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WYDARZENIA

ZAPOWIEDZI

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

OBCHODY 184 ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM

7 LUTEGO 2015R.

3 MAJA 2015R.

31 STYCZNIA 2015R.

„DĘBSKA GALA SPORTU 2015R.”

28 LUTEGO - 1 MARCA 2015R.

I TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ZRZESZENIA LZS POWIATU MIŃSKIEGO POD PATRONATEM
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

1 MARCA 2015R.

29 MARCA 2015R.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

23 MAJA 2015R.

„POLSKA BIEGA-BIEG WIOSNY 2015”

29 MAJA 2015R.

ŚWIĘTO SPORTU – DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE

30 MAJA 2015R.

KONCERT PROMUJĄCY MŁODE TALENTY
MUZYCZNE Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA I 50-LECIE OSP CYGANKA

3 MARCA 2015R.

ŚWIĘTO RODZINY- DZIEŃ SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYGANCE

GMINNA OLIMPIADA WIEDZY O WIEJSKIM
GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII

14 MARCA 2015R.

FINAŁ GMINNEJ LIGI SZKÓŁ

15 MARCA 2015R.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY

1 CZERWCA 2015R.
1 CZERWCA 2015R.

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ GÓRKACH

13 CZERWCA 2015R.

XIII PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM

28 CZERWCA 2015R.

ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE, ZAWODY KOLARSKIE

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE

M

ijająca zima choć łagodna pod względem Jak co roku zachęcam gorąco, szczególnie notemperatur i opadów śniegu przyczyniła wych mieszkańców, przy okazji rozliczania się
się niestety do pogorszenia stanu dróg grunto- z Urzędem Skarbowym do wskazywania swojewych. Zbiegło się to z wykonywanymi jesienią go aktualnego miejsca zamieszkania czyli Gmipracami wodociągowymi, co dodatkowo utrud- nę Dębe Wielkie. Z każdego podatku dochoniło poruszanie się po niektórych szlakach ko- dowego swojego mieszkańca gmina otrzymuje
munikacyjnych. Wszystkie problematyczne niemal 40% udziału z budżetu państwa. Są to
odcinki zostaną w sezonie wiosenno-letnim wymierne środki, które możemy przeznaczyć
naprawione. Kontynuowana jest budowa sieci m. in. na inwestycje. Wszyscy chcemy mieć dowodociągowej a jeszcze w tym miesiącu ogło- bre drogi, infrastrukturę wodociągową i kanaszony zostanie przetarg na zaprojektowanie sieci
wodociągowej w pozostałej części gminy Dębe
Zdrowych, spokojnych świąt
Wielkie - zgodnie ze wstępnymi szacunkami
Wielkanocnych,
będzie to ponad 80km wodociągów! Oczyszpełnych
nadziei oraz miłości,
czalnia ścieków w Dębem Wielkim została już
Pogodnego
nastroju,
uruchomiona a wyniki badań wskazują na jej
oraz
najwspanialszych
rodużą sprawność. Rozpoczęła się też gruntowdzinnych
spotkań,
na termomodernizacja budynków gminnych,
dzięki czemu zaoszczędzimy na ogrzewaniu, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy
w szkołach będzie ciepło a oświetlenie sal będzie spełniało wymagania. Poprawi się też znaKrzysztof Kalinowski
cząco wygląd naszych obiektów.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Gmina Dębe Wielkie jest również dostępna
w internecie, ma swój facebook i działa.
Zapraszamy https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

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.padzik@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.

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

PIĄTEK DNIEM WEWNĘTRZNYM

S

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

24h

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

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100
2 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / MARZEC 2015

rzy to czynią a jeśli to nie pomaga o wzywanie
odpowiednich służb. Lekceważenie problemu
może mieć dramatyczne skutki.
Zachęcam do lektury Biuletynu
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

TERENY INWESTYCYJNE

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

USŁUGA NEWSLETTER

N

REKLAMY W BIULETYNIE

S

lizacyjną. Zadbajmy więc aby pieniądze z podatku wpływały do budżetu tej gminy w której
mieszkamy, a nie do tej gdzie do tej pory jesteśmy zameldowani. Zachęcam przy tym również do zameldowania na terenie naszej gminy
wszystkich mieszkańców. Wbrew obiegowej
opinii obowiązek meldunkowy nadal istnieje.
Początek wiosny spowodował niestety lawinowy wzrost pożarów traw. Niestety proceder nadal się szerzy, a nasi strażacy ochotnicy są zmuszeni gasić te pożary. Podpalacze w bezsensowny sposób powodują zagrożenie dla siebie i dla
innych, w tym dla strażaków, o stratach w środowisku nawet nie wspominając. Poprzez podpalanie traw uszczupla się budżet gminny, bo
każda godzina akcji gaśniczej kosztuje (paliwo,
woda, sprzęt…). Apeluję o zaprzestanie wypalania traw i zarośli, upominanie sąsiadów, któ-

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

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

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 9464 mieszkańców
na pobyt stały i 162 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 18 marca 2015r.)

