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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE

S

zanowni Mieszkańcy i przedsiębiorcy,
Wiosna już za nami. Przyniosła nam jeszcze przed świętami wielkanocnymi niemal 3,8
mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego za
zadania wodociągowo – kanalizacyjne realizowane w latach 2007-2015. Dzięki pozyskanym
środkom jeszcze w tym roku ruszy budowa kolejnych kilku kilometrów sieci kanalizacyjnej
w Dębem Wielkim (ul. Pustelnicka, Powstańców, 103 Bat. Strzelców) oraz Aleksandrówce
(ul. Warszawska) oraz kilku kilometrów wodociągów (w Chrośli, Dębem Wielkim, Choszczówce Stojeckiej). Zostanie przebudowana ul.

Krótka w Dębem Wielkim, na której powstanie kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia
z kostki brukowej. Kontynuowane są roboty
przy budowie sieci wodociągowej w Dębem
Wielkim, Górkach, Cygance, Olesinie, Ostrów-Kani, Rysiu – łącznie ok. 45km. Została również podpisana umowa na projektowanie kolejnych 85 km sieci wodociągowej! Tyle pozostanie nam do wybudowania wodociągów aby
dotarł on do każdej części gminy Dębe Wielkie. Na ukończeniu są prace zewnętrzne przy
termomodernizacji gminnych szkół. W okresie
wakacyjnym nastąpi wymiana oświetlenia wewnętrznego i systemu sterowania ogrzewaniem

w tych obiektach.
Odpady z nieruchomości zamieszkałych, po
wygranym przetargu, od 1 lipca b.r. przez 18
miesięcy będą odbierane przez firmę KOMA
z Dębego Wielkiego. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami nie zmieni się.
Sukcesywnie rozkręca się działalność kulturalna. W połowie czerwca ruszyła letnia akcja
kina plenerowego w Dębem Wielkim. Zachęcam do wspólnego spędzenia wolnego czasu przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie w 4
wakacyjne piątki przy kinie dużego formatu.
Już w najbliższą niedzielę serdecznie zapraszam na Święto Gminy Dębe Wielkie, po raz

pierwszy w stylu country.
Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Dębe
Wielkie udanych wakacji i urlopów, nabrania
sił na resztę roku.
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

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 swojej wizytówki
w internetowej bazie firm. Wystarczy na stronie internetowej Urzędu Gminy wejść na zakładkę baza firm (po
prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo wypełnić
formularz dostępny na stronie internetowej, który należy:
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik, • przesłać na adres: k.pa-

dzik@debewielkie.pl lub • dostarczyć do pokoju 29
w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim. Informacje zawarte
w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu Gminy. Mamy nadzieję, że dzięki takiej bazie
danych będzie można dotrzeć do potencjalnych kontrahentów z terenu gminy i nie tylko.
Zarówno wpis jak i przechowywanie danych na
niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę
bądź oddział na terenie gminy Dębe Wielkie jest
całkowicie bezpłatne.

REKLAMY W BIULETYNIE

S

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

strybuowany 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.

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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

S

powego Gminy należy wejść na stronę internetową gminy (prawa strona) i kliknąć na zakładkę
Gminny Portal Mapowy. Za pomocą sekcji wyszukiwania znajdą Państwo mechanizmy do wyszukiwania w systemie miejsc, dla których znamy adresy lub numery działek ewidencyjnych.

logii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM
(w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani).
Prosimy o dostosowanie się do zmian.

W

24h

S

zanowni Państwo,
na stronie internetowej www.debewielkie.
pl znajduje się zakładka Baza Terenów Inwestycyjnych dla gminy Dębe Wielkie, w szczególności dla terenów wzdłuż drogi krajowej Nr
2. Zapraszam wszystkich właścicieli terenów,
których grunty leżą w miejscu umożliwiającym inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o zgłaszanie tych terenów do bazy.
Szczególnie istotna jest 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, (25) 756 47 29;
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, s.kierat@debewielki.pl, k.padzik@debewielkie.pl

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa newsletter, która umożliwia otrzymywanie bieżących informacji dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać
z tej usługi wystarczy wejść na stronę internetową

gminy i w oknie newsletter (prawa strona) wpisać
swój adres e-mail oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod wskazany adres informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz się do bezpłatnej usługi newsletter.

TABLICA OGŁOSZEŃ

AZBEST
ójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że została podpisana umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30 500 zł
zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębe Wielkie”. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie
12 926,00 zł (co stanowi do 36 % kosztu kwalifikowanego zadania) i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 17 574,00 zł (co stanowi do 49% kosztu
kwalifikowanego zadania), co łącznie stanowi do
85% kosztu kwalifikowanego zadania.
Wykonawcą prac jest INWESTBUD Sp. z o.o.

TERENY INWESTYCYJNE

USŁUGA NEWSLETTER

PIĄTEK DNIEM WEWNĘTRZNYM
zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca
2011r., w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Eko-

Gmina Dębe Wielkie jest również dostępna
w internecie, ma swój facebook i działa.
Zapraszamy https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

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 zgod-

nie 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 Warszawy. Dofinansowaniem zostało objętych 32
beneficjentów. Planowana łączna ilość unieszkodliwionego azbestu to ponad 68 Mg. Firma zakończy
prace na terenie naszej gminy do 30 września 2015 r.

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

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 Gmi-

ny 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.

W naszej gminie zameldowanych jest 9486 mieszkańców
0 604 197 100

2 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2015

na pobyt stały i 159 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 17 czerwca 2015r.)

D

ziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach. Szczególnie dziękuję osobom ze składów komisji wyborczych, sołtysom,
mężom zaufania, pracownikom obiektów gdzie miały siedziby komisje wyborcze i pracownikom urzędu gminy. Dzięki waszej rzetelnej
pracy wybory przebiegły zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie Wyborczym i w przepisach wykonawczych.
Informacje dotyczące powoływania składów obwodowych komisji
wyborczych.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do urzędu gminy dotyczącymi możliwości zgłoszenia się do pracy w obwodowej komisji
wyborczej przedstawiamy obowiązujące zasady:
1. Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt:
a) spośród od 6 do 8 osób kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.
b) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Kandydatami do składu komisji zgłaszanymi przez pełnomocników
wyborczych mogą być osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych przez pełnomocników kandydatów do
składu komisji przekracza 8 osób, skład komisji ustala się w drodze
publicznego losowania.
W wyborach prezydenckich do dwóch komisji komitety wyborcze
zgłosiły po 9 osób dlatego dla tych komisji przeprowadzano losowanie.
Osoby wskazywane do komisji przez wójta nie biorą udziału w losowaniu. Osoby wskazane przez wójta do komisji pełnią dodatkowo rolę
„techniczą”, zapewniając otwarcie budynku, dostęp do telefonu, dostęp
do komputera itp.
W przypadku gdy pełnomocnicy komitetów wyborczych nie zgłosiliby minimum 6 osób do składów komisji wówczas wójt ma prawo uzupełnić skład komisji w oparciu o indywidualne zgłoszenia. Sytuacje to
w praktyce występują bardzo rzadko. Szczegółowe zasady zgłoszeń
prezentowane są zawsze na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH
I TURA WYBORÓW
obwód
głosowania
Obwód
obejmuje
miejscowości

uprawnionych
wydano
kart
głosów ważnych

Braun Andrzej
Sebastian
Duda Andrzej
Sebastian
Jarubas Adam
Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Korwin-Mikke
Janusz Ryszard
Kowalski Marian
Janusz
Kukiz Paweł Piotr
Ogórek Magdalena
Agnieszka
Palikot
Janusz
Marian
Tanajno Paweł Jan
Wilk Jacek

Stanisław Kierat

1

2

3

4

5

6

Choszczówka
Rudzka,
Choszczówka
Stojecka,
Choszczówka
Dębska
Górki,
Aleksandrów
ka

Cezarów,
Cięciwa,
Olesin, Ostrów
Kania 1-9A,10,
21-42,
Kobierne, Dębe
Wielkie
Wschód

Walercin,
Gorzanka, Kąty
Goździejewskie I,
Kąty
Goździejewskie II
Rysie, Cyganka,
Poręby

Jędrzejnik,
Celinów,
Bykowizna,
Choszczak,
Teresław,
Ruda, Chrośla

Dębe
Wielkie
Centrum,
Ostrów
Kania
11-20A

Dębe
Wielkie
Wschód

1290
675

1196
616

1080
472

1760
934

1342
739

813
488

7481
3924

666
2

611
5

469
5

922
14

732
8

484
9

3884
43

98,98
1,11

321

280

257

395

316

187

1756

45,21

5

5

8

10

10

4

42

1,08

155

169

84

219

183

122

932

23,99

16

12

8

29

18

10

93

2,39

1

1

0

6

7

1

16

0,41

136
15

119
7

91
9

217
13

154
24

135
10

852
78

21,94
2,01

11

9

4

12

5

3

44

1,13

0
4

0
4

3
0

1
6

0
7

0
3

4
24

0,10
0,62

Sekretarz Gminy-Urzędnik Wyborczy

3.

Sołectwo
Aleksandrówka
Bykowizna,
Choszczak
Celinów

4.

Cięciwa, Cezarów

5.
6.

9
10
Choszczówka Dębska

7.

Choszczówka Rudzka

8.
9.
10.

Choszczówka Stojecka
Chrośla
Dębe Wielkie Centrum

11.

Dębe Wielkie Południe

12.
13.
14.

Gorzanka
Górki
Jędrzejnik

15.

Kąty Goździejewskie I

16.

Kąty Goździejewskie
II
Kobierne

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25

Cyganka

Sołtys
Elżbieta Bober
Edward
Milewski
Bogdan Florian
Dziubek
Andrzej Leszek
Biernacki
Jan Sławomir
Wieczorek
Izydor Zdzisław
Pustoła
Wiesława
Zgódka
Grzegorz Ruta
Alicja Bakuła
Jolanta Marianna
Abramowska
Janusz
Szyjanowicz
Bogdan Główka
Tomasz Grala
Sebastian
Chlebowicz
Cecylia
Jackiewicz
Jan Jackowicz

Iwona
Budzyńska
Olesin
Marek Fiszer
Ostrów Kania
Zofia Teresa
Rogala
Poręby
Władysław
Wieczorek
Ruda
Henryk Smuga
Rysie
Stanisław Lipiak
Teresław
Irena
Grzegorczyk
Walercin
Józef Wieczorek
Dębe Wielkie Wschód Leszek Woźnica

razem

x

%

x

100

frekwencja

52,45%

II TURA WYBORÓW
obwód
głosowania
Obwód
obejmuje
miejscowości

SOŁTYSI KADENCJI 2015-2019
Lp.
1.
2.

INFORMACJE

uprawnionych
wydano
kart
głosów ważnych

Duda Andrzej
Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria

1

2

3

4

5

6

Choszczówka
Rudzka,
Choszczówka
Stojecka,
Choszczówka
Dębska
Górki,
Aleksandrów
ka

Cezarów,
Cięciwa,
Olesin, Ostrów
Kania 1-9A,10,
21-42,
Kobierne, Dębe
Wielkie
Wschód

Walercin,
Gorzanka, Kąty
Gożdziejewskie I,
Katy
Gożdziejewskie
II, Rysie,
Cyganka, Poręby

Jędrzejnik,
Celinów,Bykow
izna,
Choszczak,
Teresław,
Ruda, Chrośla

Dębe
Wielkie
Centrum,
Ostrów
Kania 1120A

Dębe
Wielkie
Wschód

1288
783

1201
709

1073
552

1768
1039

1341
858

815
531

7486
4472

771
495

699
442

539
404

1022
669

843
518

521
312

4395
2840

98,28
64,62

276

257

135

353

325

209

1555

35,38

W

okresie od 17 marca 2015r. do 21 kwietnia 2015r.
przeprowadziliśmy wybory sołtysów i rad sołeckich w 22 sołectwach. Wybory w sołectwach Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie Południe i Dębe
Wielkie Wschód odbyły się jesienią 2014 r. po utworzeniu nowych sołectw obejmujących miejscowość Dębe
Wielkie i część miejscowości Ostrów Kania.
Spośród 22 sołectw w 14 sołectwach zebrania odbyły
się w I terminie, w 8 sołectwach w II terminie. Frekwencja na zebraniach była bardzo zróżnicowana, największa w sołectwach Bykowizna Choszczak gdzie wzięło
udział 63 wyborców i Choszczówce Stojeckiej wzięło
udział 59 osób. Najmniejsza frekwencja była w sołectwach Teresław i Kąty Goździejewskie II gdzie wzięło
udział po 10 wyborców. Należy jednak stwierdzić, że
Teresław to jedno z mniejszych sołectw w gminie i na
dzień wyborów było w tym sołectwie 38 uprawnionych wyborców. Dziękujemy sołtysom sołectw gdzie
zebrania musiały się odbyć w ich prywatnych mieszkaniach. Wszystkim sołtysom kadencji 2010-2014
dziękujemy za pracę i działalność na rzecz mieszkańców sołectwa. Sołtysom, szczególnie tym nowo wybranym życzymy owocnej pracy, dobrej współpracy z radami sołeckimi oraz wszystkiego najlepszego
w życiu osobistym.
Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy Dębe Wielkie
( nowi sołtysi wpisani pogrubionym drukiem)
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI
W związku ze zbliżającym się okresem letnim, w tym sezonem wakacyjnym oraz urlopowym, chciałbym się zwrócić do wszystkich mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie z apelem o zachowanie bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz rozwagi podczas spędzania wolnych chwil na obszarach
wodnych.
Spośród wielu dostępnych form spędzania wakacyjnych (urlopowych) dni,
jedną z najczęściej wybieranych jest spędzanie czasu nad wodą. Woda
z pozoru bezpieczna i spokojna, niestety jak pokazują to coroczne przykre
doświadczenia z innych rejonów Polski jest powodem wielu ludzkich dramatów. Większość utonięć i nieszczęśliwych wypadków, w tym bardzo
często powodujących nieodwracalne całkowite kalectwo, jest wynikiem
lekkomyślności, lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz
przede wszystkich kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych na tzw.
dzikich kąpieliskach.
Dlatego chciałem się bardzo gorąco zwrócić z apelem do wszystkich
mieszkańców Gminy Dębe Wielkie, będących miłośnikami aktywnego
wypoczynku nad wodą, o zachowanie rozsądku, rozwagi oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na obszarach wodnych
w czasie okresu letniego, w szczególności wybierania tylko miejsc wyznaczonych do kąpieli (gdzie zapewniona jest kontrola obszaru wodnego
przez ratowników wodnych), unikania brawury, niebezpiecznych zabaw
nad wodą, a przede wszystkim kategorycznego powstrzymania się od kąpieli, będąc po spożyciu alkoholu. Pamiętajmy o tych wszystkich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, nie ulegając mylnemu wrażeniu, że
mnie (nas) to nie dotyczy, gdyż jedna – zdawałoby się z pozoru niewinna,
błacha – aczkolwiek nieodpowiedzialna decyzja, może mieć dramatyczne
skutki na resztę życia dla nas, jak również dla naszych najbliższych.
Michał Pieńkowski

Podinsp.ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego
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INFORMACJE

ZAKŁAD KOMUNALNY

NOWY ZARZĄD GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

Z

arząd Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie
wraz z Komisją Rewizyjną pragną z całego serca podziękować Pani Teresie Piotrkowicz za zaangażowanie, ogromny wkład pracy, trud i poświęcenie jakie włożyła w prowadzenie Spółki.
Pani Tereso, dziękujemy!
Szanowni członkowie Gminnej Spółki Wodnej
Dębe Wielkie, Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie, w związku z odrzuceniem przez Starostwo
Powiatowe w Mińsku Mazowieckim uchwały nr.
6 z Walnego Zgromadzenia Delegatów GSWDW
z dnia 24.02.2015 r. (dotyczącej budżetu GSWDW),
uchwalenia składki członkowskiej oraz składki od przedsiębiorców i rezygnacji Przewodniczącej GSWDW Pani Teresy Piotrkowicz (w dniu
02.04.2015r. ) zostało zwołane w dniu 8.05.2015r.
ponowne Walne Zgromadzenie Delegatów. Podczas Zgromadzenia uzupełniony został skład Zarządu GSWDW w osobie Pana Marka Fiszera i nowej
Przewodniczącej Pani Renaty Smolak.
NOWY SKŁAD ZARZĄDU GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
1. Przewodnicząca Zarządu Pani Renata Smolak
2. Zastępca Przewodniczącej Pan Henryk Smuga
3. Sekretarz Pan Zbigniew Przysowa
4. Członek Zarządu Pan Paweł Biernacki
5. Członek Zarządu Pan Marek Fiszer
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
1. Pan Robert Gańko, 2. Pan Jan Stelęgowski
3. Pan Waldemar Tkacz
Delegaci dokonali zmian w odrzuconej przez Starostwo uchwale i podjęli nową uchwałę o wysokości
minimalnej odpłatności członkowskiej oraz składki
z hektara i uchwalili budżet.
Odrzucona została składka od przedsiębiorców.
Obecnie wygląda to następująco: - minimalna roczna odpłatność od członków GSW nie mniej niż 30 zł.,
- za grunty drenowane: 40 zł./ha, - za odwadniane

rowami: 40 zł/ha.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów,
podjęte uchwały są dostępne do pobrania na stronie
internetowej Gminy Dębe Wielkie www.debewielkie.pl – zakładka Gminna Spółka Wodna.
Jako przewodnicząca zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców, członków GSWDW
o dokonywanie płatności składek, ponieważ jak
Państwo wiedzą bez Państwa wkładu finansowego
i zaangażowania nie uda się niczego zrealizować.
Zaplanowaliśmy na ten rok wiele rowów do oczyszczenia i odmulenia, jednak aby ten plan wykonać
potrzebne są pieniądze. Same awarie drenarskie pochłaniają dużą część naszego niewielkiego budżetu.
Nie pozostaje nam więc, nic innego, jak tylko liczyć
na przychylność i zrozumienie mieszkańców.
Już wkrótce otrzymają Państwo nakazy płatnicze.
Wpłat można dokonywać na konto GSWDW (podane na nakazach), u osób roznoszących nakazy, lub
w Urzędzie Gminy u Pana Henryka Smugi (w pokoju nr. 28) w następujące dni: środy, w godzinach
10.00-14.00 i czwartki, w godzinach 10.00-14.00
W ostatnim czasie zostały usunięte dwie awarie
drenarskie: u Pana Tadeusza Nowaka w Aleksandrówce i u Pana Łokietka w Jędrzejniku.
Aktualnie jest oczyszczany i pogłębiany rów
w Choszczówce Stojeckiej.
Zgłoszenia awarii, uwagi i wszelkie informacje prosimy kierować do Pana Henryka Smugi,
w pokoju nr. 28, lub do Przewodniczącej Spółki,
pod numer telefonu: 510 718 834 lub na adres email:
renata_smolak@vp.pl .
Jeszcze raz apeluję do Państwa, prosząc o wyrozumiałość dla potrzeb Spółki. Proszę pamiętać, że ich
realizowanie zapewni korzyści dla mieszkańców
całej Gminy.
Renata Smolak
Przewodnicząca

Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
składa wyrazy podziękowania dla Pani Teresy Piotrkowicz
za działalność na rzecz mieszkańców jako
Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej w Dębem Wielkim.
Dziękuję za dotychczasową współpracę, ogromne zaangażowanie,
profesjonalizm oraz pracę społeczną dzięki czemu
znacząco poprawiła się gospodarka wodna w terenie gminy Dębe Wielkie.

Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Administracyjnego Szkół
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. PoSamorządowego Zespołu
petencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
Dyrektor
cia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój komHalina Drzazga
kacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęoraz gimnazjum, poprzez rozszerzenie oferty eduszans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych czą w atrakcyjnych zajęciach.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie uczniów i rodziców, uczniowie chętnie uczestniwie. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem
gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.
skane ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszaw weryfikacji wniosków były wyniki szkół uzy- ninie koni oraz w zajęciach warsztatowych
godz.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3 ( II piętro,
p. 55 ) w terminie: • 1 – 15 wrzesień 2015 r. – dla
uczniów, • 1 wrzesień – 15 październik 2015 r. – dla
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne
dla ucznia/słuchacza jest:
• miejsce zamieszkania – Gmina Dębe Wielkie,
• dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekraczający na jedną osobę
w rodzinie 456,00 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3 (II piętro, p. 55), nr telefonu (25)
757 70 57 – p. Olga Sekuła oraz na stronie interneto-

OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przypomina, że art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 ze zm.) obliguje właścicieli nieruchomości
do zapewnienia utrzymania czystości i porządku
poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Do podłączenia do sieci kanalizacyjnej zachęcamy jeszcze niepodłączonych mieszkańców z terenu
Dębego Wielkiego zamieszkujących przy ulicach:
Warszawskiej, Prądzyńskiego, Fijałkowskiej, Józefowskiej, Alejowej, Armii Krajowej, Olszowej,
Brzozowej, Baśniowej, Wesołej oraz Kościelnej.
W celu podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej
należy uzyskać od Zakładu Komunalnego warunki
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Zlecenie wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej dostępny jest na stronie www: zk.debewielkie.com lub
w siedzibie Zakładu.
Przyłącze wykonywane jest na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.
Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się
do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się
przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (25) 749-70-01
lub 749-70-02.
JAK UNIKNĄĆ NIEPRZYJEMNEGO
ZAPACHU Z INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ?
W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi powstawania nieprzyjemnego zapachu informujemy, że nie jest to kwestia związana

z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, ale problem
instalacji wewnętrznej. Przed każdym urządzeniem sanitarnym powinien być zamontowany syfon, czyli odpowiednio wygięty odcinek rury kanalizacyjnej lub specjalna kształtka, w której znajduje się niewielka ilość wody. Wypełnia ona cały
przekrój rury i ze względu na kształt syfonu nie
może z niego swobodnie wypłynąć. W ten sposób uniemożliwia wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z wnętrza instalacji. Syfon może
nie stanowić odpowiedniej ochrony w przypadku
wyparowania wody przy braku użytkowania urządzenia sanitarnego przez dłuższy czas lub gdy powstanie tzw. korek wodny. Warunkiem dobrej pracy instalacji kanalizacyjnej jest również sprawna
wentylacja instalacji kanalizacyjnej, jak również
poprawne podłączenie podejść od urządzeń sanitarnych do pionu - możliwie najkrótszą drogą
i koniecznie ze spadkiem w kierunku pionu.
ZATORY NA SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim cały czas
odnotowuje przypadki wprowadzanie odpadów stałych do kanalizacji sanitarnej, które przyczyniają się
do powstawania zatorów na sieci oraz zapychania
pomp w przepompowniach ścieków. Takie awarie
na sieci nie tylko generują koszty, ale mogą powodować też utrudnienia dla samych użytkowników.
Dlatego prosimy o właściwe i rozsądne korzystanie
z możliwości odprowadzania ścieków.
ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD
OPADOWYCH I DRENAŻOWYCH
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Przypominamy ponadto, że oprócz wprowadzania
do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych, także
wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych jest zabronione. Na podstawie art. 28 ust.
4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) ten, kto nie
stosuje się do w/w zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

wej: www.gops.debewielkie.pl
SZACHY W KLUBIE INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ DZIUPLA
Od dnia 29 maja br. w Klubie Samopomocy „Dziupla”, działa szkółka szachowa.
Zajęcia prowadzone są przez wolontariusza tutejszego Ośrodka w co drugi piątek w godzinach
12.00 - 14.00. Głównym celem zajęć jest popularyzacja szachów wśród dorosłych i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dębe Wielkie. Podczas tych
zajęć początkujący adepci gry w szachy poznają
jej tajniki, średnio zaawansowani podniosą poziom
swoich umiejętności. Gra w szachy uczy odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, radzenia sobie ze stresem i porażką, rozwi-

ja koncentrację, uczy postępowania według zasad
fair play, rozwija zdolność logicznego myślenia
i rozwiązywania problemów. Ze swojej strony zapewniamy fachowego instruktora i sprzęt niezbędny
do nauki gry. Serdecznie zapraszamy !!!
Szczegółowe informacje można uzyskać
w G.O.P.S. w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3
(II piętro, p. 47), nr telefonu (25) 757 70 57 – p. Magdalena Wojnach.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim

NOWY WYKONAWCA USŁUGI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W

okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia
2016 r. usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Dębe Wielkie świadczyć będzie wyłoniona
w drodze przetargu firma KOMA Marcin Pechcin
z siedzibą przy ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie. Stawka opłaty pozostaje bez zmian, tj. jeżeli odpady gromadzone i odbierane są w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 6zł miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, natomiast jeśli w sposób zmieszany stawka opłaty wynosi
15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2015 pozostaje bez zmian, zaś na rok 2016 będzie ustalony
z Wykonawcą, a następnie udostępniony wszystkim
mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.
Najważniejsze obowiązki Wykonawcy to m.in.:
1. Wyposażenie właścicieli nieruchomości w niezbędne worki przed pierwszym dniem obowiązy-

wania umowy na odbiór odpadów w odpowiednich
kolorach i z odpowiednimi napisami. Przy kolejnych odbiorach obowiązywać będzie zasada, że za
odebrany worek z odpadami, właściciel nieruchomości będzie otrzymywał następny – pusty worek.
2. Obsługa gospodarstw domowych polegająca na
odbiorze odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji lub z altanek śmietnikowych oraz odbiorze odpadów wystawionych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pasie
dróg publicznych.
3. Odpady komunalne nieposegregowane (zmieszane) będą odbierane zarówno z pojemników jak
i w czarnych workach. Firma nie będzie zapewniała
pojemników.
4. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, co będzie wiązało się
z nałożeniem na właściciela nieruchomości wyższej
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stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji. Pamiętajmy zatem, że
nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania
a wyrzucać wszystkich śmieci na raz.
5. Odpady zmieszane (czarny worek) odbierane będą dwa razy w miesiącu, a segregowane (niebieski
– papier, brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
zielony – szkło kolorowe, biały – szkło bezbarwne, żółty - tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe) odbierane będą raz w miesiącu.
Oznacza to, że jeśli mieszkaniec zadeklarował sposób selektywny gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje raz w miesiącu kolorowe worki
i dwa razy w miesiącu czarny worek. Natomiast jeśli mieszkaniec zadeklarował sposób zmieszany gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje dwa razy w miesiącu czarny worek.
6. Wszystkie odpady zagospodarowane zostaną
przez Wykonawcę we własnym zakresie, tzn. przekazywane będą zakładom prowadzącym działalność
w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpa-

dów, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
System odbierania odpadów komunalnych nie
obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne,
w tym trawy (odpady zielone) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK-u, który mieści się na ul. Przemysłowa 56 w Dębem Wielkim - „KOMA” Marcin Pechcin.
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.

Katarzyna Szymańska
Podinsp. ds.
ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

INFORMACJE

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W

związku z licznymi zgłoszeniami rolników z terenu naszej gminy o szkodach
wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki, Wójt Gminy Dębe Wielkie w dniu 28 kwietnia 2015 roku zorganizował spotkanie z przedstawicielami dzierżawców obwodów łowieckich znajdujących się na terenie naszej gminy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Kół Łowieckich oraz Radni Gminy Dębe Wielkie – Pani Renata Karpińska
i Pan Marcin Grabarczyk. Wypracowano stanowisko, że przy rozwiązywaniu tego problemu niezbędna jest współpraca rolników z Kołami Łowieckimi.
Rolnicy powinni zgłaszać nawet niewielkie szkody,
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, aby w ten sposób zapobiegać większym stratom. Przedstawiciele
Kół Łowieckich zadeklarowali, że w celu zapobiegania szkodom będą udostępniali preparat odstraszający dziki (np. HUKINOL) oraz będą podejmowali inne niezbędne działania. Podkreślili także, że
w Kołach Łowieckich nie ma zawodowych myśliwych, a odszkodowania wypłacane są ze składek
członkowskich. Niezbędne jest także, aby każdy
rolnik posiadał wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. W tym celu zachęcamy do zapoznania się
z procedurą szacowania szkód łowieckich. Poniżej
przedstawiamy niezbędne informacje.
Na terenie Gminy Dębe Wielkie Dzierżawcami
Obwodów Łowieckich są:
Nadświdrzańskie Koło Łowieckie „Glinianka”
OŁ nr 412 z siedzibą: Ruda ul. Leśna 7, 05-311 Dębe Wielkie, obszar: Ruda, Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Górki ½, Dębe Wielkie od torów strona południowa (Działy Dębskie), kontakt: Krzysztof Szulecki tel. 513 132 211 lub Daniel Górzyński 25 757 72 49;
Koło Łowieckie „Żbik” OŁ nr 397 z siedzibą ul.
Łęgi 2, 01-329 Warszawa, obszar: Aleksandrówka,
Dębe Wielkie strona północna od torów, Ostrów
Kania, Chrośla, Choszczówka Stojecka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Rysie, Cyganka, Cięciwa, Olesin, Kobierne, Poręby ½ (główna droga przez Poręby strona południowa), kontakt:
Jarosław Sadowski tel. 506 363 161, Tadeusz Sipor-

ski tel. 608 786 715;
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 164 „Wrzos” OŁ
376 z siedzibą ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05220 Zielonka, obszar: Katy Goździejewskie I, Kąty Goździejewskie II, Walercin, Gorzanka, Cezarów, Cięciwa, Poręby ½ (główna droga przez Poręby
strona północna), kontakt: Władysław Smoszyński
tel. 797 957 824
Koło Łowieckie „Jeleń” OŁ nr 387 z siedzibą ul.
Dedala 3 m 14, 03-983 Warszawa, Obszar: północna
część Cyganki przy torach kolejowych w pobliżu Żukowa, kontakt: Tomasz Czerwiński tel. 789 345 141
Koło Łowieckie „Dzik” nr 29 OŁ nr 413
z siedzibą ul. Kochanowskiego 3/4, 01-864 Warszawa, obszar: Górki ½ w pobliżu Wielgolasu, kontakt:
Jerzy Kopka tel. 603 375 699 lub Roman Trojan tel.
785 999 377
Najważniejsze informacje:
• Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym
powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej przedstawicielowi danego Koła Łowieckiego (osobie uprawnionej do przyjmowania
zgłoszeń) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych
w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
• Wstępnego szacowania szkody (oględzin), ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.
• Oględzin oraz szacowania szkód dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego
o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody
nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem,
a za porozumieniem stron - w terminie krótszym.
Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie

wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego
szacowania szkody. Z czynności tych sporządzany
jest protokół.
•Protokół ten jest dokumentem potwierdzającym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych zgodnie z §1 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 października 2009 roku (Dz. U. Nr.168 poz. 1326).
• Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia
lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed
sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub
płodu rolnego. O terminie planowanego sprzętu
uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego
w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
• Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu
dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu
ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.
• W przypadku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązki związane z szacowaniem szkód wyrządzonych przez
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za nie wykonuje właściwe nadleśnictwo.
• Odszkodowanie nie przysługuje (art. 48 Prawo
Łowieckie) :
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na
gruntach leśnych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów
rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie
14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez
sejmik wojewódzki w drodze uchwały,

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów
rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających
szkodom,
4) za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złożonych
w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych założonych
z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
• właściciele lub posiadacze gruntów rolnych
i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.
Najważniejsza w tej trudnej kwestii jest wola polubownego załatwienia sprawy. W przypadku gdy
pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a
dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody
łowieckie, strony mogą zgodnie z art 47 ustawy Prawo Łowieckie zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
Jeżeli mediacje nie zmienią stanowiska stron i sprawa nie zostanie załatwiona polubownie pozostaje
wniesienie sprawy do Sądu z powództwa cywilnego
i dochodzenie należnego rolnikowi odszkodowania
w postępowaniu sądowym, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Ponadto Mazowiecka Izba Rolnicza apeluje o zgłaszanie na piśmie Starostom oraz
Mazowieckiej Izbie Rolniczej uwag dotyczących
naruszania zasad dobrej współpracy z mieszkańcami obwodu przez Koła Łowieckie. Zachęcamy do
odwiedzania strony Mazowieckiej Izby Rolniczej
w Warszawie, więcej informacji na http://mir.pl/index.
php/wartowiedziec/szacowanie-szkod-lowieckich.

zwoleniem na budowę, a co za tym idzie nie uzyskiwali decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i nie ponosili dodatkowych
opłat. Powszechne są sytuacje wybudowania na
działkach przez właścicieli: szklarni, chodników,
podjazdów czy sadzawek. Modernizacja wprowadzi zmianę sposobu użytkowania tego gruntu bez
ryzyka i konieczności ponoszenia przez właścicieli dodatkowych opłat z tytułu wyłączenia gruntu z
produkcji rolnej.
Wspomniane prace modernizacyjne spowodują konieczność cofnięcia się do roku 2012, gdyż
po upływie terminu wyłożenia projektu modernizacji ewidencji t. j. dnia 29.09.2012 roku, projekt operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Dębe Wielkie z wyłączeniem
obrębów: Choszczówka Dębska, Dębe Wielkie,
Ostrów-Kania i Ruda stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. O wyłożeniu do wglądu
(w lokalu Urzędu Gminy w Dębem Wielkim oraz
w Starostwie Powiatowym) operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy
ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Informację o tym Starosta Miński ogłosił
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lipca 2014 r. pod poz. 7190. Po
rozpatrzeniu przez Starostę zarzutów otrzymaliśmy
zaktualizowane dane na początku bieżącego roku.
Będą one podstawą do skorygowania należnego
gminie podatku.
Organ podatkowy przy ustalaniu wysokości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości jest obowiązany korzystać z ewidencji gruntów i budynków
jako podstawy do naliczania podatków. W myśl artykułu 21 ust.1 wspomnianej wyżej ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne; „podstawę planowania
gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji
gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewi-

dencji gruntów i budynków”
Szereg zmian wynikających z wprowadzenia aktualizacji gruntów i wszystkich budynków spowoduje konieczność zawiadomienia mieszkańców o tym fakcie i współpracy również z ich strony. W związku z zaistniałą sytuacją, podatnicy zobowiązani będą wypełnić druk informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, bądź leśnego. Wynika to jasno z obowiązujących przepisów. Między innymi art.6 ust.6
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r poz. 849, z późn. zm.) nakłada na osoby fizyczne obowiązek złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na
formularzu według ustalonego wzoru, w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie zmian. W przypadku podatku rolnego jest to art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z póź.zm.). Z kolei obowiązek złożenia wspomnianej informacji w podatku leśnym reguluje art.6 ust.2 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2013 r. poz.465, z późn. zm.). Być może niektórzy
z właścicieli zrobią to po raz kolejny, po to tylko by
podać właściwe, zaktualizowane dane dotyczące
wszystkich przedmiotów opodatkowania.
Druk informacji do wypełnienia dostępny jest na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie (www.bip.debewielkie.
pl) w zakładce: wzory wniosków, podań, formularzy do pobrania (Podatki i opłaty lokalne), bądź
w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 40).
Prosimy zatem o wyrozumiałość i współpracę
z referatem podatkowym. Szczegółowych informacji udziela Ewa Kruszewska gł. specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli, tel.(25) 756 47 40.

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

KOREKTA PODATKÓW LOKALNYCH

W

związku z zakończeniem zleconych przez
Starostwo Powiatowe prac modernizacji ewidencji budynków i gruntów gminy Dębe Wielkie informujemy, że ulegnie zmianie również naliczanie
lokalnego podatku.
Należy podkreślić, że przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia
danych ewidencyjnych budynków i lokali, którą zarządza Starosta Miński, została przeprowadzona na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr
38, poz. 454, z późn. zm.).
Gmina Dębe Wielkie nie była wnioskodawcą
modernizacji, jest to zatem decyzja zupełnie niezależna od władz gminy, na którą nie miały one
żadnego wpływu.
Od czasów poprzedniej modernizacji upłynęło jednakże wiele lat. Przez ten czas specyfika naszej gminy znacznie zmieniła się. Nie przypominamy już gminy wybitnie rolniczej. Bliskie położenia aglomeracji warszawskiej, jak również dogodne rozwiązania komunikacyjne sprawiły, że
staliśmy się atrakcyjni na rynku nieruchomości.
Pobudowano wiele nowych domów, stąd też działki rolne zmieniły swe przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej. Właśnie temu służy modernizacja. Jest to dostosowanie zapisów ewidencji budynków i gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim do
rzeczywistego stanu zagospodarowania. Ma ona
na celu wyznaczenie powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych działek, według ich rzeczywistego sposobu użytkowania. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że na wielu działkach,
na których stoją budynki, grunt jest oznaczony jako użytek rolny. Właściciele tych działek płacą
w związku z tym znacznie niższe podatki niż sąsiedzi, którzy mają grunty wyłączone z produkcji rol-

nej (grunty oznaczone jako B). Konsekwencją takiej
sytuacji są niższe podatki od nieruchomości, które
wpływają do budżetu gminy oraz niesprawiedliwe
różnice w obciążeniach podatkowych pomiędzy
użytkownikami tych samych gruntów zabudowanych i zainwestowanych.
Ujawnienie wszystkich budynków i przeklasyfikowanie gruntów spowoduje istotne zmiany w naliczaniu podatku. Po zakończeniu zadania obciążenia
podatkowe dla części mieszkańców wzrosną. Nie będą one jednak wynikały z podwyższenia podatku,
ale z ich wyliczenia po aktualizacji. Nie zmieni się
sposób i kwota opodatkowania dla gospodarstw rolnych. Zmiany klasyfikacji gruntów, szczególne na
terenie nieruchomości nieprzekraczających 1 hektara użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów
pod zabudowaniami została zmieniona z gruntów
rolnych zabudowanych na tereny zabudowy mieszkaniowej, spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ma to szczególne
znaczenie dla prawidłowości, powszechności i równości opodatkowania. Przypominamy, że budynki
gospodarcze służące tylko i wyłącznie działalności
rolniczej są nadal zwolnione z opodatkowania, jeśli są położone na gruntach gospodarstw rolnych.
W pozostałych przypadkach podlegają opodatkowaniu. Kwestia ta wzbudzi zapewne wiele kontrowersji,
jednakże wynika ona z istniejących przepisów podatkowych, nie zaś z woli urzędników.
Należy podkreślić, że modernizacja to nie tylko koszty, ale także korzyści dla właścicieli nieruchomości. Sam proces modernizacji ewidencji gruntów powoduje, że mieszkańcy, których
działki zostały objęte inną klasyfikacją gruntów
(grunty za budowane zamiast rolnych), będą mogli na nich przeprowadzić dodatkowe inwestycje (np. budowa garażu, altany, bruk, rozbudowa
budynku) bez konieczności wyłączania gruntów
z produkcji rolnej i ponoszenia z tego tytułu opłat.
W trakcie modernizacji wykazane zostały również
grunty zabudowane i zainwestowane, dla których
właściciele i inwestorzy nie sporządzali projektów
budowlanych, czy zgłoszeń prac nie objętych po-

Ewa Kruszewska
Gł. spec. ds. wymiaru podatków i kontroli
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WYDATKI MINIONEGO ROKU

M

iesiąc czerwiec, to czas podejmowania
uchwały w sprawie udzielenia przez Radę
Gminy absolutorium dla wójta z tytułu wykonania
budżetu za ubiegły rok.
Budżet gminy Dębe Wielkie za 2014 rok zamknął się kwotami: 29.363.826,05 zł po stronie
wydatków i 26.712.567,93 zł po stronie dochodów. Rok zakończył się deficytem w wysokości 2.651.258,12 zł, przy planowanym 2.876.794
zł. Deficyt został pokryty pożyczką ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500 tys. oraz
kredytem na wkład własny w realizację zadania z
udziałem środków UE – Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dębem Wielkim.
Wydatki inwestycyjne roku 2014 wyniosły
7.846.243,80 zł, co stanowi 26,72% wydatków ogółem. Jest to dość wysoki wskaźnik, najwyższy od
2007 roku.
W ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 255.349,34 zł. Plan
Funduszu zrealizowano w 97%. Od 2015 roku obowiązuje nowa ustawa o funduszu sołeckim, w myśl
której decyzją zebrania soleckiego można będzie
zmienić przeznaczenie niewykorzystanych środków. Wcześniej nie było to możliwe. Na podsta-

