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Gminna Liga Szkół
str
II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”
„Dębska Gala Sportu 2013r.”
Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
Turniej piłki nożnej halowej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Rudzie
Turniej piłki nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie
Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
Otwarcie placu zabaw w Zespole Szkół w Dębem Wielkim

7

ZAPOWIEDZI
7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim
21 kwietnia 2013r. 70 rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej
3 maja 2013r.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

12 maja 2013r.

Gminne obchody Dnia Strażaka w Jędrzejniku

24-26 maja 2013r. „Polska Biega-bieg wiosny 2013”
27 maja 2013r.

Festyn rodzinny w Górkach

8 czerwca 2013r. Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
23 czerwca 2013r. Festyn „Powitanie lata 2013” w Cygance
23 czerwca 2013r. Gminne Zawody Strażackie na boisku w Rudzie
30 czerwca 2013r. Święto Gminy Dębe Wielkie
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ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

USŁUGA NEWSLETTER

omimo tego, że kalendarzowa wiosna już do
nas przyszła to zima przypomina o tym, że panowała nieco dłużej niż zwykle.
Odczuliśmy to wszyscy
znosząc kolejne opady śniegu, które wymagały od pracowników gospodarczych
Urzędu Gminy kilku nieprzespanych nocy i większych niż zwykle nakładów
finansowych. W akcję walki
o zapewnienie drożności
dróg włączyli się także strażacy z OSP Dębe Wielkie,
którzy po uzyskaniu informacji z GOPS odśnieżyli
dojścia na drogach prywatnych do osób samotnych
i starszych za co serdecznie
druhom dziękuję.

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.

P

Pod koniec lutego Rada
Gminy podjęła uchwałę, na
podstawie której budynek
ośrodka zdrowia zostanie
wydzierżawiony podmiotowi leczniczemu, wyłonionemu w drodze konkursu,
aby ten prowadził bezpłatną
działalność leczniczą dla
mieszkańców gminy Dębe
Wielkie. Decyzja ta jest po-

dyktowana koniecznością
dostosowania tego budynku
do aktualnych wymagań co
musi zostać wykonane do
końca 2016 roku. Wiele potrzeb inwestycyjnych (wodociągi, kanalizacja, drogi)
nie pozwalają gminie na
modernizację tego budynku
z własnych środków. Pomimo zmiany podmiotu budynek (i działka) SPZOZ
nadal pozostają gminne
a mieszkańcy dalej będą leczeni bezpłatnie. Można się
również spodziewać dodatkowych usług medycznych.
W warunkach konkursu
będzie również wymaganie
aby nowy podmiot przejął
dotychczasowych pracowników (w tym lekarzy i personel pielęgniarski) do których
mieszkańcy już się przyzwyczaili i których cenią za fachowość i kulturę obsługi.
W obecnej kadencji wiele
inwestycji związanych jest
ze sportem i edukacją: hala
sportowa w Dębem Wielkim, kompleks boisk w Rudzie, plac zabaw w Dębem,
boisko w Górkach i Cygan-

ce. W ciągu najbliższych
dwóch lat wszystkie budynki
publiczne zostaną poddane
gruntownej termomodernizacji. Nie oznacza to, że
inne potrzeby mieszkańców
są zapomniane. Aby móc
kontynuować wodociągowanie gminy trzeba najpierw
sporządzić projekty i uzyskać pozwolenie na budowę.
Dodatkowo na inwestycje
w sport i edukację gmina pozyskuje środki zewnętrzne
(krajowe i unijne), których
brak już dla budowy infrastruktury. Nowe środki pojawią się w nowej perspektywie unijnej czyli po 2014r
roku. W kwietniu a najpóźniej maju b.r. gmina powinna
uzyskać pozwolenie na budowę kolejnych 45 kilometrów wodociągów. Czekamy
w tej chwili na uwolnienie
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i liczę, że gmina
Dębe Wielkie uzyska dotację
na rozbudowę oczyszczalni
oraz kanalizacji. Pozwoli to
zagwarantować środki własne na rozbudowę sieci wo-

N

dociągowej w Dębem Wielkim, Górkach, Ostrów Kani,
Rysiu i Cygance.
Od 1 lipca b.r. gmina przejmie obowiązek odbioru
odpadów od mieszkańców.
Należy już dzisiaj wypowiedzieć dotychczasową umowę
z firmą odbierającą odpady tak aby obowiązywała
tylko do 30 czerwca 2013r.
W przeciwnym razie po
1 lipca mieszkaniec będzie
musiał ponosić podwójną
opłatę: jedną do dotychczasowej firmy a drugą do
gminy. Więcej informacji
w dalszej części biuletynu.
Krzysztof Kalinowki
Wójt gminy Dębe Wielkie

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy
wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom
życzę
chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu,
czasu spędzonego w rodzinnej atmosferze i nadziei,
którą niesie nam budzące się razem z wiosną życie.

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy, na
stronie internetowej gminy
www.debewielkie.pl funkcjonuje zakładka baza firm, która
umożliwia
przedsiębiorcom,
którzy mają swoją siedzibę, bądź
oddział na terenie naszej gminy
zamieszczenie swoje wizytówki
w internetowej bazie firm.
Wystarczy na stronie internetowej Urzędu Gminy wejść
na zakładkę baza firm (po
prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo wypełnić
formularz dostępny na stronie internetowej, który należy:
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• 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.

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

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.

S

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.
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WYMIANA TABLIC
ADRESOWYCH

REKLAMY W BIULETYNIE

S

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

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

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

a stronie internet owej g m i ny
www.debewielkie.pl, została utworzona aplikacja
„Gminny Portal Mapowy” służąca do publikacji
danych
przestrzennych.
Dzięki e-mapie mogą Państwo zlokalizować adresy,
obiekty, działki, zabytki,
szkoły itp. znajdujące się
na terenie gminy Dębe
Wielkie. Aby skorzystać
z portalu mapowego Gminy należy wejść na stronę
internetową gminy (pra-

wa 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.

AKTUALNOŚCI

PIT

D

rodzy Mieszkańcy!

Każdemu z nas marzy
się by Nasza Gmina w końcu stała się gminą na miarę
XXI wieku. Nie trzeba nikomu mówić, że potrzebne
są ogromne środki finansowe by przyspieszyć proces
budowy infrastruktury wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, by powstawać mogły nowe obiekty sportowe,
szkolne, czy jakże potrzebne
nowe przedszkole. Aby te
zadania móc zrealizować
konieczne jest zwiększenie
dochodów Gminy. Najprostszym sposobem by zwiększyć dochody gminy jest
rozliczanie się z podatku dochodowego w urzędzie skar-

bowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wpływy
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów
każdej gminy. Mechanizm
działania jest następujący:
z każdych 100 zł podatku
dochodowego (PIT) płaconego przez osobę fizyczną
zamieszkującą na terenie
gminy i rozliczająca się we
właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym , do gminy trafia 37,42
zł. Mnożąc tę kwotę przez
liczbę osób rozliczających
się w właściwym urzędzie
skarbowym otrzymamy całkiem pokaźną sumę, którą

przeznaczyć będzie można
na dalsze inwestycje.
Jeżeli więc zależy Państwu
na dalszym rozwoju swojej małej ojczyzny zróbmy
wszystko by wpływy z naszych podatków trafiały do
gminy w której mieszkamy.
To wszystko przyczyni się
do poprawy jakości i komfortu naszego życia w gminie Dębe Wielkie.
Dlatego rozliczając się podatku dochodowego istotne
jest by poprawnie wypełnić
zeznanie.

czerwcu 2012 roku
na zlecenie Gminy
Dębe Wielkie został wykonany projekt boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
32x19 metrów z czego obrys zewnętrzny szerokości
2 metrów stanowi pole wolne. Lokalizacja boiska pokazana została na rysunku
poniżej na projekcie zagospodarowania terenu.
Boisko wielofunkcyjne posiadało będzie nawierzchnię
z poliuretanu. Jednocześnie
w celu uniknięcia wypadania piłek na tereny sąsiednie zostaną umieszczone na
granicy działki piłkochwyty.
Dodatkowo zaprojektowano
utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6 cm
na ciągu pieszym i gr. 8 cm
na ciągu komunikacyjnym.

Dane charakterystyczne zadania:
- powierzchnia płyty boiska
wielofunkcyjnego – 608,0 m2;
- powierzchnia z bet. kostki
brukowej gr. 6cm – 85,0 m2;
- powierzchnia z bet. kostki
brukowej gr. 8cm – 195,0 m2.
Konstrukcja nawierzchni
- nawierzchnia poliuretanowa – 1 cm;
- dolna warstwa z granulatu
SBR – 1 cm;
- beton asfaltowy AC 16 W
– 3 cm;
- podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia
kamiennego – 10 cm;
- warstwa odsączająca z kru-

1. W części A. zeznania „Urząd do którego jest adresowane zeznanie”
- Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2
URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
x

2. W części B. właściwego dla siebie zeznania podatkowego adres zamieszkania na terenie
gminy Dębe Wielkie
- Gmina Dębe Wielkie

JAN

KOWALSKI
POLSKA

Krzysztof Kalinowski

DĘBE WIELKIE

Wójt gminy Dębe Wielkie
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UNIJNE PIENIĄDZE DLA DĘBEGO

BOISKO SPORTOWE W GÓRKACH

W

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

Rozliczając sie z podatku dochodowego, wpisz we właściwym dla siebie zeznaniu (PIT-36,
PIT-37, itd.)

szywa naturalnego – 10 cm;
- grunt rodzimy.
Na w/w wymienione zadanie zostało dokonane zgłoszenie budowy, które zostało
przyjęte przez Starostę Mińskiego dnia 28 czerwca 2012
roku, wobec czego pozwoli
to na realizację przedmiotowego zadania w 2013 roku.
Gmina Dębe Wielkie aplikowała o dofinansowanie
tego zadania w kwocie
50.000 zł w dniu 27.02.2013r.
została podpisana umowa na
wnioskowaną kwotę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
termin zakończenia zadania
31.08.2013r.
Karol Chróścik
Z-ca Wójta
gminy Dębe Wielkie

G

mina Dębe Wielkie
w pierwszym kwartale
2013r. złożyła 10 wniosków
aby pozyskać fundusze
z Unii Europejskiej oraz ze
środków krajowych na łączną kwotę 1 511 024 60 zł.
W chwili obecnej wnioski są w
trakcie rozpatrywania. W ramach konkursu nr 2/M/2012
„Małe projekty” do Urzędu
Marszałkowskiego zostały
złożone następujące wnioski: „Zawody kolarskie
w gminie Dębe Wielkie” na kwotę 33.517,50zł,
oraz Impreza edukacyjno-rekreacyjna „Żyj zdrowo
i bezpiecznie w Dębem Wielkim” na kwotę 45.633,00 zł,
a także Wydruk albumu
„Sacrum Ziemi Dębskiej”
na kwotę 17.392,20 zł. Ponadto w ramach konkursu
Nr 2/O/2012 „Odnowa
i rozwój wsi„ został złożony
wniosek pt. „W zdrowym
ciele zdrowy duch- budowa
wielofunkcyjnego
boiska
i bieżni w Cygance” na
kwotę 245.461,18 zł. Boisko
będzie zlokalizowane przy
Szkole Podstawowej w Cygance. We wszystkich tych
wnioskach można uzyskać
dofinansowanie w wysokości 80%. Gmina Dębe Wielkie złożyła również wniosek
do Funduszu Ochrony Grun-

tów Rolnych. Program ten
realizowany jest przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn.
„ Modernizacja drogi we wsi
Cyganka- Etap III” na kwotę
198.335,42 zł. Dofinansowanie w tym programie wynosi
50%. W ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie zostały złożone
3 wnioski: „Segreguj odpady
w odpowiednie szuflady” –
warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji
ekologicznej w Gminie Dębe
Wielkie na kwotę 17.500,00zł
oraz „Segreguj odpady
w odpowiednie szuflady” - konkurs dla dzieci
i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Dębe Wielkie na kwotę
10.000,00 zł, a także wniosek pn. „Zakup Zestawu
hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębem Wielkim” na kwotę 20.000,00 zł. Złożono,
także 2 wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
pierwszy dotyczy rozwoju
wykształcenia i kompetencji w regionach projekt pt.
„Indy widualizacja nau-

czania uczniów klas I-III
w gminie Dębe Wielkie”.
Wnioskowana kwota dof i n a n s owa n i a p r oje k t u
wynosi 141.235,30 zł. Natomiast drugi dotyczy
w yk luczenia cyf rowego
w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka projekt pt. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego
w gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat” na
kwotę 781.950,00 zł. Projekt
ten zakłada lepszy dostęp do
Internetu dla dzieci i młodzieży z b. dobrymi wynikami w nauce, oraz dla dzieci
i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej jak i osób
z grupy 50+.
Zarówno środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie jak
i wnioski złożone w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i Innowacyjne Gospodarka
są to środki, które nie wymagają wkładu własnego.
Agnieszka Rawska
Specjalista ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

PRACE NA DROGACH GMINNYCH

G

mina Dębe Wielkie
posiada w zimowym
utrzymaniu ok. 80 km. dróg.
Odśnieżanie prowadzone jest
sprzętem będącym w posiadaniu Urzędu Gminy są to:
ciągnik rolniczy Ursus U914
z pługiem samochodowym,
ciągnik rolniczy Zetor z przyłączonym pługiem PU-3300,
równiarka drogowa RD 130,
koparko ładowarka CAT wyposażona w dodatkowy pług

odśnieżny oraz zakupiony
jesienią 2012r rozsiewacz
RWP-3 przystosowany do posypywania dróg mieszanką
solno-piaskową. Odśnieżanie prowadzono po ustaniu
opadu, aby przywrócić przejezdność prace wykonywane
były także nocą. Dodatkowo
na skrzyżowaniach i drogach
z nawierzchnią asfaltową
usuwana była śliskość pośniegowa przez posypywanie ich

mieszanką solno- piaskową
Mijająca zima była bardzo
poważnym obciążeniem dla
budżetu Gminy, zużyto ok.
5000 litrów paliwa, 78 ton
mieszanki solno- piaskowej.
Łączny koszt zimowego
utrzymania dróg zamknął
się kwotą ok.40.000 zł.
Tomasz Chomko
Podinsp. ds. nadzoru
i utrzymania dróg
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AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

akład
Komunalny
w Dębem Wielkim
przypomina o zmianie siedziby i danych teleadresowych.
Obecnie siedziba Zakładu Komunalnego mieści się w budynku położonym na terenie
oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej
3. Mieszkańcy gminy wszelkie
sprawy mogą załatwiać telefonicznie pod numerami telefonów:
25 749-70-01 lub 25 749-70-02,
fax. 25 749-70-03, albo za
pośrednictwem poczty elektronicznej: zk.debewielkie@
wp.pl, formularza kontaktowego na stronie internetowej:
www.zk.debewielkie.com
lub osobiście od poniedziałku do środy w godzinach
800-1600, w czwartki w godzinach 800-1800 oraz w piątki
w godzinach 800-1400.
Zgłoszeń o wszelkich awariach związanych z eksploatacją sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej poza godzinami pracy Zakładu Komunalnego, w wolne soboty,
niedzielę i święta można dokonywać pod numerem telefonu 25 723-262-797.
Zmiana siedziby Zakładu
nie ma wpływu na warunki i postanowienia umów
o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków
zawartych przez Państwa
z Zakładem Komunalnym.
Oznacza to, że wszystkie
zawarte umowy obowiązują
w dotychczasowym brzmieniu i zakresie.
Dyżury w soboty
Ponadto informujemy, że dla
wygody mieszkańców Gminy
Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim prowadzi dyżury
w godzinach 8.00 - 14.00 w poniższe soboty:
6 kwietnia 2013 r.,

11 maja 2013 r.,
1 czerwca 2013 r.,
6 lipca 2013 r.,
3 sierpnia 2013 r.,
7 września 2013 r.,
5 października 2013 r.,
16 listopada 2013 r.,
7 grudnia 2013 r.
Ścieki opadowe i wody
drenażowe
Przypominamy także, 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 10 000 zł.
W związku z tym, że ilość
ścieków
dopływających
na Oczyszczalnię Ścieków
w Dębem Wielkim znacznie przewyższa odnotowaną
ilość ścieków odprowadzanych od mieszkańców, za
które ponoszone są opłaty,
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim kontynuować
będzie kontrole warunków
wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych
w szczególności pod kątem
wprowadzania wód opadowych drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Kontrole
prowadzone będą przy użyciu zadymiarki kanałowej.
Rozbudowa oczyszczalni
Do lutego 2015 roku zakończy się realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków

w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie”. Oprócz
modernizacji oczyszczalni
ścieków inwestycja obejmie budowę 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).
Po wybudowaniu sieci możliwe będzie wykonywanie

przyłączy kanalizacyjnych
do posesji przy w/w ulicach.
Przyłącza wykonywane są
przez mieszkańców na własny koszt. Zakład Komunalny w miarę możliwości
podejmie stosowne kroki
w celu uzyskania środków
finansowych na współfinansowanie wykonywania
przyłączy kanalizacyjnych.
Prace instalacyjne w ramach
w/w inwestycji rozpoczną
się jesienią 2013 roku od
położenia sieci kanalizacyjnej w ulicy Prądzyńskiego.
Bliższe informacje na temat
opisanego przedsięwzięcia
można uzyskać w siedzibie
Zakładu.

w Cisiu. Zjeżdżalnie, labirynty, basen z kulkami i inne
atrakcje zapewniły im dobrą
zabawę i mnóstwo ruchu.

zabawa bardzo podobała się
dzieciom. Aktorzy teatru
ART-RE zachęcali do śpiewania piosenek, a co odważniejszych zapraszali na scenę
do wspólnego tańca. Dzieci
świetnie się bawiły i były
zadowolone, o czym świadczyły uśmiechy na ich twarzach oraz gromkie brawa
jakimi dziękowały aktorom
za przedstawienie.

Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

K.S. „ DZIUPLA ”
GRUPA ZABAWOWA

spędzania wolnego czasu zimą,
wykonały wiele prac plastycznych dotyczących zimy. Ponadto
dzieci integrowały się podczas
wspólnych gier i zabaw ruchowych nawiązując koleżeńskie
i przyjacielskie relacje. Podczas
pobytu dzieci miały zapewnione drugie śniadanie w postaci
drożdżówki i ciepłej herbaty,
a w tłusty czwartek w dniu 7 lutego pączki. W tym dniu odbył
się również konkurs jedzenia
pączków bez użycia rąk.

G

rupa zabawowa to grupa dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Dwa razy
w tygodniu w Klubie Samopomocy „ Dziupla ” działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim organizowane są zajęcia dla grupy
dzieci najmłodszych wraz
z ich opiekunami (mama,
tata lub dziadkowie). Spotkania odbywają się w każdy
wtorek i środę od godz. 10.00
do godz.12.00. Obecnie grupa
liczy 12 dzieci.
W Grupie zabawowej
w odróżnieniu od innych
form opieki nad najmłodszymi dziećmi, rodzice towarzyszą swoim dzieciom podczas
zajęć. Nie tylko służy to dobremu samopoczuciu dzieci,
lecz także pozwala rodzicom
rozwijać własne umiejętności
wychowawcze i wzmacniać
relacje z dziećmi.
Rodzice mają szansę odkry-

wać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju
dziecka.
GRUPA
„ RUSZAJMY SIĘ ”
W Klubie Samopomocy
„ Dziupla ” odbywają się
również zajęcia, w ramach
których odbywa się gimnastyka dla Pań, prowadzona
przez instruktorkę fitness.
Spotkania grupy „ Ruszajmy się” odbywają się dwa
razy w tygodniu w każdy

poniedziałek od godz. 16.00
do godz.17.00 oraz w każdą środę od godz.16.00 do
godz.16.45. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Dużą radość dzieciom sprawił wyjazd na Plac Zabaw
„ Swobodna Przestrzeń ”

J

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć przede
wszystkim umyślne działanie lub zaniechanie na-

ruszające prawa lub dobra
osobiste osób najbliższych
oraz innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.
Przemoc
Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy ?
- porozmawiaj z kimś, komu
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Wszystkich chętnych do
udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z p. Magdaleną Wojnach pod
nr tel. 757-70-57 lub osobiście w pok. nr 47.

FERIE W KLUBIE
„ DZIUPLA ”
W tym roku w okresie od
28 stycznia do 8 lutego 2013 r.
K.S. „Dziupla ” przygotował
wiele atrakcji. Dzieci brały
udział w różnych formach zajęć.
Poznały bezpieczne sposoby

Magdalena Wojnach
Specjalista
pracy z rodziną

ZWYCZAJE
I TRADYCJE WIELKANOCNE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
eśli doznajesz przemocy zgłoś się do pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim przy ul.
Strażackiej 3, pok. nr 47 lub 56.

Ponadto dzieci uczestniczyły dwa razy w spektaklu
teatralnym. W dniu 1 lutego
obejrzały teatrzyk pt. „ Pan
Twardowski”, a 5 lutego bajkę pt. „ Skrzat Titelitury ”.
Teatr ART-RE przyjechał
z Krakowa. Swoimi przedstawieniami nie tylko bawił,
ale także uczył jakie wartości są w życiu ważne. Dzieci
były zarówno widzami jak
i aktorami. Taka wspólna

ufasz,
- nie usprawiedliwiaj przemocy,
- zdobywaj wiedzę prawną,
- szukaj pomocy u specjalistów wchodzących w skład
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pamiętaj
nie jesteś sam/sama !
Możemy
i chcemy Ci pomóc !
Kierownik
G.O.P. S.
Dorota Janzer Dąbrowska

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową.
Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem,
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników,
by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie
i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do
wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

NOWY PLAC ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

T

egoroczny
pierwszy
dzień wiosny wszystkie
dzieci ze szkoły podstawowej w Dębem Wielkim na
długo zachowają w pamięci. Tego dnia o godz. 10.00
na terenie Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim odbyło
się uroczyste otwarcie placu
zabaw wybudowanego w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”. Zadanie zostało zrealizowane na
podstawie umowy zawartej
w dniu 28.09.2012 r. z firmą DAWAR Sport Sp. z o.o.
z Poznania. Wartość inwestycji opiewała na kwotę
229 000,00 zł brutto. Utworzenie placu zabaw to dla

dzieci nowa strefa aktywnej zabawy. Na miękkiej i
bezpiecznej
powierzchni
zamontowano urządzenia
(m.in.: ścianki wspinaczkowe, przeplotnie, kolorowe
huśtawki), które zapewnią
uczniom aktywność ruchową i umilą pobyt w szkole.
Na uroczyste otwarcie nowego placu zabaw licznie
przybyli zaproszeni Goście
m.in.: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Zastępca Wójta Gminy
Karol Chróścik, Radni Gminy Dębe Wielkie, Proboszcz
parafii p.w. św. Apostoła Piotra i Pawła w Dębem Wielkim

ks. Henryk Zaraś, dyrektorzy
i wicedyrektorzy placówek
oświatowych z terenu gminy,
Kierownik Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy Dębe Wielkie Pan Rafał Gańko, Prezes Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem” Pani Anna
P iot r kow icz , P r z ewo d nicząca Rady Rodziców
w szkole podstawowej Pani
Aleksandra Nowak, Dyrektor
Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół Pani
Halina Drzazga oraz zgromadzeni nauczyciele, rodzice,
dzieci i mieszkańcy gminy.
Zaproszonych gości, a także
przybyłych na uroczystość
mieszkańców gminy, rodziców i uczniów powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pan Krzysztof
Rek. W swoim krótkim
przemówieniu, Dyrektor
opisał sprzęt jaki został zamontowany na placu zabaw
oraz wyraził podziękowania
dla Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz dla Radnych Gminy. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski.
Wójt w swoim wystąpieniu

symboliczne laurki.

podkreślił, iż plac służyć
będzie nie tylko uczniom
szkoły podstawowej, ale
również pozostałym mieszkańcom gminy. Plac zabaw
ma bowiem być otwarty dla
wszystkich chętnych mieszkańców. Jako kolejna głos
zabrała
Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Aleksandra Nowak, która w imieniu rodziców i dzieci podziękowała Wójtowi Gminy i
Dyrektorowi Zespołu Szkół
za tak piękny prezent dla
wszystkich młodych mieszkańców gminy.
Przed dokonaniem przecięcia wstęgi i poświęcenia pla-

cu zabaw, dzieci z oddziałów
przedszkolnych zaprezentowały ciekawy program artystyczno - sportowy, podczas
którego wierszem i piosenką
zachęcały do aktywności fizycznej. Dzieci zostały przygotowane przez Panią Elżbietę Szafrankiewicz i Panią
Ewę Woźnica. Swój talent
taneczny zaprezentowały
przygotowane przez Panią
Anetę Kośmider czirliderki
ze szkoły podstawowej, które krótkim występem rozgrzały lekko zmarzniętych
gości. Następnie w dowód
wdzięczności dzieci wręczyły zaproszonym gościom

Po części artystycznej
nadszedł w końcu długo
oczekiwany moment oficjalnego otwarcia placu zabaw.
O przecięcie symbolicznej
wstęgi zostali poproszeni:
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski,
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Pan
Krzysztof Rek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Aleksandra Nowak oraz
uczniowie: Oriana Szyjanowicz i Szymon Koźlak.
Po oficjalnym otwarciu
Dyrektor Zespołu Szkół poprosił Proboszcza parafii w
Dębem Wielkim ks. Henryka Zaraś o krótka modlitwę
w intencji bezpieczeństwa
korzystających oraz o poświęcenie placu zabaw. Następnie wszyscy przybyli na
uroczystość mogli wejść na
teren placu zabaw i dokładnie przyjrzeć się najnowszej
ukończonej inwestycji.

CZĘŚCIOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZOWEJ I REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE ZA 2012 R.
Spółka Wodna Dębe Wielkie działalnością
swą obejmuję 1240 ha obszaru zmeliorowanego,
w tym 776 ha drenowania, oraz 74 km rowów.
Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu
9.03.2012r. przyjęto plan finansowy w wysokości 127 884,00 zł. przy składce 30zł/ha
za drenowanie i odwodnienie rowami i 15 zł
składka minimalna co zabezpieczyć miało
wykonanie 4 km konserwacji i 6591,00 zł na
naprawę awarii.
DANE DODATKOWE DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO- 2012R
Ściągalność składek ogółem ( bieżące
i zaległe) w 2012r. wyniosła w 2012r.
34275,49 zł, w 2011- 407,00 zł.
Ściągalność składki minimalnej w wysokości 15 zł od członka GSW Dębe Wielkie
473 osoby x 15,00 zł = 7095,00 zł.
Ściągnięto zaległości w 2012r. - 8179,23zł
w roku 2011- 3821,00zł
Ściągalność z zaległościami w 2012r. wynosiła 27% - w roku 2011 - 21%.
Wzrost kwoty zaległości w 2012r. wyniósł
- 2924,51 zł - w roku 2011 - 12663,00 zł.
Kwota zaległości 2003r. - 2012r. - wyniosła
34.938,00 zł
DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA
PLANU RZECZOWEGO W 2012 R.
Usunięto awarie drenowania ( dotacja Urzędu Wojewódzkiego- 4525,38 zł, oraz składki
członkowskie GSW DW i Firma INWOD-F-ra)
1) Dębe Wielkie: Opejda Wiesław - 709,25 zł,
Dębski Stanisław - 215,49 zł,
Piotrkowicz Tadeusz 518,80 zł = 1443,54 zł

2) Chrośla- Woźnica Henryk - 2193,95 zł
3) Kobierne - Bąk Henryk, Pajda Stanisław- 573,43 zł, Gańko Robert - 2146,63 zł,
Bortkiewicz Paweł - 3042,42 zł = 5762,48 zł.
4) Aleksandrówka- Biernacki Paweł - 1351,69 zł
5) Cyganka- Sadowski Andrzej- 364,72 zł
Ogółem na naprawę awarii drenowania
wydano 11116,38 zł/ brutto/ ( pracownicy
RZSW- umowa o pracę)
Konserwacja rowów ( Dotacja Urzędu Wojewódzkiego i składki członkowskie):
1) Cięciwa - rów C - 490mb: (wykonawcy
Biernacki Paweł na umowę o dzieło 300 mb
x 4 zł (bez plantowania)= 1200,00 zł, Firma
" Matis" Góras Adam - F-VAT - 190 mb x 4,50 zł
(z plantowaniem) = 855 zł. Ogółem 2055,00zł
2) Kobierne- rów H 4- : ( wykonawca Firma"Matis" Góras Adam- F-VAT) - 4,50 zł x 200mb
= 900,00 zł, rów H 3-235mb - ( wykonawca
pracownik RZSW-umowa o pr.) - 1361,44 zł
Ogółem - 435mb - 2261,44 zł.
3) Dębe Wielkie- rów A 8-:( wykonawca Zieliński Adam - um.o dzieło) - 240mb x 5,00 zł =
1200,00 zł, rów H 3 - ( pracownik RZSW- umowa o pracę) - 5,17 zł zł x 480 mb = 2481,60 zł
Ogółem 720 mb - 3681,60 zł.
4) Górki - wykonawca Firma "Matis"- F-VAT rów A- 573 mb x 4,50 zł = 2578,50zł., A1- 172mb
x 4,50 zł = 774,00 zł. ( odmulenie rowów sprzętem mechanicznym), rów A1 - 500mb x 3,00 zł=
1500,00zł. Ogółem 1073mb - 4852,50 zł.
5) Jędrzejnik - rów A - ( wykonawca pracownicy RZSW-dwie grupy-umowa o dz.) 900mb
x 2,11 zł = 1899,00zł.

6) Rysie- rów C : (wykonawca Biernacki Paweł- um.o dzieło- sprzętem mech.) - 300mb x
3,07 zł = 922,00 zł.
Dotacja Urzędu Gminy Dębe Wielkie
7) Ruda - rów A- 1690mb, R1 -780mb. Ogółem
2470mb - 20794,70 zł ( odmulenie dna sprzętem
mech.i koszenie skarp oraz cięcie krzaków).
8) Choszczówka Stojecka – rów A-12- 432mb 1460,00 zł. ( wykoszenie skarp i cięcie krzaków).
Ofertę na konserwację złożyła Firma
"Matis"- F-VAT- Zarząd GSW Dębe Wielkie
zatwierdził Wykonawcę.
Wykonano również konserwację zastępczą :
wieś Dębe Wielkie- rów R36- 104mb, Dębe
Wielkie II- A8- 100mb, Górki- A1- 100mb,
Aleksandrówka, A5- 224mb, A8- 200mb,
Choszczówka Stojecka. Ogółem 728mb, na
kwotę 1337,96 zł.
Konserwację zastępczą wykonali :
Rogala Piotr- zam. Aleksandrówka ul. Parkowa
Biernacki Paweł-zam. Aleksandrówka
ul. Warszawska
Malesa Jacek- zam. Aleksandrówka
ul. Warszawska 29
Malesa Leszek zam. Aleksandrówka 51
ul. Warszawska 51
Witan Wiktor- zam. Górki ul. Poniatowskiego 52
Kozłowski Stanislaw- zam. DW ul. Kościelna 77
Szczepek Tadeusz- DW ul. Kościelna 75
Zawadzka Aldona- zam. DW ul. Kościelna 85
Stempel Zofia- zam. DW ul. Kościelna 87
Gańko Artur - zam. DW ul. Alejowa 1
Król Alicja- zam. Choszczówka
Stojecka 40

Ogółem wykonano 7548mb konserwacji
rowów- (dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 5168,62 zł, dotacja Urzędu Gminy DW20000 zł i składki członkowskie, oraz konserwacji zastępczej- 1337,96 zł)
Odpisy na administrację i obsługa GSW
Dębe Wielkie kształtowały się następująco:
( odpis na administrację RZSW-8210zł, wysyłki pocztowe - 1453,00 zł, ekwiwalent za udział
w zebr. - 1005 zł, opłata za zaświadczenie
z Katastru Wodnego- 17,00 zł, prowizja bankowa - 90,00 zł, opłata KRD- 558,00 zł, opłata
komornicza - 23,00 zł). Ogółem - 11356,00zł.
Dzieląc się jajkiem
w te piękne Święta
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.
Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Zarząd Gminnej Spólki
Wodnej Dębe Wielkie
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INWESTYCJE

HALA SPORTOWA

T

rwają prace związane z
budową hali sportowej
wykonywane przez Przedsiębiorstwo
Budowlano
Produkcyjno Spółdzielnia
„ZIB” z siedzibą w Białej
Podlaskiej, ul. Fabryczna 5.
W chwili obecnej trwają prace wewnątrz obiektu polegające na tynkowaniu ścian,
wykonywaniu wylewek betonowych oraz układaniu

glazury w pomieszczeniach
sanitarnych.
Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji
zgodnie z podpisaną umową
wyznaczony jest na dzień
30.11.2013 r. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem
wartość inwestycji opiewa
na kwotę: 4 398 431,50 zł
brutto.

BUDOWA WODOCIĄGU
Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012
rok z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie dofinansowania 1 200 000,00 zł.

