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egoroczne lato już za
nami. Było piękne i sądzę, że wynagrodziło długą
i ciężką zimę. Ostatni okres
obfitował w wydarzenia
ważne dla samorządu, imprezy kulturalne i sportowe.
1 sierpnia na mój wniosek
Rada Gminy powołała panią Bożenę Kot na skarbnika
gminy Dębe Wielkie. Pani
Bożena posiada doświadczenie zarówno w zakresie finansów samorządowych jak
i kontroli jednostek finansów
publicznych. Jestem przekonany, że finanse gminy są
w dobrych rękach. Poprzednia pani skarbnik zrezygnowała z tego stanowiska.
W sierpniu na stanowisku
sekretarza gminy został zatrudniony pan Stanisław
Kierat, który przez wiele
lat pełnił funkcję sekretarza
w jednej z gmin wiejskich w
województwie śląskim. Daje
to rękojmię stabilizacji pracy
urzędu. Imprezy plenerowe
okresu letniego (festyn pod
hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, dożynki, turnieje
sportowe) są zapowiedzią
kolejnych wydarzeń, które
planowane są w zbliżającym
się okresie. Cieszy tu fakt
licznej obecności mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, podczas obchodów 74.
rocznicy bitwy pod Dębem
Wielkim w kampanii wrześniowej 1939r.

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.

T

Okres wakacyjny był gorący nie tylko ze względu na

upały ale również z powodu
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.
O ile w pierwszym okresie
było trochę niedociągnięć
ze strony podmiotu odbierającego odpady o tyle teraz
z informacji od mieszkańców
można wyciągnąć wniosek,
że system działa. Uczymy
się wszyscy segregacji odpadów. Jest to bardzo ważne
zarówno dla środowiska jak
i naszych kieszeni. Im więcej
odpadów uda się powtórnie
odzyskać dzięki segregacji tym niższe będą koszty
obsługi systemu. 1 sierpnia
Rada Gminy obniżyła stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami w przypadku ich
segregacji z 7 do 6 zł za osobę miesięcznie. Nowa – niższa stawka będzie obowiązywać od października 2013r.
Pod koniec wakacji zakończyła się budowa hali sportowej. Termin realizacji tej
inwestycji zgodnie z umową upływał w listopadzie,
więc prace wyprzedziły
plan. Obecnie trwają kontrole i odbiory. Po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie i uroczystym otwarciu
obiekt zostanie przekazany
uczniom i mieszkańcom. Sądzę, że będzie on otwarty codziennie do późnych godzin
wieczornych. Baza sportowa
na terenie naszej gminy powiększyła się też o boisko
z nawierzchnią z poliuretanu przy Szkole Podstawowej

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 nu-

mer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• przesłać na adres:
k.padzik@debewielkie.pl lub
• dostarczyć do pokoju 29
w siedziby Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu
Gminy. Mamy nadzieję, że
dzięki takiej bazie danych
będzie można dotrzeć do
potencjalnych kontrahentów
z terenu gminy i nie tylko.
Zarówno wpis jak
i przechowywanie danych na niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź oddział
na terenie gminy Dębe
Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.
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w Górkach. W szkole też została wymieniona część podłóg. Po nierozstrzygniętym
konkursie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Górkach powierzyłem
pani Renacie Osicy – Duszczyk. Życzę sukcesów
pedagogicznych i udanej
współpracy z rodzicami.
Nasze Gimnazjum Gminne
doczekało się modernizacji z myślą o bezpieczeństwie uczniów i personelu.
Wymieniono drzwi, zamontowano system oddymiania
na klatkach schodowych, odmalowano ściany.
W czerwcu nawierzchnia
ul. Pedagogów w Dębem została poddana kompleksowej
wymianie a na niej zgodnie
z wnioskami mieszkańców
zainstalowano progi zwalniające ku poprawie ich bezpieczeństwa.
Nadchodząca jesień będzie
czasem kolejnych inwestycji.
Już we wrześniu rozpoczną
się prace przy budowie kanalizacji w ul. Prądzyńskiego
w Dębem a ul. Warszawka
w Cygance zostanie wzmocniona kruszywem drogowym. W Rudzie i Chrośli
pojawią się też wiaty przystankowe z myślą o uczniach
dojeżdżających do szkół.
Jesień jest też okresem
wzmożonej pracy związanej
z zebraniami sołeckimi na
których mamy możliwość
zadecydować o przeznacze-

N

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM
niu funduszu sołeckiego.
W czasie zebrań proszę również o wypełnianie ankiet
dotyczących nowej Strategii
Rozwoju Gminy. Ankietę
można będzie również wypełnić online na stronie internetowej gminy. Zależy mi
na jak największym udziale
mieszkańców i przedsiębiorców w konstruowaniu tego
bardzo ważnego dokumentu.
W nakiecie pytamy zarówno
o to jak gmina postrzegana
jest dzisiaj i jak powinna wyglądać w 2020r.

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

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

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

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

WYMIANA TABLIC
ADRESOWYCH
Z poważaniem
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

REKLAMY W BIULETYNIE

S

S

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

W naszej gminie zameldowanych jest

9139 mieszkańców
na pobyt stały i 166 osoby

na pobyt czasowy

( stan na dzień 23 września 2013r.)
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Anna Woźnica
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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 internet owej g m i ny
www.debewielkie.pl, została utworzona aplikacja
„Gminny Portal Mapowy” służąca do publikacji
danych
przestrzennych.
Dzięki e-mapie mogą Państwo zlokalizować adresy,
obiekty, działki, zabytki,
szkoły itp. znajdujące się
na terenie gminy Dębe
Wielkie. Aby skorzystać
z portalu mapowego Gminy należy wejść na stronę
internetową gminy (pra-

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

AKTUALNOŚCI

TERENY INWESTYCYJNE

W

ójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof
Kalinowski planuje utworzenie Bazy Terenów Inwestycyjnych dla gminy Dębe
Wielkie, w szczególności
dla terenów wzdłuż drogi
krajowej Nr 2. Baza zostanie umieszczona na naszej
stronie www.debewielkie.pl
i www.bip.debewielkie.pl.
Dane w bazie będą systema-

tycznie aktualizowane.
Wójt gminy zwraca się
z prośbą do 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. Szcze-

gólnie istotna jest informacja
o terenach (i powierzchniach
hal produkcyjnych) które
właściciele zamierzają wydzierżawić lub sprzedać.
W zgłoszeniu do Bazy Terenów Inwestycyjnych należy
podać następujące informacje:
1. nr działki i jej powierzchnia,
2. powierzchnia budynków (jeśli występują) i ich wysokość,

3. określenie dostępności do infrastruktury: droga, woda, energia elektryczna, kanalizacja,
4. możliwości kontaktu: telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np.poprzez
urząd gminy),
5. określić zapisy planu
umożliwiające realizację
określonych inwestycji (budownictwo mieszkaniowe,

usługi, przemysłowe itp.).
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi danymi,
urząd gminy umożliwi ich
uzupełnienie, jak również
mogą być zgłoszone tereny
z częściowymi informacjami. Zgłoszenie do Bazy Terenów Inwestycyjnych nie
przesądza o ostatecznych
decyzjach właściciela, stanowi tylko drogę ułatwiającą

i umożliwiającą kontakty
oferentowi i inwestorom.
Kontakty w sprawie Bazy
Terenów Inwestycyjnych:
tel. (25)756 47 36, 756 47 29;
e-mail:
sekretariat@debewielkie.pl,
s.kierat@debewielki.pl,
k.padzik@debewielkie.pl

OBRONA CYWILNA – GMINNY SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

W

dniu 6 czerwca 2013 r.
na terenie gminy
w ramach ćwiczeń obronnych pk. MIENIA 2013 został przeprowadzony test
gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Przy
wykorzystaniu syren alarmowych ochotniczych straży
pożarnych wygenerowany
został 3-minutowy modulowany dźwięk, oznaczający
ogłoszenie ćwiczebnego sygnału alarmowego „Alarm o
skażeniach”.
Uwaga alarm!!!
W tym miejscu należy
przedstawić kilka informacji dotyczących funkcjonowania systemu wykrywania
i alarmowania w gminie
Dębe Wielkie oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Gminny system wykrywania
i alarmowania jest jednym
z elementów wojewódzkiego
(mazowieckiego) systemu
wykrywania i alarmowania,
który zaś wchodzi w skład
krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania.
System ten jest rozwijany
w chwili wystąpienia nadz w yczajnych zag roże ń ,
w czasie kryzysu lub wojny oraz ma za zadanie monitorowanie, wykrywanie,
ident yf ikację zagrożeń,
przekazywanie informacji
o ich zaistnieniu oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności. W gminie Dębe Wielkie
ostrzeganie ludności –
w czasie wystąpienia nadz w yc z aj nyc h z a g r o ż e ń

w czasie pokoju - w ramach
systemu wykrywania i alarmowania, odbywa się głównie w oparciu o siły i środki
ochotniczych straży pożarnych, zaś w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub w czasie
wojny przy pomocy formacji
obrony cywilnej.
W przypadku nadania przez
syreny alarmowe OSP sygnału alarmowego – bez
wcześniejszej zapowiedzi
(np. poprzez ogłoszenia
w sołectwach, zapowiedzi na
stronie internetowej urzędu
itp.), że wygenerowanie sygnału alarmowego ma charakter ćwiczebny – należy
mieć świadomość, że wystąpiło (lub nastąpi w najbliższym czasie) nagłe rzeczywiste zdarzenie (np. skażenie
chemiczne, biologiczne lub
promieniotwórcze) zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi.
Wygenerowany sygnał alarmowy to trwający 3 minuty
modulowany dźwięk syreny. Sygnał dźwiękowy jest
bardzo charakterystyczny,
więc nie zachodzi obawa złej
interpretacji sygnału (np.
pomylenie z 2-minutowym
ciągłym dźwiękiem syreny podnoszącym gotowość
jednostek
ochotniczych
straży pożarnych). Łącznie
z nadaniem dźwięku sygnału alarmowego w środkach
masowego przekazu (telewizja, radio, Internet) lub
też w inny sposób (np. ruchome zestawy głośnomówiące) zostanie ogłoszona
trzykrotna zapowiedź słow-

na o treści: Uwaga, Uwaga,
Uwaga! Ogłaszam alarm
(w tym miejscu zostanie podana przyczyna ogłoszenia
alarmu) dla (okolica, rejon,
region itp.). Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego
podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej na podstawie
informacji o wystąpieniu
zagrożenia uzyskanych od
właściwych jednostek organizacyjnych dokonujących
analizy skażeń i oceny sytuacji (m. in. system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych RP,
systemu nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób
nadzorowane przez Ministra
Zdrowia, systemy wykrywania skażeń nadzorowane
przez Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki oraz wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania).
Ogólne postępowanie
po usłyszeniu
sygnału alarmowego
Po usłyszeniu akustycznego sygnału alarmowego,
należy przedsięwzięć kilka
czynności, które mogą pomóc zachować nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim
należy schronić się w budynku a następnie włączyć telewizję, radio lub inne urządzenia medialne i uzyskać
informację odnośnie zagrożenia. Komunikaty władz
określą charakter wypadku,
stopień zagrożenia, jego zasięg, szybkość i kierunek
rozprzestrzeniania się oraz
zasady postępowania. Nale-

ży bezwzględnie stosować
się do zaleceń i komunikatów przedstawionych przez
odpowiednie służby, urzędy,
instytucje czy inspekcje.
Bardzo istotne jest, żeby
w chwili usłyszenia akustycznego sygnału alarmowego nie bagatelizować tego
ostrzeżenia, tylko przystąpić
do podstawowych czynności
zapobiegawczo-zabezpieczających tj.:

wody) oraz zabezpieczyć je
w hermetycznych opakowaniach. Jeśli dysponujemy
jakimś sprzętem indywidualnej ochrony przed skażeniami, załóżmy je. Do chwili
przeprowadzenia ewakuacji
przez służby lub odwołania
alarmu nie należy opuszczać
uszczelnionych pomieszczeń.
Odwołanie alarmu

• Jeśli nie ma możliwości bezpiecznej ewakuacji
z zagrożonego terenu należy
przede wszystkim pozostać
w budynkach, przystąpić
do uszczelnienia otworów
(szpar, otworów wentylacyjnych itp.) szmatami lub innymi materiałami oraz przebywać w miarę możliwości
w pomieszczeniach środkowych. Należy przygotować
zapas produktów pierwszej
potrzeby (leków, żywności,

Z chwilą kiedy organy administracji publicznej za pomocą ww. ośrodków analiz
i oceny sytuacji potwierdzą,
że dane skażenie nie stanowi
już zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi, skażenie okazało się mniej inwazyjne
(niebezpieczne) niż przypuszczano lub wystąpiło na
małym obszarze i się nie
rozprzestrzenia,
zostanie
podjęta decyzja o odwołaniu
alarmu o skażeniach. Odwołanie alarmu to akustyczny
ciągły dźwięk syreny trwający nieprzerwanie przez
okres trzech minut. Łącznie
z sygnałem akustycznym
odwołania alarmu w środkach masowego przekazu
zostanie ogłoszona trzykrotna zapowiedź słowna o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm (podanie
przyczyny, rodzaju alarmu
itp.) dla (okolica, rejon, region itp.). Jeśli na danym
terenie wystąpiło rzeczywiste skażenie po odwołaniu
alarmu o skażeniach należy
przystąpić do działań sanitarnych oraz przeprowadzić
dezaktywację (w przypadku
skażeń promieniotwórczych)

Józefowskiej do ul. Alejowej), Józefowskiej, Willowej, Alejowej, Przemysłowej
(fragment od ul. Szkolnej
do ul. Warszawskiej), Pustelnickiej (fragment od ul.
Warszawskiej do ul. Prądzyńskiego), Prądzyńskiego
i Warszawskiej (fragment od
ul. Przemysłowej do ronda).
Cała inwestycja potrwa do

lutego 2015 roku, a pierwszy
jej etap obejmie położenie
sieci kanalizacyjnej w ulicy
Prądzyńskiego. W związku
z prowadzonymi pracami
mogą wystąpić utrudnienia
w ruchu. Prosimy o cierpliwość oraz współpracę
mieszkańców, przepraszając jednocześnie za wszelkie
niedogodności.

