORY SOŁTYSÓW
W

poprzednim numerze Biuletynu informowaliśmy Państwa o trwających w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2011r wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Gminy
Dębe Wielkie. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:

L.p.

Sołectwo

Sołtys

Adres zamieszkania

1.

Aleksandrówka

Elżbieta Bober

Aleksandrówka, ul. Mazowiecka 38

2.

Bykowizna, Choszczak

Teresa Głuchowska

Bykowizna, ul. Piastowska 3

3.

Celinów

Bogdan Florian Dziubek

Celinów nr 28

4.

Cięciwa, Cezarów

Andrzej Leszek Biernacki

Cięciwa nr 10

5.

Cyganka 9

Jan Sławomir Wieczorek

Cyganka ul. Szkolna 97

6.

Choszczówka Dębska

Izydor Zdzisław Pustoła

Choszczówka Dębska nr 31

7.

Choszczówka Rudzka

Jerzy Śledziewski

Choszczówka Rudzka nr 16 A

8.

Choszczówka Stojecka

Grzegorz Ruta

Choszczówka Stojecka nr 43

9.

Chrośla

Cecylia Elżbieta GłuchowskaZagórska

Chrośla ul. Mazowiecka 32

10.

Dębe Wielkie I

Jolanta Marianna Abramowska

Dębe Wielkie ul. Prądzyńskiego 17 A

11.

Dębe Wielkie II

Janusz Szyjanowicz

Dębe Wielkie ul. Kościelna 45

12.

Gorzanka

Bogdan Główka

Gorzanka nr 16

13.

Górki

Bożena Kuszpit

Górki ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 46

14.

Jędrzejnik

Waldemar Tkacz

Jędrzejnik nr 33

15.

Kąty Goździejewskie I

Żaneta Anna Jackiewicz

Kąty Goździejewskie I nr 2

16.

Kąty Goździejewskie II

Jolanta Liliana Nowak

Kąty Goździejewskie II nr 37

17.

Kobierne

Tadeusz Karol Gańko

Kobierne nr 47

18.

Olesin

Marek Fiszer

Olesin, ul. Nadrzeczna 34

19.

Ostrów Kania

Zoﬁa Teresa Rogala

Ostrów Kania nr 3A

20.

Poręby

Władysław Wieczorek

Poręby nr 28

21.

Ruda

Henryk Smuga

Ruda ul. Hrabiego Mariana Starzeńskiego 40

22.

Rysie

Stanisław Lipiak

Rysie nr 11

23.

Teresław

Irena Grzegorczyk

Teresław nr

24.

Walercin

Józef Wieczorek

Walercin nr 27

Dzień samorządowca
w Gminie Dębe Wielkie

D

zień samorządowca obchodzony 27
maja
stworzył okazję
do spotkania Radnych
i Sołtysów z władzami
Gminy Dębe Wielkie.
26 maja 2011r sala konferencyjna Urzędu Gminy kolejny raz stała się
miejscem
uroczystości
gminnej. Zaproszeni Radni Rady Gminy Dębe
Wielkie, Radni Powiatu
Mińskiego oraz Sołtysi Sołectw Gminy Dębe
4
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Wielkie świętowali wspólnie z władzami samorządowymi oraz pracownikami Urzędu.
Podczas
uroczystości Sołtysom kadencji
2011-2015
wręczono
zaświadczenia
o wyborze, pamiątkowe
znaczki z herbem Gminy
oraz pieczęcie.
Wójt gminy uhonorował
również sołtysów którzy
najdłużej pełnią swe funkcje. Pamiątkowe Ryngrafy

w dowód wdzięczności
i z podziękowaniem za
długoletnią pracę na rzecz
społeczności lokalnej wręczył: Panu Henrykowi
Smudze - sołtysowi sołectwa Ruda, Panu Tadeuszowi Gańko - sołtysowi
sołectwa Kobierne, Panu
Bogdanowi Główka - sołtysowi sołectwa Gorzanka
i jednocześnie radnemu,
oraz Panu Władysławowi
Wieczorek - sołtysowi sołectwa Poręby.

Wójt
podziękował
samorządowcom
za
trud
i
poświęcenie
z jakim służą lokalnemu
społeczeństwu
i życzył samych sukcesów, tak, aby ich wysiłki
były zawsze zauważone
i doceniane przez mieszkańców.

INWESTYCJE

Droga oficjalnie otwarta

P

oprawa bezpieczeństwa uczniów Gminy
Dębe Wielkie w drodze
do szkoły poprzez przebudowę ulic: Braci Tabiszewskich i Spółdzielczej
oraz budowę przedłużenia
ul. Braci Tabiszewskich
do ul. Kościelnej” jest to
pierwszy projekt na który Gmina Dębe Wielkie
otrzymała doﬁnansowanie
w nowej perspektywie ﬁnansowej mieszczącej się
w latach 2007- 2013.
Wniosek o doﬁnansowanie ww. projektu został
złożony w dniu 13 października 2008 roku, natomiast w dniu 29 marca
2010 roku została podpisana umowa o doﬁnansowanie.Warto zaznaczyć,
iż wniosek został oceniony na 68 miejscu z ponad
400 złożonych, zaś Dębe
Wielkie jako jedyna gmina wiejska z powiatu miń-

skiego otrzymała doﬁnansowanie. Wartość projektu
to ponad 2 250 000 złotych, z tego 1 711 390,01
stanowi doﬁnansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego2007-2013.
W ramach projektu została
wykonywana przebudowa
ulicy Braci Tabiszewskich
polegająca na jej połączeniu z ulicą Kościelną
oraz przebudowa ulicy
Spółdzielczej. Całkowita
długość wykonanych dróg
wyniosła 894 m.
Poprzez
realizację
przedsięwzięcia zostały
podniesione
parametry
ulic poprzez wykonanie
kanalizacji deszczowej
(zabezpieczającej przed
podtopieniami), budowę
obustronnych chodników

INWESTYCJE
W GMINIE

oraz wykonanie oświetlenia. Wykonane prace pozwolą mieszkańcom skrócić czas dowozu dzieci do
szkoły, a także usprawnią
dojazd do nowego parkingu przy szkole. Na odcinku od ul. Spółdzielczej do
szkoły zostały wykonane
tzw. „spowalniacze” mające na celu zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzieciom w
drodze do szkoły.
17 czerwca 2011r przecięcia wstęgi na znak
oﬁcjalnego otwarcia dokonali Pani Janina Ewa
Orzełowska
Członek
Zarządu Województwa
Mazowieckiego
oraz
Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe
Wielkie, natomiast Ks
Proboszcz Paraﬁi w Dębem Wielkim Jerzy Mackiewicz poświęcił nowo
otwartą drogę.

W uroczystości wzięli
także udział: Zstępca Wójta Gminy Pan Karol Chróścik, Radni Rady Powiatu
Mińskiego Pan Ireneusz
Piasecki oraz Pan Robert Grubek, Radni Rady
Gminy Dębe Wielkie:
Pani Monika Tkaczyk,
Pan Mirosław Siwik, Pan
Grzegorz Wojda, Sołtys
Sołectwa Dębe Wielkie I
Pani Jolanta Abramowska,
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Mińsku
Mazowieckim Pan Piotr
Wojda, Dyrektorzy Szkół
Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy: Pani
Teresa Pogorzelska, Pani
Katarzyna Rosochacka,
Pani Jolanta Kościuch,
Pan Krzysztof Rek, przedstawiciele władz samorządowych ubiegłej kadencji:
Pani Hanna Zoﬁa Wodnicka, Pani Teresa Zagórska,
Pani Elżbieta Flig, oraz

dzieci ze szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
które na swych rowerach,
w kaskach i kamizelkach
odblaskowych na ul. Braci
Tabiszewskich utworzyły
kolorowy szpaler.
Podczas
uroczystości
wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, a tym który
pozytywnie zdali egzaminy na karty rowerowe

i motorowerowe Wójt
Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Pan Piotr Wojda
wręczyli dokumenty na
które uczniowie czekali
z niecierpliwością.

utrzymanie dróg gminnych
G

PROJEKTOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ

DOFINANSOWANIE
BUDOWY
BOISKA
W RUDZIE

Trwają prace związane z
zaprojektowaniem odcinków sieci wodociągowej w
miejscowościach Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka, Choszczówka
Dębska i Choszczówka
Stojecka o długości około
1410 metrów, tj. odcinków
będących łącznikami zaprojektowanej wcześniej
sieci wodociągowej, Jest to
pierwszy etap udzielonego
ﬁrmie PPUH ADIR z Kielc
zamówienia, obejmującego
zaprojektowanie sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 31 km.

W dniu 6 lipca 2011r została podpisana umowa
z Samorządem Województwa
Mazowieckiego o przyznanie pomocy
ﬁnansowej dla gminy na
realizację zadania pt. „Aktywność ﬁzyczna kluczem
do zdrowia-modernizacja
ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Rudzie, gmina Dębe Wielkie”
z terminem realizacji
w 2012 roku. Kwota przyznanej pomocy to 458 983 zł.
Rafał Gańko

dy tylko pozwoliły na
to warunki atmosferyczne i poziom wód gruntowych rozpoczęto prace
polegające na okopywaniu
dróg gminnych rowami.
Podstawową funkcją rowu
przydrożnego jest odprowadzanie nadmiaru wody z
korony drogi, co ogranicza
niszczenie jej nawierzchni.
Dodatkowo reguluje poziom wód gruntowych, odprowadza wody opadowe i
roztopowe. Rowy przydrożne wykonano w sołectwach:
Cyganka (ul. Świętochowskich strona zachodnia –
950 mb, ul. Wspólna – 600
mb, ul. Wybranieckich –
450 mb), Cięciwa (droga
przez wieś – 800 mb), Teresław ( droga przez wieś
– 800 mb oraz dodatkowo
naprawiono dwa przepusty