T

rwają
prace
przy
budowie
wodociągu wykonywane przez
P.H.U. INWOD Roman Pacek, ul. Nowodworska 5,
21-100 Lubartów. Inwestycja
obejmuję rozbudowę sieci
wodociągowej w tym budowę łącznika Dębe Wielkie –
Chrośla, a także budowę łączników w miejscowościach
Kobierne,
Choszczówka
Rudzka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Stojecka.
Łącznie zostanie wykonanych
nieco ponad 2,7 km sieci.
Wartość inwestycji opiewa
na kwotę 579 822,00 zł brutto (nie wliczając nadzoru
inwestorskiego), przy czym
budowa sieci wodociągo-

wej została dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 320 tys. zł.
Termin wykonania wyznaczono na dzień 31.03.2013 r.
WODOCIĄG – PRACE
UZUPEŁNIAJĄCE
Dnia 5.02.2013 r. została
podpisana umowa z P.H.U.
INWOD Roman Pacek,
ul. Nowodworska 5, 21-100
Lubartów dotycząca wykonania robót uzupełniających
budowy łączników sieci
wodociągowej w tym odcinka Dębe Wielkie-Chrośla
w zakresie budowy sieci

wodociągowej w pasie drogowym autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) w km 520+985 na
działkach Skarbu Państwa
nr ewid. 33/11, 34/1, 154/1,
obręb Choszczówka Rudzka, gmina Dębe Wielkie.
W ramach zadania Wykonawca wykona odcinek sieci wodociągowej o łącznej
długości 71,5 m z rur PE
Ø160/9,5. Przejście pod obwodnicą zostanie wykonane
metodą bezwykopową (metodą przewiertu).
Wartość inwestycji opiewa
na kwotę 15 497,15 zł brutto.
Termin wykonania wyznaczono na dzień 31.03.2013 r.

PROJEKTY WODOCIĄGÓW

T

PLAC ZABAW

D

nia 21 marca, czyli
w pierwszy dzień
wiosny odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw
zrealizowanego w ramach
inwestycji pn. „Modernizacja szkolnego placu zabaw
(szkoła podstawowa w Dębem Wielkim) – zaprojektuj
i wybuduj w ramach programu rządowego Radosna
Szkoła”. Prace wykonywane

były przez firmę DAWAR
Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka
5/7, 60-458 Poznań. Wartość
inwestycji opiewała na kwotę 229 000,00 zł brutto.
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. Jesteśmy
przekonani, że nowy plac zabaw przyniesie wiele radości
najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy.

INFORMACJA

W

dniu 19 grudnia 2012
roku w Warszawie
pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, a Gminą Dębe
Wielkie została zawarta
umowa pożyczki nr 0180/12/
GW/P, na mocy której Gmina Dębe Wielkie uzyskała
pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6

w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
„Budowa sieci wodociągowej w tym odcinka Dębe
Wielkie Chrosla”. W ramach
zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa
o łącznej długości 2749,5
mb. W ramach zadania zostanie wykonany łącznik sieci wodociągowej Dębe Wielkie – Chrośla, a także m.in.
łączniki i sięgacze w miej-
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scowościach Choszczówka
Rudzka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Stojecka.
Wartość zadania wynosi
583 842,00 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW
w Warszawie w formie pożyczki wynosi 320 000,00 zł.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

rwają pracę przy opracowaniu dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie. Wykonawcą
w/w prac projektowych jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowemu „ADIR” Sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Zamkowa 4,
25-009 Kielce wyłoniona
w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z zawartą
Umową Nr SR.272.3.2011
z dnia 4 maja 2011 roku oraz
Umową na prace uzupełniające Nr SR.272.5.2012 z dnia
08.02.2012 roku planowane
jest zaprojektowanie łącznie
około 46÷47 km sieci wodociągowej, co pozwoli w kolejnych latach na dalsze wodociągowanie Gminy Dębe
Wielkie. Prace projektowe
zostały podzielone na trzy
etapy:

jektowanie odcinków sieci
wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Olesin, Ostrów Kania, Choszczówka Dębska, Cyganka
i Rysie. Niniejszy tom jest
w opracowywaniu, zbierano
stosowne zgody właścicieli
na przejście sieci wodociągowej przez działki prywatne, uzyskano decyzję
celu publicznego, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędne do załączenia do projektu budowlanego. W chwili obecnej
przedmiotowe opracowanie
jest opiniowane w Starostwie
Powiatowym przez Zespół
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu (ZUD).
Po uzyskaniu pozytywnej
opinii Gmina Dębe Wielkie
niezwłocznie złoży wniosek
o pozwolenie na budowę
w/w przedsięwzięcia.

Etap I: Obejmie dokumentację projektową odcinków sieci wodociągowej w
miejscowościach
Kobierne, Chrośla, Choszczówka
Rudzka, Choszczówka Dębska i Choszczówka Stojecka,
są to odcinki będące łącznikami zaprojektowanej wcześniej sieci wodociągowej.
Dokumentacja projektowa
została opracowana i na jej
podstawie gmina uzyskała
już pozwolenia na budowę
od Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim
oraz od Wojewody Mazowieckiego.

Etap III: Obejmie zaprojektowanie odcinków sieci
wodociągowej w miejscowościach Dębe Wielkie, Górki,
Ruda i Chrośla. Niniejszy
tom jest w opracowywaniu,
zbierano stosowne zgody
właścicieli na przejście sieci
wodociągowej przez działki
prywatne, uzyskano decyzję
celu publicznego, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędne do załączenia do projektu budowlanego. W chwili obecnej
przedmiotowe opracowanie
jest opiniowane w Starostwie
Powiatowym przez Zespół
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci

Etap II: Obejmie zapro-

Uzbrojenia Terenu (ZUD).
Po uzyskaniu pozytywnej
opinii Gmina Dębe Wielkie
niezwłocznie złoży wniosek
o pozwolenie na budowę
w/w przedsięwzięcia.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
na terenie miejscowości:
Dębe Wielkie, Kobierne
i Chrośla
Trwa procedura opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie miejscowości: Dębe
Wielkie, Kobierne i Chrośla
w Gminie Dębe Wielkie.
W dniu 20 grudnia 2012r.
zakończony został pierwszy
etap realizacji wymienionych
dokumentów
obejmujący
swym zakresem opracowanie
wstępnych koncepcji planów.
Wykonanie drugiego etapu
zamówienia polegającego na
opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
wskazanych miejscowości nastąpi w ciągu 16 tygodni od
zakończenia etapu pierwszego.
Zgodnie z podpisaną umową
Nr SR.272.6.2011 termin zakończenia całego opracowania
przewidywany jest na dzień 31
grudnia 2013r. Jednakże mając
na uwadze złożoność procedury planistycznej dotyczącej
opracowania
miejscowych
planów, wynikającej z art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazany
w umowie termin opracowania planów może ulec zmianie.

„Budowa sieci wodociągowej w tym
odcinka Dębe Wielkie Chrosla”
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 320 000,00 zł

EKOLOGIA

SEGREGUJMY ODPADY

W

grudniowym
num e r z e Bi u l e t y n u
omawiany był zakres i cel
wprowadzenia „rewolucji
śmieciowej”. Niezbędne jest
jednak przypomnienie najważniejszych zmian oraz
poinformowanie Państwa
o rozwiązaniach prawnych,
jakie przyjęła Rada Gminy
Dębe Wielkie podejmując
szereg uchwał dotyczących
gospodarki odpadami w naszej gminie.
Według nowej ustawy właścicielem odpadów wytworzonych na terenie prywatnych nieruchomości staje się
gmina. Ustawa wprowadziła
obowiązek wnoszenia opłaty
do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnym
i przez wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Wszyscy śmiecimy –
wszyscy płacimy czyli
nowy system śmieciowy w naszej gminie
Każdy z nas wytwarza
śmieci i dlatego każdy z nas
będzie płacił gminie za ich
wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie
wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych
i stworzyć prawdziwy system
segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.
Początek funkcjonowania
nowego systemu gospodarki
odpadami w gminie Dębe
Wielkie został zaplanowany
na dzień 1 lipca 2013 roku.

Przypominamy, że należy
rozwiązać aktualną umowę
z firmą wywozową, tak aby
czas jej trwania obowiązywał wyłącznie do dnia
30 czerwca 2013 roku.
Przedsiębiorcy nadal
oddają odpady na dotychczasowych zasadach.
Omawiany system odbioru odpadów nie dotyczy
instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy
i instytucje nadal na starych
zasadach zawierają umowy
z firmą wywozową posiadającą w naszej gminie wpis
do rejestru działalności regulowanej.

Ważne jest także zadeklarowanie selektywnego
gromadzenia odpadów, bowiem takie proekologiczne
zachowanie jest premiowane
niższą stawką opłaty. Często
pojawiają się pytania, czy
w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki,
właściciel będzie mógł oddawać tylko odpady posegregowane, a odpady zmieszane czyli popularnie zwany
„czarny worek” nadal będzie
trafiał do lasu czy przydrożnego rowu? Otóż, nie.
W zamian za uiszczoną
opłatę wszystkie wytworzone przez mieszkańca odpady
komunalne zostaną odebrane
i zagospodarowane zgodnie

- szkło kolorowe
worek ZIELONY ;

tować je jako zmieszane odpady komunalne.

- odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne,
resztki żywności)
worek BRĄZOWY,

Kompostujesz odpady roślinne, zaznacz
to w deklaracji.

ale także odpady które nie
można wyselekcjonować
czyli odpady zmieszane
worek CZARNY.
Worki dostarczy wykonawca wyłoniony w drodze
przetargu. Odpady zmieszane odbierane będą dwa razy
w miesiącu, a segregowane,
raz w miesiącu. Harmonogram odbioru będzie ustalony z wykonawcą, a następnie udostępniony wszystkim

Złóż deklarację do
30 kwietnia br.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych
mają obowiązek złożenia
deklaracji Wójtowi Gminy Dębe Wielkie do dnia
30 kwietnia 2013 roku o liczbie zamieszkujących osób na
terenie danej nieruchomości.
Do wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest istotna
liczba osób zameldowanych,
lecz ilość osób faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość.
Konsekwencją nie złożenia
deklaracji jest naliczanie
wyższej stawki opłaty.
Segreguj odpady,
to się opłaca

Zalecane jest, aby mieszkańcy kompostowali odpady roślinne powstające
w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na
własne potrzeby.
To ważne, ponieważ gminy zostały zobowiązane do
„ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania”.
Wskazując zagospodarowanie np. skoszonej trawy czy
innych odpadów roślinnych
we własnym kompostowniku, wykazujemy, że nie trafiają one na składowisko.
Pierwszą opłatę wnieś
do 15 września br.

z obowiązującymi przepisami, bez względu na ich ilość.
Selektywna zbiórka odpadów to frakcje takie jak:
- papier i tektura
worek NIEBIESKI
-tworzywa sztuczne, metal i
opakowania wielomateriałowe
worek ŻÓŁTY;
- szkło bezbarwne
worek BIAŁY;

w sposób zwyczajowo przyjęty.
Pamiętajmy jednak, że nie
będzie można jedynie zadek la rować sor towa n ia
a w y r z u c a ć w s z y s t k ich
śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek
powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego
zbierania odpadów i potrak-

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy do dnia
15 września 2013r. (za okres od
1 lipca 2013r. do 30 września
2013r.) w kasie urzędu albo
przelewem na rachunek bankowy Gminy Dębe Wielkie.
Opłaty według nowego
systemu wnoszone są bez
wezwania, to oznacza że
w deklaracji sami wyliczamy
wysokość opłaty i pamiętamy o terminach jej uiszczenia raz na kwartał (za trzy
miesiące kalendarzowe) tj.:
• do 15 marca danego roku,

• do 15 maja danego roku,
• do 15 września danego roku,
• do 15 listopada danego roku.
Uchwalona obecnie podstawowa stawka 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 7 zł. Jednak
główny wpływ na wysokość
stawki opłaty będzie miał
wynik przetargu na wybór
firmy odbierającej odpady
komunalne, dlatego stawka
opłat może ulec zmianie.
PSZOK przyjmie elektrośmieci, stare meble
i inne wytworzone odpady
Na terenie gminy zostanie
utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK), w
których mieszkańcy będą mogli przekazać dowolną ilość
wytworzonych przez siebie
nietypowych odpadów, takich
jak: stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV
i AGD, opony, odpady budowlane czy wyczerpane baterie.
Informacja o lokalizacji
punktu, jak i godzinach przyjęć także zostanie podana w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

WYPALANIE TRAW

W

ypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od
lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska, że ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia,
i że nie jest to żaden sposób odnawiania łąki – wielokrotnie wypowiadali się naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy.
Mimo wielu akcji uświadamiających, rolnicy nadal sądzą,
że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów.
Niekontrolowany ogień często rozprzestrzenia się i powoduje pożar lasów, zabudowań gospodarskich. W płomieniach i dymie giną również ludzie.
Przedwiośnie i wiosna to okres najtrudniejszy dla strażaków. Jak Polska długa i szeroka palą się przydrożne
rowy, łąki, skarpy, trzcinowiska na wysychających stawach i torfowiskach. Utrzymuje się moda na bezmyślne
wypalanie wszystkiego, co porośnięte usychającą trawą.
Podczas wypalania powstaje dym, którego składniki są
śmiercionośne. Dla świata przyrody wypalanie traw to
katastrofa ekologiczna. Brzegi rzek, łąki, zakrzaczenia
i zadrzewienia śródpolne są miejscami życia ogromnej liczby gatunków roślin i owadów. Są ostoją ptaków
i zwierząt. Wszystko to ginie wraz z płonącą roślinnością.
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EKOLOGIA

APEL DO MIESZKAŃCÓW

W

raz z nadejściem wiosny powraca problem
wypalania traw i spalania
pozostałej suchej roślinności. Efektem wypalania są
często niekontrolowane pożary, powodujące duże straty
materialne, a nawet ofiary
śmiertelne, spowodowane
przenoszeniem się ognia na
zabudowania lub lasy.
Działania te są szkodliwe
zarówno dla środowiska jak
i dla ludzi. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla życia
i zdrowia ludzi czy zwierząt,
ale również dla środowiska
naturalnego poprzez uwalniające się do atmosfery
w procesie spalania toksyny.
Każdy niekontrolowany pożar, który wybuchł na skutek wypalania traw i suchej
roślinności to również konieczność prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczej, a więc
za anga żowanie osobiste
strażaków, a także i nakłady
finansowe związane z akcja
gaszenia pożaru.
Należy również zwrócić
uwagę, iż za wypalanie traw
i innej suchej roślinności
grożą surowe kary w tym
kara aresztu czy grzywny.
Zgodnie z art. 124 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm.) „zabrania się wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasach przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”.
Na podstawie § 4 ust.1 pkt.
5 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719):
„W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest
zabronione wykonywanie
następujących czynności,
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie
się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego
lub ewakuacji (…) rozpalanie ognia, wysypywanie
gorącego popiołu i żużla lub
wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu
umożliwiającym zapalenie
się materiałów palnych albo
sąsiednich obiektów.”

nagany (§ 3)
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości
mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu
i miejsc ustawienia stert lub
stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez
zapewnienia stałego nadzoru
miejsca wypalania, podlega
karze aresztu, grzywny albo
karze nagany”.
W pewnych okolicznościach
działanie takie może zostać
uznane nie tylko jako wykroczenie, ale jako przestępstwo przeciwko środowisku
zgodnie z art.181 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TAKIE
DZIAŁANIE ZAOSTRZONA ZOSTANIE ZAWSZE, GDY NA SKUTKIEM TYCH DZIAŁAŃ
JEST ŚMIERĆ OSOBY LUB GDY POWSTANĄ
NIEPOWETOWANE STRAT MATERIALNE.
Jest to działalność stanowiąca wykroczenie i zagrożona
sankcją określoną w art. 82
§ 3 i § 4 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46,
poz. 275, ze zm.). Zgodnie
z tymi przepisami Kto na
terenie lasu, na terenach
śródleśnych, na obszarze
łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do
100 m od nich roznieca ogień
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali
tytoń, z wyjątkiem miejsc
na drogach utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do
pobytu ludzi, podlega karze
aresztu, grzywny albo karze

Nr 88, poz. 553)„Kto powoduje zniszczenie w świecie
roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach –
podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat
5”, czy też jako przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu - art.163
Kodeksu Karnego (Dz. U.
z 1997, Nr 88, poz. 553): „Kto
sprowadza zdarzenie, które
zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w
wielkich rozmiarach, mając
postać pożaru – podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10 ”.

Pomimo zakazów i konsekwencji prawnych wypalanie traw jest powszechne, a ich
ilość i miejsca lokalizacji mogą świadczyć o celowych podpaleniach. W związku
z tym zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zaniechanie wypalania
suchych traw i pozostałości roślinnych oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na niepokojące przejawy zachowania ludzi oraz pojazdy parkujące na obrzeżach lasów
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ELEKTROŚMIECI

T

egoroczna
pierwsza
wiosenna akcja sprzątania Gminy polegała na
przeprowadzeniu bezpłatnej
zbiórki od mieszkańców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalegającego na posesjach.
W dniu 16 marca 2013 roku
można było przekazać do recyklingu elekrośmieci, czyli
stare telewizory, komputery,
pralki, żelazka, lodówki itp.
sprzęty, które nie nadawały
się do dalszego użytku, wystawiając je w wyznaczonych punktach.

