ISSN 2083-8050

BIULETYN
INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE
KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2011
egzemplarz bezpłatny

wydarzenia

24h
18 września 2011r. Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”
27 września 2011r. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego
27 października 2011r. Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
0 604 197 100
11 listopada 2011r. Obchody Święta Niepodległości
30 listopada 2011r. Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego

TELEFON ALARMOWY
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

AKTUALNOŚCI

USŁUGA NEWSLETTER

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

O

ddaję w Państwa
ręce kolejny numer
Biuletynu Informacyjnego Gminy Dębe Wielkie.
Upływa pierwszy rok kadencji – rok bardzo trudny ﬁnansowo ale udany
pod kątem przeprowadzonych prac na drogach
gminnych oraz prowadzonych inwestycji. Zakończono prace
przy budowie wodociągu w Aleksandrówce, na ukończeniu jest
budowa
wodociągu
w Kobiernem. Uczniowie szkół w Dębem
Wielkim
korzystają
z nowej - bezpiecznej drogi do szkoły.
W Rudzie został dobudowany kolejny odcinek chodnika na ulicy
Parkowej.
Kończący się rok doświadczył nas wszystkich licznymi podtopieniami w pierwszych
trzech kwartałach aby
wynagrodzić to przepiękną polską złotą jesienią. Deszczowa natura przypomniała znów
o zaniedbaniach w konserwacji urządzeń melioracyjnych. Pomimo
tego, że na terenie gminy Dębe Wielkie działa
spółka wodna to właściciele działek przylega-

jących do rowów mogą
najbardziej zmienić ten
stan rzeczy. Dla własnego dobra dbajmy więc
o rowy melioracyjne
wykaszając je co najmniej dwukrotnie w roku
i wycinając wszelkie zakrzewienia, które powodują utrudnienie spływu
wody.
Systematycznie rośnie
liczba mieszkańców naszej gminy przekraczając już 9 tys. osób. Na
podstawie danych policji
wiem, że wciąż wielu
nie dokonało obowiązku
meldunkowego. Gmina
Dębe Wielkie traci na tym
podwójnie: po pierwsze
pomniejsza to wpływy
z udziału w podatku dochodowym PIT a po drugie powoduje niezgodny
z rzeczywistością wzrost
współczynnika dochodów na mieszkańca (wsp.
G) co czasami uniemożliwia pozyskanie środków
unijnych. Apeluję do
wszystkich mieszkańców
naszej gminy aby jak najszybciej się zameldowali.
Poprzednie
kadencje
zostawiły po sobie kilka
nierozliczonych spraw.
Jedną z nich jest dochodzenie przez gminę kwoty przekraczającej 1 milion zł od ﬁrmy BAJP,

która budowała oczyszczalnię ścieków. Dbając
o ﬁnanse gminy złożyłem w tej sprawie wniosek o zawarcie sądowej
ugody, w której będę się
domagał całej należnej
kwoty. Aby wyczerpać
wszelkie możliwe środki odzyskania pieniędzy
dodatkowo
złożyłem
również pozew o wypłatę zaległej kwoty na
wypadek, gdyby nie
doszło do polubownego rozwiązania sporu.
Dzięki odpowiedniej argumentacji pozwu udało
się uzyskać zwolnienie
z opłaty sądowej, która
w tym przypadku wyniosłaby ponad 50 tys. zł.
Z końcem roku dobiegła również końca przebudowa drogi krajowej
nr 2. Przeciągające się
prace dały się we znaki
szczególnie mieszkańcom miejscowości Dębe
Wielkie. Inwestycja prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była
bardzo uciążliwa a ciągłe
monitowanie wykonawcy przez pracowników
gminy - bardzo czasochłonne. Nie wszystkie
rozwiązania są funkcjonalne. W ostatnim czasie
członkowie Rady Gminy

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.
pl została uruchomiona usługa newsletter, która umożliwia otrzymywanie bieżących informacji
dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać z tej
usługi wystarczy wejść na stronę internetową gminy
i w oknie newsletter (prawa strona) wpisać swój adres
e-mail oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod
wskazany adres informacjami od administratora. Bądź
na bieżąco dopisz się do bezpłatnej usługi newsletter.

Dębe Wielkie z moim
udziałem dokonali wizji
w terenie, czego efektem
jest pismo skierowane
do GDDKiA wskazujące
błędy projektowe i wykonawcze.
Listopad był miesiącem
projektowania
przyszłorocznego budżetu.
Zgodnie z informacjami
pochodzącymi z Ministerstwa
Finansów
przyszłoroczne wpływy do budżetu powinny
być większe niż w tym
roku. Budżet został sporządzony uwzględniając realne dochody co
pozwala sądzić, że rok
2012 będzie cechował
stabilny wzrost. Więcej
na temat przyszłorocznych inwestycji znajdziecie Państwo w następnym numerze biuletynu
po uchwaleniu budżetu
przez Radę Gminy Dębe
Wielkie.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

a stronie internetowej gminy
www.debewielkie.
pl została uruchomiona
usługa tablica ogłoszeń,
która umożliwia mieszkańcom zamieszczanie
swoich drobnych ogłoszeń
2

w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać
z tej usługi wystarczy wejść
na stronę internetową gminy
i kliknąć na okienko tablica
ogłoszeń (prawa strona),
anastępnie 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
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w ogłoszeniu numer telefonu bądź inny kontakt do
siebie oraz o tym aby dopasować treść ogłoszenia
do działu, w którym ma
być ono zamieszczone.

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

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

GAZ W GMINIE

M

amy przyjemność poinformować Państwa że
w dniu 23 listopada 2011r w Urzędzie Gminy
Dębe Wielkie odbyło się spotkanie z przedstawicielami
PGNIG w tym z Panem Markiem Zawackim - Kierownikiem Rozwoju Sekcji PGNiG Rejon Warszawa. Podczas
spotkania podsumowano dotychczasową akcję zbierania
wniosków. Została przedstawiona wstępna koncepcja
gazyﬁkacji gminy, która będzie omawiana na zebraniu
Zarządu PGNiG. Ze względu na konieczność zapewnienia opłacalności inwestycji, do dalszych prac przewiduje się włączyć sołectwa: Dębe Wielkie, Aleksandrówka,
Górki, Chrośla, Ruda, Bykowizna oraz tereny przylegające do drogi krajowej nr2. Zachęcamy w dalszym ciągu do składania wniosków o warunki przyłączenia do
sieci gazowej co poprawi rentowność przedsięwzięcia.
Przy wypełnianiu druków należy zwracać uwagę na
czytelność i kompletność wprowadzanych danych. Po
zatwierdzeniu przez zarząd PGNiG koncepcji gazyﬁkacji naszej gminy wykonanie gazociągu będzie możliwe
w ciągu trzech lat na co składa się okres projektowania
- 2 lat i wykonawstwa - 1 rok.
Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej
gminy Dębe Wielkie lub pobrać w sekretariacie Urzędu
Gminy, gdzie po uprzednim wypełnieniu należy je składać.
Karol Chróścik
Zastępca Wójta Gminy

AKTUALNOŚCI

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy, na
stronie internetowej gminy
www.debewielkie.pl funkcjonuje zakładka baza ﬁrm, która
umożliwia przedsiębiorcom
mającym swoją siedzibę
bądź oddział na terenie
naszej gminy, zamiesz-

czenie swojej wizytówki
w internetowej bazie ﬁrm.
Wystarczy na stronie internetowej Urzędu Gminy
wejść na zakładkę baza
ﬁrm (po prawej stronie)
i dodać swoją wizytówkę
albo wypełnić formularz

dostępny na stronie internetowej, który zależy
odesłać faksem pod numer
(025) 756-47-34 na nazwisko p. Katarzyna Padzik,
przesłać na adres k.padzik@debewielkie.pl lubdostarczyć do pokoju 29

w siedzibie Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu
Gminy. Mamy nadzieję, że
dzięki takiej bazie danych

Dębe Wielkie i nie tylko
mogą zamieszczać swoje reklamy w Biuletynie
Informacyjnym. Aby zamieścić swoje ogłoszenie
zależy złożyć zamówienie

o umieszczenie reklamy
i złożyć je w Gminnej Bibliotece. Zamówienie dostępne
jest także na stronie internetowej
www.debewielkie.pl w zakładce BAZA FIRM.

będzie można dotrzeć do
potencjalnych kontrahentów z terenu gminy i nie
tylko.
Zarówno wpis jak i przechowywanie danych na
niniejszej stronie ﬁrm
mających swoją siedzibę

bądź oddział na terenie
gminy Dębe Wielkie jest
całkowicie bezpłatne.

REKLAMY W BIULETYNIE

D

nia 15 listopada 2011r.
Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim wydał
Zarządzenie nr 1/2011
w sprawie: ustalenia

cennika oraz sposobu
umieszczania
reklam
w Biuletynie Informacyjnym gminy Dębe
Wielkie, dzięki czemu
Przedsiębiorcy z gminy

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINIE

godnie art.5.1. ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz. U. z 2005r.
Nr.236,poz.2008 z późn.
zm.) do obowiązków właścicieli
nieruchomości
należy:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub
w przypadku, gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania
określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych,
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrębnymi.
Zgodnie rozdziałem II § 6
Regulaminu o utrzymaniu
czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie
- załącznik do Uchwały
nr. II/11/2006 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
6 grudnia 2006 roku właściciele
nieruchomości
zobowiązani są do wy-

BIULETYN GMINY DĘBE WIELKIE / KWARTALNIK,
NAKŁAD 1.500 egz.
REDAKCJA: Karol Chróścik, Katarzyna Padzik, Aneta Chmielewska,
Małgorzata Gańko, Rafał Gańko

ADRES REDAKCJI: URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE,
ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie

posażenia nieruchomości
w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania
ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym. Powstające
na terenie nieruchomości odpady komunalne,
w tym powstające w gospodarstwach domowych,
przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady
na terenie nieruchomości,
należy poddać segregacji
mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych
i odpadów z remontów
oraz selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych
nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu
do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
W myśl Rozdziału IV
§ 15 pkt. 1, usuwanie stałych
odpadów
komunalnych
z terenu danej nieruchomości winno odbywać się

z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie
jej czystości i porządku,
minimum raz w miesiącu
odpady bytowe i raz na
dwa miesiące odpady wyselekcjonowane.
pkt. 4, odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z gospodarstw domowych transportem ﬁrmy posiadającej
zezwolenie Wójta Gminy.

Przypominamy o obowiązku
posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych
i dowodów płacenia za te usługi
celem okazania organowi Gminy na żądanie.

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE: Anna Woźnica
DRUK: Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin
WYDAWCA: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie
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ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI

Z

miany dotyczą ustawy z dnia 10 kwietnia
1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006r. Nr
139, poz. 993 z późn. zm.)
- będą dwie odrębne ustawy. Od 01 stycznia 2012r.
obowiązywać będzie ustawa z dnia 24 września
2010r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2010r. Nr 217,
poz. 1427 z późn. zm.),
a Ustawa z dnia 6 sierpnia
2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r Nr
167, poz. 1131) obowiązywać będzie od 1 lipca
2013r.
Organem właściwym w sprawach meldunkowych jest organ gminy, który wykonuje zadania związane z obowiązkiem
meldunkowym jako zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej (art. 4). Organem
wyższego stopnia w stosunku do organów gmin
wydających rozstrzygnięcia administracyjne na
podstawie ustawy jest wojewoda (art. 5 ust. 1 i 2).
Obowiązek meldunkowy wykonuje się zgodnie
z art. 24 ust. 3 ustawy
o ewidencji ludności osobiście, a w przypadku
osoby nie posiadającej
zdolności do czynności
prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych
obowiązek ten wykonuje
przedstawiciel ustawowy,
opiekun prawny lub inna
osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu
wspólnego pobytu. Można również, stosownie do
przepisu art. 24 ust. 4, wy-

konać obowiązek meldunkowy przez pełnomocnika
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym
na piśmie lub ustnie do
protokołu w myśl przepisu
art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt
stały lub czasowy w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia pobytu; podobnie
dokonuje wymeldowania
z miejsca pobytu stałego
albo z miejsca pobytu czasowego (art. 28 ust. 1 i art.
33 ust. 2 pkt 1). Ponadto
można dopełnić obowiązek meldunkowy polegający na wymeldowaniu się
z miejsca pobytu stałego
lub czasowego, a także
obowiązek polegający na
zgłoszeniu wyjazdu poza
granicę Rzeczpospolitej
Polskiej oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu
poza granicę RP, zgodnie
z przepisami art. 24 ust.
5 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt
2, w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.
565, z późn. zm.). Również dopuszczono możliwość wymeldowania się
z miejsca pobytu stałego
lub czasowego poprzez
dokonanie zameldowania
w formie pisemnej na sto-

sownym formularzu zgłoszenia pobytu, w nowym
miejscu pobytu stałego
lub czasowego (art. 33
ust. 3.). Ponadto przepisem art. 35 dopuszczono,
w przypadku niedopełnienia przez osobę obowiązku wymeldowania się
z miejsca pobytu stałego
albo czasowego, wymeldowanie z urzędu lub na
wniosek właściciela, lub
innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu w drodze
decyzji administracyjnej
(instytucja tzw. wymeldowania bez udziału strony).
Obowiązek meldunkowy
polegający na wymeldowaniu z miejsca pobytu
stałego lub czasowego zostaje dopełniony również
w sytuacji zgłoszenia zgonu osoby zameldowanej
w urzędzie stanu cywilnego, tzw. uproszczony tryb
wykonywania obowiązku
meldunkowego. Zgłoszenie zgonu osoby, dokonane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września
1986 r. prawo o aktach
stanu cywilnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1688, z późn.
zm.), tzn. w określonym
terminie przez określone
podmioty, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej (art. 38). Podobnie do
wymeldowania z miejsca
pobytu stałego lub czasowego dochodzi na skutek
zgłoszenia faktu wyjazdu
z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (art.
36 ust. 1). W stosunku

do dzieci osób będących
obywatelami
polskimi
zamieszkującymi na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, urodzonych na
terytorium RP zameldowania na pobyt stały dokonuje z urzędu kierownik
urzędu stanu cywilnego
sporządzający akt urodzenia dziecka (art. 29
w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1).
Natomiast w przypadku
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek
meldunkowy polegający na zameldowaniu się
w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu
się z takiego miejsca wykonuje się nie we właściwym miejscowo organie
gminy, tylko w miejscu
pełnienia służby u dowódcy jednostki wojskowej,
a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy)
obiektu (art. 24 ust. 6 pkt
1). Podobnie żołnierz
w czynnej służbie dokonuje zgłoszenia wyjazdu
poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej oraz powrotu
z tego wyjazdu w miejscu
pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej (art. 24 ust. 6 pkt 2.).
Przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
polegającego na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
obywatel, oprócz zgłoszenia określonych danych
osobowych na stosownym
formularzu, przedstawia
do wglądu dowód osobisty lub paszport (art. 28

ZAMELDUJ SIĘ!