Wydatki roku 2014

Budowa wodociagów
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w tym OSP
Budowa kanalizacji
Drogi
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -pozostałe wydatki
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Oświetlenie ulic
Plany zagospodarowania przestrzennego
Pozostałe wydatki
Szkoły i przedszkola, w tym niepubliczne
Wydatki na kulturę i sport

zł.
W 2014 roku gmina Dębe Wielkie otrzymała
2.612.123 zł na realizację tzw. zadań zleconych. Z
tej kwoty wydatkowano 2.547.166,83 zł, tj. 97,51%
planu. Prawie 2,4 mln zł tej kwoty to zadania w zakresie opieki społecznej. Zwrot kosztów prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego to 54 tys. zł. Do zadań zleconych należało również przeprowadzenie
wyborów: do Parlamentu Europejskiego, samorządowych oraz uzupełniających do Senatu RP. Na ten
cel w naszej gminie wydatkowano 62,5 tys. zł.
W 2014 roku gmina wydatkowała prawie
44 tys. zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Były to dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie (4 tys. zł – udział w kilkuletnim projekcie Baza Wiedzy), Powiatu Mińskiego (20 tys. zł – Przebudowa drogi Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów) oraz gminy Stanisławów
( 20 tys. zł – remont drogi, z której w dużej mierze korzystają mieszkańcy naszej gminy).
W ubiegłym roku w gminie Dębe Wielkie
5.222.464,47 zł zostało rozdysponowanych w formie dotacji. Najwięcej bo aż 3.854.650,24 zł otrzymał Zakład Komunalny na budowę oczyszczalni
ścieków i kanalizacji. Z dotacji tej gmina otrzymała zwrot ze środków UE w kwocie
2.260,182 zł.
Kwota 157 tys. zł
to dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w
zakresie kultury,
sportu, wypoczynku dzieci, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 20
tys. zł- dotacja dla
Gminnej
Spółki
Wodnej. Prawie 1
mln zł kosztowały
gminę dotacje dla
przedszkoli niepublicznych, w których

sprawowana jest opieka nad dziećmi mieszkańców naszej gminy. Kwotę 752 tys. zł przekazaliśmy przedszkolom mającym siedzibę na terenie
gminy Dębe Wielkie, a pozostałą kwotę przekazaliśmy samorządom, na terenie których sprawowana jest opieka nad naszymi przedszkolakami.
W tym miejscu warto zauważyć, że w budżecie roku bieżącego mamy zaplanowaną kwotę 70 tys. zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki żłobkowej. Zadanie to gmina realizuje fakultatywnie.
Wydatki gminy zrefundowane ze środków UE
w 2014 roku wyniosły 3.317.990,15 zł. Dofinansowane zostały głównie: Budowa kanalizacji
w Dębem Wielkim, ulice Strażacka w Dębem
i Mazowiecka w Chrośli, plac zabaw w Aleksandrówce, boisko w Cygance, zakupy sprzętu komputerowego dla mieszkańców i szkół oraz
dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum. Wkład własny gminy
w realizację współfinansowanych zadań to kwota
2,4 mln zł przy współudziale budżetu państwa w
kwocie niewiele ponad 100 tys. zł.
Wielkości poszczególnych rodzajów wydatków obrazowo pokazują wykresy 1 i 2. Największy udział w wydatkach gminy zajmują wydatki na oświatę. Wynoszą one prawie 10,5 mln zł.
Otrzymana w ub. roku subwencja to niecałe 7 mln
zł. Z prostego rachunku wynika, że do oświaty
w 2014 r. gmina musiała dołożyć z dochodów własnych prawie 3,5 mln zł, w tym ponad 360 tys. zł do
przedszkoli.
Drugą co do wielkości pozycję zajmują 3 rodzaje wydatków sklasyfikowane w działach 852, 750
i 010, czyli odpowiednio: wydatki na pomoc społeczną, wydatki na administrację oraz wydatki na
budowę kanalizacji. Te pozycje ukształtowały się
na poziomie 3,8 mln zł, a łącznie dają 11,5 mln zł.
Kolejną pozycją budżetu są wydatki na drogi

w kwocie niespełna 2,7 mln zł. Faktem jest, że potrzeby w zakresie poprawy stanu gminnych dróg
wskazują na to, że każda kwota na ten cel zostałaby bardzo szybko wchłonięta. Z pewnością przyjdzie na to czas, gdy uporamy się z wodociągami
i kanalizacją.
O 1 mln zł mniej niż na drogi wydatkowano
w 2014 r. na budowę wodociągu. Kolejne pozycje budżetu to prawie 1 mln zł na kulturę i sport,
oraz prawie 900 tys. zł na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska, czyli wydatki na gospodarkę
odpadami, usuwanie azbestu, dopłaty do cen wody
i ścieków dla mieszkańców. Prawie 500 tys. zł kosztowała gminę w ub. roku budowa oświetlenia ulicznego i jego utrzymanie czyli konserwacje i opłaty
za energię.
Ponadto w 2014 r. gmina dofinansowała działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
w kwocie prawie 170 tys. zł. Wydatki na rzecz policji wyniosły 11 tys. zł. Były to wynagrodzenia za
służby ponadnormatywne na terenie gminy i zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości kierowców.
Kwotę 33 tys. zł wydatkowano na odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów.
Pracownicy urzędu gminy starali się dokonywać
wydatków gminnych z zachowaniem zasad legalności, oszczędności, celowości i efektywności. Trudno czasem mówić o efektywności, gdy najważniejszym kryterium przetargowym jest cena, niemniej
jednak dokładamy jak najwięcej staranności, by zarówno oszczędności, jak i efektywność osiągnąć.
W niedługim czasie postaram się przedstawić Państwu dochodową stronę ubiegłorocznego budżetu.

finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który na przedmiotowe zadanie zapewnił Gminie Dębe Wielkie dofinansowanie w formie pożyczki.
PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
Gmina Dębe Wielkie w dniu 9 kwietnia 2015 roku
uzyskała wydane przez Starostę Mińskiego pozwolenie na budowę dotyczące „Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie” – obejmującej miejscowości: Aleksandrówka, Choszczówka
Rudzka, Choszczówka Stojecka, Chrośla, Dębe
Wielkie, Kobierne, który opracowała firma GM
PROJEKT mgr inż. Grzegorz Malinowski, z siedzibą ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków. Przedmiotowe pozwolenie otrzymało klauzulę ostateczności
w dniu 13 maja 2015 roku. Dokumentacja projektowa zakresu pozwolenia na budowę obejmuję budowę
sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w części miejscowości: Chrośla (sięgacz od ulicy Kwiatowej oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej
i wzdłuż ulicy Warszawskiej), Choszczówka Rudzka (odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej), Choszczówka Stojecka (sięgacze przy ulicy Warszawskiej), Dębe Wielkie (przy ulicy Złotej, odcinek
przy rondzie, sięgacze od ulicy Pustelnickiej obejmujące m.in. ulice: Turkusową, Lazurową, Słoneczną, Pogodną i Błękitną), Kobierne (odcinek wzdłuż
ulicy Warszawskiej) i Aleksandrówka (końcówka
ulicy Kolejowej).
W ramach zlecenia zostało zaprojektowane ponad 6,6 km sieci wodociągowej. Projektowane odcinki zapewnią większą niezawodność sieci. Rozpoczęcie budowy zaprojektowanych odcinków sieci
nastąpi po przeprowadzeniu procedury zamówień
publicznych – przetargu nieograniczonego i na tej
podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty danego

wykonawcy. Początek realizacji budowy sieci wodociągowej winien nastąpić w III kwartale 2015 roku.
Warto nadmienić, że w dniu 8 kwietnia 2015 roku
ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe
Wielkie. Przedmiotowe zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie o łącznej długości sieci 84,7km. Zakres
rzeczowy opracowania kompletnych projektów budowlano – wykonawczych branży sanitarnej wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę został
podzielony na cztery odrębne opracowania scharakteryzowane w tabeli (przedstawiona na stronie 7).
Po uzyskaniu dla danych etapów pozwoleń na budowę, gmina ogłosi przetargi na wykonawstwo zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej.
„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĘBE
WIELKIE W FORMULE PARTNERSTWA
PUBLICZNO – PRYWATNEGO”
W okresie wiosennym przystąpiono do realizacji zawartej w dniu 19 stycznia 2015 roku umowy pomiędzy Gminą Dębe Wielkie, a Konsorcjum w składzie
Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 11,
03-821 Warszawa na wykonanie przedsięwzięcia
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Dębe Wielkie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Dębe Wielkie z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji
w obiektach Szkoły Podstawowej w Cygance, Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Gimnazjum

w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej w Rudzie oraz w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
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BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
W okresie wiosennym firma P.H.U. INWOD Roman Pacek z siedzibą ul. Nowodworska 5, 21-100
Lubartów kontynuowała prace związane z budową
sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie. W ramach całej inwestycji zaplanowano budowę blisko 45 km sieci wodociągowej, z czego
w zakresie rzeczowo – finansowym zostało zrealizowane ponad 62% przedmiotowej inwestycji.
Koszt całej inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą
oraz podpisaną w dniu 11 lipca 2014 roku umową,
opiewa na kwotę 5 388 494,70 zł brutto (od chwili
podpisania umowy na realizację zadania wydatkowano 3 371 000,00 zł brutto). Termin zakończenia
całej inwestycji został określony na dzień 30 października 2015 roku.
W ramach przedsięwzięcia dotychczas wykonano odcinki sieci w miejscowości Aleksandrówka,
sięgacz od ulicy Powstańców w miejscowości Dębe Wielkie, odcinek w miejscowości Choszczówka Dębska, a następnie część sieci wodociągowej
w miejscowościach Cyganka, Rysie, Górki, Ruda,
Chrośla, Dębe Wielkie i Olesin. W miesiącu czerwcu firma przystąpi do wykonywania wskazanych
w projekcie odcinków sieci wodociągowej metodą
bezwykopową tj. przecisków sterowanych zaplanowanych głównie w drogach powiatowych.
Warto również nadmienić, iż przedsięwzięcie pn.
„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie” jest realizowane przy udziale środków

wie kwoty wykorzystanych
środków w 2015 roku gmina
otrzyma z budżetu państwa
zwrot w wysokości 96,6 tys.
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Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

Obiekt Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim:
W trakcie termomodernizacji

Obiekt Gimnazjum w Dębem Wielkim:
W trakcie termomodernizacji

dokończenie na str. 7

dokończenie ze str. 6

Zakres opracowania

INWESTYCJE
Termin uzyskania
ostatecznego pozwolenia na
budowę

Długość sieci
do zaprojektowania
[km]

27.02.2016r.

20,2

29.04.2016r.

22,8

31.01.2017r.

33,1

28.02.2017r.

8,6

ETAP I - Olesin, Ostrów
Kania, Cięciwa, Cezarów,
Rysie i Kobierne.
ETAP II - Górki, Teresław,
Celinów, Jędrzejnik, Ruda i
Bykowizna.
ETAP III - Cięciwa, Poręby,
Cyganka, Gorzanka, Walercin
i Kąty Goździejewskie.
ETAP IV - Dębe Wielkie,
Kobierne, Chrośla i Ruda.

∑

Obiekt Szkoły Podstawowej w Górkach:
Prace termomodernizacyjne

Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej
podpisania przez kolejnych 180 miesięcy (tj. 15 lat)
i obejmuje Etap Robót trwający do 12 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy oraz Etap Utrzymania trwający kolejnych 168 miesięcy (tj. 14 lat) od dnia zakończenia Etapu Robót.

Obiekt Szkoły Podstawowej w Rudzie:
W trakcie termomodernizacji

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Kwota dofinansowania niniejszego zadania wyniosła 25 000,00 zł.
PODPISANIE UMOWY DOTACJI
W RAMACH RPO WM 2007-2013

84,7

terenie Gminy Dębe Wielkie. Z kolei prace termomodernizacyjne na obiekcie Urzędu Gminy Dębe
Wielkie zaplanowano na II półrocze 2015 roku.
BUDOWA SIŁOWNI W OLESINIE
Zgodnie z zawartą umową nr SR.032.31.2015
z dnia 25 marca 2015 roku pomiędzy Gminą Dębe
Wielkie, a PPUH „ZAMA” Maciej Zagórski z siedzibą w Toruniu ul. Powstańców Wielkopolskich
74, 87-100 Toruń wykonano siłownię zewnętrzną
w Olesinie na działce ewidencyjnej nr 423/12 w ramach projektu „Ćwicz pod chmurką”.
W ramach w/w zadania dostarczono i wykonano
montaż następujących urządzeń:- biegacz – 1szt.,
wahadło – 1 szt., orbitrek – 1 szt., - ławka do brzuszków – 1szt., ławka z rowerkiem – 1 szt., ławka – 1szt.,
tablica z regulaminem korzystania ze sprzętu – 1 szt.,
kosz na śmieci – 1 szt.
Każde z wymienionych urządzeń wyposażone jest
w tabliczkę informacyjną dotyczącą instrukcji korzystania z danego sprzętu. Wszystkie elementy wykonano ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
Ponadto w zakresie prac wykonano roboty ziemne, które polegały na wykorytowaniu nawierzchni
w granicach stref bezpieczeństwa pod urządzeniami oraz ułożono w miejscu wykorytowania agrowłókninę i zasypano piaskiem sortowanym z dwukrotnym jego zagęszczeniem.
Zgodnie z zawartą umową na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę 35 965,20 zł brutto.
Zadanie pn. „Ćwicz pod chmurką” polegające na
budowie przedmiotowej siłowni zewnętrznej realizowane było w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębe Wielkie”
W dniu 3 kwietnia 2015 roku została podpisana
umowa dotacji w ramach RPO WM 2007-2013 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez wicemarszałek Panią Janinę Ewę
Orzełowską oraz członka zarządu województwa
mazowieckiego Panią Elżbietę Lanc, a gminą Dębe Wielkie reprezentowaną przez wójta gminy Pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz skarbnika gminy Panią Bożenę Kot. Inwestycja na terenie gminy obejmowała budowę sieci wodociągowej, stacji
uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. Prace rozpoczęto już w 2007
roku, zakończono w marcu tego roku. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie.
Całkowita wartość projektu to ponad 8,6 mln zł. Na
tę wartość składały się następujące zadania:
– budowa łączników wodociągowych w miejscowościach Dębe Wielkie, Kobierne i Chrośla o łącznej
długości prawie 1,2 km. Dzięki zrealizowanemu
projektowi z wodociągów korzystają mieszkańcy Kobiernego, Chrośli, Choszczówki Rudzkiej,
Choszczówki Dębskiej, Choszczówki Stojeckiej.

– budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Aleksandrówka i Dębe Wielkie oraz Olesin. wraz
z budową na granicy Aleksandrówki i Dębego Wielkiego fragmentu kanalizacji sanitarnej.
– budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem w Dębem Wielkim. Nowa stacja działa
w oparciu o studnię głębinową (wydajność –
116m3/h, głębokość – 108 m). Na obiekt składają się,
obok budynku SUW, m.in. dwa zbiorniki wyrównawcze oraz odstojnik wód popłucznych, studzienka neutralizatora, osadnik ścieków, obudowa studni
z pompą głębinową, obudowa wylotu wód popłucznych do istniejącego rowu melioracyjnego.
– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie na ulicach Olszowa, gen. Józefa Hallera i Batalionu Parasol, łącznie z trzema sięgaczami.
Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła ok. 1,2 km.
– ostatnim elementem kompleksowego projektu
była budowa przepompowni ścieków przy ul. Poprzecznej. Na nową przepompownię składają się
kolektor grawitacyjny i kolektor tłoczny, kanały poboczne (łączna długość prawie 1,2 km) i 11 przykanalików.
Efektem końcowym inwestycji jest 16,36 km sieci
wodociągowej i 3,01 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowej stacji uzdatnianych będzie 41 639 m3 wody rocznie.
INFORMACJA ODNOŚNIE UL. ZŁOTEJ W DĘBEM WIELKIM
Na podstawie złożonego przez Gminę Dębe Wielkie projektu branży drogowej wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budowę odcinka drogi gminnej tj.
ul. Złotej (długości 30 metrów) wraz z budową przepustu (celem przykrycia rowu melioracyjnego na
długości działki o nr ewid. 103/13), Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim w przedmiotowej
sprawie wydało stosowne pozwolenie na budowę decyzja Nr 455/15.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy Dębe Wielkie

Obiekt Szkoły Podstawowej w Cygance:
Prace termomodernizacyjne

Roboty prowadzone są obecnie równolegle na
obiektach wszystkich szkół zlokalizowanych na

GMINNE DROGI

M

imo niełatwych warunków atmosferycznych, w okresie listopad (2014) –
maj (2015) realizowano na terenie gminy szereg przedsięwzięć drogowych, w tym również
w ramach zadań drogowych Funduszów Sołeckich,
w ramach których realizowano m. in.:
• Aleksandrówka – naprawa wiat przystankowych
przy DK2; punktowa naprawa drogi ciepłym destruktem na ul. Długiej; uprzątniecie terenu oraz
okopanie drogi rowami w okolicy placu zabaw,
• Bykowizna - wprowadzenia stałej organizacji ruchu
(tj. oznakowania drogowego) wzdłuż ul. Piastowskiej,
• Celinów – wykonanie rowu (po zachodniej stronie)
na drodze gminnej G29 w kierunku m. Glinianka
(do granicy gminy), w tym odmulenie przepustów,
• Choszczówka Dębska – punktowe naprawa nierówności nawierzchni żużlem paleniskowym,
• Choszczówka Rudzka – naprawa wiat przystankowych przy DK2,
• Choszczówka Stojecka – naprawa wiat przystankowych przy DK2; porządkowanie terenu w okolicy placu zabaw; naprawa drogi gminnej G22 (od DK2 w kierunku placu zabaw) m. in. utwardzenie gruzem mielonym, ułożenie warstwy wierzchniej korą asfaltową,
w tym zagęszczanie nawierzchni walcem drogowym,

Siłownia zewnętrzna w Olesinie

• Chrośla – budowa przegrody betonowej przy rowie na przedłużeniu ul. Mazowieckiej, w celu regulacji cieku wodnego; odmulenie rowku po zachodniej stronie ul. Lawendowej (pomiędzy ul. Wrzosową a Mazowiecką),
• Cięciwa, Cezarów – punktowa naprawa nierówności drogi żużlem paleniskowym,
• Cyganka – naprawa dróg żużlem paleniskowym
na ul. Cichej i Wierzbowej, na ul. Świętochowskich
oraz na ul. Wspólnej; dodatkowo w trudnym okresie
wiosennym poprawiano drogę gruzem betonowym
i mieszanką tłuczniową w okolicy szkoły oraz gruzem mielonym na ul. Świętochowskich; dodatkowo
wprowadzono oznakowanie drogowego informujące o przejeździe kolejowym.
• Dębe Wielkie – naprawa wiat przystankowych
przy DK2; naprawa ul. Olszowej m. in. okopanie
rowu, wkopanie przepustów, utwardzenie materiałem drogowym oraz usuwanie zakrzaczeń; poprawa
drogi na ul. Kościelnej gruzem betonowym; usuwanie zakrzaczeń na ul. Majowej; poprawa ulic Turkusowej oraz Błękitnej we współpracy z mieszkańcami; ul. Urocza wykonanie odwodnienia (rowu) na
odc. ok. 90 m od ul. Armii Krajowej,
• Gorzanka - punktowa naprawa nierówności drogi
żużlem paleniskowym; dodatkowo wprowadzono
oznakowanie pasa drogowego informujące o przejeździe kolejowym.