600 o długości 4 mb i 5 mb
i zamontowano przepust
300 – 7,5 mb), Kąty Goździejewskie II (z odpływem
do rzeki Zązy). W sołectwie
Kąty Goździejewskie II zostało rozwiezione 5 wywrotek tłucznia z roku 2010r.
W okresie kwiecień – maj
odbywało się równanie
wszystkich dróg gruntowych i tłuczniowych na
terenie całej gminy. Kolejnymi pracami wykonywanymi w ramach bieżącego
utrzymania dróg były roboty polegające na wycince
przydrożnych zadrzewień i
zakrzaczeń. W niektórych
przypadkach, aby zapewnić drożność rowów niezbędne było także usuwanie karp. Prace te odbyły
się w sołectwach: Cyganka
(ul. Wspólna i ul. Wybra-

nieckich), Poręby (droga przez wieś), Teresław.
Do bardziej znaczących
remontów dróg w omawianym okresie z pewnością
można zaliczyć poprawę
dwóch dróg gminnych,
które dzięki wykonanym
pracom znacząco polepszyły stan swojej nawierzchni.
Pierwsza to ulica Wspólna
w Cygance, gdzie pracownicy komunalni rozwieźli
gruz betonowy zakupiony
przez mieszkańców tejże
ulicy. Należy powiedzieć
o dużym wkładzie pracy
mieszkańców.
Druga to droga w kierunku Podrudzia w miejscowości Jędrzejnik, gdzie z kolei
wspólnie z Zarządem Dróg
Powiatowych z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim
mieszkańcy Celinowa i Ję-

drzejnika, strażacy z OSP
w Dębem Wielkim i OSP
w Rudzie oraz pracownicy
komunalni Urzędu Gminy
Dębe Wielkie przygotowali
podbudowę betonową na
odcinku 600 mb. Na przełomie czerwca i lipca na zlecenie ZDP została ułożona
nawierzchnia asfaltowa.
Z początkiem lipca rozpoczęła się akcja rozwożenia
kruszywa drogowego na
bazie żużla stalowniczego
do naprawy dróg gminnych.
Planowany termin zakończenia tych pracy przewidziano do dnia 30 września
2011 roku.
Andrzej Krajewski
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii
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INWESTYCJE, GOSPODARKA

ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

O

d 1 lipca 2011r. rozpoczęła działalność
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG)
prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie
elektronicznego rejestru
dostępnego przez Internet
http://www.ceidg.gov.pl
Do końca roku będzie
trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG. Z dniem
przeniesienia do CEIDG
wpisu, wójt przestaje być
organem ewidencyjnym
dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
Od 1 lipca obowiązywać
będzie nowy formularz
CEIDG-1, który dostęp-

ny jest na stronie internetowej BIP Ministerstwa
Gospodarki. Na stronie
http://www.ceidg.gov.pl
znajdą Państwo informację o przepisach regulujących funkcjonowanie
CEIDG:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej
ujednolicona zgodnie ze
zmianami
przyjętymi
przez Senat (rozdziały
1-3);
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – przepisy
wprowadzające ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 18, poz.1888, z 2009r.

– artykuły, które zostały
zmienione ustawą przyjętą
przez Senat.;
3. Artykuły z przyjętej
przez Senat ustawy z dnia
13.05.2011r. o zmianie
ustawy o swobodzie działalności oraz niektórych
innych ustaw.;
4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. prawo
działalności
gospodarczej z wprowadzonymi
zmianami
(obowiązujące do 31.12.2011r.).
Znowelizowane przepisy
przewidują złożenie wniosku o wpis do CEIDG za
pośrednictwem
formularza
elektronicznego,
przewidziana jest również

PLANOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE

T

proceduopracowania
miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
w trzech miejscowościach: Chrośla, Dębe
Wielkie i Kobierne
w gminie Dębe Wielkie.
Wnioski złożone przez
właścicieli działek do
sporządzenia projektów
przedmiotowych opracowań planistycznych
zostały
rozpatrzone
zarządzeniami Wójta
Gminy Dębe Wielkie z
dnia 11 kwietnia 2011r.
Treść
powyższych
zarządzeń jest dostęp-

6

rwa
ra

na na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej
Gminy Dębe Wielkie
(www.bip.debewielkie.pl),
w zakładce: Miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.
Kolejnym
etapem
procedury formalno –
prawnej opracowania
powyższych
planów
miejscowych
będzie
sporządzenie projektów
przedmiotowych dokumentów.
Na sesji Rady Gminy
Dębe Wielkie w dniu 30
czerwca 2011r zostały
podjęte uchwały w spra-

wie nadania nazw ulic
w
poszczególnych
miejscowościach i tak:
w miejscowości Dębe
Wielkie nowa ulica
zyskała nazwę Południowa, w miejscowości
Kobierne
nowa nazwa ulicy to
Mazowiecka,
oraz
w Chrośli mieszkańcy
mają ul. Warszawską

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy
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możliwość złożenia wniosku osobiście lub pocztą listem poleconym na
formularzu papierowym
pobranym w urzędzie
gminy. Pracownik gminy
przekształci go w formę
dokumentu elektronicznego, opatrzy podpisem
elektronicznym weryﬁkowanym za pomocą kwaliﬁkowanego certyﬁkatu
albo podpisze podpisem
potwierdzonym proﬁlem
zaufanym ePUAP.
Ze względu na fakt, że
wpisy w ewidencjach
gminnych tworzone były
na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje

zawarte w tych rejestrach
mogą wymagać korekty,
w zależności od daty dokonania wpisu. W związku z powyższym prosimy
przedsiębiorców, którzy
dokonywali wpisów przed
2007r. o sprawdzenie ich
aktualności wg PKD 2007.
NOWE
PRZEPISY
DOTYCZĄCE
EWIDENCJI LUDNOŚCI I
DOWODÓW
OSOBISTYCH.
Od 1 lipca 2011r. miała
obowiązywać nowa ustawa o dowodach osobistych
a od 1 sierpnia 2011r. ustawa o ewidencji ludności.
Jednak projekt z dnia 12

kwietnia 2011 r. ustawy o
zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności
w art. 1 pkt 29 oraz art.2
pkt 7 wprowadza zmiany w terminach wejścia
w życie nowych ustaw
Ustawa z dnia 6 sierpnia
2010r. o dowodach osobistych wejdzie w życie 1
stycznia 2013r. a ustawa
z dnia 24 września 2010r.
o ewidencji ludności
1 stycznia 2012r.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich
i Wojskowych

Wakacyjne remonty
w szkołach

J

ak co roku, w okresie letnich wakacji, w
szkołach na terenie Gminy
Dębe Wielkie przeprowadzane były niezbędne prace remontowe.
W wyniku zapytań ofertowych, wybrano najkorzystniejsze oferty i
podpisano umowy na wykonanie w lipcu i sierpniu
szeregu prac w Szkole
Podstawowej w Dębem
Wielkim oraz w Górkach.
W celu likwidacji barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej w Dębem
Wielkim zainstalowano
nowe drzwi zewnętrzne
oraz wykonano instalację
hydrantową, poprawiając
tym działaniem bezpieczeństwo uczniów. Usunięto awarię instalacji
ciepłej wody w łazience
dla dziewcząt w budynku

Gimnazjum Gminnego
oraz naprawiono usterkę
pieca olejowego.
W sierpniu wiele się
działo w Szkole Podstawowej w Górkach. Dzięki środkom pozyskanym
w ramach zwiększenia
subwencji ogólnej z 0,6%
rezerwy części oświatowej w roku 2011, z tytułu
doﬁnansowania remontów
bieżących, w tym mających na celu likwidację
barier architektonicznych,
udało się zmodernizować
instalację
elektryczną
w starej części budynku
szkoły, zamontować nowe
lampy oświetleniowe oraz
wymienić drzwi zewnętrzne. Podjazd dla potrzeb
osób niepełnosprawnych,
wykonają rodzice we własnym zakresie. Po ekipie elektrycznej do pracy
przystąpiła ekipa remontowo-malarska. Pięknie

odmalowano
korytarz,
pomieszczenie kuchenne,
świetlicę, dwie sale lekcyjne oraz łazienki.
Gmina Dębe Wielkie
otrzymała wsparcie ﬁnansowe w wysokości 12
ty. zł w ramach III Edycji Rządowego Programu
„Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej w
Rudzie.
W związku z tym, przygotowując miejsce zabaw
dla najmłodszych, Szkoła we własnym zakresie
wyremontowała starą salę
gimnastyczną, natomiast
część materiałów zakupiono ze środków gminnych.
Halina Drzazga
Dyrektor Samorządowego
Zespołu Administracyjnego Szkół

GOSPODARKA, EKOLOGIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAKUP TŁUCZNIA
kwietniu
br.
został rozstrzygnięty przetarg na zakup wraz z dostawą
kruszywa drogowego
na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0 –
31,5 mm (ok. 3400 t)
oraz gruzu betonowego
o frakcji 0 – 60,0 mm
(ok. 300 t)do naprawy i
remontu dróg na terenie
Gminy Dębe Wielkie
w miejsca wskazane
przez Zamawiającego.

W

Jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta
ﬁrmy Ekostrada Polska Danuta Mężyk z
Radomia, z którą została podpisana umowa
na realizację dostaw
z terminem realizacji
do 30.09.2011r.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W maju br. został rozstrzygnięty przetarg na
budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Aleksandrówka, Dębe

Wielkie oraz Olesin.
W ramach zadania zostanie
wybudowany
wodociąg o łącznej długości około 3 km, na
ulicy Warszawskiej na
pograniczu
miejscowości Dębe Wielkie i
Aleksandrówka, oraz
na ulicy Szklarniowej w
miejscowościach Aleksandrówka i Olesin. W
odpowiedzinaogłoszenie
o zamówieniu wpłynęły dwie oferty, z czego
jako najkorzystniejsza

została wybrana oferta ﬁrmy Energotel-Bis
Joanna Taciak z Mrozów, z którą została podpisana umowa
na realizację zadania
z terminem zakończenia do dnia 29.06.2012r.
PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
W maju br. został
ogłoszony
przetarg
na opracowanie projektów
miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

dla miejscowości Dębe
Wielkie, Chrośla oraz
Kobierne. W odpowiedzi na ogłoszenie
wpłynęło pięć z czego
jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta
ﬁrmy Biuro Planowania
Rozwoju Warszawy SA
z terminem zakończenia do dnia31.05.2012r.
HALA SPORTOWA
W
maju
br.,
w wyniku zapytania
ofertowego,
została
podpisana umowa na

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej hali sportowej przy budynku
gimnazjum w miejscowości Dębe Wielkie z
ﬁrmą Arch-Dom Biuro
Projektowe Sp.j. z Białej Podlaskiej. Gotowy
projekt wraz z pozwoleniem na budowę ma
zostać wykonany do
dnia 30.10.2011r.

Czyściej w Gminie
podsumowanie akcji porządkowych

N

adejście wiosny
wraz z topniejącym śniegiem odkryło
mnóstwo śmieci wszelkiego rodzaju , zalegających w rowach i przy
przystankach. Również
w gospodarstwach domowych nazbierało się
sporo
niepotrzebnych
rzeczy.
Wójt
Gminy
Pan
Krzysztof
Kalinowski postanowił pomóc
mieszkańcom oczyścić
i posprzątać gminę, organizując trzy akcje porządkowe. Rozpoczęto 9
kwietnia 2011r od wiosennych porządków w
miejscowościach: Gorzanka, Chrośla, Olesin,
Ruda, Dębe Wielkie,
Aleksandrówka,
Cyganka,
Choszczówka
Rudzka, Choszczówka
Dębska,
Choszczówka Stojecka, Cięciwa,
Jędrzejnik i Celinów.