INFORMACJE

PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT PIT
Rozliczając się z podatku dochodowego, wpisz we właściwym dla siebie zeznaniu
(PIT-36, PIT-37, itd.)
1. W części A. zeznania, „Urząd do którego jest adresowane zeznanie”
- Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W

godzinach od 1000 do 1400 w okresie ferii zimowych, 30 dzieci korzystało z bezpłatnych zajęć zorganizowanych w Klubie
Samopomocy „Dziupla”. W programie przewidziane były gry i zabawy, konkursy, łamigłówki, zawody sportowe, spektakle teatralne,
wyjazd na Plac Zabaw do Centrum Swobodnej
Przestrzeni w Cisiu oraz słodki poczęstunek.
INNE DZIAŁANIA W KLUBIE
SAMOPOMOCY „ DZIUPLA ”
• Grupa samopomocowa dla pań „Aktywni
w każdym wieku” - spotkania w poniedziałki
i czwartki od godz. 1530 do godz. 1630,
• Grupa wsparcia „Gimnastyka + ” - zajęcia
gimnastyczne dla pań w poniedziałki i czwartki
od godz. 1630 do godz. 1730,
• Grupa zabawowa dla najmłodszych „Koraliki
” - spotkania we wtorki i środy od godz. 1000 do
godz. 1200,

ZAKŁAD KOMUNALNY
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w związku z zakończoną inwestycją pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie” istnieje już
możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji położonych 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.
OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zgodnie z 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 2012 r., poz. 391
ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez

• Grupa wsparcia dla samotnych „Aktywni
w środowisku” - spotkania w czwartki od godz.
1200 do godz. 1330,
• Grupa edukacyjna „Delfinki” - zajęcia na basenie dla dzieci w soboty, 2 razy w miesiącu,
• Spotkania z psychologiem – w każdą środę od
godz. 1200 do godz. 1600.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa
w poszczególnych grupach oraz zapisy do
grup u p. Magdaleny Wojnach w pokoju nr 47
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim lub pod nr tel. ( 25 ) 757-77-57.

FUNDUSZE UNIJNE W SZKOŁACH

W

roku szkolnym 2014/2015 Gmina Dębe
Wielkie realizuje kolejny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Projekt jest prowadzony w partnerstwie
z Samorządem Województwa Mazowieckiego
i skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Dębe
Wielkie jest organem prowadzącym.
Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały
trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Cygance, Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie oraz Gimnazjum Gminne im.
Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem
Wielkim. Decydującym kryterium w weryfikacji
wniosków były wyniki szkół uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2012/2013.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjum, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. Poszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalek-

cyjnych w wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:
• zajęcia z języka angielskiego,
• zajęcia z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,
• zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Istotną cechą tych zajęć jest nowatorskie i twórcze podejście do metod pracy, angażujące uczestników oraz wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych.
Nauczyciele prowadząc zajęcia w ramach projektu, korzystają z szerokiego zestawu pomocy
dydaktycznych, o które wzbogaciły się szkoły
uczestniczące w projekcie.
W ramach całodziennych zajęć otwartych,
uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych w Centrum Nauki Kopernik,
w warsztatach edukacyjnych w stadninie koni oraz w zajęciach warsztatowych w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Projekt
cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców, uczniowie chętnie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach.
Halina Drzazga
Dyrektor
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

ZMIANY W GOSPODARCE
ODPADAMI
DOT. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
RODZINY WIELODZIETNE
POSIADAJĄCE KARTĘ DUŻEJ RODZINY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych. Zatem w przypadku, gdy wybudowano sieć kanalizacyjną, a na
posesji nie wybudowano przydomowej oczyszczalni ścieków, to istnieje obowiązek podłączenia
nieruchomości do tej sieci.
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
PO ROZBUDOWIE
Oczyszczalnia ścieków w Dębem Wielkim, którą rozbudowano z przepustowości 242 m3 do
650 m3 ścieków oczyszczonych na dobę, jest
oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną. Ścieki wpływające na oczyszczalnię ścieków podlegają najpierw oczyszczaniu mechanicznemu
na sicie pionowym z prasą skratek, a następnie
w piaskowniku pionowym. Z piaskownika ścieki odpływają do reaktora biologicznego, w którym następuje uśrednienie ścieków, wymieszanie z osadem recyrkulowanym oraz biologiczne oczyszczanie ścieków osadem czynnym.
W komorze zachodzi napowietrzanie ścieków
przy pomocy dyfuzorów drobno pęcherzykowych jak również mieszanie ścieków mieszadłem zatapialnym. Po oczyszczeniu biologicznym ścieki odpływają do osadnika wtórnego,
w którym następuje oddzielenie osadu czynnego

od oczyszczonych ścieków. Z osadnika wtórnego
oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika (rów
melioracyjny).
Dodatkowo oczyszczalnia ścieków wyposażona
jest w stację zlewną oraz prasę taśmową odwadniającą oraz z sąsiadującym poletkiem odciekowym.
Nadmierny osad poddawany jest stabilizacji tlenowej, zagęszczaniu, a następnie odwodnieniu na
prasie taśmowej. Ponadto stosowana jest higienizacja osadu w postaci wapnowania.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego

Informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r. poz. 87), która weszła w życie
z dniem 01.02.2015 r. Powyższa nowelizacja,
zmieniając art. 6k ust. 4 ustawy, likwiduje możliwość ustanawiania dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.
W praktyce oznacza to, że z mocy prawa
uchwalonego przez Sejm ustalone przez Radę
Gminy Dębe Wielkie dopłaty przestają obowiązywać. Ma to wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy
w deklaracjach uwzględnili należną im dopłatę, są zobowiązani w terminie 14 dni od daty wejścia w życie w/w ustawy, tj. do 14 lutego 2015 r. złożyć nową deklarację, w której nie
będą uwzględniane obowiązujące do 31 stycznia
2015 r. dopłaty (zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W/w właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli nowej deklaracji proszeni są o dopełnienie
swojego obowiązku.
Katarzyna Szymańska
podinspektor ds. ochrony
środowiska i ochrony zwierząt
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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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GMINNA SPÓŁKA WODNA
Szanowni Mieszkańcy - Członkowie
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie !
W dniu 24 lutego 2015r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów. Poniżej przedstawiamy :
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RZECZOWEJ I REALIZACJI PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ DĘBE WIELKIE ZA 2014 R.