• Górki – korytowanie, profilowanie oraz naprawa
wybranych odcinków drogi na ul. Granicznej żużlem paleniskowym,
• Jędrzejnik – punktowa naprawa nierówności dróg
żużlem stalowniczym,
• Kąty Goździejewskie I – utwardzenie tzw. przedłużenia ul. Słonecznej gruzem budowlanym,
w tym żużlem paleniskowym; dodatkowo punktowa naprawa nierówności drogi żużlem paleniskowym w pozostałej części miejscowości,
• Kąty Goździejewskie II - punktowa naprawa nierówności drogi żwirem oraz destruktem; dodatkowo
utwardzenie drogi gminnej G27 (tzw. drogi powiatowej) gruzem betonowym mielonym oraz kruszywem
tłuczniowym (za mostkiem w kierunku południowym),
• Kobierne – naprawa wiat przystankowych przy DK2;
poprawa drogi na ul. Gwiaździstej; poprawa drogi gm.
wewnętrznej na dz. 445 oraz na dz. 73;
• Olesin – usuwanie zakrzaczeń na ul. Ekologicznej;
wykonanie przepustu wzdłuż ul. Długiej (przy skrz.
z ul. Stawową); naprawa wjazdu na ul. Stawową (od
skrz. z ul. Długą) gruzem betonowym oraz destruktem,
• Rysie - punktowa naprawa dróg na terenie sołectwa nierówności żużlem paleniskowym, gruzem
betonowym oraz żwirem;
• Ruda – wprowadzenia stałej organizacji ruchu (tj.
oznakowania pasa drogowego) wzdłuż ul. Starzyńskiego oraz na ul. Leśnej,

• Teresław - punktowa naprawa dróg na terenie sołectwa nierówności gruzem betonowym oraz żwirem;
• Walercin – w okresie wiosennym br. doraźne
utwardzenie łącznika pomiędzy Starym a Nowym
Walercinem gruzem mielonym, maj 2015 dokończenie naprawy na przedmiotowej drodze poprzez
utwardzenie kruszywem betonowym oraz żwirem;
dodatkowo wprowadzono oznakowanie pasadrogowego informujące o przejeździe kolejowym.
Dodatkowo w ramach zadania bieżącego utrzymania dróg regularnie (tj. cyklicznie w zależności od potrzeb i obłożenia pracami komunalnymi)
wykonane są prace tj. uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych, równanie nierówności
na drogach gruntowych, koszenie poboczy dróg
gminnych czy też odśnieżanie ulic i usuwanie śliskości zimowej.
Powyższe przedsięwzięcia były realizowane zarówno w ramach zadań Funduszów Sołeckich poszczególnych miejscowości na 2015 r., jak również
z budżetu Gminy Dębe Wielkie. W chwili obecnej
prowadzona jest realizacja Funduszów Sołeckich
w pozostałych miejscowościach gminy Dębe Wielkie.
Michał Pieńkowski
Podinspektor. ds.
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
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KULTURA

D

zień 31 marca 1831 to ważna historycznie
data okresu wojny polsko-rosyjskiej, a zwycięska bitwa pod Dębem Wielkim dowodzona
przez generała Jana Skrzyneckiego to ogromny
sukces po stronie Wojska Polskiego … Czwartacy, ósmacy, karabinierzy… oni wszyscy walczyli o Polskę, o wolność, …. Corocznie organizując
uroczyste obchody – przywracamy pamięć tamtych dni, oddajemy hołd poległym, ale także zastanawiamy się nad teraźniejszością, by budować
wspólną obywatelską przyszłość.
Tegoroczne niedzielne obchody 184 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim przypadły na 29
marca 2015r. Po złożeniu wieńców pod tablicą
upamiętniającą bohaterów Powstania Listopadowego umieszczonej na ścianie frontowej kościoła,
o godz. 12.00 odbyła się uroczysta msza św. Pamięci Poległych z artystycznym występem młodzieży z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim. Następnie obchody przeniosły się na plac
przed kościołem przy pomniku Generała Franciszka Sznajdego, gdzie w pierwszej kolejności
nastąpił – marsz powitalny, następnie wciągnięto
flagę i odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy zabrał głos – gospodarz Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, który uroczyście
przywitał przybyłych gości, a w szczególności
poczty sztandarowe: poczet główny wystawiony
przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, poczty sztandarowe ze szkół oraz jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz poczet organizacji kombatanckich i organizacji społecznych. Na uroczystości
przybyli m.in. Sekretarz Stanu Ministra Obro-

184 ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM

ny Narodowej, Poseł na Sejm Czesław Mroczek,
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
gen.dyw.dr Mirosław Rozmus, Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej
płk Wiesław Chrzanowski, Komendant Oddziału
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim płk Tomasz Szoplik, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Tarczyński, Komendant
Powiatowej Straży Pożarnej w zastępstwie bryg.
Paweł Parobczak, p.o. Komendant Powiatowej
Policji Rafał Pałdyna, Radni Powiatowi, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin
ościennych, Radni Gminy Dębe Wielkie, Druhowie z Oddziału Gminnego oraz jednostek OSP

50 LAT OD WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI
OSP W CYGANCE

D

zień 30 maja 2015 w Gminie Dębe Wielkie należał zdecydowanie do Strażaków.
Tego dnia na wspólnej uroczystości odbyły
się: Obchody Dnia Strażaka, Jubileusz 50-lecia OSP w Cygance oraz Wręczenie Nowego
Sztandaru dla OSP w Cygance.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Żukowie odprawioną przez księdza kapelana Zenona Wójcika, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru. Obchody
uświetniły poczty sztandarowe jednostek OSP
i szkół z terenu gminy Dębe Wielkie oraz zaproszeni goście m.in. : Paweł Parobczak- Z-ca
Komendanta PSP w Mińsku Mazowieckim,
Zbigniew Pucelak – Z-ca komendanta Policji w Mińsku Mazowieckim, Rafał Pałdyna –
Komendant Komisariatu Policji w Halinowie,
Janusz Piechocki – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Radni Powiatowi: Ireneusz Piasecki, Robert Grubek, Grzegorz Gańko oraz Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Bogdan Wójcik – Członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, Mirosław Jura –
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
strażacy, mieszkańcy oraz prasa lokalna. Następnie wszyscy uczestnicy równym krokiem
z obstawą czerwonych samochodów zrobionych
na błysk przemaszerowali na teren jednostki
OSP Cyganka, gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości. Na wstępie odbył się występ dzieci
z miejscowej podstawówki, które śpiewały i deklamowały wiersze na cześć dzielnych strażaków. Po występie nastała część oficjalna. Jednym z ważniejszych punktów programu było
m.in. uhonorowanie najbardziej zasłużonych,
odznaczeni to: Złotym Znakiem Związku Druh Mieczysław Domański, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – Druh Stanisław Siporski, Srebrnym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa – Druh Marcin Larkowski,
Druh Michał Bartnicki, Druh Robert Chweściuk, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Paweł Kostrzewa. Kolejne odznaczenia otrzymali: Za 60-letnią służbę w OSP
i wybitne zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Dębe Wielkie – Krzyż Koronny – Druh Janusz Dudek – Prezes Honorowy

Zarządu OG ZOSP RP , natomiast za wybitne
zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej w
gminie odznaczeniem Na Straży - wyróżniono
kilku druhów: Zbigniewa Siporskiego, Jerzego
Gańko, Tomasza Tacza, Krzysztofa Kalinowskiego, Ireneusza Piaseckiego.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości było pożegnanie starego i przyjęcie nowego sztandaru, którym to aktem zajął się Druh Janusz
Dudek Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Potem nastąpiła długa
kolejka do wbicia pamiątkowego gwoździa. Był
również czas na przemówienia – Druh Bogdan
Wójcik – odczytał gratulacje od Starosty Mińskiego Antoniego Tarczyńskiego, który niestety z przyczyn służbowych nie dotarł na uroczystości. Przemówienie wygłosił również Wójt
Krzysztof Kalinowski, który dziękował, gratulował a także nawiązał do ciekawej historii
OSP Cyganką, którą bardziej szczegółowo opowiedział później lokalny historyk Bogdan Kuć.
Na tę okoliczność została wydana przez Urząd
Gminy Jednodniówka, którą każdy uczestnik
otrzymał na miejscu, dostępna jest ona również
w wersji elektronicznej na stronie www.debewielkie.pl – zachęcamy do lektury. Wójt Gminy
Dębe Wielkie – wręczył również dwa pamiątkowe ryngrafy - gratulacyjny jednostce OSP
Cygance na ręce Druha Prezes Zbigniewa Siporskiego oraz za działalność na rzecz propagowania lokalnej historii Bogdanowi Kuć. Wspomnieć należy także o bardzo sprawnej oprawie
Kompani OSP wszystkich jednostek OSP Gminy Dębe Wielkie na sobotnich obchodach, którą poprowadził Komendant Gminny OSP Grzegorz Ostrowski.
Strażacy od wielu lat stoją na najwyższym
stopniu podium zaufania społecznego w Polsce.
Pomagają, wspierają, zawsze w gotowości, narażają własne życie w imieniu idei – idei niesienia pomocy innym…. Druhowie Ochotnicy
jesteśmy z Was dumni !!!
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy
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Gminy Dębe Wielkie, Dyrektorzy Szkół gminnych i zaprzyjaźnionych, kombatanci, przedstawiciele jednostek pozarządowych, lokalne media
oraz mieszkańcy.
Następnie przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na
Sejm RP Czesław Mroczek, po czym odczytano
Apel Poległych, a żołnierze z Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej oddali salwę honorową. Zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów przed pomnikiem dowódcy żandarmerii. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, nastąpiło przegrupowanie pododdziałów , przemarsz

wojsk oraz defilada Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na
uczestników przygotowano piknik żołnierski. Na
wszystkich czekała wojskowa grochówka, bigos
czy słodkie krówki, które zasmakowały nie tylko tym najmniejszym. Tradycyjnie był występ
Orkiestry Wojskowej oraz pokaz samochodów
wojskowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się prezentacja stymulatora zdarzeń oraz symulator jazdy 3D, a także dębski komiks „Bitwa pod
Dębem Wielkim 1831”, której wydanie po zeszłorocznym sukcesie zostało wznowione. W dobie
telefonów komórkowych, które posiadają już w
standardzie super aparaty fotograficzne, można
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w niecodziennym klimacie, a to za sprawą wojaka – ułana
namalowanego specjalnie na tę okoliczność. Dla
bardziej aktywnych przygotowany został patrol
historyczny – sprawdzający wiedzę historyczną
związaną z bitwą pod Dębem Wielkim.
Już teraz serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne obchody 185 Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielki, które będą miały wyjątkowy charakter
oraz będą połączone z rekonstrukcją historii tamtych czasów w naszym dębskim plenerze.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

KINO LETNIE

P

remierowy pokaz kina letniego za nami.
W sobotni wieczór 13 czerwca odbyła się
pierwsza projekcja kina letniego. Tuż po zakończonym XIII Pikniku Rodzinnym Szkoły Podstawowej
czekała na kinomanów duża porcja akcji i humoru
w komedii familijnej „Nasza Niania jest Agentem.

Pogoda i frekwencja dopisała.
Oby tak dalej !!! Zapraszamy
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WARSZAWSKA SYRENKA
Już od 38 lat Konkurs Recytatorski Warszawska
Syrenka z powodzeniem promuje kulturę języka
i rozpowszechnia kulturę słowa na Mazowszu. Co
roku, w eliminacjach do finału bierze udział kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży z całego województwa mazowieckiego.
W marcu 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w
Dębem Wielkim zaprosiła uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dębe Wielkie
do udziału w eliminacjach gminnych.
LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa - klasy 0 - III
Wojciech Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa - klasy IV - VI
Zofia Szwajkowska ze SP w Rudzie
Gimnazjum:
Katarzyna Dołkowska z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
Reprezentant naszej gminy Wojciech Nowak
w dniu 2 kwietnia 2015 r. otrzymał wyróżnienie
w kategorii klas I-III w eliminacjach powiatowych.
Serdecznie dziękujemy uczniom ze Szkoły Muzycznej przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
i opiekunowi Pani Danucie Czeredereckiej za

uatrakcyjnienie spotkania piękną oprawą muzyczną.
WARSZTATY SCENARIUSZOWE GIMNAZJALISTÓW ZE ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM
W piątek,17 kwietnia 2015 r. wczesnym rankiem
grupa gimnazjalistów pod opieką polonistki Pani Beaty Piraszewskiej oraz pedagoga szkolnego
Pani Moniki Budzińskiej odwiedziła bibliotekę.
Czekał na nich zaproszony gość – Zbigniew Masternak, polski prozaik, dziennikarz, scenarzysta
filmowy i producent. Po zaznajomieniu się słuchaczy z pracą pisarza i scenarzysty, młodzież otrzymała od niego zadanie napisania synopsisu - zarysu
pomysłu na scenariusz filmowy, rozgrywający się
w tutejszej miejscowości. Po otrzymaniu kilku
wskazówek, młodzież zabrała się do pracy i przez
pół godziny słychać było tylko skrobanie długopisu po kartkach i śmiechy. W przyjemnej atmosferze
praca nad pierwszymi pomysłami została zakończona. Zbigniew Masternak oraz uczestnicy warsztatów z zaciekawieniem wysłuchali pomysłów koleżanek i kolegów. Pomysły były ciekawe i oryginalne, utrzymane w horrorowych klimatach, iż nie
sposób było wybrać najlepszej pracy. Spotkanie ze
scenarzystą było ciekawym życiowym doświadczeniem dla młodych ludzi i być może inspiracją do
tworzenia własnych pierwszych scenariuszy.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Z PISARZAMI – KATARZYNĄ TERECHOWICZ I WOJCIECHEM CESARZEM
W czasie Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim przygotowała dla
młodych czytelników niespodziankę. 11 maja 2015
roku gościliśmy Katarzynę Terechowicz i Wojciecha Cesarza – autorów książek, grafików, a przede
wszystkim wielkich miłośników zwierząt. Szerokiemu gronu czytelników znani są dzięki serii książek o przygodach psa Wintera: „Pamiętnik grzecznego psa”, „Nowe przygody grzecznego psa”, „Wakacje grzecznego psa”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
wraz z wychowawczyniami. Podczas wizyty autorzy w ciekawy i zabawny sposób opowiadali
o psach. Dzieci mogły poznać sekrety psiej natury,

dowiedziały się jak nasi czworonożni przyjaciele postrzegają otaczający je świat, jak należy odczytywać
ich zachowania. Uczniowie wysłuchali także fragmentu książki o wakacyjnych przygodach psa Wintera. Spotkanie było wzbogacone o pokaz slajdów
przedstawiający naszych pupili w różnych, często
zabawnych sytuacjach – nic dziwnego, że wielokrotnie wybuchały salwy śmiechu. Nasi goście odpowiadali także na niezliczone pytania dzieci.
Na zakończenie tego miłego i pouczającego spotkania zainteresowani mogli nabyć książki o przygodach Wintera oraz dostać autograf wraz z dedykacją.
32 KONKURS RECYTATORSKI im.
KORNELA
MAKUSZYŃSKIEGO
– ELIMINACJE GMINNE
Już od 32 lat Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego organizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury w Siedlcach promuje młode talenty recytatorskie. Dzięki sztuce recytacji młodzi
artyści prowadzą słuchaczy poprzez krajobrazy literatury, które odkrywają również dla siebie, ucząc
się miłości i szacunku do słowa. Jest to także możliwość zaprezentowania się przed szerszym gronem
publiczności.
20 maja 2015 r. w Gminna Biblioteka Publiczna
zorganizowała eliminacje gminne. W każdej kategorii wiekowej ocenie podlegał dobór repertuaru,
interpretacja, dykcja oraz ogólne wrażenie artystyczne. W roku 2015 na eliminacjach powiatowych w Mińsku Mazowieckim Gminę Dębe Wielkie reprezentowali:
z grupy młodszej – Zuzanna Garbecka ze SP w Rudzie
z grupy starszej – Zofia Szwajkowska ze SP w Rudzie
„DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKI”
–SPOTKANIE Z PISARKĄ
STANISŁAWĄ GUJSKĄ
Dnia 21 maja 2015 r. o godz. 10.00 bibliotekę odwiedziła Pani Stanisława Gujska – poetka, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Poetka
promowała swoją nową książeczkę dedykowaną
dla najmłodszych pt. „Dzień dobry Przedszkolaki”.
W swojej najnowszej publikacji, Pani Stanisława Gujska zamieściła dwa wiersze dedykowane:
Przedszolakom z Gminnego Przedszkola w Dębem

Wielkim i Niepublicznego Przedszkola „Euromisie” w Dębem Wielkim. Spotkanie było wspaniałą
okazją do posłuchania wierszy czytanych przez samą autorkę, nie zabrakło również wspólnego tańca i
śpiewu. Po spotkaniu chętni mogli nabyć książeczki
autorki oraz otrzymać autograf z dedykacją.
Serdecznie dziękujemy Druhom z jednostki OSP
w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej na wszystkie imprezy czytelnicze, a w szczególności Panu Danielowi Nowakowi za pomoc
w przygotowaniu imprez.
Zapraszamy na stronę internetową
www.gbp.debewielkie.pl
WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
08.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / SPORT

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
VI MISTRZOSTWA POWIATU
MIŃSKIEGO TAEKWON-DO ITF
29 marca w hali sportowej w Dębem Wielkim odbyły się VI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Taekwon-do ITF, które zorganizowało stowarzyszenie
Akademia Sztuk Walki.
W turnieju wystartowało ponad 100 zawodników
z 5 klubów z całego powiatu mińskiego.
Imprezę rozpoczęła rozgrzewka w rytmach ZUMBY, którą poprowadziła instruktorka Magdalena
Darczuk wraz z podopiecznymi z grupy z Dębego Wielkiego: Moniką Wtulich, Grażyną Wtulich,
Iwoną Lewandowską i Weroniką Jabłońską-Siwak.
Wszyscy chętnie wzięli udział w tak nietypowym
treningu. Jest to pierwszy taki wyraz współpracy zumby i Taekwon-do, ale na pewno nie ostatni.
Dzieci, młodzież, a nawet dorośli szybko dołączyli
do tańczących dziewczyn i poddali się latynowskim
rytmom.
Konkurencje rozgrywały się jednocześnie na
5 matach. Dzięki dobrej organizacji i odpowiedniej
oprawie sędziowskiej zawody przebiegały bardzo
sprawnie.
VI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Taekwon-do
ITF miały na celu wyselekcjonowanie kadry przed
kwietniowymi Mistrzostwami Polski. Należy zaznaczyć, że każdy startujący otrzymał pamiątkowy
medal i dyplom, a w ręce najlepszych trafiły puchary. Rywalizacja zawodników była jeszcze bardziej
zaostrzona ze względu na klasyfikację generalną
klubów sportowych, co oznacza, że pracowali nie
tylko na swój sukces, ale i całego teamu.
Pierwsze miejsce wywalczyli reprezentanci ASW
Dawida Matwieja, druga lokata przypadła klubowi
Ronin Tang Soo Do Jacka Keslera, na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy ASW Joanny Mazurowskiej, czwarte miejsce przypadło Mazowieckiemu Centrum Tang Soo Do Michała Majewskiego,
a piąte Tyga Karate Tomasza Wysockiego.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę trenerów i kierowników ekip, sędziów, wolontariuszy,
zawodników i rodziców. Gratulujemy wyników
i do zobaczenia na Mistrzostwach Mazowsza już
w maju.
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych
konkurencji:
UKŁADY TAEKWON-DO ITF: 10-9 CUP Julia
Siporska ASW, 9.5-7 cup: Szymon Sawka ASW, 6-3
cup: Kasia Mazurowska ASW
FORMY TANG SOO DO: 10-9 gup: Igor Rachalewski TSD Ronin, 8 gup: Jan Sawicki TSD Ronin,
7-5 gup: Rafał Zajączkowski TYGA KARATE
SUMO-GRAPLING: 2010-2008: Patryk Łopong
ASW JM, 2007-2006 chłopcy -35kg: Ernest Suchocki Ronin TSD, 2007-2006 chłopcy +35kg: Szymon
Zuber MC TSD, 2007-2006 dziewczęta: Julia Siporska ASW, 2005-2003 chłopcy -45 kg: Dominik
Kaim Ronin TSD, 2005-2003 chłopcy +45 kg: Jakub Suchocki Ronin TSD, 2005-2003 dziewczęta:
Natalia Michalczyk ASW, 2002-1999 -60 kg chłopcy: Szymon Szulc TSD, 2002-1999 +60 kg chłopcy:
Adrian Laskowski TSD, 2002-1998 dziewczęta: Kasia Mazurowska ASW, OPEN: Rafał Zajączkowski
Karate Tyga.
SOFT KICK: 2010-2008: Kacper Orzełowski ASW,
2007-2006 dziewczęta: Patrycja Urbanowska TSD,
2007-2006 chłopcy: Mateusz Ciok MC TSD.
WALKI HOGO SEMI CONTACT: 2005-2003
chłopcy: Mateusz Pasik Ronin TSD, 2005-2003
dziewczęta: Kamila Chachlińska ASW.
WALKI LIGHT CONTACT: OPEN: Rafał Zajączkowski KARATE TYGA, 2002-1999 chłopcy
+55 kg: Adrian Laskowski Ronin TSD, 2002-1999
chłopcy -55 kg: Michał Łopong ASW JM, 20021998 dziewczęta: Wiktoria Banaszek MC TSD.
TECHNIKI SPECJALNE
TWIMYO AP CHAGI: 2010-2008: Bartek Wachowicz ASW, 2007-2006: Mateusz Ciok Ronin TSD,
2005-1999 -160cm: Michał Łopong ASW JM, 20051999 -170cm: Szymon Szulc Ronin TSD, 2005-1999
+170cm: Arkadiusz Miszto ASW.
TWIMYO YOP CHAGI: 2005-1999 -160cm: Michał Konowrocki ASW JM, 2005-1999 -170cm:
Szymon Szulc Ronin TSD, 2005-1999 +170 cm: Filip Szymaszczyk MC TSD.
Pełna lista wyników dostępna na www.asw-tkd.pl i