(np. rtęć, związki bromu,
kadm, PCB, freon, azbest),
które w przypadku niewłaściwego zagospodarowania,
przedostają się na zewnątrz,
przenikając do gleby, a następnie do wód gruntowych,
zanieczyszczając w ten sposób środowisko.

Łącznie udało się zebrać
w ten sposób ponad około
8 ton tych niebezpiecznych
odpadów.

Za pozostawienie tego typu
sprzętu w miejscu do tego
nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika lub
porzucenie w lesie) grozi
kara grzywny do 5.000 zł.

Pamiętajmy, że ich wyrzucenie w miejscach przypadkowych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
środowiska oraz zdrowia
ludzkiego, ponieważ zawierają szkodliwe substancje

Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie
i oddawać podczas przeprowadzanych zbiórek. Nieprzydatne urządzenia można

zostawiać także w sklepach
podczas zakupu nowego, takiego samego sprzętu (sztuka
za sztukę) lub bezpośrednio
przekazywać do zakładów
przetwarzania, gdzie zostaną poddawane demontażowi,
a pozyskane z nich surowce
w procesie odzysku i recyklingu przekazane ponownie
do produkcji. Pamiętajmy, że
to w jakim otoczeniu żyjemy
zależy w dużej mierze od nas
samych.
Apelujemy o dalsze właściwe postępowanie z elektroodpadami, które nastąpi
już 6 kwietnia 2013 roku w
tych samych punktach w godzinach od 7:00 do 14:00.

PUNKTY ODBIORU ELEKTROŚMIECI
SOŁECTWO
Aleksandrówka
Bykowizna
Celinów
Cezarów Cięciwa
Cyganka
Choszczówka
Dębska
Choszczówka
Rudzka
Choszczówka
Stojecka
Chrośla
Dębe Wielkie I
Dębe Wielkie II
Gorzanka
Górki
Jędrzejnik
Kąty
Goździejewskie I
Kąty
Goździejewskie II
Kobierne
Olesin

PUNKT ODBIORU
skrzyżowanie ul. Długiej i Kolejowej
ul. Piastowska 3 przy pojemniku na plastik
przy przystanku
róg ul. Pustelnickiej przy drodze na Cezarów Cięciwę
(przy posesji Cięciwa 3)
przy szkole podstawowej w Cygance
przy posesji Choszczówka Dębska 25
przy posesji Choszczówka Rudzka 1
naprzeciwko posesji Choszczówka Stojecka 50
Plac przy ul. Lawendowej za domem Kultury
Przy Gimnazjum
Przy Gimnazjum
przy posesji sołtysa Gorzanka 16
Przy szkole podstawowej
przy remizie strażackiej
Przy posesji sołtysa Kąty Goździejewskie I nr. 2
Plac przy posesji Kąty Goździejewskie II nr. 2A

Ostrów Kania

przy posesji sołtysa Kobierne 47
Przy posesji sołtysa Olesin ul. Nadrzeczna 34
Przy przystanku koło posesji Ostrów Kania 9

Poręby

w pobliżu byłej szkoły w Porębach

Ruda
Rysie
Teresław
Walercin

Przy szkole (okolice boiska)
przy posesji sołtysa Rysie 11
przy wjeździe do wsi Teresław (dwa krzyże)
Przy posesji sołtysa Walercin 27

KULTURA / WYDARZENIA

GMINNA LIGA SZKÓŁ

W

dniu 5 stycznia b.r
w budynku Gimnazjum Gminnego w Dębem
Wielkim odbył się półfinał
i wielki finał Gminnej Ligi
Szkół. Był to konkurs wiedzy dla uczniów klas VI
z terenu gminy Dębe Wielkie. Obejmował on wiedzę
z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia i matematyka.
Pierwszy etap konkursu
– etap szkolny- odbył się
08.11.2012 roku. Z pośród
blisko 100 uczestników, wyłonił on 10 półfinalistów.
Piątego stycznia 2013 roku
10 półfinalistów pisała test,
który wyłonił 6 finalistów.
Tego samego dnia od godziny 12.30 finaliści uczestniczyli w ostatnim etapie
konkursu. Finał dostarczył
wiele emocji zgromadzonej
publiczności, wśród której
byli: liczna grupa koleżanek i kolegów finalistów,
gimnazjaliści, oraz rodzice
i nauczyciele. Uczniowie
odpowiadali na wylosowane
przez siebie pytania, które
wyświetlane były na tablicy
multimedialnej.

Ostatecznie
najlepszym
szóstoklasistą gminy Dębe
Wielkie w konkursie Gminna Liga Szkół został Tomasz
Jędrysa ze Szkoły Podstawowej w Rudzie.
Dalsza klasyfikacja wyglądała następująco:
2 miejsce Rafał Klimek SP
Ruda,
3 miejsce Natalia Woźnica
SP Górki,
4 miejsce Magdalena Majchrzyk SP Dębe Wielkie,
5 miejsce Weronika Tkaczyk SP Dębe Wielkie,
6 miejsce Weronika Rucińska SP Ruda,
7 miejsce Karol Rogala SP
Cyganka
8 miejsce Wiktoria Ładno
SP Dębe Wielkie
9 miejsce Anna Sierpińska
SP Dębe Wielkie
10 miejsce Damian Woźnica
SP Górki
Organizatorzy wyłonili też
najlepszych przedmiotowców
i tak :

Najle p s z y m p olo n i s t ą
Gminnej Ligi Szkół został
Rafał Klimek (SP Ruda)
Najlepszym matematykiem
Gminnej Ligi Szkół został
Tomasz Jędrysa (SP Ruda)
Najlepszym historykiem
Gminnej Ligi Szkół została
Natalia Woźnica (SP Górki)
Najlepszym anglistą Gminnej Ligi Szkół została Weronika Tkaczyk (SP Dębe
Wielkie).
Uczestnicy finału dzięki
ofiarności darczyńców zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami: laptopami,
tabletami, rowerami za łączna sumę blisko 15 tysięcy
złotych.
Jedną z niespodzianek było
losowanie nagrody specjalnej
ufundowanej przez Studium
Języków Obcych – rocznego, bezpłatnego kursu języka
angielskiego. Od września
2013r., swoje umiejętności
w Studium podnosić będzie
Anna Sierpińska.
Przewodniczący Komisji
Oświaty – Tomasz Ruciński - w imieniu organizato-

rów składa serdeczne gratulacje laureatom konkursu
i dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do rozegrania
i przeprowadzenia Gminnej
Ligi Szkół. W sposób szczególny: nauczycielom szkół
podstawowych za przygotowanie pytań do etapu
szkolnego, półfinałowego,
finału i przeprowadzenie
etapu szkolnego, nauczycielom gimnazjum za przeprowadzenie zmagań w dniu
05.01.2013, gimnazjalistom
za pomoc przy przygotowaniach, wszystkim sponsorom konkursuw osobach:
Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe
Wielkie, Pana Grzegorza
Gańko Radnego Powiatu
Mińskiego, Pana Roberta
Grubka Radnego Powiatu
Mińskiego, Pana Marcina
NowakaRadnego Powiatu
Mińskiego, Pana Ireneusza
Piaseckiego Radnnego Powiatu Mińskiego, Radnym
Gminy Dębe Wielkie w osobach: Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Jolanta Gruber,
Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Pan Mirosław
Siwik, Pani Elżbieta Bober,

Pani Marianna Drużbalska,
Pan Bogdan Główka, Pan
Krzysztof Górnik, Pan Marcin Grabarczyk, Pani Renata
Karpińska, Pan Przemysław
Modliński, Pan Tomasz Ruciński, Pani Monika Tkaczyk, Pan Grzegorz Wojda,
Pani Agnieszka Woźnica,
Pan Karol Chróścik Zastępca Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pani Halina Drzazga
Dyrektor Samorządowego
Zespołu Administracyjnego
Szkół w Dębem Wielkim,
Ksiądz Bogusław Wnuk
proboszcz parafii p.w. Błogosław ionego Honor at a
Koźmińskiego w Chrośli,
Pani Anna Maria Ciupak

Prezes Zarządu Przychodnia w Dębem Wielkim, Pan
Tomasz Paudyna – dyrektor
Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim,
Państwo Jolanta i Sławomir
Gromulscy, Pan Adam Malesa, Państwo Wanda i Andrzej Popławscy, Państwo
Ewa i Wojciech Ruta, Pan
Andrzej Wieczorek, Państwo
Jarosław i Romana Woźnica , Pani Agnieszka Pazdyka, Państwo Ewa i Marcin
Szulim, Personel Gminnego
Ośrodka Zdrowia, Państwo
Henryka i Stanisław Karolkiewicz, Pani Katarzyna
Bajda, Pani Danuta Gańko.
Pani Agnieszka Grzęda.

Kategoria Przedszkolaków:

Kategoria Uczniowie IV-VI

I miejsce – Gabrysia Mazur za wykonanie pastorałki
„Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę”

I miejsce – zespół w składzie Marysia Brzóska, Kinga Królikowska, Julia Kalinowska, Jakub Bany za
wykonanie kolędy Lulajże
Jezuniu

najlepsze przebranie. Wyróżnienia otrzymali: Franek Pudło za przebranie
w świąteczną choinkę, dzieci z Przedszkola Gminnego
w Dębem Wielkim, dzieci
z Przedszkola u Cioci Ewy
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudzie. Nagrody książkowe przyznała
Rada Gminy Dębe Wielkie.
Nagrody wręczały Radne
Gminy Dębe Wielkie Pani
Małgorzata Falińska oraz
Pani Elżbieta Bober.

II PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

M

imo, że święta już za
Nami, to w powietrzu nadal czuć tę magiczną
moc Bożego Narodzenia.
Towarzyszące zewsząd kolędy pozwalają Nam choć
na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia.
Właśnie dlatego w niedzielę
6 stycznia 2013r., z inicjatywy
Wójta Gminy Dębe Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz Radnych Gminy
Dębe Wielkie – w szczególności Pani Renaty Karpińskiej,
Elżbiety Bober, Małgorzaty
Falińskiej oraz Agnieszki
Woźnicy i radnego Krzysztofa Górnika odbył się II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”. Swój
udział w organizacji miał
również Pan Grzegorz Ruta,
który dostarczył i obsługiwał sprzęt nagłośnieniowy.
Słowa podziękowania należą
się również Pani Katarzynie Rek, która przyjmowała
zgłoszenia do przeglądu oraz
udekorowała scenę oraz Emilii Rek, która opiekowała się
najmłodszymi uczestnikami
i gośćmi. Impreza rozpoczęła
się punktualnie o godzinie
16 tej. W tegorocznej edycji
udział wzięło 38 wykonawców podzielonych na 4 kategorie wiekowe: Przedszkolaki, Uczniowie z klas 0-III,

Uczniowie klas IV-VI, „Gimnazjum, młodzież, dorośli
grupy mieszane”. Tradycyjnie
imprezę z dużym wdziękiem
prowadzili Renata Karpińska
i Krzysztof Górnik.
Wykonawców oceniało Jury
w składzie: Przewodniczący
Jury – Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, członkowie:
Mirosław Siwki Vice Przewodniczący Rady Gminy,
Krzysztof Rek – Dyrektor
Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim, Katarzyna Rosochacka – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach,
Danuta Graboś nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Cygance i Pani Danuta Komarzecka nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Rudzie. Jury oceniało
dobór repertuaru, poczucie
rytmu, intonację, własną
interpretację/ aranżację oraz
ogólne wrażenie artystyczne.
Jako pierwsi rozpoczęli najmłodsi wykonawcy, którzy
z dużym przejęciem i wdziękiem zaprezentowali przygotowane kolędy i pastorałki.
Również kolejni wykonawcy
z dużym zaangażowaniem
prezentowali swoje umiejętności artystyczno-wokalne.
Część uczestników wykazało się olbrzymim profesjonalizmem, co licznie

zgormadzona publiczność
doceniała nagradzając wykonawcę gromkimi brawami. Po zakończeniu wszystkich występów jury udało się
na naradę. W tym czasie na
scenie uczniowie ze szkoły
Podstawowej w Rudzie zaprezentowali bardzo ciekawe, bajeczne jasełka przygotowane pod okiem Pani
Jolanty Zagożdżon. Przedłużające się obrady jury
widzowie wraz ze wszystkimi uczestnikami wykorzy-

II miejsce – Julia Wieczorek za wykonanie pastorałki
„Bosy pastuszek”
III miejsce – Adaś Szwajkowski za wykonanie kolędy „Gdy śliczna Panna”
Kategoria
uczniowie klas 0-III

II miejsce – Klaudia Karpińska za wykonanie pastorałki „Północ już była”
III miejsce – Joanna Westerlich za wykonanie kolędy
„Mizerna cicha’
„Gimnazjum, młodzież, dorośli grupy mieszane
I miejsce – Izabela Majek za
wykonanie pastorałki „Uciekali”
II miejsce – zespół w składzie: Julia Garbecka, Marta
Nowicka, Paulina Smolak za
wykonanie pastorałki „Tyle
kolęd”

stali na wspólne kolędowanie.
W końcu po burzliwej naradzie Przewodniczący Jury
ogłosił tegorocznych laureatów. Jak podkreślił wyłonienie zwycięzców było
bardzo trudne, bowiem wszyscy wykonawcy zasługiwali na wyróżnienie. W tegorocznym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek nagrodzeni zostali:

I miejsce – Natalia Maciążek za wykonanie kolędy
„Wśród nocnej ciszy”
II miejsce – Małgorzata
Krzyżewska i Edyta Mazaj za wykonanie pastorałki
„Nie miały Aniołki”
III miejsce – „Magdalena
Puła i Aleksandra Chałupka
za wykonanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”

III miejsce – dzieci i rodzice
z przedszkola „ U cioci Ewy”
za wykonanie pastorałki
„Aniołek najładniejszy”.
Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy,
a najmłodsi uczestnicy również słodycze. Wyróżnieni
laureaci otrzymali statuetki
grających aniołów. Podczas
Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek został także
rozstrzygnięty konkurs na

II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek okazał się
niezwykłym widowiskiem
artystyczno - muzycznym,
które zapadnie w pamięci
wszystkim zgromadzonym
a tradycja wspólnego kolędowania okazuje się być ciągle
pielęgnowana. Wszystkim
uczestnikom jeszcze raz gratulujemy, a organizatorom
i dobrym duchom imprezy
serdecznie dziękujemy. Zapraszamy za rok!!!!!

Aleksandra Nowak
Główny specjalista
ds. prawnych i BHP
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– NOWA JAKOŚĆ BIBLIOTEK

K

atalog
biblioteczny
województ wa mazowieckiego, czyli Mazowiecki System Informacji
Bibliotecznej w marcu b.r.
podłączył serwery katalogów bibliotecznych Gminnych Bibliotek Publicznych
powiatu mińskiego.
Portal stworzyli mazowieccy bibliotekarze pod kierunkiem Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego przede wszystkim dla użytkowników
mazowieckich bibliotek publicznych. Na razie umożliwia przeglądanie zasobów
142 placówek, ale wkrótce
zostaną do niego podłączone katalogi mazowieckich
bibliotek specjalistycznych:
pedagogicznych,
uczelnianych oraz naukowych.
Dzięki temu czytelnik będzie mógł znaleźć, zamówić
i wypożyczyć interesującą go książkę w bibliotece znajdującej się najbliżej
jego miejsca zamieszkania.
W wyborze ciekawej lektury pomogą mu publikowane
przez bibliotekarzy bieżące
informacje o zakupionych
nowościach wydawniczych
oraz linki najpopularniejszych serwisów z recenzjami książek, dyskusjami
o nich i wywiadami z pisa-

rzami. Mazowiecki System
Informacji Bibliotecznej finansowany jest ze środków
Reg ional nego P rog ra mu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II - Przyspieszenie
e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu, a także ze środków
Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
Zapraszamy na stronę internetową http://www2.msib.pl
Czy czytanie jest do
życia potrzebne?
Prof. Przemysław Czapliński,
literaturoznawca
i badacz rynku książki,
w wywiadzie jakiego udzielił dla Gazety Wyborczej
/04.02.2013 r./ stwierdza:
„Czy czytanie jest do życia
potrzebne? Nie sądzę. Czytanie wszystko komplikuje.
Można żyć bez literatury,
ale będzie to inne życie podsumowuje Czapliński. Tymczasem życie, w którym
literatura istnieje, dowodzi,
że czytanie uczłowiecza
i uspołecznia. Lektura
uwrażliwia na inność, do
świata, w którym poznanie
jest zawsze niezakończone,
osąd niepełny, w którym
wprowadza cudze słowa
okazują się najgłębszymi
słowami naszego życia,
w którym obcość udaje się
przezwyciężyć, a bliskość

okazuje się nieosiągalna. Zarazem jest to świat,
w którym niepełność i niepewność są bogactwem pomocnym w budowaniu więzi. Poza miłością rodzinną
nie znam lepszej, subtelniejszej, wrażliwszej, bogatszej
i bardziej złożonej szkoły
uczuć niż ta, do której chodzimy, czytając książki”.
Najnowsze badania nad
stanem czytelnictwa mogą
dowodzić, że spadek czytelnictwa w Polsce został
zatrzymany. Oznaczać to
może, że zatrzymał się na
poziomie 56 proc. nieczytających. Mało optymistyczne
wyniki badań nad rynkiem
czytelniczym w Polsce niczym mają się do dębskiej
biblioteki. Świadczy o tym
z roku na rok zwiększająca się liczba czytelników.
W roku 2012 użytkownicy
odwiedzili placówki biblioteczne 11.193 razy. Czytelników aktywnie korzystających było 1.082, którzy
wypożyczyli na zewnątrz
15.646 książek i 1.450 czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono 3.341
książek i 2.780 egzemplarzy czasopism. W ubiegłym
roku ze środków organizatora GBP wzbogaciła się
o 250 nowych publikacji na
kwotę 6.329,93zł. Ze środków zewnętrznych, o które
Biblioteka występowała do
Biblioteki Narodowej z pro-

gramu „Promocja czytelnictwa” zakupiono 315 pozycji
o wartości 6.500 zł. Jedna
trzecia środków z dotacji
przeznaczona została na zakup lektur dla dzieci i młodzieży. Przy uzupełnianiu
zbiorów braliśmy pod uwagę
dezyderaty zgłaszane przez
czytelników.
Nasze zbiory zasilili również Szanowni Czytelnicy,
Urząd Gminy Dębe Wielkie,
Gimnazjum Gminne w Dębem Wielkim, Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku
Mazowieckim,
biblioteki
powiatu mińskiego, Instytut
Pamięci Narodowej przekazując łącznie 93 woluminy
o łącznej wartości 1.144 zł.
W ten sposób do zbiorów
GBP trafiło w 2012 wiele
cennych publikacji m.in.
o tematyce regionalnej ( np.
Rafał Szczypiorski „Sacrum
Ziemi Mińskiej, Gimnazjum
Gminne im. Bohaterów
Powstania Listopadowego
w Dębem Wielkim, Mińskie
Zeszyty Muzealne).

