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otwarcie kompleksu boisk
w rudzie i hali Sportowej
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Turniej piłki nożnej halowej
o puchar wójta gminy dębe wielkie

akTualnoŚCi

SZanowni mieSZkaŃCY i prZedSiębiorCY
To był dobry rok dla Gminy Dębe Wielkie. Rok wielu oczekiwanych inwestycji
oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. W tym roku oﬁcjalnie oddaliśmy do użytku trzy
nowe obiekty sportowe: boisko przy Szkole Podstawowej w Górkach, kompleks boisk sportowych w Rudzie oraz największe przedsięwzięcie obecnej kadencji – pełnowymiarową halę
sportową w Dębem Wielkim. Każdy z tych obiektów był częściowo doﬁnansowany
ze środków zewnętrznych, w sumie w wysokości przekraczającej 1,5 miliona złotych: boiska
z dotacji unijnych, a hala sportowa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 2013
roku dzieci mogą już korzystać z nowego bezpiecznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.
Czas poświęcony budowie infrastruktury sportowej nie zahamował jednak innych ważnych
inwestycji. Jesienią, m.in. dzięki pozyskanej przez gminę Dębe Wielkie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach środków z Unii Europejskiej w wysokości ponad 3 milionów złotych, rozpoczęły się prace przy budowie 6 kolejnych kilometrów sieci kanalizacyjnej i rozbudowie oczyszczalni ścieków. W listopadzie, po opracowaniu projektu gmina
otrzymała również pozwolenie na budowę kolejnych 45 kilometrów sieci wodociągowej w Cygance, Ostrów Kani, Rysiu,
Górkach i Dębem Wielkim. Przetarg na wykonawstwo zostanie ogłoszony już w przyszłym roku.
Sukcesywnie poprawiana jest jakość dróg gminnych. Wykonano podbudowę na drodze łączącej Cygankę z Choszczówką
Dębską oraz zmodernizowano ulicę Pedagogów w Dębem Wielkim.
Dzięki dotacji z budżetu gminy Gminna Spółka Wodna wykonała konserwację kilku kilometrów rowów melioracyjnych
w wyniku czego w wielu miejscach nie będzie już dochodziło do podtopień. Kolejny rok z rzędu doposażamy jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego.
Gmina Dębe Wielkie to miejscowość historyczna, dlatego od lat kultywuje się tu tradycje patriotyczne.
Uroczyście obchodzone były kolejne rocznice bitew pod Dębem Wielkim w Powstaniu Listopadowym oraz kampanii wrześniowej 1939r. Trzeci raz z rzędu koncertem przygotowanym przez uczniów Gimnazjum Gminnego uczczono w kościele w
Dębem Wielkim odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Gminna Biblioteka Publiczna rozwija swoją działalność organizując
spotkania z autorami współczesnej literatury.
W tym roku gmina wzbogaciła się o nowe wydawnictwo – album „Sacrum Ziemi Dębskiej”, który stanowi świadectwo
wiary mieszkańców.
Ziemia Dębska była w tym roku również areną wielu zmagań sportowych: poczynając od turniejów tenisowych i piłkarskich na wyścigu kolarskim o randze ogólnopolskiej kończąc. Gminny Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „Płomień”
Dębe Wielkie jest liderem jesiennej rundy w siedleckiej A klasie piłki nożnej i ma duże szanse na awans do ligi okręgowej.
W bieżącym roku gmina Dębe Wielkie została doceniona za korzystanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu
Społecznego i wyróżniona tytułem Ambasadora EFS.
W przyszłym roku gminę Dębe Wielkie czekają nowe inwestycje i wydarzenia.

W tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia życzę mieszkańcom Ziemi Dębskiej wesołych
i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych, wytchnienia od pośpiechu dnia codziennego,
a w nadchodzącym Nowym 2014 Roku wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2013r. Urząd Gminy Dębe Wielkie nie pracuje.
W związku z powyższym w trzy kolejne piątki tj. 13 grudnia, 20 grudnia i 27 grudnia 2013r,
Urząd Gminy Dębe Wielkie będzie pracował od godz. 800 do godz. 1600.

inTerneTowa baZa Firm

S

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

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

reklamY w biuleTYnie

S

Zarówno wpis jak
i przechowywanie danych
na niniejszej stronie firm
mających swoją siedzibę bądź oddział na terenie
gminy Dębe Wielkie jest
całkowicie bezpłatne.
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zanowni Przedsiębiorcy, zgodnie z wydanym dnia 15 listopada 2011r.
Zarządzeniem nr 1/2011
w sprawie: ustalenia cennika oraz sposobu umieszczania reklam w Biuletynie
Informacyjnym gminy Dębe Wielkie, mogą Państwo
w dalszym ciągu zamieszczać swoje reklamy w Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie. Biuletyn
gminny wydawany jest raz na

kwartał i dystrybuowany jest
na terenie całej gminy. Aby
zamieścić swoje ogłoszenie
należy wypełnić zamówienie o umieszczenie reklamy
i złożyć je w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem
Wielkim, ul. Strażacka 1 (budynek Straży Pożarnej). Zamówienie dostępne jest także na stronie internetowej
www.debewielkie.pl w zakładce BAZA FIRM.

W naszej gminie zameldowanych jest
9295 mieszkańców na pobyt
stały i 176 osoby na pobyt czasowy
( stan na dzień 11 grudnia 2013r.)

uSŁuga newSleTTer

N

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

piĄTek dniem
wewnęTrZnYm

S

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

TabliCa ogŁoSZeŃ

N

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

wYmiana TabliC adreSowYCh

S

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

gminnY porTal mapowY

N

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

i kliknąć na zakładkę Gminny Portal Mapowy. Za pomocą sekcji wyszukiwania znajdą Państwo mechanizmy do
wyszukiwania w systemie
miejsc, dla których znamy
adresy lub numery działek
ewidencyjnych.

akTualnoŚCi

konSulTaCJe SpoŁeCZne

W

związku z uchwałą Nr XXXVII.0007.282.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie dotyczących zniesienia dwóch jednostek pomocniczych, podzielenia jednostki pomocniczej i utworzenia trzech jednostek pomocniczych oraz określenia ich granic, przedstawiamy informację proponowanego zakresu zmian granic sołectw.
1.Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami w formie:
a) zebrań wiejskich,
b) ankiet zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
c) wyrażenia opinii i umieszczenie jej w skrzynce skarg i wniosków znajdującej się
w holu budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie. Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Dębe Wielkie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem sołectwa Dębe Wielkie I, Dębe Wielkie II
i utworzeniem sołectwa Dębe Wielkie Wschód, Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie Południe?,
2. Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Ostrów Kania i włączenie części tego sołectwa do sołectwa Dębe Wielkie Centrum i Dębe Wielkie Wschód?
TerminY prZeprowadZenia konSulTaCJi SpoŁeCZnYCh (ZebraŃ)
w SoŁeCTwaCh gminY dębe wielkie :
lp

sołectwo
Dębe Wielkie I
I termin zebrania

data
godzina
konsultacji
2 stycznia
17.30
2014 r.

1 w przypadku
braku quorum
9 stycznia
17.30
II termin zebrania
2014r.
Dębe Wielkie II
I termin zebrania

3 stycznia
2014r.

2 w przypadku braku quorum
10 stycznia
II termin zebrania
2014r.
Ostrów Kania
I termin zebrania
3

17.30

17.30

2 stycznia
2014r.

19.00

w przypadku bra- 9 stycznia
ku quorum
2014r.
II termin zebrania

19.00

Mieszkańcy sołectw Dębe Wielkie I, Dębe Wielkie II i Ostrów Kani mogą wyrazić swoją opinię
wypełniając załączoną na
str. 16 Biuletynu ankietę.
Wypełnioną ankietę prosimy
dostarczyć do Urzędu Gminy
w Dębem Wielkim. Projekt
nowych granic sołectw przedstawiają załączone mapki.

miejsce
sala konferencyjna
w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3

sala konferencyjna
w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3

w miejscu zamieszkania Sołtysa
Pani Zofii Rogali,
adres: Ostrów Kania 3A

W związku ze wzrostem liczby mieszkańców w sołectwie
Dębe Wielkie I i Dębe Wielkie
II oraz z uwagi na rozwój gminy proponuje się nowy podział
miejscowości Dębe Wielkie.
Nowy podział nie tylko uporządkuje dotychczasowe granice sołectw znajdujących się
na terenie położonym w centrum gminy, ale również stwo-

rzy mieszkańcom lepszą możliwość rozwiązywania swoich
problemów.
Nowy podział daje mieszkańcom możliwość efektywniejszego rozwiązywania zadań
mniejszej społeczności.
Stanisław Kierat
Sekretarz
Gminy Dębe Wielkie

Zakup ZeSTawu hYdrauliCZnego dla oSp
dębe wielkie

G

poZYSkiwanie Środków ZewnęTrZnYCh

mina Dębe Wielkie w roku 2013 złożyła 14 wniosków, aby pozyskać fundusze
z Unii Europejskiej oraz ze
środków krajowych na łączną kwotę blisko 1,5 miliona
złotych. W ramach konkursu
nr 2/M/2012 „Małe projekty”
do Urzędu Marszałkowskiego
zostały złożone następujące
wnioski: „Zawody kolarskie
w gminie Dębe Wielkie” kwota dofinansowania 14 400 zł,
oraz Impreza edukacyjno-rekreacyjna „Żyj zdrowo i bezpiecznie w Dębem Wielkim”
na kwotę 25 000,00 zł, a także Wydruk albumu „Sacrum
Ziemi Dębskiej” na kwotę
11 312,00 zł. Ponadto w ramach konkursu Nr 2/O/2012
„Odnowa i rozwój wsi” został
złożony wniosek pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa wielofunkcyjnego boiska
i bieżni w Cygance” na kwotę 98 461,00 zł. Gmina Dębe
Wielkie złożyła również wniosek do Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na realizację
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi we wsi Cyganka - Etap III” przyznana kwota
dofinansowania 60 000,00 zł.
W ramach naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie otrzymano dofinansowanie dla trzech wniosków tj. „Segreguj odpady
w odpowiednie szuflady” konkurs dla dzieci i młodzieży
z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Dębe Wielkie
w kwocie 10 000,00 zł, oraz
„Segreguj odpady w odpowiednie szuflady” - warsztaty dla dzieci i młodzieży
z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Dębe Wielkie
w kwocie 17 500,00 zł, a także
wniosek pn. „Zakup Zestawu
hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem
Wielkim” na kwotę 20 000,00
zł. Złożono, także 2 wnioski
do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych: pierwszy dotyczy rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach projekt pt.
„Indywidualizacja nauczania
uczniów klas I-III w gminie
Dębe Wielkie”. Otrzymana
kwota dofinansowania projektu wynosi 141 235,30 zł. Natomiast drugi dotyczy wykluczenia cyfrowego w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka projekt pt.
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Dębe Wiel-

kie - z wiedzą przez świat” na
kwotę 697 710,00 zł. Projekt
ten zakłada lepszy dostęp do
Internetu dla dzieci i młodzieży z b. dobrymi wynikami
w nauce, oraz dla dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej jak i osób z grupy 50+.
Pozostałe wnioski tj. Wydanie
komiksu i gry komputerowej
pt. „Wygraj bitwę pod Dębem
Wielkim” na kwotę dofinansowania 33 959,08 zł oraz budowa placu zabaw „Raj Dziecka”
na kwotę 25 000,00 zł. Ponadto
w ramach konkursu „Odnowa
i rozwój wsi” zostały złożone
2 wnioski pt. „Ścieżka do informacji” - budowa chodnika
i miejsc parkingowych na ulicy Strażackiej i przy Urzędzie
Gminy w Dębem Wielkim na
kwotę dofinansowania projektu 200 000,00 zł oraz wniosek pt. „Boso przez świat”
- budowa chodnika na ulicy
Mazowieckiej i Lawendowej
w Chrośli na kwotę 138 000,00
zł. W chwili obecnej wnioski
są w trakcie rozpatrywania.
Agnieszka Rawska
Specjalista ds. pozyskiwania środków
z funduszy europejskich dla
jednostek organizacyjnych
Urzędu Gminy i Gminy

praCe wYkonane na drogaCh iX-Xii 2013r.

A

ura końca lata i okresu
jesiennego sprzyjała pracom drogowym, w dniach 28
września oraz 5 października wykonano w Rudzie na ul.
Leśnej 550 mb i w Walercinie
500 mb stabilizacji betonowej. W pracach trwających cały dzień pomagali mieszkańcy
oraz strażacy OSP Ruda, Cyganka, Górki. Dzięki ich zaangażowaniu zostało rozsypane
ręcznie odpowiednio 55 i 50
ton cementu zwilżonego wodą i przy użyciu sprzętu rolniczego wymieszane ze żwirem.
Za pomoc serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracowali z nami w te dni.

Ponadto wykonano: ul. Lawendowa w Chrośli 500 mb
nawierzchni z kruszywa betonowego, ul. Warszawska
w Cygance z przedłużeniem do Choszczówki Dębskiej 1400 mb. nawierzchni z kruszywa łamanego, ul.
Nadrzeczna, Batalionu Parasol i nowo budowanych dróg
w Dębem Wielkie utwardzenie wybranych odcinków kruszywem betonowym i żwirem,
ul. Wierzbowa w Cygance wywóz gruzu przekazanego przez
mieszkańców Cyganki.
Kontynuowano
okopywanie rowami odcinków dróg:
Aleksandrówka ul.Staropol-

ska, Ostrów-Kania ul. Powstańców, Dębe Wielkie
ul. Powstańców, Batalionu Parasol, nowa droga od ul. Osucha, Chrośla ul. Żwirowa, Cyganka ul. Szkolna i Strażacka.
Od listopada rozpoczęto przygotowania do zimy, wykonano kapitalny remont ciągnika
URSUS U 914 i posypywarki
RCW-3 oraz został zakupiony pług odśnieżny łamany V
wraz z systemem zawieszania
TUZ do ciągnika U914.
Tomasz Chomko
Podisnp. ds. nadzoru
i utrzymania dróg

Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że w dniu 27 września 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Dębe Wielkie
została podpisana umowa dotacji nr 0630/13/NZ/D na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dębe Wielkie”.
Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20 000.00 zł.