POJEMNIKI NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

W

lutym pojawiły się na terenie naszej gminy
zielone pojemniki na odzież używaną. Zachęcamy do oddawania odzieży do tych pojemników ponieważ zostały one ustawione za zgodą
Wójta Gminy Dębe Wielkie. Ponadto Firma TEXLAND PL Spółką z o.o. jest oficjalnym organizatorem zbiórek odzieży używanej na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje – Organizacji Pożytku Publicznego.
Pojemniki opróżniane będą przez firmę z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub częściej, tak aby
zachowany był porządek przy pojemnikach. Zlokalizowano pojemniki w miejscowościach: Dę-

be Wielkie (m.in. przy
urzędzie i przy szkole), Chrośla, Ruda (przy
placu zabaw), Aleksandrówka, Cyganka (przy
szkole), Celinów (przy
świetlicy), Górki (przy
OSP) i Kąty Goździejewskie

ŚCIEKI, A OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Spółka Wodna Dębe Wielkie działalnością swą
obejmuję 1031 ha obszaru zmeliorowanego, w tym
651 ha drenowania, oraz 74 km rowów.
Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu
14.02.2014r. przyjęto plan finansowy w wysokości 95 764,00 zł. przy składce 40zł/ha za drenowanie i odwodnienie rowami i 20 zł składka minimalną, co zabezpieczyć miało wykonanie 6 km
konserwacji i 10 962,00 zł na naprawę awarii drenarskich.
DANE DODATKOWE DO REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO - 2014R.
Ściągalność składek ogółem ( bieżące i zaległe)- wyniosła - w 2014r. - 45488,60zł, 2013r.
- 33814,40zł. Ściągalność składki minimalnej
w wysokosci 20zł od członka GSW Dębe Wielkie - w 2014r. - 632 x 20,00zł = 12640,00 zł,
w 2013 r- 534 osoby x 15,00zł = 8010,00zł.
Ściągalność bez zaległości w 2014r. wynosiła 39338,80zł ( 76,02%), w 2013r. - 28456,65 zł
( 67,71% budżetu). Ściągnięto zaległości w 2014r.
- 6149,80 zł, w 2013r.- 5357,75zł. Ściągalność
z zaległościami wynosiła w 2014r. - 58,26%,
w 2013r. - 37,74% wzrost kwoty zaległości
w 2014r.- 4253,91zł, w 2013r - 7273,77zł.
Kwota zaległości w 2014r. wynosiła - 37209,68 zł.
w 2013r.- 32955,77zł.
DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA
PLANU RZECZOWEGO W 2014 R.
I. Z udziałem 1186,67zł z dotacji Starostwa Pow.
MM wykonano konserwację: ( cięcie krzaków,
odmulenie dna i plantowanie urobku) i środków
Finansowych GSW DW ; wieś Dębe Wielkie - rów
A3- 1050 mb - za 3560,00zł ( 3,20 zł/ mb- 800 mb,
4,00zł/mb- 250 mb)
II. Z udziałem dotacji Urzędu Gminy Dębe Wielkie i środków własnych GSW DW: ( Konserwacja
rowów: odmulenie dna, cięcie krzaków i plantowanie) - wykonawca Firma EL-MAD : wieś Cięciwa - Cezarów - rów C - 1300 mb - 4160,00zł (
3,20 zł/mb), wieś Rysie - rów C - 330 mb - 1056,00
zł (3,20zł/mb), rów G- 570 mb - 1824,00 zł ( 3,20
zł/mb) = 900 mb- 2880,00 zł, wieś Cyganka - rów
RC1 - 220mb - 704,00zł ( 3,20 zł/mb), rów RF- 180
mb- 576,00 zł ( 3,20 zł/mb) = 400 mb - 1280,00 zł,
wieś Poręby - rów RC, RC1- 1250 mb- 4000,00zł
( 3,20 zł/mb), wieś Dębe Wielkie - rowy: RA4,
RA5 - 500 mb - 1600 zł ( 3,20zł/mb), RB, RC- 500
mb - 1600 zł ( 3,20zł/mb) = 1000 mb - 3200,00 zł
Ogółem 4850 mb (3,20 zł/mb)- 15520,00 zł
III. Firma ELMAD –konserwacja wykonana ze
środków własnych GSW Dębe Wielkie z udziałem dotacji MUW ( oraz skł. bieżące i zaległe,
wpłaty na działalność statutową oraz wpłaty od
przedsiębiorców prowadzących działalność ),wieś
Dębe Wielkie - rów RA - 190 mb - 608,00 zł ( 3,20
zł/mb), RA- 530mb- 2650,00 zł ( 5,00zł/mb) = 720
mb-3258,00zł, wieś Cyganka - rów RC - 180mb 576,00 zł ( 3,20 zł/mb), RC3- 670 mb - 2144,00 zł
( 3,20 zł/mb) = 850 mb - 2720,00 zł, wieś Aleksandrówka - rów RA8- 770 mb - 2464,00 zł
( 3,20 zł/mb), wieś Chrośla - rów RH, H4 - 1270
mb- 4064,00zł ( 3,20 zł/mb). Ogółem- 3610 mb12506,00 zł.
IV. Z udziałem dotacji UG DW i środków własnych GSW DW wykonano konserwację rowówprzez Firmę MATIS: ( odmulenie dna, cięcie
krzaków, plantowanie, wieś Ruda- rów RA1- 300
mb - 1512,00 zł (5,04 zł/mb), wieś Aleksandrówka
- rów RE - 380 mb - 1866,40 zł ( 4,91 zł/mb), wieś

(ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U.
z 2013r., poz.1399)
Art.5 ust.1.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pkt. 2 przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomo-

wanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Załącznik do Uchwały nr. XXIX.0007.213.2013
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013
roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Dębe Wielkie
Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania
porządku i czystości na terenie nieruchomości

PROGRAM USUWANIA AZBESTU W 2015R.