„Zamieć śnieżna i woń migdałów”, Charlotte Link „Obserwator”), psychologicznej
(np. Jodi Picoult „Dziesiąty krag”, Maria Nurowska
„ Dom na krawędzi”, „Drzwi
do piekła”), podróżnicze
(np. książki Martyny Wojciechowskiej, Beaty Pawlikowskiej, Jarosława Kreta),
biografie ( np. Anna Bikont
„Pamiątkowe rupiecie: biografia Wisławy Szymborskiej”, Kamila Łapicka
„Łapa w łapę z Andrzejem
Łapickim”, Karolina Prewęska „Stanisława Celińska: niejedno przeszłam”).
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się powieści
z tzw. literatury kobiecej ( np.
Katarzyna Grochola „Houston mamy problem”, Małgorzata Gutowska – Adamczyk „Róża z Wolskich”,
M a łgo r z a t a K a l ic i ń s k a
„Lilka”, Virginia C. Andrews „ Płatki na wietrze”).
Księgozbiór uzupełniany jest
o książki uhonorowane na-

grodami literackimi. Zakupiono również pozycje książkowe z zakresu zarządzania,
historii, socjologii, komunikacji społecznej. Księgozbiór dla najmłodszych czytelników został uzupełniony
w pozycje poszukiwane i rekomendowane (m.in. Przez
polską sekcję IBBY) tytuły
z literatury dziecięcej. Wciąż
niesłabnącym powodzeniem
cieszyły się wśród młodzieży
i dorosłych czytelników powieści o tematyce paranormalnej.
Nasi
użytkownicy
na
miejscu, mogą skorzystać
z komputerowego katalogu
książek, jak również z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej
Biblioteki Publicznej

Najpopularniejsze nowości
Wśród nowości wydawniczych, w które Biblioteka
została zaopatrzona, dużą
popularnością cieszyły się
powieści o tematyce historycznej (np. Sławomir Kopeć
„Wielcy zdrajcy: od Piastów do PRL”, sensacyjnej
(np. Harlan Coben „Schronienie”, Camilla Lἂckberg

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek 10.00 – 18.00

Czwartek

10.00 – 18.00

Wtorek

08.00 – 16.00

Piątek

10.00 – 18.00

Środa

10.00 – 18.00

NAJLEPSZE GOSPODYNIE DOMOWE

SPOTKANIE WÓJTA GMINY Z SOŁTYSAMI

nia 12 marca 2013r.
miała miejsce kolejna edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii organizowana przez Powiatowy Zespół Doradców
Rolnych oraz Urząd Gminy
Dębe Wielkie. Na to spotkanie przybyła również przedstawicielka Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział
Siedlce Pani Anna Matyszczak. W olimpiadzie wzięło
udział 24 uczestniczek z terenu całej Gminy Dębe Wielkie. Tegoroczny test zawierał
40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne
w racjonalnym prowadzeniu
gospodarstwa domowego.

godnie z obietnicą częstych kontaktów Wójta
Gminy z sołtysami w dniu
11 marca 2013 r. w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie odbyło
się kolejne spotkanie z Sołtysami. W spotkaniu udział
wziął m.in Pan Jacek Zawadka Kierownik Rejonowego
Związku Spółek Wodnych
w Mińsku Mazowieckim
oraz Pani Teresa Piotrkowicz

D

Elżbieta Głuchowska - Zagórska, jednakże zgodnie
z regulaminem laureaci
z poprzedniej edycji nie mogą
zdobyć pierwszego miejsca.
Wobec takiej sytuacji następną uczestniczką, która
zdobyła najwyższą liczbę
punktów była Pani Elżbieta
Rek z miejscowości Ruda i to
ona z wynikiem 28 punktów
została zwyciężczynią tegorocznej olimpiady. Równie
pasjonująca była walka o drugie i trzecie miejsce. Wobec
takiej samej liczby punktów
(27 pkt), które uzyskały 3
Panie: Pani Adela Kruszewska, Pani Elżbieta Gańko
oraz Władysława Miętus ko-

nieczna była dogrywka. Po
przeprowadzonej dogrywce
drugie miejsce zajęła Pani
Adela Kruszewska z Chrośli,
trzecie miejsce Pani Elżbieta
Gańko z Chrośli. Wszystkie
Laureatki będą reprezentować naszą Gminę podczas
Olimpiady Powiatowej. Trzymamy za nasze wspaniałe gospodynie kciuki !!!.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody, które ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski.

Największą liczbę punktu
w tegorocznej Olimpiadzie
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii (34
pkt) uzyskała Pani Cecylia
10
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Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji, promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

Z

Przewodnicząca Gminnej
Spółki Wodnej, która przedstawiła informacje o pracach
prowadzonych przez gminną
spółkę wodną. Ponadto Wójt
Gminy przybliżył sołtysom
nowe zasady związane z gospodarką odpadami, a także
zasady segregacji śmieci.
Na spotkaniu przedstawiona
została informacja na temat
kwitariuszy podatkowych.

Na zakończenie odbył się
pokaz zdjęć do albumu
„Sacrum Ziemi Dębskiej”.
Spotkanie jak zawsze przebiegało w miłej atmosferze,
a sołtysi zapewnili wójta,
że uzyskane na spotkaniu
informacje przekażą mieszkańcom reprezentowanych
przez Nich sołectw.

ZWYCZAJE
I TRADYCJE WIELKANOCNE
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek (a
wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć
baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego),
mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol
narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po
rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE
„SOSENKA”

N

asze
przedszkole
w ostatnim czasie
wzbogaciło się w nowe zabawki edukacyjne rozwijające motorykę, koordynację
wzrokowo ruchową i wyobraźnię dzieci. Zakupiliśmy
klocki konstrukcyjne „Wesołe miasteczko”, „Wiejska
zagroda”, „Świat robotów:,
„Kolejowy Max”, „Pojazdy
do kolejek”, „Warsztat majsterkowicza”, „Mega koraliki”, liczne składanki i puzzle, „Mega tunel” oraz wiele
materiałów plastycznych.
Dzięki tym zakupom pobyt w naszym przedszkolu
stał się bardziej atrakcyjny.
Każdy dzień to nowe, inne
przeżycie. Najciekawsze wydarzenia z ostatnich miesięcy to: mini wigilia, choinka
noworoczna z występami,

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”

z abawa m i, kon k u r s a m i
i spotkaniem z Mikołajem,
aktywny udział w spotkaniu
z lalkarzem teatru krakowskiego, uroczyste występy
z okazji Dnia Babci i Dziadka, obejrzenie filmu „Epoka lodowcowa 4”, występ
dzieci i spotkanie z mamami
z okazji Dnia Kobiet
W najbliższym czasie planujemy wycieczkę do Janowa celem zwiedzenia Bazy
Lotnictwa Taktycznego.
21 marca odbyły się zapisy
do przedszkola na nowy rok
przedszkolny.
Krystian Kędziora
Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”

K

ońcówka roku to
przede wszystkim miły,
świąteczny czas, czas który
również przyniósł naszemu Stowarzyszeniu „Szkoła
z uśmiechem” ogromną niespodziankę. Pewien darczyńca, który chciał pozostać anonimowy, przekazał naszemu
Stowarzyszeniu darowiznę
1700 zł na paczki świąteczne dla dzieci z trudną sytuacją finansową lub rodzinną.
Pracowite elfy Stowarzyszenia sprawnie przygotowały
i przekazały świąteczne
paczki, które dotarły jeszcze
przed świętami do rąk dzieci.
W ubiegłym roku, również
miała miejsce taka akacja,
jednak była ona na mniejszą
skalę. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak przyjemnych wydarzeniach.
Bieżący rok 2013, również
aktywnie rozpoczął się dla
„Szkoły z uśmiechem”.
W styczniu wsparliśmy
Szkolny Koncert Kolęd, natomiast w lutym Gminny
Turniej Tenisa Stołowego.
Obie imprezy miały miejsce w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim.
Feriada 2013
Aktywność !!! Twórczość
!!! to hasła tegorocznej FERIADY 2013 zorganizowa-

nej w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim przez nasze Stowarzyszenie „Szkoła
z uśmiechem” we współpracy z Ogniskiem Artystyczno
– Edukacyjnym „Rozwiń
Skrzydła” .
Zainteresowanie powyższą
imprezą przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, zgłosiło się bardzo dużo
dzieci, w związku z czym
zmodyfikowano i rozbudowano program dla 70-ciu
szczęśliwców.
Co w tym roku zaproponowaliśmy? Mając na uwadze
doświadczenia z wcześniejszej feriady powtórzyliśmy
kilka sprawdzonych zajęć
i warsztatów m.in. taniec,
basen, tenis, zajęcia sportowe, plastyczne, ceramikę,
decoupage, mnemotechniki, orgiami, gry planszowe
i zabawy, malowanie twarzy, kanapki, zabawy z chustą, etc. Natomiast nowością
i ciekawostką tej Feriady
z pewnością było koło garncarskie, które cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. To na
naszych oczach, w pocie
czoła lecz z uśmiechem od
ucha do ucha powstawały
rzeczy, które przeradzały się
w niepowtarzalne i wyjątko-

we dzieła. Był też bal karnawałowy, liczne konkursy,
zabawy z klockami lego, a
na zakończenie, ostatniego
dnia – całodniowa wycieczka do kina. Grupa starszych
dzieci udała się na edukacyjno – rozrywkowy program
5D i kręgle, natomiast grupa
młodszych dzieci na warsztat edukacyjny i seans 3D.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim tym, którzy
przyczynili się by powyższa
impreza mogła zaistnieć, tj.
Wójtowi Gminy Dębe Wielkie za wsparcie finansowe,
wolontariuszom: nauczycielom i rodzicom, a także Wam
– uczestnikom/uczestniczkom za wspólny czas, miłe
towarzystwo i dobrą zabawę.
Taniec współczesny
Korzystając z okazji, pragnę poinformować, że taniec
współczesny (hip hop, new
age, dancehall, disco dance,
jazz) zorganizowany na powyższej feriadzie prowadzo-

ny przez Warszawskie Studio
Tańca FLASH DANCE ma
dalszą kontynuację. „Szkoła z uśmiechem” patronuje temu przedsięwzięciu
i zapewnia wsparcie (stroje,
turnieje, obozy). Warsztaty
taneczne odbywają się w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
w SOBOTY o godz. 10, czas
zajęć to 60 min., koszt miesięczny - 45 zł (w przypadku
trudnej sytuacji finansowej
istnieje możliwość pomocy
ze strony Stowarzyszenia),
pierwsze zajęcia dla uczestnika są bezpłatne, kontakt
do instruktora: Agnieszka
Jurgowska 888-367-947.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym na
nową przygodę oraz z niecierpliwością czekamy na
pierwszą formację taneczną
w naszej Gminie.
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

O

statnie miesiące były
bardzo pracowite dla
Akademii Sztuk Walki Taekwon-do i Kockboxingu.
12 stycznie 2013 w Warszawie odbył się szkolenie
sędziowskie Taekwon-do
ITF w którym uczestniczyli
sędziowie Joanna Mazurowska, Przemysław Mazurowski i Dawid Matwiej.
Szkolenie było przygotowaniem przed zbliżającymi się
w Halinowie Mistrzostwami
Polski Taekwon-do ITF.
Egzaminy

Ostatni tydzień przed feriami
był wyjątkowo emocjonujący
dla adeptów Taekwon-do,
gdyż odbywały się egzaminy
na stopnie uczniowskie. Egzaminator Dawid Matwiej V
Dan Taekwon-do sprawdzał
technikę swoich podopiecznych w Dębem Wielkim,
Mińsku Mazowieckim, Stojadłach, Cegłowie, Brzezinach, Górkach i Brzózem
towarzyszyły mu asystentki
Minika Wtulich I Dan i Joanna Mazurowska 1 Cup.
Ponad 130 osób chciało
podwyższyć swoje stopnie,

najwięcej osób zdawało na
białe pasy - 10 cup, czyli
pierwsze stopnie w Taekwon-do. Natomiast, najwyższym
uzyskanym stopniem było
2 cup - czerwony pas. Przypominamy, że w TKD już
od 4 cup (niebieskiego pasa)
obowiązkowe jest test łamania desek.
Dużym osiągnięciem ASW
jest to, że w klubie ćwiczą
nie tylko dzieci od lat 5 które mają specjalne zajęcia dla
najmłodszych przez zabawę
zdobywają nowe sprawności, ale i dorośli w każdym
wieku, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę o koreańskiej sztuce walki, poprawić
swoją kondycję, startować
w zawodach a także zdawać
egzaminy.
Ferie z Akademią Sztuk Walki
Wyjazdy z ASW cieszą się
coraz większą frekwencją.
W związku z tym, w tym
roku kadra na czele z Dawidem Matwiejem postanowiła
zorganizować dwa zimo-

wiska do Zakopanego. W
pierwszym (25.01-1.02.2013)
i drugim (1.02-8.02.2013)
uczestniczyło blisko 120
osób.
Uczestnicy chętnie spędzali
czas jeżdżąc na nartach, na
jabłuszkach czy na łyżwach.
Chętnie też oddawali się takim zabawom jak lepienie
bałwana czy prawdziwe bitwy na śnieżki. Wyjątkową
atrakcją był wyjazd na baseny
termalne do Białki Tatrzańskiej. Można było wykąpać
się w basenach, także tych na
zewnątrz, a nawet wytarzać
się w śniegu, żeby później
wskoczyć do gorącej wody.
Wspaniałe semi nar ium
szkoleniowe z Prezydentem
Taekwon-do ITF Grand Master Choi Jung Hwa IX dan.
TAEKWON-DO to wspaniała koreańska sztuka walki i samoobrony stworzona
przez gen. Choi Hong Hi
w 1955r. Wszystkie techniki
zaprojektowano tak, aby zapewnić jak największą skuteczność. Taekwon-do bar-

dzo szybko rozprzestrzeniło
się na cały świat, również
w Polsce zyskało wielu sympatyków i adeptów.
W dniach 9-10 marca
w Oleśnicy miało miejsce
międzynarodowe seminarium szkoleniowe z Grand
Master Choi Jung Hwa IX
dan - synem twórcy TKD,
a także prezydentem ITF
- Międzynarodowej Federacji Taekwon-do. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło ponad 200 osób
z Polski, Czech, Białorusi,
Rosji i Wielkiej Brytanii.
Wśród trenujących znalazła
się także 5 osobowa ekipa
Akademii Sztuk Walki, prezentująca wysoki poziom
wyszkolenia technicznego,
jak i teoretycznego.
Treningi prowadzone pod
okiem Mistrza były ukierunkowane przede wszystkim na technikę oraz poszanowanie tradycji i wartości
moralnych nie tylko na treningu ale i przez całe życie.