• Kategorycznie nie zbliżać
się do rejonów wystąpienia
zdarzenia (jeśli taki rejon
można określić, np. widoczny
unoszący się dym, pary itp.);
• Opuścić zagrożony rejon
(prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach;
• Jeśli przebywamy na otwartym terenie udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych;
• Należy cały czas nasłuchiwać komunikatów władz
dotyczących zagrożenia oraz
sposobu postępowania;

lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych)
pomieszczeń, sprzętu, mebli, odzieży, zwierząt itp..
Działania sanitarne, dezaktywacyjne oraz odkażające będą prowadzone przez
odpowiednio przygotowane
i wyposażone służby (straż
pożarna, wojsko itp.), ale
mogą być prowadzone przez
pojedyncze gospodarstwa
we własnym zakresie, jednakże należy je prowadzić
po konsultacji z odpowiednimi organami, służbami czy
instytucjami.
Podsumowując system wykrywania i alarmowania
ma przede wszystkim za
zadanie informowanie oraz
ostrzeganie ludności o wystąpieniu zagrożenia. System nie uchroni przed potencjalnymi skutkami skażeń,
jednakże w porę i odpowiednio poinformowana ludność jest w stanie w dużym
stopniu zabezpieczyć swoje
bezpieczeństwo oraz swoje
mienie. Warto też pamiętać
o osobistym zabezpieczeniu
się w środki indywidualnej
ochrony przed skażeniami (np. maski) lub też inne
środki (np. latarki lub radio na baterie), które choć
są urządzeniami prostymi
w chwili wystąpienia zagrożenia mogą okazać się bardzo pomocne.
Michał Pieńkowski
Podinsp. ds. obrony
cywilnej oraz
zarządzania kryzysowego

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Z

akład
Komunalny
w Dębem Wielkim informuje o rozpoczęciu z końcem września 2013 roku, robót w ramach inwestycji pod
nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe
Wielkie” realizowanej przez

firmę EKO-BUD Grzelczyk,
Woreta Sp j., ul. Zaolziańska
49, 93-545 Łódź.
Przedsięwzięcie obejmuje
rozbudowę oczyszczalni do
rozmiarów umożliwiających
oczyszczanie ścieków w ilości do 650 m3 na dobę. Obecnie maksymalna przepustowość dobowa wynosi 242
m3 ścieków na dobę. Oprócz

modernizacji oczyszczalni
ścieków inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacyjnej w Dębem Wielkim
w ulicach: Armii Krajowej
(fragment od ul. Kościelnej
do Uroczej), Uroczej, Kościelnej (fragment), Wesołej, Baśniowej, Olszowej,
Brzozowej, 103 Batalionu
Strzelców (fragment od ul.

Bliższe informacje na temat
opisanego przedsięwzięcia
można uzyskać w siedzibie
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3, tel.: (25) 749-70-01.
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego
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WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: „MAŁE PROJEKTY”; ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

G

mina Dębe Wielkie
w roku 2013 złożyła
14 wniosków aby pozyskać
fundusze z Unii Europejskiej
oraz środków krajowych.
W chwili obecnej wnioski
są już po weryfikacji . W ramach konkursu nr 2/M/2012
„Małe projekty” do Urzędu
Marszałkowskiego zostały
złożone następujące wnioski: „Zawody kolarskie
w gminie Dębe Wielkie”
k wot a dof inansowania
14 400,00 zł , oraz Impre-

za 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 rów-

nież 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 Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie otrzymano
dofinansowanie dla dwóch
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, 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 Wielkie 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
w chwili obecnej są w trakcie rozpatrywania.

Chrośla- wykonanie przepustu na ul. Mazowieckiej
(przy lesie), wykonanie nawierzchni z kory asfaltowej
na ul. E. Orzeszkowej.
Jędrzejnik - remont przepustu oraz utwardzenie tłuczniem stalowniczym drogi do
Żakty.
Teresław - profilowanie
i utwardzenie skrzyżowania
i części drogi tłuczniem.
Górki - utwardzenie tłuczniem i profilowanie ulic:
J. Poniatowskiego, M. Ko-

nopnickiej i Granicznej.
Cięciwa, Cezarów - równanie i utwardzanie dróg żużlem.
Olesin - odmulenie rowów
na skrzyżowaniu ulic Pałacowej i Brukowej, profilowanie skrzyżowania ulic Polnej
i Brukowej, równanie ul. Ekologicznej, utwardzanie i profilowanie dróg tłuczniem stalowniczym zgodnie z uchwałą
Zebrania Sołeckiego.
Aleksandrówka - wykonanie przepustu i okopanie rowem południowej strony ulicy

Mazowieckiej, dokończenie
w ykonania nawierzchni
z kory asfaltowej na ul. Kolejowej, wyrównanie ulic Parkowej i Mazowieckiej tłuczniem stalowniczym.
Dębe Wielkie I - pogłębienie rowów, udrożnienie lub
wykonanie przepustów oraz
wyrównanie tłuczniem stalowniczym ulicy 103 Batalionu Strzelców.
Dębe Wielkie II - wyrównanie tłuczniem stalowniczym ulic Uroczej i Kościelnej, poprawienie stanu

nawierzchni korą asfaltową
ul. Polnej rozpoczęcie naprawy ul. Batalionu Parasol.
Gorzanka - dokończenie
rowu po północnej stronie
drogi asfaltowej w obrębie
miejscowości, rozpoczęcie
okopywania rowami drogi
po wschodniej stronie sołectwa (przedłużenie ul. Wybranieckich w Cygance).

tryczne Zbigniew Grabarczyk z siedzibą w Siedlcach.
Do końca bieżącego roku
zostanie dowieszonych 6
opraw w miejscowości Dębe
Wielkie ul. Pedagogów i ul.
Osucha.

na wysięgnikach stalowych
z 10 oprawami oświetleniowymi o długości sieci ok.
379 m przy drodze serwisowej drogi krajowej nr 2,
Dębe Wielkie ul. Wesoła
– zaprojektowano dowieszenie 3 opraw na słupach
27, 28, 29, Dębe Wielkie ul.
Urocza - projekt przewiduje
budowę kabla oświetleniowego od ul. Armii Krajowej
oraz 6 opraw na istniejących
słupach na ulicy Uroczej,

Choszczówka Rudzka – zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego o dł. ok 438 m,
11 słupów i 8 opraw oświetleniowych na słupach nr 1,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 przy drodze serwisowej drogi krajowej nr 2, Choszczówka Stojecka – projekt przewiduje
dokończenie oświetlenia tj.
dobudowę 4 opraw na istniejących słupach 1-4, 1-3, 1-2,
1-1; Ostrów Kania – zaprojektowano sieć oświetlenia

ulicznego z 5 słupami oraz
4 oprawami przy drodze
powiatowej, Cyganka ul.
Gościnna – projekt przewiduje uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej
poprzez dobudowę opraw na
nowo wybudowanych odcinkach linii energetycznej.

kursy krajoznawcze.

i szacunku do drugiego człowieka.

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

PRACE WYKONANE NA DROGACH GMINNYCH

OD CZERWCA DO WRZEŚNIA 2013R

R

ysie - wykopanie rowu
i poszerzenie drogi przy
lesie, naprawa przepustu i poszerzenie zakrętu na drodze
dojazdowej do miejscowości,
osadzenie trzech przepustów,
utwardzenie wskazanych na
zebraniu sołeckim odcinków
dróg żużlem.
Choszczówka
Dębska
i Choszczówka Stojeckautwardzenie żużlem dróg
w obrębie miejscowości.
Kąty Goździejewskie I
- wykonanie przepustu na
skrzyżowaniu drogi powia-

towej z gminną, korytowanie i utwardzenia tłuczniem
drogi w zachodniej części
miejscowości.
Kąty Goździejewskie II - osadzenie przepustu koło posesji nr 31,
utwardzenie gruzem początkowego
odcinka drogi w zachodniej części
miejscowości, udrożnienienie przepustu i pogłębienie rowu przy wieży przekaźnikowej, korytowanie
i utwardzanie tłuczniem drogi
w centralnej części miejscowości.
Ruda- wykonanie przepustu na skrzyżowaniu ulic
Starzeńskiego i Parkowej.

Tomasz Chomko
Podisnp. Ds. nadzoru
i utrzymania dróg

OŚWIETLENIE ULICZNE

N

a terenie Gminy Dębe
Wielkie
wykonano dobudowę oświetlenia
ulicznego na istniejących
słupach w miejscowościach:
Bykowizna ul. Wiosenna - 1
oprawa, Chrośla ul. Żwirowa
- 2 oprawy, Chrośla ul. Lawendowa - 3 oprawy, Dębe
Wielkie ul. Przemysłowa 3 oprawy, Dębe Wielkie ul.
Polna - 13 opraw, Aleksandrówka ul. Spacerowa - 7
opraw, Cyganka ul. Szkolna

- 4 oprawy, Kąty Goździejewskie II - 4 oprawy oraz
wybudowano nowe odcinki
linii oświetleniowych napowietrznych i kablowych
w miejscowościach: Cięciwa
– kolejna lampa oraz Walercin – 3 oprawy na własnych
słupach i Dębe Wielkie ul.
Olszowa - 4 oprawy na istniejących słupach oraz 8
opraw na własnych słupach.
Wykonawcą powyższych
robót jest firma Usługi Elek-

W trakcie przygotowywania jest dokumentacja
projektowa dotycząca dobudowy oświetlenia w miejscowościach: Kobierne - projekt
przewiduje sieć oświetleniową na słupach żelbetowych

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

KOLONIE LETNIE 2013

W

ramach
realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie
i realizacja programu profilaktyczno - terapeutycznego
dla dzieci i młodzieży: smak
przygody na wyspie Wolin”
zorganizowano dla 50 dzieci
z gminy Dębe Wielkie obóz
turystyczno – krajoznawczy
z autorskim programem profilaktyczno – terapeutycznym, edukacyjnym i wychowawczym „Spójrz inaczej
– żyj i działaj z pasją”.
W terminie od 17 do 26 lipca 2013 r. w miejscowości
Wapnica k/ Międzyzdrojów,
na terenie Wolińskiego Par-

ku Narodowego, w bliskim
dostępie do morza stworzono
uczestnikom obozu ciekawą
ofertę wypoczynku letniego.
Organizatorzy
postawili
przede wszystkim na aktywność ruchową. W ramach zajęć rekreacyjnych przygotowano wiele zajęć sportowych,
konkursów oraz wycieczek.
Uczestnicy poznali walory turystyczne Świnoujścia
i Wolina, a także naturalne
atrakcje Wolińskiego Parku Narodowego. Zwiedzili
średniowieczne
grodzisko
w Lubinie, Muzeum – Bunkier, Muzeum Wikingów
i Słowian w Wolinie, Zagrodę
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Pokazową Żubrów. Niewątpliwą atrakcją był rejs statkiem
do Niemiec oraz zwiedzanie
niemieckich kurortów. Dzieci
poznały Kartę Turysty czyli
zasady bezpiecznego uprawiania turystyki poprzez wędrówki znakowanymi szlakami
z przewodnikiem. Koloniści
z zaangażowaniem brali
udział w zajęciach sportowych organizowanych na
obiektach typu Orlik. Aktywnie uczestniczyli w turniejach
sportowych zarówno zespołowo jak i indywidualnie. Zorganizowane zostały również
konkursy: plastyczne (na herb
Wapnicy oraz na pocztówkę
z wyspy Wolin), a także kon-

W ramach realizacji programu „ Spójrz inaczej – żyj
i działaj z pasją” prowadzono edukację z zakresu propagowania zdrowego stylu
życia w zgodziez przyrodą

Malownicze widoki z licznych wypraw oraz radosne
wspomnienia
wspólnych
zabaw i przygód pozostaną
w pamięci uczestników obozu.

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

INFORMACJE

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z

godnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
od 1 lipca 2013 roku gminy
przejęły wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem
odpadami komunalnymi,
stając się jednocześnie odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości.
Za przyjęcie powyższych
obowiązków gminy pobierają
od właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Na
powyższą opłatę składają się
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym
recyklingu, a także unieszkodliwianie odpadów zgodnie
z obowiązującą hierarchią
postępowania z odpadami.
Obowiązkowa deklaracja
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych
zobowiązani byli do dnia
30 kwietnia 2013r. do złożenia Wójtowi Gminy Dębe
Wielkie deklaracji o liczbie zamieszkujących osób
na terenie danej nieruchomości. W myśl ustawy, dla
sposobu wyliczania opłaty,

nie jest istotna liczba osób
zameldowanych, lecz ilość
osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Jeżeli jednak
dane w niej zawarte różniły
się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy
Dębe Wielkie, składający
deklarację miał obowiązek
dołączenia do niej stosownego oświadczenia bądź
zaświadczenia. Deklaracja
stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej na rzecz
gminy. Konsekwencją nie
złożenia deklaracji jest naliczanie wyższej stawki opłaty. Podanie 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. Właściciele

nieruchomości zobowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych z podziałem
na frakcje: zmieszane odpady komunalne, papier
i tektura, szkło w podziale
na bezbarwne i kolorowe,
tworzywa sztuczne, metal
i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji, a także odpady oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

ca. Po przejażdżce uczestnicy półkolonii bawili się na
Placu Zabaw w Mrozach.

miały możliwość miło spędzić czas w sposób czynny
i aktywny, uczestniczyły
w grach zabawach oraz
w różnorodnych zajęciach
m.in.
profilaktycznych,
sportowych, plastycznych.