R

eferat Gospodarki Komunalnej i Ekologii zakończył nabór wniosków na rok 2015
w ramach realizowanego „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Dębe Wielkie”. W 2015
roku wpłynęły 32 wnioski mieszkańców o dofinansowanie unieszkodliwienia azbestu o łącznej ilości 68 Mg. Gmina Dębe Wielkie złożyła wniosek o dotację z WFOŚiGW na kwotę
30 500 zł, który jest w trakcie rozpatrywania.
Przypominamy, że wymiana pokrycia dachowego jest kosztem wyłącznie właściciela nieruchomości, a dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy wyłącznie demontażu, transportu
i unieszkodliwienia azbestu. Gmina Dębe Wiel-

kie nie dofinansowuje nowych pokryć dachowych.
Ze względu na dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Dębe Wielkie, konieczne jest pozyskanie środków ze źródeł
zewnętrznych, by dopełnić obowiązku zupełnego
pozbycia się azbestu do dnia 31 grudnia 2032 roku
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

ZAKAZ WYPUSZCZANIA PSÓW

W

ójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że zgodnie z § 13 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie (Załącznik do Uchwały Nr KE.XXIX.007.213.2013
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013
r.) obowiązkiem każdego mieszkańca jest utrzymywanie psów, w sposób nie powodujący uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców.
Mieszkańcy utrzymujący psy, zobowiązani są do
przestrzegania zakazu swobodnego poruszania się
ich psów poza granicami nieruchomości. Wypuszczając bez opieki psa na ulicę stwarza się zagrożenie dla innych mieszkańców, w tym szczególnie
dla bezbronnych dzieci, które uczęszczają daną
drogą a także dla zwierząt gospodarskich - gdy
psy łączą się w watahę.
W razie nieprzestrzegania powyższego obowiąz-

ku pracownicy
Urzędu Gminy
będą zmuszeni powiadamiać dzielnicowego o każdym przypadku
takiego wykroczenia celem nałożenia mandatu - art. 77 Kodeksu Wykroczeń przewiduje karę grzywny do 250 zł. W przypadku gdy w
wyniku wypuszczenia psa dojdzie do uszczerbku
na zdrowiu lub zagrożenia życia ludzi, dla właściciela wiązać się to będzie z sankcjami określonymi
w kodeksie karnym. Natomiast właściciele zwierząt gospodarskich, które ucierpiały z powyższego
powodu, mogą dochodzić roszczeń na podstawie
kodeksu cywilnego

DERATYZACJA*

ruchomości przeprowadzają deratyzację we własnym
zakresie i pokrywają koszty
z nią związane.
*deratyzacja – zespół zabiegów, mających na celu zwalczenie wszelkich szkodliwych gryzoni (najczęściej
myszy i szczurów) za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych i zabezpieczenie przed nimi chronionych
obiektów. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za
pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.
Ich szkodliwość polega nie tylko na zjadaniu surowców, półproduktów i produktów, a także na
zanieczyszczaniu ich ekstementami czy sierścią.

W

ójt Gminy Dębe Wielkie informuje,
że zgodnie z § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie (Załącznik do Uchwały
Nr KE.XXIX.007.213.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lutego 2013 r.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do
przeprowadzenia w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja deratyzacji
w obrębie swoich nieruchomości oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na
terenie nieruchomości. Obowiązkowej deratyzacji
podlegają nieruchomości zabudowane na całym
obszarze Gminy Dębe Wielkie. Właściciele nie-

ści w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, pkt. 3a gromadzenie nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych, pkt. 3b pozby-
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Górki - rów M - 270 mb - 1318,10 zł ( 4,88 zł/mb),
wieś Choszczówka Stojecka - rów RA11 - 200 mb1008,00 zł ( 5,04 zł/mb), wieś Kobierne - rów RA200 mb- 1008,00 zł ( 5,04 zł/mb). Ogółem 1350 mb
- 6712,50 zł.
V. Ze środków własnych GSW Dębe Wielkie ( skł.
bieżące i zaległe, wpłaty na działalność statutową
oraz wpłaty od przedsiębiorców prowadzących
działalność) wykonano konserwację rowów przez
Firmę MATIS, wieś Celinów - rów RA7 - 300 mb960,00 zł ( 3,20 zł/mb), wieś Choszczówka Stojecka - rów RA12 - 180 mb - 576,00 zł ( 3,20 zł/mb),
wieś Górki- rów M- 340 mb- 1088,00 zł ( 3,20 zł/
mb), wieś Aleksandrówka - RE- 350 mb - 1120,00
zł ( 3,20 zł/mb), E1- 50 mb- 160,00 zł ( 3,20 zł/mb)
= 400 mb- 1280,00 zł, wieś Ruda - rów RA1 - 100
mb - 320,00 zł ( 3,20 zł/mb). Ogółem 1320 mb za
kwotę 4224zł.
VI. Realizacja „ Porozumienia” zrzut wody z DK
nr 2 za środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: wieś Aleksandrówka - rów RA5
- 80 mb, wieś Dębe Wielkie - rów RA- 385 mb.
Ogółem 465 mb- za kwotę 4485,00zł.
VII. Ze środków PKP- PLK SIEDLCE - Roboty zlecone przez PKP - wykonawca RZSW/ konto
bankowe RZSW/, wieś Dębe Wielkie, Kobierne,
Chrośla- rów RH- 400mb.
VIII. Konserwacja zastępczą : ( konserwacja rowów : odmulenie, cięcie krzaków, wykoszenie)
Wykonana przez: Biernacki Paweł - zam. Aleksandrówka- RA5 - 100 mb, Sadowski Andrzej
i Józef - zam. Cyganka - RA10 - 105 mb.
OGÓŁEM- 205 mb
IX. Konserwacja bieżąca - wykoszenie skarp rowów przez UG Dębe W., wieś Dębe Wielkie - rów
RB - 905 mb, wieś Cyganka- rów RC3- 130 mb.
Razem – 1035 mb
X. Pomoc rzeczowa dla GSW – wykonana Konserwacja bezpłatnie - do rozliczenia z : PKP, PLKSiedlce, Santochemia; za zrzut wody do rowu
melioracyjnego - Aleksandrówka, Dębe Wielkie
- RA 330 mb.
XI. Konserwacja RA DW – potrącone jako kara
dla EL MAD za opóźnienie realizacji zadania lecz
wykonana Konserwacja - 38 mb.
Ogółem wykonano 14 653mb.
Usunięto 3 awarie drenowania: we wsi Kobierne Dz.9 - dz. Roberta Gańko - zam. Kobierne - 432,50
zł, we wsi Cyganka - Dz. 13- Sadowski Andrzej zam. Cyganka - 859,33zł , we wsi Aleksandrówka
- Dz. 52- awarie zgłaszali Biernacki Paweł, Bujalski Paweł - zam. Aleksandrówka- 1646,06 zł
Awarie wykonano ze składek bieżących i zaległych oraz wpłat na działalność statutową na kwotę 2937,89 zł.
ANALIZA ZEBRANYCH SKŁADEK
I PONIESIONYCH KOSZTÓW
WG SOŁECTW ; BEZ DOTACJI.
Odpis na administrację i obsługa GSW Dębe
Wielkie kształtowały się następująco: (odpis na
administrację RZSW - 9000,00zł, wysyłki pocztowe - 1838,60 zł, ekwiwalent za udział w zebr.765,00ł, prowizja bankowa - 189,00zł, opłata KRD
- 92,25, podatek VAT od faktur- 952,92, prowizja
inkaso sołtysów- 2395,80).
OGÓŁEM - 12426,00 zł.
Marianna Sławińska
Główna Księgowa
Jacek Zawadka
Kierownik RZSW MM