Na koniec seminarium odbył się egzamin na stopnie
mistrzowskie, podczas którego Joanna Mazurowska
zdała na I Dan dołączając
do grona czarnych pasów,
a Monika Wtulich zdając na
II dan. (drugi czarny pas) potwierdziła swoją mistrzowską technikę. Wyjątkowym
gościem na seminarium był
sekretarz generalny ITF Trevor Nicholls VIII dan.
W naszym regionie klubem,
który kultywuje tradycję
Taekwon-do jest Akademia
Sztuk Walki na czele z Trenerem Dawidem Matwiejem
V dan. Ważne, że Trener dba
o wysoki poziom wyszkolenia swoich podopiecznych
umożliwiając im udział
w szkoleniach i seminariach
a także na egzaminach i zawodach.
Taekwon!!!
Instruktor
Dawid Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / MARZEC 2013

11

SPORT

DĘBSKA GALA SPORTU 2013

W

dniu 19 stycznia
2013r. odbyła się druga w historii Gminy Dębe
Wielkie gala sportu w trakcie której wręczone zostały
pamiątkowe statuetki za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu. Głównym
celem Imprezy jest promocja osiągnięć sportowych
zawodników pochodzących
z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz rozwój tej formy aktywności wśród wszystkich
mieszkańców Gminy. Jest to
również doskonałe miejsce
na wymianę doświadczeń
z zakresu sportowego życia
społeczności lokalnej i doskonała kolebka dla nowych
inicjatyw z tego zakresu.
Uroczystości rozpoczęły się
piosenką pt „Piosenka Kibica” w wykonaniu uczniów
Gim nazjum Gmin nego
w Dębem Wielkim. Następnie prowadzący imprezę Kinga Grala i Łukasz Sieradzan
dokonali uroczystego powitania wszystkich uczestników i
gości. W uroczystości udział
wzięli m.in.: Przewodniczący
Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku
województwa mazowieckiego, Dyrektor Muzeum Ziemi
Mińskiej – Pan Leszek Celej,
Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Mirosław
Krusiewicz, Radni Powiatu
Mińskiego: Pan Marcin Nowak, Pan Ireneusz Piasecki,
Przewodnicząca Rady Gminy Dębe Wielkie Pani Jolanta
Gruber, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dębe
Wielkie Pan Mirosław Siwik,
Radni Gminy Dębe Wielkie,
Dyrektorzy i Wice dyrektorzy szkół z terenu gminy
Dębe Wielkie, Członek Okręgowego Związku Piłki Nożnej Pan Jan Waszczuk, Prezes

Klubu Kolarskiego V-MAX
Mińsk Mazowiecki Pan Jacek
Tomkiewicz.

dawcę –gospodarza Dębskiej Gali Sportu 2013 Pana
Krzysztofa Kalinowskiego.

Ważnym punktem Dębskiej
Gali Sportu 2013 była prezentacja Wójta Gminy Dębe
Wielkie Pana Krzysztofa
Kalinowskiego poświęcona gminnym inwestycjom
z zakresu kultury fizycznej
i sportu. Wójt zaprezentował zdjęcia nowego kompleksu boisk przy szkole
w Rudzie, placu zabaw przy
szkole podstawowej w Dębem Wielkim oraz zdjęcia
z budowy hali sportowej.
Jak podkreślił Wójt, to dopiero początek inwestycji
w zakresie kultury fizycznej.
W najbliższych latach powstać mają kolejne place zabaw i boiska przy szkołach:
boisko z nawierzchnią poliuretanową przy szkole podstawowej w Górkach, boisko
ze sztuczną trawą i z bieżnią
lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej w Cygance.
Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy życzyli
włodarzom gminy dalszych
sukcesów i kolejnych udanych inwestycji, a młodzieży
kolejnych wspaniałych osiągnięć sportowych. Jak podkreślali w swoich wypowiedziach dzięki olbrzymiemu
zaangażowaniu wspaniałych
nauczycieli, trenerów młodzież z naszej gminy osiąga
tak znakomite wyniki sportowe. Po bardzo budujących
słowach, które padły z ust
znakomitych Gości przyszła
kolej na uroczyste wręczenie nagród głównych oraz
nagród specjalnych Dębskiej
gali sportu. Narody i dyplomy zostały wręczone przez
przewodniczącego kapituły
konkursowej Pana Tomasza
Rucińskiego oraz pomysło-

Wyniki przedstawiały się
następująco:
Nagrodę specjalną kapituły za całokształt działań na
rzecz rozwoju sportu otrzymał Pan Henryk Smuga.
Jak podkreślono w uzasadnieniu wieloletnia działalność i zaangażowanie Pana
Henryka Smugi przyczyniła
się do promocji piłki nożnej
–a w szczególności drużyny GLUKS Płomień Dębe
Wielkie na arenie województwa mazowieckiego.
W poszczególnych kategoriach statuetki otrzymali:
Najlepszy Sportowiec
Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymał
Andrzej Szymon Walasek ze
Szkoły Podstawowej w Rudzie
Nagrodę II stopnia otrzymała Izabela Wiercioch ze Szkoły Podstawowej w Cygance
Nagrodę III stopnia otrzymała Wiktora Głuchowska i
Aleksandra Sasin ze Szkoły
Podstawowej Rudzie
Najlepiej Rokujący Zawodnik - Szkoły Podstawowe:
Nagrodę otrzymała Julia
Saganowska ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Najlepsza Drużyna
Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymała
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim w piłce nożnej w
składzie: Patrycja Mikulska, Izabela Czumaj, Magda
Przybyłowska, Ilona Rawska,
Maria Siporska, Aleksandra
Kowalczyk, Marta Piekarska,

Weronika Gańko, Natalia Sobiecka, Maryla Domańska,
Weronika Tkaczyk

Nagrodę otrzymała Kacper
Ostrowski Klub kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki

Najlepszy sportowiec
Gimnazjum Gminne

NAJLEPSZA DRUŻYNA
kategoria Open

Nagrodę otrzymała Małgorzata Pyrek

Nagrodę otrzymał Gminno
Ludowo Uczniowski Klub
Sportowy „Płomień” Seniorzy w składzie: Mateusz
Wojda, Radosław Malesa,
Rafał Grzenda, Daniel Głuchowski, Michał Kukawski,
Kamil Dróżdż, Mariusz
Wójcik, Rafał Sikorski,
Grzegorz Siporski, Jarosław
Siporski, Łukasz Kukawski,
Mateusz Kowalczyk.

Najlepiej rokujący Zawodnik
Gimnazjum Gminne
Nagrodę otrzymała Marta
Nowicka
Najlepsza Drużyna
Gimnazjum Gminne
Nagrodę otrzymała Sztafeta
dziewcząt 4x100m w składzie: Weronika Krawczyk,
Patrycja Książek, Małgorzata Pyrek, Martyna Majszyk
Najlepszy nauczyciel
wychowania fizycznego
Nagrodę otrzymała Pani
Agata Mika – Orłowska
z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
kategoria Open:
Nagrodę I stopnia otrzymał
Konrad Mikita
Nagrodę II stopnia otrzymała Monika Wtulich
Nagrodę III stopnia otrzymał Katarzyna Mazurowska
NAJLEPIEJ ROKUJĄCY
ZAWODNIK
kategoria Open:

Wójt Gminy Dębe Wielkie
w tej kategorii przyznał także wyróżnienie drużynie:
„Sami Swoi” Dębe Wielkie
w składzie: Łukasz Zagórski, Wojciech Jackiewicz,
Szymon Górecki, Waldemar
Krawczyk, Robert Kabziński,
Jarosław Siporski, Grzegorz
Siporski, Mateusz Wojda, Rafał Gawęda, Radosław Malesa, Bartosz Malesa, Mateusz
Malesa, Jakub Malesa, Marcin Pechcin oraz drużynie.
„Torpedo” Dębe Wielkie
w składzie: Patryk Piwek,
Bartosz Malesa, Eryk Sadurek, Damian Zawadzki,
Mateusz Wojda, Kamil Kalinowski, Robert Zawadzki,
Grzegorz Piotrkowicz, Piotr
Piotrkowicz, Rafał Piotrkowicz, Marcin Świstak, Bar-

zień 2 lutego 2013r. okazał się być dla Gminy
Dębe Wielkie „sportową sobotą”, a to za sprawą Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego,
który odbył się w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.
Turniej został zorganizowany
przez Urząd Gminy Dębe Wielkie w ramach ferii zimowych.
Zawody prowadzono w pięciu kategoriach:
1.Szkoła Podstawowa - kl. I-IV
2.Szkoła Podstawowa- kl. V-VI
3.Gimnazjum Gminne
4.Dziewczęta Szkoła Podsta12

wowa i Gimnazjum Gminne
5.Open
Turniej powoli staje się
w gminie Dębe Wielkie
tradycją, do której zdążyła
się już przyzwyczaić dość
duża grupa mieszkańców
zarówno uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum
jak również dorosłych. Po
raz pierwszy w okresie ferii zimowych turniej został
zorganizowany w 2011r.
i zyskał sympatyków, natomiast w tym roku zainteresowanie było dużo większe.
W sumie wzięło udział ok.
65 zawodników.

Głównym sponsorem i organizatorem Dębskiej Gali
Sportu 2013 była Gmina
Dębe Wielkie.
Wszystkim
zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji, promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

Szkoła Podstawowa - kl. V-VI
I miejsce - BARTŁOMIEJ SIWIEC
II miejsce - JAKUB KACPRZYK
III miejsce - KAROL WIECZOREK

Gimnazjum Gminne

I miejsce - PAWEŁ BĄTRUK
II miejsce -KAROL ZBROŻEK
III miejsce - ŁUKASZ SIERADZAN

Tak aktywnie spędzona
sobota na pewno da się zapamiętać miło i wspominać
ją będzie każdy uczestnik
zawodów.
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Dębską Galę Sportu 2013
zakończyła piosenka Kingi
Grali pt. „ Futbol”.Dębska
Gala Sportu 2013 dostarczyła wszystkim zebranym gościom niezapomnianych doznań i wrażeń estetycznych,
a to za sprawą oprawy scenicznej i muzycznej. Dużą
dawkę humoru dostarczyły
także zebranym zaprezentowane skecze pt. „Niemieckie
siatkarki” oraz „Trener Biedronka”. Swój pokaz zaprezentował też zespół czirliderek ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim.

I miejsce - DAMIAN ROGUSKI
II miejsce - PIOTR GNIADO
III miejsce - ADAM PIEKUT

Zdobywcy
pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni statuetkami i pamiątkowymi
dyplomami, które ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.

Organizatorzy zapewniają,
iż postarają się aby turniej
był organizowany co rok.
Dziękujemy wszystkim za
pomoc w przeprowadzeniu i organizacji turnieju

W kategorii NAJLEPSZY
TRENER nagrodę otrzymał
Dawid Matwiej.

ZWYCIĘZCY:
Szkoła Podstawowa - kl. I-IV

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

D

tłomiej Brączek, Wojciech
Jackiewicz, Paweł Woldański. Oba powyższe zespoły
pomimo, że nie są zrzeszone
w żadnym klubie sportowym
z sukcesami reprezentują
gminę Dębe Wielkie w rozgrywkach powiatowych.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

w szczególności: Panu Józefowi Tkaczyk, Panu
Waldemarowi
Tkaczyk,
Stowarzyszeniu „Szkoła
z uśmiechem”.

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

I miejsce - IZABELA WIERCIOCH
II miejsce -KAROLINA BIERNACKA
III miejsce-– WERONIKA TKACZYK

Open

I miejsce - DARIUSZ MAKOWSKI
II miejsce - PATRYK PIWEK
III miejsce - WALDEMAR TKACZYK
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
DLA DZIECI

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

egoroczne ferie zimowe
w gminie Dębe Wielkie zakończyły się Turniejem Piłki Nożnej Halowej
dla dzieci, który odbył się 9
lutego 2013r. w Szkole Podstawowej w Rudzie. Turniej
został zorganizowany przez
Urząd Gminy Dębe Wielkie.
Do rywalizacji przystąpiło
12 drużyn. Zawody prowadzono w 3 kategoriach. Po
wyczerpującej rywalizacji
klasyfikacja przedstawiła się
następująco:

egoroczny
Gminny
Turniej Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie, odbył się 3 marca 2013r. w
hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie. Do
rywalizacji przystąpiło 12
drużyn: „Zielony Kombajnik” Aleksandrowka , „Mal-Pol” Zakład Poligraficzny
Olesin, „Gimnazjum Dębe
Wielkie”, ”Nafta
Team”
Trójwieś +Górki, „Sizzling
Hot” Chrośla, „Orły z nieistniejącego Orlika” Dębe
Wielkie, „Pędzące Sznurówki” Zespół Szkół w Dębem
Wielkiem, „Stówka w plecy” Górki, „Niespodzianka”
Dębe Wielkie, „Koma” Dębe
Wielkie, „T.K.S Melina” Teresław, ”Old Star 90+”.

„O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE”

T

(Szkoła Podstawowa w Rudzie)
3. Gimnazjum Gminne
I miejsce – Pędzące Sznurówki

1. Szkoła Podstawowa – klasa III-IV

II miejsce – AC Pajace

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rudzie

Najlepszym bramkarzem
turnieju został uczeń Gimnazjum Patryk Rogala,
najlepszym zawodnikiem
została uczennica Szkoły
Podstawowej w Cygance
Izabela Wiercioch, natomiast
nagrodę sędziego otrzymał
Bartłomiej Wieczorek.

II miejsce – Dębe Wielkie
Juniorzy
III miejsce – Dębe Wielkie
Mocni
2. Szkoła Podstawowa –
klasa V-VI
I miejsce – FC Barcelona
(Szkoła Podstawowa w Rudzie)
II miejsce – FC Cyganka
(Szkoła Podstawowa w Cygance)
III miejsce – Ruda Meteor

III miejsce – FC Szewce

Zdobywcy
pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni
pucharami, medalami oraz
pamiątkowymi dyplomami,
które ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.

T

Tak aktywnie spędzona sobota na pewno da się
zapamiętać miło i wspominać ją będzie każdy uczestnik zawodów. Dziękujemy
wszystkim za pomoc w
przeprowadzeniu i organizacji turnieju w szczególności Panu Józefowi Tkaczyk,
Kamilowi Dróżdż, Henrykowi Smuga, zawodnikom
turnieju, kibicom, druhom
jednostki OSP Dębe Wielkie, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników, dyrekcji i nauczycielom Szkoły
Podstawowej w Rudzie, a
także wszystkim opiekunom
za zorganizowanie drużyn
i opiekę nad nimi podczas
trwania turnieju.
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji, promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

Drużyny rywalizowały pomiędzy sobą w trzech grupach. Z poszczególnych grup
bezpośrednio do ćwierćfinałów awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz dwie drużyny, które
zajęły 3 miejsce w swojej
grupie.
W półfinale zacięcie rywalizowały pomiędzy sobą
drużyny: „Nafta Team”,
„Sizzling Hot”, „Orły z nieistniejącego Orlika”, „Zielony Kombajnik”.
Po wyczerpujących zmaganiach w finale spotkały

się drużyny: „Nafta Team”,
„Sizzling Hot”, „Orły z nieistniejącego Orlika”.
Finał okazał się być zwycięskim dla drużyny: „Orły z
nieistniejącego Orlika” i to
Oni zdobyli Główną nagrodę
– czyli Puchar Wójta Gminy
Dębe Wielkie. O to zwycięzcy: Kapitan drużyny Mateusz Wojda, Mateusz Malesa,
Marcin Świstak, Bartek Malesa, Jakub Malesa, Eryk Sadurek, Kamil Zagórski, Mateusz Cacko. Drugie miejsce
zajęła drużyna „Sizzling
Hot”. W meczu o III miejsce
„Nafta Team” wygrała z drużyną „Zielony Kombajnik”.
Wszystkie cztery drużyny
zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a za zajęcie trzech pierwszych miejsc
drużyny otrzymały także
medale. Wszystkie nagrody ufundował Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Królem strzelców turnieju
został Michał Kukawski z
drużyny „Zielony Kombajnik”, najlepszym bramkarzem Kamil Zagórski z drużyny „Orły z nieistniejącego
Orlika”, najlepszym zawodnikiem turnieju został Daniel Smuga z drużyny „Sizzling Hot”. Zawodnikom
zostały wręczone statuetki
i pamiątkowe dyplomy oraz

indywidualne nagrody, które
ufundował Prezes G.L.U.K.S
„Płomień” Pan Mirosław
Garbecki.
Dla wszystkich zawodników organizatorzy przygotowali poczęstunek. Każdy
z nich po wyczerpującej
rywalizacji mógł zregenerować siły, posilając się pyszną grochówką przyrządzoną
przez „gminnego kucharza”
Pana Tadeusza Wójcika oraz
słodkościami ufundowanymi przez sponsorów.
Wójt Krzysztof Kalinowski
dziękuje wszystkim organizatorom imprezy, w szczególności włodarzowi Gminy
Halinów za udostępnienie
hali sportowej, zawodnikom
turnieju, kibicom, sędziom,
druhom jednostki OSP Dębe
Wielkie, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników,
a także sponsorom z Gminy
Dębe Wielkie: „A & M” s.c
Delikatesy, „Benek”, „He-Man”, PHU „Global”, Cukiernia „Miś”, Z.P.H Delfin
Sp. jawna, International
Plastik Polska Sp.
z o. o.,
Restauracja „Dębianka” za
okazaną pomoc w zorganizowaniu tak udanej imprezy
sportowej.
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji,
promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

SPORTOWE SUKCESY SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim

jowe Mistrzostwa Powiatu
Mińskiego:

rad Jackiewicz, 22 msc. Piotr
Smolak.