Nieruchomości niezamieszkałe i przedsiębiorcy
W przypadku właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych obowiązują obecne
zasady co oznacza, że pozbywają się odpadów, na
podstawie indywidualnie zawartej umowy.
Przedsiębiorcy także oddają
odpady na dotychczasowych
zasadach. Omawiany system
odbioru odpadów nie dotyczy instytucji i podmiotów
prowadzących działalność
gospodarczą. Przedsiębiorcy
i instytucje nadal na starych
zasadach zawierają umowy
z firmą wywozową posiada-

Sektor II
Samochód 1 - Celinów, Jędrzejnik,
Cezarów, Cięciwa, Kąty Goździejewskie,
Walercin, Gorzanka, Poręby, Rysie

jącą w naszej gminie wpis
do rejestru działalności regulowanej.
Od 01.07.2013 do 31.12.2013
r. firma Lekaro prowadzi
kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w Gminie Dębe
Wielkie. Nowa „ustawa śmieciowa” ma zapewnić racjonalną gospodarkę odpadami
komunalnymi i zachęcić do
segregacji odpadów. Niestety w większości przypadków
mieszkańcy wiedzą tylko tyle,
że za posegregowane odpady
zapłacą mniej. Nie wiedzą
jednak, jak robić to prawidłowo. Prosimy o zapoznanie się
ze szczegółowymi zasadami
segregacji zamieszczonymi
w tym numerze Biuletynu.
Odpady należy wystawić
w odpowiednim dniu o godz.
7 a nie jak wcześniej informowała firma LEKARO przed 6.
W tabeli obok zamieszczono
harmonogram zgodnie z kolejnością odbioru odpadów.
Katarzyna Szymańska
podins. ds.
ochrony środowiska

oraz ochrony zwierząt

Piątek:

Sobota:

Piątek:

Sobota:

Samochód 2 - Choszczówka Stojecka,
Dębska, Rudzka, Ruda, Chrośla
Samochód 3 - Choszczak, Teresław,
Górki, Cyganka, Bykowizna
Samochód 1 - Celinów, Jędrzejnik,
Choszczówka Stojecka, Dębska, Rudzka
Samochód 2 - Cezarów, Cięciwa,
Kąty Goździejewskie, Walercin,
Gorzanka, Poręby, Rysie
Samochód 3 - Teresław, Górki, Cyganka,
Samochód 4 - Ruda, Chrośla,
Choszczak, Bykowizna
Sektor I
Samochód 1 -prawa strona torów,
Aleksandrówka, Olesin, Dębe Wielkie,
Ostrów Kania, Kobierne
Samochód 2 - lewa strona torów,
Dębe Wielkie od strony Warszawy
w stronę Mińska
Samochód 1 - prawa strona torów,
Aleksandrówka, Olesin, Dębe Wielkie
Samochód 2 - prawa strona torów,
Kobierne, Ostrów Kania, Dębe Wielkie
Samochód 3 - lewa strona torów,
Dębe Wielkie od Warszawy w stronę centrum
Samochód 4 - lewa strona torów,
Dębe Wielkie od Mińska w stronę centrum

G.O.P.S.

W

tym roku K.S. „Dziupla” odbywały się
letnie półkolonie. Trwały od
8 do 19 lipca. W półkoloniach uczestniczyło 30 dzieci
w wieku od 7 do 12 lat. Poprzez te dwa tygodnie uczestnicy półkolonii spędzali
wspólnie czas od godziny
9.00 do 14.00. Na spotkania
dowożone były busem z Jędrzejnika, Celinowa, Rudy,
Chrośli i Olesina.
Dużą radość uczestnikom
sprawiła wycieczka do
Mrozów, gdzie dzieci miały możliwość przejechania
tramwajem konnym trasę
do Szpitala w Rudce. Jest to
jedyny w Polsce kursujący
tramwaj konny. Po drodze
można było podziwiać park
wokół szpitala, pooddychać
powietrzem, które leczy płu-

Ponadto dzieci uczestniczyły dwa razy w spektaklu teatralnym. 11 lipca obejrzały
teatrzyk pt. „Śpiąca królewna”, a 19 lipca „Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny”
Teatr ART-RE przyjechał
z Krakowa. Swoimi przedstawieniami nie tylko bawili, ale
także uczyli jakie wartości są
w życiu ważne. Aktorzy teatru ART-RE zachęcali do
śpiewania piosenek, a co odważniejszych zapraszali na
scenę do wspólnego tańca. Po
przedstawieniu pani pokazała
dzieciom w jaki sposób wykonać fajne zabawki z „niczego”.
Przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku dzieci

W tym okresie dzieci poznały bezpieczne sposoby
spędzania wolnego czasu
latem, wykonały wiele prac
plastycznych dotyczących
lata. Ponadto, dzieci integrowały się podczas wspólnych
gier i zabaw ruchowych nawiązując koleżeńskie i przyjacielskie relacje.
GRUPA ZABAWOWA
Serdecznie
zapraszamy
dzieci (od 6 miesięcy do 3
roku) wraz z rodzicami na
spotkania Grupy Zabawowej. Spotkania mam i dzieci

odbywać się będą we wtorki i środy od 10.00 do 12.00
w Klubie Samopomocy
„Dziupla” przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Magdalena Wojnach
Specjalista
pracy z rodziną
ZMIANA
KRYTERIUM
DOCHODOWEGO
DO OTRZYMANIA
ZASIŁKU
RODZINNEGO

na osobę w rodzinie i 664,00
zł netto na osobę w rodzinie,
jeżeli członkiem rodziny jest
niepełnosprawne dziecko.

nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
przy ul. Strażackiej 3, pok. 59
w godzinach:

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego pod uwagę
brany będzie łączny dochód
rodziny z 2012 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny, takich jak
uzyskanie czy utrata dochodu.

poniedziałek – środa
8:00 - 16:00,

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą
od dnia 1 września 2013 r.

czwartek - 8:00 – 18:00,
piątek - 8:00 – 14:00
Informacje można uzyskać
osobiście lub telefonicznie
tel.: 0-25 757-77-26.

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

W kolejnym okresie zasiłkowym 2013/2014 kryterium
dochodowe uprawniające do
otrzymywania zasiłku rodzinnego ulegnie zwiększeniu do kwoty 574,00 zł netto

Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 2013/2014
można składać od dnia
1 sierpnia 2013 r. w Gmin-

Dorota Janzer
- Dąbrowska
Kierownik G.O.P.S.
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PLASTIK, METAL,
WIELOMATERIAŁOWE
Do żółtych worków wrzucamy:

• żarówek, świetlówek, lamp
• szkła gospodarczego (talerzy, misek, doniczek, szkła nietłukącego typu arcoroc)

• butelki typu PET po wodzie i napojach
• opakowania po chemii gospodarczej (po
płynach do prania, szamponach, płynach do
płukania)
• plastikowe pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itd.
• inne opakowania z tworzyw sztucznych
• plastikowe torebki
• plastikowe opakowania po żywności
• opakowania z metali

Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem oraz staraj się wyrzucać czyste opakowania bez nakrętek, pokrywek czy kapsli.
Korzyści: Wytwarzanie szkła z tłuczki szklanej pochłania o wiele mniej energii w hucie niż
wytapianie z surowca pierwotnego. Zmniejsza
to emisje CO2 i nie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Mniejsze hałdy na wysypiskach (szkło się nie rozkłada w naturze).
PAPIER I TEKTURA

• opakowania z metali kolorowych

Do niebieskich worków wrzucamy:

• puszki metalowe (po napojach i konserwach)

• papierowe opakowania

• opakowania wielomateriałowe po napojach
(tzw. Tetrapaki)

• opakowania z kartonu, pudła kartonowe

Nie wrzucamy

• katalogi, torby papierowe

• styropianu

Nie wrzucamy

• opakowań po oleju
• opakowań po farbach, chemikaliach
• folii budowlanej
• tworzyw piankowych
• pieluch jednorazowych typu pampers
• opakowań z plastiku w połączeniu
z innymi materiałami
• zabawek
• opakowań po aerozolach

Korzyści jakie daje nam ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych to bardziej czyste
środowisko. W trakcie naturalnego rozkładu
powstają szkodliwe substancje. Ponadto rozkład ten trwa bardzo długo więc śmieci takie
zalegają na wysypiskach. Ostatnim plusem
jest zmniejszone wydobycie ropy naftowej.
To z ropy uzyskuje się większość tworzyw.
Korzyści z recyklingu metali to jak w przypadku szkła mniejsze zużycie energii przy
wytopie. Oszczędność surowców wpływa
także na ich ceny. Im więcej metali na rynku
tym tańsze produkty metalowe.
SZKŁO
Do zielonych worków
wrzucamy szkło kolorowe
Do białych worków
wrzucamy szkło bezbarwne:
po

napojach

• butelki po napojach alkoholowych
• szkło białe i kolorowe
• butelki i słoiki bez zakrętek
Nie wrzucamy
• porcelany, ceramiki
• luster, szkła okiennego, szyb
• opakowań po lekarstwach, termometrów
6

Odpady zmieszane – worek czarny
Tu wrzucamy:
• opakowania po oleju
• opakowania po farbach, chemikaliach
• folię budowlaną
• tworzywa piankowe
• pieluchy jednorazowe typu pampers
• opakowania z plastiku w połączeniu
z innymi materiałami
• zabawki

• papieru tłustego i zanieczyszczonego

• opakowania po aerozolach

• kalki, folii aluminiowych

• porcelanę, ceramikę

• papieru z domieszką tworzyw sztucznych

• lustra, szkła okienne, szyby

• opakowań po papierosach

• opakowania po lekarstwach

Wyjmij resztki produktów spożywczych
oraz złóż na płasko pudełka. Aby odzyskanie
papieru przebiegło sprawnie usuń z odpadów
elementy niewykonane z papieru (np. zszywki lub spinacze).

• żarówki, świetlówki, lampy

Korzyści wynikające z ponownego wykorzystania papieru to przede wszystkim
zdrowsze lasy, które są mniej eksploatowane
i mają większe szanse na osiągnięcie dojrzałego wieku i zachwycenia swoim pięknem.
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Do brązowych worków wrzucamy:
• bioodpady i odpady zielone

• szkło gospodarcze (talerze, miski, doniczki, szkło nietłukące typu arcoroc)
• papier tłusty i zanieczyszczony

rzyw sztucznych

• opakowania po papierosach
• kości, mięsa
• piasek, kamienie
• papierosy, popiół
• odchody zwierzęce.

• trawę, gałęzie
• skorupki jaj
• fusy po kawie i herbacie
Nie wrzucamy
• kości, mięsa
• piasku, kamieni
• papierosów, popiołu
• odchodów zwierzęcych
• odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu
• przeterminowanych lekarstw
Korzyści: Jeżeli mamy własny ogród możemy także zagospodarować naturalne odpady
organiczne. Można takie odpady wykorzystać jako doskonały kompost użyźniający
ziemię w ogrodzie czy na działce. Korzyści
dla środowiska są niewielkie, gdyż odpady
organiczne ulegają łatwemu, naturalnemu
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- papier i tekturę,
- tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe,
- odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego,
- odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego,
- odpady ulegające biodegradacji,
- 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 budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do
administracji budowlano-architektonicznej.
PSZOK nie przyjmuje
zmieszanych odpadów komunalnych.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy do dnia 15
września 2013r. (za okres od 1.07.2013r. do
30.09.2013r.) 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.
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.:

CZY WIESZ, ŻE PLASTIK ROZKŁADA SIĘ OD 300 DO 400 LAT?

• resztki żywności
• obierki z owoców i warzyw, skórki owoców

W PSZOK-u można w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

- odzież i tekstylia,

• styropian

• kalkę, folię aluminiową

Wyrzucaj czyste i puste opakowania oraz staraj się zgniatać butelki przed wyrzuceniem !

opakowania

rozkładowi. Jednak góry śmieci na wysypisku będą mniejsze i mniej energii pochłonie
wywóz śmieci.

CZY WIESZ, ŻE PLASTIK ROZKŁADA SIĘ OD 300 DO 400 LAT? • papier z domieszką two-

• baterii

• szklane
i żywności

• książki, gazety, magazyny, zeszyty

ABC NGU
LI
K
Y
REC

PSZOK

do 15 marca,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Dębe Wielkie mogą
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.

do 15 maja,
do 15 września,
do 15 listopada danego roku.
Uchwalona obecnie podstawowa stawka opłaty to 15 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a niższa stawka opłaty, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny to 6 zł. Stawki te obowiązują od października b.r. Wysokość opłaty
w okresie kwartalnym wyliczamy ze wzoru:
liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość × stawka opłaty × 3 (liczba miesięcy)

PSZOK czynny jest w każdy:
- poniedziałek i środę
w godzinach od 14.00 do 20.00;
- sobotę w godzinach od 6.00 do 14.00.
Jakie odpady można
przynieść do PSZOK-u?

Katarzyna Szymańska
podins. ds. ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt
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GMINNA SPÓŁKA WODNA

D

rodzy
Mieszkańcy
Gminy Dębe Wielkie !!!