Pomimo nie sprzyjającej aury akcja spotkała
się z dużym poparciem
mieszkańców,
którzy
oczyścili swoje miejscowości z zalegających po
zimie śmieci. W organizację aktywnie włączyli
się Sołtysi i Radni Gminy Dębe Wielkie oraz
oczywiście Pan Wójt
Krzysztof Kalinowski,
który osobiście pomagał
sprzątać.
Za niespełna miesiąc
7 maja 2011r przyszła
kolej na zbiórkę elektrośmieci. Mieszkańcy
mogli nieodpłatnie pozbyć się zalegającego,
niepotrzebnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W wyznaczonych miejscach na terenie gminy, w miejscowościach
Celinów, Ruda, Górki,
Choszczówka, Rudzka,
Cyganka i Dębe Wiel-

kie „gościł” samochód z
wielkim kontenerem, do
którego mieszkańcy mogli wrzucać sprzęt RTV,
AGD, komputery, monitory, pralki, lodówki,
baterie itp. Elektrośmieci, w efekcie zebrano
24 620 kg.
20-21 maja 2011 to
w gminie Dębe Wielkie dwudniowa akcja
zbiórki zużytych opon.
Wyznaczono
jedno
miejsce – na zapleczu
Urzędu Gminy w Dębem gdzie w piątek
i sobotę można było, nieodpłatnie oddać wszelkie
zalegające, niepotrzebne, zużyte, stare opony.
Tym razem akcja również spotkała się z dużym zainteresowaniem
i poparciem mieszkańców. Już w piątek teren
na tyłach budynku Urzędu powoli zapełniał się
oponami, a w poniedzia-

łek gdy pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii wraz
z Wójtem wyszli sprawdzić czy akcję można
uznać za udaną, ilość
opon jaką ujrzeli przeszła ich najśmielsze
oczekiwania.
Wójt zapowiada, iż podobne akcje będą powtarzane, bardzo dziękuje
wszystkim za tak liczne
i aktywne włączenie się
w zorganizowane przedsięwzięcia.
Wszystko
po to, aby gmina Dębe

Wielkie stała się czystą,
zieloną i piękną krainą.

W holu Urzędu
Gminy wystawiony jest pojemnik
na zużyte baterie.
Zapraszamy do korzystania z możliwości nieodpłatnego
ich oddania. Zużyte
baterie można przynosić do pojemnika
w godzinach pracy
Urzędu.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2011

7

INFORMACJE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

akład
Komunalny
informuje, że na podstawie
art. 24 ust 9a ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr
123, poz. 858 ze zm.).
Rada Gminy Dębe
Wielkie w dniu 2 czerwca 2011 roku przedłużyła czas obowiązywania
dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie do dnia
31 grudnia 2011 roku.Do
końca 2011 roku obowiązują zatem następujące stawki opłat z tytułu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków:

GOSPODARSTWA
DOMOWE
(odbiorcy w budynkach
mieszkalnych
jedno
i
wielorodzinnych)
Cena wody - 2,98 zł/m3
Stała opłata abonamentowa za wodę na jednego odbiorcę na miesiąc2,72 zł/odbiorcę/miesiąc
Cena ścieków- 4,47 zł/m3
Stała opłata abonamentowa za ścieki na jednego odbiorcę na miesiąc- 2,72 zł/ odbiorcę/
miesiąc
ODBIORCY
POZOSTALI
(zakłady i placówki
usługowe, zakłady przemysłowe)
Cena wody- 3,96 zł/m3
Stała opłata abonamentowa za wodę na jednego odbiorcę na miesiąc-

2,72 zł/odbiorcę/miesiąc
Cena ścieków- 5,89 zł/m3
Stała opłata abonamentowa za ścieki na jednego odbiorcę na miesiąc2,72 zł/ odbiorcę/miesiąc
Wszystkie podane wyżej
kwoty są kwotami netto,
należy doliczyć do nich
8 % VAT.
Przypominamy ponadto, że cały czas istnieje
możliwość
podłączania posesji do sieci wodociągowej na terenie
gminy Dębe Wielkie. W
szczególności zachęcamy do tego mieszkańców Dębego Wielkiego,
gdzie znajduje się nowo
wybudowana sieć wodociągowa w obrębie
ulic: Warszawska, Prądzyńskiego, Pustelnicka,
Powstańców oraz 103
Batalionu
Strzelców.

W tym celu należy uzyskać od Zakładu Komunalnego
warunki
techniczne przyłączenia
nieruchomości do sieci
wodociągowej, a następnie wynająć ﬁrmę posiadającą odpowiednie
uprawnienia sanitarne,
która wykona przyłącze.
Zakład
Komunalny
prowadzi
inwestycję
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Aleksandrówka, Kobierne, Olesin,
Choszczówka Dębska,
Choszczówka Rudzka
i Choszczówka Stojecka”. Zakończenie robót
w ramach wspomnianej
inwestycji nastąpi do
dnia 30.06.2012 roku.
Wówczas istniała będzie
możliwość podłączenia
posesji do sieci wodociągowej dla mieszkańców
Aleksandrówki,

Kobiernego,
Olesina,
Choszczówki Dębskiej,
Choszczówki Rudzkiej
i Choszczówki Stojeckiej.
Ilość ścieków dopływających na Oczyszczalnię Ścieków w Dębem Wielkim znacznie
przewyższa odnotowaną
ilość ścieków odprowadzanych od mieszkańców, za które są ponoszone opłaty, dlatego
też Zakład Komunalny
w Dębem Wielkim przeprowadzi kontrolę warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych. Szczególna uwaga zostanie
zwrócona na odbiorców, którzy niezgodnie z przepisami korzystają jednocześnie z
wody z własnych ujęć
i wody z wodociągu,
gdyż wprowadzają oni

do kanalizacji ścieki,
które nie są opomiarowane.
Przypominamy ponadto, że wprowadzanie
ścieków opadowych i
wód drenażowych do
kanalizacji
sanitarnej
jest zabronione. Na podstawie art. 28 ust. 4a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.
U. z 2006 r., Nr 123, poz.
858 ze zm.) ten, kto nie
stosuje się do w/w zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10000 zł.
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
nioski na nowy
okres zasiłkowy
2011/2012 (od 1 listopada
2011 r. do 31 października
2012 r. ) można składać
od dnia 1 września 2011 r.
W przypadku złożenia
wniosku na nowy okres
zasiłkowy w okresie od
dnia 1 września do dnia 30
września, wydanie decyzji
oraz wypłata świadczeń
przysługujących za listopad następuje do dnia 30
listopada. W przypadku
złożenia wniosku na nowy
okres zasiłkowy od dnia 1
października do dnia 30
listopada, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za
listopad następuje do dnia

W
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31 grudnia. Do wniosku
należy dołączyć m.in.:
• zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym od osób
ﬁzycznych
wszystkich
pełnoletnich
członków
rodziny za rok 2010;
• w przypadku osób
posiadających
gospodarstwo rolne: nakaz
podatkowy na 2010 r.
• zaświadczenia lub
oświadczenia
dokumentujące
wysokość
innych dochodów, w
tym stypendiów, otrzymanych w roku 2010.
Złożenie wniosku bez
wymaganych
dokumentów nie przyspiesza wydania decyzji
ani wypłaty świadczeń.

Kryterium
dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzinnego nie uległo
zmianie i wynosi 504,00
zł netto na osobę lub
583,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko posiadające
orzeczenie
o
niepełnosprawności.
Wysokość dochodu z
użytkowania indywidualnych gospodarstw rolnych
jest podawana w drodze
obwieszczenia
Prezesa
GUS do dnia 23 września
każdego roku.
Przypominamy,
przy ubieganiu się o:
jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
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dziecka,wymagane jest
przedłożenie
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka
dziecka pozostawała pod
opieką lekarza lub położnej przez okres ciąży
do porodu (przynajmniej
jedna wizyta). Powyższy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka
i osób, które wystąpiły do
sądu o przysposobienie
dziecka
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są
od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysłu-

gują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł netto. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w
wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyższej niż 500 zł.
Do wniosku, podobnie jak
w przypadku świadczeń
rodzinnych, należy dołączyć zaświadczenia lub
oświadczenia o dochodach
uzyskanych w 2010 r.
Dzieci z terenu gminy Dębe
Wielkie, które nie miałyą
możliwości wyjechać na wakacje, mogły spędzić ciekawie czas w Klubie Integracji
Społecznej i Samopomocy
„Dziupla” przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim. Zajęcia od-

bywały się od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 13.00
Dodatkowo w każdą sobotę od
godz. 10.00-13.00 prowadzone
były zajęcia kulinarne.
W tym roku półkolonie letnie odbyły się od 4
lipca do 15 lipca 2011 r.
Wśród wakacyjnych atrakcji były m.in. liczne wyjazdy na basen do Mińska
Mazowieckiego oraz na
pływalnię Integracyjnego
Centrum Sportu i Rekreacji
w Józefowie ( w miesiącu
sierpniu ).
Dorota Janzer-Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
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akcja Polska Biega 2011

W

dniu 14 maja gmina
Dębe Wielkie, a w
szczególności miejscowość
Górki zgromadziła miłośników sportu, zapalonych biegaczy. Wszystko za sprawą
ogłoszonego przez Wójta
Gminy Dębe Wielkie Pana
Krzysztofa Kalinowskiego
otwartego konkursu ofert
na realizację zadania gminy w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu, którego
celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywny wypoczynek.

Organizacją gminnej edycji popularnej w całym
kraju akcji „Polska Biega”
zajęło się Stowarzyszenie
„Akademia Sztuk Walki”
z siedzibą na terenie Gminy.
Akcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem miłośników sportu.
W biegu podzielonym na
kilka dystansów z uwzględnieniem poszczególnych
kategorii wiekowych wystartowało 60 uczestników.
Warto w tym miejscu dodać
iż najmłodszy miał zaledwie
nieco ponad 2 lata. Wiek nie
był dla niego przeszkodą,

z pomocą Taty pokonał dystans 300 metrów w spektakularny sposób, budząc
podziw wszystkich zgromadzonych. Pogoda sprzyjała
zawodnikom, biegi rozpoczęły się o godz 10.00, jako
pierwsi wystartowali najmłodsi, a w dalszej kolejności zawodnicy pozostałych
kategorii.Wyniki
przedstawiają się następująco:
Pierwsze miejsca
Tomasz Owsianko – 300 metrów, najmłodszy zawodnik
Klaudia Zawadzka – 300 metrów, najmłodszy zawodnik

Zoﬁa Majewska i Kacper Ajdacki 600 metrów, klasy II-IV
Sandra Twardowska i Damian
Murach 800 metrów klasy V-VI
Karolina Okrzeja i Karol
Bany 1500 metrów, gimnazja
Aneta Kotowska, Radosław Mastalerz, Joanna
Mazurowska i Krzysztof
Michalak 3000 metrów
open.
Wręczenia nagród, pamiątkowych
medali
oraz dyplomów dokonali Pan Dawid Matwiej
– Prezes Stowarzysze-

nia „Akademia Sztuk
Walki, oraz Pan Karol
Chróścik Zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Warto w tym miejscu
wspomnieć iż akcja zorganizowana w Gminie
Dębe Wielkie, była jedyną

w powiecie mińskim,
mamy nadzieję że nie
ostatnią.
Aneta Chmielewska
Podinsp. ds.
informacji, promocji, kultury,
kultury ﬁzycznej i sportu.