Miło nam zakomunikować,
że
zwycięstwem reprezentacji chłopców z naszej
szkoły zakończył się finał
Powiatowych Rozgrywek
w Unihokeju. Mecz finałowy dostarczył niesamowitych emocji zarówno samym
zawodnikom jak i kibicom.
Nasi chłopcy zagrali bardzo
ambitnie, realizując z góry
założoną taktykę i skuteczną
strategię gry. Nie dopuścili
przeciwnika do przejęcia inicjatywy na boisku, przeprowadzali dynamiczne ataki,
dzięki czemu wykorzystali
nadarzające się okazje do
zdobywania bramek. Wywalczony przez zawodników złoty medal i puchar
dla drużyny, a tym samym
awans do zawodów regionalnych to powód do dumy.

4 miejsce. Małgorzata Pyrek, 3 miejsce Jakub Chojecki, 7 miejsce Marta Nowicka,
8 miejsce Marta Żomoytel,
10 miejsce Maryla Domańska, 5 miejsce Jakub Szepietowski, 6 miejsce Konrad
Jackiewicz, 7 miejsce Kamil
Karwowski, 8 miejsce Piotr
Smolak. Wszyscy zdobyli
awans na zawody regionalne.

Sztafetowe Biegi Przełajowe. Na tegorocznych zawodach przełajowych nasze
sztafety wywalczyły: dziewczęta 5 miejsce a chłopcy
2 miejsce awansując tym
samym na mistrzostwa regionu siedleckiego gdzie
wywalczyli dobre 8 miejsce.
To pierwszy sukces medalowy naszych biegaczy przełajowych od kilku lat. Skład
sztafety chłopców: Jakub
Chojecki, Kamil Czumaj,
Michał Zdunik, Przemysław
Bartkiewicz, Karol Wielgoławski, Kamil Karwowski,
Konrad Jackiewicz, Patryk
Woźnica, Damian Kąkol,
Jakub Szepietowski, Piotr
Smolak.

Gimnazjum Gminne
Indywidualne biegi przeła-

W klasyfikacji drużynowej
mistrzostw powiatu mińskiego dziewczyny zajęły 5
miejsce a chłopcy 1 miejsce.
Na dalszy etap rywalizacji
– zawody regionalne zakwalifikowało się 8 osób zajmując następujące miejsca: 10
miejsce Kamil Karwowski
- awans na MIMS,13 miejsce
Małgorzata Pyrek - awans na
MIMS, 22 msc. Małgorzata
Domańska, 32 msc. Marta
Żomoytel, 21msc., Jakub
Szepietowski, 38 msc., Kon-

Największym
sukcesem
było zajęcie pierwszego
miejsca naszych koszykarek, które powtórzyły sukces
z poprzedniego roku zdo-

bywając najwyższe podium
w powiecie awansując tym
samym na zawody regionalne. Dziewczyny grały
w składzie: Małgorzata Domańska, Małgorzata Pyrek,
Anna Kąkol, Izabela Cacko, Marta Nowicka, Julia
Garbecka, Maria Siporska,
Maryla Domańska, Martyna Majszyk, Aleksandra
Kowalczyk, Ewelina Mikulska, Aleksandra Kupińska,
Izabela Majek prowadzony
przez panią Agatę Mika-Orłowską.

KOSZYKÓWKA:
DZIEWCZĘTA – 1 miejsce,
CHŁOPCY – 7 miejsce;
PIŁKA RĘCZNA:
DZIEWCZĘTA – 7 miejsce,
CHŁOPCY – 8 miejsce;
PIŁKA NOŻNA:
DZIEWCZĘTA – 8 miejsce,
CHŁOPCY – 8 miejsce;
TENIS STOŁOWY: 4 miejsce drużynowo w powiecie.
Ponadto nasza szkoła bra-

ła również udział w :
- I Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Maz.
w koszykówkę chłopców;
- VI Powiatowym Forum
Klubów i Organizacji Sportowych pod patronatem Starosty Mińskiego w Warszawie;
- Udział w Mikołajkowym
Turnieju piłki nożnej halowej w Halinowie.
Opracowała M. Bedyńska

Równie znaczącym sukcesem było zdobycie drugiego
miejsca unihokeistek naszego gimnazjum na zawodach
powiatowych w dniu 9 marca
2013 r. Dziewczyny dzielnie
walczyły i lepsze okazały się
tylko dziewczyny z gimnazjum z Sulejówka jednakże
drugie miejsce daje naszym
gimnazjalistkom awans na
zawody regionalne.
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SPORTOWE SUKCESY SZKÓŁ
SZKOŁA PODSTAWOWA
W RUDZIE
17 lutego odbyły się IV zawody Ju Jitsu Waza Ziemi
Mińskiej, zorganizowane
przez p. Adama Żukowskiego. Wzięło w nich udział
ponad 80 zawodników, w tej
grupie byli uczniowie z różnych klas naszej szkoły, którzy zdobywają umiejętności
w tej sztuce walki.
Wśród nich największy
sukces odnieśli złoci medaliści: Tomasz Owsianko
i Joanna Westerlich. Srebro
zdobyli: Maciej i Mikołaj
Jaglińscy, Adrian Konieczny, Lena Jackowicz, Julia
Krasuska i Sebastian Linde.
Brązem zostali odznaczeni:
Adam Owsianko i Kacper
Góras.
SZKOŁA PODSTAWOWA
W CYGANCE
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki

w Cygance po raz kolejny
osiągnęli znaczące sukcesy
sportowe, do których należą:
1. I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych
(27.09.13r.) - Izabela Wiercioch;
2. Podczas Gminnej Gali
Sportu nagrodę II stopnia dla
najlepszego sportowca gminy Dębe Wielkie otrzymała
Izabela Wiercioch;
3. Jakub Soszka i Izabela
Wiercioch zdobyli nagrody
dla najlepiej rokujących zawodników w kolarstwie;
4. I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego w SP w Dębem
Wielkim (02.02.13r.) zajęli:
Damian Roguski i Izabela
Wiercioch;
5. II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego: Piotr Gniado, Karolina Biernacka;
6. III miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego: Piotr Gniado, Konrad Wieczorek;

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W RUDZIE
7. W Turnieju Piłki Nożnej
Halowej w Rudzie w dniu
09.02.13r. Zajęliśmy następujące miejsca: II miejsce
-chłopcy, IV miejsce -chłopcy, IV miejsce i nagroda specjalna dla dziewcząt za niezrównaną walkę z chłopcami;
nagrodę sędziego za postawę
otrzymał Bartek Wieczorek, nagrodę dla najlepszego
strzelca i zawodnika - Izabela
Wiercioch;
8. I miejsce osiągnęła drużyna w składzie: Ł. Okrzeja, K. Tkacz, D. Ostrowski,
K. Wieczorek, B. Wieczorek, B. Foryś, K. Ostrowski, K. Biernacka, P. Gniado, M. Szuba, K. Całun, D.
Roguski, M. Komorzycki
w Turnieju Walentynkowym
w Piłce Nożnej Halowej w
Halinowie (16.02.13r.). Graliśmy tam z drużynami: Victoria Sulejówek i Młode Orły
Halinów.
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N

asi uczniowie rozwijają swoje pasje,
uczestnicząc w kołach zainteresowań: języka niemieckiego, przyrodniczym,
a od tego semestru w kole
tanecznym oraz biorą udział
w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych: Gminnej
Lidze Szkół - Karol Rogala
zajął miejsce w pierwszej
szóstce najlepszych uczniów
z terenu gminy Dębe Wielkie, Gminnym konkursie
kolęd w Chrośli, Szkolnym
Konkursie Ortograficznym,
IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej
Poezji i Prozy w Mińsku
Mazowieckim w kategorii
klas I-III i IV-VI, Szkolnym
Konkursie na najpiękniejszą
ozdobę wielkanocną, VI Po-

wiatowym Konkursie Historycznym „Śladami starożytnych cywilizacji”.
Wspólne dzielenie się opłatkiem i przedstawione przez
uczniów jasełka, nawiązujące do współczesnych nam
czasów, Dzień Babci i Dziadka, choinka noworoczna połączona z balem karnawałowym i wizytą prawdziwego
św. Mikołaja, te uroczystości
były okazją do wspaniałej
wspólnej zabawy.
Punkt przedszkolny „Bajka”, z dnia na dzień pięknieje i oferuje coraz więcej
ciekawych, rozwijających
zajęć dodatkowych, takich
jak: gimnastyka z elementami korektywy, język angielski, biblioterapia, wspieranie

rozwoju dziecka, zabawy
teatralne i taneczno-ruchowe
oraz zajęcia plastyczne.
Rozwijamy swoje zainteresowania uczestnicząc
w zajęciach bibliotecznych
w Filii GBP w Cygance.
Mirosława Popławska
Drektor
Szkoły Podstawowej
w Cygance

R

ok 2013 powitaliśmy
zabawą karnawałową
dla dzieci, którą uatrakcyjniły konkursy i zawody oraz,
tradycyjny już, poczęstunek
„na słodko” dla wszystkich
dzieci.
Rada Rodziców, kierowana
przez p. Alicję Lubę, zorganizowała również doroczny bal
karnawałowy dla dorosłych.
Cieszył się on dużym powodzeniem i został uznany za
bardzo udaną imprezę. Dziękujemy wszystkim rodzicom
oraz innym osobom zaangażowanym w jego organizację. Wielkie nasze podziękowania należą się również
Wspólnocie Wsi Chrośla za
udostępnienie nam sali balowej oraz p. Alicji Niemczak,
która przygotowała „oprawę
gastronomiczną” imprezy.
Bez osobistego udziału tych
wszystkich osób niemożliwa
byłaby organizacja tak dużego przedsięwzięcia.
W pierwszych dniach stycznia odbył się finał Gminnej
Ligi Szkół, konkursu wiedzy
dla szóstoklasistów, któremu patronowała Komisja
Oświaty. Do finału konkursu weszła trójka naszych
szóstoklasistów: Weronika
Rucińska, Tomasz Jędrysa
i Rafał Klimek. Jesteśmy
dumni z wysokich wyników
naszych uczniów. Tomasz Jędrysa zajął w tym konkursie
I miejsce, a Rafał Klimek –
II. Tomek Jędrysa otrzymał
zaszczytny tytuł najlepszego w gminie matematyka,
a Rafał Klimek – najlepszego polonisty.
W Gminnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek drugokla-

sistka - Zosia Szwajkowska
zajęła I miejsce w swojej grupie wiekowej, a Joanna Westerlich z klasy V uplasowała
się na miejscu III . Grupa
kolędnicza z klasy VI otrzymała nagrodę za najbardziej
interesujące przebrania.
Kolejnym ważnym wydarzeniem była dla naszych
uczniów Dębska Gala Sportu, ponieważ podczas tej
uroczystości tytułem najlepszego sportowca na poziomie
szkoły podstawowej został
uhonorowany nasz szóstoklasista - Szymon Walasek,
a Wiktoria Głuchowska
i Aleksandra Sasin otrzymały nagrody II i III stopnia.
Jeszcze przed Świętami został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Plastyczny na
najoryginalniejszy łańcuch
choinkowy. Laureatem III
miejsca w tym konkursie został nasz piątoklasista – Maciej Cichy.
18 stycznia Samorząd
Uczniowski zorganizował
obchody Święta Kubusia Puchatka, związanego z rocznicą urodzin Alana Alexandra
Milne, autora książek o tym
sympatycznym misiu. Mogliśmy w tym dniu obejrzeć
wystawę książek, maskotek i
innych przedmiotów związanych tematycznie z Kubusiem
P uch at k ie m.
Udało nam się
zgromadzić
pokaźną kolekcję eksponatów.

nadeszły ferie. Poza różnymi
zajęciami na miejscu, odbyły
się dwie ciekawe wycieczki:
jedna do kina w Mrozach,
na nową ekranizację filmową powieści „Hobbit”, druga - do Warszawy, w celu
zwiedzenia budynku Sejmu i
Senatu. Pod koniec ferii odbył się w naszej szkole Turniej Piłki Halowej dla Dzieci,
któremu patronował Wójt
naszej gminy. Wśród drużyn reprezentujących szkoły
z terenu gminy Dębe Wielkie, zarówno w kategorii klas
młodszych, jak i starszych,
zwyciężyły nasze zespoły.
21 lutego obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. Do obchodów włączyli się uczniowie
wszystkich klas, którzy
przygotowywali wystawki i plakaty popularyzujące
piękną i poprawną ortograficznie polszczyznę.
W Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Wierszy Juliana Tuwima – Zuzanna Garbecka z klasy I zdobyła wyróżnienie w kategorii klas I – III.
Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie

Po pracowitym styczniu

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

T

egoroczna
choinka
noworoczna dbyła się
dnia 5 stycznia 2013r. i obfitowała w wiele konkursów,
zabaw i wyczekiwanego
przez wszystkich Mikołaja.
To oczywiście nie jedna impreza i atrakcja jaka miała
miejsce w naszej szkole.
Do ważniejszych należą:spotkanie z Panem Mirosławem Głogowskim na
temat projektu „Ożywić
pola”; konkurs przyrodniczy
dla klas IV-VI Ptaki Polski; gminna Liga Szkół dla
uczniów klas VI, gdzie nasza
uczennica Natalia Woźnica
14

zdobyła III miejsce w gminie
oraz tytuł najlepszego historyka; Góreckie kolędowanie,
wspólne śpiewanie kolęd
i pastorałek z uczniami , nauczycielami i rodzicami..
22 stycznia na terenie szkoły odbyły się uroczystości
związane z Dniem Babci i
Dziadka, w czasie których
uczniowie zaprezentowali
przygotowany przez siebie
program artystyczny, po
czym wręczyli swym najbliższym upominki przygotowane przez siebie.
W szkole miały miejsce także: apel okazji Walentynek;

apel „Jak bezpiecznie spędzić
ferie”.
W zajęciach w trakcie ferii, uczestniczyło codziennie
około 20 uczniów i absolwentów naszej szkoły. Uczestnicy
spotkań, oprócz zajęć świetlicowych i sportowych na sali
gimnastycznej, brali udział w
rozgrywkach tenisa stołowego oraz innych licznych turniejach i konkursach.
Klasy III-VI udały się na wycieczkę do Warszawy, gdzie
zwiedziły Muzeum Jeździectwa i Myślistwa oraz Pałac na
wodzie w Łazienkach, a także Stadion Narodowy. Dzieci
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z oddziału przedszkolnego i
klas I-II, były na musicalu pt:
„Trudne pytania”.
8 marca wszyscy młodzi
mężczyźni szkoły w Górkach celebrowali Święto
Kobiet. Z tej okazji przygotowali część artystyczną,
która była wielką niespodzianką dla wszystkich Pań.
Dziewczynki w drodze rewanżu dnia 11 marca przygotowały część artystyczną
dla mężczyzn.
Dzieci wykonywały i malowały budki lęgowe dla dzikich kaczek, które zostaną
rozstawione w ramach projek-

tu na brzegach rzeki Mieni.
Dnia 21 marca odbędą się
zapisy do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Rosochacka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Górkach

Z ŻYCIA SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

Z

a nami już pierwsze
półrocze. Nasi uczniowie przystąpili do Gminnej Ligi Szkół. Do drugiego etapu, który odbył się
5 stycznia 2013r. w siedzibie
Gimnazjum zakwalifikowały się cztery nasze uczennice: Magdalena Majchrzyk
z kl. VIb, (zdobyła najwięcej
punktów w całej gminie),
Weronika Tkaczyk z kl. VIb,
Anna Sierpińska z kl. VIb
i Wiktoria Ładno z kl.
VIa. Do trzeciego etapu zakwalifikowały się:
Magdalena
Majchrzyk
i Weronika Tkaczyk. Uczennice te uzyskały odpowiednio IV i V miejsce.
Najlepszym anglistą Gminnej Ligi Szkół okazała się
Weronika Tkaczyk. Przygotowano również nagrodę
specjalną ufundowaną przez
Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim bezpłatny roczny kurs języka
angielskiego, którą wylosowała Anna Sierpińska. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się

w pracę na rzecz Gminnej
Ligi Szkół.