WESOŁEGO ALLELUJA
wszystkim mieszkańcom w imieniu Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie składa
Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej

§10
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące.
Jolanta Bieńkowska
Podinsp. ds. ochrony środowiska

INFORMACJE

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOSTEK O.S.P.
Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE W 2014 ROKU

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE W ROLNICTWIE

P

ILOŚĆ INTERWENCJI
JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE W 2014 ROKU
60
57
50
40
Pożary

30

Miejscowe zagrożenia

27

Alarmy Fałszywe

20

21

18

10

OSP Dębe Wielkie*
OSP Ruda
OSP Górki
OSP Cyganka
OSP Jędrzejnik

OSP Górki

7

1 0

OSP Cyganka OSP Jędrzejnik

TYP

S3
S2
S1
S1
S1

57
21
18
11
7

27
0
1
2
1

2
1
0
0
0

86
22
19
13
8

*jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym – terenem własnym działania jest powiat.
Terenem własnym działania jednostek OSP nie
będących w KSRG jest teren gminy, na którym
jednostka jest zlokalizowana.
MIEJSCA POWSTANIA POŻARÓW
NA TERENIE GMINY
DĘBE WIELKIE W 2014R.
(- ILOŚĆ ZDARZEŃ)
- obiekty mieszkalne - 7
- środki transportu - 2
- lasy - 6
- uprawy, rolnictwo - 27
- inne obiekty - 11
MIEJSCA POWSTANIA MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ NA TERENIE GMINY DĘBE
WIELKIE W 2014R. (- ILOŚĆ ZDARZEŃ)
- obiekty mieszkalne - 6
- obiekty produkcyjne - 2
- środki transportu - 8
- uprawy rolnictwo - 1
- inne obiekty - 10
PRZYPUSZCZALNE PRZYCZYNY
POWSTANIA POŻARÓW
(- ILOŚĆ ZDARZEŃ)
- NOD* przy posługiwaniu się ogniem otwartym - 4
- NOD* w pozostałych przypadkach - 1
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych,
bez urządzeń grzewczych - 3
- wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe - 1
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe - 3
- wady środków transportu - 1
- podpalenia - 26
- nieustalone - 14
*NOD – nieostrożność osób dorosłych
PRZYPUSZCZALNE PRZYCZYNY
POWSTANIA MIEJSCOWYCH
ZAGROŻEŃ (- ILOŚĆ ZDARZEŃ)
- wady środków transportu - 1
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu
środków transportu - 10
- huragany, silne wiatry, tornada - 6
- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów
stwarzające zagrożenie - 6
- inne przyczyny -4
GOTOWOŚĆ OPERACYJNA
Zgodnie z dyspozycją § 3 Zarządzenia

Zabezpieczenie
operacyjne
powiatu
Ćwiczenia

Jednostka

2 0

Ogółem

OSP Ruda

1 0

Alarmy
Fałszywe

OSP Dębe
Wielkie*

0 1

Miejscowe
zagrożenia

2

Pożary

0

11

2
0
0
0
0

5
1
0
0
0

Nr 25/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzania
inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie woj. mazowieckiego, inspekcję jednostek
OSP włączonych do KSRG należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w półroczu kalendarzowym. W związku z powyższym w dniach
17.06.2014 r., 20.11.2014 r. zostały przeprowadzone kontrole gotowości operacyjnej jednostki OSP Dębe Wielkie. Przeprowadzenie kontroli
pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Dębe Wielkie zaplanowano w 2015 roku. W kontrolach uczestniczyli przedstawiciele KP PSP
w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotem kontroli
było m.in.: alarmowanie, ocena gotowości ratowników i ich wyszkolenia, ocena gotowości pojazdów, sprzętu silnikowego i innego sprzętu ratowniczego, ocena gotowości sprzętu łączności, ocena
ćwiczenia praktycznego, ocena stanu technicznego infrastruktury strażnicy, mającego wpływ na
gotowość operacyjną jednostki OSP. Jednostka
OSP Dębe Wielkie z obydwu kontroli jednostka
otrzymała ocenę DOBRĄ.
ĆWICZENIA
Jednostka OSP Dębe Wielkie w 2014 roku
uczestniczyła w powiatowych ćwiczeniach jednostek ochrony przeciwpożarowej pk. „GLINIAK 2014” – pożar lasu. Ponadto jednostka
OSP Ruda w dniu 03.11.2014 r. uczestniczyła w
praktycznym sprawdzeniu ewakuacji oraz zapoznaniu się z obiektem Szkoły Podstawowej
w Rudzie przy ul. Szkolnej 7.
SZKOLENIA
• W terminie od 18.01.2014 r. do 02.02.2014 r. odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku
Mazowieckim „Szkolenie z zakresu ratownictwa
technicznego strażaków ratowników OSP”, które
ukończyło 4 członków OSP Dębe Wielkie.
• W terminie od 07.04.2014 r. do 13.04.2014 r. odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku
Mazowieckim „Szkolenie dowódców OSP”, które
ukończył jeden członek OSP Dębe Wielkie.
• W terminie od 25.08.2014 r. do 31.08.2014 r. odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku
Mazowieckim „Szkolenie z zakresu ratownictwa
technicznego strażaków ratowników OSP”, które
ukończyło 2 członków OSP Jędrzejnik.

owszechna jest wiedza o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych a jakim ubezpieczeniom obowiązkowym podlegają rolnicy?
1. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega
obowiązkowo: rolnik, prowadzący osobiście i na
własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie,
jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie
podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu,
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.
2. UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW
I OC ROLNIKÓW
Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością
rolniczą ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń
obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty,
czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych takich jak
powódź, huragan, gradobicie czy inne kataklizmy. Należy wiedzieć, że zakres zdarzeń losowych, od których chroni ubezpieczenie obowiązkowe jest uboższy w stosunku do tego, jaki
oferują nam ubezpieczenia dobrowolne. Polisa
obowiązkowa nie zapewni nam ochrony przed
ryzykami takimi jak np: przepięcia, szkody wodociągowe, upadek masztu, anteny, czy drzewa.
Pamiętajmy więc aby zapoznać się jakie ryzyka są ubezpieczone i jakich elementów budynku
dotyczą np: obejmują mury i instalacje związane z budynkiem ale nie obejmują np: armatury
sanitarnej.
OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy
samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Osobą trzecią nie są członkowie
rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący
gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.
Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na
wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować
śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Krótko mówiąc - rolnik wykupuje OC po to, aby
z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np.
sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy
podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól, czy pies rolnika pogryzie
przechodnia. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., co do zasady,
poszkodowany winien więc otrzymać kompensatę wszystkich poniesionych szkód - zarówno
na osobie, jak i na mieniu. Istnieją jednak przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie będzie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania, pomimo iż odpowiedzialność rolnika może istnieć.
Nie zawarcie umowy ubezpieczenia naraża rolnika na sankcje, które wynoszą: w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę
3. OBOWIAZEK UBEZPIECZENIA
UPRAW ROLNICZYCH.
Począwszy od 1 lipca 2008 roku wszyscy rolnicy otrzymujący unijne dopłaty obszarowe mają
obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę posiadanych upraw. Rolnik będzie miał obowiązek zawarcia ubezpieczenia z takim zakładem,
który wcześniej podpisał z ministrem rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Wysokość dopłat
z budżetu państwa do składek ubezpieczeń
została określona w rozporządzeniu „w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” w wysokości 50 % ale nie mniej niż
40 % składki upraw rolnych. Wysokość kary
za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia to
2 euro za każdy nie ubezpieczony hektar (przy
zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski). Powyższe sankcje nie będą jednak obowiązywały rolnika, gdy
okaże się on pisemną odmową przez co najmniej
dwa zakłady ubezpieczeń. Powodem może być
zaoferowanie przez ubezpieczyciela stawek taryfowych przekraczających 6 % sumy ubezpieczenia a dopłaty państwa do składek, w których
zastosowano takie stawki, nie przysługują.
Niniejsze opracowanie nie zapewnia pełnej
informacji z zakresu ubezpieczeń, zawierając
ubezpieczenie należy zapoznać się ogólnymi
warunkami ubezpieczenia i wszystkimi zapisami umowy. Wątpliwości jakie będziemy mieli
powinny wyjaśnić zakłady ubezpieczeń a jeżeli
nam to nie wystarczy mamy możliwość zasięgnąć porady Rzecznika Ubezpieczonych.
Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy Dębe Wielkie

KOŁO EMERYTÓW W DĘBEM WIELKIM

8

marca to szczególny dzień każdego roku, należy wyłącznie do kobiet, tych mniejszych
i większych, młodszych i starszych … Jak co
roku Panie z Dębskiego Koła Emerytek zorganizowały sobie sobotnie popołudnie przy kawie i herbacie, pysznych domowych wypiekach
i przede wszystkim przy rozmowach o wszystkich życiowych problemach – tych małych i całkiem dużych. To w końcu dzięki dużemu życiowemu doświadczeniu oraz obserwacji trzech
pokoleń - własnego, dzieci i wnucząt zawsze
służą radą i wsparciem.
Dębskie Emerytki działają od wielu lat, chętnie angażują się w działalność lokalną, wpierają imprezy okolicznościowe (np. „Dzień Babci
i Dziadka” organizowanego przez Gimnazjum
Gminne) czy grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Sztabie Dębe Wielkie.