Sz a n ow n i Cz ło n kow ie
Gminnej Spółki Wodnej
Dębe Wielkie!!!
Szanowni Właściciele Działalności Gospodarczej !!!
Pragnę Państwa poinformować o działaniach Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
do 12.09.2013r. tj .:
1/ o planowanych zadaniach ,
2/ o obecnie prowadzonych
zadaniach,
3/ o już zakończonych pracach konserwacyjnych na
rowa ch mel ior a cy jnych
i usuniętych awariach drenarskich, oczyszczonych
przepustach, w nw wsiach.
Wykonywana konserwacja
rowów przeprowadzana jest
lokalnie, tzn. na rowach, które są szczególnie niedrożne.
Powodem takiego działania
jest brak środków pieniężnych, spowodowany obojętnością niektórych mieszkańców na stan gospodarki
wodnej, co przekłada się
na niską ściągalność składek członkowskich. Nadal
nie są przekazywane akty
notarialne 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
P O Z E S K A N OWA N I U
NA ADRES MAILOWY;
jacekzawadka1@wp.pl.
Zachęcam Państwa do zgła-

szania się do RZSW MM,
w celu włączania się w poczet członków GSW DW.
Informuję również , iż nastąpi obciążanie kosztami
za przeprowadzoną konserwację rowów melioracyjnych
i za usunięte awarie drenarskie tych z Państwa, którzy
nie są członkami GSW DW.
Podstawa prawna - Uchwały Walnego Zgromadzenia
Delegatów GSW DW, z dnia
14.02.2013r.
Z dotacji celowej Gminy
Dębe Wielkie przeprowadzono konserwację rowów
melioracyjnych w nw miejscowościach;
1. Celinów RA – odkrzaczono 338 mb, pozostaje do
realizacji odmulenie i rozplantowanie urobku – 100mb
- 1707,22 zł.
2. Celinów RA1 - odkrzaczono 130 mb, odmulono
i rozplantowano urobek –
100 mb – 939,70 zł.
3. Celinów RA7 – odkrzaczono - 50 mb, odmulono
i rozplantowano- 350 mb 1794,50 zł.
4. Jędrzejnik RA9 - odmulono i rozplantowano urobek
– 460 mb - 2116 zł.
5.Aleksandrówka - RA5
-od przystanku osobowego
Dębe Wielkie do DK nr 2 do wykonania- 200 mb- za
1400 zł.
6. Aleksandrówka - RA5
– od DK nr 2 w kierunku zachodnim – odmulono
i rozplantowano - 260 mb1491,20 zł.
7. Aleksandrówka - RA

INFORMACJA

Z

akończyły się formalne działania związane
z szacowaniem strat spowodowanych wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub
nawalnego deszczu. Komisje
oszacowały straty, służby
wojewody zweryfikowały
szacunki i wydały opinie
(dla gospodarstw, gdzie straty w produkcji rolnej gospodarstwa przekroczyły 30%),
Rada Ministrów rozporządzeniem wprowadziła zadania
dla Agencji Restrukturyzacji

– pomiędzy ul. Ogrodową
- Parkową do Staropolskiej –
odkrzaczono 100 mb, odmulono i rozplantowano urobek
- 60 mb- 645 zł .
8.Aleksandrówka
RA15
– do odmulenia i rozplantowania – 90 mb i do odkrzaczenia 80 mb- 709,20 zł - do
wykonania.
9. Olesin RA - od m. Cisie
aż za ul. Brukową- odkrzaczono - 750 mb, odmulono
i rozplantowano urobek 700 mb – 5987,50 zł .
10.Dębe Wielkie RA6- od
ul. Pedagogów do przystanku
osobowego Nowe DW- odkrzaczanie – 50 mb, odmulanie i rozplantowanie urobku
- 430 mb - 2.162,50 zł.
11. Dębe Wielkie RA2 - od
ul. Kościelnej na zachód odkrzaczono - 250 mb, odmulono i rozplantowano urobek
- 510 mb- 3.268,50 zł- prace
w toku , prawie na ukończeniu.
12. Dębe Wielkie RA5 od Santochemii na wschód
pozostaje
do realizacji;
odkrzaczenie, odmulenie,
koszenie i rozplantowanie
urobku – 230 mb - 1610 zł
13. Chrośla RB - odkrzaczono - 229 mb, pozostaje do realizacji odmulenie
i rozplantowanie 70 mb –
1167,01 zł
Z zebranych składek członkowskich zostały usunięte
awarie drenarskie, wykonano lokalne konserwacje
rowów – wymagające pracy ręcznej, wyczyszczono
przepusty, w nw miejscowościach u następujących
właścicieli gruntów;

1. Cyganka - p. Andrzej Sadowski - koszt – 3.143,90 zł.
2. Choszczówka Rudzka - p.
Nalazek Krystyna, p. Malesa
Teresa - koszt – 996,48 zł.
3. Kobierne – lipiec 2013r.p. Paweł Bartkiewicz, p.
Marian Dąbrowski, p. Dorota Ołdak , p. Elżbieta Kowalczyk, p. Marian Gańko,
p. Adam Lipiak - koszt –
3.190,78 zł.
3. Kobierne - sierpień 2013r.
p. Robert Gańko, Michał
Stelęgowski, p. Janina Tkaczyk – koszt- 7.296,18 zł.
4. Dębe Wielkie- wrzesień
2013r. p. Henryk Bąk, p.
Henryk Jastrzębski - w trakcie realizacji.
5. Aleksandrówka - p. Paweł Bujalski, p. Kazimierz
i Marianna Dziewulscy, p.
Agnieszka Bielak- 992,88 zł.
6.Olesin RA89 mb wykonano konserwację rowu oraz
czyszczenie
przepustów;
ul. Staropolska, Ogrodowa590,22 zł.
Ze składek członkowskich
zapłacono
Rejonowemu
Związkowi Spółek Wodnych
MM składkę roczną - za obsługę GSW DW - 8315 zł.
IV. Wypłacono inkasentom
za zbierane składki - 10 %
prowizji od zebranej kwoty składek członkowskich1600 zł .
ZAKUPIONO PRZEPUST
RUROWY o średnicy - 60
cm-na RA w Choszczówce
Stojeckiej, który zamontował p. Krzysztof Zgudka –
za kwotę - 1271,70 zł.
Z

inicjatywy

Przewod-

niczącej Zarządu GSW
DW wynegocjowano nieodpłatne odmulenie RA
w Choszczówce Dębskiej
przez GDDKiA na odcinku 200 mb, w tym 150 mb
w Choszczówce Dębskiej
i 50 mb w Kobiernem wraz
z wywiezieniem urobku
przez GDDKiA.
9.09.2013r. z inicjatywy
Przewodniczącej Zarządu
GSW DW odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu
i Komisji Rewizyjnej GSW
DW, Urzędu Gminy Dębe
Wielkie, Starostwa Powiatu
MM i PLK Siedlce, w sprawie ustalenia kosztów dla
PLK Siedlce za zrzut wody
z linii kolejowej do rowów
melioracyjnych GSW DW,
na odcinku 3275 mb . Koszt
przeprowadzenia generalnej konserwacji na odcinku
3275 mb szacuje się na kwotę
ponad 45.000 zł. Trwają prace w PLK Siedlce w sprawie
uszczegółowienia realizacji
zadania.
12.09.2013r. – z inicjatywy
Przewodniczącej
Zarządu GSW DW odbędzie się
rozprawa
administracyjna w Starostwie Powiatu
w Mińsku Mazowieckim,
w sprawie ustalenia sposobu
ustalenia kosztów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - za zrzut
wody z DK Nr 2 do rowów
melioracyjnych GSW DW,
na odcinku 1240 mb. Koszt
przeprowadzenia generalnej
konserwacji na ww odcinku
szacuje się na kwotę ponad
17.000 zł.

30.08.2013r.
wystąpiłam
z zapytaniem o konserwację
rzeki Długa - do WZM i UW
w Warszawie. 5.09.2013r.
otrzymałam odpowiedź, że
w planie Robót utrzymaniowych na rok 2013 znalazła się również rzeka Długa w km35+840-40-840tj.
teren Gminy Dębe Wielkie
i Mińsk Mazowiecki. Zakończenie prac przewiduje się do
20 listopada 2013r. Nadzór
techniczny będzie wykonywał WZMiUW- Inspektorat
Mińsk Maz.
Składam podziękowanie
wszystkim Państwu, którzy
spełnili obowiązek i wpłacili
składki członkowskie, a tych
Państwa którzy tego jeszcze
nie zrobili – proszę o przemyślenia po zapoznaniu się
z wyżej wymienioną realizacją zadań przez GSW DW
i podjęcie decyzji dotyczącej
uregulowania płatności .
Ponadto zwracam się do
tych wszystkich Państwa,
którzy doceniają działalność
społeczną Zarządu GSW
DW – o wspieranie naszych
działań . Zgodnie ze Statutem GSW DW- można dokonywać wpłat na działalność
statutową. Każda uzyskana
w ten sposób złotówka, zostanie przeznaczona albo na
konserwację rowów albo na
usuwanie awarii drenarskich
lub na wymianę przepustów.
Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie
Teresa Piotrkowicz

Jako
Przewodnicząca Zarządu GSW DW,

Przewodnicząca

DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości pomocy dla
takich gospodarstw. Należy
podkreślić, że możliwość pomocy dotyczy gospodarstw,
gdzie wystąpiły straty spowodowane, wystąpieniem
powodzi, huraganu, gradu
lub nawalnego deszczu (tak
stanowią przepisy), tym samym nie obowiązują w kraju
zasady pomocy dla gospodarstw, gdzie wystąpiły straty spowodowane nadmiernymi długotrwałymi opadami.

W naszej gminie zbiegło się
kilka niekorzystnych warunków atmosferycznych:
grad, nawalny deszcz (przepisy przewidują pomoc)
i dodatkowo długotrwałe
nadmierne opady (gdzie nie
jest przewidziana żadna pomoc).
Jaka jest możliwa pomoc?
1.Kredyty preferencyjne dla
rolników, gdzie pozim strat
wyniósł ponad 30% watości
produkcji rolnej w gospodarstwie (chęć ubiegania się
o pomoc zgłosiło tylko kilka
gospodarstw).
2.Odroczenie, rozłożenie na
raty, umorzenie części lub
całości składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w KRUS (na indywidualny
wniosek rolnika).
3.Pomoc w wysokości 100
zł na 1 ha upraw rolnych,

kwalifikujacych się do likwidacji (wysokość strat
na tej powierzchni przekraczała 80% plonu), w przypadku, gdy uprawy nie były
ubezpieczone tylko 50 zł na
1 hektar upraw. Wniosek
o taką pomoc należy złożyć w
ARiMR do 30 września 2013
roku. Agencja przed wydaniem decyzji o udzieleniu
pomocy porówna dane dotyczące powierzchni upraw
zawarte we wniosku o płatności obszarowe z danymi
we wniosku o oszacowanie
strat i protokole z szacowania
strat. Porównane zostaną też
obsady inwentarza.
4.Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie gospodarstwa z budżetu gminy,
poprzez umożenie podatku rolnego. Wnioski należy składać indywidualnie
i również indywidual-

nie będą rozpatrywane.
W szczególny sposób pomoc
w tym zakresie otrzymają
rolnicy, których powierzchnia gospodarstwa wynosi
ponad 3 ha i poziom obniżenia przychodów w gospodarstwie wynosi ponad 6000 zł.
Tym samym dotyczy to rolników, których gospodarstwa
domowe utrzymują się głównie z gospodarstwa rolnego.
Prosimy rolników o zgłaszanie się po odbiór protokołów z szacowania strat
w gospodarstwie i opinii wojewody (pokój nr 36 lub nr
34), które to dokumenty są
niezbędne przy ubieganiu się
o każdą formę pomocy.
Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy

W

ójt Gminy Dębe
Wielkie informuje, że
w dniu 18 lipca 2013 roku
pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, a Gminą Dębe
Wielkie została podpisana
umowa dotacji nr 0398/13/
EE/D na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Segreguj odpady w Odpowiednie
Szuflady- Konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej w Gminie
Dębe Wielkie”.

Jednocześnie nadmieniam,
iż kwota udzielonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie pożyczki wynosi 10 000,00 zł.
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INWESTYCJE

GMINNE INWESTYCJE
Budowa hali sportowej
przy gimnazjum
w Dębem Wielkim

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
w miejscowości Górki

Trwają prace związane
z budową hali sportowej wykonywane przez P.B.P. Spółdzielnia „ZIB” z siedzibą
w Białej Podlaskiej, ul. Fabryczna 5. W chwili obecnej
trwają prace wykończeniowe.

Zakończone zostały prace
związane z budową boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Górki w ramach
inwestycji pn. „Sport to
zdrowie – budowa boiska
wielofunkcyjnego w Górkach gm. Dębe Wielkie”.

Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji
zgodnie z podpisaną umową
wyznaczony jest na dzień
30.11.2013 r. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem
wartość inwestycji opiewa na
kwotę: 4 398 431,50 zł brutto.
Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012
rok z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie dofinansowania 1 200 000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego na działce o nr
ewid. 308 w miejscowości
Górki, gmina Dębe Wielkie
wg projektu budowlanego
w następującym zakresie:
– budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
32x19 metrów z czego obrys
zewnętrzny szerokości 2 metrów stanowi pole wolne;
– boisko wielofunkcyjne
posiada nawierzchnie z poliuretanu (nieprzepuszczalna
dla wody);
– piłkochwyty od strony pół-

nocnej i wschodniej boiska;
– utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6
cm na ciągu pieszym;
– utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 8
cm na ciągu, który będzie
wykorzystywany jako ciąg
komunikacyjny dla wozu
sanitacyjnego wywożącego
nieczystości z szamb.
– ogrodzenie z siatki.
Wartość inwestycji opiewała
na kwotę 217 486,60 zł brutto.
Modernizacja budynku
gimnazjum w miejscowości Dębe Wielkie
Zakończone zostały prace
związane z modernizacją
budynku gimnazjum gminnego wykonywane przez
SZT Sp. z o. o. ul. Chełmżyńska 180 , 04-464 Warszawa. Zgodnie z podpisaną
umową z dnia 2.05.2013 r.
zostały wykonane niżej wy-

mienione roboty:
– likwidacja pęknięć i zarysowań;
– montaż okien i drzwi na
klatkach schodowych wraz
z robotami towarzyszącymi;
– wydzielenie łazienki dla
osób niepełnosprawnych
i remont łazienki na piętrze;
– wykonanie prac w pomieszczeniu gospodarczym
w piwnicy;
– wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z
robotami towarzyszącymi;
– odtworzenie, oczyszczenie i wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych;
– wykonanie instalacji oddymiania 2 klatek schodowych;
– uzupełnienie oświetlenia
ewakuacyjnego;
– dostawa i montaż kurtyny
powietrznej;
– wykonanie robót branży
sanitarnej;
– dostawa schodołazu.
Wartość inwestycji opiewa
na kwotę 199 977, 51 zł brutto
Wymiana posadzek
w Szkole Podstawowej
w Górkach.
W dniu 5 lipca 2013 r. została zawarta umowa z SZT Sp.
z o. o. ul. Chełmżyńska 180,
04-464 Warszawa na wykonanie remontu posadzek w 3
pomieszczeniach klasowych.
W ramach zadania zostały
wykonane:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- ułożenie podkładów,
- wykonanie izolacji poziomej,
- montaż wykładzin.