Pamięć o powstańcach nocy listopadowej

D

la upamiętnienia wydarzeń z okresu Powstania Listopadowego oraz
w trosce o zabezpieczenie
miejsc naszej lokalnej historii w dniu 15 maja 2011r.
w Cygance zorganizowano
osobliwą „lekcję patriotyzmu
i tożsamości narodowej przypominającą naszą historię, nasze korzenie i kulturę”.
Niedzielne
uroczystości
odsłonięcia i poświęcenia
mogiły żołnierskiej z czasów
Powstania Listopadowego
rozpoczęła msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie sprawowana
przez Proboszcza Księdza
Zenona Wójcika w intencji
poległych Żołnierzy Wojska
Polskiego i obrońców Ojczyzny. Mszę Św. uświetniła
obecność pocztów Sztandarowych Wojska Polskiego,
23 bazy lotnictwa Taktycznego, Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, Szkół Podstawowych i Gimnazjum z
terenu Gminy Dębe Wielkie.
Po mszy świętej nastąpił
przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości na miejsce usytu-

owania mogiły powstańczej
przy trzech krzyżach.
W uroczystościach zorganizowanych przez Wójta Gminy, Szkołę Podstawową im.
Tadeusza Kościuszki w Cygance oraz Ochotniczą Straż
Pożarną w Cygance udział
wzięli: Starosta Miński, Radni Powiatu Mińskiego, Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dębe Wielkie,
Radni Gminy Dębe Wielkie,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu
gminy, Dyrektorzy Jednostek
Organizacyjnych
Gminy,
Przedstawiciele Środowiska
Kombatanckiego oraz Lokalna Społeczność.
Odsłonięcia pomnika na
którym widnieje tablica z
napisem „Zbiorowa Mogiła
Żołnierzy Wojska Polskiego z 2 Pułku Strzelców Pieszych poległych w potyczce
z Rosjanami w dniu 18 lutego
1831 roku. Chwała zwycięzcom” dokonali Starosta Miński Pan Antonii Jan Tarczyński, Zastępca Wójta Gminy
Dębe Wielkie Pan Karol
Chróścik oraz Sołtys Sołectwa Cyganka Pan Jan Wie-

czorek. Poświęcenia dokonał
Ksiądz Zenon Wójcik – Proboszcz Paraﬁi w Żukowie.
Podczas uroczystości miały miejsce okolicznościowe
przemówienia oraz wręczenie Dyplomów „Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej”,
te wyróżnienia otrzymali z rąk
Pana Michała Wasilewskiego
oraz Starosty mińskiego Pana
Antoniego Jana Tarczyńskiego – Wójt Gminy Dębe
Wielkie, Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. „Tadeusza
Kościuszki” w Cygance oraz
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance. Odczytano również apel pamięci
oraz oddano salwę honorową.
W hołdzie wszystkim rodakom, którzy dla Ojczyzny
poświęcili swoje życie, kwiaty pod pomnikiem złożyli:
Starosta Miński w asyście
Radnego powiatu Mińskiego
Pana Ireneusza Piaseckiego,
oraz Przewodniczącego Rady
Powiatu ds. Kombatanckich Michała Wasilewskiego, Zastępca Wójta Gminy
Dębe Wielkie, Komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance Pan Andrzej

Gańko, Sołtys Sołectwa Cyganka Pan Jan Wieczorek,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Pan
Krzysztof Rek, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Rudzie Pani Teresa Pogorzelska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance Pani Mirosława Popławska, Uczniowie Gimnazjum Gminnego.
„Przechodniu powiedz współbraciom że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale
z troską w sercu o losy Polski losy przyszłych pokoleń
o nasze losy” ta myśl witała wszystkich uczestników
uroczystości w gościnnych
murach Szkoły Podstawowej, w której to miał miejsce
występ artystyczny uczniów,
oraz wystawa Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego dotycząca walk
narodowowyzwoleńczych.
Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego przez
rodziców uczniów Szkoły
oraz żołnierskiej grochówki.
Podziękowania za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości należą się przede
wszystkim druhom jednostki

OSP w Cygance na czele z
Komendantem Andrzejem
Gańko, Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom oraz uczniom
Szkoły Podstawowej w Cygance, Panu Władysławowi
Kulma, Panu Marcinowi
Grabarczyk, Ks. Proboszczowi Zenonowi Wójcik oraz
wszystkich zaangażowanym
w przygotowania. Szczególnie gorąco pragnę podziękować Panu Bogdanowi Kuć
- Prezesowi Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego za wydanie opracowań
historycznych rejonu Dębego

Wielkiego z czasów lat 18301831, 1920, 1939, dziejów
Cyganki, a także za zaprojektowanie mogiły powstańczej
i wydanie okolicznościowej
widokówki. Historia Polski
biegnie dziwnymi drogami,
często krętymi, ale jest jedna
droga prosta z której nas nikt
sprowadzić nie zdoła – tą drogą jest tożsamość narodowa,
pamięć o naszych korzeniach
i naszej historii.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2011

9

KULTURA, SPORT

Festyn w Choszczówce Stojeckiej

5

lipca 2011r w Choszczówce Stojeckiej na
terenie paraﬁalnym odbył
się festyn rodzinny, którego
organizatorem byli mieszkańcy Choszczówki wraz z
Księdzem Proboszczem Janem Świerżewskim.Festyn
rozpoczął się Mszą Świętą
i obﬁtował w różnorodne
atrakcje.
Oprawę muzyczną zapewnił Sołtys Pan Grzegorz Ruta, natomiast dzieci
przedstawiały swoje umiejętności wokalno recytatorskie. Podczas imprezy
wystąpiła gościnnie kapela

ludowa z Siennicy. Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych, którym organizatorzy zaproponowali
zabawy ruchowo-dydaktyczne zorganizowane przez
panią Ewę Kądzielę z pomocą uczennic gimnazjum
w Stojadłach. Starsze dzieci mogły rozegrać mecz
w piłkę nożną i siatkową.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się pokazy przygotowane przez Druhów z
OSP w Dębem Wielkim,
oraz przejażdżki wozem
strażackim, w tym miejscu organizatorzy składają

ogromne podziękowania
drużynie OSP z Dębego za
wyjątkowe zaangażowanie.
Na festynie obecni byli goście Wójt Pan Krzysztof
Kalinowski z małżonką i
córkami, Zastępca Wójta
Gminy Pan Karol Chróścik,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stojadłach Pani Anna
Przybysz, oraz Radny Rady
Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Górnik. Dużym
powodzeniem cieszyła się
loteria fantowa przygotowana przez mieszkańców,
podczas uroczystości można było skosztować kiełba-

sek oraz przepysznych ciast,
które upiekły mieszkanki.
W zorganizowaniu festynu mieszkańcom pomogli
sponsorzy z ﬁrm działających na terenie Choszczówek, którym należą się podziękowania.
Uroczystość
została
zwieńczona wspólnym odśpiewaniem pieśni bliskiej
sercu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – „Barki”.
Organizatorzy obiecują że
w przyszłym roku również
odbędzie się festyn, maja
nadzieję że do organizacji
podobnie jak w tym roku

aktywnie włączą się mieszkańcy. Wspólnym siłami
pracą, chęcią i zaangażowaniem udaje się osiągnąć wie-

le dając radość wszystkim w
szczególności najmłodszym.

szego miejsca puchar oraz
dyplom odebrał dowódca młodzieżowej drużyny z OSP Cisie
Gmina Dębe Wielkie - za zajęcie I miejsca nagrodę odebrała
drużyna z OSP Jędrzejnik - za
zajęcie II miejsca nagrodę
odebrała drużyna z OSP Dębe
Wielkie - za zajęcie III miejsca nagrodę otrzymała drużyna z OSP Ruda - za udział
w zawodach pamiątkowe
dyplomy otrzymały drużyny
z OSP Górki i OSP Cyganka
które uplasowały się kolejno
na IV i V miejscu - atomiast
w kategorii MDP dwa pierwsze miejsca otrzymały drużyny
z OSP Ruda w kategorii D
(dziewczęca drużyna), oraz
OSP Górki w kategorii C (chłopięca drużyna) - za II miejsce
statuetkę oraz pamiątkowy dyplom otrzymała drużyna z OSP
Dębe Wielkie.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, że zawody odbyły się
w sportowym duchu walki i na
zasadach fair play, dużo znakomitej zabawy, uśmiechów i żartów potwierdza tylko słuszność
i potrzebę organizowania zawodów sportowo pożarniczych.
Czas przed zawodami wyko-

rzystany na ćwiczeniach na
pewno zostanie spożytkowany
w czasie całorocznego okresu
przy akcjach ratowniczo gaśniczych. Dobra zabawa oraz
wrażenia to pamiątka która na
długo zastanie nam w pamięci
i niejednokrotnie w strażackim
gronie będziemy wspomnieniami do niej wracać. Trzeba oczywiście nadmienić o przepysznej grochówce, przyrządzonej
przez niezastąpionego kucharza
Dh. Tadeusza Wójcika i jego
asystenta Dh. Adama Piotrkowicza. Po zasłużonym posiłku
i odpoczynku widać było kolejno odjeżdżające auta strażackie.
Wygranych czeka udział w Powiatowych zawodach sportowo
pożarniczych, a pozostałym życzymy jak najmniej wyjazdów
i obyśmy za rok znowu spotkali się wszyscy
w tym samym gronie

Renata Karpińska

Zawody Strażackie w Rudzie

W

niedzielę 19 czerwca
2011 roku w miejscowości Ruda Gm. Dębe
Wielkie odbyły się gminne
zawody sportowo pożarnicze.
Głównymi
współorganizatorami byli: Zarząd Gminny
ZOSP RP w Dębem Wielkim, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim oraz
Urząd Gminy Dębe Wielkie.
Na linii startu stanęły jednostki
OSP Dębe Wielkie, OSP Górki, OSP Jędrzejnik, OSP Ruda,
OSP Cyganka oraz gościnnie z
terenu gm. Halinów OSP Cisie
i OSP Okuniew. Łącznie do
zawodów przystąpiło 7 drużyn
seniorów oraz 4 drużyny MDP
z czego jedna w kategorii D
(dziewcząt). Zawody odbywały
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się wg regulaminu z 2011 roku,
każda z drużyn miała do pokonania dwie konkurencje. W
pierwszej ochotnicy musieli się
zmierzyć w sztafecie 7 x 50m
z przeszkodami, a w drugiej
wykonać zadanie bojowe. Młodzieżowe drużyny, ze względu
na bezpieczeństwo niektóre elementy w zadaniach pokonywały w ustalony z sędzią głównym
przed rozpoczęciem zawodów
sposób. Nad prawidłowym
przebiegiem oraz dyscypliną
zawodników czuwał Dowódca
JRG bryg. Stanisław Maciejec.
Kilka minut po godz. 10 jako
pierwsza wystartowała drużyna
z Cisia. Konkurencje przebiegały sprawnie, na przemian drużyny seniorskie i młodzieżowe
pokonywały tor 350 m. Doping

publiczności pomagał zawodnikom pokonywać kolejne
metry biegu z przeszkodami a
przeszkody nie były łatwe. Problemy niektórym ochotnikom
sprawiało przeskoczenie dwumetrowego rowu, albo półtora
metrowej wysokości ściany.
Po bardzo wyczerpującej kondycyjnie sztafecie przyszedł
czas na zadanie bojowe. „Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na wysokości
dwóch odcinków W-75, linie
gaśnicze z dwóch odcinków
W-52, rota I obrócenie lub
złamanie tarczy, rota II przewrócenie pachołków, na linię
startu w tył rozejść się”, takim
rozkazem po otrzymaniu zgody
od sędziego zaczynała się konkurencja, już za samo złe wydanie rozkazu można było otrzymać punkty karne. Tu jednak
zaskoczenia nie było, zarówno
seniorzy jak i młodzieżowi dowódcy drużyn wykuli formułę
na pamięć. Zostało już tylko
wykonanie zadania. Miłośnicy
ochotniczej działalności mogli
tu nacieszyć nie tylko oko ale
i usłyszeć ten cudny dźwięk
odpalanych motopomp na syrenowskim silniku. Te bardzo
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czułe i delikatne maszyny potraﬁą odmówić współpracy w
najmniej oczekiwanym momencie i godziny przygotowań
do zawodów idą na marne.
Zawody przebiegały w znakomitej atmosferze i sprzyjającej
aurze. Swoimi osobami zawody zaszczycili goście tacy jak
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, Burmistrz Miasta Halinów Adam
Ciszkowski, Radny Powiatowy a zarazem W-ce Prezes
Zarządu OSP Okuniew Ireneusz Piasecki. Swoje drużyny
wspierali naczelnicy i prezesi.
Po wyczerpującej walce, na
mecie czekały oczywiście nagrody. Burmistrz Adam Ciszkowski wręczył drużynom
OSP z terenu gm. Halinów pamiątkowe puchary i dyplomy
w podziękowaniu za podjęcie
wyzwania. Na zakończenie imprezy wójt gminy Dębe Wielkie wręczył puchary i dyplomy
za zajęte miejsca, i tak:
Gmina Halinów:-za zajęcie I
miejsca nagrodę otrzymała drużyna z OSP Cisie -za zajęcie II
miejsca nagrodę otrzymała drużyna z OSP Okuniew - w kategorii MDP za zajęcie pierw-

KULTURA

72 ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM

W

niedzielę 11 września 2011r. miały
miejsce w Gminie Dębe
Wielkie uroczyste obchody 72-ej rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.
Uroczystości rozpoczęły
się złożeniem kwiatów
pod tablicą pamiątkową w
Choszczówce Stojeckiej.
Złożenia kwiatów dokonali Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Dębe
Wielkie Jolantą Gruber,
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Pan Antonii Janusz Piechoski, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im.
Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
Pan Krzysztof Rek, Delegacja z Zespołu Szkół im.
w Stojadłach.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie
kwiatów pod pomnikiem
poległych Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w boju o Cygankę w dn.
13-14.09.1939r.,
który
znajduje się na terenie
Szkoły Podstawowej im
„Tadeusza Kościuszki” w
Cygance.
Dla upamiętnienia wydarzeń okresu kampanii
wrześniowej Wójt Gminy

Pan Krzysztof Kalinowski oraz Przewodnicząca
Rady Gminy Dębe Wielkie Pani Jolanta Gruber
dokonali złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej usytuowanej na
ścianie Kościoła Paraﬁalnego w Dębem Wielkim.
O 10.30 rozpoczęła się
Msza Święta w Kościele paraﬁalnym pw. Św.
Ap. Piotra i Pawła w
Dębem Wielkim. Uroczystą oprawę mszy zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Dobrego
natomiast montaż słowno
muzyczny przygotowali
i wykonali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w
Dębem Wielkim, wprowadzając wszystkich w
patriotyczny nastrój. Ponad to swoją obecnością
uroczystość uświetniły:,
kompania reprezentacyjna
Mazowieckiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej,
a także zaproszeni goście:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Teresa Wargocka, Wicestarosta Powiatu Mińskiego
Pan Krzysztof Płochocki,
Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Ppłk
Marcin Fitas , władze samorządowe miast i gmin
ościennych:
Burmistrz

Miasta Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa, Burmistrz
Halinowa Pan Adam Ciszkowski, Radni Powiatu
Mińskiego i Gminy Dębe
Wielkie, sołtysi z terenu
gminy Dębe Wielkie, Prezes Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Pan
Mirosław Jura, oraz Komendant Pan Grzegorz
Ostrowski, Kombatanci,
historyk Pan Jan Majszyk
, Dyrektorzy i nauczyciele Szkół z terenu gminy
Dębe Wielkie, oraz ku
zadowoleniu władz gminy bardzo liczna grupa
mieszkańców. W uroczystościach wzięły udział
poczty sztandarowe wystawione przez wszystkie szkoły z gminy Dębe
Wielkie jak również Zespół Szkół ze Stojadeł ,
jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy i kombatanci.
Po uroczystej Mszy
Świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali na pobliski cmentarz
paraﬁalny. Uroczystości
przy Mogile Żołnierzy
Września 1939r rozpoczął
Proboszcz Paraﬁi pw Św
Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim Ks. Henryk Za-

raś wspólną modlitwą za
poległych żołnierzy. Następnie przemówienie wygłosił Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, który przypominając
wydarzenia
tamtego okresu, stwierdził
że pamięć o poległych zobowiązuje nas wszystkich
dzisiaj do wspólnych działań na rzecz naszego kraju,
do likwidowania podziałów, oraz do prawdziwego
patriotyzmu. Głos zabrali
także zaproszeni goście
wśród których znaleźli się
m.in.: Posłanka na Sejm
RP – Pani Teresa Wargocka, oraz Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Dębem
Wielkim Pan Krzysztof
Rek. Po wygłoszonych
przemówieniach został
odczytany Apel Poległych
wymieniający żołnierzy,
którzy zginęli na ziemi
dębskiej w tamtym okresie, po czym uczennica
Szkoły Podstawowej w
Dębem Wielkim wyrecytowała przepiękny wiersz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni”.
Ostatnim etapem uroczystości jakie miały miejsce
na cmentarzu było oddanie
hołdu i złożenie kwiatów
na grobach bohaterów.

Pamięć bohaterów wydarzeń okresu kampanii
wrześniowej będzie trwała wiecznie, nawet pogoda która w niedzielne
przedpołudnie zaznaczyła
słonecznymi promieniami
jasnobłękitne niebo, nie
zapomniała o tych co polegli.
Katarzyna Padzik
Inspektor ds. informacji
i promocji gminy, kultury,
kultury ﬁzycznej i sportu
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KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W

2011 roku konkurs
recytatorski dla dzieci im. Kornela
Makuszyńskiego
miał już XXVIII edycję.
Po raz kolejny uczestniczyła w nim Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim.
Eliminacje
gminne odbyły się 5 maja
2011 roku.
Brały
w nich udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy.
Uczestnicy rywalizowali
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz
IV-VI.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja
w składzie: przewodnicząca Karolina Marcinkowska- instruktor MBP w

Mińsku Mazowieckim
oraz członkowie: Elżbieta
Chodkowska,
Małgorzata Tyrańska,
Katarzyna Rosochacka,
Jolanta Zagożdżon zakwaliﬁkowała do Eliminacji Powiatowych:
w kategorii klas I-III:

w
Dębem
Wielkim,
Barbarę Majewską SP
w Górkach.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz
nagrody
książkowe.
Laureaci
Eliminacji
Gminnych
reprezentowali naszą gminę na Eliminacjach Powiatowych,

w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.

GODZINY OTWARCIA
BIBLIOTEKI
I
CZYTELNI INTERNETOWEJ:
Poniedziałek
Wtorek

Julię Kalinowską SP
w Dębem Wielkim,
Sebastiana Góreckiego SP w Rudzie, Martę Król SP w Rudzie
Weronikę Drożdż SP w
Górkach,

10.00 – 18.00

Czwartek

10.00 – 18.00

Piątek

10.00 – 18.00

w kategorii klas IV-VI:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Paulinę Jakubowską SP w
Rudzie, Paulę Padzik SP

Wizytówki wsi

Z

M

sach czytelniczych, w których mogły wykazać się
znajomością bohaterów
literatury dziecięcej. Po
każdej zagadce było mnóstwo chętnych do podania
prawidłowego rozwiązania. Dzieci za aktywny
udział zostały nagrodzone
słodyczami.
Licząc, iż nasi goście
połknęli
czytelniczego bakcyla, wraz z rodzicami będą częstymi gośćmi biblioteki.

Agnieszka Wielgo
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Przedszkolaki brały
udział zabawach i konkur12

8.00 – 16.00

Środa

PRZEDSZKOLAKI
W BIBLIOTECE
okazji
Tygodnia
Bibliotek, Gminną
Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim.
Przedszkolaki
miały
możliwość
zapoznania
się z działalnością biblioteki, pracą bibliotekarek,
układem książek na półkach, księgozbiorem dziecięcym. Mali czytelnicy
dowiedzieli się do czego
służą katalogi biblioteczne i w jaki sposób można z
nich korzystać, jak prawidłowo wypożyczać książki oraz jak się z nimi obchodzić. Ale największym
zainteresowaniem cieszyła się czytelnia internetowa – wszak komputery
i internet dla większości z
nich nie ma tajemnic.