SegreguJ odpadY
w odpowiednie SZuFladY
Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że w dniu 30 października 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Dębe Wielkie
została podpisana umowa dotacji nr 0733/13/EE/D na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Segreguj odpady w odpowiednie szuflady - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie Dębe Wielkie”. Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 17 500.00 zł.

”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębe Wielkie” dofinansowane w formie dotacji zgodnie z umową z dnia 29.11.2013r. nr 779/13/OZ/D w wysokości 21.238,20 zł
w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 10.619,10 zł ( co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego zadania) i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 10.619,10 zł
(co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego zadania), co łącznie stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Powyższa kwota wystarczyła na zutylizowanie 3765 m2 azbestu, tj. 48,945 ton.
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budowa hali SporToweJ prZY ZeSpole SZkóŁ w dębem wielkim

P

rzedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w
ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012
rok z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w łącznej kwocie dofinansowania 1 200 000,00 zł.
Projektant hali: Biuro Projektowe „arch-dom” Spółka
Jawna Henryk Dołęgowski,
Ryszard Suchora, z siedzibą
w Białej Podlaskiej (21-500),
Plac Szkolny Dwór 28.
Wykonawca hali: Przedsiębiorstwo budowlano-Produkcyjne
Spółdzielnia „ZIB” ul. Fabryczna 5, 21-500 Biała Podlaska.
Umowa na wykonanie hali: z dnia 13.04.2012 roku
nr SR.032.5.2012
Termin zakończenia: 30.11.2013 r.
Zadanie wykonano przed terminem, w dniu 23.10.2013r.
uzyskano od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim ostateczne pozwolenie na
użytkowanie przedmiotowego
obiektu.
Zadanie wykonano rzeczowo,

zrealizowano w całości przedmiot zamówienia, jest on zgodny z zakresem prac według
przetargu zamówienia podstawowego rozstrzygniętego
w dniu 3 kwietnia 2012r.
Wybudowano halę sportową
przy gimnazjum w Dębem
Wielkim zlokalizowaną na
działce o nr ewid. 992/2.
Wybudowana hala została poprzez łącznik połączona na
każdej kondygnacji z istniejącym budynkiem gimnazjum.
Całkowita kubatura projektowanej hali wyniosła 15 706,84
m3, obiekt zgodnie z projektem posiada wymiary 33,90 x
52,36 m, przy czym sala gimnastyczna w niniejszym obiekcie posiada wymiary 24,18 x
45,14 m i wysokość w kalenicy
nieco ponad 11 metrów. Obiekt
wyposażono w instalacje techniczne: elektryczną, piorunochronną, c.o. zasilaną z kotłowni usytuowanej w budynku gimnazjum, wodociągowo
– kanalizacyjną, wentylację
mechaniczną i grawitacyjną
oraz teletechniczną.
Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej
z elementami żelbetowymi.

Dach z płyt warstwowych dachowych z rdzeniem styropianowym gr. 16 cm układanych
na drewnianej konstrukcji.
W obiekcie w poziomie parteru znajduje się sala sportowa
przeznaczona maksymalnie
do jednoczesnego przebywania 300 użytkowników, zaplecze szatniowo – sanitarne,
pokój nauczycielski z szatnią,
magazyn sprzętu sportowego,
sala do baletu i pomieszczenia
sanitarne. W poziomie piętra
zlokalizowano 4 sale dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i krzesełka dla widzów.
Roboty wykonano profesjonalnie z należytą starannością z
pełną rzetelnością oraz solidnością, a także zachowaniem
umownego terminu realizacji
zadania.
Wartość kosztorysowa i należność dla Wykonawcy budowy zadania podstawowego
w kwocie 4 398 431,50 zł brutto.
Dodatkowo wykonano zamówienie dodatkowe i uzupełniające do zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Dębem Wielkim”.

SieĆ wodoCiĄgowa na Terenie gminY

W

dniu 12 września 2013 r.
została wydana przez
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim decyzja pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:
Aleksandrówka, Olesin, Ostrów
Kania, Choszczówka Dębska,
Cyganka, Rysie, Poręby, Dębe
Wielkie gmina Dębe Wielkie”.
Dokumentacja projektowa
została wykonana przez firmę PPUH ADIR Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce
i obejmuje ona łącznie 22033
metrów sieci wodociągowej.
Niniejsza decyzja stała się

ostateczna w dniu 22.10.2013r.
W dniu 2 grudnia 2013r. Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim wydało pozwolenie na budowę „Sieci wodociągowej na terenie gminy
Dębe Wielkie, obejmującej
miejscowości: Dębe Wielkie,
Górki, Ruda, Chrośla, Bykowizna, Cyganka – gmina Dębe
Wielkie oraz Żuków – gmina
Mińsk Mazowiecki”. Długość
zaprojektowanej sieci wyniosła 22607 metrów.
Projekt został wykonany również
przez firmę PPUH ADIR Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce.

Koszt opracowania w/w dokumentacji przez firmę PPUH
ADIR Sp. z o.o. wyniósł nieco
ponad 280 tysięcy złotych.
W dniu 2 grudnia 2013 r. Wójt
Gminy Dębe Wielkie podpisał
z firmą GM PROJEKT mgr
inż. Grzegorz Malinowski,
z siedzibą ul. Wąska 32/2,
07-200 Wyszków umowę na
zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie” w zakresie
przedstawionym poniżej:

Odcinek 1 w miejscowościach Chrośla, Choszczówka Rudzka
i Choszczówka Stojecka
Odcinek 2 w miejscowości Chrośla

1 315 [m]

Odcinek 3 w miejscowości Choszczówka Stojecka

350 [m]

Odcinek 4 w miejscowościach Dębe Wielkie i Kobierne

455 [m]

Odcinek 5 w miejscowości Choszczówka Stojecka

270 [m]

Odcinek 6 w miejscowości Chrośla

300 [m]

Odcinek 7 w miejscowości Dębe Wielkie

1 945 [m]

Odcinek 8 w miejscowości Dębe Wielkie

190 [m]

Odcinek 9 w miejscowości Aleksandrówka

200 [m]

845 [m]

suma 5 870 [m]
Wartość wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynosi 34 633,00 zł.
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W ramach dodatkowych robót
wykonano m.in.:
- połączenie telefoniczne
obiektu hali sportowej z istniejącym budynkiem gimnazjum
kablem 10-parowym;
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego (tj. wyprowadzenia z hali sportowej przewodów elektrycznych do zasilenia opraw
oświetleniowych celem oświetlenia w przyszłości planowanego po stronie południowej
obiektu hali wielofunkcyjnego
boiska sportowego;
- wykonanie instalacji alarmowej dla korytarza oraz pokoju
nauczycielskiego;
- wykonanie instalacji nagłośnienia hali w zakresie ułożenia przewodów;
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej pod podłogą
hali sportowej;
- wykonanie obudowy z blachy
ocynkowanej kanału wentylacji pod balkonem z pionowym
odcinkiem
prowadzącym
w kierunku połaci dachowej;
- wykonanie zabudowy płytą
karton-gips rur c.o.;
- wykonanie robót związanych
z utwardzeniem terenu przy

centralach wentylacyjnych;
- wykonanie dodatkowego wyposażenia sportowego.

moderniZaCJa drogi gminneJ w CYganCe
eTap iii

W

dniu 13 listopada 2013 r.
został spisany protokół
końcowy dotyczący „Modernizacja drogi gminnej etap III
w Cygance”, tj. ul. Warszawskiej (działka o nr ewid. 510).
W ramach umowy podstawowej z Firmą Handlowo-Usługową Waldemar Salamon, 05332 Siennica, ul. Piaski 4 wykonano na długości 880 metrów
i szerokości 6 metrów podbudowę z kruszyw łamanych,
warstwa górna, grubość war-

stwy po zagęszczeniu 15cm.
Łącznie
zmodernizowano
5280 m2 drogi. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła
120 723,02 złotych brutto.
W ramach zamówienia uzupełniającego w/w Wykonawca wykonał dodatkowo na
powierzchni 2640 m2 podbudowę z kruszyw łamanych,
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
Wartość zrealizowanego zadania uzupełniającego wyniosła

planowanie prZeSTrZenne

U

chwałą Rady Gminy
Dębe
Wielkie
nr SR.XXIII.0007.157.2012
z dnia 30 sierpnia 2012r. Gmina Dębe Wielkie przystąpiła
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Realizowana zmiana studium
obejmuje swym zakresem kilka niewielkich fragmentów
terenu Gminy Dębe Wielkie,
których zasięg został określony w załącznikach graficznych
do w/w uchwały Rady Gminy.
Oprócz wymienionej powyżej zmiany studium, na terenie
Gminy Dębe Wielkie opracowywany jest także miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego pod linię 400

kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” obejmujący swym
zasięgiem osiemdziesięciometrowy pas technologiczny linii wysokiego napięcia 400kV
przebiegającej przez teren części wsi: Kąty Goździejewskie,
Walercin i Gorzanka. W chwili obecnej projekty obydwu
wyszczególnionych powyżej
dokumentów planistycznych
podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu w terminie
od dnia 28 listopada 2013r.
do dnia 31 grudnia 2013r.
w siedzibie Urzędu Gminy
Dębe Wielkie przy ul. Strażackiej 3, 05 – 311 Dębe Wielkie,
pokój nr 50, w godzinach od
900 do 1400. Natomiast w nieprzekraczalnym terminie do

60 361,51 złotych brutto. Rozszerzenie zadania pozwoliło na
poprawienie komunikacji między miejscowościami Choszczówka Dębska – Cyganka.
Zadanie pn. „Modernizacja
drogi gminnej etap III w Cygance” współfinansowano ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Kwota udzielonej dotacji
wyniosła 60 000,00 zł.

dnia 22 stycznia 2014r. można
zgłaszać ewentualne uwagi do
przedmiotowych opracowań.
Trwają również prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie miejscowości: Dębe
Wielkie, Kobierne i Chrośla w
Gminie Dębe Wielkie. Obecnie rozpoczął się etap opiniowania i uzgadniania projektów tych planów przez instytucje i organy wymienione w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

inFormaCJe

STawki podaTków obowiĄZuJĄCe

odpadY

od 1 STYCZnia 2014 r.

W

dniu 30 października
2013 r. na wniosek Wójta Krzysztofa Kalinowskiego,
Rada Gminy Dębe Wielkie
podjęła uchwały w sprawie
wysokości stawek podatkowych na 2014 rok. Na uwagę
zasługuje fakt, iż mimo utrzymującej się wciąż trudnej sytuacji ekonomicznej kraju,
niższej od prognozowanej
wysokości wpływów z tytułu
udziału gminy w podatku PIT,

stawki podatkowe pozostały
na niezmienionym poziomie,
a wysokość podatku leśnego nawet spadła (z 41,01 zł od
ha lasu w 2013 r. do 37,63 zł
w 2014 r.) W przypadku podatku od nieruchomości i podatku rolnego stawki na stałym poziomie utrzymują się
już trzeci rok (2012, 2013,
2014), natomiast stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienne

od 2010 r., czyli już przez 5 lat.
Stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego obowiązujące od dnia 1 stycznia
2014 roku pozostają na poziomie stawek obowiązujących w
roku 2012 i 2013 Poniższa tabela przedstawia poszczególne
stawki podatków lokalnych.
Bożena Kot
Skarbnik
Gminy Dębe Wielkie

STawki podaTków obowiĄZuJĄCe od 1 STYCZnia 2014 roku

2014r.

RODZAJ PODATKU
Podatki lokalne
1
a
b
c
2
a
b

c
d
e
3

od gruntów
od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od budynków lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od budowli

0,70 zł
4,33 zł
0,24 zł

0,65 zł
18,40 zł

9,41 zł
4,24 zł
4,65 zł
2%

Podatek rolny

W

związku z faktem, iż
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi już
funkcjonuje, a część mieszkańców nie złożyła jeszcze wymaganej deklaracji Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje,
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1399) dla osób, które nie
złożyły do tej pory deklaracji będą wystawiane decyzje
o naliczaniu wysokości opłat
w kwocie podstawowej 15 zł
od osoby miesięcznie. W interesie mieszkańców jest dobrowolne złożenie deklaracji
w Sekretariacie Urzędu Gminy
lub w Biurze Podawczym (deklaracja dostępna w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie, pok.52
lub na stronie internetowej
www.debewielkie.pl).
Podawanie nieprawdziwych
danych w deklaracjach jest
równoznaczne z podaniem
fałszywych danych w deklaracji podatkowej i ma swoje
konsekwencje prawne. Ponadto takie nieuczciwe działanie,
spowoduje podrożenie systemu i wzrost opłaty dla wszystkich mieszkańców gminy.
W zamian za uiszczoną opłatę
wszystkie wytworzone przez
mieszkańca odpady komunalne zostaną odebrane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
Na terenie gminy Dębe Wielkie został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
gdzie mieszkańcy gminy mo-

37,63 zł

Sporządziła Ewa Kruszewska gł. specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

TerenY inweSTYCYJne

S

zanowni Państwo, na stronie www.debewielkie.pl,
została utworzona zakładka
Baza Terenów Inwestycyjnych dla gminy Dębe Wielkie,
w szczególności dla terenów
wzdłuż drogi krajowej Nr 2.
Zapraszam wszystkich właścicieli terenów, których grunty
leżą w miejscu umożliwiającym
inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego o zgłaszanie tych terenów do bazy.
Szczególnie istotna jest infor-

macja o terenach (i powierzchniach hal produkcyjnych),
które właściciele zamierzają wydzierżawić lub sprzedać.
W zgłoszeniu do Bazy Terenów
Inwestycyjnych należy podać
następujące informacje:
1. Nr działki i jej powierzchnia,
2. Powierzchnia budynków (jeśli
występują) i ich wysokość,
3. Określenie dostępności do infrastruktury: droga, woda, energia
elektryczna, kanalizacja,
4. Możliwości kontaktu: telefon,
e-mail, inny proponowany sposób (np. poprzez urząd gminy),
5. Określić zapisy planu umoż-

liwiające realizację określonych inwestycji
(budownictwo mieszkaniowe, usługi,
przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi danymi, urząd
gminy umożliwi ich uzupełnienie, jak również mogą być
zgłoszone tereny z częściowymi informacjami.
tel. (25)756 47 36, (25)756 47 29;
e-mail:
sekretariat@debewielkie.pl,
s.kierat@debewielki.pl,
k.padzik@debewielkie.pl

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
W PSZOK-u można w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić selektywnie
zebrane odpady komunalne,
w szczególności: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal
i opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ze
szkła bezbarwnego, odpady
opakowaniowe ze szkła kolorowego, odpady ulegające
biodegradacji, odzież i tekstylia, odpady zielone,. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe, pochodzące
z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na bu-

dowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.
PSZOK nie przyjmuje
zmieszanych odpadów
komunalnych.
STAWKI OPŁATY ORAZ
TERMINY PŁATNOŚCI
Uchwalona obecnie podstawowa stawka opłaty to 15 zł
miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość, a niższa stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny to 6 zł.
Wysokość opłaty w okresie kwartalnym wyliczamy ze
wzoru:
liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość × stawka
opłaty × 3 (liczba miesięcy)
Opłaty według nowego systemu wnoszone są bez wezwania
to oznacza, że w deklaracji sami wyliczamy wysokość opłaty i pamiętamy o terminach jej
uiszczenia raz na kwartał (za
trzy miesiące kalendarzowe)
tj.: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada danego roku. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy
w kasie urzędu albo przelewem
na rachunek bankowy Gminy Dębe Wielkie, tj. Banku
Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim o/Dębe Wielkie,
Nr:
28 9226 0005 0001 6724 2000 0010.
Katarzyna Szymańska
podins. ds.
ochrony środowiska
oaz ochrony zwierząt

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY DĘBE WIELKIE
NR KE.XXVII.0007.197.2012 Z DNIA 27 GRUDNIA 2012R. TERMIN ZŁOŻENIA
DEKLARACJI DOTYCZĄCY
ODBIORU ODPADÓW UPŁYNĄŁ W DNIU 30 KWIETNIA 2013R.