Prace zostały wykonane
w terminie do dnia 31.08.2013 r.
Wartość umowna prac to
30 192,20 zł brutto.
Wakacyjne remonty
w Szkole Podstawowej
w Rudzie
Podczas wakacji pracownicy obsługi szkoły we własny
zakresie wykonali wiele prac
naprawczych i drobnych remontów: m.in. zostały pomalowane pomieszczenia
obu szatni i sekretariatu, pomieszczenia magazynowe,
kuchnia, fragmenty lamperii
i sufitów na korytarzach, kaloryfery oraz urządzenia na
placyku zabaw. Naprawiono
także uszkodzone fragmenty
pokrycia dachowego na budynku szkoły.
Ze środków gminnych zakupiono i zainstalowano
nową bramę wjazdową.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci
wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie.
W dniu 23.07.2013 r. został
złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim o wydanie pozwolenia na budowę
sieci wodociągowej w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin, Ostrów Kania,
Choszczówka Dębska, Cyganka, Rysie, Poręby, Dębe
Wielkie gmina Dębe Wielkie. Projekt wykonany przez
firmę PPUH ADIR Sp. z o.o.
ul. Al. Na Stadion 50, pok.
307, 25-127 Kielce.
Natomiast na przełomie
września i października
zostanie złożony wniosek

do Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim o
wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w
miejscowościach: Aleksandrówka, Dębe Wielkie, Górki, Ruda, Chrośla, Bykowizna, Cyganka.
Budowa łączników
sieci wodociągowej
w tym odcinka Dębe
Wielkie - Chrośla
Gmina Dębe Wielkie uzyskała pozwolenie na użytkowanie
wybudowanych
przez firmę P.H.U. INWOD
Roman Pacek z siedzibą
ul. Nowodworska 5, 21-100
Lubartów łączników sieci
wodociągowej o łącznej długości blisko 3 km, tj.: łącznika Dębe Wielkie – Chrośla,
a także łączników w miejscowościach Chrośla, Kobierne, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Dębska,
Choszczówka Stojecka.
Łączna wartość inwestycji
wraz z robotami uzupełniającymi oraz nadzorem
inwestorskim
wyniosła
645 741,26 zł brutto, przy
czym budowa sieci wodociągowej została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 320 000,00 zł.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy
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GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE W RUDZIE

D

nia 23 czerwca 2013r.
na boisku sportowym
w Rudzie odbyły się strażackie zawody Ochotniczych
Straży Pożarnych z trzech
gmin powiatu mińskiego:
Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki i Sulejówek. Łącznie
14 strażackich drużyn rywalizowało ze sobą w sztafecie
pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniu
bojowym. Najlepszą drużyną pośród drużyn z terenu
miasta i gminy Mińsk Mazowiecki okazali się druhowie

z OSP Stojadła, którzy zajęli
także 1 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów.
II miejsce zajęli druhowie
z OSP Kędzierak, III miejsce zajął OSP Mińsk Mazowiecki. Z terenu gminy Dębe
Wielkie zwyciężyła drużyna
OSP Jędrzejnik .
Podczas tegorocznych zawodów strażackich swoje
siły mogły zaprezentować
także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (Brzóze, Dębe
Wielkie, Janów).

Przeprowadzono także poza
konkurencjami ćwiczenia
z musztry podczas których
najlepiej zdyscyplinowani
okazali się seniorzy z OSP
Stojadła oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza OSP
Dębe Wielkie.

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

ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

P

oczątek wakacji jak
co roku stał się okazja
do integracji mieszkańców
poprzez imprezę plenerową
w tym roku pod hasłem „Żyj
zdrowo i bezpiecznie w Dębem Wielkim”. Tegorocznej imprezie oprócz ładnej
pogody towarzyszyło wiele
różnorakich atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży
jak i dorosłych. Oficjalnego otwarcia Święta dokonał
Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski wraz z Proboszczem
parafii pw. Św. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim Henrykiem Zaraś, którzy wspólnie
przywitali wszystkich przybyłych mieszkańców i gości
oraz życzyli dobrej zabawy.
W imprezie udział wzięli
m.in.: Radni Powiatu Mińskiego, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Dębe
Wielkie Mirosław Siwik,
Radni Gminy Dębe Wielkie, sołtysi poszczególnych
sołectw z terenu Gminy
Dębe Wielkie, Proboszcz
parafii pw. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego
w Chrośli Bogusław Wnuk,
Dyrektorzy Szkół z terenu
gminy Dębe Wielkie, przedstawiciele lokalnej prasy.

puje w różnych festiwalach
odbywających się na terenie
powiatu Mińskiego i w imprezach kulturalno-oświatowych
na terenie gminy Dębe Wielkie. Stowarzyszenie posiada
własną świetlicę w Rudzie.
Obecnie budynek świetlicy
został wyremontowany dzięki
pomocy Lokalnej Grupy
Ziemi Mińskiej i środków
z Unii Europejskiej. W świetlicy odbywają się spotkania
członków
Stowarzyszenia
i próby zespołu. Zespół podczas swojego występu wykonał wiele zabawnych piosenek

oraz skeczy „na ludowo”.
Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy były pokazy
strażaków zorganizowane
przez ochotniczą straż pożarną z Dębego Wielkiego.
Na specjalnie zorganizowanych stanowiskach można
było nauczyć się udzielać
pierwszej pomocy – w tym
również przećwiczyć nowo
zdobyte umiejętności na specjalnym fantomie, poznać
zasady ruchu drogowego
i własnoręcznie zrobić znaki
drogowe i informacyjne,

Jako pierwszy na scenie
zaprezentował się zespół
„Wrzosowianie”. ”Wrzosowianie” to zespół ludowo
- k a b a r e t o w y. P o w s t a ł
w 1984r. w Rudzie pod
kierownictwem Pani Celiny
Budziak. W 2008r. zespół
został zarejestrowany jako
Stowarzyszenie
„Wrzosowianie” w KRS. Obecnym
prezesem
Stowarzyszenia
jest Pani Zofia Ruta. Zespół
bierze udział w życiu kult u ral no - oświatow y m na
terenie gminy Dębe Wielkie
i powiatu mińskiego. Wystę10
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wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy a także pod fachowym okiem przećwiczyć
bandażowanie.
D u ż y m p owo d z e n i e m
cieszyły się także stoiska
regionalne. Mieszkańcy mogli posmakować pyszności
w postaci ciast, a także smalczyku który sam rozpływał
się w ustach przygotowane
p r z e z S t ow a r z y s z e n i e
„Wrzosowianie”.
Super atrakcją podczas
tegorocznej imprezy był
występ długo wyczekiwa-

nej przez młodzież i nie
tylko gwiazdy wieczoru
czyli zespołu „MROZU”,
właściwie Łukasz Mróz
piosen karz w ykonujący
muzykę z pogranicza popu
i R&B, producent muzyczny.
W jego piosenkach można
doszukać się również elementów hip-hopu i reggae.
Początkowo współpracował
z członkiem wrocławskiego
zespołu hip-hopowego Majestat - Wozem. Wspólnie
stworzyli utwór „Jestem
imprezą”. Łukasz Mróz
współpracował ponadto

m.in. z takimi wykonawcami
jak: DJ Kenneth (Holandia),
Mr. Kinglover (Jamajka),
Natural Dread Killaz, Jamal,
EastWest Rockers, Bob One,
Junior Stress, Molesta Ewenement, K.A.S.T.A., Lilu,
Wice Wersa oraz WhiteHouse. W 2009 ukazał się jego
debiutancki album zatytułowany Miliony monet. Wokalista był nominowany do
nagród: Eska Music Awards
2010 w kategorii Odkrycie
roku, Viva Comet 2010
w kategorii Debiut Roku
i 2011 w kategoriach Najlepszy Polski Artysta i Album
Roku, Złote Dzioby Radia
WAWA 2010 w kategorii
Debiut Roku i Fama 2009
w kategorii Debiut Roku.
Na tegorocznej imprezie
nie zabrakło także zabawy
„Pod Chmurką”. Grał zespół
’Luźny Squad”, który powstał w 2011 roku z inicjatywy basisty Mariusza Skiby.
Jest zespołem coverowym,
grającym przede wszystkim
polską muzykę rozrywkową,
w szczególności disco i pop,
aczkolwiek nie stroni od mocniejszego repertuaru. Skład
zespołu od początku istnienia
jest niezmienny. Wykonujemy
tylko i wyłącznie muzykę na
żywo, nie korzystając z jakichkolwiek systemów wspomagających. Grupa składa się
z dwojga wokalistów, perkusisty, basisty, gitarzysty oraz
klawiszowca.

KULTURA / WYDARZENIA

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W RUDZIE

W

dniu
18.08.2013r.
w Rudzie odbyły się
Dożynki Gminno-Parafialne. O godzinie 1100 ruszył
korowód z wieńcami dożynkowymi do kościoła p.w.
Bł. Honorata Koźmińskiego
w Chrośli na mszę dziękczynną za tegoroczne plony.
Po zakończeniu podniosłego
nabożeństwa i wspólnym
podzieleniu się chlebem
przybyli goście oraz zgromadzeni mieszkańcy zostali
zaproszeni na część artystyczną na plac przed remizą
strażacką w Rudzie. Stowarzyszenie „Wrzosowianie”
bawiło zaproszonych gości
programem z humorem.
Część artystyczna rozpoczęła się pieśnią – hymnem
dożynek mówiącą o trudzie
żniw, a zakończyła polką
zachęcającą do wspólnej zabawy. Program zaprezento-

wany przez stowarzyszenie
był urozmaicony. Oprócz
piosenek były również skecze, w których „artyści”
w roli uczniów przedstawiali
realia szkoły. Byli również
kresowiacy jadący w daleką

podróż do dzieci do LONDYNU ze zwierzętami oraz
inną trzodą, którą próbowali
pomieścić w jakże niedużym
autobusie. Oprócz piosenek
i skeczy były również monologi, z których można było
się dowiedzieć, jakie skutki
może przynieść wysłanie
męża do sanatorium. Mo-

gliśmy również wysłuchać
porad udzielonych przez
bardzo znamienitego gościa,
który przyjął zaproszenie na
tegoroczne dożynki – sołtysa Kierdziołka.
W dalszej części dożynek
nastąpiło m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec. Zdaniem jury
najpiękniejszy wieniec przygotowany był przez mieszkańców wsi Chrośla i to oni
zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce przyznano reprezentantce Olesina, trzeci
zaś przedstawicielom Rudy.
Nagrody pieniężne ufundował z własnej kieszeni wójt
Krzysztof Kalinowski.
Oficjalną część dożynek
zakończył wójt i proboszcz
rozpoczynając
dzielenie
i częstowanie wszystkich
bochnem chleba.

Niezapomnianym
punktem tegorocznych dożynek
w gminie Dębe Wielkie było
również rozegranie pierwszego meczu na nowo otwartym boisku w Rudzie. Właśnie podczas święta plonów
klub „Płomień” Dębe Wielkie obchodził 25-lecie istnie-

nia. Obecni ligowcy zagrali
towarzysko ze swoimi poprzednikami, czyli „Płomieniem” Old Boys Stars. Było
gorąco, ale padł remis 5:5.
Tegoroczne dożynki w Rudzie zakończyły się zabawą
taneczną, która trwała do
północy.

Organizatorami niedzielnego wydarzenia był Wójt
Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, Stowarzyszenie „Wrzosowianie” oraz proboszcz parafii
pw. Bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli.

OBCHODY „74-EJ ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM”

74

lata temu ziemia
dębska po raz kolejny stała się niemym świadkiem żołnierskiej ofiary
i ludzkiej tragedii. W dniach
13-14 września 1939r. miały
miejsce krwawe walki na terenach położonych w okolicach Dębego Wielkiego, Cyganki, Rysia i Choszczówki
Stojeckiej.
Dla upamiętnienia tego
wydarzenia, jak i bohaterskiej walki mieszkańców
corocznie organizowane są
uroczyste obchody bitwy
Pod Dębem Wielkim. Tegoroczna 74- ta rocznica obchodzona była w niedzielę
15 września 2013r. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą
pamiątkową w Choszczówce

Stojeckiej. Złożenia kwiatów dokonali m.in.: Wójt
Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski, Wójt
Gminy Mińsk Mazowiecki Pan Janusz Piechowski
z Dyrektorem Zespołu Szkół
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach Panią
Anną Przybysz. W imieniu
mieszkańców kwiaty złożyła Radna wsi Choszczówka Stojecka Pani Renata
Karpińska oraz Sołtys Pan
Grzegorz Ruta. Podziękowania dla ofiarności polskich
żołnierzy złożył również
rodzimy historyk Pan Jan
Majszyk oraz w imieniu
młodzieży Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim
Pan Krzysztof Rek.
Kolejnym punktem uroczy-

stości było złożenie kwiatów
pod pomnikiem poległych
żołnierzy przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance. Całość
obchodów uświetnił patriotyczny występ dzieci z tej
szkoły, który wprowadził
wszystkich obecnych w realia kampanii wrześniowej.
Punktem kulminacyjnym
była uroczysta msza święta
w Kościele parafialnym pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła sprawowana w intencji poległych
w walkach w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystą oprawę mszy zapewniła Żandarmeria Wojskowa
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
noszącej imię Wołyńskiej
Brygady Kawalerii – zgrupo-

wania walczącego na terenie
ziemi dębskiej we wrześniu
1939r. Uczniowie przedstawili patriotyczne przedstawienie przypominające
wojenną zawieruchę i bohaterstwo Polskich żołnierzy.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili także zaproszeni goście: Przedstawiciele
Żandarmerii Wojskowej z
komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii
Wojskowej - płk. Wiesławem
Chrzanowskim, władze samorządowe Powiatu Mińskiego i ościennych Gmin.
Radni Rady Gminy Dębe
Wielkie oraz Radni Rady
Powiatu Mińskiego, Sołtysi z terenu Gminy Dębe
Wielkie,
Przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji oraz Przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej
oraz Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej z terenu
gminy, Kombatanci, Dyrektorzy i nauczyciele Szkół
i przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie, oraz ku
zadowoleniu władz gminy
bardzo liczna grupa mieszkańców.
Uroczystość
uświetniły
poczty sztandarowe, wystawione przez wszystkie szkoły z Gminy Dębe Wielkie
oraz Zespół Szkół w Stojadłach, oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębe
Wielkie jak również poczet
kombatantów. Poczet główny wystawiła Żandarmeria
Wojskowa.
Kolejnym punktem obchodów był przemarsz na cmentarz parafialny. Uroczystości przy Mogile Żołnierzy
Września 1939r. rozpoczął

Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski.
Przedstawił on w przebieg
walk oraz odwołał się do
szlachetnych idei prowadzących naszych żołnierzy do
boju za Ojczyznę. Odczytano
Apel poległych wymieniając
wiele nazwisk żołnierzy polskich, którzy złożyli najwyższą ofiarę za naszą dzisiejszą
wolność zakończony salwą
honorową. Pamięć bohaterów wydarzeń kampanii
wrześniowej uwieńczona została złożeniem kwiatów na
płycie pomnika poświęconego poległym.