S

TWOJA MAŁA OJCZYZNA CIĘ WZYWA!

zanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, że
wciąż istnieje obowiązek
meldunkowy. Ta wydawałoby się małoistotna czynność techniczna wpływa
znacząco na rozwój gminy. Dzięki zameldowaniu
w gminie Dębe Wielkie
ponad 37% podatku PIT
należnego państwu wróci
4

do naszej gminy co pozwoli zrealizować kolejne
inwestycje w wodociągi,
kanalizację czy drogi. Dodatkowo zameldowanie
wpłynie pozytywnie na
możliwość pozyskiwania
środków zewnętrznych.
Każdy mieszkaniec, który dokona zameldowania
w naszej gminie otrzy-

ma pamiątkową odznakę
z herbem oraz brelok do
kluczy. Zachęcamy również te osoby, które nie
mogą się zameldować
do wypełnienia deklaracji o miejscu zamieszkania w gminie Dębe
Wielkie (druk NIP-3),
który można pobrać
w Urzędzie Gminy w pok.
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31 lub w Urzędzie Skarbowym. Ważne aby meldunku dokonać jeszcze
w tym roku. Przy wypełnianiu druku NIP-3 należy
wpisać datę zamieszkania
przed końcem 2011 roku
aby jak najszybciej część
podatku wróciła do naszej
gminy.

ust. 1). Ponadto przedstawia potwierdzenie pobytu
w lokalu, dokonane przez
właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
na formularzu zgłoszenia
pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu
czasowego oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu tego właściciela
lub innego podmiotu np.
wypis z księgi wieczystej,
umowa cywilnoprawna,
decyzja administracyjna
(art. 28 ust. 2). Natomiast
w przypadku cudzoziemca
do dopełnienia obowiązku
meldunkowego, w zależności od charakteru pobytu – pobyt stały, pobyt
czasowy – wymaga się
przedstawienia dokumentów wymienionych w art.
43 ust. 1-4.
Właściwy organ gminy
dane zgłoszone na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, czasowego,
wymeldowania, wyjazdu
poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, powrotu
z wyjazdu poza granicę
Rzeczpospolitej Polskiej
gromadzi w rejestrze
mieszkańców (art. 6 ust.
2 w zw. z art. 8 i. Dane
te gromadzone są także
w centralnym zbiorze danych – rejestrze PESEL
prowadzonym przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych (art. 6 ust.
1 w zw. z art. 8). Tak jak
na gruncie przepisu art.
9 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tak

i w przypadku przepisu
art. 28 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności zameldowanie, wymeldowanie ma
służyć jedynie celom ewidencyjnym tzn. zameldowanie służy potwierdzeniu
faktu pobytu w miejscu,
w którym osoba się zameldowała, a wymeldowanie potwierdzeniu ustania faktu czyjegoś pobytu.
Zarówno zameldowanie
jak i wymeldowanie dokonywane jest co do zasady w formie czynności
materialno-technicznej.
Fakt wykonania obowiązku meldunkowego polegającego na zameldowaniu
właściwy organ stwierdza
wydając osobie zaświadczenie o zameldowaniu na
pobyt stały lub pobyt czasowy (art. 32 ust. 1 i 2).
W pierwszym przypadku
zaświadczenie wydawane
jest z urzędu, w drugim na
wniosek osoby wykonującej obowiązek meldunkowy Zaświadczenia te są
ważne do chwili zmiany
miejsca zameldowania,
przy czym zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt
czasowy jest ważne nie
dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Wojskowych

INWESTYCJE

PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

B

iuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Batorego 16, przystąpiła do II etapu opracowania
projektów planów obejmujących wykonanie części graﬁcznej, określenia
granicy stref funkcjonalno
– przestrzennych, opracowania projektów planów przygotowanych do
opiniowania i uzgodnień,
uzasadnienia rozwiązań
przyjętych w projektach

MODERNIZACJA DROGI W CYGANCE

W

planów, sporządzenia prognoz oddziaływania na
środowisko oraz prognozy skutków ﬁnansowych,
przygotowania wniosków
dotyczących zgody na
przeznaczenie gruntów
rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

FUNDUSZ SOŁECKI

W

2011 roku na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 240 633,00
zł. Z czego zrealizowano:
•zakup kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego oraz gruzu na
kwotę 231 477,02 zł brutto
•wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy
oświetlenia ulicznego na
kwotę 9 348,00 zł brutto
•wykonanie dobudowy
oświetlenia na kwotę
5 400,00 zł brutto.

•odtworzenie rowu i remont przepustu na kwotę
6 500,00 zł brutto
•wytyczenie
granicdróg gminnych na kwotę
8 500,00 zł brutto
Łącznie wydano 261
225,02 zł. (Różnica
w kwocie 20 592,02 zł
między wartością zaplanowaną o wydaną została
pokryta z budżetu Gminy.)

wykorzystania w ramach
funduszu sołeckiego jest
wskazywane przez mieszkańców poszczególnych
sołectw, a odbywa się to
na zebraniach wiejskich
zwoływanych z inicjatywy sołtysa.

Informujemy, że przeznaczenie środków do

Karol Chróścik
Zastępca Wójta
Gminy Dębe Wielkie

uż po raz drugi
Gmina Dębe Wielkie przystąpiła do zadania usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Dębe Wielkie. Realizacji tego, tak ważnego zadania można
było dokonać dzięki
doﬁnansowaniu przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Gmina
Dębe Wielkie wystąpiła
z
wnioskiem
o dotację i po zebraniu
pełnej
dokumentacji
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
przyznał doﬁnansowa-

nie w kwocie 41.122,32
zł. Po ogłoszeniu naboru wniosków na doﬁnansowanie demontażu
i utylizacji azbestu wpłynęło ich 50 z terenu całej
gminy. Zgodnie z końcowym rozliczeniem realizacji zadania usunięto na
naszym terenie 6.607m2
tj. 85,891 Mg azbestu na
łączną kwotę 38.253,52
zł. Każda ilość zdjętego
i zutylizowanego azbestu w sposób zgodny
z przepisami to zdrowsze środowisko. Wójt
gminy Dębe Wielkie
informuje, że jeżeli
będą możliwości, to
na rok 2012 również
wystąpi o doﬁnansowa-

rowów. Prace przygotowawcze
wykonali
pracownicy gospodarczy gminy. W efekcie
kompleksowo
udało
się wykonać nie tylko
samą drogę, ale także uporządkować pas
drogowy, poprawiając
tym samym połączenie
komunikacyjne m.in.
mieszkańcom sołectw
Poręby, Gorzanka, Walercin i Cyganka.
Całkowity koszt zrealizowanego zadania

wyniósł nieco ponad
285 tys. złotych brutto, z którego kwota
58 tys. złotych pochodziła z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast pozostała - ze środków własnych gminy.

ul. Wybranieckich

z nowym chodnikiem

PODSUMOWANIE
AKCJI USUWANIA AZBESTU

J

miesiącu wrześniu bieżącego
roku Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim w ramach umowy
zawartej z gminą Dębe
Wielkie
wykonało
w miejscowości Cyganka na ulicy Wybranieckich nową nawierzchnię asfaltową o długości
985 metrów i szerokości jezdni 5,5 metra.
Ułożenie nawierzchni
bitumicznej dokonano
w dwóch warstwach:
wiążąca o grubości
5 cm i warstwy ścieralnej grubości 3 cm.
W ramach robót wykonano ponadto z kruszywa naturalnego – pospółki pobocza jezdni
o szerokości 0,75 metra. W/w prace zostały
poprzedzone usunięciem
z pasa drogowego zakrzewień i drzew oraz odtworzeniem przydrożnych

nie, aby kontynuować
realizację
usuwania
i utylizacji azbestu.
O naborze wniosków
na przyszły rok, mieszkańcy będą powiadomieni w sposób zwyczajowo
przyjęty (na tablicach
ogłoszeń, przez sołtysów,
w biuletynie informacyjnym oraz na stronie
internetowej Urzędu).

Jolanta Bieńkowska
Podinsp.
ds. ochrony środowiska

W

listopadzie bieżącego roku Zarząd
Dróg
Powiatowych
w Mińsku Mazowieckim przy współﬁnansowaniu ze środków
budżetu Gminy Dębe
Wielkie wykonał chodnik w części drogi powiatowej nr 2222W

Dębe Wielkie – Chrośla
– Jędrzejnik – Kędzierak, na odcinku miejscowości Ruda w ulicy
Parkowej od mostu na
cieku wodnym przy
przejeździe kolejowym
z nawiązaniem do istniejącego chodnika. Inwestycja ta, w znaczący

sposób poprawi bezpieczeństwo pieszym
i podróżnym. W roku
2012 planowane jest
dokończenie
inwestycji tj. wybudowanie odcinka od mostu
do ul. Mazowieckiej
w Chrośli.

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

W

okresie od poprzedniego wydania numeru Biuletynu na drogach gminnych zostały
wykonane
następujące
prace:
- w miejscowości Choszczówka Dębska na długości 800 metrów drogę
okopano rowami, zamontowano dwa przepusty.
- na ul. Południowej
w miejscowości Dębe
Wielkie na odcinku 900m
okopano rowami i przeproﬁlowano koronę drogi tak
aby woda odpływała swobodnie.

- pogłębiono rów przydrożny na ul. Polnej
w Dębem Wielkim po
stronie południowej.
- przy współudziale mieszkańców przebudowano
ul. Hutniczą w miejscowości Górki: wykorytowano
i nawieziono gruzem oraz
okopano rowami.
Na bieżąco są prowadzone prace
polegające na
konserwacji i utrzymaniu dróg gminnych.
Podsumowując dotychczasowy rok udało się
kompleksowo
odtworzyć ponad 11 km dróg

i rowów oraz dodatkowo udało się wykonać
7 km rowów.
Prace na drogach gminnych będą trwały dopóki
warunki pogodowe będą
sprzyjały. Za utrudnienia
w ruchu przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Karol Chróścik
Zastępca Wójta Gminy
Dębe Wielkie
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PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

P

rzedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „ADIR”
Sp. z o.o., z siedzibą
w Kielcach, wyłonione
w ramach przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego,
projektuje sieć wodociągową na terenie Gminy

Dębe Wielkie. Prace projektowe zostały podzielone na trzy etapy, przy
czym dla I i II etapu prace
w terenie zostały już przeprowadzone, natomiast
dla trzeciego etapu trwa
ustalanie trasy głównej
nitki wodociągowej oraz
zbieranie przez projektan-

ta stosownych oświadczeń
– zgód na jej przeprowadzenie.
W ramach I etapu zaprojektowano łącznie około 1,7
km sieci wodociągowej w miejscowościach Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Dębska i Choszczówka Stojecka, są to m.in.