10.00 – 18.00
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amy piękny, słoneczny dzień, początek lata. Wyruszamy z
pracownikiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
Zespołem Doradców w
Mińsku
Mazowieckim
oglądać i oceniać 14 zgło-

PI Ę K N

każda zagroda to ciekawa
kompozycja przestrzenna,
umiejętnie dobrana tonacja kolorów, bogactwo
różnorodnych zapachów
natury. Ale przecież kogoś
trzeba uhonorować - trzeba
wybrać trzy najpiękniej-

IEJS
W
Y
D
O
E Z AG R

szonych zagród wiejskich
na najpiękniejsze z terenu
naszej gminy. Oglądając
każdą z zagród odnosimy wrażenie, że odnajdywanie piękna jest pasją każdego z kolejnych
właścicieli, a ostateczny
efekt uwidocznieniem ich
pracy i wysiłku. Wskutek
przemyślanych projektów,
perfekcyjnych realizacji
i niesłychanej dbałości o
każdy szczegół, niemal

sze z nich. Do konkursu
zgłosiło się w tym roku 14
gospodarstw położonych
na terenie naszej gminy.
Komisja złożona z przedstawicieli Gminy w osobach: Insp ds. rolnictwa i
infrastruktury komunalnej
– Małgorzata Tkaczyk,
Podinsp. ds. informacji,
promocji, kultury, kultury
ﬁzycznej i sportu - Aneta
Chmielewska oraz przedstawicieli
Terenowego
Zespołu Doradców w

Mińsku Mazowieckim:
Straszy Specjalista – Gabriela Dowjat, dokonała przeglądu wszystkich
zgłoszonych do konkursu
„pięknych zagród wiejskich”. Po długich obra-

KIE
dach Komisja przyznała następujące miejsca:
I
miejsce
Państwo
Małgorzata
i
Andrzej Gańko z Cyganki
II miejsce Pan Jerzy
Maliszewski z Chrośli
III miejsce Pan Mirosław
Rek z Choszczówki Stojeckiej.Serdecznie dziękujemy wszystkim właścicielom gospodarstw za
udział w gminnym etapie
konkursu „Piękna zagroda
wiejska”.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim

W

dniach 29 i 30 maja
wybraliśmy się do
Brzeźna Szlacheckiego, w
sercu Kaszub. Odwiedziliśmy tam zaprzyjaźnioną
szkołę i złożyliśmy hołd
żołnierzom poległym we
wrześniu 1939 r. w walkach o Dębe Wielkie, którzy spoczywają w „Mogile Żołnierzy Września
1939 roku”, m.in. porucznika Franciszka Hinza,
osoby która buduje most
między naszymi środowiskami. Franciszek Hinz
był wieloletnim dyrektorem szkoły w Brzeźnie
Szlacheckim. Pamięć o
tym wspaniałym człowieku podtrzymujemy przy
współpracy i dużym zaangażowaniu Zespołu Szkół
im. Jana III Sobieskiego w
Brzeźnie Szlacheckim. Do
wyjazdu przygotowaliśmy
nie tylko ochotne serca,
ale także występ przedstawiający historię naszej
szkoły.
Zwieńczeniem
była piosenka zaśpiewana w języku kaszubskim.
Uczestniczyliśmy tam w
XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ziemi
Kaszubskiej. Po występie
skorzystaliśmy ze specjalnie przygotowanych
atrakcji.
Największym
zaskoczeniem była zorganizowana wycieczka
wozem konnym z eskortą,
po okolicy Brzeźna Szlacheckiego. Podziwialiśmy
piękne krajobrazy ziemi
kaszubskiej z czystą jak
kryształ wodą w jeziorach. Uczestniczyliśmy
w zajęciach języka kaszubskiego, na których
poznaliśmy historię ziemi
kaszubskiej, folklor oraz
piosenkę
„Kaszubskie
nuty”. Pod koniec dnia
złożyliśmy kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci
Kaszubów, którzy oddali
życie w czasie II wojny
światowej. Rano ruszyli-

śmy w drogę powrotną.
Zwiedziliśmy krzyżacki
zamek w Bytowie, odpoczęliśmy nad jeziorem
Charzykowskim, wstąpiliśmy do Rezerwatu Cisów
Staropolskich w Wierzchlesie, na terenie Borów
Tucholskich. Następnie
zwiedziliśmy zamek w
mieście Golub-Dobrzyń i
tam też w rycerskiej scenerii spożyliśmy pyszny
obiad. Wyjazd przybliżył
nam piękno ziemi kaszubskiej oraz zacieśnił relacje
między naszymi szkołami. Gorąco dziękujemy
Panu Jerzemu Hinz oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za sﬁnansowanie naszego wyjazdu.
Dziękujemy społeczności
Zespołu Szkół im. Jana III
Sobieskiego w Brzeźnie
Szlacheckim z dyrektorem
p. Piotrem Brachfoglem
za serdeczne przyjęcie.
31 maja gościliśmy
przedszkolaków z całej
gminy na IX Spartakiadzie
Sześciolatków.
Dzieci
uczestniczyły w zawodach
sprawnościowych, obejrzały spektakl teatralny w
wykonaniu uczniów koła
teatralnego oraz wzięły
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w
którą włączyła się również
dyrekcja szkoły i rodzice.
4 czerwca już po raz
dziewiąty
organizowaliśmy Piknik Rodzinny.

Tym razem przyświecał
nam temat: „180. Rocznica Bitwy pod Dębem
Wielkim”.
Gościliśmy
przedstawicieli lokalnych
władz i sponsorów. Bieżący rok szkolny jest „rokiem odkrywania talentów”, dlatego na każdym
kroku zauważyć można
było efekty działań przyświecających temu hasłu.
Wśród atrakcji imprezy
były występy dzieci z
klas młodszych, pokazy taneczne, spektakl w
wykonaniu uczniów ze
Szkolnego Koła Teatralnego, koncert uczniów ze
szkoły muzycznej oraz
indywidualne
występy
muzyczne. Uwagę publiczności zwróciła inscenizacja
historyczna
w wykonaniu uczniów
z klasy VB. Dzieci ze
świetlicy szkolnej zaprezentowały etiudę chopinowską i taniec żydowski.
Zwiedzający mogli wziąć
udział w loterii fantowej
i wylosować atrakcyjne nagrody. Przy stoisku
zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Szkoła z
Uśmiechem” z „Lokalną
Grupą Działania Ziemi
Mińskiej” odbywały się
konkursy, m.in. z wiedzy o
funduszach europejskich.
Miłośnicy sztuk walki
mieli okazję obejrzeć pokazy jujitsu i taekwondo.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się parada mo-

tocykli
zorganizowana
przez grupę „Bad Seven”.
Dzięki uprzejmości pana
Marka
Grabowskiego,
dzieci miały okazję przejechać się „ryczącymi
bestiami”. Eksponowane
malarskie pejzaże, wystawy oryginalnych prac
origami oraz decoupage
stanowiły nie tylko barwną dekorację, lecz przyciągały oczy znawców
talentów. Nie zabrakło
rywalizacji sportowych.
Drużyny z poszczególnych klas rywalizowały w
meczach streetball. Dzieci mogły przez chwilę
poczuć się prawdziwymi
odkrywcami lub zmienić
swój wygląd poprzez niecodzienny makijaż. Zdolności strzeleckie kształcić
można było pod fachowym okiem miłośników
łucznictwa na polanie
Robin Hooda. Strażacy
z dębskiej O.S.P. organizowali pokazy pierwszej
pomocy. Wystrzały z historycznej broni palnej
co jakiś czas przerywały spokojny nastrój pikniku, przypominając o
obecności przedstawicieli
Stowarzyszenia Artylerii
Dawnej „Arsenał”. Bohaterowie w strojach z epoki
napoleońskiej przygotowali barwny pokaz historyczny. Każdy mógł spróbować pysznych słodyczy
ze szkolnej kawiarenki
lub dań z grilla. Dyrekcja
szkoły składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy włączyli się
w pomoc przy organizacji
pikniku i czuwali nad jego
przebiegiem – nauczycielom, rodzicom, dzieciom,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
sponsorom.
6 czerwca wyjechaliśmy
na „Zieloną Szkołę”. Po

drodze zwiedziliśmy Zamek w Malborku. W kolejnych dniach byliśmy w
Gdańsku, gdzie zobaczyliśmy Złotą Bramę, Ratusz,
Długi Targ, Stary Żuraw,
Bazylikę NMP oraz Długie
Pobrzeże. Statkiem odbyliśmy rejs na Westerplatte.
W Gdyni szczególnym zainteresowaniem cieszyło
się Muzeum Oceanograﬁczne, w którym można
było zaobserwować życie
kolorowych ryb. Kolejną
atrakcją było zwiedzanie
Okrętu Marynarki Wojennej ORP „Błyskawica”.
Następnego dnia katamaranem popłynęliśmy na
Hel, gdzie zwiedziliśmy
fokarium. Piątego dnia
wybraliśmy się do Sopotu,
gdzie spacerowaliśmy po
Molo. Atrakcją był występ
norweskiej orkiestry dętej,
w skład której wchodził
zespół tamburmajorek. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy Toruń. W Planetarium obejrzeliśmy seans
o planetach. Na Starym
Mieście podziwialiśmy ratusz, katedrę, krzywą wieżę, byliśmy pod domem
Mikołaja Kopernika oraz
w ruinach zamku krzyżackiego. Oprócz poznawania
ciekawych miejsc, uczestniczenia w lekcjach żywej
historii oraz obcowania
z przyrodą dzieci miały
zajęcia tematyczne. Na
zajęciach śpiewały znane
piosenki i ułożyły „Echo
Zielonej Szkoły”.
14 czerwca uczniowie
klas szóstych w podziękowaniu za lata nauki w
szkole podstawowej wybrali się na pielgrzymkę
do Sanktuarium w Wielgolesie. Po drodze odwie-

dzili kościół w Cegłowie,
wysłuchali jego ciekawej
historii i obejrzeli zabytkowy ołtarz. Następnie
zatrzymali się w Kiczkach, gdzie na tamtejszej
plebanii odpoczęli i posilili się. Wspólne wędrowanie było znakomitą okazją
do wspomnień i zadumy.
W Wielgoleskim Sanktuarium dzieci uczestniczyły
we Mszy Świętej, po której było ognisko i przygotowany przez rodziców
poczęstunek. Dyrekcja,
Wychowawcy klas szóstych serdecznie dziękują
rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się
w przygotowanie i pomoc
w organizacji pielgrzymki.
Konkursy.
Uczennica
klasy VIb Paulina Zagórska otrzymała wyróżnienie w V Powiatowym
Konkursie Ortograﬁcznym dla Szóstoklasistów.
Uczeń klasy VIB Mateusz Geresz został laureatem pierwszej nagrody
w Powiatowym Konkursie Historycznym „Stosunki polsko –krzyżackie
od XIII do XVI wieku”.
Kamila Bakuła z kl. VI
B oraz Karolina Bakuła z
kl. IV B zajęły III miejsce
w kategorii ZESPÓŁ w II
edycji konkursu „Pociąg
na scenę” zorganizowanym przez PKP Polskie
Linie Kolejowe.
E. Lesińska-Marciniak
Krzysztof Rek
Dyrektor Szkoły
Podstawowej
w Dębem Wielkim
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Rudzie