100zł (dla rolników)
200zł (dla pozostałych posiadaczy użytków rolnych)
Podatek leśny

gą zostawić wytwarzane przez
siebie, selektywnie zebrane
odpady komunalne w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy
oddawaniu odpadów należy
okazać dokument potwierdzający miejsce zameldowania
lub dokument potwierdzający
uiszczenie na rzecz Gminy Dębe Wielkie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK mieści się przy
ul. Przemysłowej 56 w Dębem
Wielkim – „KOMA” Marcin
Pechcin.
PSZOK czynny jest w każdy:
- poniedziałek i środę w godz.
14.00 do 20.00;
- sobotę w godz. 6.00 do 14.00.

ZakŁad komunalnY

Z

akład Komunalny w Dębem
Wielkim działając w imieniu Gminy Dębe Wielkie rozpoczął realizację inwestycji pod
nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie”.
Przedsięwzięcie potrwa do lutego 2015 roku i obejmie modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej w Dębem Wielkim.
Obecnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Prądzyńskiego. W związku z prowadzonymi robotami wystąpić
mogą utrudnienia w ruchu, za
które serdecznie przepraszamy.
Bliższe informacje na temat

opisanego
przedsięwzięcia
można uzyskać w siedzibie
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3 lub pod numerem telefonu: (25) 749-70-01.
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Na podstawie art. 24 ust 1
ustawy z dn.7 VI 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006
r., Nr 123, poz. 858 ze zm.),
Rada Gminy Dębe Wielkie
w dniu 28 listopada 2013 roku
zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od 1 stycz-

nia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Taryfy pozostały na tym samym poziomie co
w 2013 roku.
Cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wynosi
2,78 zł netto, a dla pozostałych odbiorców – 3,56 zł netto. Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi dla gospodarstw domowych 4,47 zł
netto, a dla pozostałych odbiorców 5,89 zł netto. Stawka
stałej opłaty abonamentowej
dla obu grup odbiorców za wodę i za ścieki wynosi 2,72 zł netto na jednego odbiorcę na miesiąc. Do podanych kwot netto
należy doliczyć podatek VAT
w wysokości 8 %.
Grażyna PechcinDyrektor
Zakładu Komunalnego
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian w
liczbie członków rodziny, w
uzyskanym dochodzie lub innych zmian mających wpływ
na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba pobierająca
świadczenia rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.
Niepoinformowanie Ośrodka
o w/w zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi.
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego;
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
- uzyskaniem zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, z wy-

łączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło;
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,
z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
- rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej lub
wznowieniem jej wykonywania;
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
DECYZJE
W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Decyzje przyznające zasiłek
rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 można odbierać w pokoju nr 59.
Po otrzymaniu decyzji należy

Świadczenia rodzinne w tutejszym Ośrodku wypłacane są
pod koniec każdego miesiąca,
od 25 dnia danego miesiąca do
końca tego miesiąca (np. od 25
listopada do 30 listopada).
Ewentualne wcześniejsze wypłaty świadczeń związane są ze
świętami występującymi w niektórych miesiącach (np. Bożym
Narodzeniem) i nie mają wpływu na datę wypłaty świadczeń
w kolejnym miesiącu.

się z nią zapoznać w całości, ze
szczególnym uwzględnieniem
okresów przyznania zasiłku
rodzinnego oraz dodatków,
a także punktu 3 pouczenia,
w którym zawarte są terminy
składania wniosków na nowy
okres zasiłkowy.
Osoby, które nie zaznaczyły
we wniosku na okres zasiłkowy 2013/2014 dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego dla
dziecka rozpoczynającego naukę w „zerówce” we wrześniu
2014 r. lub dodatku na dojazdy
dla dziecka rozpoczynającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej we wrześniu 2014 r.,
mogą złożyć wniosek o przyznanie tych dodatków także
w późniejszym terminie (najlepiej do 10 września 2014 r.,
nie później niż do końca września w przypadku dodatku na
dojazdy i końca października
w przypadku dodatku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego).
TERMIN
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

DO ZAZNACZENIA
W KALENDARZU!
Początek nowego roku jest doskonałą okazją, by zaplanować
składanie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się w listopadzie 2014 r., można składać już od 1 września 2014 r.
Warto zapamiętać tę datę lub
zaznaczyć ją w kalendarzu,
bo tylko złożenie wniosku
w okresie od 1 września do

30 września 2014 r. daje gwarancję ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego. Oznacza
to, że świadczenie otrzymają
Państwo w listopadzie, a nie
w grudniu z wyrównaniem
za listopad. Warunkiem jest
oczywiście złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku
wraz ze wszystkimi dokumentami, warto więc wcześniej zadbać o zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza
do szkoły ponadgimnazjalnej czy uzyskanie informacji
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego można również
składać w okresie od 1 października do 30 listopada, ale należy
liczyć się z tym, że świadczenia
za listopad otrzymają Państwo
dopiero w grudniu.
Zasiłek rodzinny przyznawany jest od miesiąca złożenia
wniosku, więc osoby, które

2116,00 zł – ogółem.
VII. Olesin
1) RA- 1450 mb – za kwotę –
5987,50 zł – ogółem.
Łącznie: Wykonano konserwację w 7 wsiach, na 15 rowach melioracyjnych, na odcinku – 6372 mb – za kwotę
26.972,73 zł oraz wykonano
konserwację zastępczą na 8
rowach na 741 mb = wykonano konserwację ogółem na odcinku – 7113 mb na 23 rowach
melioracyjnych.
AWARIE DRENARSKIE
Awarie drenarskie zostały
usunięte w nw. wsiach i u nw
właścicieli, ze środków GSW
DW w kwocie 10.215,48 zł
oraz ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie w kwocie 9.430 zł
, na łączną sumę: 19.645,48 zł.
1) Dębe Wielkie – 2191,62 zł
(Tkaczyk Janina, Zdzisław
Przysowa, Wojdyga Kazimierz, Jan Bąk) (wykonanie
wrzesień 2013r.).
2) Dębe Wielkie – 2000,00
zł (Henryk Bąk, Jastrzębski
Henryk) – 2000 zł (wykonanie
wrzesień 2013r.)
Ogółem koszt usuniętych awarii wsi Dębe Wielkie – 4191,62
PLN
3) Kobierne (Stelęgowski Michał, Ołdak Dorota, Lipiak
Adam, Lipiak Jan, Gańko
Marian, Gańko Teresa, Ko-

walczyk Elżbieta, Dąbrowski
Marian, Bartkiewicz Paweł,
Matasek Zofia, Konowrocka
Maria, Gulski Krzysztof, Gańko Robert, Santorek Krystyna, Mlącki Andrzej) – 7296,18
zł. (wykonanie w okresie od
1.08.2013r. – 30.08.2013r.).
4) Kobierne (Gańko Marian, Bartkiewicz Paweł, Kowalczyk Elżbieta) – 3190,78
zł. (wykonanie w okresie od
19.07.2013r. do 31.07.2013r.).
Ogółem koszt usuniętych awarii wsi Kobierne – 10.486,96 zł.
5) Cyganka (Sadowski Andrzej) – 3143,90 zł (wykonanie w okresie od 1.07.2013r. do
19.07.2013r.).
6) Choszczówka Rudzka (Nalazek Krystyna, Malesa Teresa) – 996,48 zł (wykonanie
w okresie od 3.06.2013r. do
28.06.2013r.).
7) Aleksandrówka (Bujalski Paweł, Bielak Agnieszka, Dziewulski Kazimierz) –
992,88 zł (wykonanie w okresie 1.07.2013r. do 19.07.2013r.).
Ogółem koszt usuniętych awarii drenarskich, usuniętych w 7
grupach u 30 właścicieli na ich
działkach – 19811, 84 zł.
KONSERWACJA
ZASTĘPCZA
Konserwacja zastępcza rowów (wykoszenie, cięcie krzaków, odmulenie) polegająca na
zamianie składek członkow-

skich za wykonaną konserwację w nw. wsiach przez nw.
właścicieli
1) Ruda: R1 – 45 mb – Hnatyszak Andrzej,
2) Aleksandrówka: RA5 – 400
mb – Saganowski Jan,
3) Cięciwa: RC –100 mb –
Grzegorz Popławski,
4) Cyganka: RA10 –71 mb –
Sadowski Józef i Andrzej,
5) Cyganka: RG –100 mb –
Szuba Ewa i Leszek,
6) Cyganka: R F – 55 mb, C1 –
50 mb – Gańko Mirosław,
7/ Choszczówka Stojecka: R12
– 30 mb – Król Alicja,
8) Kobierne: RA6 – 90 mb –
Krystyna Napiórkowska, Henryk Matasek, Zofia Matasek,
Krzysztof Gólski, Anna Ładno, Grzegorz Wojdyga- wykonał Paweł Bartkiewicz.
Ogółem wykonano: 741 mb
konserwacji zastępczej na 8 rowach melioracyjnych.
PRZEPUSTY
Przepust na RA we wsi
Choszczówka Stojecka – za
pozyskane składki od właścicieli działalności gospodarczej
został zakupiony w miesiącu
lipcu – przepust – rura 6 mb
- f60 – za kwotę 1217,70 PLN,
który zamontował Krzysztof
Zgódka.
PRZEKAZANIE
AKTÓW NOTARIALNYCH
Uprzejmie Państwu przypo-

spóźnią się z wnioskiem i złożą
go dopiero w grudniu, nie będą miały wyrównanego świadczenia za listopad.
Dla osób, które otrzymały decyzje warunkowe ważną datą
jest 10 września 2014 r. Do
tego dnia muszą one złożyć
oświadczenie o uczęszczaniu
dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zaświadczenie
szkoły o kontynuowaniu nauki
w szkole ponadgimnazjalnej.
Jednocześnie informujemy,
że Ośrodek nie będzie wysyłał indywidualnych powiadomień o terminach składania wniosków ani dostarczania zaświadczeń. Informacja
o okresach przyznania świa
dczeń oraz terminach składania wniosków zawarta jest
w decyzji przyznającej zasiłek
rodzinny, którą otrzymuje każdy świadczeniobiorca.
Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik
G.O.P.S.

gminna SpóŁka wodna

D

rodzy Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie !!!
Szanowni Członkowie Gminnej
Spółki Wodnej Dębe Wielkie !!!
Szanowni Właściciele Działalności Gospodarczej !!!
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia - Zarząd
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie wraz Kierownictwem Rejonowego Związku
Spółek Wodnych Mińsk Mazowiecki składają Państwu najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego 2014 Roku słowami poety: „ Niech się
mnoży dostatek i spełniają zamiary, niech nagrodzi Rok Nowy w czym zwiódł Rok Stary”.
Przedstawiam Państwu informację dotyczącą wykonanych
zadań przez Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej Dębe Wielkie
w 2013r. (za okres od 1 01.2013
do 30.11.2013r.).
ROWY MELIORACYJNE
Konserwacja rowów melioracyjnych polegającą na odmuleniu, cięciu krzaków gęstych i
rozplantowaniu urobku sprzętem mechanicznym i/ lub ręcznie, wykonano w nw. Wsiach:
I. Aleksandrówka;
1) RA - 100 mb - za kwotę –
645,00 zł
2) RA 5- 260 mb – 1491,20 zł
3) RA5- 200 mb – 1400 zł
oraz w czynie społecznym

około 100 mb
4) RA 15- 90 mb – 709,20 zł
Ogółem: we wsi Aleksandrówka
750 mb - za kwotę 4 245,40 zł.
II. Celinów:
1) RA- 438 mb – 1707,22 zł
2) RA1- 230 mb – 939,70 zł
3) RA7- 400 mb –1794,50 zł
Ogółem: we wsi Celinów –
1068 mb – za kwotę 4441,42 zł.
III. Choszczówka Dębska /
Rudzka / Kobierne:
1) RA- 200 mb – wykonała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w miesiącu
sierpniu br., w wyniku negocjacji, wraz z wywiezieniem
urobku.
IV. Chrośla:
1) RB- 444 mb – 2541,41 zł –
ogółem.
V. Dębe Wielkie;
1) RA2- 760 mb – 3268,50 zł
2) RA 5- 230 mb – 1610,00 zł
oraz ze środków „Santochemii” w wyniku negocjacji – 80
mb za 600zł = 310 mb
3) RA6- 480 mb – 2162,50 zł
oraz 300 mb + około 150 mb
– oczyszczenie z kamieni pod
torami kolejowymi wykonała
PKP / PLK Siedlce w wyniku negocjacji = razem RA6 =
930 mb
Ogółem: we wsi Dębe Wielkie
– 2000 mb – za kwotę 7641,00
zł + PKP/PLK Siedlce
VI. Jędrzejnik:
1) RA9 -460 mb – za kwotę -

minam o obowiązku przekazywania aktów notarialnych przez
byłych lub nowych właścicieli
nieruchomości – do Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Mińsku Mazowieckim ul.
Dr Jana Huberta 37. Tel. 25 758
36 12, w celu ustalenia składek
członkowskich.
AKTY NOTARIALNE MOŻNA WYSYŁAĆ SKANEREM
NA ADRES MAILOWY:
jacekzawadka1@wp.pl
Zostało podpisane Porozumienie z GDDK i A z tytułu zrzutu wody z DK nr 2 do RA w
DW – oczekuje się na wydanie
decyzji administracyjnej przez
Starostę Powiatu Mińskiego.
Zwracamy się do Państwa,
o wspieranie naszych działań.
Zgodnie ze Statutem GSW
DW- można dokonywać wpłat
na działalność statutową na
konto GSW - Dębe Wielkie –
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki :
50 9226 0005 0000 0648 2000 0030.
w imieniu Zarządu G.S.W.
Dębe Wielkie
Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca Zarządu

oraz w imieniu
Kierownictwa R.Z.S.W. MM
Jacek Zawadka Kierownik
Biura Wykonawczego