(z uwagi na kolizje
z budowaną obecnie obwodnicą Mińska Mazowieckiego)
odcinki
będące łącznikami zaprojektowanej wcześniej sieci
wodociągowej.
Natomiast w ramach
II etapu zaprojektowano łącznie około 21,7

km sieci wodociągowej
w miejscowościach Aleksandrówka, Olesin, Ostrów
Kania, Choszczówka Dębska, Cyganka i Rysie.
III etap obejmie zaprojektowanie określonych przetargiem
odcinków sieci wodociągowej
w miejscowościach Dębe
Wielkie, Górki, Ruda

i Chrośla. Ostateczny termin
opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z ostatecznymi pozwoleniami na budowę ustalony został do dnia
31.10.2012 roku.

kających w obrębie ulicy
Prądzyńskiego,
Pustelnickiej i Warszawskiej
w Dębem Wielkim do
podłączania się do wybudowanych już odcinków sieci wodociągowej.
W tym celu należy wystąpić do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
(z siedzibą w tutejszym
urzędzie – pokój 53 lub
56) o warunki przyłączeniowe oraz ustalić sposób
i terminowość wykony-

wania przyłącza do danej
nieruchomości. Warto pamiętać, że możliwe jest
wykonywanie wspólnych
odejść od głównej nitki
i dopiero przy dojściu do
nieruchomości rozgałęzienia przyłącza do poszczególnych obiektów. Takie
działanie pozwala w znaczący sposób pomniejszyć
koszty wykonania przyłącza do danej nieruchomości.

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA

I

nwestycja
obejmuje
wybudowanie wodociągu o łącznej długości
około 2860 m, na ulicy
Warszawskiej na pograniczu miejscowości Dębe
Wielkie i Aleksandrówka,
oraz na ulicy Szklarniowej
w granicy miejscowości
Aleksandrówka i Olesin,
a także budowy kanalizacji sanitarnej - dwóch
przejść
poprzecznych
przez drogę krajową nr
2 na granicy miejsco-

wości
Aleksandrówka
i Dębe Wielkie z ostatecznym terminem realizacji całości robót do dnia
29.06.2012 roku. Zadanie
to realizowane jest przez
ﬁrmę ENERGOTEL-BIS
Joanna Taciak z siedzibą ﬁrmy w: Mrozyach ul.
Mickiewicza 105, 05-320
Mrozy. Całkowita wartość
zadania została wyceniona
na nieco ponad 552 tys.
złotych brutto. Należy
przy tym nadmienić, iż

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Aleksandrówka,
Dębe
Wielkie oraz Olesin została doﬁnansowana przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 240.000,00zł.
W bieżącym roku w ramach zadania w całości
wykonano przejścia sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej przez drogę krajo-

wą nr 2, a także rozpoczęto
budowę sieci wodociągowej w ulicy Szklarniowej
oraz drogach lokalnych
bezpośrednio do niej przylegających. W 2011 roku
zgodnie z harmonogramemie rzeczowo – ﬁnansowym zadanie zostało rozliczone w kwocie 300 tys.
złotych.
Jednocześnie Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca
wszystkich mieszkańców
w szczególności miesz-

PROJEKT HALI SPORTOWEJ

B
B

udowa sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka,
Dębe Wielkie oraz Olesin” doﬁnansowana przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie
pożyczki, w kwocie
240.000,00zł
Gmina Dębe Wielkie uzyskała pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
na
doﬁnansowanie
przedsięwzięcia
pn.
„Budowa sieci wodo6

ciągowej w miejscowościach Aleksandrówka,
Dębe Wielkie oraz Olesin”. W ramach zadania
zostanie
wybudowana sieć wodociągowa
w miejscowości Olesin na ul. Szklarniowej, oraz na pograniczu
miejscowości
Aleksandrówka oraz Dębe
Wielkie na ul. Warszawskiej, o łącznej
długości około 2860m.
Wartość zadania wynosi 538 302,67zł, z czego pomoc WFOŚiGW
w Warszawie w formie pożyczki wynosi
240 000,00zł.
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iuro Projektowe „Arch-dom” Sp.J. Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora,
z Białej Podlaskiej, na zlecenie
Wójta Gminy Dębe Wielkie
zakończyło prace projektowe
hali sportowej. Projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę został złożony
do Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim.
Projektowana hala zostanie
poprzez łącznik połączona na
każdej kondygnacji z istniejącym budynkiem Gimnazjum
Gminnego.
Projektowany budynek hali
sportowej jest w części sali
gimnastycznej
budynkiem
parterowym, zaś w części
zaplecza, części socjalno-sanitarnej i dydaktycznej
2 kondygnacyjny. Całkowita
kubatura projektowanej hali

wyniesie 15706,84m3, obiekt
będzie o wymiarach 33,90
x 52,36 m, przy czym sala gimnastyczna w niniejszym obiekcie posiadać będzie wymiary
24,18 x 45,14 m i wysokość
w kalenicy nieco ponad 11 metrów. Takie wymiary pozwolą
na organizowanie zawodów
sportowych i gier ruchowych
o charakterze rekreacyjnym,
prowadzenie zajęć lekcyjnych
i zawodów sportowych dla
młodzieży szkolnej. W części socjalno – sanitarnej na
parterze
zaprojektowano
zaplecze szatniowo – sanitarne (dwa zespoły szatniowe) oddzielne dla chłopców
i dziewcząt złożone z szatni,
natrysków, umywalni i sanitariatów, pokój nauczycieli
z szatnią i wc oraz zespół ogólnodostępnych toalet w tym

dla osób niepełnosprawnych,
a także zaprojektowano salę
do baletu. Na parterze zaprojektowano również magazyn
sprzętu sportowego, natomiast
przy w samej sali gimnastycznej możliwe będzie rozstawienie trybun na blisko 200 osób.
Z kolei na I piętrze hali zaprojektowano cztery sale dydaktyczne
oraz dwa zespoły szatniowe,
ponadto na balkonie przewidziano trybuny dla 140 widzów
Na budowę powyżej opisanej
hali sportowej, gmina będzie się
starała o pozyskanie środków
finansowych pochodzących
z zewnątrz (środków unijnych).

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

GOSPODARKA, INWESTYCJE

KANALIZACJA SANITARNA - ZMIANA WIELKOŚCI AGLOMERACJI

A

w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, decyzjach
o lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju
i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych. Po przeprowadzeniu wnikliwej
analizy i weryﬁkacji przyjętych pierwotnie założeń
obszaru i granic aglomeracji Dębe Wielkie wystąpiła konieczność urealnienia wielkości aglomeracji.
Obowiązujące dotychczas
granice aglomeracji nie
mają technicznego, ekonomicznego oraz środowiskowego uzasadnienia.
Nowo wyznaczony obszar
został ograniczony do
terenów o dużej koncentracji zaludnienia (intensywnej zabudowie), przy
jednoczesnym spełnieniu
docelowego wskaźnika
długości sieci kanalizacyjnej dla obszaru całej

aglomeracji powyżej 120
mieszkańców na 1 km sieci. Dzięki temu uniknie
się, w przyszłości zwrotu środków przyznanych
przez Unię na realizację
projektów budowy sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, nieuniknionego i nieuchronnego
ponoszenia przez gminę
podwyższonych
opłat
i kar oraz wywołania negatywnych skutków społecznych. Urealnienie obszaru aglomeracji Dębe
Wielkie, poprzez wyznaczenie nowych granic
terenów o dużej koncentracji zaludnienia (intensywnej zabudowy), dla
której równoważna liczba
mieszkańców (RLM) została określona na 2 650,
pozwoli uniknąć w/w
negatywnych
skutków,
a także umożliwi wykonanie inwestycji w zakresie
rozbudowy oczyszczalni
ścieków oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie określonym

w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, tj. do końca 2015 roku, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium, o którym mowa
w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 lipca 2010 roku
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.
z 2010r. Nr 137, poz. 922),
tj. wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km wybudowanej sieci.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika
z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
ze zobowiązań zawartych
w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy
91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie
wyposażenia aglomeracji
w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie
ścieków komunalnych.

Wyznaczenie
obszaru i granicy aglomeracji
umożliwi gminie pozyskanie środków ﬁnansowych
między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację wyżej
opisanych inwestycji.
W najbliższej perspektywie czasowej zakłada
się planowaną rozbudowę
zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Dębe Wielkie o około 6,0
km. Planami wykonania
objęta zostanie budowa
sieci w części ulicy Olszowej, ulica Brzozowa,
w części odcinek ziemny
ulicy Kościelnej, w części ulica Armii Krajowej,
ulica Urocza, ulica Baśniowa, w części ulica
Wesoła, ulica Józefow-

ska, ulica Willowa, ulica
Fijałkowskiej, ulica Prądzyńskiego, w części ulica Pustelnicka, w części
ulica Warszawska oraz
w części ulica Przemysłowa. W tym celu na zlecenie Wójta Gminy Dębe
Wielkie, ﬁrma Nadzory-Projektowanie,
Kosztorysowanie Robót Bud.
Instalacyjnych, Ryszard
Wasilewski, z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim, ul.
Warszawska 106 m. 39, 05-300
Mińsk Mazowiecki wykonała
przedmiary, kosztorys inwestorski oraz szczegółową specyﬁkację techniczną wykonania i odbioru
robót dotyczących budowy w/w odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Termin i okres realizacji
tego przedsięwzięcia jest
uzależniony od możliwości i wielkości pozyskania środków z zewnątrz
(w tym unijnych).

PROJEKT HALI SPORTOWEJ

glomeracja oznacza
teren, na którym zaludnienie lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby
ścieki komunalne były
zbierane i przekazywane
do oczyszczalni ścieków
komunalnych. Aglomeracje o równoważnej liczbie
mieszkańców
powyżej
2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych, zakończone
oczyszczalniami ścieków,
zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Obszar
i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając
zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych
zakończonych
oczyszczalniami ścieków
komunalnych, przy czym
do tej samej aglomeracji
należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę
takiej sieci, wyznaczone
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”
Stowarzyszenie „Sosenka” ma swoją siedzibę na
terenie Górek. Powstało
w 2008 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Celem stowarzyszenia
jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
Swoje cele realizuje poprzez: prowadzenie punktów
przedszkolnych,
przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych,
szkół,
zespołów szkolnych oraz
szkół z oddziałami integracyjnymi ukazywanie

dzieciom i młodzieży alternatywnego
sposobu
spędzania czasu wolnego
opieka i wychowanie
dzieci z rodzin patologicznych, patologicznych rodzin niepełnych,
a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom
zaniedbanym
wychowawczo rozwijanie zainteresowań oraz zdolności
dzieci (koła zainteresowań, wyjazdy, wycieczki) poszerzanie wiedzy
z różnych dziedzin

zakup pomocy naukowych
prowadzenie
działalności dobroczynnej na
rzecz młodzieży i dzieci
potrzebujących pomocywyrabianie umiejętności
współpracy w grupie oraz
działania integrujące dzieci
i młodzież współdziałanie
z władzami centralnymi
i terenowymi, organami
administracji rządowej,
szkołami i innymi placówkami wychowania,
zdrowotnymi, zakładami
pracy, organizacjami spo-

łecznymi
działającymi
w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze
dobro i szczęście dzieci
i młodzieży pomoce
szkolne,
organizowanie, szkoleń, zdobywanie
funduszy od sponsorów,
występowanie o dotacje
celowe krzewienie kultury ﬁzycznej i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży:
zakup sprzętu wspieranie akcji ekologicznych
wspieranie życia kulturalnego uczniów, wspieranie

dokształcania opiekunów
dzieci i młodzieży. Obecnie głównym celem działania jest prowadzenie
punktu przedszkolnegoKlubu Przedszkolaka do
którego uczęszczają dzieci
z Górek, Dębego Wielkiego i okolic. Zajęcia w Klubie są prowadzone przez
osoby: Teresa Rogala –
wych. przedszkolne,
Joanna Kryńska – język
angielski, Ewa Szymańska – Kopcińska –rytmika, Joanna Mazurowska,–

gimnastyka, Bogusława
Rosłaniec – plastyka
Danuta Graboś – logopedia,Alina Zawada – pomoc,
Poza tym Stowarzyszenie wspiera różne obszary działalności Szkoły
Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Górkach

grupy biegaczy świetny
czas osiągnęli Dawid
Matwiej, Konrad Mikita i Joanna Mazurowska. Jadąc na rolkach

pobiła również swój rekord Monika Wtulich.

ne z różnych części świata. Za pomocą pyłu z lessu wywołały małą burzę
pyłową. Wielkich emocji
dostarczyło im obejrzenie
symulacji wybuchu wulkanu.
Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem” serdecznie
dziękuje sponsorom, dzięki którym warsztaty mogły odbyć się bezpłatnie:

MOSTOSTAL, APPORT,
PARTNER oraz innym.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Katarzyna Rosochacka

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
W dniach 18-20 listopada 2011r. w Opolu
odbył się Międzynarodowy Puchar Polski
w Taekwon-do Polish
Open
zorganizowanego przez Związek
Sportowy Polska Unia
Taekwondo, w którym
udział wzięło 442 zawodników i zawodniczek z 32 klubów
z Polski. Gościnnie zaprezentowały się silne
ekipy zagraniczne m.in.
z Niemiec, Mołdawii
i Argentyny, dzięki czemu
można było postartować
z najlepszymi i obser-

wować „Światowe Taekwondo”. Bardzo dobrze zaprezentowała się
Siódemka zawodników
z dębskiego i mińskiego
klubu Akademia Sztuk
Walki Taekwon-do ITF
pod kierownictwem trenera Dawida Matwieja
IV dan w sumie wywalczyli 5 medali. Katarzyna
Mazurowska w kategorii
dzieci zdobyła 1 miejsce
w układach formalnych. Wśród seniorek
najlepsza w technikach
specjalnych okazała się
Monika Wtulich zajmując 1 miejsce, a Wioletta