O

statnie
tygodnie
roku
szkolnego
są okresem podsumowań wielu konkursów.
W maju nasza szkoła
otrzymała tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów,
przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej, Katarzynę Hall.
Świadczy on o tym, że
szkoła przyczynia się
do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
O tym, że wśród
uczniów mamy różnorakie talenty świadczy
fakt, iż nasza kolekcja trofeów konkursowych powiększyła się
w ostatnich miesiącach o kolejne nagrody.
Czwartoklasista,
Jędrysa Tomasz, został
laureatem I miejsca w
Międzynarodowym
Konkursie „KANGUR
MATEMATYCZNY”,
a jedną z nagród, które
w związku z tym otrzymał, jest wycieczka do
Danii. W najbliższych
dniach wyjedzie on

również z grupą młodzieży utalentowanej
matematycznie, na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.Sebastian
Górecki z kl. II został
laureatem I miejsca w
Powiatowym Konkursie Ortograﬁcznym klas
I – III, zaś Oliwia Porębska, zajęła III miejsce
w Powiatowym Konkursie Ortograﬁcznym
dla
Szóstoklasistów.
Szóstoklasista, Artur
Kłosiński, zajął II miejsce w skoku w dal, w
Rejonowych Zawodach
Lekkoatletycznych w
Siedlcach. Dziewczęta
z klasy V wywalczyły
III miejsce w Dwuboju Gimnastycznym, dla
szkół podstawowych i
gimnazjów z powiatu
mińskiego, natomiast
szkolna drużyna sportowa uplasowała się na
III miejscu w III Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych.
Pod koniec maja odbywały się w szkole

Dni Rodziny, podczas
których młodsze dzieci prezentowały przygotowane przez siebie
występy dramatyczne,
taneczne, wokalne i
recytatorskie,
dedykowane najbliższym.
Obdarowały rodziców
serdecznymi całusami
oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami
i kwiatami. Rodzice w
rewanżu zorganizowali im Dzień Dziecka.
Wtedy wszyscy, którzy
czuli się dziećmi, zostali zaproszeni na ognisko, podczas którego
mogli nie tylko zjeść
pieczone na ogniu kiełbaski, ale także pobawić się.Przedszkolaki
prezentują swoje zdolności przed rodzicami
w czerwcu odbyło się
wiele wycieczek, wśród
których najciekawsze
okazały się wyprawy
„Piastowskim
Szlakiem”, wycieczka do
Kazimierza, udział w
„Pikniku
rycerskim”
na zamku w Liwie oraz

wyjazd od „obozu przetrwania” w Serpelicach
nad Bugiem. Dzięki
sprzyjającej pogodzie
bardzo się udały wycieczki do Warszawy,
podczas których dzieci oglądały spektakle
teatralne,
zwiedzały
zabytki i, bardzo atrakcyjne o tej porze roku,
ZOO.
Zakończyła się, organizowana przez szkol-

nych
przyrodników,
zbiórka baterii. Za
udział w akcji szkoła
otrzymała zestaw pomocy naukowych do
nauki przyrody. Samorząd
Uczniowski
podsumował również
akcję zbiórki korków
i zakrętek plastikowych. Cieszyła się
ona dużym zainteresowaniem wszystkich
uczniów i ich rodzi-

ców. Jej celem jest pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego dla dotkniętego kalectwem
młodego człowieka z
nieodległego Kałuszyna.

Teresa PogorzelskaDyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie

Szkoła Podstawowa w Górkach
W

dniach 30.05.- 03.06.2011
roku uczniowie klas III – VI
uczestniczyli w wycieczce na Suwalszczyznę oraz Litwę. W trakcie
wyjazdu uczniowie mogli podziwiać
między innymi uroki:
• Wigier oraz Wigierskiego Parku
Narodowego
• Augustowa, okolicznych jezior,
Studzienicznej, szlaku papieskiego
podczas rejsu statkiem
• Smolników oraz ich malowniczych okolic podczas Traktor-Crossu
• Stańczyków
Pierwszego czerwca uczniowie
mieli okazję zwiedzić Litewskie Mu14
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zeum Oceaniczne w Kłajpedzie z pokazem kanadyjskich krów morskich.
Muzeum Bursztynu w Pałandze.
Pobyt na Litwie zakończył spacer
brzegiem Bałtyku.
Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy
wycieczki otrzymali także upominki
w postaci litewskich słodyczy.
Wycieczka dla wszystkich była
źródłem niezapomnianych wrażeń.

Katarzyna Rosochacka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Cygance

W

II semestrze uczniowie co dwa tygodnie
jeździły do Mińska Maz. na
basen, i pod okiem instruktora uczyły się pływać.
W tegorocznym przedstawieniu wielkanocnym
rozważaliśmy wydarzenia
paschalne w oparciu o Słowo Boże. Po apelu ksiądz
poświęcił pokarm i wszyscy
składaliśmy świąteczne życzenia. 5 maja 2011 r. przeżyliśmy dziękczynienie za
beatyﬁkację Jana Pawła II.
Uczniowie przypomnieli życie i zasługi naszego Papieża. Wspólnie pomodliliśmy
się wezwaniami nowej Litanii do Błogosławionego Jana
Pawła II. Obejrzeliśmy prelekcję multimedialną, która
przypomniała najważniejsze
słowa i przesłania skierowane do polskich dzieci i
młodzieży. Zaśpiewaliśmy
ulubioną pieśń Karola Wojtyły – BARKĘ.

15 maja odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia mogiły żołnierskiej z
czasów Powstania Listopadowego w Cygance. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie,
uczestnicy przeszli do miejsca upamiętniającego walki.
Tam nastąpiło wyświęcenie
kamienia i przemówienia
okolicznościowe Starosty
p. Antoniego Tarczyńskiego i zastępcy Wójta Gminy Dębe Wielkie p. Karola
Chróścika, oraz wiersz w
wykonaniu uczennic naszej
szkoły. Wszyscy uczestnicy
przemaszerowali do szkoły,
gdzie uczniowie przedstawili patriotyczną inscenizację.
Uczestnicy mogli obejrzeć
historyczną wystawę, po
której nastąpił poczęstunek.
24 maja klasy 0, I, II przygotowały uroczystość z
okazji Dnia Strażaka, na
którą przybyli przedstawi-

ciele OSP w Cygance oraz
Powiatowy Kapelan Straży
Pożarnej Ks. Zenon Wójcik.
26 maja odbyło się „ŚWIĘTO RODZINY”. Rodzice
przybyli licznie do szkoły.
Po programie artystycznym uczniowie wręczyli
rodzicom różyczki i złożyli najszczersze życzenia.
Gościem był Wójt Gminy
Dębe Wielkie p. Krzysztof
Kalinowski, który powiedział, że bardzo dobrze, że
w szkole są takie dni, gdzie
w uroczystości włączają się
całe rodziny. Uroczystości
przyświecał pokaz multimedialny „Malowanie słowem i
obiektywem”.
Na koniec maja w sportowych rywalizacjach z 4
biorących udział drużyn nasi
najmłodsi uczniowie zajęli I miejsce w GMINNEJ
SPARTAKIADZIE. Wszyscy otrzymali dyplomy i medale oraz każdy indywidual-

nie dostał piłkę, skakankę i
breloczek.
Z okazji Dnia Dziecka odbył się Dzień Sportu Szkolnego. Rozpoczął się apelem,
na którym nastąpiło losowanie 3 grup w kategorii 0–III
i 3 grup w kategorii IV–VI.
Uczniowie po nadaniu nazw
drużynom, brali udział w
meczach piłki nożnej, grze
w dwa ognie, ringo. Były
także rzuty piłką lekarską,
rzuty do celu, grupowe wyścigi rzędów i tor przeszkód.
Po zakończeniu rozgrywek
każdy uczeń otrzymał dyplom i słodycze a nauczyciele nagrodzili 6 uczniów medalami za postawę sportową
i sprawność ﬁzyczną.
W szkole odbywały się
konkursy: recytatorski - im.
Kornela Makuszyńskiego,
plastyczny - „Moja rodzinna
palma”, „Wielkanocna kartka”, „Bezpieczeństwo ruchu
drogowego”, powiatowy
konkurs matematyczny i or-

tograﬁczny, szkolny konkurs
piosenki anglojęzycznej.
Uczniowie klasy II wzięli
udział w ogólnopolskim konkursie „Zuch”. W kolejnym
Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Przyjazne
Dębe” uczniowie zdobyli
dla szkoły 3 puchary. Nie zabrakło również wycieczek.
13.04.2011 r. klasy IV–VI
jeździły do kina na ﬁlm pt.
„SEA REX 3D. PODRÓŻ
DO PREHISTORYCZNEGO ŚWIATA”. Wszyscy
przenieśli się 200 milionów
lat wstecz, do okresu triasu,

jury i kredy, tam spotkali
się twarzą w twarz z władcą
oceanu. Po ﬁlmie uczniowie
uczestniczyli w warsztatach
pt. „Nieznany świat wodnych potworów”.
15 kwietnia klasy O-III
obejrzały ﬁlm 3D pt. „RIO”.
7 czerwca klasy IV–VI pojechały do Teatru RAMPA na
spektakl pt. „Złota Kaczka”,
zaś 17 czerwca klasy 0-III i
IV-VI wyruszyły do Bałtowa, gdzie z bliska poznali
świat dinozaurów.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Cygance