W tym szczególnym Dniu życzymy naszym
Paniom Emerytkom zdrowia, siły i dalszych
wspaniałych pomysłów.

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy
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INWESTYCJE

BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (łagodna tegoroczna zima) kontynuowano
prace związane z budową sieci wodociągowej.
Budowę przedmiotowej sieci wodociągowej na
zlecenie Gminy Dębe Wielkie prowadzi firma
P.H.U. INWOD Roman Pacek z siedzibą ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów. W ramach całej inwestycji zaplanowano budowę blisko 45
km sieci wodociągowej, z czego ponad połowa
sieci została już wybudowana. Koszt całej inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną
w dniu 11.07.2014 roku umową, opiewa na kwotę 5 388 494,70 zł brutto, z czego od chwili podpisania umowy wydatkowano 2 571 000,00 zł
brutto. Termin zakończenia całej inwestycji został określony na dzień 30 października 2015 r.
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 i Dębe Wielkie.
W bieżącym roku będzie kontynuowana budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Cyganka, Rysie, Górki, Ruda, Chrośla, Dębe
Wielkie, a także prowadzona budowa na terenie miejscowości: Bykowizna, Kobierne, Olesin
oraz Ostrów Kania.
Warto również nadmienić, iż przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie” jest realizowane przy
udziale środków 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 24 lutego 2015 roku złożyła do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczący „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. Dokumentacja projektowa
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie dotyczy części miejscowości:
Chrośla (sięgacz od ulicy Kwiatowej oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej i wzdłuż ulicy
Warszawskiej), Choszczówka Rudzka (odcinek
wzdłuż ulicy Warszawskiej), Choszczówka Sto-

jecka (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.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie
zlecona ich realizacja.
Warto nadmienić, że również w bieżącym roku zostanie zlecona do wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci
wodociągowej na kolejne jeszcze nie uzbrojone
w infrastrukturę wodociągową obszary Gminy
Dębe Wielkie. Planowane jest zlecenie do zaprojektowania około 85 km sieci wodociągowej.
„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE DĘBE WIELKIE
W FORMULE PARTNERSTWA
PUBLICZNO – PRYWATNEGO”
W dniu 19 stycznia 2015 roku została zawarta
umowa 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 realizację 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.
Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie ryczałtowe Partnera Prywatnego za realizację w/w
przedsięwzięcia opiewa na kwotę 11 665 692,62
zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie
świadczenia Partnera Prywatnego na Etapie
Robót oraz Etapie Utrzymania Obiektów przez
okres 14 lat.
Mając na uwadze powyższe 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.
INFORMACJA ZE SPOTKANIA
Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE BUDOWY AUTOSTRADY A2 WARSZAWA – KUKURYKI
W dniu 23 stycznia 2015 roku w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie odbyło się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”
– początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego
Etap III od węzła „Konik” w km ok. 495+000
do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000 z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Warszawa oraz firmy Mosty Katowice
Sp. z o.o. projektującej przedmiotową inwestycję drogową.
Przedstawiciel GDDKiA poinformował, iż odcinek autostrady A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości ok. 14,6
km został dla celów projektowych podzielony
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na trzy etapy:
Etap I – od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km
489+403 do km ok. 491+100 o długości ok. 1,7 km;
Etap II – od. km ok. 491+100 do km ok. 495+000
z węzłem „Konik” o długości ok. 3,9 km;
Etap III (obejmujący m.in. przebieg przez teren Gminy Dębe Wielkie) – od węzła „Konik”
w km ok. 495+000 do początku obwodnicy
Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000
o długości ok. 9 km.
Natomiast sama budowa została podzielona na
dwa odcinki realizacyjne tj.:
Odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
w km 489+403 do km 495+000 (z węzłem „Konik”);
Odcinek II (obejmujący m.in. przebieg przez teren Gminy Dębe Wielkie) od km 495+000 do
początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego
w km 504+000.
Warto podkreślić, iż podany podział na etapy
odcinki realizacyjne będzie zapewniał samodzielność techniczno-użytkową odcinków autostrady, realizowanych sukcesywnie w rożnych
okresach czasowych.
Dla odcinka przebiegającego przez teren Gminy Dębe Wielkie koncepcja programowa i materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie
Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) winno nastąpić pod koniec 2015 roku.
Planowane jest, że wszystkie niezbędne pozwolenia dla inwestycji GDDKiA uzyska w 2016
roku, zaś sama budowa rozpocznie się w 2017
roku i zakończy w pierwszym półroczu 2020
roku. W pierwszej kolejności będzie realizowany Odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem), następnie zaś Odcinek II (obejmujący m.in. przebieg przez teren
Gminy Dębe Wielkie) za węzłem „Konik” (od
km 495+000) do początku obwodnicy Mińska
Mazowieckiego.
Wybudowany odcinek autostrady A2 będzie
przedłużeniem przyszłej trasy S2 fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy.
Na przedmiotowym spotkaniu zaprezentowano przebieg planowanej autostrady wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi skrzyżowań
z drogami podporządkowanymi, umiejscowieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wiaduktów, miejsc obsługi podróżnych oraz lokalizacji punktu poboru opłat, węzła komunikacyjnego „Konik”, a także obwodu utrzymania autostrady. Na poniższym rysunku zobrazowano
przebieg planowanej autostrady A-2 przez teren
Gminy Dębe Wielkie.