Mórawska jako kadetka wywalczyła 2 miejsce w walkach light
contact -50kg. Srebro
i brąz zdobyli kolejno
Patryk Matwiej i trener
Dawid Matwiej, którzy spotkali się w tej
samej kategorii wagowej seniorów - 78kg.
O miejsce na podium
otarł się Konrad Mikita,
który uplasował się na
4 pozycji w technikach
specjalnych seniorów
do 180cm. Dobrze zaprezentowała się także
Weronika Berdyńska
wśród dzieci rocznik

2003, która bardzo ładnie walczyła w kategorii soft stick. Dnia 11
listopada 2011r. zawodnicy
z Akademii Sztuk Walki
świętowali w szczególny
sposób 93. rocznicę odzyskania niepodległości.
Pięciu z nich wzięło udział
w XXIII Biegu Niepodległości w Warszawie. Bieg
zgromadził w sumie ponad 7,5 tys. osób, którzy
startowali jako 3 grupy:
na rolkach i wózkach, biegnąc oraz nording-walking. Do pokonania mieli
przed sobą dystans 10km.
Wśród najbardziej licznej

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Dawid Matwiej

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”

S

towarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
„Szkoła z uśmiechem”
powstało w kwietniu
2011r z inicjatywy entuzjastów chcących zrobić
coś dla dzieci. Celem stowarzyszenia jest dbanie
o wszechstronny rozwój
dziecka:
wyrównanie
szans, podwyższenie standardów, rozwijanie zainteresowań, pomoc socjalno-wychowawcza.
Pierwszą ważną inicjatywą Stowarzyszenia było
wprowadzenie w roku
szkolnym 2011/2012 przy
współpracy Fundacji Uniwersytetu Dzieci zajęć
akademickich skierowanych na rozwijanie zainteresowań naukowych
dzieci w zakresie wykraczającym poza szkol8

ny program nauczania.
W programie biorą udział
wszyscy uczniowie z klas
II i III oraz ich wychowawcy. Zajęcia odbywają
się w szkole i dotyczą pięciu ścieżek edukacyjnych:
społecznej, przyrodniczej,
humanistycznej,
nauk
formalnych i politechnicznych. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów z wąskich dziedzin
wiedzy
(naukowców),
którzy pokazują naukę poprzez niezwykłe zjawiska
i doświadczenia, angażując uczniów w konkretne
działania, sprawiają że
nauka staje się bliska, inspirująca i przydatna na
co dzień. Nowoczesna
forma zajęć pielęgnuję
w dzieciach naturalną ciekawość, rozwija zdolność
czenia się przez całe życie.

Za naszymi młodymi
studentami pierwsze zajęcia Uniwersytetu Dzieci
– warsztaty z komunikacji społecznej. Uczniowie
założyli naukowe kluby
klasowe, dowiedzieli się
jak korzystać z serwisów
internetowych bezpiecznie i kulturalnie, aby nie
naruszać praw i uczuć innych użytkowników. Zrozumieli, że po Internecie
można surfować także
w celu zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, jak i porozumiewania się z przyjaciółmi.
Następny
warsztat
z przedsiębiorczości prowadzony był w prawdziwie akademickim stylu.
Dyskutowano o tym kim
jest przedsiębiorca, co to
jest przedsiębiorstwo i jak
ono działa. Nasi młodzi
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przedsiębiorcy podzieleni
na grupy wymyślali nowy
produkt, jego opakowanie
i reklamę z hasłem. Swoje innowacyjne pomysły
i sposoby ich realizacji prezentowali innym.
Drżyj, konkurencjo !!
Na kolejnych zajęciach
dzieci odbyły podróż do
krainy bioróżnorodności.
Zmieniali się w różne gatunki ptaków i za pomocą
dziobków, które otrzymali
mieli nakarmić swoje pisklęta. Dowiedzieli czym
charakteryzują się różne
gatunki ptaków i stworzyli sieci zależności między różnymi bogactwami
przyrody.
Na warsztatach z geologii dzieci poznały różnice pomiędzy kamieniem
a skałą. Poznały typy skał,
obejrzały zdjęcia satelitar-

Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim
„Szkoła z Uśmiechem”

INFORMACJE

GOPS
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W

2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał
z okazji „ Dnia Pracownika Socjalnego ” 15 nagród pieniężnych, w tym
6 nagród indywidualnych
i 9 nagród zespołowych
oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych
zespołowych za wybitne
i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej. Uroczyste obchody „ Dnia Pracownika
Socjalnego ” odbyły się

21 listopada 2011r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.
Miło mi poinformować czytelników o tym
że wśród wyróżnionych
laureatów znaleźli się
pracownicy
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim. Zdjęcie pamiątkowe
laureatów a wśród nich
przedstawiciele pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dę-

bem Wielkim: p. Danuta
Bogdanowicz, p. Miłosława Kaska, p. Magdalena
Wojnach, p. Dorota Janzer-Dąbrowska, p. Piotr
Zgódka z Wójtem Gminy
Dębe Wielkie p. Krzysztofem Kalinowskim oraz
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej p. Jarosławem Dudą.

ŚWIADCZENIA
PIELĘGNACYJNE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W

związku z realizacją
Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony oﬁar
Przemocy w Rodzinie
Wójt Gminy Dębe Wielkie Zarządzeniem
Nr
ZO.0050.40.2011 powołał
Zespół Interdyscyplinarny, tj. grupę profesjonalistów, którzy współpracują
ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją
wiedzę, umiejętności oraz
możliwości wynikające
z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu
i zaniedbywaniu dzieci,
osób i rodzin. Jeśli jesteś
osobą doznającą przemocy bądź w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina
lub osoba, której sytuacja
życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członko-

U

PAMIĘTAJ !
PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY
W RODZINIE JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA
wie tej rodziny potrzebują
Naszej pomocy zgłoś to
do: pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim, ul.
Strażacka 3. Dodatkowych informacji udziela
p. Jolanta Malesa – Gajc
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
tel. 25 757 70 57.
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
I SAMOPOMOCY
„ DZIUPLA ”
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim informuje, że w Klubie „Dziupla” działają następujące
grupy: grupa wsparcia
dla dzieci z programem
proﬁlaktyczno-wychowawczym

Spotkania grupy odbywają się od poniedziałku do
piątku w następujących
godzinach:
poniedziałek od 15.00 do
18.00, wtorek od 13.00 do
16.00, środa od 15.00 do
18.00, czwartek od 15.00
– 17.45, piątek od 13.00
do 16.00
grupa kulinarna
Spotkania dzieci i młodzieży odbywają się
w każdą sobotę od godziny 13.00 do 16.00
grupa „ Ruszajmy się ”
Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy
poniedziałek od 18.00 do
19.00 i każdy czwartek od
17.45 do 18.45
oraz nowa grupa zabawowa
Spotkania grupy zabawowej odbywają się w każdy wtorek

od 11.00 do 13.00 oraz
w każdy czwartek od 11.
30 do 13.30. Te niezwykłe i integracyjne zajęcia
przygotowane
zostały
dla najmłodszych dzieci
i ich opiekunów. Podczas
zajęć dzieci uczą się interakcji z innymi i samodzielności. Te zajęcia to
także miejsce, w którym
opiekunowie mogą wymieniać się doświadczeniami i zasięgnąć porady.
Każde spotkanie to niezwykła przygoda. Celem
tych spotkań jest aktywne
spędzenie czasu ze swoim
dzieckiem i nabycie umiejętności wspólnych zabaw.
Serdecznie zapraszamy !

dzanych od mieszkańców,
za które ponoszone są
opłaty. Zakład Komunalny
w Dębem Wielkim będzie
w dalszym ciągu kontrolował warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przez
mieszkańców. Szczególna
uwaga zostanie zwrócona
na odbiorców, u których
stwierdzono zaniżony po-

bór wody w stosunku do
liczby użytkowników.
Przypominamy także, że
wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej jest
zabronione. Ponadto zabrania się wprowadzania do
urządzeń kanalizacyjnych
odpadów stałych, które
mogą powodować zmniejszenie
przepustowości
przewodów kanalizacyj-

chwałą z dnia 27
września 2011 r. Rada
Ministrów ustanowiła rządowy program wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne. Realizacja programu
polega na udzieleniu pomocy ﬁnansowej osobie
pobierającej świadczenie
pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzin-

nych ( Dz. U. z 2006 r. nr
139, poz. 992 z późn. zm.),
w wysokości 100,00 zł
miesięcznie. Program ten
jest realizowany w okresie
od 1 listopada 2011 r. do
31 grudnia 2011 r.
Bliższych informacji udziela
p. Miłosława Kaska insp.
Gminnego Ośr. Pomocy
Społecznej w pok. nr 59
lub telefonicznie pod
nr 25 757-77-26.

nych, a w szczególności
żwiru, piasku, popiołu,
szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór,
tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one
w stanie rozdrobnionym.
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 zakazów podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny do
10 000 zł.

Dorota Janzer-Dąbrowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

akład Komunalny informuje, że trwają obecnie prace przyłączeniowe
do sieci wodociągowej
na terenie miejscowości
Aleksandrówka.
Zainteresowani mieszkańcy
muszą uzyskać od Zakładu Komunalnego warunki techniczne przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej,
a następnie wynająć ﬁrmę

posiadającą odpowiednie
uprawnienia
sanitarne,
która wykona przyłącze.
Niestety cały czas Zakład
Komunalny w Dębem
Wielkim odnotowuje przypadki nielegalnego poboru wody i odprowadzania
ścieków. Ilość ścieków
dopływających na Oczyszczalnię Ścieków w Dębem
Wielkim znacznie przewyższa ilość ścieków odprowa-

Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2011

9

KULTURA

FESTYN RODZINNY POŻEGNANIE LATA

D

nia 18 września 2011r.
w gminie Dębe Wielkie odbył się festyn rodzinny „Pożegnanie lata”.
Tegorocznej
imprezie
oprócz przepięknej pogody towarzyszyło wiele
różnorakich atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, których
przygotowaniem zajęło się
Stowarzyszenie „Wrzosowianie” oraz Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Oﬁcjalnego
otwarcia festynu dokonał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski wraz
z Prezesem Stowarzyszenia „Wrzosowianie” oraz
księża z paraﬁi pw. Św.
Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim (Proboszcz paraﬁi Henryk Zaraś, ks. Józef
Sobieraj oraz ks. Paweł
Sołowiej), którzy wspól-

nie przywitali wszystkich
przybyłych oraz życzyli
dobrej zabawy. „DZIECIAKI NA START” pod
takim hasłem rozpoczęły
się konkursy dla najmłodszych. Atrakcji dla dzieci
było dużo, wystarczyło
udać się na drugą część
placu, gdzie królowało
wesołe miasteczko, dmuchańce, skakance, bungy trampolina, stragany,
i inne atrakcje, których
nie sposób wszystkich
wymienić. Wśród atrakcji znalazł się również
konkurs dla naszych włodarzy gminnych „DOJENIE KROWY”. Udział
w konkursie wziął m.in.:
wójt gminy Dębe Wielkie
Krzysztof
Kalinowski,
radny gminny - Pan Tomasz Ruciński, oraz Prezes Stowarzyszenia Wrzo-

sowianie Pan Krzysztof
Rudaś. Zwycięzcą konkursu został Wójt Gminy,
który otrzymał w nagrodę
od Prezesa Stowarzyszenia oraz Pani Danuty Graboś kosz z prawdziwym
mlekiem.
Tegoroczny festyn był
również okazją do wręczenia nagród laureatom
konkursu „Piękna wiejska zagroda wizytówką
wsi”. Pierwsze miejsce
zajęli Państwo Małgorzata i Andrzej Gańko
z Cyganki, II miejsce zajął Pan Jerzy Maliszewski
z Chrośli, III miejsce
otrzymała Pani Mirosław
Rek z Choszczówki Stojeckiej. Wszyscy pozostali uczestniczy konkursu
otrzymali również dyplomy i nagrody pocieszenia,
które wręczył Wójt Gminy

Dębe Wielkie. Późnym popołudniem nadszedł także
czas próby dla wszystkich
odważnych w konkursie
„JAZDA NA BYKU”.
Ochotników było wielu,
aczkolwiek trudno było
sprostać temu zadaniu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ufundowane przez organizatorów festynu.
Od godziny 17.30 rozpoczęła się część koncertowa tegorocznego festynu.
W pierwszej kolejności
Hardkorowe granie zapewnił występ zespołu
„MANIPULACJA”. Nie
sposób było ochłonąć po
tak ostrej dawce muzyki, gdyż w chwilę po Zespole na scenę wkroczył
zespół „Heros„, który bawił i zachęcał wszystkich
mieszkańców do zabawy

tanecznej „pod chmurką”.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego festynu „Pożegnanie lata” był zespół
„DANCE EKSPRESS”.
Impreza, której honorowy
patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
należała do udanych. Obﬁtowała w nieprzewidziane atrakcje jak „Dojenie
krowy” czy przyśpiewki
w wykonaniu dębskiego

włodarza.
Mieszkańcy
Dębego prosili tylko aby
w przyszłości takie imprezy trwały do późnych godzin nocnych.

pt „Modlitwa obozowa”,
oraz „Skrzydła” które wykonała obdarzona niezwykłym głosem i zmysłem
artystycznym Alicja Bąk.
Julia Kalinowska uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
wykonała na pianinie walc
a-moll Fryderyka Chopina. Młodzież gimnazjalna
zaistniała podczas koncertu przede wszystkim
jako grupa chóralna oraz
teatralna. Uczniowie nie
tylko postarali się o piękną recytację tekstu ale
również swoje widowisko
wzbogacili profesjonalnymi kostiumami, które
w każdym szczególe do-

pasowane były do tematu
przewodniego koncertu.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski zaprezentował swoje
umiejętności
wokalne,
licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć
pieśń C. K. Norwida pt.
”Moja ojczyzna’ wg melodii Czesława Niemena
oraz wiersz Stanisława
Balińskiego pt. „Ojczyzna
Chopena” w wykonaniu
Pana Wójta.