Marzena Rogala
Insp. ds. obsługi Rady
Gminy oraz
jednostek pomocniczych,
Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2013

11

KULTURA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

K

lub Akademia Sztuk
Walki Taekwon-do
ITF z Dębego Wielkiego
oraz Mińskie Centrum Taekwon-do i Kickboxingu
wraz z instruktorem Joanna
Mazurowską I Dan, Moniką
Wtulich II dan i trenerem
Dawidem Matwiejem V
Dan prężnie działa również
w wakacje. Tak jak w poprzednich latach również
w tym roku udało się zorganizować już 9 i 10 w historii klubu letni obóz sportowy. Pierwszy w lipcu 1-14
w Gdyni nad morzem, 14
-dniowy obóz przeznaczony
był dla osób, które nie boją
się ciężkich i wyczerpujących treningów poprawiających kondycję i technikę.
Pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,

ćwiczyli przyszli i aktualni
mistrzowie Polski, Europy
i Świata, a swoim doświadczeniem na ringu dzieliła
się Monika Wtulich II Dan.
Trzy treningi dziennie przygotowane były w systemie
olimpijskim, co na pewno
dało dużo nowej wiedzy
adeptom tej wspaniałej sztuki walki. Oprócz treningów
obozowicze uczestniczyli
w dobrej zabawie korzystając z kąpali słonecznych
i morskich, zwiedzali również Gdynię i Hel, a także
pływali statkiem. Dla chętnych był przewidziany egzamin na stopnie uczniowskie
od 10 do 1 cup.
Drugi obóz zorganizowany
został również nad morzem
w Chłapowie w terminie od

20 do 30 lipca. Celem tego
wyjazdu była przede wszystkim zabawa, wypoczynek
oraz rozwój fizyczny przez
sport. Każdy z uczestników
mógł znaleźć w nim coś dla
siebie. Możliwość treningów
Taekwon-do ITF, zabaw, gier
zespołowych, wspólnej rywalizacji oraz odpoczynku
na plaży dała wiele radości,
uśmiechu na twarzy i poprawienia kondycji u każdego
z uczestników. Na każdym
z naszych obozów mamy
specjalnych
uczestników
z zagranicy w tym roku również mieliśmy wyjątkowych
czwórkę uczestników z Austrii, i naszą jedną uczestniczkę z Białorusi, którzy
przybliżył nam życie i kulturę ludzi mieszkających w ich
krajach.

W obozach uczestniczyło ponad 100 zawodników,
a wykwalifikowana kadra
instruktorska czuwała nad
wszystkim, wspierana przez
pomoc lekarską i ratownika
WOPR gotową do udzielenia
(w razie czego) pomocy.
Obozy zostały uznane za bardzo udane, słoneczna pogoda
sprzyjała dobrej zabawie,
a prawie wszyscy uczestnicy
zadeklarowali swój udział
w następnym obozie i na zimowisku w ferie.
Wakacje to również medialna przygoda dla naszych
adeptów i instruktorów. Katarzyna Mazurowska wzieła
udział w nagraniu rekramy,
która niebawem będzie emitowana w powszechnej telewizi prezętując się w białym

kimonku, a Monika Wtulich
i Dawid Matwiej przybliżali koreańska sztukę walki
za oceanem opowiadając
o przygodzie z Taekwon-do
i
organizacji
obozów
w Radiu „Deon” w Chicago.
Instruktor Dawid Matwiej
dziękuje wszystkim uczestnikom, kadrze, sponsorom
oraz wójtowi gminy Dębe
Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu za wsparcie
finansowe obozu oraz zapraszam na zimowiska jak
również dla tych którzy chcą

zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu Taekwon-do
ITF i Kickboxingu na treningi prowadzone w miłej
atmosferze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w nowym sezonie.
www.asw-tkd.pl
Taekwon!!!
Instruktor Dawid
Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

STOWARZYSZENIE „AKTYWNY DĄBEK”

nową energią i entuzjazmem rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny
2013/2014 w Górkach.

towarzyszenie,
które powstało w minione wakacje, już drugi rok
z rzędu, z sukcesem kontynuuje prowadzenie punktu
przedszkolnego „Bajka”.
Dzięki rodzinnej atmosferze i atrakcyjnym zajęciom
programowym oraz dodatkowym takim, jak: rytmika,
gimnastyka z elementami
korektywy, język angielski,
taekwon-do, biblioterapia,
nasze przedszkole cieszy
się dużym powodzeniem,

Z

S

2 września powitaliśmy
nową grupę trzylatków i ubiegłorocznych czterolatków.
Każdy przedszkolak otrzymał
słodki upominek, kolorowy
balonik i misia przytulankę.
Założeniem naszej pracy
są szczęśliwe i bezpieczne
dzieci. Realizujemy program
wychowania
przedszkolnego „W kręgu zabawy”,
przez edukację językową,
matematyczną, artystyczną,
ekologiczna i przyrodniczą, zdrowotną, emocjonalna i społeczną. Dominuje
w naszej pracy zabawa,

ruch i śpiew. Poznaliśmy już
„Piosenkę przedszkolaka”,
„Krasnoludki”. 6 września
świętowaliśmy
urodziny
Gabrysia. Uroczyste urodziny są tradycją naszego
przedszkola.
Uzupełnieniem podstawowej edukacji
przedszkolaka są zajęcia
dodatkowe: j. angielski,

rytmika, plastyka, logopedia, gimnastyka korekcyjna
z elementami Takewondo.
Życzymy wszystkim wspaniałych przeżyć w nowym
roku przedszkolnym.

G

Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”
Krystian Kędziora

Gminna Biblioteka
Publiczna
zaprasza na spotkanie autorskie
Z

Małgorzatą Gutowską-Adamczyk
Udział Wrzosowianek w festiwalu Chleba
w Mińsku Mazowieckim Wrzosowianki na dożynkach
pisarką, historykiem teatru, scenarzystką filmową i dziennikarką, autorką bestsellerowej
sagi „Cukiernia Pod Amorem”

29 października /wtorek/ 2013 roku
o godz. 17.00 w sali KISS „Dziupla” w Dębem Wielkim
/budynek Urzędu Gminy, wejście od ulicy Szkolnej/

Prezes Stowarzyszenia „Wrzosowianie” Zofia Ruta
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Mirosława Popławska
Prezes Stowarzyszenia

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

STOWARZYSZENIE „WRZOSOWIANIE”

Djecezjalno-Powiatowo-gminnych w Mińsku Mazowieckim

a dzieci mogą się wspaniale
rozwijać.

minna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim po raz kolejny otrzymała
z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowych pozycji książkowych
z Programu Operacyjnego:
„ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK”. Uprawnionymi
wnioskodawcami są biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury lub
stanowiące część innej samorządowej instytucji kultury (wpisanej do rejestru
instytucji kultury). Celem
programu jest wzbogacenie
i odnowienie księgozbiorów
polskich bibliotek publicznych. Jednym z warunków
przyznania dotacji jest, iż
1/3 kwoty musi być wydatkowana na uzupełnienie
literatury dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na fakt, iż
zawsze jesteśmy otwarci na
propozycje ze strony czytelników, przy zakupie nowych
pozycji książkowych trady-

cyjnie bierzemy pod uwagę
Państwa potrzeby. W tym
roku przyznana kwota dotacji wynosi 7.000 zł. Książki
są na etapie opracowywania
i włączania do księgozbiorów. Zapewniamy, iż każdy
z zainteresowanych znajdzie
coś interesującego dla siebie.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich mieszkańców
naszej gminy do odwiedzin
w naszej bibliotece. W obecnych czasach kiedy ceny
książek są wysokie, trudno
kompletować domową biblioteczkę, a my staramy się
na bieżąco kupować nowości
wydawnicze. Księgozbiór
bibliotek liczy ogółem ok.
15.000 książek i zawiera bogaty wybór zarówno literatury pięknej jak i niebeletrystycznej, a także literatury
dla dzieci i młodzieży.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej

SPORT

PŁOMIEŃ DĘBE WIELKIE – MA JUŻ 25 LAT !!!!

G

. L.U.K.S
Płomień
Dębe Wielkie to organizacja wspierająca kulturę
fizyczną na terenie gminy
wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych . W jej szeregach znajduję się m.in.
drużyna piłkarska Płomień
Dębe Wielkie , która w tym
roku po raz pierwszy w historii klubu będzie reprezentowana w trzech rocznikach
r ozg r y wkow ych . Dz ię ki środkom przyznanym
w tym roku z Urzędu Gminy nasz klub uczestniczy
w rozgrywkach OZPN Sie-

dlce w rocznikach 2001/02,
1997/98 oraz w rozgrywkach
seniorów A klasy. Wszystkie mecze rozgrywane są na
Gminnym boisku w Rudzie
przy ulicy Szkolnej.
Szczegółowy terminarz spotkań znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej
plomiendwfutbolowo.pl .
Nasza organizacja czynnie
wspiera również młodzież
i dzieci z naszych szkół na
terenie gminy poprzez zapewnienie im dojazdów na
zawody sportowe w różnych

rozgrywkach prowadzonych
przez LZS Siedlce czy SZS
w Mińsku Mazowieckim.
Miło nam poinformować,
że z okazji 25-lecia istnienia
klubu Płomień Dębe Wielkie
dnia 18 sierpnia na boisku
w Rudzie odbył się mecz towarzyski pomiędzy drużynami, które grały dawniej
w naszym klubie czyli OLD
BOYS STARS a zawodnikami obecnie reprezentującymi
nasze barwy. Wychodzących
zawodników zagrzewał specjalny utwór muzyczny skomponowany z tej okazji ,,Do

boju dalej nasze Płomienie
‘’ oraz licznie zgromadzeni
kibice. Piłkarze obu drużyn
stoczyli zacięty pojedynek,
ale prowadzony w duchu fair
play. Mecz zakończył się remisem 5:5 co jest niewątpliwym sukcesem zawodników
Old Boys, którzy w bardzo
dobrym stylu odpierali ataki
kilkanaście lat młodszych kolegów (a nie kiedy synów). W
przerwie odbył się konkurs
rzutów karnych dla sponsorów naszego klubu . Dzielnie
karne wykonywali Vice-Wójt
Gminy Dębe Wielkie – Pan
Karol Chróścik, właściciele

firm PHU Global , KOMA,
oraz zwycięzca konkursu
INVEST Michel. Dziękujemy im za wsparcie oraz liczymy na wspólne działanie w
następnych latach. Po meczu
wspólny grill i czar wspomnień piłkarskich unosił się
do późnych godzin wieczornych.

Serdecznie
zapraszamy
wszystkich do kibicowania
naszym piłkarzom podczas
meczy piłkarskich oraz zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami.

sobą rywalizowały. Najlepszą drużyną okazał się duet
Mateusz Wojda i Krzysztof
Grudzień.

i Marcin Boryń

Prezes Klubu
Mirosław Garbecki

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ W RUDZIE

D

nia 10 sierpnia 2013 r.,
odbył się długo wyczekiwany Turniej Koszykówki Ulicznej – Streetball Jam
Dębe Wielkie 2013. Turniej
zorganizowany został przez
NaszeDebe.pl, Wójta gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego i pomysłodawcę
Wojtka Rokickiego. Nie obyło się również bez pomocy sędziego pana Józefa Tkaczyka
i pomocnika Radka Malesy,

którym bardzo serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Pierwotnie rozgrywki miały się odbyć na kostce przed
Urzędem Gminy, jednak ze
względów organizacyjnych
i innych przyczyn, turniej
został rozegrany na kompleksie boisk w Rudzie.
Do udziału w turnieju zgłosiło się osiem drużyn, które

po komputerowym losowaniu przeciwnika i ustaleniu
reguł przebiegu spotkania,
rozpoczęły zawody. Jako
pierwsi zmierzyli się Mateusz Królik i Marcin Kośnik
(Mińsk Mazowiecki) z Szymonem Wojdą i Bartkiem
Brzóska (Dębe Wielkie). Po
niezwykle zaciętej rywalizacji, wynikiem 9:7 wygrał
team z Dębego.
Drugi mecz również rozegrał się pomiędzy zawodnikami z Mińska Mazowieckiego i Dębego Wielkiego
– Tomasz Kłudecki i Marcin
Boryń vs. Maciek Flig i Marcin Świstak. Dużą przewagą
zwyciężył team z Mińska
Mazowieckiego
kończąc
mecz wynikiem 17:8. Następnie na boisko weszły
dębskie drużyny w składzie
Przemek Modliński z Mariu-

ZAWODY KOLARSKIE W GMINIE DĘBE WIELKIE

Ś

więto Gminy Dębe
Wielkie było doskonałą
okazją do rozegrania w tej
miejscowości kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Cyklu Kolarskiego „Liga Masters Cup
2013” - Zawody Kolarskie. Po
Chmielewie, Mińsku i Mrozach - Dębe Wielkie wchodzi do grona „miejscowości
prz yjaznych kolarst w u”
w Powiecie Mińskim.