na stronie na Facebook’u.
MISTRZOSTWA POLSKI
W SZTUKACH WALKI
19 kwietnia 2015 roku w podwarszawskich Markach odbyły się Mistrzostwa Polski
w Sztukach Walki. Na zawodach w formie otwartej
stawili się zawodnicy z karate, kickboxingu, ju-jitsu, eskrimy i oczywiście taekwon-do, których reprezentowali zawodnicy z Akademii Sztuk Walki.
Każdy z zawodników przywiózł ze sobą medal, co
bardzo cieszy trenerów Joannę Mazurowską II dan
i Dawida Matwieja V dan. Katarzyna Mazurowska
wywalczyła 1 lokatę w walkach soft (piankowymi mieczami) i 2 miejsce w walkach semmi-hogo
(w walkach w pancerzykach).
Weronika Berdyńska nie miała sobie równych
w walkach semi-hogo zajmując 1 miejsce. Sebastian
Gańko wywalczył 3 miejsce w walkach na softy,
a w walkach semi-contakt ostatecznie zajął 2 miejsce. Dawid Matwiej w kata z bronią (nunchaku) wywalczył 1 miejsce, a w walkach semmi-contakt po
ciężkich eliminacjach ostatecznie zakończył zawody
na 2 miejscu podium.
OTWARTE MISTRZOSTWA
POLSKI W TAEKWON-DO ITF
25 kwietnia 2015 roku we Wrocławiu odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ITF.
Kadra Akademii Sztuk Walki i Mińskiego Centrum
Taekwon-do Tradycyjnego ponownie potwierdziła mistrzowską formę zdobywając 8 medali, 5 razy zdobywając tytuł Mistrza Polski i 4 razy wicemistrza. Katarzyna Mazurowska wywalczyła dwa
złota w walkach semi –contact i technikach specjalnych (skok dosiężny). Weronice Berdyńskiej
przypadł srebrny krążek w układach Taekwon-do
ITF. ArmikBadalyan był niepokonany w układach
Taekwon-do ITF zdobywając złoty medal. Niewiele brakło Jakubowi Brodzikowi do najwyższej
lokaty w układach Taekwon-do ITF,jednak ostatecznie zajął 2 miejsce. Po raz pierwszy na zawodach tej rangi wystartowały: Kornelia Naumiuk
w kategorii przedszkolaki zajmując 1 miejsce
w walkach soft-kick (piankowymi mieczami)
oraz Aleksandra Piotrkowicz i Roksana Naumiuk
w kategorii dzieci zajmując 1miejsce (Aleksandra)
2 miejsce (Roksana) w technikach specjalnych.
LAURA DLA DAWIDA MATWIEJA
15 maja podczas gali wręczenia nagród powiatu
mińskiego Laura 2014 Dawid Matwiej otrzymał statuetkę za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Oto uzasadnienie przyznania nagrody:
Dawid Matwiej (V dan) jest prezesem „Akademii Sztuk Walki” w Dębem Wielkim, trenerem i zawodnikiem Taekwon-do oraz nauczycielem wychowania fizycznego. Od dziesięciu lat
przygotowuje dzieci i młodzież do rywalizacji
w mistrzostwach i pucharach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Prowadzi lub
nadzoruje treningi w Dębem Wielkim, Mińsku Mazowieckim, Stojadłach, Cegłowie, Brzezinach i Cy-
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gance dla około 170 – osobowej grupy dzieci i młodzieży. Zainicjował powstanie Mińskiego Centrum
Taekwon-do Tradycyjnego. Organizuje wydarzenia
sportowe, m.in. Mistrzostwa Powiatu Taekwon-do
ITF, imprezy rekreacyjno-biegowe pod patronatem
Gazety Wyborczej „Polska biega”, Turniej Mikołajkowy oraz kursy pływania „Delfinki”, przeznaczone dla dzieci objętych opieką pomocy społecznej. Prowadzi także zadania z zakresu organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży w postaci obozów
letnich i zimowisk, w których średnio bierze udział
około 150 osób. Propaguje wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych zdrowy, sportowy tryb życia. Wychowani przez niego zawodnicy promują powiat miński
nawet poza granicami kraju, a Akademia stanowi
wizytówkę sztuk walki w powiecie mińskim (źródło informacji oraz fot. – strona internetowa powiatu mińskiego www.powiatminski.pl)
POLSKA BIEGA

23 maja przy Szkole Podstawowej w Górkach odbył się bieg w ramach akcji Polska Biega. Organizatorem akcji była Akademia Sztuk Walki przy
współpracy z Urzędem Gminy Dębe Wielkie. Natomiast patronat nad imprezą objął Wójt Krzysztof
Kalinowski.
W sobotni poranek w Górkach stawiło się ponad 80
zawodników, którzy pokonali dystans odpowiedni
do wieku. Po zakończonym biegu każdy otrzymał
prowiant, wodę oraz odblask, a na zwycięzców czekały medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Oto zwycięzcy biegowych zmagań:
Przedszkolaki Dziewczynki: 1.Karolinka Chachlińska Przedszkole Do-Re-Mi,
Chłopcy: 1.Adrian Siporski
5 latki-zerówka Dziewczynki: 1.Marysia Miros SP
Górki, Chłopcy: 1.Paweł Księżopolski
1-2 klasa S.P Dziewczynki: 1.Roksana Naumiuk
S.P Cyganka, Chłopcy: 1.Jarek Chuściński, 3-4
klasa S.P Dziewczynki: 1.Kamila Chachlińska S.P
Dębe Wielkie, Chłopcy: 1.Seweryn Szulecki S.P
Dębe Wielkie,
5-6 kl S.P Dziewczęta: 1.Lena Jackowicz S.P Ruda,
Chłopcy: 1.Piotr Grędziak
Kategoria I-II kl gimnazjum 1.Olga Michalak,
1.Sebastian Gańko
Kategoria III gim-OPEN Panie: 1.Szulecka Bożena, Panowie: 1.Rafał Wtulich
Specjalne nagrody przyznano dla najmłodszych
i najstarszych zawodników Biegu:
Najmłodszy zawodnik Adrian Siporski 2,4
Najmłodsza zawodniczka Milena Banach 2,2
Najstarszy zawodnik Krzysztof Michalak :-)
Najstarsza zawodniczka Małgorzata Suszczyńska
:-)
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom . Dziękujemy wolontariuszom i sędziom,
a takżepani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Górkach Renacie Osicy-Duszczykza udostępnienie szatni jako zaplecza sportowego dla zawodników. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę
Wójta Krzysztofa Kalinowskiego.
Pełna lista wyników dostępna na www.asw-tkd.pl
i na stronie na Facebook’u.
II MISTRZOSTWA MAZOWSZA
W SZTUKACH WALKI
W niedzielę 31 maja w hali sportowej w Dębem

Wielkim odbyły się II Mistrzostwa Mazowsza
w Sztukach Walki zorganizowane przez Akademię
Sztuk Walki. Zawody zgromadziły ponad 70 osób
z Akademii Sztuk Walki - Dębe Wielkie, Stojadła, Mińskiego Centrum Taekwon-do (Dawid Matwiej) Akademii Sztuk Walki Joanny Mazurowskiej – Brzeziny, Brzóze, Cyganka, z Mazowieckiego Centrum Tang Soo Do – Wołomin (Michał
Majewski) oraz „Ronin” Tang Soo Do – Stanisławów, Poświętne (Jacek Kesler). Przez kilka godzin
obserwowaliśmy zmagania adeptów sztuk walki
w następujących konkurencjach: układy Taekwon-do ITF, kata Tang Soo Do, techniki specjalne: TwimyoNopiApChagi oraz Twimyo Nomo YopChagi,
Soft-Kick, Sumo-Grapling oraz walki Hogo SemiContact i LightContact. Konkurencje jednocześnie
na 5 matach, dzięki czemu impreza potoczyła się
bardzo sprawnie.
Zwycięzcy każdej konkurencji otrzymali dyplomy oraz wyjątkowe, specjalnie na tę imprezę tło-

czone medale. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
oraz wszystkim zawodnikom odwagi i hartu ducha.
Dziękujemy sędziom i wolontariuszom za pomoc
przy organizacji turnieju.
Oto zwycięzcy zmagań sportowych:
UKŁADY TAEKWON-DO ITF : 10-9,5 cup: Andrzej Ostrowski, 8-7 cup: Kamil Wolf, 6-3 cup: Katarzyna Mazurowska
KATA TANG SOO DO: 10-9 gup: Oliwia Winiarek, 8 gup i wyżej: Adrian Suchocki
TECHNIKI SPECJALNE
TwimyoNopiApChagi: junior -160cm: Michał Łopong, junior +160 cm: Adrian Laskowski, 20102008: Igor Więsik, 2007-2006: Szymon Ostrowski,
2004-2005: Dominik Kaim,
Twimyo Nomo YopChagi: junior -160 cm: Krzysztof Steczek, junior +160 cm: Adrian Laskowski,
Walki Hogo SemiContact: 2005-2003 Dziewczyny:
Weronika Berdyńska, 2005-2003 Chłopcy: Dominik Kaim
Walki LightContact: 2002-2001 dziewczyny: Katarzyna Mazurowska, 2002-1999 chłopcy: Adrian
Laskowski
SUMO: 2010-2008: Igor Więsik, 2007-2005 chłopcy: Adrian Socha, 2007-2005 dziewczyny: Natalia
Konowrocka, 2004-2001 dziewczyny,Natalia Steczek, 2004-2003 chłopcy, Dominik Kaim, 20021999 chłopcy -55kg: Michał Łopong, 2002-1999
chłopcy +55 kg: Adrian Laskowski
SOFT KICK: 2010, 2009, 2008: Krzysztof Przybysz, 2007, 2006, 2005 dziewczyny: Ula Kolaszt,
2007, 2006, 2005 chłopcy: Franek Kamiński
Zapraszamy serdecznie na treningi Taekwon-do do
Dębego Wielkiego we wtorki i piątki oraz w czwartki na Kick-Boxing.
Pełna lista wyników dostępna na www.asw-tkd.pl
i na stronie na Facebook’u.

Taekwon!
Monika Wtulich

STOWARZYSZENIA „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”
KINO Z UŚMIECHEM
Pod natchnieniem X Muzy na XIII Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej powstały m.in.
wyjątkowo ciekawie przygotowane stanowiska
filmowe, które równocześnie stanowiły punkty
zadaniowe zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” gry terenowej „Kino
z uśmiechem”. Na chętnych czekało wiele różnych
zadań: quizy, układanie puzzli, kolorowanki, zgadywanki, rebusy. Wytrwali, którzy zdobyli aż siedem cennych punktów (naklejek) wymieniali je
z zadowoleniem na nagrody u Shreka i Fiony…
Ale po krótce od początku ….promenadę gwiazd
otworzyła dżungla kryjąca Króla Lwa, następnie
zawitaliśmy w wiosce Smerfów, gdzie powitała

nas wesoła gromadka niebieskich krasnali. Z leśnej wioski znów trafiliśmy do dżungli - lecz tym
razem w klimaty Madagaskaru, gdzie tanecznym
krokiem witał przybyłych gości sam król Julian. Tutaj pozostając na dłużej w rytmie muzyki i zgadujemy „Jaka to melodia”. Ruszamy dalej…. w kolejnej wiosce, czekają już mężni Galowie, którzy na
wstępie serwują każdemu pokrzepiający magiczny
napój nalewany mega chochlą z wielkiego blaszanego gara. Pełni energii gracze wyruszają dalej …
do Krainy Lodu , gdzie nastała właśnie Epoka Lodowcowa. Następnie lekko odświeżeni stajemy oko
w oko z agentem 007 i jego Piękną w cieniu np. Big
Bena. Podążamy dalej i zatrzymujemy się na dłużej
w chacie Shreka, gdzie urocza Fiona częstuje przy-

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
ZRZESZENIA LZS POWIATU MIŃSKIEGO

D

nia 28.03.2015 na hali sportowej w Dębem
Wielkim odbył się I Turniej Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego. Była
to już druga sportowa impreza po reaktywacji
tego stowarzyszenia.
Organizatorami turnieju byli: Henryk Smuga
– prezes LZS powiatu Mińskiego, Rafał Wtulich – sekretarz LZS powiatu Mińskiego oraz
Katarzyna Gańko – instruktor tenisa stołowego
w sekcji KS „Płomień Dębe Wielkie”.
Do rywalizacji przystąpiło blisko 100 zawodników z terenu powiatu mińskiego i okolic.
Rozgrywki odbyły się na wysokim poziomie.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z kategorii otrzymywali pamiątkowe dyplomy
oraz puchary, które wręczył Wójt gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski – główny fundator oraz patron imprezy.
Poniżej przedstawiamy wyniki:
I.Kat. Szkoła Podstawowa kl. I-III:
1. Jurek Mikołaj (S.P. Stara Miłosna)
2. Ostrowski Szymon (S.P. Cyganka)
3. Foryś Damian (S.P. Cyganka)
II. Kat. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI:
1. Chabrowski Piotr (S.P. Żaków)
2. Gniado Piotr (S.P. Cyganka)
3. Ostrowski Krystian (S.P. Cyganka)
III. Kat. Dziewczęta Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum:

1. Czwórnóg Izabela (Wiśniew)
2. Szczęsna Karina (Pustelnik)
3. Popławska Ewelina (Pustelnik)
IV. Kat. Chłopcy Gimnazjum:
1. Kacprzyk Jakub (Gim. Pustelnik)
2. Bątruk Paweł (Gim. Dębe Wielkie)
3. Kielczyk Bartłomiej (Gim. Poświętne)
V. Kat. OPEN
1. Marcin Dudziec
2. Jarosław Makaruk
3. Pawłowski Sławomir
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy także do wzięcia udziału
w serii trzech turniejów tenisa stołowego, które zostaną rozegrane na dębskiej hali jesienią 2015 roku.
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

PŁOMIEŃ AWANSOWAŁ DO LIGI OKRĘGOWEJ

N

a taką chwilę kibice klubu Płomień Dębe
Wielkie czekali dokładnie 12 lat !! Drużyna piłkarska Płomień Dębe Wielkie awansowała do Ligi Okręgowej na pięć kolejek przed
zakończeniem rozgrywek!! Duży wysiłek organizacyjny i sportowy przez ostatnie 4 lata
przyniósł efekt.
Szczególne podziękowania należą się zawodnikom, którzy nie oszczędzając swojego zdrowia
i czasu godnie reprezentują barwy naszego klubu. Zasłużone brawa należą się trenerowi Piotrowi Kiszczakowi za przygotowanie zespołu
do rozgrywek oraz Panu Henrykowi Smudze
kierownikowi zespołu .
Nie możemy zapomnieć także o naszym 12
,,zawodniku ‘’ na meczach ,czyli naszych kibicach. To oni nas dzielnie wspierają zarówno na
naszym boisku w Rudzie jak i na najdłuższych
wyjazdach.
G.L.U.K.S „Płomień” to także drużyny mło-

dzieżowe w piłce i tu także podziękowania dla
opiekuna grupy Pana Szymona Góreckiego za
poświęcony bezinteresownie swój czas w prowadzenie zajęć sportowych.
Już teraz rusza nabór do grup młodzieżowych
rocznik 1999/2000 oraz 2002/2003 wszystkich
chłopców chcących reprezentować barwy naszego klubu zapraszamy na zajęcia we wtorki
i czwartki rocznik 1999/2000 oraz środy i piątki
2002/03 o godzinie 18.30 na boisku w Rudzie
lub ewentualny kontakt pod nr 609673033.
GLUKS Płomień obejmuje również swoją
opieką dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Pokrywając koszty wyjazdów sportowych na
zawody powiatowe czy też wojewódzkie.
Wszystko to o czym tu piszemy ,nie mogłoby
istnieć bez wsparcia ze strony Rady Gminy Dębe Wielkie oraz Wójta Gminy Pana Krzysztofa
Kalinowskiego. Za tę pomoc bardzo, bardzo
Dziękujemy !!!

Mirosław Garbecki
Prezes Klubu
mgarbecki@gmail.com

SPORT / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
byłych gości zielonymi specjałami. Shrek zajmował
się w tym czasie dziećmi na podwórku i puszczał
bańki z sąsiadką – (z Panią Danusią z sąsiadującego
stanowiska). Ale w ogrzej kuchni pomagał również
Ciastek, który upiekł przepyszne pierniki w kształcie ludzików. Gwar w domu Shraka w tym roku był
nieziemski, wydawanie biletów i nagród odbywało
się jak na taśmie produkcyjnej. Po oficjalnym podliczeniu „zysków i strat” stwierdzamy z zadowoleniem, że frekwencja dopisała, bo prawie 200 dzieci
uczestniczyło w „Kinie z uśmiechem”.
TANIEC Z UŚMIECHEM
Po wytrwałej pracy, treningach nie rzadko w pocie czoła nadszedł – wreszcie - czas zbierania owoców… Grupy taneczne Flash Dance prowadzone
przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, któremu patronuje Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” mają w tym sezonie w końcu na swoim koncie wyczekiwane i upragnione sukcesy. Zaczynając

od najmłodszej grupy: Mini Quatro – specjalne wyróżnienie w Wawerskim Przeglądzie Talentów Tańca Nowoczesnego, IV miejsce na Bemowskim Konkursie Tańca Nowoczesnego, grupa średnia: Quatro
– II miejsce w Konkursie Talenów na AON, wyróżnienie w Wawerskim Przeglądzie Tańca Nowoczesnego, IV miejsce na Bemowskim Konkursie Tańca
Nowoczesnego, grupa najstarsza – Liders – I miejsce w Bemowskim Konkursie Tańca Nowoczesnego, II miejsce w Warszawskim Konkursie PIRUET,
II miejsce w Wawerskim Przeglądzie Tańca Nowoczesnego, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Tańca Nowoczesnego.
Flash Dance również gościnnie pojawił się na scenie
podczas XIII Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej zorganizowanego w sobotę 13 czerwca 2015r
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia

UCZNIOWSKIE SUKCESY SPORTOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
Sport to zdrowie, dlatego uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w zawodach sportowych.
I tak na przykład dziewczynki ze szkolnej grupy cheerleaders za dwa układy gimnastyczne oraz
dwie piramidy gimnastyczne otrzymały wyróżnienie. W skład reprezentacji wchodziły: Patrycja
Szczepanik z kl. Va, Aleksandra Chałupka z kl. Vb,
Natalia Przybysz z kl. Vb, Aleksandra Ostrowska
z kl. III a oraz Julia Siporska z kl. IIa. Chłopcy natomiast w I Rundzie Mistrzostw Powiatu w Piłce
Siatkowej uplasowali się na III miejscu, a w I Rundzie Mistrzostw Powiatu w Unihockeju awansowali do finału, gdzie zajęli II miejsce zapewniając sobie udział w Mistrzostwach Regionu Siedleckiego.
Dziewczęta zajęły V miejsce. W tenisie stołowym
też mamy sukcesy. Podczas I Rundy Mistrzostw
Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców naszą szkołę reprezentowali: Czerederecki Marcin z klasy VIb,
Makowski Oliwier oraz Bątruk Krzysztof z klasy Va, co zaowocowało I miejscem i awansem do
Mistrzostw Regionu. Dziewczynki również uczestniczyły w I rundzie Mistrzostw Powiatu w Tenisie
Stołowym Dziewcząt i zajęły III miejsce. Żeńską
grupę reprezentowały: Marta Morawska z klasy
VIa, Magdalena Szostak z klasy VIb oraz Matylda Tkaczyk z klasy VIb. W finale Powiatu w Piłce
Koszykowej chłopców zajęliśmy III miejsce. Nasi
reprezentanci to: Szczygielski Michał, Piotrkowicz
Jakub, Czerederecki Marcin z kl.VI b, Czerwiński
Krystian, Pasik Krzysztof, Pietrzak Szymon, Piekut
Adam, Kotomski Jakub z kl. VI a, Lisiewski Maksymilian, Piotrkowicz Mateusz oraz Antek Tkaczyk
z kl. Va.
Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół w Dębem Wielkim