Gimnazjum Gminne w Dębem Wielkim

W

okresie od kwietnia do
czerwca 2011 roku nasze gimnazjum kontynuowało
działania w ramach projektu
Szkoły Równych Szans. II edycja. Uczniowie uczęszczali na zajęcia wyrównawcze i plastyczne.
Odbyło się 6 wycieczek związanych z projektem „ Mazowsze
moje…” do miejsc związanych
ze sławnymi Polakami i Polkami
( m.in. szlakiem Piłsudskiego,
Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Kraszewskiego, Reymonta,
królowej Bony, Chopina).
W ramach w/w cyklu prowadząca zajęcia Pani Marlena Pilarska, przybliżała uczniom zagadnienia związane z regionalizmem
wykorzystując metodę projektu.
Zorganizowano „Gospodę pod
Dębem”, gdzie można było
skosztować dań kuchni regional-

nej, obejrzeć prezentację wydanej
publikacji – książki kucharskiej „
Gdzie kucharek sześć, tam można dobrze zjeść”. W „Gospodzie”
odbyło się również spotkanie z
właścicielką dworku w Aleksandrówce panią J. Kurkowską oraz
promocja prac: „ Słownik etymologiczny nazw miejscowych
powiatu mińskiego” i „ Pradzieje
w legendzie”. Kolejnym działaniem pani Marleny Pilarskiej była
„Cafe Milusin” - kawiarenka
połączona z prezentacją sylwetki
marszałka Józefa Piłsudskiego.
W czasie tej imprezy wystąpił
pan J. Majszyk z prelekcją „Ślady
Piłsudskiego na Ziemi Mińskiej”.
W ramach SRS. II edycja w
dniach od 3 do 5 czerwca 2011 r.
uczniowie klas I pod opieką wychowawców i nauczycieli wraz z
pedagogiem i psychologiem wy-

jechali do Józefowa na warsztaty
integracyjno – poznawcze „ Poznaję siebie”. W dniach od 17 do
19 czerwca uczniowie klas I – III
biorący udział w projekcie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
dotyczącym Gór Świętokrzyskich wyjechali na wycieczkę
będącą podsumowaniem działań.
Konkursy Uczennica klasy II
d Izabela Gąsior zajęła I miejsce
w Gminnym Konkursie Plastycznym „ Bezpieczna droga
do szkoły”. Uczniowie naszej
szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Albus. Wojciech
Stopiński , którego do udziału w
konkursie z chemii przygotowywała Pani Małgorzata Krzyszczak, zajął 15 miejsce w kraju i
otrzymał wyróżnienie. Młodzież
mogła wziąć także udział w licznych konkursach szkolnych m.in.

recytatorsko – wokalnym „ Polska między Wschodem a Zachodem”, historycznym „Bitwa pod
Grunwaldem” czy literackim „
Czy znasz sagę „Zmierzch”?
Sport w Gimnazjum Nasza
młodzież bardzo chętnie bierze
udział w zawodach sportowych.
Nic też dziwnego, że możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami. Dziewczęta zdobyły I miejsce
w powiecie w klasyﬁkacji drużynowej biegów przełajowych. Natomiast indywidualnie II miejsce
wywalczyła uczennica klasy III
a Magdalena Żomoytel.W Sztafetowych Biegach Przełajowych
w Powiecie Mińskim dziewczęta zajęły I miejsce klasyﬁkacji
drużynowej, natomiast chłopcy
V miejsce. Za przygotowanie
wszystkich startujących w w/w
zawodach odpowiedzialne były

Panie Magdalena Uzarska i Agata
Mika – Orłowska. Chłopcy, pod
kierunkiem Pana Sebastiana Syryjczyka zajęli II miejsce w piłce
nożnej w Mistrzostwach Powiatu
Mińskiego. Natomiast drużyna
koszykarzy, pod kierunkiem Pana
Pawła Laszuka zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Mińskiego.Odnosimy również
sukcesy w pływaniu. W sztafecie
6x25 m. dziewczęta zdobyły III,
a chłopcy IV miejsce w powiecie.
W Unihokeju drużyna Pana Józefa Tkaczyka zajęła III miejsce.
Pani Magdalena Uzarska znakomicie przygotowała uczennice do
Mistrzostw Powiatu Mińskiego
w gimnastyce. Nic dziwnego , że
tu również uzyskaliśmy I miejsce.
I, II i IV miejsca zdobyliśmy również w zawodach lekkoatletycznych, w sztafecie 4x100m i szta-

fecie olimpijskiej ( dziewczęta I a
chłopcy II miejsce).
Poza kalendarzem imprez
sportowych PSZS zdobyliśmy nagrody w następujących zawodach sportowych:
I miejsce w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Mińsku Mazowieckim.
III miejsce w dwuboju gimnastycznym. Wystąpiliśmy w X
Turnieju Pokoleniowym w piłce
siatkowej, turnieju piłki nożnej
„Coca – Cola Cup”; spotkaniu
szkół patronackich Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Na festynie „ Mazowiecka Piętnastka” w Mińsku
Mazowieckim wystąpił szkolny
zespół taneczny „ Skaczące Kruszyny”
Jolanta Kościuch
Dyrektor Gimnazjum Gminnego
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Urząd Gminy DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34
www.debewielkie.pl, e - mail sekretariat@debewielkie.pl

konsultacje w urzędzie
Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny ds. Uzależnień przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 13.00 17.00. Konsultacji udziela Pan Stanisław Pilewski
( konsultant ds. uzależnień). Prowadzone są
konsultacje w zakresie:
uzależnienia, picia problematycznego współuza-

leżnienia przemocy domowej. Punkt mieści się
w pokoju nr 28 Urzędu
gminy Dębe Wielkie.
Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski
przyjmuje interesantów w każdy
czwartek w godzinach
9.00 – 11.00 w pokoju nr
26 Urzędu gminy Dębe
Wielkie

Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne
w Dębem Wielkim. Przyjęcia interesantów - I i III
wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00
Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
o/Siedlce – (Powiatowy

Zespół Doradców w Mińsku Mazowieckim) – St.
specjalista ds. produkcji
rolniczej Pani Gabriela
Dowjat pełni dyżur we
wtorki w godzinach 8.00 –
16.00 pokój nr 28 Urzędu
Gminy Dębe Wielkie Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie:
technologii produkcji rolniczej, wsparcia rozwoju

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat
REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk
Zastępca Skarbnika Gminy
Główny specjalista ds. kontroli i wymiaru podatków
Insp. ds. księgowości budżetowej
Insp. ds. księgowości podatkowej
Insp. ds. obsługi kasowej
Specjalista ds. księgowości budżetowej i płac
Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej
REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI
Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO
Insp. ds. obsługi Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych,
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Insp. ds. kadr, oświaty, zdrowia i spraw społecznych,
Pełnomocnik ds. proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Insp. ds. informacji, promocji, kultury, kultury ﬁzycznej i sportu
Specjalista ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
Podinsp. ds. kancelarii i archiwum
REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR
Insp. ds. gospodarki gruntami
Podinsp. ds. planowania przestrzennego
Podinsp. ds. planowania przestrzennego
Insp. ds. inwestycji i remontów
Insp. ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE
Insp. ds. rolnictwa i infrastruktura komunalnej
Podinsp. ds. ochrony środowiska
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Kier. Ref. SO, USC
Insp. ds. ewidencji i rejestrów
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
Dyr. Zakładu Komunalnego
Referent ds. obsługi Sekretariatu
Starszy referent ds. ochrony środowiska
Główny Księgowy Zakładu Komunalnego
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS
Główny Księgowy
Kasa SZAS
Księgowość SZAS
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS
Główny księgowy
Zaliczki alimentacyjne
Świadczenia z pomocy społecznej

Krzysztof Kalinowski
Karol Chróścik
Beata Czerwińska
Małgorzata Pańczak
Aneta Chmielewska

Klub Integracji społecznej samopomocy
Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie
Świadczenia z pomocy społecznej, klub pracy
Świadczenia rodzinne
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
SP ZOZ
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wsi w ramach PROW,
ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych, ekologii
i ochrony środowiska, w
tym programów rolno –
środowiskowych, pomoc
w wypełnianiu wniosków
przy ubieganiu się o fundusze UE, organizowanie
kursu uprawniającego do
zakupu i stosowania środ-

ków ochrony roślin W
Urzędzie Gminy w każdy
ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.00 – 12.00
odbywają się spotkania
Związku
Emerytów
i Inwalidów Koło nr 3
Dębe Wielkie

NR. POKOJU

WEW

(025) 756 47 00
(025) 756 47 00
(025) 756 47 39
(025) 756 47 36
(025) 756 47 00

34
34
39
36
34

100
100
139
136
100

Beata Czerwińska
Maria Lewandowska
Ewa Kruszewska
Beata Koc
Maria Małgorzata Wojdyga
Marianna Piotrkowicz
Małgorzata Staniszewska
Jadwiga Zalewska

(025) 756 47 39
(025) 756 47 38
(025) 756 47 40
(025) 756 47 38
(025) 756 47 40
(025) 756 47 28
(025) 756 47 35
(025) 756 47 41

39
38
40
38
40
32
35
41

139
138
140
138
140
128
135
141

Małgorzata Pańczak

(025) 756 47 36

36

136

Marzena Rogala

(025) 756 47 33

33

133

Teresa Dobosz
Katarzyna Padzik
Rafał Kończyk
Ewa Raczyńska

(025) 756 47 35
(025) 756 47 29
(025) 756 47 33
(025) 756 47 42

35
29
33
42

135
129
133
142

Rafał Gańko
Tomasz Stefański
Bożena Zgódka
Katarzyna Muracka
Arkadiusz Myka
Arkadiusz Myka

(025) 756 47 51
(025) 756 47 03
(025) 756 47 50
(025) 756 47 50
(025) 756 47 49
(025) 756 47 49

51
50
50
50
49
49

151
103
150
150
149
149

Andrzej Krajewski
Małgorzata Tkaczyk
Jolanta Bieńkowska

(025) 756 47 48
(025) 756 47 52
(025) 756 47 56

48
52
52

148
152
156

Małgorzata Gańko
Ewa Sasin

(025) 756 47 32
(025) 756 47 30

31
31

132
130

Grażyna Pechcin
Lidia Gągol
Joanna Wojnach
Agnieszka Woźnica

025 756 47 53
025 756 47 37
025 756 47 37
025 756 47 53

Halina Drzazga
Barbara Bramowska
Barbara Lipińska
Ewa Konca

(025) 757 70 58
(025) 757 70 58
(025) 757 73 31
(025) 757 70 58

45
45
57
44

145
145

Dorota Jenzer-Dąbrowska
Beata Czerwińska
Katarzyna Dołbakowska
Jolanta Malesa-Gajc,
Urszula Olejnik
Magdalena Wojnach
Danuta Bogdanowicz
Piotr Zgódka
Mirosława Anna Kaska
Agnieszka Wielgo
Agnieszka Wójcik

(025) 757 70 54
(025) 757 70 57
(025) 757 77 26

46
55
59

(025) 757 70 57
(025) 757 70 57
(025) 757 70 57
(025) 757 77 26
(025) 752 48 16
(025) 757 77 26
(025) 757 77 22

47
55
47
58
59

0 604 197 100

59