OD 1 STYCZNIA 2014R. ODPADY ODBIERA NOWY WYKONAWCA – FIRMA „KOBE”

W dniu 16 grudnia 2013r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębe Wielkie
z firmą ,,KOBE” Kotowska Bernarda, Duczki ul. Myśliwska 8, 05-200 Wołomin na okres od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.
Zmiana Wykonawcy nie spowodowała zwiększenia stawek opłat, pozostają one na poziomie z roku 2013 tj. podstawowa stawka opłaty to 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a niższa stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny to 6 zł.
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kulTura / wYdarZenia

gminne obChodY dnia niepodlegŁoŚCi

D

zień 11 listopada to dla
każdego Polaka data
szczególna. W tym dniu każdego roku nasze myśli wędrują ku wydarzeniom z 1918r.
Po 123 latach nasza Ojczyzna
powróciła na mapy Europy.
Tegoroczne już 95 obchody
rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Dębe Wielkie rozpoczęły się w Kościele
parafialnym w Dębem Wielkim o godz. 18.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną
w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny. Uroczystość Mszy Świętej uświetniły
poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe ze szkół, poczet Kombatantów oraz poczet
nadświdrzańskiego Koła Ło-

wieckiego.
Po Mszy Świętej w Kościele
młodzież z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim wraz
z Wójtem Gminy Dębe Wielkie
Panem Krzysztofem Kalinowski przedstawili pełen niezapomnianych emocji program patriotyczny pt „Jak tu prawdę o
Polsce powiedzieć…”, którego
przygotowaniem zajęli się nauczyciele Pani Beata Piraszewska, Pani Małgorzata Bedyńska, Pani Dorota Późniecka.
Program artystyczny rozpoczął się od wystąpienia Wójta
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego. Uroczysty
nastrój zapewniła przepięknie
grająca na pianinie uczennica
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Julia Kalinow-

J

Z tej okazji w dniu 21 listopada 2013r. w Klubie Samopomocy „Dziupla” działającym
przy Urzędzie Gminy Dębe
Wielkie odbyła się uroczystość
dokonania aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów medalami
za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie każdemu jest dane, aby po 50 latach mógł myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by obchodzić
Złote Gody. Te wspólne 50
lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego. Dzisiejszy świat, zwłaszcza ludzie
młodzi wstępujący w związek
małżeński potrzebują wzorów
do naśladowania, które pokazują, że można razem, wspie-

no16, Preludium c – moll op.
28 no20.
Widowisko dostarczyło licznie zgromadzonym mieszkań-

w Dębem Wielkim zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, licznie zgromadzona
publiczność mogła usłyszeć
piosenki m.in. pt: „Opowiedz
nam moja Ojczyzno…”, „ Modlitwa obozowa”, „Piechota”,
„Marsz I brygady”, : „Orlątko”,
„Śpiewka 1920”,
Wójt Gminy Dębe Wielkie serdecznie dziękuje wszystkim za
zaangażowanie w przygotowaniu tak uroczystych Obchodów
Dnia Niepodległości, a mieszkańcom za liczne przybycie
i wspólne świętowanie odzyskania wolności.

bem Wielkim zorganizowała
spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – poetką i autorką
książek dla dzieci. Spotkanie
odbyło się 3 grudnia w Klubie Samopomocy DZIUPLA,
w którym uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
W trakcie spotkania autorka
przedstawiła swoją najnowszą książkę „Rany Julek! O
tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Autorka w ciekawy sposób opowiadała o młodości Juliana, o jego pasjach,
ogromnej fantazji, wybrykach,
relacjach z siostrą a swoją opowieść przeplatała wierszami
własnego autorstwa. Kiedy
nadszedł czas na zadawanie
pytań, pisarka bardzo chętnie
na nie odpowiadała. Na zakończenie spotkania można
było zakupić książkę, dostać
autograf, zrobić sobie zdjęcie,
a także osobiście porozmawiać.
Agnieszka Frączek – doktor
habilitowana językoznawstwa,
germanistka i leksykograf.
Wykłada na Uniwersytecie

Warszawskim. Z pasją bada
zabytkowe, 300-letnie słowniki. Jest redaktorem naukowym
Wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN. W książkach dla
najmłodszych popularyzuje
wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Laureatka wielu nagród literackich m.in. Nagrody
Edukacja 2008, wyróżnienia
Duży Dong, przyznawanego
przez Polską Sekcję IBBY oraz
nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim serdecznie
zaprasza na stronę biblioteki
oraz do katalogu on-line.
www.gbp.debewielkie.pl

gminna biblioTeka

ZŁoTe godY

ubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowały
w tym roku w gminie Dębe
Wielkie następujące pary:
Sz.P Elżbieta i Mieczysław Bąk
Sz.P Marianna i Wojciech Dzienio
Sz.P Jadwiga i Jan Majszyk
Sz.P Jadwiga i Stanisław Nowak
Sz.P Kazimiera Roman Oleksy
Sz.P Zofia i Bolesław Przysowa
Sz.P Wanda i Wiktor Stańczyk
Sz.P Henryka i Edward Szuba
Sz.P Teresa i Władysław Wolak
Sz.P Zofia i Stefan Wieczorek
Sz. P Halina i Marian Woźnica

ska. Wykonała utwory Fryderyka Chopina m.in.: Preludium h-moll op28 no6, Nokturn cis-moll op. Pośmiertne

com niezapomnianych doznań
i wrażeń estetycznych, a to za
sprawą m.in. ciekawych występów artystycznych niezwykle utalentowanej młodzieży,
oraz oprawy scenicznej. Program artystyczny został wystawiony przy zgaszonym
świetle. Młodzież gimnazjalna zaistniała podczas programu przede wszystkim jako
grupa chóralna oraz teatralna. Uczniowie Gimnazjum
Gminnego nie tylko postarali
się o piękną recytację tekstu,
ale również swoje widowisko
wzbogacili profesjonalnymi
kostiumami, które w każdym
szczególe dopasowane były do
tematu przewodniego programu artystycznego. Młodzież
z Gimnazjum Gminnego

rając się wzajemnie przeżyć
wiele lat.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość,
przykład życia, cierpienia, łzy
radości, za każdy siwy włos
na ich skroni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej medalami. Uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Przy wręczeniu medali towarzyszył Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie Pan Mirosław Siwik oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Pani
Małgorzata Gańko. Jak co roku
spotkanie odbyło się w bardzo
miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i zdjęcia, serdeczne życzenia oraz tradycyjnie lampka
szampana. Atmosferę umilił
dodatkowo występ artystyczny
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy doczekania kolejnych jubileuszy w zdrowiu i zgodzie.
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji,
promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MAŁGORZATĄ
GUTOWSKĄ - ADAMCZYK
W dniu 29 października 2013
roku w Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim
z czytelnikami spotkała się
Małgorzata Gutowska-Adamczyk - pisarka, historyk teatru,
scenarzystka filmowa, dziennikarka. Pisarka jest laureatką
nagrody Książka Roku 2008,
przyznawanej przez Polską
Sekcję IBBY, za powieść 13.
Poprzeczna.
Autorka bestsellerowej sagi CUKIERNIA POD AMOREM promowała swoją najnowszą książkę Rose de Vallenord z serii PODRÓŻ DO
MIASTA ŚWIATEŁ.
Pani Małgorzata Gutowska
- Adamczyk dzięki swojej
otwartości i życzliwości łatwo
nawiązała kontakt z uczestnikami spotkania. Mówiła o początkach swojej pracy literackiej, inspiracjach, bohaterach
książek. W ciekawy sposób
opowiadała o całym procesie
powstawania jej powieści: od
pojawienia się pomysłu, poprzez wymyślanie postaci, fabuły, aż po wyszukiwanie niezbędnych informacji w literaturze źródłowej. Wypowiedzi
często ubarwiała anegdotami z
własnego życia. Autorka chętnie odpowiadała na pytania
czytelników. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej
atmosferze.
Na koniec wszyscy uczestnicy
spotkania zostali uwiecznieni
na pamiątkowej fotografii. Zainteresowani czytelnicy mogli
także zakupić książki pisarki
i otrzymać autograf.

SPOTKANIE WYDAWCÓW
PUBLIKACJI REGIONALNYCH
23 listopada 2013 r. w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mińsku Mazowieckim odbyły się I Mińskie Spotkania
Wydawców Publikacji Regionalnych, które patronatem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
W części konferencyjnej
wykład wygłosił Tadeusz
Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych oraz Danuta Grzegorczyk – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cegłowie.
Następnie 23 wydawców zaprezentowało swoje publikacje
o tematyce regionalnej. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z rynkiem wydawniczym, a także nabyć interesujące ich pozycje. Gminna Biblioteka Publiczna zaprezentowała publikacje, które ukazały
się do tej pory na terenie gminy. Była zapowiedź książek pt.
„Sacrum Ziemi Dębskiej” i
„Bitwa pod Dębem Wielkim” – komiks historyczny.
Ta pierwsza ma się ukazać
jeszcze w tym roku.
W sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
można było obejrzeć prace
Marka Chabrowskiego ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej.
OBCHODY ROKU
JULIANA TUWIMA 2013
Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.
J. Tuwim, „W oparach absurdu
Z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima 2013 Gminna
Biblioteka Publiczna w Dę-

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
08.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
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kulTura / SporT

oTwarCie komplekSu boiSk w rudZie i hali SporToweJ w dębem wielkim

22

listopada 2013r. to data
szczególna dla dębskiego sportu. Do tej pory dzięki
własnej pracy, talentowi i zaangażowaniu wielu wspaniałych nauczycieli i trenerów nasza młodzież rozsławiała gminę startując z powodzeniem na
wielu zawodach sportowych.
Teraz warunki dla uprawiania sportu uległy zdecydowanej poprawie. Nasza gmina
wzbogaciła się o nie tylko
o boisko sportowe przy szkole
podstawowej w Górkach, ale
o kompleks sportowy w Rudzie i piękną wielofunkcyjnaą
halę sportowo-widowiskową
w Dębem Wielkim. Właśnie
w piątkowe popołudnie nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk w Rudzie i hali
sportowej znajdującej się przy
Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim.
Uroczystości otwarcia rozpoczęły się o godz. 15.00 w Rudzie. Imprezę zapoczątkowało
wystąpienie Krzysztofa Kalinowskiego Wójta gminy Dębe
Wielkie, który przywitał zaproszonych gości, przybliżył
historię powstania kompleksu i podziękował Pani Janinie
Orzełowskiej Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie. Wójt podziękował również tym wszystkim,
których zaangażowanie, rady
i pomoc wsparły realizację tego przedsięwzięcia. Zaproszeni goście Pani Janina Orze-

niukiem - Kanclerzem Kurii
Warszawsko-Praskiej, Mirosławem Siwikiem - Przewodniczącym Rady Gminy Dębe
Wielkie, Tomaszem Rucińskim - Radnym Gminy Dębe Wielkie, Krzysztofem Karasiem - Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Siedlcach, Teresą Pogorzelską - Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rudzie, Mirosławem Garbeckim - Prezesem
G.L.U.K.S „Płomień” Dębe
Wielkie, Henrykiem Smugą Sołtysem Sołectwa Ruda oraz
uczennicami Aleksandrą Sasin
kl. VI, Pauliną Reda kl. IV.
Następnie Kompleks Boisk
w Rudzie został poświęcony
przez Kanclerza Kurii Warszawsko-Praskiej ks. dr Dariusza Szczepaniuka.
Dalsza część programu otwarcia kompleksów sportowych
w gminie Dębe Wielkie odbyła się już w budynku hali
sportowej w Dębem Wielkim.
Na uroczyste otwarcie infrastruktury sportowej przybyło wielu szacownych Gości.
Wśród nich byli: Pan Czesław
Mroczek - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Ksiądz
doktor Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej; Pani Janina Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Powiatu Mińskiego;

– nauczyciele Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim. Następnie
wprowadzono poczty sztandarowe ze wszystkich szkół
i odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Dębe Wielkie, który przywitał gości
i zapoznał ich przybyłych
z historią sportu w gminie Dębe Wielkie oraz przedstawił
dotychczasowe i planowane
inwestycje w infrastrukturę
sportową. Wójt podziękował
za dofinasowanie budowy hali
sportowej w Dębem otrzymane w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na
2012 rok z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie dofinansowania 1 200 000,00 zł, a
także wyraził przekonanie, iż
nowy obiekt sportowy służył
będzie zarówno mieszkańcom
jak i gościom odwiedzającym
naszą gminę, przyczyniając
się do ich rozwoju fizycznego.
Będzie to miejsce aktywnego
wypoczynku zachowanego w
duchu zdrowej, sportowej rywalizacji .
Punktem
kulminacyjnym
otwarcia obiektu, było niewątpliwie przecięcie wstęgi. Dokonało tego wielu znakomitych gości: Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł na sejm RP Czesław Mroczek, kanclerz kurii
Warszawsko – praskiej ks. Da-