GMINNE GIMNAZJUM
W DĘBEM WIELKIM
21 marca odbył się Dwubój Gimnastyczny Dziewcząt Szkół Gimnajalnych, podczas którego nasza
reprezentacja pod okiem p. Agaty Miki-Orłowskiej
zajęła III miejsce. 30 marca w hali sportowej odbyła
się już druga edycja Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim Krzysztofa Reka. W rywalizacji wzięły udział cztery zespoły: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, Gimnazjum z Halinowa, Gimnazjum nr 3
z Mińska Mazowieckiego oraz reprezentacja naszego Gimnazjum pod wodzą trenerską pani Sylwii
Potapczuk. Zajęliśmy II miejsce. 18 i 19 kwietnia
w Mińsku Mazowieckim reprezentacja w składzie:
Ola Sasin Ic, Ewelina Nowak Ic, Marysia Siporska IIIc, Iwona Bąk IIIb, Wiola Walesiak Ia, mama
Wioli p. Monika Walesiak, p. Agata Mika- Orłowska oraz p. Sylwia Potapczuk wywalczyły brązowy
medal w XIV Turnieju Pokoleniowym Gimnazjów
w Piłce Siatkowej Drużyn Żeńskich. 9 maja odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Lekkoatletyce. W skoku w dal I miejsce wywalczyli: Agnieszka Smolińska oraz Wojciech Pluciński, II miejsce:
Michał Batycki, a V: Karol Zbrożek i Jakub Rogala.
W skoku wzwyż: II miejsce zajęła Marta Nowicka, III - Weronika Kaczmarek. W pchnięciu kulą:
I miejsce wywalczyła Maria Siporska, III - Alek-

sandra Kowalczyk, IV miejsca zajęli: Ilona Rawska oraz Karol Szymczuk, a V – Dorota Konowrocka. Co do biegów: 100 m: I miejsce zajął Jarosław Pasik, II – Hubert Wieczorek, IV – Wiktoria
Głuchowska, a V – Patryk Chłopik. Na dystansach:
200 m - II miejsce wywalczył Przemysław Wielądek, 400 m - V miejsce Marty Ostrowskiej, 600 m
– II miejsce Aleksandry Sasin, 800 m – I miejsce
Maryli Domańskiej i V miejsce Mateusza Koniecznego. Sztafety dziewcząt 4x100 m zarówno klasy
I - II jak i klasy III wywalczyły I miejsca. Sztafety chłopców 4x100 m klasy III zajęli I miejsce, klasy I - II – III miejsce. Sztafeta Olimpijska klasy III
chłopców zajęła IV miejsce. Ogółem zdobyliśmy
16 medali w tym: 8 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe. Uczniowie rywalizowali pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego: Józefa Tkaczyka, Roberta Szumowskiego, Pawła Laszuka oraz Agaty Mika-Orłowskiej. 19 maja w Mistrzostwach Regionu Siedleckiego medale wywalczyli Jarosław Pasik za II miejsce oraz Agnieszka Smolińska za III
miejsce. Warto również wspomnieć osiągnięcie IV
miejsca przez Wojciecha Plucińskiego oraz Sztafetę
Dziewcząt 4x100 m klasy III. Agnieszka Smolińska
i Jarosław Pasik awansowali na mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 15 maja uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w IV Spartakiadzie Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej. Rywalizacja
sportowa odbyła się w następujących konkurencjach sportowych: ringo, biegi na 600 m i 800 m,
tor sprawnościowy, przeciąganie liny, strzelanie
z karabinka pneumatycznego, przeciąganie liny oraz
piłka siatkowa. Nasza reprezentacja może pochwalić się kilkoma trofeami: I miejsce Aleksandry Sasin
kl. Ic Bieg na 600 m, II miejsce - Mateusz Góralski
kl. IIIb Bieg na 800 m, III miejsce – Ringo, II miejsce
- Tor sprawnościowy, I miejsce - Przeciąganie liny,
I miejsce - Piłka Siatkowa.
Olga Laskowska
Zastępca Dyrektora Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE
3 maja 2015 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Dębem Wielkim odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.
Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach:
S.P. kl. I-III, S.P. kl. IV-VI, Gimnazjum, Dziewczęta S.P. oraz Gimnazjum i OPEN. Szkołę Podstawową w Cygance reprezentowali uczniowie klas drugiej (Szymon Ostrowski, Piotr Konowrocki), trzeciej (Damian Foryś) i szóstej (Piotr Gniado, Ma-teusz Komorzycki, Krystian Ostrowski, Damian
Roguski). Chłopcy zaprezentowali wysoki poziom:
w kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Piotr
Konowrocki, drugie Szymon Ostrowski, w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobył Piotr Gniado, drugie Krystian Ostrowski, miejsce piąte Damian Roguski. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze
trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymali dyplomy
i pamiątkowe puchary, które wręczył Wójt gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Wszystkim
zwycięzcom reprezentującym naszą szkołę ser-decznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

R

ok szkolny 2014/2015 powoli dobiega końca.
Obfitował w wiele atrakcji oraz uroczystości.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach urozmaicających życie szkoły. Należy pamiętać, że czas spędzony w szkole nie upływa
tylko na nauce w klasach. Uczniowie uczestniczą w
warsztatach, wycieczkach oraz w akcjach charytatywnych. Każdy wyjazd pozwala przeżyć coś niezapomnianego. I tak też było podczas wycieczki
do Białowieży, na którą wybrali się uczniowie klas
czwartych i piątych. Aż 103 osoby podziwiały piękno polskiej przyrody, zwiedzało Rezerwat Żubrów
oraz Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie na ekspozycjach podziwiano różne makiety ze zwierzętami i roślinami
i słuchano odgłosów różnych ptaków i ssaków. W
szkole odbył się także Tydzień Języków Obcych,
podczas których 26 uczniów z klas V i VI zmagało
się z trudną pisownią języka angielskiego. I miejsce
zajęła Matylda Tkaczyk klasa VIb, II miejsce Marta
Morawska klasa VIa, III miejsce Jakub Kotomski
klasa VIa i Jakub Piotrkowicz klasa VIb. Również
uczniowie młodszych klas mieli swój wkład w organizację tygodnia języków obcych. Liczna grupa uczniów klasy IIIb wykonała pocztówki anglojęzyczne i flagi krajów anglojęzycznych, którymi
ozdobiono szkolne korytarze. Natomiast kwiecień
w naszej szkole jest miesiącem, w którym naszą
uwagę w sposób szczególny kierujemy na dbałość o
przyrodę. Z tej okazji w dniach 20-24 kwietnia zorganizowano obchody Tygodnia Ziemi, połączone
z obchodami światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne
obchody promowały używanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a hasło
obchodów brzmiało „Z energią zmieńmy źródła”.
Tydzień Ziemi rozpoczął uroczysty apel przygotowany przez klasę IVb. Z tej okazji cała szkoła obchodziła dni kolorów: zielony, żółty, brązowy, pomarańczowy i niebieski. W kwietniu miał miejsce
także finał III Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego. W etapie wzięły udział reprezentacje
5. szkół. Finał składał się z biegu na orientację po
terenie Dębego Wielkiego i rozwiązywaniu zadań
przyrodniczych. W wyniku rywalizacji nasza szkoła zajęła II miejsce. Zdrowe odżywianie nie jest obce naszym uczniom, dlatego dzieci z grupy przedszkolaków własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Dzieci przyniosły różne świeże
owoce. Były jabłka, gruszki, banany, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, pomarańcze, mandarynki, winogrona, a nawet truskawki. Przyrządzanie
sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji jednocześnie uświadamiając jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu.

W ramach obcowania z różnymi rodzajami sztuki, najmłodsze dzieci, wybrały się do teatru „Baj”
w Warszawie na spektakl pt. „Emil z Lönnebergi”.
Był to pierwszy wspólny wyjazd dzieci do stolicy,
dlatego też z niecierpliwością odliczały one czas do
wyjazdu. Duże wrażenie zrobił sam budynek teatru
oraz jego wnętrze. Dzieci z zaciekawieniem oglądały też spektakl i spontanicznie reagowały na to,
co się działo na scenie. Z widowni było słychać zarówno gromki śmiech, jak i głośne westchnienia, a
na koniec głośne brawa. Wizyta w teatrze była dla
dzieci dużym wydarzeniem, tym bardziej, że większość z nich po raz pierwszy miała możliwość kontaktu z żywą sztuką. Klasa czwarta natomiast miała
możliwość przekonania się jak przebiega nagranie
programu telewizyjnego i wzięcia udziału w próbie
do półfinału „Tańca z gwiazdami”. Było to niesamowite przeżycie i niezapomniana przygoda, ponieważ dzieci mogły porozmawiać ze swoimi idolami i prezenterami telewizyjnymi, zobaczyć studio,
charakteryzatornię, garderobę, greenroom oraz całe techniczne zaplecze. Zdjęciom i autografom nie
było końca. Niespodzianką dla czwartoklasistów
była wizyta Dawida Kwiatkowskiego i Krzysztofa
Ibisza. Dzięki wyjazdowi nasi uczniowie mogli poznać telewizję od drugiej strony.
28 kwietnia w Wielgolesie odbył się międzyszkolny konkurs poezji obcojęzycznej. Brały w nim
udział Aleksandra Szymczuk VIb i Magdalena Szostak VIb. Aleksandra zajęła III miejsce. 16
kwietnia natomiast odbył się etap szkolny XIII
Powiatowego Konkursu Matematycznego. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący
uczniowie: Gabriela Suszczyńska IVc, Jan Proczek
IVa, Karol Kijowski IVa, Łukasz Trebnio Va. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w konkursach. Jeden z nich polegał na zaprojektowaniu kartki
pocztowej, która będzie nawiązywała do tematyki
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkurs trwał
trzy tygodnie i był współorganizowany z koncernem Renault. W konkursie wzięli udział uczniowie
klas zerowych, pierwszych, drugich i czwartych.
Prace Janiszek Alicji, Wojtka Pałyski i Michaliny
Woźnicy zostały wyróżnione nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami oraz przesłane
do kolejnego etapu. Kolejny był konkurs diecezjalny
dla dzieci „Dwunastu przewodników Kościoła”, w
którym uczniowie mieli za zadanie, wykonać jednego z apostołów, w dowolnej technice plastycznej.
Laureatami szkolnego etapu zostali: I miejsce - Ula
Bortkiewicz kl. IIIb św. Jakub, II miejsce - Patrycja
Melkowska kl.IIIb św. Juda Tadeusz, III miejsce Piotr Zagórski kl.Ic św. Piotr, Wyróżnienia: Wojtek
Pałyska - kl.Ib św. Juda Tadeusz, Patrycja Stańczak

– kl.IIIb św. Mateusz, Maciej Łysik – kl. Ib św.
Piotr, Filip Miros – kl.IIa św. Filip, Antek Ostrowski – kl.Id św. Piotr, Józef Piotrzkowicz – kl.Ib św.
Piotr, Paweł Kopeć – kl.Ib św. Marek, Kasia Gago
– kl.IIIb św. Piotr, Krzyś Przybysz – kl.Ia św. Piotr,
Natalia Mądra – kl.Ib św. Piotr.
Dzieci ze świetlicy wzięły udział w III Powiatowych
Obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie. Celem przedsięwzięcia było
uwrażliwienie lokalnej społeczności na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Podczas tych dni uczniowie zaprezentowali sztukę pt. „Orkiestra” poruszającą problemy osób niepełnosprawnych. Wykorzystali kolorowe stroje, instrumenty i poznane tańce.
Finał tej akcji odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Dzieci, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, które wzięły udział w
przeglądzie, otrzymali pamiątkowe statuetki żurawia, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na zakończenie
wystąpiła kapela „Drewutnia” z Lublina, w której
są również niewidomi muzycy. Kapela zaprezentowała utwory inspirowane muzyką ziem II Rzeczypospolitej i została nagrodzona gromkimi brawami.
Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły mogli
uczestniczyć w tak niezwykłym działaniu na rzecz
osób niepełnosprawnych. Miło nam jest również,
że możemy pochwalić się wyróżnieniem w Konkursie Teatralnym „Zmagania o Pałacowa Maskę”,
które nasz świetlicowy zespół „Świetliki” otrzymał
za przedstawienie „Orkiestra”. Nasza szkoła jest
otwarta na współpracę z rodzicami, dlatego zorganizowaliśmy konkurs dla rodziców na najładniejszy
stroik wielkanocny. W konkursie wzięli udział: p.
Monika Gąsior, p. Edyta Paplak, p. Iwona Melkowska, p. Maria Chachlińska, p. Jolanta Jackiewicz,
p. Natalia Baliszewska, p. Ewa Turlejska, p. Marlena Kobza, p. Dina Ulikowska, p. Urszula Pałyska,
p. Hanna Puła, p. Renata Karwowska. Komisja w
składzie: p. Agnieszka Wojda, p. Renata Bąk, p.
Marzena Borcuch, p. Joanna Nejman, p. Iwona Słodownik przyznała nagrody za najładniejszy stroik.
I miejsce: p. Edyta Paplak, p. Iwona Melkowska, II
miejsce: p. Dina Ulikowska, III miejsce: p. Natalia
Baliszewska,. Uczniowie naszej szkoły wzięli także
udział w akcji „Spełniamy marzenia” która polegała na napisaniu i wysłaniu kartek urodzinowych do
chorego na nowotwór mózgu Kubusia. Biorąc udział
w tej akcji dzieci pokazały, że nie jest im obcy los
drugiego człowieka, są empatyczne i można na nie
liczyć nawet w trudnych chwilach. Uczniowie klasy
VIb uczestniczyli w IX Spotkaniu Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajęli I miejsce
w przeciąganiu liny i grze w dwa ognie, II miejsce

w sprawnościowym torze przeszkód, rzucie do kosza na celność oraz III miejsce w rzucie do kosza na
celność i rzucie granatem. W strzelaniu z karabinka pneumatycznego I miejsce zajął Michał Szczygielski, a II Klaudia Adamczyk, a w rzucie piłką lekarską srebro zdobył Dominik Opejda a brąz Eryk
Łaniewski. Natomiast w konkursie plastycznym
IX Spotkań Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej III miejsce zajął Kajetan Wojnar z kl. Ia, a
uczennica kl. IVc Julia Jaczewska zdobyła wyróżnienie. W maju w szkole zrobiło się trochę spokojniej, a to za sprawą wyjazdu 45 uczniów na Zieloną
Szkołę. Dzieciaki zwiedziły Toruń, gdzie spacerowały po rynku starowiejskim, odwiedziły muzeum-dom Mikołaja Kopernika oraz toruńskie Planetarium. Z piernikowego miasta udały się do Ciechocinka, a tam pluskały w basenach uzdrowiskowych.
Ostatni dzień upłynął na zwiedzaniu Biskupina.
Wszyscy, choć zmęczeni, z uśmiechem na ustach
wrócili do Dębego. 1 czerwca to święto naszych milusińskich, dlatego w tym dniu Samorząd Uczniowski zapewnił dzieciakom wiele atrakcji. Jedną
z nich był mecz siatkówki, który rozegrali Uczniowie i Nauczyciele. Kapitanem belfrów był pan Dyrektor a uczniów Michał Szczygielski. Mimo zaciekłej walki mecz zakończył się remisem. Wszystkie
dzieci zainteresowane były „Wiejskimi Kręglami”,

czy zabawą „Ustrzel sobie Angry Birdsa” przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski. Młodsze
dzieci szukały 7 zagadek ukrytych w szkole, za
rozwiązanie których otrzymywały słodkie niespodzianki. Wszystko pachniało słodką watą cukrową,
a dzień upłynął w atmosferze radości.

Zebrała i opracowała
Pani Julita Winiarek-Cyran

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

K

oniec roku szkolnego 2014/2015 zbliża się
wielkimi krokami. Za nami stres egzaminacyjny, testy kompetencji klas I i II, czas wystawiania
ocen i przygotowania do wyczekiwanych wakacji.
Maj to miesiąc prezentacji projektów edukacyjnych.
Uczniowie klas II angażując się w pracę zespołową przygotowali różne tematy. „Woda darem życia”, „Operacja Tet”, „Nawyki żywieniowe Amerykanów”, czy „Podróż dookoła świata” to tylko
niektóre z podejmowanych w tym roku zagadnień.
Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszył się
projekt, którego celem jest uwrażliwienie na potrzeby innych - „Chcesz zmieniać świat – wolontariat
jest dla Ciebie”. Poza ciekawymi projektami odbyły się również konkursy: Konkurs Wiedzy o Rosji,
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Czeka nas jeszcze konkurs „Polska między Wschodem
i Zachodem”, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje zdolności językowe.
Uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział
w konkursach zewnętrznych: w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Pożarnictwie, Konkursie Poezji
i Prozy Obcojęzycznej, VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla gimnazjalistów, Konkursie Matematycznym „Pitagoras”, Konkursie

matematycznym Pangea, Konkursie „Warszawska
Syrenka”. Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję
zorganizowaną przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich, redakcję „Biblioteka
w Szkole” oraz „Biblioteki szkolne online”. Jej celem było poznanie i upowszechnienie faktycznych
zainteresowań czytelniczych uczniów, a także dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań młodzieży, promocja czytelnictwa, promocja
bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym, kształtowanie postaw obywatelskich, upowszechnienie zasad organizacji wyborów. W akcji
zorganizowanej w naszej szkole przez p. Bożenę
Caban-Drzewińską wzięło udział 186 gimnazjalistów. Wypełnili oni przygotowane wcześniej karty
do głosowania i wrzucili do specjalnej urny znajdującej się w bibliotece szkolnej. Patronat nad wyborami objęła pani minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Wyniki głosowania zostały
przesłane do organizatora wyborów i posłużą do
sporządzenia ogólnopolskiego sprawozdania, które
zostanie przesłane pani minister oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur
i gustach czytelniczych uczniów.
W ramach projektu finansowanego ze środków
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unijnych pt. „Moja przyszłość” grupa uczniów do
końca roku szkolnego korzysta z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć
doradztwa zawodowego. W ramach projektu 30 maja odbyła się również wycieczka do Ziołowego Zakątka w Korycinach na Podlasiu. W programie wycieczki znalazło się m. in. zwiedzanie ogrodu botanicznego, warsztaty ziołowe oraz zwiedzanie firmy
„Dar Natury”.
W sobotę 21 marca w progach Gimnazjum Gminnego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim powitaliśmy przyszłych uczniów naszej szkoły oraz
ich rodziców. Na ten dzień uczniowie i nauczyciele zaplanowali różne atrakcje. Na początku goście
zwiedzali szkołę. Następnie pan Dyrektor powitał
zgromadzonych i przedstawił ofertę edukacyjną na
przyszły rok szkolny. Planowane są klasy: matematyczno – przyrodnicza, językowa, sportowa i ogólna. Po przemówieniu została pokazana prezentacja
multimedialna o gimnazjum, a następnie odbył się
konkurs wiedzy o szkole. W trakcie goście mogli
napić się kawy i herbaty w kawiarence oraz spróbować domowych wypieków przygotowanych przez
Rodziców naszych uczniów.