W styczniowy mroźny
wieczór sala gimnastyczna
naszej szkoły zapełniła się
do ostatnich miejsc Piękna
scenografia, która powstała pod kierownictwem pani
Barbary Czabańskiej, Sylwii
Szymczak i Anny Skorupy
wprowadzała w świąteczny
klimat. Pierwszaki i piątoklasiści wystawili jasełka
oparte na scenariuszu Adama Szafrańca z pięknymi pastorałkami i ciekawą ścieżką
dźwiękową. Najwięcej owacji zdobyły małe tańczące
owieczki, aniołki które zaśpiewały pastorałkę „Zleciał
z nieba biały aniołeczek”,
trio saksofonowe, dzieci rytmiki w układzie choreograficznym „Dolly i śnieżynki”,
Franek Pudło z piosenką
„Stała pod śniegiem panna
zielona”, któremu akompaniował na pianinie dyrektor
szkoły, Kinga Grala z kolędą
„A kto wie?”, Natalia Kopeć
z kolędą „Gdy się Chrystus
rodzi?” Nad całością czuwali

Anna Skorupa, Alina Majszyk, Anna Mazaj, Mariusz
Kujawski, Janusz Czerederecki. Inicjatywę wsparły
stowarzyszenia
„Przyjazne Dębe” oraz „Szkoła
z Uśmiechem”.

starczył bal karnawałowy
oraz wycieczka do Warszawy, gdzie grupa starszych
dzieci uczestniczyła w programie edukacyjnym 5D
oraz miała możliwość pograć w kręgle.

Brać Rycerska „Kerin”
to pasja dzielenia się historią Uczniowie z naszej
szkoły po raz kolejny mieli okazję, uczestniczyć
w ciekawej lekcji żywej historii. Oglądali i brali udział
w pokazach, prowadzonych
przez profesjonalistów z grupy rekonstrukcyjnej „Kerin”.

21 i 22 stycznia to daty
szczególnie ważne… Dzieci spieszą w te dni złożyć swoim ukochanym
babciom i dziadkom najserdeczniejsze
życzenia.
W szkolnej świetlicy przygotowano uroczystość, na
którą licznie przybyli Babcie
i Dziadkowie, aby podziwiać
występ swoich wnucząt.
Poprzedzone długimi przygotowaniami występy artystyczne, na które złożyły się
wiersze, piosenki, tańce, zabawy muzyczne oraz przedstawienie teatralne zostały
bardzo ciepło przyjęte przez
zaproszonych gości, na wielu
twarzach było widać wzruszenie. Oprócz popisów artystycznych mali gospodarze
przygotowali dla gości niespodziankę - smakowity tort.

Feriada czyli cykl interesujących zajęć edukacyjnych,
artystycznych i sportowych. Jej promotorem było
Stowarzyszenie „Szkoła
z uśmiechem” we współpracy
z Ogniskiem „Rozwiń Skrzydła”. Główne hasła tegorocznych zajęć to: Aktywność
i Twórczość.
W programie znalazło się
wiele atrakcji: taniec, wyjazdy na basen, tenis, zabawy
z chustą, Wielu wrażeń do-

28 lutego 2013 r. odbył się

Szkolny Konkurs Mitologiczny pod hasłem „Laur
dla zwycięzcy, czyli kto
najlepiej poznał mity”. Konkurs adresowany był do
uczniów klas Vab. Wzięło
w nim udział 19 uczniów
podzielonych na 6 drużyn.
Wymagania konkursowe to
znajomość mitologii greckiej. Uczniowie odpowiadali
na wylosowane przez siebie
pytania. W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców.
Są nimi: I miejsce: Maria
Brzóska, Julia Kalinowska
i
Kinga
Królikowska
z klasy Va. II miejsce:
Karol Bany, Jan Trebnio, Aleksandra Szatańska
i Andżelika Wypustek również z klasy Va. III miejsce:
Weronika Bogusz, Kacper

Chodkowski i Patrycja Nowak z klasy Vb.
Nasi uczniowie
wzięli
udział w tegorocznej - XVIII
edycji konkursu Alfik Matematyczny, którego celem
jest promocja uzdolnionych
matematycznie dzieci oraz
rozwijanie ich zainteresowań
królową nauk.. Do rozwiązywania zadań konkursowych
przystąpiły 43 osoby. Duże
zainteresowanie tegoroczną
edycją potwierdza wysoki
potencjał matematycznych
zdolności naszych uczniów.
zebrała i opracowała
Elżbieta Lesińska Marciniak

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

D

nia 19 grudnia 2012 r.
zakończyły się przygotowania do kolejnej imprezy
szkolnej- uroczystej prezentacji projektu edukacyjnego
pt. Trattoria nad Świdrem
p r z yg o t ow a n e g o p r z e z
uczniów gimnazjum pod
opieką Barbary Czabańskiej
i Marleny Pilarskiej. Miał
on na celu przybliżenie sylwetki Elwiro Michała Andriollego, architekta, artysty,
ilustratora, Polaka i Włocha.
Scenografia przypominała
o związkach Andriollego
z Otwockiem, wprowadzała
w nastrój epoki romantyzmu, w której mu przyszło
t wor z yć, pr z y p om i n a ła
o tym, że był genialnym
ilustratorem i architektem.
Zaproszonym gościom serwowano typowe, choć może
nieco „spolszczone”, dania
kuchni włoskiej. Najbardziej
doskonale prezentował się
tort w barwach flagi włoskiej przygotowany przez
Karola Mląckiego.
Duże wrażenie na młodzieży i dorosłych zrobił
film „Domy w stylu świdermajer- impresja”. Michał
Hnatyszak, Oliwia Porębska
oraz Kacper Wielgo wykorzystali w nim niezwykle
urokliwe zdjęcia wykonane
przez Adama Wakulińskiego w Halinowie i Otwocku.
Następnie w romantyczny nastrój wprowadził nas

minikoncert piosenek wykonanych do słynnych melodii włoskich. Uczennice:
Kamila Bakuła, Aleksandra
Dołkowska i Kinga Grala
przypomniały m. in. słynną „Felicitę”. Prezentacja
projektu wywarła wrażenie
na zaproszonych gościach,
zwłaszcza p. Joannie Janickiej- prezes PTTK w Mińsku Mazowieckim oraz p.
Robercie Lewandowskimprezesie Fundacji Świdermajer z Józefowa. Tradycją
stało się, iż przygotowujemy
uroczystości środowiskowe. Tym razem przystąpiono do organizacji imprezy
o innym charakterze - obchodów Dnia Babci i Dziadka,
w które zaangażowani byli
następujący
nauczyciele:
Małgorzata Bedyńska, Monika Budzińska, Barbara
Czabańska, Renata Dołkowska, Anna Kalinowska,
Marlena Pilarska, Dorota
Późniecka, Anna Skorupa
(nauczyciel SP w Dębem
Wielkim), Sylwia Szymczak
oraz wicedyrektor Olga Laskowska Na uroczystość
przybył także wójt Krzysztof Kalinowski oraz dyrekcja
i pracownicy Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim. Dzięki
przebojom „Ach, jak przyjemnie”, „Ada, to nie wypada” i innym szlagierom
dwudziestolecia międzywojennego zostali zaproszeni

do udziału w niezwykłej
podróży, podróży sentymentalnej, dzięki której mogli
wczuć się w klimat międzywojnia- krótkiej epoki
w dziejach naszej historii,
ale jakże radosnej i bogatej,
barwnej kulturowo.
Niektórzy przybyli dużo
wcześniej, by zasiąść w sali
gimnastycznej, jaka dzięki
przygotowanej scenografii
zamieniła się w uroczy lokal
o nazwie Café Sentymentalna. Na elegancko udekorowanych stołach zainteresowanie wzbudzały kolorowe
kserokopie wpisów z pamiętnika prababci ucznia Karola
Mląckiego datowane właśnie
na lata 20. minionego stulecia. W tak przygotowanej
scenografii serwowano napoje oraz ciasta przygotowane przez uczniów gimnazjum ich rodziców oraz
członków Gminnego Koła
Emerytów i Rencistów z Dębego Wielkiego.
Zgromadzeni goście, delektując się smakołykami,
mogli „powrócić jak za
dawnych lat, w zaczarowany bajek świat”. Nadawał
on szczególnego uroku całej
imprezie, zwłaszcza że był
niezwykle
pieczołowicie
przygotowany przez członków Kabaretu Okazjonalnego oraz chóru szkolnego.
Opiekunowie
młodzieży
zadbali o każdy detal, po-

cząwszy od strojów, czyli
charakterystycznych sukni,
lisów, pereł, opasek, misternie wykonanych fryzur,
a skończywszy na precyzyjnie wygłoszonych monologach scenicznych, w których
wiernie naśladowano specyficzną wymowę żydowską.
Prezentowanym utworom towarzyszyła prezentacja multimedialna przypominająca
niezwykłe osobowości świata filmu i kabaretu, ale także
zawierająca teksty utworów
wykonywanych przez młodzież, dzięki czemu wszyscy
goście Café Sentymentalnej
mogli włączyć się w śpiew.
„Dedykuję tę nagrodę mojej niedawno zmarłej Babci”
– takie oto słowa wypowiedział Mateusz Geresz, uczeń
klasy IIc, który dnia 4 marca
2013 r.- w wigilię 60. rocznicy śmierci „mińskiej Konopnickiej”, odbierał nagrodę
główną z rąk Piotra, wnuka
poetki, w Powiatowym Konkursie Literackim „Napisz
list do Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej”.
Mateusz urzekł jurorów,
pisząc niezwykle dojrzały
list. Przytoczył w nim historię swojej rodziny, opierając
się na informacjach znanych
z opowieści prababci i babci, a także porównał system
edukacji dawniej i dziś. Zachwycił nie tylko znajomością trudnej sztuki episto-

lografii, niestety powoli
przechodzącej do lamusa,
ale i „podzielił się” z p. Michaliną bardzo osobistymi
refleksjami na temat czasów,
w jakich żyjemy. Zwycięzcy
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W styczniu uczniowie gimnazjum pod czujnym okiem
opiekunek
Samorządu
Uczniowskiego przygotowali finał „DĘBSKIEJ GALI
SPORTU 2013. Grupa kabaretowo – wokalna w składzie: K. Bylinka, K. Grala,
W. Truszewska, M. Gocman,
M. Cacko, S. Koźluk, M.
Laskus, M. Majszyk, B. Kozłowski, D. Murach, K. Zbrożek, M. Sołtysiuk, P. Woźnica, G. Miros, J. Kuczkowski,
M. Ostrowski, przygotowała
program artystyczny nawiązujący do tematyki gali.
Pan Krzysztof Kalinowski,
Wójt Gminy Dębe Wielkie,
nagrodził uczniów naszego
gimnazjum. Najlepszą sportsmenką została Małgorzata
Pyrek, a najlepiej rokującym
zawodnikiem Marta Nowicka. Wygrała również sztafeta
dziewcząt 4×100m w składzie: Weronika Krawczyk,
Patrycja Książek, Małgorzata Pyrek i Martyna Majszyk.
Wśród nagrodzonych znalazła się również pani Agata
Mika – Orłowska.
28 lutego 2013 roku odbył
się XVIII Konkurs Piosenki

Obcojęzycznej w Siennicy.
Uczennice naszego gimnazjum: Kamila Bakuła, Aleksandra Dołkowska, Kinga
Grala i Izabela Majek zaprezentowały bardzo wysoki
poziom umiejętności językowych i wokalnych. Dzięki
nim konkurs zakończył się
dla nas sukcesem. Izabela
Majek zajęła II miejsce prezentując piosenkę w języku
angielskim, a Aleksandra
Dołkowska otrzymała nagrodę za bezkonkurencyjne
wykonanie piosenki w języku greckim.
Uczniowie z koła kabaretowo – teatralnego przygotowali w ramach zajęć projektowych środowiskową
uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Obejrzeli
również cztery przedstawienia teatralne i kabaretowe.
W styczniu był to spektakl
Teatru Syrena pt.: „Hallo Szpicbródka”. W lutym
w Teatrze Roma zachwycaliśmy się „Deszczową piosenką” oraz bawiliśmy się
w Teatrze Buffo na „Wieczorze włoskim”. 10 marca
oglądaliśmy bitwę kabaretową pomiędzy kabaretami
Limo i Jurki.
zebrała i opracowała
Małgorzata Bedyńska
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

25 756 47 39

39

139

Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

25 756 47 36

36

136

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. księgowości budżetowej i pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Sekretariat
REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

Insp. ds. informacji, promocji, kultury, kultury ﬁzycznej i sportu, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

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

129
142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

151
103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE
Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

152

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

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

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Ewa Konca

25 757 70 58

45

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 73 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 757 70 57

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 757 70 57

56

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Miłosława Kaska

25 757 77 26

59

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Kierownik SP ZOZ

Marta Kwaczyńska

25 757 77 22

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

KONSULTACJE W URZĘDZIE
1.Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny ds. Uzależnień mieści się w pokoju nr
28 (I piętro) Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.
Konsultacji udzielaPan
Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
w godzinach 13.00 - 16.00.
Konsultacje prowadzone są
w zakresie: uzależnienia,
picia problematycznego,
współuzależnienia,
przemocy domowej.
2.Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
3.Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem Wielkim.
P r z y jęcia i nteresa ntów
I i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, pok.
Nr 28 Urzędu Gminy Dębe
Wielkie

4.Pracownik Terenowego Zespołu Doradczego w Mińsku
Mazowieckim Główny doradca rolniczy, Pani Gabriela
Dowjat, pełni dyżur w każdy
wtorek w pok. 28 w godzinach 8.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie:
•technologii produkcji rolniczej, •wsparcia rozwoju wsi
w ramach PROW, •ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych,
ekologii i ochrony środowiska, w tym programów rolno
– środowiskowych, pomoc
w wypełnianiu wniosków
przy ubieganiu się o fundusze UE, organizowanie kursu
uprawniającego do zakupu
i stosowania środków ochrony roślin.
5. Spotkania
Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Dębe
Wiel k ie o d by wają się
w każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. 10.00 – 12.00
w pomieszczeniu obok Klubu „Dziupla” wejście od ulicy Szkolnej.

ZWYCZAJE
I TRADYCJE WIELKANOCNE
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia
i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj
ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy
barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe
uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
Dyrektor
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grudnia
gościliśmy
w przedszkolu teatrzyk
z przedstawieniem pt. „Pomocnik Świętego Mikołaja”,
które przybliżyło dzieciom
rolę Św. Mikołaja, a tym
samym wzbudziło ogromną
chęć spotkania z nim.
14 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia.
Dzieci z obu grup zaprezentowały programy artystyczne. „Starszaki” wzbogaciły

swój występ o „Jasełka”,
przybliżając nam moc Bożych Narodzin. Wspólnie z
zaproszonymi gośćmi śpiewaliśmy kolędy. Wszystkie
dzieci zostały obdarowane
prezentami. 21 grudnia mieliśmy przyjemność gościć
kolejny w tym roku szkolnym teatrzyk przedstawiony
przez aktorów pt. „Grudniowa opowieść”. 4 stycznia odbył się u nas Bal Karnawałowy. Były różne konkursy,

za które przedszkolaki miały
szansę otrzymać słodkie nagrody. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom
dzieci za słodki poczęstunek oraz przygotowanie
pięknych, kolorowych strojów, które wprowadziły nas
w tym dniu w świat bajek.
Kolejną, miłą uroczystością w naszym przedszkolu
był Dzień Babci i Dziadka.
Z prezentowanych przez
dzieci wierszy i piosenek

dla kochanych dziadków
płynęła jedna, wspólna myśl
„Niechaj Dziadzio z Babunią tak nam długo żyją, póki
komar i mucha morza nie
wypiją...”. Podczas występu
dziadkowie robili pamiątkowe zdjęcia, uczestniczyli w
poczęstunku ze swoimi pociechami. Mamy nadzieję, że
ten dzień zostanie Babciom
i Dziadkom na długo w ich
pamięci. 1 lutego wybraliśmy się z dziećmi do teatru

„Rampa” do Warszawy na
przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki
miały okazję zobaczyć pracę
aktorów na prawdziwej scenie. 14 lutego obchodziliśmy z dziećmi Walentynki.
W tym dniu szczególnie
dzieci okazywały sobie nawzajem swoją sympatię.
Dzieci z grupy młodszej
wykonały walentynkę dla
rodziców, a „Starszaki” dla
ulubionego kolegi/koleżan-

ki. 27 lutego obejrzeliśmy
w przedszkolu teatrzyk pt.
„Dino-nowy przyjaciel”.
Obecnie z wielką niecierpliwością oczekujemy nadejścia PANI WIOSNY.

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego