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

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

D

zień 11 listopada
2011r. to 93 rocznica
upamiętniająca odzyskanie
wolności przez Naród Polski. Tegoroczne obchody
Narodowego Święta Niepodległości w gminie Dębe
Wielkie rozpoczęło się
o godz. 18.00 uroczystą
mszą świętą za poległych
w obronie naszej Ojczyzny w Kościele paraﬁalnym w Dębem Wielkim,
której przewodniczył proboszcz ks. Henryk Zaraś.
W uroczystym przeżyciu
tego święta pomogły
nam poczty sztandarowe
ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim,
Gimnazjum Gminnego

w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej
w Rudzie, oraz poczet kombatantów, poczet sztandarowy Zarządu OSP w Dębem
Wielkim.
Po mszy świętej w Kościele zostało wystawione
przez młodzież z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim widowisko
poetycko-muzyczne pt.
„ Listopadowe skojarzenia, czyli impresja patriotyczna”, którego przygotowaniem zajęli się
nauczyciele Pani Beata
Piraszewska, Pani Marlena Pilarska, Pani Dorota Późniecka.Widowisko

dostarczyło licznie zgromadzonym mieszkańcom
niezapomnianych doznań
i wrażeń estetycznych, a to
za sprawą m.in. ciekawych
występów artystycznych

niezwykle utalentowanej
młodzieży, oraz oprawy
scenicznej. Koncert został wystawiony przy zgaszonym świetle. Bardzo
poruszające były pieśni

Konkurs Recytatorski

im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej „Ocalić od zapomnienia”

D

nia 29 września odbyły się w Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Dębem Wielkim eliminacje gminne Konkursu
Recytatorskiego dla Dzieci
im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.
Jubileuszowa X edycja
nosiła nazwę „Ocalić od
zapomnienia”.
Poziom
10

recytatorów był wysoki
i wyrównany. Uczestnicy
recytowali jeden wiersz
obowiązkowo z repertuaru
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, drugi
wiersz dowolnego autora.
Zgodnie z regulaminem
konkursu komisja konkursowa zakwaliﬁkowała
do eliminacji powiato-

wych - ﬁnału, następujące
osoby: Grupa z klas I-III:
Natalia Kalinowska ze SP
w Dębem Wielkim, Paulina Reda ze SP w Rudzie
Grupa IV-VI: Paulina Jakubowska ze SP w Rudzie
Julia Kalinowska ze
SP w Dębem Wielkim
Gimnazjum: Mateusz Pro-
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czek z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim
Dyplomy oraz nagrody
otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Finał odbył się 7 października
2011 r. w MDK w Mińsku
Mazowieckim.

Aneta Chmielewska
Podinsp.
ds. obsługi Sekretariatu

KULTURA, WYDARZENIA

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP

J

akże potrzebne jest
konkretne i praktyczne wsparcie techniczne
miejscowym służbom
ratowniczym stojącym
na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw
naturalnych i kulturowych, niejednokrotnie
ratującym życie tym,
którzy doświadczyli niespodziewanego zagrożenia. By móc sprostać
na co dzień stawianym
wyzwaniom,
naszym
strażakom ochotnikom
niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie
i narzędzia niosące docelową pomoc i czyniące tę szlachetną i piękną
służbę jeszcze efektywniejszą. XIV Sesja Rady
Gminy Dębe Wielkie
zwołana 27 października
2011r stała się doskonałą okazją do wręczenia

jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Dębe
Wielkie specjalistycznego sprzętu. Fundusze
na zakup wyposażenia
pochodziły ze środków
Urzędu Gminy w kwocie
31 950 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego
w wysokości 22 000
zł. Sala Konferencyjna
Urzędu Gminy kolejny
już raz, była miejscem
gminnej uroczystości,
gościła
zaproszonych
w osobach: Pana Artura
Pozorka - Pełnomocnika
Zarządu Województwa
Mazowieckiego, st. bryg.
mgr nż.. Jarosława Ufnala – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim,
mł. bryg. mgr inż. Artura

Zalewskiego – Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Mińsku
Mazowieckim, Prezesów
i Naczelników Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz Radnych Rady Gminy Dębe
Wielkie, Sołtysów poszczególnych Sołectw
Gminy. Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Pan
Artur Pozorek przekazali
przedstawicielom jednostek OSP specjalistyczne
wyposażenie. Jednostce
OSP w Dębem Wielkim
służyć będzie motopompa TOHATSU VC
82ASE, OSP w Górkach
oraz OSP w Jędrzejniku
wzbogaciły się o motopompy HONDA WT
40X z wyposażeniem.,

Jednostki OSP w Cygance i w Rudzie otrzymały piły do betonu i stali
STIHL TS 700.
Wyrażamy nadzieje iż
nowoczesny sprzęt, sprosta zadaniom stawianym naszym strażakom.
Wszystkim
członkom

służby pożarniczej życzymy, by w jak najbardziej odczuwalny sposób
ich praca stała się dla
nich samych bardziej
bezpieczną, oraz aby
przekazany sprzęt okazał się użytecznym aby
nieść pomoc wszyst-

kim
potrzebującym
w ratowaniu ich dobytku, ochronie środowiska naturalnego oraz
wszelkich dóbr wspólnych.

Paweł Parobczak - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Pan
Grzegorz Ostrowski Komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, przedstawiciele Kolei
Mazowieckich, Pan Rafał Włodziński starszy
geodeta w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji
i Kartograﬁi oraz pracow-

nicy Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Porządek IV
Konwentu Wójtów i Burmistrzów przedstawiał się
następująco:
-System Informacji Przestrzennej dla powiatu mińskiego;
-Porozumienie w sprawie
akcji prowadzonych przez
jednostki OSP poza terenem własnej gminy,
-Ograniczenie zabudowy
na terenach zagrożonych
powodzią oraz zakłócanie

stosunków wodnych przez
GDDKiA.
-Rozwiązania transportu zbiorowego na trasie
Warszawa-powiat miński
z wykorzystaniem ofert
Kolei Mazowieckich
-Gospodarka odpadami.
-Aglomeracje.

pracy, kulisach powstawania piosenek, pomysłach na nowe książki.
Na koniec chętni mogli zakupić
książki autora i otrzymać autograf
wraz z dedykacją. Dzieci wychodziły ze spotkania z uśmiechami na
twarzach.

Biblioteka i czytelnia internetowa zaprasza w godzinach:

Aneta Chmielewska
Podinsp.
ds. obsługi Sekretariatu

IV KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

Z

ebrania
Konwentu Wójtów i Burmistrzów odbywają się raz na
kwartał w kolejnych gminach powiatu mińskiego.
W dniu 27 września 2011r.
odbył się w Dębem Wielkim. W spotkaniu udział
wzięli: Wicestarosta miński Pan Krzysztof Płochocki, Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki Pan
Marcin Tomasz Jakubowski, Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki Pan Antonii

Janusz Piechoski, Burmistrz Miasta Sulejówek
Pan Arkadiusz Śliwa, Zastępca Burmistrza Miasta
Sulejówek Pani Magdalena Łukomska, Wójt Gminy Cegłów Pan Marcin
Uchman, Burmistrz Miasta Halinów Pan Adam
Ciszkowski, Wójt Gminy
Jakubów Pani Hanna Wocial, Wójt Gminy Siennica
Pan Grzegorz Zieliński,
Wójt Gminy Latowicz
Pan Bogdan Jacek Świą-

tek-Górski, Wójt Gminy
Dobre Pan Krzysztof Radzio, Wójt Gminy Stanisławów Pan Wojciech
Witczak, Burmistrz Miasta Kałuszyn Pan Marian
Soszyński, a także Pani
Iwona Warszawska-Lulko
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim,
przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Pan

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim

21

października 2011 roku
w sali OSP odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dębem Wielkim.Andrzej Grabowski - autor książek dla dzieci,
piosenek, scenariuszy ﬁlmów animowanych, telewizyjnych programów dla najmłodszych, twórca
i wieloletni redaktor naczelny mie-

sięcznika dla dzieci ”Ciuchcia”.
Wraz z Ewą Chotomską założył
dziecięcy zespół wokalno-taneczny
„Fasolki”. Szerokiemu gronu publiczności znany jest z programów
„Tik- Tak”, „Wyprawy profesora
Ciekawskiego”,
„Ciuchcia”
i „Budzik”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy. Nasz gość

nie przyjechał sam – towarzyszyli
mu bohaterowie jego programów
telewizyjnych m. in. Zając Poziomka, Kulfon, Kot Budzik. Pojawienie
się takich nieoczekiwanych gości
wzbudziło duże zainteresowanie
u dzieci - każde chciało osobiście
przywitać swoich ulubieńców. Spotkanie przebiegło w sympatycznej
atmosferze, dzieci z ciekawością
słuchały opowieści autora o jego

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

10 – 18
8 – 16
10 – 18
10 – 18
10 – 18

Agnieszka Wielgo
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
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WYDARZENIA, SPORT

ZŁOTE GODY

W

dniu 30 listopada 2011r. w Klubie Integracji Społecznej
i Samopomocy „Dziupla”
działającym przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
odbyła się po raz drugi
w tym roku uroczystość
dokonania aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W tym dniu jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo: Wacław i Alina Bednarczyk, Jan i Halina Domańscy,

Henryk i Zoﬁa Gańko, Jan
i Janina Jędrysa, Wiesław
i Marianna Karczmarczyk,
Stanisław i Maria Michalik,
Henryk i Aleksandra Proczek, Tadeusz i Barbara
Rosik, Bolesław i Józefa
Szafrankiewicz,
Czesław
i Anna Tomaszewscy, Marian
i Halina Wiaderek, Jan
i Wanda Woźnica, Kazimierz
i Helena Woźnica.
Te wspólne 50 lat to
symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia
i istoty związku małżeń-

PŁOMIEŃ

skiego. Dzisiejszy świat,
zwłaszcza ludzie młodzi wstępujący w związek małżeński potrzebują
wzorów do naśladowania,
które pokazują, że można
razem, wspierając się wzajemnie przeżyć wiele lat.
Za zgodność pożycia
małżeńskiego, za oﬁarną
miłość, przykład życia,
cierpienia, łzy radości, za
każdy siwy włos na ich
skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
medalami. Uroczystej de-

G

koracji medalami dokonał
Wójt Gminy Dębe Wielkie
– Krzysztof Kalinowski.
Przy wręczeniu medali
towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Dębe
Wielkie – Pani Jolanta
Gruber oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Gańko.
Spotkanie odbyło się
w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia oraz tradycyjnie lampka szampana.
Atmosferę umilił dodatkowo występ artystyczny

Naszym Szanownym Jubilatom na
następne lata życzymy dużo zdrowia
i szczęścia rodzinnego.
w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej
w Cygance, za który bardzo
serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Wojskowych

minny Ludowo Uczniowski Klub Sportowy
,,Płomień” to stowarzyszenie
skupiające młodzież i osoby
dorosłe z terenu gminy wokół różnych dyscyplin sportowych. Prezesem tej organizacji jest Mirosław Garbecki.
Główną dyscypliną sportową
jest piłka nożna. Wszystkie mecze rozgrywane są na
gminnym boisku w miejsco-

wości Ruda . W dwóch sekcjach trenuje regularnie ponad
40 piłkarzy. Drużyna juniorów
młodszych występuje w obecnej chwili w rozgrywkach
OZPN Siedlce w roczniku
95/96 .Na półmetku sezonu
zajmuje bardzo dobre 2 miejsce. Drużyna seniorska, która
w dość dramatycznych okolicznościach spadła na wiosnę do ,,B” rozgrywek OZPN

Siedlce odzyskuje dawną
formę. Po rundzie jesiennej i
rozegraniu 13 meczy zajmuje
5 miejsce z minimalną stratą do miejsca premiowanego
awansem. Wszystkie działania
na wiosnę zostaną podporządkowane temu celowi. G.L.U.K.S Płomień wspiera również
dzieci ze wszystkich szkół
w naszej gminie poprzez ﬁnansowanie wyjazdów na

zawody sportowe ,a także
organizuje turnieje gminne.
Jeszcze w tym roku odbędzie
się Turniej tenisa stołowego
dla dzieci i młodzieży już dziś
zapraszamy do wzięcia w nim
udziału.

ska Zoﬁa I, Twardowska Sandra
I, Murach Damian I, Twardowski Krystian II, Majszyk Martyna II, Majewska Barbara III
W Dniach 29 IX 2011r. uczeń
kl. IV Ajdacki Gabriel zajął II
miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Mińsku
Mazowieckim.
GMINNE GIMNAZJUM
W DĘBEM WIELKIM
Znowu w czołówce powiatu
Nasi szkolni sportowcy odnieśli
kolejny wielki sukces – zajęli III
miejsce w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół
Gimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011!
A co w tym roku…
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Dnia 29 września nasza szkoła
wzięła udział w Mistrzostwach
Powiatu Mińskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Były to pierwsze rozgrywki
w tym roku szkolnym. Nasza
reprezentacja liczyła 43 osoby
(10 dziewczyn i 23 chłopców).
Rywalizacja była zacięta ponieważ w każdej grupie wiekowej
startowało po 50 i więcej osób.
Niestety tylko jednej osobie
udało się zdobyć srebrny medal

i był to Jakub Szepietowski z
klasy Ib. Nie medalowe, ale
równie ważne były miejsca klasyﬁkujące nasza szkołę do dalszego etapu rywalizacji: Małgorzata Pyrek kl. IIc – 5. miejsce,
Aneta Gańko kl. IIIb 8. miejsce,
Jakub Chojecki kl. IIc 7. miejsce oraz Michał Zdunik kl. IId
6. miejsce. Wymienione osoby
walczyły na Mistrzostwach
Regionu Siedleckiego o jak
najlepszą lokatę. Aneta Gańko
zakwaliﬁkowała się na Igrzyska
Młodzieży Szkolnej. Drużynowo nasza szkoła zajęła 4 miejsce
(dziewczyny) i 3 miejsce (chłopcy).
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Nasza szkoła brała również
udział w sztafetowych biegach
przełajowych – startowało 11
sztafet żeńskich i 10 sztafet męskich. Rywalizacja była zacięta i po wielu emocjonujących
momentach dziewczynki zajęły
2. miejsce a chłopcy 4. z niewielką stratą do miejsca 3. Dnia
18 października uczennice rywalizowały z innymi szkołami regionu siedleckiego o jak
najwyższe miejsce i udało się
im wywalczyć 8. lokatę. Sztafeta biegła w składzie: Ewelina

Mikulska, Agata Kalinowska,
Klaudia Demianiuk, Weronika
Krawczyk, Małgorzata Pyrek,
Aneta Gańko, Anna Kąkol,
Magdalena Czyżewska, Martyna Majszyk, Magdalena Woźnica, Natalia Janiak.
„6” PIŁKARSKIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
W Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w piłce nożnej wzięło
udział 16 zespołów żeńskich
i 16 męskich. Nasza szkoła pomimo wielu starań i ciężkiej pracy
zajęła 7. miejsce (dziewczyny)
oraz 7. miejsce (chłopcy). Wierzymy, że kolejny rok szkolny
będzie obﬁtował w większe sukcesy piłkarskie. Reprezentacja

żeńska wystartowała w składzie:
Klaudia Demianiuk, Małgorzata Siporska, Marta Karwowska,
Kamila Tymińska, Małgorzata
Pyrek, Izabela Cacko, Anna Sasin, Martyna Majchrzak, Natalia Janiak. Reprezentacja męska
w składzie: Jakub Chojecki,
Kamil Czumaj, Mateusz Bartnicki, Patryk Karpiński, Dawid
Jackiewicz, Krzysztof Figat,
Radosław Woźnica, Patryk Rogala, Nikodem Chałupka, Kamil
Tymiński, Konrad Wieczorek,
Paweł Jarzębski, Przemysław
Bartkiewicz.

Prezes GLUKS „Płomień’
Mirosław Garbecki

szkolne osiągnięcia
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
Reprezentacja dziewcząt Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim wywalczyła mistrzostwo
powiatu mińskiego w 6-boju piłkarskim. Turniej był rozgrywany na Orlikach w Mińsku Mazowieckim. Aby zagrać w turnieju
ﬁnałowym dziewczyny musiały
przejść eliminacjęe. W pierwszej rundzie (tj. 06.10.2011r.)
reprezentacja dziewcząt pokonała Szkołę Podstawową
w Stojadłach 2-0 oraz Szkołę Podstawową nr 5 z Mińska
Mazowieckiego 2-0 oraz przegrały ze Szkołą Podstawową
z Wielgolas 0-1 W drugiej rundzie dziewczęta zremisowały 0-0 ze Szkołą Podstawową
Stara Niedziałka, wygrały 1-0
ze Szkołą Podstawową nr 2
z Mińska Mazowieckiego oraz
w decydującym meczu zremisowały ze Szkołą Podstawową
nr 6 z Mińska Mazowieckiego
0-0. mMecz ten był zaliczony
do turnieju ﬁnałowego. Dnia 20
października 2011r. odbył się
ﬁnał podczas którego dziewczyny powtórnie wygrały ze Szkołą Podstawową nr 5 z Mińska
Mazowieckiego 1-0 oraz 2-0 ze
12

Szkołą Podstawową nr 1 z Sulejówka zajmując pierwsze miejsce w tych rozgrywkach i awansując do zawodów regionalnych
gdzie przeciwnikami naszymi
będą drużyny z powiatów garwolińskiego oraz łosickiego.
W Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych klas
czwartych drugie miejsce zajęła
Kinga Królikowska, a w kat.
klas piątych Weronika Tkaczyk.
Obie reprezentowały szkołę na zawodach regionalnych
w Siedlcach. W Powiatowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych reprezentacja dziewcząt
zajęła V miejsce, a reprezentacja
chłopców IV miejsce. Pierwsze
miejsce w powiecie i awans do
zawodów regionalnych w piłce nożnej zajęły dziewczyny,
chłopcy natomiast uklasyﬁkowali się na X pozycji.
W Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej drużyna dziewcząt
zajęła IV miejsce, a drużyna
chłopców VII miejsce.
SZKOŁA PODSTAWOWA
W GÓRKACH
14 maja 2011 „Polska biega”
Ajdacki Gabriel I, Laskus Michał II, Mazurowska Katarzyna
II, Woźnica Damian III, Majew-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2011

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

72

. ROCZNICA BITWY POD
DĘBEM WIELKIM
11 września obchodziliśmy 72.
Rocznicę Bitwy pod Dębem Wielkim. W uroczystości wzięli udział
kombatanci, przedstawiciele władz
lokalnych, służb mundurowych,
placówek oświatowych. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych. Po
złożeniu kwiatów przy pomniku
poległych żołnierzy w Choszczówce Stojeckiej i Cygance zaproszeni
goście, mieszkańcy gminy oraz
uczniowie szkół z dyrekcją i nauczycielami udali się do kościoła
Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim, gdzie rozpoczęła się
główna cześć obchodów. Po nabo-

obronie naszej ojczyzny. W ramach
pracy nad poznawaniem sylwetki patrona szkoły udaliśmy się 13
września 2011r. do grobu dowódcy
Wołyńskiej Brygady Kawalerii gen.
Juliana Filipowicza do Otwocka. Po
drodze zatrzymaliśmy się przy rondzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Stojadłach i upamiętniliśmy
rocznicę bitwy poprzez zawiązanie
biało-czerwonych wstążek i zapalenie zniczy przy tablicach z napisem
Wołyńska Brygada Kawalerii. Przy
grobie dowódcy złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy znicze oddając hołd
bohaterowi. Następnie udaliśmy
się do Sanktuarium Matki Bożej
Swojczowskiej w Otwocku, patron-

żeństwie uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali program artystyczny. Następnie udaliśmy się na miejscowy cmentarz. Tam przy Mogile
Żołnierzy Września 1939r. miały
miejsce: apel poległych, salwa honorowa i okolicznościowe przemówienia. Uroczystość środowiskowa
stanowiła zwieńczenie pracy dydaktycznej i wychowawczej mającej na celu kultywowanie pamięci
i heroizmu żołnierzy walczących w

ki Wołyńskiej Brygady Kawalerii.
Kolejnym punktem była wizyta
w Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich, którym do 1935 r. dowodził
Gen. Filipowicz, tam zwiedziliśmy
ekspozycję związaną z tą formacją
zbrojną. W wycieczce towarzyszyli nam: Kustosz Muzeum 7. Pułku
Ułanów Pan Artur Piętka oraz lokalny historyk Pan Jan Majszyk.
Wycieczka przybliżyła dzieciom
informacje dotyczące walk naszego

patrona we wrześniu 1939 roku, poszerzyła wiedzę
z zakresu sztuki wojskowej, kawalerii i oręża jakim dysponowało
wojsko polskie w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Uczniowie klasy VI a, pod kierunkiem p. Katarzyny Janiak, przygotowali Akademię z okazji Dnia
Patrona Szkoły. Dzięki niej poczuliśmy klimat i ducha tamtych czasów.
DZIEŃ NAUCZYCIELA.
14 października niezmiennie od lat
jest obchodzony jako Święto Edukacji Narodowej. W naszej szkole
dzień ten jest okazją do wyrażenia
wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły za trud i poświęcenie
włożone w pracę z dziećmi. Dla
wszystkich jest to dzień niezwykły,
dlatego też 13 października uczniowie klasy Va przedstawili zabawną
inscenizację, w której ukazali jak
trudna jest praca nauczyciela. Tego
dnia nie zabrakło podziękowań,
przemówień i miłych gestów
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW.
Do grona uczniów naszej szkoły
dołączyło 79. pierwszaków. Uroczystość miała miejsce 27 października 2011r. Wydarzenie to
poprzedzał dwumiesięczny okres
nauki, pracy, zabawy i poznawania
obowiązków szkolnych. Udekorowana sala gimnastyczna wypełniła
się po brzegi. Swoją obecnością
uroczystość uświetnił Wójt Gminy
p. Krzysztof Kalinowski, Dyrektor
Szkoły p. Krzysztof Rek, Wicedyrektor p. Agnieszka Wojda, rodzice, babcie i dziadkowie. Na końcu,
w granatowych biretach, pojawili
się mali bohaterowie wieczoru.

Nadszedł długo wyczekiwany czas
ślubowania na sztandar szkoły.
Pierwszaki z przejęciem i powagą
recytowały tekst przysięgi, przeszły
przez symboliczną bramkę do klasy
pierwszej. Pani Wicedyrektor ciepłym uściskiem dłoni gratulowała
wszystkim, a Pan Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasował każdego pierwszaka na ucznia szkoły.
Panie wychowawczynie i rodzice
wręczali okolicznościowe dyplomy i odznaki. Pan Wójt po złożeniu życzeń wręczył najmłodszym
uczniom słodycze, a Pan Dyrektor
przekazał gospodarzom klas kroniki, życząc by ich strony utrwalały
miłe chwile uczniowskiego życia.
Również rodzice, ślubując, złożyli
deklaracje wspierania swoich pociech w nauce i rozwijaniu pasji.
Po części oﬁcjalnej pierwszaki zaprezentowały artystyczny dowód
gotowości szkolnej: odważnie
recytowały wiersze, z dziecięcą
radością śpiewały piosenki. W ich
repertuarze nie zabrakło utworów
w języku angielskim. Udowodniły,
że wytrwałą pracą, systematycznymi ćwiczeniami i wsparciem dorosłych można przetrzeć szlaki do
klasy pierwszej.
DZIEŃ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Pielęgnujemy tradycje narodowe
i patriotyczne. Okazją do przypomnienia wydarzeń historycznych
sprzed lat był uroczysty apel przygotowany przez uczniów z klasy
VIa pod kierunkiem p. Katarzyny
Janiak. Uświetnił szkolne obchody rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. W części
artystycznej nasi wychowankowie

przypomnieli wszystkim jak trudna
i daleka droga wiodła całe pokolenia Polaków do wymarzonej niepodległości.
KONKURSY.
26 września 2011r. w eliminacjach szkolnych X KONKURSU
RECYTATORSKIEGO IM. MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ
SZCZEPANKOWSKIEJ “Ocalić
od zapomnienia” zwyciężyły: Julia
Pieńkosz z kl. Ia, Natalia Kalinowska z kl. Ia, Julia Kalinowska z kl.
IVa, Martyna Miftadinow z kl.
Vb. Wyróżnienia otrzymali: Daniel
Kaczmarek z kl. Ia, Weronika Tkaczyk z kl. Vb, Klaudia Jadczak z kl.
IVb. Natalia oraz Julia Kalinowskie
zwyciężyły w gminnych eliminacjach i zakwaliﬁkowały się do Finału Powiatowego.
Uczniowie kl. VI wzięli udział
w Olimpiadzie Franciszkańskiej.
W związku z rokiem św. Maksymiliana mieli wykonać pracę plastyczną na temat: „Św. Maksymilianmęczennik z Auschwitz. Pierwsze
miejsce w etapie szkolnym zdobył
Michał Batycki z kl. VIb.
28 października odbył się Szkolny
Konkurs Ortograﬁczny. Pierwsze
miejsce zajęła Julia Kalinowska,
drugie Maria Brzóska i Jan Trebnio,
a trzecie Zuzanna Stypuła i Justyna
Zawada – wszyscy z kl. IVa.
WYCIECZKI.
Uczniowie klas 0-III uczestniczyli
w wielu ciekawych wycieczkach.
Klasy „0” wyjechały do Sali Zabaw
Kolorado w Warszawie. Klasa Ic
zwiedziła Muzeum Archeologiczne
w Warszawie. Dzieci obejrzały wystawy tematyczne i uczestniczyły
w lekcji muzealnej. Klasy II wybra-

ły się do Ogrodu Zoologicznego.
Klasy III brały udział w zajęciach
artystycznych: ceramiki, ﬁlcowania
i malowania na szkle w Łucznicy
koło Pilawy. Wybrały się również
na zwiedzanie Stadionu Narodowego, Muzeum Techniki i willi „Milusin” w Sulejówku.
UNIWERSYTET DZIECI.
Stowarzyszenie „Szkoła z Uśmiechem” działające przy naszej
szkole zorganizowało Program
„Uniwersytet Dzieci w Szkole”.
Jest to innowacyjny program edukacyjny skierowany na wszechstronne rozwijanie zainteresowań
naukowych dzieci. Cykl obejmuje
w bieżącym roku szkolnym 10.
warsztatów naukowych z pięciu
nauk: społecznych, przyrodniczych,
humanistycznych,
formalnych
i politechnicznych. Sale zamieniają się w laboratoria, przyjeżdżają
naukowcy, panuje niepowtarzalna
atmosfera. Na zakończenie projektu planowany jest dla młodych
studentów wykład na jednej z Warszawskich Uczelni Wyższych (UW,
SGGW). Doświadczenia zdobyte
z tych nowych form i źródeł przekazu z pewnością wykształcą bezcenne umiejętności uczenia się dzieci,
pozwolą odkryć pasje i talenty.
Może to właśnie pośród naszych
dzieci będzie/jest wybitny naukowiec….

Krzysztof Rek
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

R

ok 2011/2012 powitało w naszej szkole 188
uczniów i 16 nauczycieli.
Najmłodsze dzieci w ramach programu MEN „Radosna Szkoła” otrzymały
nowe, atrakcyjne miejsce
zabaw. Do jego powstania
w bardzo dużym stopniu
przyczynili się ich rodzice, którzy wyremontowali
i doposażyli salę rekreacyjną. Została odnowiona
i ozdobiona sala lekcyjna
klasy V b. Szkolna świetlica,
w której dzieci jedzą posiłki
i przebywają w oczekiwaniu na autobus, otrzymała
nowe, ładne krzesełka. We
wrześniu uczniowie klas IV–
VI uczestniczyli w powiatowych zawodach piłkarskich
i sztafetach przełajowych.
Szymon Walasek i Piotr Smo-

lak reprezentowali szkołę
w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej woj. mazowieckiego na szczeblu regionalnym
w Siedlcach. Piątoklasista, Szymon Walasek zajął
w nich 4 miejsce i zakwaliﬁkował się do ﬁnału, który
odbędzie się na wiosnę.
Na początku roku szkolnego odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski
im. M. Chełmońskiej
–Szczepankowskiej.
W eliminacjach gminnych
w grupie najlepszych znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Paulina
Reda z klasy II i Paulina
Jakubowska z kl. V b, które reprezentowały Gminę
Dębe Wielkie na szczeblu
powiatowym. Do rejonowego etapu Konkursu Poloni-

stycznego, organizowanego
przez Kuratorium Oświaty
w Warszawie, zakwaliﬁkowała się szóstoklasistka – Katarzyna Rafalska.
14 października odbyła
się uroczystość przyjęcia
pierwszoklasistów do grona
uczniów. W święcie pierwszaków uczestniczyli rodzice, nauczyciele i honorowi
goście, w osobach Pana
Wójta, proboszcza paraﬁi
w Chrośli i przewodniczącej Rady Rodziców.
W październiku świętowaliśmy także Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych, a w ramach
tych obchodów zostały
zorganizowane
konkursy plastyczne i czytelnicze. Ich zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe

i zakładki propagujące
czytelnictwo. Najlepsi czytelnicy z klasy II, uczestniczyli w zorganizowanym
przez Bibliotekę Gminną spotkaniu autorskim
z p. A. Grabowskim.
Od listopada szkoła realizuje projekt „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół. III edycja”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w jego ramach
„Akademię Wsparcia”,
wspomagająca wszechstronny rozwój dzieci.
Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie

Paulina Reda
uczestniczka Konkursu Recytatorskiego
im. M. Chełmońskiej – Szczepankowskiej
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

W

tym roku szkolnym
pracujemy pod hasłem: „Moje pasje i zainteresowania”.
Od 1 września 2011r. dzieci z oddziału przedszkolnego szkoły uczestniczą
nieodpłatnie w zajęciach
jęz.angielskiego. W szkole
funkcjonuje także codziennie do godz. 17 świetlica
szkolna. Przy współpracy
z GOPS-em Gminy Dębe
Wielkie uczniowie w każdy wtorek mają możliwość
uczestniczyć w wyjazdach
na basen.
Wydarzenia które miały
miejsce w szkole od 1 września 2011r.: uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
-„Bezpieczeństwo w sieci „
pogadanka - ﬁrma Vision,
udział w Misjach Świętych

w Paraﬁi p.w. św. Wawrzyńca w Gliniance,Święto Patrona - 27 września,
udział w uroczystościach
rocznicowych pod pomnikiem Szarych Szeregów
w Mińsku Mazowieckim,
udział w uroczystościach
rocznicowych bitwy pod
Dębem Wielkim, spotkanie z policjantami ze Stołecznej Komendy Policji,
warsztaty „Bezpieczeństwo
na drodze”, warsztaty dla
uczniów „Cyberprzemoc”,
„Rozwiązywanie konﬂiktów
w grupie”, Międzynarodowy
Dzień Tabliczki Mnożenia,
apel z okazji Święta Niepodległości, udział w obchodach rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
w DębemWielkim,dzień teatru
w oddziale przedszkolnym,

wycieczka: Drohiczyn – Białowieża – Grabarka, wyjazd
uczniów klasy III do Centrum Kopernika, wyjazd do
Józefowa na przedstawienie
„Cztery pory roku„ połączone
z wróżbami andrzejkowymi,
ślubowanie uczniów klasy I.
W uroczystości uczestniczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie –
pan Krzysztof Kalinowski.
Na początku uroczystości
pierwszaki wykonały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem
wychowawcy pani Barbary Sabak. Następnie
uczniowie klasy VI, przygotowali tor przeszkód
zakończony spożyciem
plasterka cytryny. Po pokonaniu trudności uczniowie klasy I złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu

Dyrektor szkoły oraz pan
Wójt wręczyli najmłodszym uczniom upominki.
Klasa I od Pani Dyrektor
otrzymała do sali lekcyjnej zegar ścienny oraz
urządzenie
wielofunkcyjne do odtwarzania plików audio różnego typu.
Uczestnicy uroczystości
mogli pokrzepić swoje siły
podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego
przez Rodziców uczniów
klasy I. Następnie dla
uczniów i absolwentów
rozpoczęła się dyskoteka połączona z wróżbami
andrzejkowymi. Udział
w licznych konkursach:•Indywidualne biegi
przełajowe gdzie Gabriel
Ajdacki zajął II miejsce
•Szkolny konkurs pla-

styczny „Szare Szeregi-patron naszej szkoły”
•Wojewódzki
Konkurs
Plastyczny „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego,
więc myślę”•Zgłoszenie
do projektu UNICEF-u
„Wszystkie kolory świata”
•Kuratoryjne Konkursy
Przedmiotowe – zakwaliﬁ-

kowanie się 2 osób do etapu powiatowego
•Szkolny konkurs na najpiękniejszy wiersz o naszej
szkole.
Katarzyna Rosochacka
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

W

roku
szkolnym
2011/2012 w naszej
szkole wiele się wydarzyło. Jak co roku wspólnie
z przedstawicielami władz
gminnych nasi uczniowie wraz z nauczycielami
składali kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
bohaterów walk pod Cyganką we wrześniu 1939 r.
Ogromną radość sprawiły nam uczennice Izabela
Wiercioch z kl. V i Sylwia Szuba kl. VI, które
w powiatowych biegach
przełajowych zajęły III
miejsca., tym samym kwaliﬁkując się do udziału w
zawodach regionalnych.
Sylwia Szuba w zawodach
na szczeblu regionalnym
zajęła III miejsce i zakwaliﬁkowała się do udziału
w zawodach wojewódzkich.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i kl. III pod
kierunkiem wychowawców przygotowały montaż
słowno – muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie słowami
wierszy i piosenek przekazywali podziękowania dla
swoich nauczycieli.
Uroczystość, którą każdy
pierwszoklasista na długo
zapamięta, było ślubowanie. Pod kierunkiem
p. Bożeny Wolszczak
a w obecności p. Dyrektor,
nauczycieli, rodziców
i zaproszonych gości
złożyli uroczyste ślubowanie i zaprezentowali program artystyczny,
w którym ukazali swoje
liczne talenty. 21.10.2011
r. w sali OSP w Dębe
Wielkim odbyło się bar-

dzo interesujące spotkanie z autorem książek dla
dzieci panem Andrzejem
Markiem Grabowskim,
w którym wzięli udział
uczniowie klasy pierwszej. 28.X.2011r. obchodziliśmy Święto Szkoły.
Uczniowie klasy V pod
opieką p. Małgorzaty Michalczyk zaprezentowali program artystyczny,
w którym przypomnieli
i przybliżyli postać nasz
ego patrona Tadeusza
Kościuszki. Uroczystość
z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod bacznym
okiem p. Alicji Nowickiej
i p. Krzysztofa Więch
przygotowali uczniowie
klas IV-VI. Oprawę muzyczną do wszystkich uroczystości opracowywała

p. Ewa Szymańska – Kopcińska, a przy dekoracjach
pomagała p. Ewa Dobrodziej.
W szkole odbyło się wiele
konkursów, które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem uczniów. Z okazji
Dnia Papieskiego nauczycielka religii p. Ewa Krasnodębska zorganizowała
konkurs wiedzy o Janie
Pawle II, a w październiku
konkurs na najładniejszy
i najciekawszy różaniec.
Pani Danuta Piotrkowicz
i p. Małgorzata Michalczyk przeprowadziły eliminacje do kolejnej edycji
KONKURSU MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ –
SZCZEPANKOWSKIEJ.
Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „ Je-

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
roku szkolnym 2011/2012
W
do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Przedszkole za-

pewnia bezpłatne korzystanie
z zajęć w ramach realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego 5 godzin dziennie
od godz.7.00 do godz. 12.00. Zarówno grupa „ maluszków”, jak
i grupa „ starszaków” pracuje
w oparciu o program „Nasze
Przedszkole” i roczny plan pracy
opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznej, którego tematem
wiodącym jest temat: „Polska
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w Europie”. W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe: a). nieodpłatnie: katecheza; b).
odpłatnie dla chętnych dzieci): język
angielski , nauka tańca i rytmika.
Mając na uwadze wychowawczą
funkcję sztuki na początku bieżącego roku szkolnego zostały zaplanowane comiesięczne teatrzyki.
Dzieci obejrzały inscenizację bajki
pt. „Słoń Trąbalski”, „Pszczółka
Kaja i przyjaciele”. W październiku
byliśmy także z przedszkolakami
w teatrze „Baj” na sztuce pt. „Tymoteusz wśród ptaków”. Na po-

czątku października dla grupy „starszaków” zorganizowane zostało
spotkanie z panem policjantem.
Dzieci miały możliwość przymierzenia czapki, kamizelki i obejrzenia innych akcesoriów związanych
z zawodem policjanta. W ramach
współpracy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Mińsku Mazowieckim pani logopeda
dokonała u naszych dzieci przesiewowego badania mowy i udzieliła
nauczycielkom wskazówek do
dalszej pracy. Gościliśmy także,
panią psycholog, która wygłosi-
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ła dla zgromadzonych rodziców
prelekcję na temat: „Wyznaczenie
granic dzieciom” oraz udzieliła odpowiedzi na wszystkie nurtujące
rodziców pytania. Rada Pedagogiczna jeszcze raz wyraża wdzięczność dla pracowników Poradni za
współpracę. W najbliższym czasie
w grupie „starszaków” odbędzie się
zajęcie otwarte dla rodziców.
Wiesława Pełko
Dyrektor Przedszkola Gminnego

stem uczestnikiem ruchu
drogowego, więc myślę ”.
Pani Małgorzata Tyrańska
od początku roku szkolnego przeprowadza konkurs,
który zakończy się pod
koniec roku szkolnego
„ Aktywny czytelnik”.
Uczniowie kl. O–III pod
opieką wychowawców,

i uczniowie kl. IV–VI pod
opieką p. Ewy Dobrodziej,
co dwa tygodnie jeżdżą na
basen do Mińska Mazowieckiego, gdzie pod kierunkiem
instruktora uczą się pływać.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

Z ŻYCIA SZKÓŁ

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA
LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

W

piątek 21 października 2011 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs pięknego czytania dla
uczniów klas pierwszych.
Wzięło w nim udział 10 osób.
Przygotowała go i prowadziła p. Bożena Caban-Drzewińska, a w jury zasiadały
– p. dyr. Jolanta Kościuch,
p. Beata Piraszewska oraz
przewodnicząca – p. Sylwia
Szymczak. Konkurs składał
się z trzech części. Na początek każdy czytał wcześniej przygotowany przez
siebie dowolny fragment,
potem dostawał kolejny
tekst z książki dla młodzieży.
W końcowym etapie uczestnicy otrzymali krótkie „łamańce językowe” mające na
celu sprawdzenie dykcji każdego ucznia.Trzecie miejsce
zajęła Aleksandra Kupińska
kl. 1a, drugie- Alicja Wincenciuk kl. 1d, a niekwestionowanym zwycięzcą został
kolega czytający z wielką
pasją – Mateusz Geresz kl I
c., Maciej Turlejski kl. III c
Kilkunastu uczniów naszej
szkoły wyjechało 11 październikadoHospicjumZgromadzenia Księży Marianów
w Warszawie przy ulicy Tykocińskiej gdzie wzięli udział
w szkoleniu w zakresie:
pomoc duchowa chorym,
pomoc
psychologiczna,
proﬁlaktyka i pielęgnacja
przeciwodleżynowa wraz
z wybranymi elementami
pielęgnacji chorych. Najwięcej emocji dostarczyły zajęcia praktyczne. Pod opieką
pani z hospicjum każdy musiał wykazać się umiejętnością zmiany prześcieradła
pod osobą „przykutą” do
łóżka. Wszyscy dostali certyﬁkaty ukończenia szkolenia oraz cebulki żonkili,
które kolejny raz posadziliśmy przed szkołą jako Pola
Nadziei.
Wszyscy są zgodni, że życie
nauczyciela to nie „kraina
mlekiem i miodem płynąca”.
Żeby pedagodzy chociaż na
chwilę mogli się oderwać
od tej szarej codzienności,
uczniowie naszej szkoły
w dniu Święta Edukacji Narodowej przygotowali „Galę
Nauczycielskich Oskarów”.
W tym roku prowadzącymi
byli Mateusz Proczek kl. 3b
oraz Paulina Cudnik (również kl. 3b)

Nauczycieli
nagradzano
w kategoriach: „Gorący
uśmiech” – nauczyciel, któremu serdeczny uśmiech nigdy nie schodzi z ust; „Złoty
adidas” – pedagog najbardziej wysportowany i najlepiej motywujący do wysiłku; „Sokole oko” – temu
nauczycielowi nie umknie
żadna, nawet najmniejsza
ściąga; „Mega magiel”ten belfer słynie z tego, że
uwielbia sprawdzać wiedzę
uczniów za pomocą ciągłych odpowiedzi ustnych,
kartkówek i testów; „Bratnia
dusza” – nauczyciel, którego serce ogarnie każdego
ucznia; „Debiut roku” – belfer, który niedawno rozpoczął pracę w naszej szkole,
a już zdobył uznanie
uczniów; „Belfer roku”
– jedyny, niepowtarzalny
i niezastąpiony, po prostu
nauczyciel idealny; Oprócz
wręczania nagród prezentowane były krótkie scenki
kabaretowe przedstawiające
szkolne perypetie. Największy entuzjazm wywołał skecz
opowiadający o grupie nieco
specyﬁcznych uczniów, których uczyła zmęczona życiem nauczycielka – w tej
roli świetna Magda Jackiewicz kl. 3b. Swój talent zaprezentować mogły również
nasze koleżanki: Paulina
Cudnik, Weronika Krawczyk
i Kinga Grala, które umiliły
wszystkim czas, śpiewając znane i lubiane piosenki
młodzieżowe. Na oklaski zasłużył także Maciej Turlejski
znany ze swojej muzykalnej
duszy. Wykonał on „Marsz
turecki” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po zakończonych występach był czas
na rozdanie nauczycielom
słodkich podarunków, złożenie życzeń oraz krótkie przemówienia i podziękowania
ze strony pani dyrektor oraz
pana wójta Krzysztofa Kalinowskiego.
Oto wielcy wygrani:„Gorący uśmiech”- p. Marta Samoder ; „Złoty adidas”- p.
Agata Mika-Orłowska, „Sokole oko”- p. Małgorzata
Krzyszczak; „Mega magiel”p. Anna Kalinowska „Bratnia dusza”- p. Marta Samoder ; „Debiut roku”- p. Anna
Zawadzka ;„Belfer roku”- p.
Marta Samoder. Trawestując
Mickiewiczowskie słowa,

można powiedzieć, że „Krasomówstwo nie jest sztuką
łatwą ani małą”. Z tego powodu jesteśmy szczególnie
dumni, iż naszemu uczniowi, Mateuszowi Proczkowi,
udało się powtórzyć sukces
z ubiegłego roku, kiedy znalazł się wśród osób nagrodzonych za występ oratorski.
Wziął udział w Powiatowym
Konkursie Krasomówczym
„Ziemia Mińska …jakiej
nie znamy” organizowanym
przez PTTK oraz MSCDN
w Mińsku Mazowieckim.
Nasz, rzec by można „etatowy”, konferansjer, recytator,
krasomówca przygotowywany praz p. Marlenę Pilarską wystąpił po raz kolejny
z gawędą dotyczącą niezwykłych postaci regionu. Zdobył uznanie wśród jury pod
przewodnictwem Stanisława
Górki, aktora i pedagoga,
zdobywając II miejsce. Zwycięzcy gratulujemy i żałujemy, że w tym roku opuści
mury naszej szkoły. Mateusz
wziął udział również udział
w promocji książki „Ziemia
Mińska… jakiej nie znamy
w wystąpieniach krasomówczych uczniów”, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
Przypomniał zgromadzonym swą orację „Smutne
i wesołe historie dworków
w gminie Dębe Wielkie”
oraz zachęcał do lektury
pozycji, która zawiera wiele ciekawych informacji
dotyczących historii, kultury oraz etnograﬁi naszego regionu. Skrajne opinie
krytyków skusiły uczniów
gimnazjum do tego, by udać
się do kina wraz z organizatorkami wyjazdów: p. Olgą
Laskowską i p. Marleną Pilarską. Mieli okazję
skonfrontować własne opinie z recenzjami fachowców. Młodzież z zaciekawieniem uczestniczyła
w projekcji, zwłaszcza zachwycała się szlagierami
z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, pieśniami patriotycznymi
w wykonaniu Nataszy
Urbańskiej, ale przede
wszystkim niezwykle pieczołowicie przygotowanymi scenami batalistycznymi, które dzięki technice
3 D wyglądały imponująco.
Uczniowie byli zaciekawie-

ni ﬁlmem, który pogłębił ich
wiedzę na temat m. in. sylwetki Józefa Piłsudskiego.
Mieli okazję poszerzyć ją
już w roku ubiegłym, uczestnicząc w wycieczce Śladami Piłsudskiego na Ziemi
Mińskiej oraz biorąc udział
w projekcie edukacyjnym
Café Milusin. Uczniowie
gimnazjum po raz kolejny
odpowiedzieli na zaproszenie Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza
i dn. 28.10.2011 r. pod opieką p. Beaty Piraszewskiej
i Marleny Pilarskiej wyruszyli do Mińska Mazowieckiego, by w murach
gościnnej Miejskiej Szkoły
Artystycznej obejrzeć spektakl „W krzywym zwierciadle”. Jego bohater, pan Leon,
po licznych perypetiach decyduje się nie napisać scenariusza komercyjnego serialu
emitowanego przez telewizję. Z jego decyzją nie może
się nikt pogodzić, nawet
żona, która pragnęła nie tylko
sławy, ale i życia w luksusie.
Spektakl miał pokazać młodemu widzowi odwieczny
konﬂikt między wiernością
samemu sobie, swoim poglądom a pokusą posiadania
coraz liczniejszych dóbr materialnych. Sztuka podobała
się gimnazjalistom i w drugim semestrze planują wyjazd na kolejną sztukę graną
przez artystów z Wrocławia.
Tym razem będzie to klasy-

ka- „Skąpiec”.11 listopada…
Święto Niepodległości…
Chłodny, mglisty wieczór….
Tego dnia wielu Dębian
zamiast zasiąść wygodnie
przed telewizorem udało
się do miejscowej świątyni,
by wziąć udział we mszy
świętej celebrowanej m. in.
w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej również poczty sztandarowe reprezentujące kombatantów, Zarząd OSP
w Dębem Wielkim oraz szkoły podstawowe i gimnazjum.
Ksiądz proboszcz podczas
homilii przypomniał o tym,
iż Kościół był przez wiele
lat ostoją polskości, bronił
przed wynaradawianiem,
zarówno podczas zaborów,
jak i w czasie trudnej drogi
do wolności w latach komunizmu. Omówił sylwetki
wielu wybitnych postaci,
którzy nieśli ludziom radość,
pociechę, nadzieję. Szczególnie zaakcentował zasługi
bł. Honorata Koźmińskiego- patrona sąsiedniej Paraﬁi
w Chrośli.Swoistą kontynuacją reﬂeksji kapłana był
z pewnością tegoroczny
montaż słowno- muzyczny
z okazji Święta Niepodległości, który zgromadził po
liturgii wielu paraﬁan. Został
przygotowany przez uczniów
Gimnazjum
Gminnego
w Dębem Wielkim pod kierunkiem p. Beaty Piraszewskiej, p. Marleny Pilarskiej
oraz p. Doroty Późnieckiej.

W koncercie brali również
udział: p. wójt Krzysztof
Kalinowski, który recytował
wiersz i śpiewał, córka Julia grająca na pianinie walca Chopina oraz Alicja Bąk
prezentująca swój talent wokalny. Organizatorzy przedsięwzięcia postanowili nie
przestawić schematycznej
akademii zawierającej suche
fakty historyczne, daty, biograﬁe wielkich postaci, które szybko umykają z naszej
pamięci, ale „zagrać na emocjach” oglądających, dotrzeć
do serc, uwrażliwić…. Trudno bowiem mówić inaczej
o naszej historii w miesiącu
reﬂeksji, zadumy, nostalgii,
miesiącu szczególnego pielęgnowania grobów, czyszczenia pożółkłych fotograﬁi
na nagrobnych medalionach.
Widzowie mogli więc posłuchać przejmujących wierszy romantyków, pieśni patriotycznych, nastrojowych
utworów instrumentalnych.
Efekty świetlne, akustyczne, scenograﬁa, kostiumy,
odtańczony fragment „Poloneza” Ogińskiego pomagały
oddać atmosferę nostalgii,
zadumy, jaka towarzyszyła
tej „opowieści”. Program
zatytułowany „Listopadowe
skojarzenia, czyli impresja
patriotyczna” miał uświadomić zgromadzonym, jak
ważne jest to, że żyjemy
w wolnym kraju, przypomniał o konieczności pamięci o tych, którzy umarli
w obronie suwerenności.
Z pewnością jest kolejną
udaną uroczystością przygotowaną przez młodzież gimnazjalną, która uświadamia,
że święta państwowe to nie
tylko dzień wolny od pracy
i nauki, ale także czas na modlitwę, wzruszenie, reﬂeksję i zadumę. Zadumę nad
tym, jakim jestem Polakiem
i co mogę jeszcze zrobić dla
mojego kraju i mojej „małej
Ojczyzny”. Zadumę nad tym
wreszcie, że patriotą mogę
być nie tylko w czasie wojny,
ale i w czasie pokoju, jeśli
będę pamiętać o tym, o czym
mówią słowa piosenki: „Na
miły Bóg, życie nie tylko po
to jest, by brać, życie nie po
to, by bezczynnie trwać…”
Jolanta Kościuch
Dyrektor
Gimnazjum Gminnego
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Urząd Gminy DĘBE WIELKIE
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34
www.debewielkie.pl, e - mail sekretariat@debewielkie.pl

konsultacje w urzędzie

3. Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem Wielkim.
Przyjęcia interesantów
- I i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00
– 12.00, pok. Nr 28
Urzędu Gminy Dębe
Wielkie
4. Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

5. Spotkania Związku
Emerytów i Inwalidów
Koło nr 3 Dębe Wielkie
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.
10.00 – 12.00 odbywają
się spotkania w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. Nr 28.

REKLAMA

2. Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00 w
pokoju nr 28 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.

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

REKLAMA

1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds.
Uzależnień przyjmuje
interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 16.00.
Konsultacji
udziela
Pan Stanisław Pilewski
( konsultant ds. uzależnień). Punkt mieści się
w pokoju nr 28 Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone są konsultacje w zakresie:
• uzależnienia
• picia problematycznego
• współuzależnienia
•przemocy domowej