Na hali rozegrano konkurencje sportowe, w których uczestniczyło dwanaścioro zawodników. Rywalizowano w trzech konkurencjach z gier zespołowych: piłce siatkowej, koszykówce oraz
piłce nożnej oraz dwóch konkurencjach „na wesoło”: przeciąganiu liny i wyścigu w workach.
W przerwach pomiędzy konkurencjami wystąpiły nasze cheerleaderki, które przedstawiły efektowne pokazy tańca. Po wysiłku fizycznym przyszłych uczniów zaproszono do udziału
w konkursie matematycznym „Myślę logicznie”.
Na koniec grupa gimnazjalistów przedstawiła projekt z fizyki „Magiczna fizyka prosto ze śmietnika”.
Uczniowie pokazali jak można wykonać niezwykłe doświadczenia przy użyciu prostych materiałów
z życia codziennego. Największe zainteresowanie
wzbudziła bateria zbudowana z czterech cytryn,
za pomocą której działał zegarek elektroniczny.
W trakcie uroczystego zakończenia najlepsi sportowcy oraz zwycięzcy konkursów zostali uhonorowani dyplomami oraz słodkimi nagrodami.
dokończenie na str.13

Z ŻYCIA SZKÓŁ

dokończenie ze str.12

29 marca obchodziliśmy kolejną rocznicę bitwy
pod Dębem Wielkim. Uczniowie przygotowali
krótki występ, pt. „Póki Polska żyje w nas”, który zaprezentowali w kościele parafialnym w Dę-

bem Wielkim. W trakcie występu
(oprócz pięknych pieśni patriotycznych i tekstów nawiązujących
do tamtych dni) mogliśmy obejrzeć wspaniały monolog ucznia
kl. I a Miłosza Szwajkowskiego, który wcielił się w ks. Piotra
z „Dziadów” cz. III i przedstawił
nam jedną ze scen dramatu, mianowicie „Widzenie księdza Piotra”. Występ zakończyła pieśń pt.
„Póki Polska żyje w nas”. Przedstawienie przygotowali uczniowie
pod okiem p. Anny Sadowskiej
i Agnieszki Goszczyckiej. Oprawę
muzyczną przygotowała p. Dorota Późniecka a dekoracją zajęła się
p. Barbara Czabańska. Braliśmy
także udział w wycieczkach. 17
kwietnia uczniowie klas III udalisię na Powiatową
Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych.
5 maja zorganizowano wycieczkę do Łodzi, pod-

czas której uczniowie zwiedzili, m. in. Muzeum
Animacji oraz Szkołę Filmową. Byliśmy na Warszawskich Targach Książki. 15 maja zwiedzaliśmy
stoiska 850 wystawców na Stadionie Narodowym.
Oglądaliśmy pięknie wydane książki, ekscytowaliśmy się przedpremierowymi nowościami, zbieraliśmy gadżety reklamowe i promocyjne słodycze, wypatrywaliśmy znanych twarzy (niestety John Flanagan, autor „Zwiadowców” był w Warszawie dopiero w sobotę), kupowaliśmy (po okazyjnych cenach)
interesujące nas wydawnictwa. Uczyliśmy się także
pisania tekstów literackich na Warsztatach Kreatywnego Pisania „Maszyna do Pisania”. Było ciekawie,
wiele fantastycznych książek. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Na pewno za rok też wybierzemy się
na Targi. Wyjazd zorganizowała p. Bożena Caban-Drzewińska, nauczyciel-bibliotekarz.
29 maja, uczniowie kl. III udali się na wycieczkę do
Lublina, gdzie zwiedzili Wzgórze Zamkowe, Staromiejską Wieżę Trynitarską, a w drodze powrotnej
spacerowali uliczkami Kazimierza. 1 czerwca odbył się koncert profilaktyczny pt. „Pasje, które ratu-

ją życie”, z którym przyjechała do gimnazjum Orkiestra Dni Naszych. Była to trzecia część koncertu
profilaktycznego, podczas którego artyści mówili o
swoich pasjach, które nie pozwalają narkotykom na
wtargnięcie w ich życie. Na własnym przykładzie
próbowali udowodnić, że hobby, pasja i własna droga może być często jedynym ratunkiem przed nałogiem. Tłem tych opowieści były grane na żywo
piosenki własnego autorstwa, nawiązujące w treści
do meritum koncertu oraz utwory światowej klasyki rockowej.
Kończy się bardzo pracowity rok. Wiele się działo i czekamy na chwilę wytchnienia. Wszystkim
życzymy wspaniałych wakacji i … do zobaczenia
we wrześniu … w nieco zmienionym składzie. Serdecznie zapraszamy przyszłych gimnazjalistów
… lada moment z sentymentem pożegnamy przyszłych absolwentów.
Pani Olga Laskowska
Zastępca Dyrektora Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
SPEKTAKL MAGIA TEATRU
W środę 18.03.2015 r. uczniowie kl. IV-VI wraz
z opiekunami p. Moniką Małopolską i p. Krzysztofem Więchem udali się do Zespołu Szkół nr 1
w Mińsku Mazowieckim na interaktywny spektakl pt.
„Magia teatru” wystawiony przez Wrocławski Teatr
Edukacji Artenes. Ponadgodzinne widowisko teatralne połączone z prezentacją multimedialną, laserami
i muzyką zapewniło młodym widzom dobrą zabawę.
Uczniowie z uwagą śledzili losy Neja – miłośnika wirtualnej rzeczywistości, który dzięki podróży
z ekranu na scenę poznaje świat teatru dzięki przewodnikowi Morfeuszowi. Jego przygody pozwoliły dzieciom w przystępny sposób utrwalić wiedzę
dotyczącą teatru. Spektakl usystematyzował pojęcia: spektakl teatralny, postać teatralna, rola, aktor,
dialog, monolog, gesty, mimika, sufler, inspicjent,
rekwizyty, kulisy, kurtyna, garderoba, charakteryzacja, które składają się na widowisko teatralne.
Przewodnicy przedstawili historię teatru, uświadomili widza o starożytnych greckich początkach
przedstawienia teatralnego, zaprezentowali krótkie
spektakle ukazujące dalszy jego rozwój: komedię
dell’arte, sztukę Romeo i Julia Williama Szekspira
i Zemstę Aleksandra Fredy. Uczniowie zauważyli,
że ludzie od wieków po współczesność tworzyli widowiska teatralne, ale zasada ich przedstawiania jest
niezmienna, elementy spektaklu i ludzie tworzący
sztukę podlegają niezmiennym prawom.
Spektakl uczył i bawił. Uczniowie dostrzegli, że
sztuka teatralna jest ważna podobnie jak film.
DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
I POWITANIE WIOSNY
W dniu 19.03.2015 r. uczniowie naszej szkoły uroczyście pożegnali zimę, rzucając Marzannę w ognisko, przy którym wcześniej były pieczone kiełbaski.
Nad przebiegiem czwartkowych wydarzeń czuwali p. Jerzy Popławski i p. Karolina Buta. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie pod opieką
nauczycieli, czas spędzony przy ognisku upłynął
w miłej atmosferze życzliwości i pomocy młodszym uczestnikom.
Kolejnego dnia (20 marca) w naszej szkole odbył
się Dzień Samorządności – powitanie wiosny przygotowany pod kierunkiem p. Karoliny Buty. Tego
dnia uczniowie klas szóstych prowadzili zajęcia
w klasach 1-5 i w Oddziale Przedszkolnym, a następnie od godziny 10.15 wzięli czynny udział
w części artystyczno-rozrywkowej „Powitania wiosny”. W programie zawarto m. in. takie punkty, jak:
• pokaz kolekcji wiosennej, w której uczniowie zaprezentowali swoje stroje, wystąpili: Karolina Gańko, Mikołaj Rogulski, Piotr Szuba, Piotr Gniado,
Michał Szuba, Damian Rogulski, Julia Kurek, Michał Gniado,
• wybór Miss Wiosny i Mistera Wiosny 2015, a zostali nimi: Julia Kurek (kl. IV) i Michał Szuba (kl. VI),
• pokaz talentów, w którym chętni uczniowie musieli w ciągu dwóch minut zaprezentować swoje
umiejętności, byli to: Kacper Wieczorek i Kuba Ko-

walczyk (ćwiczenia gimnastyczne), Karol Popławski (ćwiczenia na równoważni), Alicja Nita (taniec),
Aleksandra Piotrkowicz i Dorota Zagórska (taniec),
Daria Dębska (taniec), Dorota Zagórska (śpiew) oraz
Natalia Cudna i Aleksandra Piekut, które otrzymały
wyróżnienie za zaprezentowaną piosenkę,
• rywalizacja międzyklasowa w kategoriach OP, kl. 13, kl. 4-6 w następujących konkurencjach: krzyżówka, Pytania i zagadki, Koło Wiedzy (kategoria: sport,
czynność, tytuł, przysłowia), Jaka To Melodia?.
Zwycięzcami konkurencji byli:
• w rozwiązywaniu krzyżówki – Szymon Ostrowski (kl. II),
• w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania i zagadki
– Filip Campr, Tomasz Nita i Eryk Kulma (OP) –
udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi,
• w kategorii pytań w zespole kl.1-3 – Dorota Zagórska (kl. I)
• w kategorii pytań w zespole kl. 4-6 – klasa VI –
zajęła pierwsze miejsce, kl. V – 2 miejsce, kl. IV – 3
miejsce;
• w kategorii Koło Wiedzy – kl. VI zdobyła pierwsze miejsce;
• Jaka To Melodia? – kl. IV – 2 miejsce, kl. V – 3
miejsce, kl. VI – 1 miejsce.
W przygotowanie Dnia Samorządności z ochotą
włączyli się uczniowie. Konkurencję Pytania i zagadki dla klas 4-6 przygotowały i poprowadziły
Julia Piotrkowicz i Karolina Gańko (kl. VI). Program konkurencji Jaka To Melodia? przygotowała
i przeprowadziła Daria Dębska (kl.VI). Autorkami
konkurencji dla klas 1-3 i OP były uczennice klasy
IV: Julia Kurek, Natalka Cudna i Aleksandra Piekut. Koło Wiedzy prowadzili: Kinga Całun (kl. VI)
i Mateusz Piekut (kl. V).
W czasie przerw uczniowie klas szóstych malowali chętnym uczniom twarze. Wszyscy uczniowie
klas VI stanęli na wysokości zadania. Dyrektorem
Wiosennym był Krystian Ostrowski (kl. VI), który
nadzorował pracę „Nauczycieli”. Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego miał za zadanie przygotować dyplomy dla aktywnych uczestników Powitania Wiosny, które następnie podpisywał i wręczał
Krystian Ostrowski. Tego dnia wszyscy „Nauczyciele” ubrani byli bardzo elegancko i odświętnie.
APEL WIELKANOCNY
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
w chrześcijańskiej tradycji. Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych przygotowana przez uczniów
kl. IV-VI inscenizacja pod kierunkiem p. E. Krasnodębskiej w dniu 31.03.2015 r. skłoniła wszystkich do
refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa, nad triumfem zmartwychwstania. Uczniowie w montażu
słowno-muzycznym przypomnieli ostatnie chwile
życia Chrystusa, jego mękę i śmierć. Ważnym momentem spotkania było dzielenie się jajkiem, poprzedzone wystąpieniem księdza Zenona Wójcika,
który przypomniał wszystkim jak przygotować się
do świąt Zmartwychwstania Chrystusa, podkreślił,
że życie każdego człowieka jest odwzorowaniem

Wielkiego Tygodnia, po każdym cierpieniu, niepowodzeniu przychodzi radość, odrodzenie. Pani
Dyrektor Mirosława Popławska złożyła wszystkim
uczniom i rodzicom życzenia zdrowych, radosnych,
spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkanocnych opromienionych blaskiem nadziei płynącej od
Zmartwychwstałego Chrystusa. W czasie dzielenia
się jajkiem nie zabrakło też wzajemnych życzeń.
SPEKTAKL TEATRALNY
ŚPIĄCA KRÓLEWNA
W dniu 24.04.2015 r. w naszej szkole odbyło się
przedstawienie teatralne pt. Śpiąca Królewna,
w którym udział wzięli najmłodsi uczniowie – dzieci z przedszkoli „Bajka” i „Klub Malucha”, oddział
przedszkolny i uczniowie kl. I-III. Adaptacja bardzo
znanej baśni o królewnie uśpionej czarem złej wróżki i obudzonej po stu latach pocałunkiem księcia
bardzo zainteresowała młodych widzów. Z uwagą
śledzili rozwój zdarzeń, obserwowali piękne ubiory księżniczki, księcia, wróżki, dzieci w zachwyt
wprowadziły muzyka, śpiew i taniec, które wzbogaciły całe przedstawienie.
APEL Z OKAZJI UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. było niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polski. W obliczu zagrożenia ze strony zaborców wprowadzała prawa dla obywateli, znosiła liberum veto, była
bezkrwawym przewrotem ustrojowym, stała się ratunkiem, nadzieją, symbolem odrodzenia dla kraju.
W Polakach rozbudziła poczucie wolności, równości. Dla upamiętnienia tej ważnej daty w historii
Polski w naszej szkole 30.04.2015 r. odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie kl. IV-VI pod kierunkiem
p. Moniki Małopolskiej i p. Karoliny Buty przygotowali wspólną lekcję historii o patriotycznej wymowie. Zaprezentowali w partiach narratorskich,
utworach lirycznych ważny dla Polaków moment,
przybliżyli okoliczności uchwalenia drugiej na
świecie i pierwszej w Europie ustawy rządowej –
Konstytucji 3 Maja. Przypomnieli o wartościach,
jakie wprowadzała. Swój występ wzbogacili pięknymi pieśniami patriotycznymi, przypominającymi o ojczyźnie, poświęceniu, ofierze żołnierzy
i prostych ludzi złożonej dla ratowania kraju. Swoje
wystąpienie rozpoczęli odśpiewaniem hymnu państwowego. Na zakończenie apelu zabrała głos pani dyrektor M. Popławska, podkreśliła rangę dnia
3 maja w świadomości Polaków, przypomniała także o przypadającym 1 maja Święcie Pracy i Święcie
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzimy
2 maja. Zauważyła, że poprzez wywieszenie flagi
okazujemy swój patriotyzm i oddajemy cześć dla historii naszej ojczyzny.
Zaprezentowany przez p. Karolinę Butę – opiekuna
Samorządu Uczniowskiego program dwudniowego
biwaku w dniach 8-9 maja 2015 r. uzyskał natychmiastową akceptację. Za zgodą rodziców uczestniczyło w nim 22 uczniów z kl. IV-VI. Opiekę nad ni-

mi sprawowali wychowawcy tych klas p. Jerzy Popławski, p. Karolina Buta i p. Monika Małopolska.
Program biwaku rozpoczął się od zbiórki o godz. 17.
Po zakwaterowaniu uczniów w poszczególnych salach szkoły, p. K. Buta zapoznała uczestników biwaku z regulaminem zasad bezpieczeństwa obowiązującym w czasie biwaku.
Następnie uczniowie wraz z opiekunami marszowym krokiem i w zwartej kolumnie, przestrzegając
zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, udali
się w stronę pobliskiego lasu do Choszczówki Dębskiej. Podzieleni na dwie grupy zaczęli rywalizację
w podchodach. Grupa uciekająca pod opieką p. Buty sprytnie skrywała karteczki z kolejnymi zadaniami, zostawiając wskazówki na leśnej drodze, rysując strzałki lub układając je z patyków.
Grupa poszukująca pod kierunkiem p. Moniki
Małopolskiej i p. J. Popławskiego odszyfrowała kolejne znaki i wykonywała różne zadania np. zbierała leśne kwiatki, z mleczy dziewczynki musiały
szybko uwić wianki, bukiet niezapominajek został
wręczony p. Bucie przez p. Popławskiego, znalezionym papierem toaletowym jednego ucznia należało
owinąć, by swoim wyglądem przypominał mumię.
W drodze powrotnej grupy zamieniły się rolami,
grupa poszukująca przygotowywała zadania, a pozostali je rozwiązywali. Przy zabawie nie zabrakło
fantazji, wyobraźnia podsuwała dzieciom różne pomysły, wszyscy mocno się zaangażowali w zadania,
wszystkim dopisywały humory, dzieci wykazały
się dobrą orientacją w terenie.
Po powrocie do szkoły grupa chłopców pod nadzorem p. Popławskiego rozpaliła ognisko na podwórku
obok budynku szkoły. Uczestnicy biwaku zmęczeni
leśnymi podchodami z niecierpliwością oczekiwali na smaczne kiełbaski upieczone w płomieniach
ogniska. Po zaspokojeniu głodu dzieci śpiewały
i tańczyły wokół płonącego ognia, grupa chłopców
odważyła się skakać nad dogasającym ogniskiem.
Miłym gościem, który nas odwiedził była p. dyrektor M. Popławska. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci około 21.00 wrócili do szkoły.
Kolejnym punktem programu była dyskoteka.
Na korytarzu szkolnym rozbrzmiewała muzyka,
o oprawę muzyczną zadbali sami uczniowie, przy
której chętnie tańczyli. Po godz. 22 zajadali się pizzą. W czasie ciszy nocnej uczestnicy biwaku niechętnie udawali się na spoczynek, niecodzienna
możliwość spędzenia wspólnego czasu skłoniła
dzieci do wspólnych rozmów, obejrzenia filmów,
zabaw stolikowych, oglądania kroniki szkolnej.
Następnego dnia bardzo wcześnie po porannej toalecie i śniadaniu przygotowanym przez dziewczyny uczestnicy biwaku wyszli na boisko szkolne, by
rozegrać mecze piłki nożnej i siatkowej. Przed zakończeniem biwaku każda z grup musiała zadbać o
pozostawienie porządku w każdej klasie.

dokończenie na str.14
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dokończenie ze str.13

O godz. 9 uczestnicy biwaku zostali odebrani
przez rodziców lub samodzielnie udali się do domu.
Wszyscy chociaż zmęczeni, zadowoleni i z uśmiechem wracali po miło spędzonym czasie w jakże innej odsłonie szkoły, miejsca, które na co dzień wiąże się z obowiązkami. Z pewnością wrażenia z biwakowania pozostaną na długo w ich pamięci.
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
We wtorek, 12.05.2015 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez
firmę „DIALOG” Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy szkoły podstawowej i dzieci z oddziału
przedszkolnego. Tematyka warsztatów była dostosowana do poszczególnych poziomów nauczania.
Dla klas I - III przeznaczone były zajęcia pt. „Czy
dokuczanie jest przemocą?”. Zajęcia bardzo podobały się uczniom, wszyscy aktywnie uczestniczyli
w rozwiązywaniu postawionych problemów, dzieci
z młodszych klas z uwagą analizowały i rozpoznawały sytuacje, którym towarzyszy przemoc, zajęcia
miały na celu eliminowanie przemocy z codziennych sytuacji w grupie rówieśników. Z uczniami kl.
IV-VI prowadzący zajęcia trener rozmawiał na temat: „Bezpieczna praca przy komputerze. Jak zapobiegać uzależnieniom od komputera?”. W czasie zajęć omówił negatywne skutki uzależnienia od komputera, wskazał niewłaściwe postawy ciała w czasie
pracy z komputerem. Warsztaty były również doskonałą lekcją na temat, jak radzić sobie z emocjami, a wiedzę zdobytą wspólnie z trenerem uczniowie zastosują na pewno w swoim postępowaniu.
WARSZTATY
PLASTYCZNO – TECHNICZNE
W dniu 22.05.2015 r. w naszej szkole odbyły się
warsztaty z odlewów gipsowych, w których uczestniczyli uczniowie kl. IV-VI, dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkoli „Bajka” i „Klub Malucha”.
Wszystkie dzieci podzielone na grupy miały moż-

liwość przy pomocy pań prowadzących warsztaty
przygotować komplet pięciu odlewów, m.in. ramkę i obrazek z motywem kwiatowym, odlew bukietu kwiatów, portret kotka i odlew krowy. Wszystkie dzieci z ochotą przygotowywały masę gipsową,
z niecierpliwością czekały na wyjęcie z form odlanych kształtów. Odlew, który uległ uszkodzeniu
podczas wyciągania z formy, został zamieniony na
gotowy. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone z
warsztatów. Zajęcia rozbudziły żywe zainteresowanie, były atrakcyjną i kreatywną formą spędzania
wolnego czasu, rozbudziły wyobraźnię, pozwoliły
dzieciom rozwijać zdolności plastyczne.
KONCERT GRUPY LIMBOS
Wnętrze naszej szkoły w poranek 26.05.2015 r. zostało zamienione na salę koncertową, stało się to za
sprawą występu grupy muzycznej Limbos, koncert
zatytułowany „Wiosenny muzyczny zegar” prowadził pan Wiesław Miadziółko, który wspaniale
złączył edukację i zabawę. Grupa zaprezentowała kilka utworów zagranicznych i polskich związanych z tą porą roku. Dzieci z uwagą wysłuchały
utworów m.in. fr. Cztery pory roku A. Vivaldiego,
Walc kwiatów P. Czajkowskiego, muzyki z przygodowego filmu Podróż za jeden uśmiech, Kujawiaka
H. Wieniawskiego. Pan Leszek Kowalik zaśpiewał
utwory bliskie dzieciom, m.in. z repertuaru K. Bednarka: Bo jak nie my to kto, Takie chwile. Koncert
był oderwaniem od codziennych obowiązków, dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały utworów wnoszących radość i zadowolenie, muzyczne
dźwięki pozwoliły odkryć marzenia i uaktywniły
dziecięcą wyobraźnię.
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
25.04.2015 r. (sobota) odbył się w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Ks. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie Archidiecezjalny Konkurs Biblijny,
w którym wzięły udział dwie uczennice klasy szóstej naszej szkoły Daria Dębska i Karolina Gańko.

Uczestników konkursu obowiązywała znajomość
tekstu Ewangelii wg św. Jana. Nasze uczennice zajęły odpowiednio Daria Dębska – 71 miejsce, Karolina Gańko – 62 miejsce. Naszym uczennicom
gratulujemy dużego zaangażowania i wkładu pracy.
KONKURS WIELKANOCNY
Ogłoszony przez p. Ewę Krasnodębską konkurs
‘Koszyczek wielkanocny’ cieszył się ogromnym powodzeniem wśród społeczności szkolnej. Wszystkie
ozdoby świąteczne zostały wykonane z wielkim
zaangażowaniem całych rodzin. Każdy koszyczek
wielkanocny wiązał się z indywidualnym pomysłem i twórczym wykonaniem. Celem konkursu było kultywowanie tradycji świąt, szerzenie wiedzy o
zwyczajach wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości
estetycznej i wzmacnianie więzi rodzinnych.
Konkurs został rozstrzygnięty 24.03.2015 r. Została
powołana komisja konkursowa w składzie: p. Ewa
Krasnodębska, p. Katarzyna Krajewska i p. Danuta
Piotrkowicz. Laureatami konkursu zostali:
Miejsca I: Gabriela Wargocka kl. 0, Kacper Wieczorek kl. I, Aleksandra Piekut kl. IV i Alicja Nikita kl.
I, Jakub Kowalski kl. I, Karolina i Krzysztof Gańko
kl. VI i V,
Miejsca II: Marta i Anna Siporskie kl. III i I, Alicja
i Tomasz Nita kl. I i 0, Ewelina, Monika i Dorota Zagórskie kl. V, III i I, Bartosz Jackiewicz kl. I, Eryk
Kulma kl. 0, Julia i Aleksandra Piotrkowicz kl. VI i
II, Krystian i Szymon Ostrowski kl. VI i II, Kinga
Całun kl. VI, Roksana Gniado kl. I
Miejsca III: Franciszek Szajkowski kl. 0, Aleksander Gańko kl. 0, Mateusz i Katarzyna Filipiec kl. IV
i III, Jacek Gruba kl. III, Daria i Karolina Dębskie
kl. VI i I, Kinga Piątkowska kl. II,
Udział: Piotr Konowrocki kl. III, Szymon i Franciszek Radzio kl. III i 0. Zwycięzcy otrzymali nagrody,
które ufundował Ksiądz Proboszcz Zenon Wójcik.
KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE
W RUCHU DROGOWYM

W ramach powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
30.04.2015 r. odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim teoretyczne zmagania drużyn
z szkół podstawowych i gimnazjum, etap praktyczny polegał na sprawdzeniu umiejętności udzielania
pierwszej pomocy medycznej oraz znajomości i zastosowania przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Naszą szkołą reprezentowali uczniowie:
Weronika Grabarczyk (kl.V), Piotr Gniado, Daria
Dębska, Michał Szuba (VI) pod opieką p. Jerzego
Popławskiego. Niestety naszym uczniom nie udało
się zakwalifikować do kolejnego etapu.
32 KONKURS RECYTATORSKI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
20.05.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy
Dębe Wielkie do udziału w 32. edycji Konkursu
Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Z naszej szkoły w konkursie wzięły udział
trzy uczennice z klasy szóstej: Daria Dębska, Karolina Gańko i Julia Piotrkowicz. Dziewczynki pod
kierunkiem p. Moniki Małopolskiej przygotowały i zaprezentowały po jednym utworze lirycznym
i fragmencie prozy. W czasie konkursu ocenie podlegał m.in. dobór repertuaru, interpretacja, dykcja.
Naszym szóstoklasistkom nie udało się przejść do
kolejnego etapu, gratulujemy im dużego zaangażowania i wkładu pracy. W czasie konkursu opiekę
nad naszymi uczennicami sprawował p. Krzysztof
Więch.

Zebrała i opracowała
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
„ JUŻ ZA PARĘ DNI , ZA DNI PARĘ
WEŹMIESZ PLECAK SWÓJ I GITARĘ ...”
Jednak zanim powitamy upragnione wakacje, podsumujmy to, co działo się w naszej szkole przez
ostatnie trzy miesiące.
DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Nasi uczniowie nie mają problemu z udzieleniem
odpowiedzi na to pytanie, gdyż od kilku lat mogą
doskonalić naukę angielskiego na zajęciach z projektów unijnych „ Wyrównywanie szans edukacyjnych” oraz „ Moja przyszłość”. W marcu, gdy gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy, mogli się
przekonać jak ważna i potrzebna jest umiejętność
sprawnego posługiwania się tym językiem. Khairul
z Malezji, Assem z Kazachstanu i Pedro z Brazylii
sprawili, że nasi uczniowie przełamali „ barierę językową” i robili wszystko, by „dogadać się” ze studentami. Ci najbardziej zdeterminowani nie rozstawali się ze słownikami, zabrali je nawet na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Spotkania i zajęcia z tymi młodymi ludźmi to również ... podróż po
świecie. Te niezwykłe miejsca, zwyczaje... To była
wspaniała lekcja geografii!
Tydzień z wolontariuszami minął bardzo szybko,
bo atrakcji było wiele. My również staraliśmy się,
aby nasi goście poznali polską gościnność i jak naj-

więcej dowiedzieli się o naszej szkole i gminie. Na
powitanie zaprezentowaliśmy im polskie tańce, zaprosiliśmy na warsztaty robienia palm, częstowaliśmy tradycyjnymi potrawami. Z historią lokalną
zapoznani zostali przez pana Krzysztofa Kalinowskiego - wójta gminy, który wręczył im również pamiątkowe albumy. Wspólnie z pracownikami szkoły odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz odbyli spacer po Starym Mieście.
SZKOLNE UROCZYSTOŚCI,
IMPREZY I AKCJE
Powitaliśmy wiosnę, zorganizowaliśmy Dzień
Świętego Patryka. Nie zapomnieliśmy również
o patronie szkoły i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I - III przygotowały występy
z okazji Dnia Mamy i Taty. Z olbrzymim zainteresowaniem spoglądaliśmy w niebo, obserwując zaćmienie słońca oraz rozglądaliśmy się wokół, aby
dostrzec problemy Ziemi. Błękitne kwiatuszki pojawiły się na szkolnych rabatkach w Dniu Niezapominajki. Włączyliśmy się w akcję „Cała Polska biega”
oraz zbiórkę publiczną” Na pomoc Ukrainie”. Wiele
emocji towarzyszyło rozgrywkom sportowym podczas Szkolnego Dnia Sportu oraz zajęciom ze strażakami z rudzkiej OSP w Dniu Dziecka. Dzięki pani
Annie Przybysz nasi uczniowie przećwiczyli udzielanie
pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Pani dyrektor wprawiła swoich
podopiecznych we wspaniały humor, składając życzenia i częstując pysznymi
batonikami, a Rada Rodziców sprawiła niespodziankę, fundując pizze i drobne
upominki oraz organizując
wyjazd do kina w Sulejówku
dla młodszych dzieci.
SUKCESY
W Międzyszkolnym Kon-
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kursie „ Z ortografią za
pan brat” uczniowie klasy
szóstej: Sebastian Górecki i
Łukasz Smoliński zajęli ex
aequo II miejsce, zaś Wojciech Marzec III
Zosia Szwajkowska uczennica klasy IV wygrała gminne eliminacje
konkursu recytatorskiego
„ Warszawska Syrenka”
oraz” Konkursu im. Kornela Makuszyńskiego” i
reprezentowała naszą gminę na etapie powiatowym.
W tym samym konkursie
najlepiej na etapie gminnym zaprezentowała się
Zuzanna Garbecka. Zespół
„Promyk” w składzie: Zuzanna Garbecka, Zyta Kocak, Malwina Linde, Wiktoria Łojek, Natalia Maciążek, Zofia Szwajkowska
zdobył wyróżnienie w powiatowych eliminacjach
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
Łukasz Smoliński znalazł się na 7 miejscu w Powiatowym Konkursie „ Z mitologią za pan brat”, a Dawid Płochocki w pierwszej 20 Konkursu Biblijnego.
Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci naszej szkoły w Powiatowym Konkursie Matematycznym i konkursie „ Policjanci są wśród nas”
Możemy się pochwalić licznymi sukcesami sportowymi:
III miejsce Natalii Sasin w Powiatowych Biegach
Przełajowych
II miejsce drużyny chłopców z klasy VI w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
III miejsce dla drużyny chłopców z klasy III i IV
oraz drużyny z klasy VI w Dębskiej Gali SPORTU
W KATEGORII NAJLEPSZA DRUŻYNA
I miejsce Leny Jackowicz w biegu na 800 m w Górkach w akcji” Cała Polska biega”
Brawa należą się szóstoklasistom za wynik sprawdzianu. Na wyróżnienie zasługują: Sebastian Górecki, który uzyskał 100% z języka polskiego i angiel-

skiego, Łukasz Smoliński za 100 % wynik z języka
polskiego i matematyki oraz Wojciech Marzec, który
wszystkie części sprawdzianu napisał na 100%
LATO, LATO CZEKA....
W czerwcu planujemy wiele wyjazdów . Uczniowie klasy czwartej, którzy zebrali 1052 kg makulatury oraz rekordziści w zbiórce tego surowca z poszczególnych klas będą bawić się w nagrodę w Wiosce Indiańskiej w Kobiernem.
Oddział przedszkolny odwiedzi Dolinę Bobrów,
a pierwszaki wyruszą do Farmy Iluzji.
Uczniowie klas II, III i IV - VI będą podziwiać uroki Roztocza podczas trzydniowej wycieczki.
Zadbaliśmy również o wakacyjny wypoczynek naszych wychowanków, organizując, przy współpracy
z firmą GAZDA sierpniowy wyjazd do Zawoi.

Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
ZMIANY, ZMIANY…
W Szkole Podstawowej w Górkach definitywnie
pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosenną, świeżą
aurę. Kolejnymi z widocznych zmian są: termomodernizacja budynku szkoły, wymiana okien, powstanie nowej sali lekcyjnej, uzyskane dzięki zagospodarowaniu szatni. Od września uruchamiany także
drugi oddział przedszkolny, który zasilą 3- latki.
Szkoła zmienia się nie tylko z zewnątrz, ale także
i jej wnętrze: korytarze, ściany, sale lekcyjne ciągle
się zmieniają. Nabierają barw, zdobią je ciekawe gazetki ścienne, prace uczniów, wystawki okazyjne.
Od września na uczniów czekać będą „Owoce
w szkole”- nowy projekt, w który chcemy wejść
z rozmachem, a także podsumowanie akcji „Bezpieczny dom”.
CO W SZKOLE PISZCZY?
Wiosenny harmonogram pełen był ciekawych
przedsięwzięć, spektakli i wycieczek. Uczciliśmy
Dzień Kobiet, I Dzień Wiosny połączony z międzyklasowym meczem siatkówki. Nie lada atrakcją
był Międzynarodowy Dzień Ziemi, na którym gościliśmy sympatyków naszej szkoły- panów z Koła
Łowieckiego. Obejrzeliśmy także pokaz mody ekologicznej, który staje się już niemal tradycją wpisaną w obchody Dnia Ziemi. Samorząd Uczniowski
organizował pomysłowe dni tematyczne, takie jak:
Dzień Tańca, wybory Miss i Mistera Szkoły, muzyczne przerwy, the Voice of Górki. Nie zapomnieliśmy także o wsparciu tych, którzy liczą na naszą
pomoc. Włączyliśmy się w akcję „Pomagamy speł-

nić marzenia Kubusia” polegająca na wysłaniu jak
największej ilości kartek urodzinowych dla chorego
chłopca. W międzyczasie odbyły się: Sprzątanie ze
Strażakami, zbiórka Makulatury, apel z okazji 224.
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu przemocy
i agresji.
KONKURSY
Nasi uczniowie brali udział w licznych konkursach szkole, jak i poza jej murami. Odbył się szkolny konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna”, zaś
w maju ci, którzy „pochłaniają” książki zmierzyli
się z konkursem czytelniczym. Nasi byli także blisko podium. Uczeń kl. III zakwalifikował się do Po-

wiatowego Konkursu Ortograficznego. Lingwistów
też u nas nie brak! Możemy się poszczycić dużymi osiągnięciami w konkursie języka angielskiego
Mac Millan (zajęliśmy V-te i VI-te miejsca). Bogaci o nowe doświadczenia, byliśmy dzięki udziałowi
w konkursie o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
oraz Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego. Wspaniałe trofea przywieźliśmy także
ze zmagań sportowych: I, II i III miejsce w zawodach sportowych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT…
W marcu klasy IV-VI
odwiedziły Manufakturę
Cukierków i Niewidzialną Wystawę w Warszawie, młodsi zaś podziwiali ciekawe spektakle
w kinie Luna oraz zwiedzali Muzeum Lotnictwa. Każda środa to wyjazd na basen do Mińska
Mazowieckiego. Zaś, gdy
aura sprzyja.. uczniowie
ruszają na lekcje w terenie. 22 maja minął pod
znakiem Dnia Rodziny
w naszej szkole, z ciekawym programem artystycznym: kawiarenką, występami uczniów,

zumbą i zmaganiami sportowymi. Wraz z czerwcem udaliśmy się- jak co roku- na Dzień Dziecka
do Helenowa. A potem… już tylko odliczanie do
wakacji!

ki są w kropeczki”. Wystrój przedszkola mówił sam za siebie, a dzieci wracały do domów
z dużymi balonami w kropki.
26 maja gościliśmy w przedszkolu Rodziców
z okazji Święta Rodziny. Oprócz oczywistych gości,
jakimi byli rodzice naszych pociech i rodzeństwo,
gościliśmy również Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy. Po zaprezentowaniu przez dzieci programu artystycznego, miał miejsce piknik rodzinny w czasie którego było grillowanie, zabawy
i konkursy prowadzone przez profesjonalistów. Miłej atmosfery nie zepsuł nawet deszcz i konieczność
przeniesienia się z podwórka do budynku przedszkola. Wszystkim Rodzicom oraz sponsorom:
Państwu Alicji i Czesławowi Woźnicom – właścicielom sklepu Czesiek, Maciejowi Szczepaniakowi
właścicielowi Delikatesów Ha-Men, Panu Pawłowi
Krasuskiemu firma Geodezyjna Wektor, firmie International Plastik Polska Spółka Z O.O. z Dębego Wielkiego, INVEST MICHEL Kobierne, PHU
GLOBAL „Market u Wieczorków” Andrzej i Teresa Wieczorek serdecznie dziękujemy za wsparcie.
17 maja poszliśmy z wizytą do Urzędu Gminy
z okazji Dnia Samorządowca. Poznaliśmy pracę pana Wójta i innych urzędników, wręczyliśmy okolicznościowe laurki i teraz wiemy, kto to jest samorządowiec.
1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień

Dziecka czyli dzień przyjemności i zabawy. Była
przedszkolna dyskoteka, malowanie buzi, puszczanie baniek mydlanych i inne zabawy. Miłą niespodziankę zrobił nam Pan Wójt, który przyszedł z życzeniami i słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie
dnia, każde dziecko otrzymało ogromny balon- piłkę z rysunkiem bohatera filmu dla dzieci.
16 czerwca starszaki pożegnają uroczyście przedszkole, a grupa młodsza oficjalnie zakończy rok
przedszkolny swoim programem artystycznym 25
czerwca. Potem jeszcze nas czeka wyprawa do wioski indiańskiej.
W tym roku po raz pierwszy przedszkole będzie
czynne do 24 lipca.
A ponieważ jest to ostatni mój artykuł w bieżącym
roku przedszkolnym pragnę wszystkim podziękować za trud, bezinteresowną pomoc wyświadczoną dla naszej placówki, za wspaniałe postawy rodziców, za miłą koleżeńską współpracę w naszym
małym gronie. Oczywiście nie może w tym miejscu zabraknąć podziękowań dla naszej Pani Dyrektor Alicja Zając, która nie szczędząc trudu stara się,
aby nasze przedszkole było najlepszym i najszczęśliwszym miejscem pod słońcem. Życzę wszystkim
udanych urlopów!

Zebrała i opracowała
Katarzyna Wolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Górkach

W GMINNYM PRZEDSZKOLU
W naszym przedszkolu wre jak w ulu. 25 marca
miało miejsce spotkanie przedświąteczne z okazji
Wielkanocy. Rodzice wraz z dziećmi wykonali palmy, zachowując w ten sposób tradycje świąteczne.
Wytworzyła się bardzo miła atmosfera, każdy miał
ambicję wykonania najpiękniejszej palmy i udało się. Gdyby ktoś próbował wybrać najładniejszą,
miałby nie lada orzech do zgryzienia – wszystkie
były prześliczne.
27 marca dzieci z naszego przedszkola wybrały się
do teatru „Guliwer” na przedstawienie pt.”Byczek
Fernando”. Mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji
teatralnej, w czasie której zapoznaliśmy się z sekretami zawodu aktorskiego. Nie było to jedyne obcowanie z kulturą żywego słowa, co miesiąc przyjeżdżają aktorzy z różnymi teatrzykami.
Wycieczek było wiele, warto również wspomnieć
o wyjeździe do sali zabaw „Kolorado” w Warszawie. 30 kwietnia duża sala zabaw była tylko dla nas
i nie trzeba było nikogo zachęcać do udziału we
wspaniałej zabawie. Wiele różnorodnych rozrywek
zapewniło niesamowite przeżycia, które będziemy
długo pamiętać.
W przedszkolu nie tylko się bawimy, ale też
i uczymy. Poza programem wychowawczo -dydaktycznym, wybranym do pracy na bieżący rok, zrealizowaliśmy dwa dodatkowe programy. Pierwszy,
zatytułowany: „Jestem bezpieczny w najbliższym
otoczeniu”, który odbył się w kwietniu. Przedszkolaki już wiedzą czego nie można wkładać do buzi
poza jedzeniem, co robić gdy wybuchnie pożar, jak

bezpiecznie bawić się w domu i jak zapewnić sobie
bezpieczeństwo w czasie podróży.
Drugi program nosił tytuł: „Odnaleźć Zgubka, czyli szkoła przetrwania dla dzieci”. Patronat nad tym
programem objęła Szwedzka Ligia Obrony Cywilnej i Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Solidny trening przeszliśmy w maju. Dzieci
poznały zasady zachowania się w przypadku zgubienia się w lesie. Wiedzą, że nie należy wpadać
w panikę i co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Ponieważ nie mieliśmy możliwości pojechać do lasu,
ćwiczenia praktyczne zorganizowałyśmy na przedszkolnym podwórzu, gdzie dzieci oznaczały drzewo, aby były widoczne i układały znaki na ziemi
które mogliby dojrzeć ludzie z helikoptera. Poza tym przedszkolaki utrwaliły numery telefonów
alarmowych.
5 maja odwiedziliśmy Ochotniczą Straż Pożarną
w Dębem Wielkim. Zapoznaliśmy się z pracą dzielnych strażaków i ich sprzętem. Niezwykłą atrakcją
była możliwość wejścia do wozu strażackiego, a nawet przejażdżka.
8 maja gościliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim, gdzie zapoznaliśmy się
z pracą bardzo miłych pań bibliotekarek. Zaraz po
tym zorganizowaliśmy w przedszkolu kiermasz taniej książki. Szybko się okazało, że cena wcale nie
decyduje o wartości książek. Zapoznaliśmy się z bogato ilustrowanymi publikacjami, poznaliśmy wiele ciekawych treści. Najważniejszym aspektem tego
wydarzenia jest rozwijanie u dzieci zainteresowania
literaturą, co też udało
nam się osiągnąć.
Kolejne wydarzenie
jest ściśle powiązane z
poprzednimi a mianowicie spotkanie z pisarką panią Stanisławą Gujską. Po ciekawym spotkaniu dzieci
mogły kupić książki
autorki z jej dedykacją
i autografem.
20 maja kontynuowaliśmy
zabawę w kolorowy
dzień. Tym razem
był to dzień w kropki czyli „biedronecz-

Elwira Makowska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska
Zastępstwo - Ewelina Chłopik

25 756 47 00

34

100

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

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska
Zastępstwo Piotr Rosik

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

41

141

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

40

140

25 756 47 36

36

136

25 756 47 33

33

133

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

Stanisław Kierat

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

Marzena Rogala

Zastępstwo obsługa Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych

Aleksandra Nowak

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Insp. ds. informacji, i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 49

49

149

Młodszy referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

34

100

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk w Rudzie
Pełnomocnik Wójta ds. Sportu

Rafał Wtulich

738 49 39 59

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

33

133

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

50

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

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

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

152

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

25 757 70 57

47

25 740 51 55

56

KONSULTACJE
W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ds. Uzależnień mieści się w pokoju nr 28
(I piętro) Urzędu Gminy Dębe Wielkie. Konsultacji udziela Pan Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek
w godzinach 13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie: uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia, przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej Perzanowski
przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00 w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
3. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło
Gminne w Dębem Wielkim.
Przyjęcia interesantów I i III wtorek miesiąca
w godzinach 10.00 – 12.00, pok. Nr 28 Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.
4. Pracownik Terenowego Zespołu Doradczego
w Mińsku Mazowieckim - Główny 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; ekonomikirachunkowości 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.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

Starszy pracownik socjalny

Jolanta Malesa-Gajc

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

Pracownik socjalny

Danuta Makowska
SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Asystent rodziny

Andrzej Gadomski
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główny Księgowy

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

25 757 70 57

47

25 757 70 57

47

47

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
KLUB PRACY

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02
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