łowska, Pan Krzysztof Karaś
Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach
oraz Wójt gminy Dębe Wielkie przekazali na ręce Pani
Dyrektor szkoły podstawowej
w Rudzie - Teresy Pogorzelskiej piłki.
Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe
Wielkie wraz z Janiną Orzełowską Członkiem Zarządu
Województwa Mazowieckiego, Ks. Dariuszem Szczepa-

Pan Bogusław Rózga prezes
firmy ZIB która wybudowała
obiekt; Wójtowie i burmistrzowie z ościennych gmin, Radni Powiatu Mińskiego i Radni
Gminy Dębe Wielkie, księża
z okolicznych parafii, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i klubów
sportowych. Na uroczystość
przybyli także licznie mieszkańcy gminy.
Uroczystość rozpoczęli prowadzący: Pani Marta Smonder
oraz Pan Mariusz Kujawski

riusz Szczepaniuk, Członek
Zarządu Województwa mazowieckiego Janina Orzełowska,
Starosta Miński Antonii Jan
Tarczyński, Wójt gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztof
Rek, Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik, Marek Piotrowski – wielokrotny zawodowy
Mistrz Świata w kick-boxingu mieszkaniec gminy Dębe Wielkie, Bogusław Rózga
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Prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Spółdzielnia „ZIB’, przedstawicielki Samorządów Uczniowskich
Zespołu Szkół w Dębem Wielkim uczennice: Matylda Tkaczyk i Marta Nowicka.
By ustrzec uczniów ćwiczących w tej hali od kontuzji oraz
aby zapewnić im i całemu gronu pedagogicznemu przychylność losu, Kanclerz kurii Warszawsko – praskiej ks. Dariusz
Szczepaniuk poświęcił obiekt
oraz krzyże, które zawisną w
nowych salach lekcyjnych i hali. Następnie nadszedł czas na
przemówienia zaproszonych
gości. W swoich przemówieniach wszyscy gratulowali
władzom gminnym wytrwałości, zaangażowania. Zaproszeni goście m.in. Sekretarz Stanu
Pan Czesław Mroczek, Członek Zarządu województwa
mazowieckiego Janina Orzełowska, Starosta miński Antoni Jan Tarczyński, Wójt gminy
Mińsk Mazowiecki przekazali na ręce dyrektora Zespołu
Szkół Krzysztofa Rek prezenty w postaci piłek.
Część oficjalna zakończyła się wręczeniem pamiątkowych ryngrafów dostojnym
gościom za udział w otwarciu Kompleksu Boisk w Rudzie i Hali Sportowej w Dębem Wielkim. Podziękowania
otrzymali: Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł na sejm RP Czesław Mroczek, Janina Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
Antonii Jan Tarczyński Starosta powiatu mińskiego, Ks.
Dariusz Szczepaniuk Kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej, Marek Piotrowski, Karol
Chróścik Zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie, Bogusław
Rózga Prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Sp-nia „ZIB” , Mirosław
Siwik Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie, Jadwiga
Madziar Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, Jarosław
Ufnal Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Mińsku Mazowieckim, Robert
Żebrowski Komendant Komendy Powiatowej Policji w
Mińsku Mazowieckim, Józef
Tkaczyk Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mińsku Mazowieckim, Grzegorz Wojda
Radny Gminy Dębe Wielkie,
Tomasz Ruciński Radny Gminy Dębe Wielkie, Rafał Gańko Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy Dębe
Wielkie, Henryk Smuga, Mirosław Garbecki Prezes G.L.U.K.S „Płomień” Dębe Wielkie,
Krzysztof Karaś Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Siedlcach.
Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła bardzo ciekawa prezentacja sportowo-artystyczna przygotowana przez
uczniów wszystkich szkół leżących na terenie naszej gminy.
Nawiązując do przemówienia Wójta Gminy o sportowej,
uczciwej rywalizacji w duchu
olimpijskim część artystyczna
rozpoczęła się od przekazania
znicza olimpijskiego uczniom
gminnych szkół oraz od złożenia przez nich przyrzeczenia.
Następnie uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu gminy
Dębe Wielkie zaprezentowali
układy taneczne albo pokazy
sportowe. Jako pierwsza zaprezentowała się Szkoła Podstawowa z Dębego Wielkiego,
której uczniowie przedstawili
tańce z chustami, inscenizację
pt. Kopciuszek z pokazem cheerleaderek. Dzieci do występu
przygotowały Pani Marzena
Borcuch, Elżbieta Lesińskia-Marciniak i Aneta Kośmider.
W następnej kolejności na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie. Przygotowali Taniec z szarfami, oraz widowiskowy rock’n’roll. Dzieci
do występu przygotowała pa-

ni Bożena Wiącek. Występ
uczniów Szkoły Podstawowej
w Cygance, który przygotowała Pani Karolina Buta był także fascynujący. Był to pokaz
Fantastic girls w układach tanecznych z nietypowym przyborem. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach przedstawili pokaz figur gimnastycznych, który przygotowała
p. Jadwiga Migacz-Banach.
Na scenie zaprezentowała się
także najstarsza młodzież uczniowie Gimnazjum Gminnego, którzy zaprezentowali się w układzie tanecznym
i układzie na stepach. Nie zabrakło także występu chłopców. Uczniów do występu
przygotowała – p. Sylwia Potapczuk. Uroku wszystkim
występom dodało również specjalne- dostosowane do tematu
występów oświetlenie. Dzięki
iluminacji mogliśmy wczuć się
w gorącą i żywą atmosferę jaka panowała na hali sportowej.
Aby nabrać siły na dalsze emocje – tym razem typowo sportowe, nastąpiła krótka przerwa techniczna. W tym czasie
przybyli na uroczystość goście
mieli okazję zwiedzić halę, zajrzeć do wszystkich pomieszczeń, a także mogli podziwiać
trofea sportowe zdobyte przez
uczniów dębskich szkół.
Po przerwie rozpoczął się
długo oczekiwany pokazowy
mecz piłki ręcznej w wykonaniu zawodników Klubu Sportowego WARSZAWIANKA.
Uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych
w Rudzie i hali sportowej dostarczyła zarówno zaproszonym gościom jak i licznie zgromadzonym mieszkańcom niezapomnianych doznań i wrażeń estetycznych.

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

organiZaCJe poZarZĄdowe

STowarZYSZenie „SoSenka”

M

ałe Przedszkole to miejsce, w którym każde
dziecko odnajdzie coś dla siebie. Staramy się, aby motywem przewodnim była przede
wszystkim zabawa, ponieważ
to ona jest podstawową formą
działalności dziecka w wieku
przedszkolnym.
Małe Przedszkole w Górkach
sukcesywnie realizuje założenia programowe. Bierzemy
udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych związanych z życiem
szkoły podstawowej dzięki
czemu poznajemy historię naszego terenu oraz możemy aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczności lokalnej .
Z początkiem roku szkolnego uczestniczyliśmy w akcji
„Pancerniki”, mającej na celu
przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas podróży samochodem.
W ramach kampanii wszyscy
otrzymali pluszowego pancer-

nika. Braliśmy udział w zajęciach z kucykami, podczas
których jazda konna połączona była z ćwiczeniami ruchowymi. Pod koniec października odbyła się wycieczka do
Mińska Mazowieckiego na
teatrzyk pt. „Baśń muzyczna
z prezentami w tajemniczej
krainie krasnali”. Mali słuchacze przenieśli się do świata smerfów, w którym to poprzez wspólny śpiew i zabawy
taneczne poczuli się prawdzi-

wymi aktorami. Po spektaklu
przedszkolaki z klasami starszymi udali się pod pomnik
Szarych Szeregów. Po zapaleniu zniczy i uczczeniu minutą
ciszy pamięci poległych harcerzy, nadszedł czas rozrywki
w pobliskim parku miejskim.
Przed nami przygotowanie do
Świąt Bożego Narodzenia.
Krystian Kędziora

„Sosenka”

Prezes
Stowarzyszenia

STowarZYSZenie „akademia SZTuk walki”

P

rowadzona przez Dawida
Matwieja V Dan Akademia Sztuk Walki Taekwon-do
ITF z Dębego Wielkiego oraz
zawodnicy z Brzezin - instruktorka Joanna Mazurowska I
Dan bardzo dobrze pręzętują
się w nowym sezonie. W sobotę 9 listopada 2013 roku wzieli
udział w Pucharze Polski Taekwon-do ITF (eliminacje do
Mistrzostw Polski). 9 listopad
to również ważny dzień dla
każdego adepta taekwon-do,
gdyż jest to dzień narodziń
wielkiego mistrza i twórcy taekwon-do Gen. Choi Hong Hi.
W zmaganiach odbywających
się w Dolsku dziesięcioosobowa reprezętacja Akademii
wywalczyła aż dwadzieścia
krążków w czterech konkurencjach: Weronika Berdyńska –
kadet II miejsce kalaki – soft,
II miejsce techniki specjalne,
III miejsce układy ITF, III
miejsce semmi contakt, Katarzyna Mazurowska I miejsce
w walkach Semki-kadetów, II
miejsce techniki specjalne –
kadeci, II kalaki – soft, Konrad Mikita- senior I miejsce
techniki specjalne , II miejsce
układy ITF, Michał Jabłoński –
junior nie miał sobie równych
w walkach I miejsce light contakt, I miejsce semmi contakt,
III miejsce techniki specjalne,
Michał Konowrocki - kadet II
miejsce techniki specjalne, II
układy ITF, Michał Łopong –
kadet II miejsce układy ITF, II
miejsce techniki specjalne, Mikołaj Kossakowski – kadet III
miejsce techniki specjalne, Paweł Rogalski- kadet I miejsce

techniki specjalne, III miejsce
kalaki - soft, Dawid Matwiej
III miejsce w technikach specjalnych- czarnye pasy. Bardzo
dobrze zaprezętował się Jakub
Brodzik – tym razem bez medalu ale nabyte doświadczenie
na pewno zaowocuje w następnych turniejach.
Po dużym sukcesie na Pucharze Polski Taekwon-do ITF
Akademicy wybrali się 16 listopada do Świedziebna koło
Brodnicy na IX Mistrzostwa
Polski Tang Soo Do MDK
gdzie jedenastka zawodników
zapręzętowała bardzo wysoki poziom sportowy spisując
się na medal a dokładnie na
22 medale. Trener Dawid Matwiej V Dan I mce Układy ITF,
II walki Light kontakt, III techniki specjalne; trener Joanna
Mazurowska I DanI walki semi kontakt, II techniki specjalne, III układy ITF, III walki light kontakt; Monika Wtulich
II Dan I walki lihgt kontakt,I
techniki specjalne, II układy
ITF, III walki semi kontakt;
Mariusz Steczek III układy
ITF, Krzysztof Pszczółkowski

I układy ITF; Paweł Rogalski
I techniki specjalne, II układy ITF; Jakub Saganowski III
techniki specjalne; Sebastian
Gańko II układy formalne,III
walki semi kontakt; Katarzyna Mazurowska I walki semi kontakt, III układy ITF, III
techniki specjalne; Weronika
Berdyńska I układy ITF; Michał Rogalski IV techniki specjalne. Brawo dla zawodników
gdyż takie sukcesy osiąga się
po wieloletnim treningu i wielkie podziękowania dla organizatorów za dobrą organizacje
zawodów.
Wszystkich chętnych przeczkolaków, dzieci, młodzież
i dorosłych, kobiety i mężczyzn, szukających ruchu i aktywnego wypoczynku, chcących nauczyć się samoobrony
oraz poznać tajniki najpiękniejszej ze współczesnych sztuk
walki zapraszamy na treningi.
www.asw-tkd.pl
Taekwon!!!
Instruktor Dawid
Matwiej V dan.

Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

TurnieJ mikoŁaJkowY

D

nia 7.12.2013r. w przepięknej nowej Hali Sportowej w Dębem Wielkim odbył się Turniej Mikołajkowy
zorganizowany przez Akademię Sztuk Walki. Liczba zawodników była naprawdę imponująca - ponad 130 osób
rywalizowało ze sobą w 6
konkurencjach: tor przeszkód,
szybkościówka, układy formalne TKD ITF, sumo-grapping, techniki specjalne i walki light-contact dla juniorów
i seniorów. Każdy uczestnik
otrzymał medal i dyplom, na
najlepszych czekały puchary.
Na końcu odwiedził nas wyjątkowy gość - Święty Mikołaj, który obdarzył wszystkie
grzeczne dzieci paczkami.
Gratulujemy
wygranym.
Oto lista medalistów poszczególnych konkurencji:
TOR PRZESZKÓD
5l. – 0
1. Adrian Kleczyński
2. Patryk Łopong
3. Piotr Mazaj
1-2
1. Kacper Kleczyński
2. Roksana Naumiuk
3. Szymon Ostrowski
3-4
1. Jan Proczek
2. Tymoteusz Zima
3. Kamila Chachlińska
5-6
1. Krzysztof Steczek
2. Jakub Kowalczyk
3. Michał Konowrocki

1-2
1. Piotr Ługowski
2. Jakub Radzikowski
3. Szymon Koźlak
3-4
1. Marta Król
2. Kamila Chachlińska
3. Agata Tkaczyk
5-6
1. Michał Konowrocki
2. Michał Łopong
3.Sebastian Gańko, Patryk Tarach
SUMO-GRAPPING
5l.-0
1. Julia Siporska
2. Filip Gwiazdowski
3. Adrian Banach
1-2
1. Szymon Radzio
2. Wojciech Nowak
3. Szymon Ostrowski
3-4
1. Jakub Iwanek
2. Mateusz Golcew
3. Filip Woźnica

TECHNIKI SPECJALNE
5l.-0
1. Filip Gwiazdowski
2. Adrian Kleczyński
3. Julia Siporska
1-2
1. Dawid Maciejewski
2. Oleg Piotrkowicz
3. Marta Siporska, Tomasz Radziowski
3-4
1. Tymoteusz Zima
2. Maciej Gańko
3. Filip Golla
5-6
Katarzyna
Mazurowska
1.
2.Patryk Tarach
3. Michał Laskus

5-6
1. Miłosz Szwajkowski
2. Sebastian Gańko
3. Patryk Tarach
I-II GIM.
1. Paweł Miros
2. Karol Szymczuk
3. Michał Sobieraj
OPEN
1. Mariusz Steczek
2. Michał Jabłoński
3. Sebastian Walas
DZIECZYNY JUNIORKI OPEN
1. Natalia Steczek
2. Katarzyna Steczek
3. Katarzyna Mazurowska

I-II GIM.
1. Dominik Tarach
2. Mikołaj Kossakowski
3. Damian Giziński

UKŁADY TAEKWON-DO ITF
10 – 10,5 cup
1. Aleks Tsinakov
2. Hubert Pieniak
3. Piotr Gańko
9-8,5 CUP
1. Patryk Tarach
2. Dominik Tarach
3. Michał Laskus
7-5 CUP
1. Michał Łopong
2. Damian Walas
3. Michał Konowrocki,Sebastian Gańko
4-2 CUP
1. Bartłomiej Reda
2. Michał Jabłoński
3. Grzegorz Miros
WALKI LIGHT
CONTACT OPEN
1. Michał Jabłoński
2. Damian Walas
3. AleksTsinakov

Akademia Sztuk Walki Taekwon-do ITF serdecznie dziękuje sponsorom, szczególnie
gminie Dębe Wielkie i wójtowi
Krzysztofowi Kalinowskiemu,
firmie edukacyjno-wydawniczej ElitMat, DAX Cosmetix,
Delikatesom A&M, wolontariuszom, zawodnikom, rodzicom i każdemu, kto wspierał
zawody.