Współpraca
gospodarzy
gminy z Klubem Kolarskim
V-MAX Mińsk Mazowiecki
przyniosła kolejne ciekawe
wydarzenie sportowe o zasięgu krajowym. Rywaliza-

cja szosowców odbywała się
w samym centrum Dębego,
a start i meta zlokalizowano
na wysokości ulicy Kościelnej. Przed sporym gronem
głośnej publiczności swoje
umiejętności prezentowały
najmłodsze dzieci, a następnie do akcji weszły prawdziwe grupy wyczynowe. Doskonale zaprezentowały się
na własnym terenie dzieci
z Gminy Dębe Wielkie !
Jakub Soszka i Dawid
Ostrowski z Cyganki oraz
Przemek Nowak z Dębego
zajęli całe podium w kategorii 13-14 latków. Wśród

dziewcząt najszybsza była
Iza Wiercioch z Cyganki
i Ewelina Nowak z Dębego. Wśród dziewcząt 15-16
letnich od samego startu
publiczność lokalna głośno
dopingowała mieszkankę
Dębego - Małgosię Pyrek,
które tego dnia dosiadała
nowego roweru szosowego
ufundowanego przez firmę
ANWA-TECH. Sympatyczna zawodniczka z V-MAXu
zdecydowanie wygrała na
dystansie 25 kilometrów,
zostawiając drugie miejsce dla Kingi Zgorzelskiej
z Halinowa. Na tym samym
dystansie odbył się sprint 1516 letni chłopcy. Publiczność
przyzwyczajona do zwycięstw mieszkańca Mrozów
- Dominika Jarosza przeżyła
rozczarowanie. Najszybszy
na kresce przy ul. Kościelnej
był zawodnik z Ostrołęki Sebastian Korzeb, zostawiając drugą lokatę dla Jarosza
i trzecią dla coraz lepiej radzącemu sobie w peletonie
Maćkowi Rekowi z Cegłowa. Tradycyjnie największe

szem Szczęsnym i Małgorzata Siporska z Marcinem Siporskim. Po wyczerpujących
minutach zaciętej gry, lepszy
okazał się team Modliński –
Szczęsny (10:3).
Ostatni mecz tej fazy rozgrywek należał do Andrzeja
Abramowskiego i Tomasza
Beredy z Mrozów oraz Mateusza Wojdy i Krzysztofa Grudzień z Dębego Wielkiego. W
tym pojedynku lepsza okazała się drużyna z Dębego.
Pochmurna i deszczowa
pogoda zdawała się nie
przeszkadzać
zawodnikom, którzy pomimo licznych poślizgnięć i upadków
nie przerwali gry a turniej
trwał w najlepsze. Po pierwszej fazie rozgrywek jedna
drużyna zrezygnowała, a
pozostałe dalej zacięcie ze

emocje i posmak wielkiego
kolarstwa kibice mogli zobaczyć w zmaganiach panów 17-29 oraz 30-39 lat.
Podobnie jak wcześniej
w Mrozach i Mińsku - tak
i w niedzielne popołudnie
w Dębem pojedynki najsilniejszych klubów kolarskich na Mazowszu były
ozdobą całego widowiska.
Dwa warszawskie kluby
Legia oraz Żoliber miały
unieszkodliwić
zawodników Klubu Kolarskiego V-MAX Mińsk Mazowiecki.
Podopieczni trenera Jacka
Tomkiewicza w tym sezonie
pokazują fantastyczną dyspozycję a mądra, taktyczna
jazda zespołowa zapewnia
im miejsca na najwyższych
miejscach podium na terenie
kraju. Tym razem nie było
łatwo. Ataki Mińszczan skutecznie odpierali zawodnicy
z Warszawy. W decydującym
momencie do ucieczki ruszył Darek Kołakowski (V-MAX) ale niestety „ciągnąc
na kole” Kamila Wołkowicza (Legia). Wszystko więc

Zawodnicy otrzymali złote
medale oraz puchar zwycięzców Turnieju. II miejsce zajęli Tomasz Kłudecki
i Marcin Boryń. III miejsce
Szymon Wojda i Bartek
Brzóska. Na czwartym miejscu uplasowali się Przemek
Modliński i Mariusz Szczęsny. Cztery pierwsze drużyny otrzymały puchary oraz
medale ufundowane przez
wójta gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego,
który osobiście wręczył nagrody. Pełną tabelę wyników
przedstawiamy poniżej.
I miejsce Mateusz Wojda
i Krzysztof Grudzień

III miejsce Szymon Wojda
i Bartek Brzóska
IV miejsce Przemek Modliński i Mariusz Szczęsny
V miejsce Andrzej Abramowski i Tomasz Bereda
VI miejsce Maciek Flig
i Marcin Świstak
VII miejsce Marcin Siporski
i Małgorzata Siporska
VIII miejsce Mateusz Królik
i Marcin Kośnik
Wszystkim zawodnikom
oraz kibicom serdecznie
dziękujemy za udział w Turnieju oraz zapraszamy na
kolejną edycję Streetball Jam
Dębe Wielkie, która odbędzie się w przyszłym roku.

II miejsce Tomasz Kłudecki

Redakcja NaszeDebe.pl

rozegrało sie na 200-metrowym finiszu końcowym. W
takich sytuacjach zawodnik
V-MAXu czuje się świetnie
i wygrał bardzo pewnie. Z
zasadniczej grupy na trzecim miejscu uplasował się
Andrzej Sułecki (V-MAX).
W tym samym wyścigu jechali też panowie 30-40 letni. Tutaj zgodnie z prognozami najszybszy był zawodnik
z warszawskiego Żolibera
- Baltazar Brukalski a drugi
był Rafał Sabak(V-MAX)

własnie sposób rozstrzygnął wcześniejsze wyścigi
w Mrozach i Mińsku. Niestety trener V-MAXu na
ostatniej rundzie zaliczył
groźny upadek i w tej sytuacji zawodnicy z Otwocka
i Warszawy podzielili sie
punktami. Wygrał Tomasz
Czyżkowski (Plannja Racing
Team-Otwock) przed Lechosławem Michalakiem (GKK
Opty Mazowsze - Grodzisk
Mazowiecki) i Damianem
Makowskim z Gliwic.

W wyścigu panów 40-50
i 50-60 kibice liczyli na
piorunujący finisz Jacka
Tomkiewicza który w taki

dokończenie art.
na stronie 16
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM
SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA

IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

września po dwóch
miesiącach wakacji nasi
uczniowie spotkali się znów
w szkole, by rozpocząć nowy
rok nauki. Wrócili wypoczęci i gotowi do dalszego zdobywania wiedzy. Starsi i bogatsi o nowe doświadczenia,
z uśmiechami na twarzach
i przede wszystkim z ogromnymi postanowieniami. To
koniec lenistwa! Przed nami
dziesięć miesięcy wytężonej
pracy. W sali gimnastycznej
zebrali się uczniowie, ich
rodzice, nauczyciele oraz
zaproszeni goście, wśród
których znaleźli się, m. in.
p. Teresa Dobosz - Inspektor ds. oświaty w Gminie
Dębe Wielkie, p. Mirosław
Siwik - Przewodniczący
Rady Gminy Dębe Wielkie,
p. Aleksandra Nowak - Przewodnicząca Rady Rodziców,
p. Anna Piotrkowicz - Prezes Stowarzyszenia „Szkoła
z Uśmiechem”. Tradycyjnie
pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła
Msza Święta, którą celebrował Ks. Henryk Zaraś, Proboszcz Parafii Św. Ap. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim.

Sezon wakacyjny upłynął
nam na remontach szkoły. Cieszymy się, że nauka
i praca będzie odbywać się
w wyremontowanym, dostosowanym do wymogów
współczesności budynku.
Polepszono m.in. stan infrastruktury przeciwpożarowej, przebudowano toalety,
dostosowując je do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
wymieniono drzwi wejściowe i zamontowano przy
nich kurtyny powietrzne,
zlikwidowano
pęknięcia
ścian i odnowiono górną
kondygnację (sale lekcyjne,
korytarze). Prace zostały
sfinansowane przez gminę
Dębe Wielkie. W planach
jest również termomodernizacja całego budynku, tak by
nie odstawał on poziomem
estetyki i bezpieczeństwa od
nowo powstałej hali sportowej. Wszystkim tym, którzy
dostrzegli nasze potrzeby
w zakresie bezpieczeństwa
i komfortu, decydując się
przeznaczyć środki finansowe na te prace gorąco dziękujemy. Dziękujemy również pracownikom obsługi,
którzy dołożyli wszelkich
starań by rozpocząć rok
szkolny w odpowiednich warunkach sanitarnych.

2

Nowy rok szkolny zainaugurował dyrektor Zespołu
Szkół w Dębem Wielkim
Krzysztof Rek. W swoim
przemówieniu
podkreślił
rangę wydarzenia, jakim

jest rozpoczęcie nowego
roku szkolnego, wydarzenia
szczególnego zwłaszcza dla
najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają
swoją przygodę ze szkołą.
Wyraził wiarę, iż ten rok
szkolny będzie obfitował
w wiele pozytywnych wrażeń, poszukiwania i rozwijania zainteresowań. Życzył
uczniom zapału i satysfakcji
z osiągania sukcesów w nauce, wiary w siebie i swoje
możliwości, zdobywania satysfakcjonujących ocen.
Podczas inauguracji roku
szkolnego przypomniano
o rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Młodzież udała
się na cmentarz parafialny, by
złożyć wiązankę kwiatów na
mogile żołnierzy poległych
w obronie naszej ojczyzny.

odpoczywali udało się wyremontować starą, wysłużoną
szatnię szkolną, dzięki środkom pozyskanym ze zbiórki
makulatury oraz tym, które rodzice zebrali podczas
XI Pikniku Rodzinnego
w czerwcu br. Odmalowano
sufit i ściany, położono gres
na podłodze, wymieniono
lampy oraz zakupiono nowe
wieszaki na ubrania. Odświeżono również pracownię informatyczną po czerwcowym zalaniu. Serdeczne
podziękowania kierujemy
w stronę wszystkich rodziców, nauczycieli i pracowników obsługowych, bez których pomocy nie udałoby się
dokonać w/w prac.
zebrała i opracowała
Elżbieta Lesińsk-Marciniak
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

W czasie, gdy uczniowie

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

W

czerwcu naszą szkołę
pożegnało 34 absolwentów, z których 6 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Radę
Rodziców. Najlepsze wyniki
osiągnął Rafał Klimek, który został również laureatem
specjalnej nagrody za uzyskanie najwyższego wyniku
na sprawdzianie kompetencji
dla szóstoklasistów. Nagrodę
w postaci laptopa ufundował
Radny do Rady Gminy Dębe
Wielkie, p. Tomasz Ruciński.
Podczas wakacji została
wymieniona szkolna brama
wjazdowa oraz wykonano
wiele drobnych remontów
i napraw w budynku szkoły, co niewątpliwie poprawi
estetykę pomieszczeń oraz
warunki nauki i pracy.
Rodzice naszych uczniów
żywo interesują się sprawami szkoły i wzbogacają jej
bazę materialną, zakupując
nowoczesny sprzęt, pomoce

naukowe i umeblowanie. To dzięki
ich zaangażowaniu placówka nasza wzbogaciła się
w ostatnim okresie
o tablicę interaktywną wraz z niezbędnym do jej
f u n kc jo n owa n i a
oprzyrządowaniem.
Pani Alicja Luba,
przewod nicząca Rady Rodziców,
jest w stałym kontakcie ze
szkołą nawet w czasie wakacji. W pracy na rzecz
naszych uczniów dzielnie
wspierała ją zastępczyni,
pani Joanna Górecka oraz
skarbnik – p. Iwona Jenda.
Wiele zawdzięczamy także
rodzicom naszych tegorocznych absolwentów, którzy
stanowili bardzo zgrany
i wyjątkowo aktywny zespół, dowodzony przez p. Jolantę Słodownik i Dariusza
Lindego. Szkoda, że wielu
z tych rodziców nie ma już

u nas młodszych dzieci.
W nowym roku szkolnym
liczba dzieci, uczęszczających do naszej szkoły, nieznacznie uległa zmianie mamy więc, podobnie jak w
roku ubiegłym, 8 oddziałów.
W dalszym ciągu realizujemy, finansowany ze środków
UE projekt „Szkoła równych szans” , umożliwiający
uczniom udział w licznych
zajęciach dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania naukowe i talenty. Również nauczyciele doskonalą
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W dniach od 2 do 7 lipca,
w ramach projektu Szkoła
Równych Szans, uczestnicy
zajęć językowych pojechali
na obóz językowy do Darłówka. W czasie wyjazdu
odbywały się zajęcia z języka rosyjskiego i angielskiego, w których brało udział
40 uczniów. Poznaliśmy
okoliczne atrakcje przyrodnicze (Słowiński Park Na-

swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach współfinansowanych
przez Unię Europejską. Po
wakacjach dzieci wróciły do swoich zajęć wesołe
i wypoczęte, pełne zapału
i projektów.
Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzę, by
nadchodzący rok szkolny
był spokojny, a jednocześnie
przyniósł wiele codziennych
radości oraz sukcesów w nauce i sporcie.
Teresa Pogorzelska

Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie

rodowy, Muzeum Przyrodnicze, wzgórze Rowokół )
i historyczne ( Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie,
Darłówko). Statkiem Wikingów popłynęliśmy na wieczorny rejs aby podziwiać
zachód słońca.
Projekt Szkoła Równych
Szans IV edycja bis będzie
kontynuowany do lutego
2014 roku. Od września ruszają zajęcia z języka angielskiego, Koła Młodego
Przyrodnika, wyrównawcze
z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Dodatkowo, od października
rozpoczną się zajęcia języka
rosyjskiego, Koło teatralno
– kabaretowe i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
z języka polskiego.
Plany na rok
szkolny 2013/2014
W bieżącym roku szkolnym
w Gimnazjum Gminnym
zaplanowano wiele działań.
W pierwszym semestrze
kontynuowany będzie projekt Akademia Uczniowska,
w ramach którego odbędą
się zajęcia dla uczniów oraz
wycieczka. Zaplanowano
również uroczystości środowiskowe, tj. obchody Święta Niepodległości, Otwarcie
Hali Sportowej, Dzień Babci i Dziadka, 183. Rocznicę
Bitwy pod Dębem Wielkim,
Dzień Otwarty dla uczniów
klas VI Szkół Podstawowych. O wszystkich tych
inicjatywach na pewno poinformujemy Państwa na łamach biuletynu.

w Dębem Wielkim jako nowoczesna szkoła od długiego czasu jest obecna także
w Internecie. Strona internetowa www.zsdebewielkie.
szkolnastrona.pl jest chętnie
odwiedzana przez uczniów
i rodziców. Od maja 2013
r. dzięki p. Bożenie Caban-Drzewińskiej nauczycielowi - bibliotekarzowi
i opiekunce szkolnego koła
d z ie n n i k a r s k iego G i m nazjum jest obecne także
w mediach społecznościowych. Profil na portalu Facebook od tego czasu zyskał już
ponad 150 lajków. Wszyscy
użytkownicy portalu mogą
obejrzeć fotorelacje z ważnych szkolnych wydarzeń,
a śledzący profil uczniowie
w czasie rzeczywistym mogą
dowiedzieć się też np. o zmianach w rozkładzie zajęć czy
skorzystać z zaproszeń na organizowane w szkole zajęcia,
imprezy, wydarzenia.
Obecność szkoły na portalu
Facebook to także element
edukacji medialnej młodzieży, dzięki której młodzi
ludzie mogą nauczyć się jak
odpowiedzialnie, a zarazem
ciekawie korzystać z tego
jakże popularnego medium.
Wszystkich użytkowników
portalu Facebook zapraszamy do odwiedzenia polubienia profilu gimnazjum pod
adresem:
www.facebook.com/GimnazjumGminne.DebeWielkie.
zebrała i opracowała
Małgorzata Bedyńska

Zalajkuj gimnazjum!

Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

Gimnazjum Gminne

Nic nie gotuj, nie piecz też,
na Galę Ziemniaczaną
do szkoły w Rudzie spiesz
bo tam
pyszne dania z ziemniaków zjesz.
Aby najeść się do syta
do Wrzosowej Kawiarenki też zawitaj.

Zapraszamy wielbicieli tradycyjnej kuchni
oraz miłośników złotej polskiej jesieni
do Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Rudzie.
Zaczynamy o godz. 14.00 występami uczniów,
a kończymy o 20.00 „iskierką radości”.
W trakcie będzie można:

- mile spędzić czas przy filiżance wybornej kawy we Wrzosowej Kawiarence
- sprawić radość kubkom smakowym, kosztując specjałów
z różnych darów jesieni
- kupić szczęśliwą cegiełkę
- przekonać się „co z ziemniaka zrobić da się”
- potańczyć pod gwiazdami
- sprawić radość milusińskim w wesołym miasteczku
OPRAWA MUZYCZNA DJ Kamilo

Z ŻYCIA SZKÓŁ

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

P

rzedszkole zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie od godz.
7.00 do 12.00 w dniach pracy przedszkola. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami w ustawie o systemie
oświaty za każdą godzinę
świadczenia, przekraczającego wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, wysokość opłaty
wynosi 1,00 zł.
W tym szkolnym roku obie
grupy wiekowe pracować
będą w oparciu o program
„Ku Dziecku” i roczny plan
pracy dydaktyczno-wycho-

wawczo-opiekuńczy, którego tematami wiodącymi są:
- „W przedszkolu zdrowo,
bezpiecznie i radośnie”,
- „Mały artysta – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego
możliwościami i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego”.
Będziemy starać się przez
cały rok szkolny uatrakcyjniać pobyt wychowanków
w przedszkolu poprzez: kontakt ze sztuką, uroczystości
przedszkolne, wycieczki bliższe i dalsze. Pierwszą przedszkolną uroczystością będzie
„ŚWIĘTO MARCHEWKI”.
Uroczystość zaplanowana jest

na 23 września.
Dnia 27 września w przedszkolu odbędzie się teatrzyk
pt. „Przyjazna droga na
dwóch nogach”.
O tym co dzieje się w naszym przedszkolu będziemy
informować w kolejnych numerach Biuletynu.

MALUCHY
KI
STARSZA

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

N

owy rok szkolny
2013/2014 w Szkole
Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Górkach zapowiada się niezwykle pracowicie. W tym roku szkolnym
Czeka nas bowiem wiele
ważnych i doniosłych wydarzeń. Pierwszym z nich jest
obecność nowej Pani Dyrektor - Renaty Moniki Osicy
- Duszczyk, która 2 września
powitała zebranych na uroczystym rozpoczęciu roku
szkolnego uczniów, rodziców i nauczycieli. Serdecznie witamy Panią Dyrektor
i życzymy jej wielu owoc-

nych lat pracy w naszej szkole. Drugim ważnym wydarzeniem jest zbliżające się
wielkimi krokami dziesięciolecie nadania imienia naszej szkole. Ten ważny dzień
chcemy uczcić w naszej społeczności szkolnej jak najdonioślej. Święto naszej szkoły
połączone będzie z oddaniem
do użytku nowo powstałego
boiska sportowego na terenie
naszej placówki. Przewidujemy bogaty program tejże uroczystości, na którą pragniemy
zaprosić przedstawicieli władzy, oświaty, lokalnej prasy
i mediów, dyrektorów szkół

Przewidujemy także wiele
przedsięwzięć wpisanych
na stałe w szkolny harmonogram: ślubowanie klas
pierwszych, 95. Rocznica
Odzyskania Niepodległości,
Dzień Ziemi, I Dzień Wiosny, Dzień Babci i Dziadka
oraz wiele innych.

i oczywiście mieszkańców
gminy.
Nasi uczniowie po wakacjach wrócili do swych
wyremontowanych, odmalowanych i odświeżonych
sal. Przywitały ich barwne
korytarze,
przykuwające
oko gazetki ścienne, a także
nowy wystrój sal lekcyjnych.
Prócz nowych sprzętów
i odmienionych korytarzy
na uczniów czeka bogaty
wachlarz zajęć dodatkowych
oferowanych przez szkołę,
wśród nich m. in.: zajęcia
z języka francuskiego, rosyjskiego, angielskiego, koła

Wkraczamy z ten nowy rok
szkolny z uśmiechem, pokładami energii i optymizmem.
Z pewnością będzie to dobry
rok, obfitujący w zmiany.
zainteresowań. Przewidujemy także bogatą ofertę wycieczek, wyjazdów, spotkań

z ciekawymi ludźmi, spektakli o różnorodnej tematyce,
szczególnie profilaktycznej.

K. Janiak
Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Górkach

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
Festyn „Powitanie lata”
Ważnym
wydarzeniem
w życiu naszej społeczności
lokalnej był festyn „Powitanie lata!”, który odbył się
23.06.2013r. na szkolnym
boisku. Imprezie przyświecał szczytny cel: zintegrowanie społeczności lokalnej
i podkreślenie oraz uświadomienie istotnej roli rodziny
we współczesnym świecie.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością wójt
gminy Dębe Wielkie pan
Krzysztof Kalinowski, radni pani Renata Karpińska,
pan Marcin Grabarczyk,
radny byłej kadencji pan
Władysław Kulma, pasjonat
historii pan Jan Majszyk,
ks. proboszcz Zenon Wójcik, rodzice, nauczyciele,
uczniowie, mieszkańcy Cyganki i sąsiednich miejscowości. Nie zabrakło również
wspaniałej zabawy i promocji szkoły. Nasi uczniowie
zaprezentowali
zebranej

licznie publiczności swoje
talenty podczas występów
scenicznych pod kierunkiem
pań Karoliny Buty i Bożeny
Wolszczak. Inne atrakcje,
umilające zgromadzonym
gościom czas to: pokazy
Taekwon - do (przedszkole,
szkoła, dorośli), które zorganizowali instruktorzy Joanna Mazurowska i Dawid
Matwiej; pokaz ratownictwa medycznego z zakresu
udzielania pierwszej pomocy; loteria ze wspaniałymi
fantami; wesołe miasteczko;
przejażdżki kucykami; liczne stoiska gastronomiczne
ze smakołykami takimi jak
domowe wypieki, smalec
wiejski i grillowane mięsa.
Dzieciaki oblegały stoisko
z watą cukrową i popcornem, a koneserzy rękodzieła
artystycznego mogli obejrzeć i zakupić piękne, ręcznie malowane wyroby. Całą
zabawę, do późnych godzin
wieczornych umilał zespół
KORREKT. Patrząc na zado-

wolone, uśmiechnięte twarze
dzieci i dorosłych, słuchając
gwaru serdecznych rozmów,
organizatorzy, pod przewodnictwem pani dyrektor Mirosławy Popławskiej, mogą
śmiało powiedzieć, że zrealizowali założone sobie cele.
Początek roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze dużym
i radosnym wydarzeniem,
wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele z przejęciem wzięli udział w tej uroczystości, którą poprzedziła
uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Zenona
Wójcika. Swoją obecnością
zaszczycił nas sekretarz
gminy Dębe Wielkie pan
Stanisław Kierat.
Zebranych gości ciepło powitała pani dyrektor, która
życzyła uczniom powodzenia i sukcesów w trudnej,
ale i pięknej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy

i umiejętności. Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego
przywitaliśmy w naszej placówce nowych nauczycieli:
pana Bogdana Rąbalskiego
(nauczyciela muzyki i plastyki) oraz pana Dariusza
Przyborowskiego (nauczyciela informatyki).
Mamy nadzieję, że ten rok
szkolny będzie pełen pozytywnych emocji, sukcesów,
a porażki i niepowodzenia,
pojawiające się na naszej
drodze, będziemy traktować
jak wyzwania, które nas doskonalą i rozwijają.

a najlepszym zawodnikiem
Bartek Wieczorek. Wszyscy
jesteśmy dumni z naszych
piłkarzy. Do niewątpliwego sukcesu należało także zajęcie II miejsca przez
uczniów kl. „0” pod opieką
pani Katarzyny Krajewskiej
w Gminnej Spartakiadzie
Przedszkoli.
Mirosława Popławska
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej w Cygance

Filia Biblioteczna
w budynku
Szkoły Podstawowej
w Cygance
przy ulicy Szkolnej
Zaprasza w:
poniedziałek 08.00 – 12.00
wtorek

09.00 – 17.00

czwartek

09.00 – 17.00

Sukcesy sportowe
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cygance to prawdziwi sportsmeni, którzy
odnoszą sukcesy nawet
w wakacje. Chłopcy z klasy V i IV zajęli I miejsce
w Turnieju dzikich drużyn,
w Mińsku Mazowieckim.
Najlepszym bramkarzem został obwołany Jakub Soszka,
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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

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.
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, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

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 Chlopik

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

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
Rzeczpospolite Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem Wielkim.
Prz yjęcia i nteresantów
I i III wtorek miesiąca
w godzinach 10.00 – 12.00, pok.
Nr 28 Urzędu Gminy Dębe Wielkie

Główny doradca rolniczy,
Pani Gabriela Dowjat, pełni dyżur w każdy wtorek
w pok. 28 w godzinach 8.00 – 16.00
w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie: technologii
produkcji
rolniczej, wsparcia rozwoju wsi
w ramach PROW, ekonomiki, rachun kowości
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.

4.Pracownik
Terenowego Zespołu Doradczego
w Mińsku Mazowieckim.

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. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 73 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 740 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

dokończenie art. ze strony 13.
Najstarsza kategoria panów
60-70 lat stała pod znakiem
zaciętego pojedynku Andrzeja Ramzy (Warszawski
Klub Kolarski) i Grzegorza
Tramsia (BDC-Team Nowy
Dwór Maz.) Tego dnia wyższą formę zaprezentował
jednak Grzegorz Tramś.
Kolarstwo szosowe w Powiecie Mińskim wykonało
kolejny duży krok. Stworzyło możliwość rywalizacji
zawodnikom na najwyższym
poziomie wyczynowym, ale

również dało szansę świetnej
zabawy dla najmłodszych,
dla całych rodzin.. i dla tutejszej gorącej publiczności w każdym wieku. Po
zakończeniu wyścigu sami
zawodnicy w wielu ciepłych
słowach ocenili organizację
i atmosferę imprezy. Wielu
zwracało uwagę na perfekcyjne zabezpieczenie trasy
no i oczywiście obsługę komentatorską w osobie Bartka
Ferlina - zagorzałego fana
kolarstwa, który przed liczną

publicznością potrafił wspaniale zapromować tę przepiękną dyscyplinę, która w
ostatnich latach rozwija się
bardzo dynamicznie.
Uroczysta dekoracja zwycięzców odbyła się jak zawsze z wielką pompą - na
scenie głównej płyty boiska. Nagrody i puchary
ufundowane przez Gminę
Dębe Wielkie wręczali Wójt
Krzysztof Kalinowski i właściciel firmy ANWA-TECH

Andrzej Popławski.
Na zakończenie Prezes
Klubu Kolarskiego V-MAX
Mińsk Mazowiecki - Jacek
Tomkiewicz podziękował
gospodarzom gminy Dębe
Wielkie za owocną współpracę, wyrażając uznanie dla
wszystkich służb porządkowych, harcerzy, sponsorów.
„..dziękuję wszystkim życzliwym ludziom z którymi
miałem tutaj przyjemność
pracować przy organizacji

naszej imprezy. Wielkie słowa uznania dla kibiców za
kulturalny, sportowy doping
i ciepłe przyjęcie..”
Super atrakcją podczas tegorocznej imprezy był występ
polskiego kabaretu SMILE,
który powstał w Lublinie
w październiku 2003 roku.
Zaprezentował on różne rodzaje humoru, od dowcipu
obyczajowego po parodię
różnorakich stylów muzycznych, które doprowadziły

co niektórych mieszkańców
do łez. W skład kabaretu
wchodzi: Pan Paweł Szwajgier, pan Michał Kincel, Pan
Andrzej Mierzejewski, Pan
Kamil Sochalski.

Jacek Tomkiewicz
Prezes Klubu Kolarskiego
V-MAX Mińsk Mazowiecki