Trener
Dawid Matwiej V Dan

OPEN
1. Damian Walas
2. Sebastian Walas
3. Aleks Tsinakov
SZYBKOŚCIÓWKA
5l. – 0
1. Piotr Pieniak
2. Filip Gwiazdowski
3. Patryk Łopong, Jakub Mazaj
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Z ŻYCia SZkóŁ
ZeSpóŁ SZkóŁ w dębem wielkim

SZkoŁa podSTawowa im. woŁYŃSkieJ brYgadY kawalerii w dębem wielkim
ŚWIĘTO
PATRONA SZKOŁY
Piękną tradycją naszej szkoły stały się uroczyste obchody rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim. Minęły właśnie 74 lata od chwili, gdy
13 i 14 września 1939 roku
w naszej miejscowości rozegrała się jedna z najcięższych
bitew kampanii wrześniowej, w której swój udział zaznaczyła Wołyńska Brygada
Kawalerii dowodzona przez
pułkownika Juliana Filipowicza. Dała ona przykład bohaterstwa polskim oddziałom
walczącym w kampanii wrześniowej wpisując się na trwałe w historię Dębego Wielkiego i całego naszego regionu.
Świadczą o tym mogiły żołnierzy na cmentarzu parafialnym oraz pomnik wzniesiony
w hołdzie poległym ułanom.
Niedziela 15 września 2013r.
była dniem szczególnym dla
uczniów i nauczycieli naszej
szkoły. Tego dnia spotkaliśmy
się wszyscy, by uczcić pamięć
żołnierzy walczących w obronie ojczyzny w 1939 roku.
W uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę bitwy
pod Dębem Wielkim wzięli
udział przedstawiciele władz
powiatowych, gminnych, kombatanci, żandarmeria wojskowa, dzieci i młodzież z okolicznych szkół oraz mieszkańcy Dębego Wielkiego. Artystyczną oprawę mszy świętej
przygotowali uczniowie z klas
szóstych oraz chór szkolny. Po
uroczystościach w kościele nastąpił przemarsz na miejscowy cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile żołnierzy miał
miejsce apel poległych oraz
salwa honorowa. 17 września
odbył się apel, podczas którego
wszyscy uczniowie mogli po
raz kolejny przypomnieć sobie
historię Wołyńskiej Brygady
Kawalerii.
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Żywe lekcje historii cieszą się
największym uznaniem naszych uczniów. Wychodząc
naprzeciw takim zainteresowaniom wychowawcy klas
VIa i VIb zorganizowali swoim podopiecznym wycieczkę
rowerową po najbliższej okolicy. Jej celem przewodnim było poznanie miejsc, które mają
niezapomnianą historię. Warto bowiem poznać przeszłość
swojej małej ojczyzny, by wiedzę tę przekazać następnym
pokoleniom i nosić w sobie
dumę z tego, skąd pochodzimy. Lekcję w terenie poprzedził pokaz zdjęć, na których
utrwalono dawną, przedwo-

jenną zabudowę Dębego oraz
miejsca upamiętniające ludzi
i zdarzenia. Niezastąpionym
nauczycielem historii był pan
Jan Majszyk, który w ciekawy sposób przekazał dzieciom
wiedzę o przeszłości. Wrześniowe słońce sprzyjało rowerowej eskapadzie. Odpoczynek przy ognisku i zajadanie
się pieczonymi kiełbaskami
były ostatnim punktem naszej
wycieczki. Dzięki zajęciom
w plenerze nasi uczniowie
wrócili bogatsi nie tylko o nowe wrażenia, ale także wyposażeni w unikatowe wiadomości. Zapewne niektórzy z nich
odkryli w sobie również zamiłowanie do poznawania historii. Wychowawcy klas szóstych dziękują wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem
dzieci podczas wycieczki.
GRUPA
REKONSTRUKCYJNA
23 października naszą szkołę, po raz kolejny, odwiedziła
grupa rekonstrukcyjna kerin.
Prowadzący z humorem opowiedział o życiu i warunkach
mieszkalnych ludności żyjącej
w czasach Mieszka I. Uczniowie dowiedzieli się między
innymi co to są postrzyżyny
i dlaczego ludzie mieszkali
wraz ze zwierzętami w chatach. Mogli poprzymierzać
stroje z tamtej epoki i poznali
wierzenia pogańskie.
DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ
Październikowe świętowanie dnia edukacji narodowej
weszło już na stałe do tradycji naszej szkoły. Jest to okazja do wspólnego spotkania się
społeczności szkolnej. 15 października uczniowie klasy IVb
przygotowali pod kierunkiem
pani Anny Zawadzkiej, apel
z okazji dnia nauczyciela. Podczas uroczystości nie zabrakło
podziękowań, życzeń oraz miłych słów dla pedagogów i pracowników szkoły. Samorząd
Uczniowski przedstawił modę
szkolną i odznaczył nauczycie-
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li dyplomami i pucharami.
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
13 listopada obchodziliśmy
95. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Uroczysty apel przygotowany przez uczniów gimnazjum
uświetnił szkolne obchody.
W części artystycznej nasi absolwenci przypomnieli młodszym kolegom i koleżankom jak
długą drogę musieliśmy przejść,
by stać się wolnym krajem.
SPOTKANIE
Z MISJONARZEM
9 października w ramach
tygodnia misyjnego, gościł
w naszej szkole duchowny pracujący na misjach w Afryce.
Misjonarz podzielił się swoimi doświadczeniami ze swojej pracy oraz pokazał film, na
którym ukazane było codzienne życie afrykańskiej ludności.
Uczniowie mogli także zobaczyć czym i jak bawią się tamtejsze dzieci oraz z czego wykonane są ich zeszyty szkolne.
WYCIECZKA KLAS IV DO
KAZIMIERZA DOLNEGO
18 października klasy czwarte udały się na wycieczkę do
Kazimierza Dolnego. Wraz z
przewodnikiem zwiedzały zabytkowe miasteczko położone
malowniczo wśród wzgórz tuż
nad Wisłą. Pogoda nie dopisała, ale uczniowie z uśmiechem
zwiedzali Mały Rynek, kościół
Farny oraz klasztor franciszkanów. Padający deszcz nie zepsuł humorów podczas przejażdżki meleksami do Wąwozu Korzeniowego jak również
podczas kupowania pamiątek.
Po wysłuchaniu historii miasta i obejrzeniu zabytkowych
budowli, zmęczeni i głodni
czwartoklasiści, udali się na
pizzę. Późnym popołudniem
uśmiechnięci i zaopatrzeni
w pamiątki i charakterystycznego słodko wypiekanego koguta
wrócili do Dębego Wielkiego.
KONCERTY
FILHARMONII
NARODOWEJ

Aby przybliżyć naszym
uczniom piękno muzyki klasycznej, w każdym miesiącu
odbywają się koncerty artystów Filharmonii Narodowej.
Uczniowie mogą posłuchać
muzyki poważnej, poznać instrumenty muzyczne oraz poczuć piękno i powagę tych
występów. Dzięki tym spotkaniom uczniowie mają okazję
poczuć atmosferę wielkiego
świata kultury i sztuki oraz obcować z muzyką wykonywaną
przez profesjonalistów na tradycyjnych instrumentach, i dowiedzieć się wielu ciekawych
informacji z zakresu instrumentoznawstwa.
ORKIESTRA DNI
NASZYCH
W poniedziałek, 2 grudnia,
odwiedziła nas Orkiestra Dni
Naszych. Jurek-Ogórek, Pirat i oczywiście Kuba zabrali uczniów naszej szkoły w
rejs po najcenniejsze skarby.
Podczas koncertu uczniowie
śpiewali piosenki, uczennica
Julita Piotrkowicz wyleczyła
Kubę z lenistwa, a Jurek-Ogórek wytłumaczył dzieciom, że
w życiu nie są ważne diamenty, złoto, drogie kamienie, ani
pieniądze, lecz najważniejsza
jest Przyjaźń.
KONCERT
ZESPOŁU „LIMBOS”
21 października odbył się koncert zespołu „Limbos”- ciepłe
i kolorowe melodie świata. Muzycy zaprezentowali uczniom rozmaite gatunki
muzyczne tj. jazz, blues oraz
rock. Znane uczniom piosenki poprawiły ich samopoczucie i wprowadziły w taneczny
nastrój do końca dnia. Oprócz
wiedzy muzycznej, przekazywanej przez prowadzącego,
spotkania te są okazją do doskonałej zabawy w rytmie muzyki rozrywkowej.
WARSZTATY – SEGREGACJA ODPADÓW
29 października uczniowie
uczestniczyli w warsztatach
ekologicznych pt.: „Segregacja odpadów”. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się jakie
odpady nadają się do segregacji i jak należy to robić, by nie
zagrażało to naszemu środowisku. Celem tego spotkania było rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za środowisko
naturalne i zdobycie wiedzy na
temat konieczności i wartości
segregacji odpadów.
PAMIĘTAMY…
30 października uczniowie
naszej szkoły pod opieką pani Anny Skorupy udali się
na miejscowy cmentarz, by
uczcić pamięć poległych żoł-

nierzy i zasłużonych dla naszej
gminy ludzi. Dzieci pomodliły
się i zapaliły znicze przy mogile Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii.
ŚLUBOWANIE KLAS I
Dzień 24 października 2013
r. był jednym z ważniejszych
dni. W tym to dniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor - pan Krzysztof
Rek ogromnym ołówkiem pasował ich na uczniów, a pani
Agnieszka Wojda- wicedyrektor szkoły wręczyła akty mianowania. Popisom pierwszaków przyglądali się nie tylko
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, ale również przybyli na
uroczystość goście. Obecny
był wójt gminy Dębe Wielkie
– p. Krzysztof Kalinowski oraz
przewodnicząca Rady Rodziców p. Aleksandra Nowak.
ANDRZEJKI
28 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas której nie zabrakło dobrej muzyki
oraz wróżb. Uczniowie klasy
IVa przygotowali między innymi wróżenie z wosku, z ręki,
z kubeczków, ze szpilek. Zainteresowani mogli dowiedzieć
się jak będzie miała na imię ich
wybranka lub wybranek oraz
skorzystać z wizyty u profesjonalnej wróżki. Zabawy nie
było końca.
OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ
Wielkie emocje towarzyszyły naszym uczniom, którzy wzięli udział w uroczystościach otwarcia nowej hali
sportowej. Od kilku tygodni
trwały bowiem żmudne przygotowania, by jak najlepiej zaprezentować się przed licznie
zgromadzoną publicznością,
wśród której nie zabrakło gospodarzy gminy, mieszkańców oraz licznie przybyłych
gości. Ku wielkiej uciesze
wszystkich o godzinie 1530
22 listopada rozpoczęło się oficjalne otwarcie hali sportowej,
podczas którego obejrzeć można było, m.in. występ taneczny dzieci ze świetlicy szkolnej przygotowany przez panią
Marzenę Borcuch. Oprócz
idealnie wykonywanych kroków i skomplikowanych figur,
wrażenie na widzach zrobiły
także stroje małych tancerzy.
Następnie w przedstawieniu
pt. „Kopciuszek” swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie klas IV – VI.
Sparodiowana baśń, w której
w głównych rolach wystąpili: K. Jadczak, K. Dołkowska,
M. Tkaczyk, K. Adamczyk,
A. Tkaczyk, M. Błażejczyk

oraz M. Puła i N. Malarecka,
zrobiła na widzach duże wrażenie. Gra młodych aktorów
została nagrodzona gromkimi
brawami, co stanowi najlepszy
dowód na to, że stanęli oni na
wysokości zadania. Nad realizacją spektaklu czuwała pani
Elżbieta Lesińska – Marciniak.
Szczególnie pięknie prezentowały się również nasze cheerleaderki, przygotowane przez
panią Anetę Kośmider. Występ taneczny, na który złożyły
się energicznie wykonywane
układy choreograficzne połączone z elementami akrobacji
sportowej bardzo się podobał i
zebrał zasłużone brawa. Nie da
się ukryć, że występom dzieci
towarzyszył stres, jednak żywa
reakcja publiczności sprawiła,
że one same świetnie się bawiły. Podczas ceremonii zapoznać się można było z wystawą
osiągnięć sportowych szkół w
Dębem Wielkim, którą przygotowali nauczyciele z sekcji
promocji szkoły. Wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tej imprezy, również pracownikom niepedagogicznym
gorąco DZIĘKUJEMY.
KONKURSY SZKOLNE
W konkursie plastycznym
„Bezpieczna droga do szkoły” laureatami zostali: Antek i Franek Ostrowscy 0b
i 0d (I miejsce), Alicja Papis
Va (II miejsce) oraz Andżelika Chrzanowska (III miejsce).
W konkursie recytatorskim
Michaliny Chełmońskiej Szczepankowskiej i Juliana
Tuwima w kategorii klas I-III:
I miejsce zajęła Anna Matejak
z kl. IIIb, II miejsce Natalia
Kalinowska z kl. III a, III miejsce Patrycja Stańczak z kl. II b.
Wyróżniono: Szymona Woźnicę kl. Ib, Weronikę Szulecką
kl. II b, Urszulę Bartkiewicz
kl. II b. W kategorii klas IV-VI:
I miejsce zajęła Julia Kalinowska kl. VIa, II miejsce: Kacper
Chodkowski kl. VIb, III miejsce: Klaudia Jadczak kl. VIb.
Do Ogólnopolskiego konkursu
popularyzującego twórczość
Juliana Tuwima pod nazwą „
Z LOKOMOTYWĄ W TLE”
zakwalifikowały się prace
uczniów: Kacpra Kobza kl. 0a,
Dominiki Sulik kl. Ia, Fabiana
Szyjanowicza kl. IIIc, Natalii
Lesińskiej kl. VIa.

Zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran

Z ŻYCia SZkóŁ
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gimnaZJum gminne im. bohaTerów powSTania liSTopadowego w dębem wielkim
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycją stało się przygotowywanie przez nasze gimnazjum uroczystości z okazji
Dnia Niepodległości. Również w tym roku, po mszy św.
w kościele parafialnym odbył
się występ młodzieży pod hasłem „Jak tu prawdę o Polsce
powiedzieć..?” W prezentowanym programie artystycznym wykorzystano fragmenty
wierszy i pieśni patriotycznych, pantomimę oraz utwory
Fryderyka Chopina w wykonaniu Julii Kalinowskiej. Młodzież przygotowały do występów panie: Dorota Późniecka (chór), Beata Piraszewska
i Małgorzata Bedyńska (recytacje i elementy dramy). Dekorację wykonała pani Sylwia
Szymczak. 13 listopada artyści wystąpili powtórnie dla
młodzieży z Gimnazjum oraz
uczniów Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim.
SZKOŁA
RÓWNYCH SZANS
W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uczniowie naszej szkoły korzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki, korekcyjno – kompensacyjnych
z języka polskiego, przyrodniczych oraz uczęszczają na zajęcia rozwijające umiejętności językowe (koło języka angielskiego i rosyjskiego) i przyrodnicze
(Koło Młodego Przyrodnika).
We wrześniu członkowie Koła
Młodego Przyrodnika wyjechali na wycieczkę do Ogrodu
Botanicznego w Powsinie.

W najbliższym czasie, w ramach doradztwa zawodowego,
uczniowie klas III będą mieli
okazję spotkać się z reprezentantami różnych zawodów i zapoznać się ze specyfiką pracy.
Poznają również lokalny rynek
pracy wyjeżdżając na wycieczki do zakładów pracy w okolicy.
KONKURSY,
KONCERTY, WARSZTATY
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. We wtorek, 15 października w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Pięknego Czytania przeznaczony
dla uczniów klas pierwszych.
Wzięło w nim udział dziewięcioro kandydatów. Zadaniem
uczestników było zaprezentowanie przygotowanego przez
siebie fragmentu prozy, następnie odczytanie wylosowanego tekstu, a na koniec zmierzenie się z wyzwaniem bezbłędnego odczytania łamańców językowych. Najlepiej
poradziła sobie i zdobyła uznanie komisji konkursowej – An-

na Sierpińska z kl. Id, drugie
miejsce zajęła Julia Sadowska
z kl. Ia, a trzecie Patryk Śliński z kl. Ic. Pani Dorota Późniecka przygotowała uczniów
do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
i Recytacji Poezji Legionowej
i Żołnierskiej. Kamila Bakuła, uczennica klasy IIIb zajęła
III miejsce, a uczniowie klasy
IIb: Mateusz Ostrowski i Michał Malesa uzyskali wyróżnienie. W rejonowym etapie
Ogólnopolskiego Konkursu
Oratorskiego brała udział Alicja Wincenciuk. W listopadzie
uczniowie gimnazjum wzięli
udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy
w Dębem Wielkim „Segreguj
odpady w odpowiednie szuflady”. Uczniowie mieli stworzyć
z materiałów odpadowych małe arcydzieło. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością
i powstało „coś z niczego”.
Na szczególną uwagę zasługuje miotła wykonana z plastikowych butelek, zestaw biżuterii
oraz rodzinka z siana. Startujemy w ogólnopolskim kon-

kursie „Aktywni dla klimatu”.
Do konkursu zgłosiło się łącznie 479 szkół z całej Polski.
Najliczniej reprezentowane są
szkoły gimnazjalne, bo jest ich
aż 194, a wśród nich Gimnazjum Gminne w Zespole Szkół
w Dębem Wielkim. Nasz zespół nazywa się Ekogimbazjaki. Składa się z 5 aktywnych
uczniów (Magda Czyżewska,
Paulina Krawczyńska, Grzegorz Miros, Alicja Wincenciuk, Paulina Zgutka) oraz
opiekuna p. Marzeny Borkowskiej. Konkurs przebiega w II
etapach. Pierwszym etapem
jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod ich przeciwdziałania oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie
ekologii. Drugi etap to współpraca ze społecznością szkolną i lokalną oraz przeprowadzenie zbiórki elektrośmieci.
25 listopada odbył się koncert
pt. „ Uzależnienia XXI wieku
– przez muzykę do rozumu”.
Była to druga część programu
profilaktycznego „Polski blues – stop narkotykom”. Członkowie zespołu w męski, prawdziwy i bezpardonowy sposób
opowiadali o swoich spotkaniach z narkotykami czy dopalaczami oraz lekami. Mówili
także o zagrożeniach ze strony
Internetu, gier komputerowych
czy telefonów komórkowych.
A wszystko to przy muzyce
legendarnych wykonawców.
Uczniowie klas I zostali także
w tym roku objęci programem
„ Desant”. Jest to cykl działań
prowadzonych we wrześniu,
który ma ułatwić adaptację

w nowej szkole i środowisku
rówieśniczym.
SPORT
Jak co roku, nasza młodzież
bierze udział w licznych zawodach sportowych.
W Mistrzostwach Powiatu
w Indywidualnych Biegach
Przełajowych startowało 6
uczniów z klas I. W Mistrzostwach Regionu w piłce nożnej
klas I chłopcy zajęli I miejsce. W
mistrzostwach Powiatu Gimnazjów w piłce nożnej dziewczęta
zajęły V miejsce a chłopcy VI.
Uzyskaliśmy również IV miejsce w Mikołajkowym Turnieju
Piłki Nożnej z drużyną w składzie: Michał Gryz, Bartłomiej
Woś, Przemysław Żelazowski,
Bartłomiej Siwiec, Jakub Rogala, Przemysław Nowak.
Dziewczęta przystąpiły do rywalizacji w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej. Drużyna w składzie: Martyna Majszyk, Maryla Domańska, Marta Nowicka, Aleksandra Kowalczyk, Maria Siporska, Julia
Garbecka, Magdalena Przybyłowska, Emilia Jackiewicz, Paulina Filibczuk, Magdalena Czyżewska i Renata Szulecka jest
w trakcie rozgrywek, których
wynik poznamy niebawem.
Mamy nadzieję, że wyniki
sportowe w gimnazjum będą
w obecnym roku równie do-

bre jak w poprzednich latach,
tym bardziej, że od końcówki
listopada korzystamy wreszcie
z Hali Sportowej (uczniowie
doczekali się jej po 14 latach).
W przygotowaniu uroczystości otwarcia Hali Sportowej
uczestniczyli nasi gimnazjaliści. Bardzo dziękujemy im
wszystkim, a także p. Marcie
Samoder, p. Joannie Lipińskiej, p. Ewie Miros, p. Annie
Kalinowskiej, p. Sylwii Szymczak, p. Barbarze Czabańskiej,
p. Robertowi Szumowskiemu oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi.
Na szczególną pochwałę zasługują zwłaszcza występujący
tancerze, których przygotowała p. Sylwia Potapczuk.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia społeczność Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim życzy wszystkim
Mieszkańcom naszej Gminy radości, spokoju i ciepła,
a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym,
2014 roku.
zebrała i opracowała
Małgorzata Bedyńska
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

SZkoŁa podSTawowa im. TadeuSZa koŚCiuSZki w CYganCe
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zkoła Podstawowa im.
T. Kościuszki w Cygance
należy do placówek, które aktywnie realizują proces kształcenia i wychowania. Dlatego p.
Karolina Buta i pani Katarzyna Lewandowska-Staroń przystąpiły do projektu edukacyjnego: MYŚLĘ-ROZUMIEM-WIEM. Zastosowanie technik
TOC w uczeniu się. Efektem
udziału w tym rocznym przedsięwzięciu jest zaproponowanie uczniom ciekawych lekcji

prowadzonych nowymi metodami aktywizującymi. W naszej placówce odbędą się również spotkania super wizyjne
w formie lekcji otwartych dla
zainteresowanych nauczycieli
z terenu powiatu mińskiego.
Uroczystości szkolne, które
odbyły się w tym semestrze,
wzbogaciły życie całej społeczności lokalnej. Do najważniejszych należały imprezy
z okazji: rocznicy bitwy pod
Cyganką, Ślubowania uczniów

klasy I, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości.
Niewątpliwie
rodzicom
pierwszaków najwięcej wzruszeń przyniosła uroczystość
pasowania ich pociech na
ucznia szkoły podstawowej.
Nie zabrakło pięknej części
artystycznej w wykonaniu
najmłodszych oraz słodkiego
poczęstunku, który przygotowali rodzice. Imprezę swoją
obecnością uświetnił Pan Stanisław Kierat Sekretarz Gminy Dębe Wielkie. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe
dyplomy i wspaniałe upominki także od zaproszonego gościa i pani dyrektor. Pracę naszej placówki urozmaica także
udział uczniów w konkursach:
szkolnym konkursie ortograficznym, Konkursie Ekologicznym „Segreguj odpady do
odpowiedniej szuflady” zorga-

nizowanym przez Urząd Gminy w Dębem Wielkim. Dużym
zainteresowaniem cieszyły
się także konkursy: różańcowy i wiedzy o Janie Pawle II,
zorganizowane przez p. Ewę
Krasnodębską. Liczne grono nagrodzonych świadczy
o niegasnącym zainteresowaniu dzieci tą tematyką.
Uczniowie naszej szkoły
przygotowani przez p. Jerzego Popławskiego brali udział
w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
Różnorodne zajęcia dodatkowe, w tym prowadzone
w ramach funduszy unijnych,
wzbogacają ofertę edukacyjną
naszej placówki. Tutaj nie możemy również nie wspomnieć
o teatrzykach, wystawach i pokazach przyrodniczych, w których uczestniczyli uczniowie.
Niezapomniane wrażenie wy-

warło na uczniach spotkanie
misyjne z misjonarzem z Afryki ks. Markiem Pasiukiem. Miłe wspomnienia oraz dużo wiedzy i umiejętności wyniosły
dzieci z wycieczki edukacyjno-integracyjnej do Warszawy.
Brały w niej udział klasy III,
IV, V i VI pod opieką p. Katarzyny Lewandowskiej-Staroń
i p. Bożeny Wolszczak. Zwie-

dzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego, odwiedzenie
Pomnika Małego Powstańca,
przypomnienie dzieciom legend warszawskich oraz wielu
ciekawostek i tajemnic związanych z naszą stolicą.

Mirosława Popławska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Cygance
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SZkoŁa podSTawowa im. gen. JóZeFa bema w rudZie
WIELKA GALA
ZIEMNIACZANA
We wrześniu odbyła się
w naszej szkole II Gala Ziemniaczana, powszechnie zwana „Świętem Kartofla”, a jej
hasłem przewodnim był cytat
z popularnej piosenki „Światem zaczęła rządzić jesień”.
Mimo przenikliwego chłodu,
na festynie zgromadziło się
dużo ludzi, bo już z daleka wabiły ich snujące się w powie-

trzu bardzo apetyczne zapachy i wesołe dźwięki muzyki.
Rodzice naszych uczniów, odpowiedzialni za oprawę kulinarną, wykazali się również
dużym poczuciem smaku artystycznego, a przygotowane
przez nich stoiska czarowały wszystkich feerią jesiennych barw; kipiały wprost bogactwem owoców, warzyw
i kwiatów. Na niektórych,
wśród wrzosów, można by-

ło dostrzec świeżo uzbierane
prawdziwki. W programie Gali, poza degustacją ziemniaczanych przysmaków, były występy uczniów i liczne konkursy,
a potem świetna zabawa taneczna pod chmurką. Mimo że
organizacja święta była bardzo
pracochłonna, wszyscy organizatorzy mieli ogromną satysfakcję, gdy słyszeli pochwały
na temat imprezy.
PASOWANIE NA UCZNIA
Starym obyczajem, w połowie
października, miało miejsce
uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do grona uczniów.
Odbyło się to w obecności
Zastępcy Wójta Gminy Dębe
Wielkie, pana Karola Chróścika, ks. B. Wnuka, dyrektora szkoły, rodziców, nauczycieli i licznie zgromadzonych
uczniów. Po złożeniu uroczy-

stej obietnicy i przypieczętowaniu jej odciskiem palca,
pierwszaki zostały pasowane
na uczniów, a następnie otrzymały upominki od rodziców,
gości i starszych kolegów.
ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
Uczniowie naszej szkoły licznie włączyli się w środowiskowe obchody Święta Niepodległości, przygotowując program artystyczny pt. „Koncert
dla Ojczyzny”, wg scenariusza
p. M. Rudnik i E. Zgódki. Koncert odbył się w kościele parafialnym w Chrośli, po uroczystej Mszy Św. sprawowanej
w intencji Ojczyzny, w której
uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły. Starannie
przygotowane przez poszczególne klasy pieśni historycz-

ne i patriotyczne sprawiły, że
w niejednym oku zaszkliła się
łza wzruszenia.
NIE SAMĄ NAUKĄ
UCZEŃ ŻYJE...
Cieszymy się, że nasi uczniowie w pożyteczny sposób spędzają swój wolny czas. Dużym
zainteresowaniem cieszą się
wycieczki krajoznawcze, lekcje kinowe i muzealne oraz
niedzielne wyjazdy do muzeów i teatru. Do najciekawszych
można zaliczyć wycieczkę do
Lublina, Nałęczowa i Kozłówki, lekcję o życiu ludzi w epoce

kamiennej w Muzeum Archeologicznym, zwiedzenie Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści oraz spektakl „Tajemniczy
ogród” w teatrze „Rampa”.
Ponieważ oficjalnie został
otwarty kompleks sąsiadujących ze szkołą boisk gminnych, również amatorzy sportów mogą czuć się usatysfakcjonowani.
Teresa Pogorzelska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudzie

SZkoŁa podSTawowa im. SZarYCh SZeregów w górkaCh
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emestr jesienno- zimowy w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Górkach obfitował w wiele wydarzeń, ciekawych przedsięwzięć
i atrakcji. Pierwszą ważną
uroczystością było 10. lecie
Nadania Imienia i Wręczenia
Sztandaru naszej placówce
oraz poświęcenie nowopowstałego boiska sportowego.
O 900 rozpoczęła się Msza Św.
odprawiona przez wikariusza
z parafii p.w. Św. Wawrzyńca
z Glinianki, ks. Dariusza
Franczaka. Po mszy św. pani Dyrektor Renata Osica –
Duszczyk powitała zebranych
gości. Wśród nich swą obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Dębe Wielkie p. Krzysztof
Kalinowski, Zastępca Wójta
p. Karol Chróścik, Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Siwik, Radni Gminy
Dębe Wielkie z Radną Górek
p. Jolantą Gruber, Dyrektorzy
pobliskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi, kombatanci, przedstawiciele mediów

REDAKCJA: Aleksandra
Nowak, Katarzyna Padzik,

i lokalnej prasy, harcerze, emerytowani nauczyciele, obecna
kadra pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice z Prezydium
Rady Rodziców. Nie zabrakło
także mieszkańców wsi Górki
i sympatyków szkoły. Po powitaniu p. dyrektor przestawiła rys historyczny placówki.
Przypomniała nam najważniejsze etapy powstawania
szkoły, akcentując jej przywiązanie do tradycji i przeszłości.
Następnie druh Dariusz Gazda przeprowadził apel poległych. Chwilę później uczniowie klas V-VI zaprezentowali
część artystyczną przygotowaną przez p. Katarzynę Janiak,
nauczyciela polonistę. Pełna
wzruszeń i powagi inscenizacja dogłębnie poruszyła słuchaczy, na oczach niektórych
dało widzieć się łzy. Piękne
patriotyczne pieśni, bogate
dekoracje i rekwizyty, piękna
gra aktorska uczniów sprawiły, że otrzymaliśmy płomienne owacje. Po części artystycznej i gromkich brawach nad-

szedł czas na przemówienia.
Jako pierwszy głos zabrał pan
Wójt Krzysztof Kalinowski.
W trakcie swego przemówienia wręczył kwiaty i podziękowania wszystkim dotychczasowym dyrektorom placówki.
Z rąk pana Wójta nagrodę
otrzymała także p. Barbara
Sabak, wieloletni nauczyciel
naszej szkoły. W swym przemówieniu pan wójt podkreślił
rangę i znaczenie dzisiejszego dnia. Kolejno głos zabrali:
p. Stanisława Włodarczyk- Gielo, wieloletni nauczyciel szkoły, a także dyrektorzy pobliskich placówek: Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim, Szkoły
w Rudzie, Cygance oraz Gliniance. Wręczyli p. Renacie
Osicy - Duszczyk piękne albumy. Natomiast pracownicy
z Zakładu Komunalnego ufundowali pamiątkową tabliczkę
przygotowaną specjalnie na
tą okazję. Następnie nadeszła
długo oczekiwana chwila. Goście udali się na boisko sportowe, by uczestniczyć w jego poświęceniu. Proboszcz parafii
w Gliniance Krzysztof Krzesiński dokonał tego uroczystego aktu, zaś po nim nastąpiło
przecięcie wstęgi. Padły gromkie brawa i pamiątkowe zdjęcia. Zadbaliśmy także by nasi
dostojni goście zostali odpowiednio przyjęci. W tym celu
przygotowano dla nich poczęstunek jak i pyszną grochówkę,
którą wszyscy zajadali z apetytem. W międzyczasie można
było także wpisać się do szkol-

ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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nej kroniki.
Dziesięciolecie Nadania Imienia Naszej Szkole przeszło do
historii. Uczciliśmy pamięć
o tamtych czasach i tamtych bohaterach – Szarych Szeregach.
Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były: Dzień Chłopaka,
Święto Komisji Edukacji Narodowej, uroczyste ślubowanie klas I połączone z dyskoteką, apel z okazji 95. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości,
a także inne spektakle okolicznościowe, m. in.: kino w szkole,
pokaz pajęczaków, spotkanie z
policjantem, warsztaty ekologiczne. Prócz tego odbyło się
wiele ciekawych wycieczek,
m.in.: wycieczka do TVP do
Warszawy, do Mińska Mazowieckiego oraz wiele innych.
DODATKOWE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Od września w ramach zajęć
dodatkowych uruchomiliśmy
język francuski oraz rosyjski.
Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem i wychodzą
naprzeciw potrzebom naszych
uczniów. Odbywają się one
w ciekawej formie, bowiemnauka języka połączona jest
z poznawaniem obyczajowości i kultury obszarów Francji
i Rosji. W ofercie mamy także
zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, sportowe, muzyczne, plastyczne.
Na kolejne miesiące planujemy wiele ciekawych projektów,
już teraz uczestniczymy w projekcie Indywidualizacja proce-

WYDAWCA: Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1,
05-311 Dębe WielkieOPRACOWANIE

su nauczania w klasach I-IIIw ramach, którego odbywają
się na terenie naszej szkoły zajęcia z logopedii, techniki czytania, gimnastyki korekcyjnej
itp. W grudniu planujemy także wziąć udział w gminnym
Korowodzie Kolędowym.
SUKCESY
NASZYCH UCZNIÓW
Nasi uczniowie odnoszą niebywałe sukcesy w konkursach. Jesteśmy z nich dumni
i wspieramy ich w tego typu
inicjatywach. Uczeń klasy V
Bartosz Gańko zajął I miejsce
w finale powiatowego konkursu pt. Bezpieczna droga do
szkoły, organizowanego przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Serdecznie mu gratulujemy!
Zaś nasza uczennica, obecnie
szóstoklasistka- Joanna Westerlich zajęła II miejsce Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym EKOŻACZEK 2013
na szczeblu powiatowym.
Grudzień zapowiada się niezwykle pracowicie: jasełka,

GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE:
Anna Woźnica

kolędowanie, wyjazd do Multikina w Warszawie, spektakle
bożonarodzeniowe. W styczniu czeka nas bal karnawałowy
dla najmłodszych, ale nie zapominamy także o rodzicach
i mieszkańcach wsi Górki. Bowiem zaplanowaliśmy organizację karnawałowej zabawy
dla nieco starszych. Miejmy
nadzieję, że wpisze się ona na
stałe do harmonogramu szkolnych imprez.
NOWA STRONA WWW
Zachęcamy do odwiedzania
naszej nowej witryny, która ma teraz znacznie bogatszą
szatę graficzną, informacje
są stale uaktualniane, można
również zobaczyć najświeższe zdjęcia z rozmaitych uroczystości.

Renata Osica-Duszczyk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Górkach

DRUK: Drukarnia Białystok,
Ignatki 40/2, Kleosin

Z ŻYCia SZkóŁ

prZedSZkole gminne w dębem wielkim
CO U NAS SIĘ WYDARZYŁO
Innowacją w naszym przedszkolu jest to, że w każdym
miesiącu odbywa się „zabawa
w kolory”. Przy okazji uroczystości „ŚWIĘTA MARCHEWKI” królował u nas
kolor pomarańczowy. 14 października dzieci wraz z całą
kadrą przedszkola świętowały DZIEŃ NAUCZYCIELA
- śpiewały piosenki i składały
życzenia. 21 października mieliśmy „DZIEŃ BRĄZOWY”.
Tego dnia, dzieci ubrane były na brązowo i przynosiły do
przedszkola kasztanowe cudaczki wykonane z pomocą
rodziców. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pomysłowości rodzicom i dzieciom przy
ich wykonywaniu. W ramach

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Mińsku Mazowieckim pani
logopeda dokonała przesiewowego badania mowy. Udzieliła rodzicom wskazówek do
pracy nad prawidłową wymową dzieci. Pod koniec października byliśmy na wycieczce w Mińsku Mazowieckim,
gdzie zwiedzaliśmy piekarnię
– dzieci poznawały etapy wypieku pieczywa. Następnie
w auli Zespołu Szkół nr 1
oglądaliśmy baśń muzyczną
pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Na początku listopada
rodzice dzieci z grupy „Starszaków” uczestniczyli w rozmowach indywidualnych z nauczycielkami, które dotyczyły
diagnozy wstępnej gotowości

do podjęcia nauki w szkole.
12 listopada w przedszkolu dominował kolor szary – dzieci
wraz z całą kadrą przedszkola
ubrane były na szaro. Przedszkolaki z pomalowanymi buziami nosiły opaski kotków.
W tym dniu przedszkolaki obejrzały przedstawienie
teatralne pt. „Bajka o kocie
i kogucie”. 20 listopada odbyła się uroczystość „PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA”. „Maluszki” przedstawiły
program artystyczny, po czym
pani dyrektor w obecności rodziców i zaproszonych gości,
wśród których nie zabrakło
Wójta Gminy Dębe Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego dokonała pasowania każdego dziecka na przedszkola-

ka. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia dzieci otrzymały
dyplomy i słodkie upominki
ufundowane przez rodziców.
W tym dniu również robione były wszystkim dzieciom
pamiątkowe zdjęcia grupowe
i indywidualne. 25 listopada
obchodziliśmy „ŚWIATOWY
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”. Dzieci poznały historię pluszowego misia, miały
okazję pobawić się ze swoimi
ulubionymi przytulankami
w obecności innych dzieci.
Na zakończenie tego dnia
otrzymały dyplom przyjaciela
pluszowego misia.
27 listopada w grupie „Starszaków” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Wędrówka
małej kropelki”, które przepro-

wadziła pani Elwira Makowska.
W piątek 29 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla
dzieci, przygotowana przez
nauczycielki, podczas której
panował prawdziwie tajemniczy nastrój. W tym szczególnym dniu dzieci miały okazję
poznać ludowe zwyczaje oraz
tradycje andrzejkowe.
Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć
i emocji, a przede wszystkim

stał się okazją do rozbudzenia
w dzieciach ciekawości oraz
chęci poznawania naszej ludowej tradycji.
Teraz z niecierpliwością oczekujemy z dziećmi przybycia
Św. Mikołaja i przygotowujemy program artystyczny
z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia.
Joanna Najmrodzka

Nauczyciel
Przedszkola Gminnego

WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE

zaprasza na

SPOTKANIE PROMUJĄCE ALBUM
pt

pŁomieŃ dębe wielkie

„G

.L.U.K.S. Płomień Dębe Wielkie” to organizacja wspierająca kulturę fizyczną na terenie gminy wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W jej szeregach znajduje się m.in. drużyna piłki nożnej – „Płomień Dębe Wielkie”.
Ogromnym sukcesem klubu
i naszych wychowanków jest
fakt, iż po raz pierwszy w historii klubu aż trzy roczniki
biorą udział w rozgrywkach ligowych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dzięki
środkom przyznanym w tym
roku z Urzędu Gminny nasz
klub uczestniczy w rozgrywkach OZPN Siedlce w rocznikach 2001/02, 1997/98 oraz
w rozgrywkach seniorów
A klasy.
LIDER A- KLASY
Miło nam jest poinformować,
że drużyna seniorów kierowana przez trenera Piotra Kiszczaka po rundzie jesiennej jest
liderem rozgrywek A klasy
zdobywając 29 pkt oraz strzelając przeciwnikom 32 bramki.
Szczególnym sprzymierzeń-

cem drużyny seniorskiej jest
nasze boisko (Ruda ul. Szkolna), gdzie przeciwnicy nie zdołali nam zabrać choćby punktu. O atmosferę, której nie powstydziłaby się żadna drużyna
z wyższych szczebli rozgrywek, zadbali kibice Płomienia,
którzy dzielnie wspierają swoich pupili również w meczach
wyjazdowych. Dlatego też zapraszamy już teraz na mecze
rundy wiosennej wszystkich,
którzy chcą dopingować naszą
drużynę.
ZAPRASZAMY
NA TRENINGI
O przyszłość naszej piłki
w gminie możemy być spokojni. Pod czułym okiem trenera Szymona Góreckiego oraz
Prezesa trenuje ponad 50 - ciu
chłopców w rocznikach:
2001-2003 oraz 1997-98.
Zapraszamy chętnych chłopców w tych przedziałach wiekowych do zapisów na treningi do naszej drużyny.
Korespondencje proszę kierować pod adres:
mgarbecki@gmail.com.

Mirosław Garbecki
Prezes Klubu

„SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ”
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Restauracja Dębianka ul. Spółdzielcza 1 w Dębem Wielkim
27 grudnia 2013r., godzina 1800
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu zachowanie
dziedzictwa historycznego regionu poprzez wydanie albumu z obiektami architektury sakralnej pt. „Sacrum Ziemi Dębskiej” współﬁnansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

139

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

Bożena Kot

25 756 47 39

39

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

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

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140
128

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

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

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

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

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Młodszy referent ds. archiwum

Ewelina Chłopik

025 756 47 42

Biuro podawcze

142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

152

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

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

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 58

45

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 740 51 55

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 740 51 55

56

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Miłosława Kaska

25 757 77 26

59

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Dyrektor Zakładu Komunalnego

ANKIETA
1.

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem sołectwa Dębe Wielkie I, Dębe II i utworzeniem
w ich miejsce Sołectwa Dębe Wielkie Wschód, Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie Południe?

jestem za

2.

jestem przeciw

wstrzymuję się od głosu

Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Ostrów Kania i włączeniem części tego sołectwa
do sołectwa Dębe Wielkie Centrum i Dębe Wielkie Wschód?

jestem za

jestem przeciw

wstrzymuję się od głosu

konSulTaCJe w urZędZie

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień
mieści się w pokoju nr 28
(I piętro) Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Konsultacji udziela
Pan Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach
13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie:
uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia,
przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.

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

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