Przebieg
planowanej
autostrady
przez teren Gminy Dębe Wielkie

A-2

Szczegółowa koncepcja projektowa planowanej
budowy autostrady A2 jest dostępna na stronie
internetowej:
http://a2-lubelska-minsk.pl/?mapy,24
http://www.debewielkie.pl/ w aktualnościach
dodanych 23 stycznia 2015 roku
zaś w wersji papierowej można się zapoznać

w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w pokoju 51.
WYKUPY TERENÓW
POD AUTOSTRADĘ
Procedura nabywania nieruchomości i wypłaty
odszkodowań według stanu prawnego na grudzień 2014 - źródło z linku strony:
http://gddkia.gov.pl/pl/a/13812/Proceduranaby wania-nier uchomosci-i-w y plat yodszkodowan
INFORMACJE OGÓLNE
1.Adres do korespondencji
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Wojewoda kieruje wszelką
korespondencję do stron postępowania na adres
ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
we właściwym starostwie. Wobec powyższego
prosimy o sprawdzenie, czy adres w ewidencji
odpowiada aktualnemu adresowi korespondencyjnemu, a jeśli nie – prosimy o aktualizację
danych w ewidencji. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają pisemnie od właściwego Wojewody m.in. zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jak i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania.
2.Aktualizacja wpisów w księgach wieczystych
prowadzonych przez właściwy miejscowo Sąd
Rejonowy. Odszkodowanie za przejętą na własność Skarbu Państwa nieruchomość przysługuje dotychczasowemu właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo
rzeczowe czyli np. wierzycielowi hipotecznemu.
W związku z powyższym ważne jest, aby zaktualizować w księgach wieczystych:
- wpisy dotyczące właściciela, poprzez wprowadzenie w szczególności postanowień o nabyciu
spadków, testamentów i innych oraz
- wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych poprzez wykreślenie spłaconych hipotek
bądź nieaktualnych służebności.
W przypadku występowania w księdze wieczystej hipoteki Wojewoda jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia aktualnej
wysokości wierzytelności głównej zabezpieczonej wpisem hipoteki w księdze wieczystej, co znacznie wydłuża termin wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania,
a w konsekwencji wypłatę odszkodowania.
3. Udostępnienie nieruchomości
geodetom
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby
wykonujące prace geodezyjne,
w tym podziały działek, mają prawo wstępu na grunt i do obiektów
budowlanych oraz dokonywania
niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami,
a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić geodetom wykonywanie prac geodezyjnych.
PROCEDURA NABYWANIA
GRUNTÓW
POD DROGI KRAJOWE
Wojewoda wydaje na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej zatwierdza podziały nieruchomości i przenosi z mocy prawa własność
działek na rzecz Skarbu Państwa.
dokończenie na str.7

INWESTYCJE

dokończenie art ze str 6
USTALENIE ODSZKODOWANIA
W PRZYPADKU, GDY DECYZJA
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ
STAŁA SIĘ OSTATECZNA
• decyzję ustalającą wysokość odszkodowania
wydaje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna;
• wysokość odszkodowania ustala się według
stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania;
• jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe np. służebność, to wysokość odszkodowania zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw;
• jeżeli na wycenianej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa na nieruchomości przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania za nieruchomość pomniejsza się o odszkodowanie dla wierzyciela za wygaśnięcie hipoteki w wysokości aktualnego zadłużenia; w przypadku gdy zadłużenie z tytułu
hipoteki przewyższa wartość nieruchomości to
całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu - z pominięciem bonusów za
wydanie nieruchomości, o których mowa poniżej tj. 5% i 10 tys. zł
UWAGA!
W wielu przypadkach przejmowana działka
jest tylko częścią większej nieruchomości obciążonej hipoteką i często zdarza się, że na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego
wierzyciel hipoteczny wyraża zgodę, by całość
odszkodowania otrzymywał właściciel/użytkownik wieczysty, bo nie wpływa to na zabezpieczenie kredytu.
• w przypadku, w którym dotychczasowy wła-

ściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal
oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie
później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stała się ostateczna, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%
wartości nieruchomości. Z pismem o wydaniu
nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty musi wystąpić do GDDKiA lub do Wojewody Mazowieckiego;
• w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania
przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się
o kwotę 10 tys. zł w odniesieniu do tej nieruchomości. Z pismem o wydaniu nieruchomości
właściciel lub użytkownik wieczysty musi wystąpić do GDDKiA lub do Wojewody Mazowieckiego.
USTALENIE ODSZKODOWANIA
W PRZYPADKU, GDY DECYZJA
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ JEST
NIEOSTATECZNA,
ALE NADANO JEJ RYGOR
NATYCHMIASTOWEJ
WYKONALNOŚCI
• jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Wojewoda w terminie 60
dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmia-

stowej wykonalności;
• GDDKiA może wypłacić zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez Wojewodę w decyzji; wypłata zaliczki następuje
jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez właściciela/użytkownika wieczystego
nieruchomości wniosku do GDDKiA o wypłatę zaliczki; pozostałe 30 % GDDKiA wypłaca
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się
ostateczna;
• wysokość odszkodowania ustala się według
stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania;
• jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe np. służebność, to wysokość odszkodowania zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw;
• jeżeli na wycenianej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa na nieruchomości przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania za nieruchomość pomniejsza się o odszkodowanie dla wierzyciela za wygaśnięcie hipoteki w wysokości aktualnego zadłużenia; w przypadku gdy zadłużenie z tytułu
hipoteki przewyższa wartość nieruchomości to
całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu - z pominięciem bonusów za
wydanie nieruchomości, o których mowa poniżej tj. 5% i 10 tys. zł.
UWAGA!
W wielu przypadkach przejmowana działka
jest tylko częścią większej nieruchomości obciążonej hipoteką i często zdarza się, że na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego
wierzyciel hipoteczny wyraża zgodę, by całość
odszkodowania otrzymywał właściciel/użytkownik wieczysty, bo nie wpływa to na zabezpieczenie kredytu.

NOWY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI
Szanowni Państwo,
Rząd chce stworzyć nowy system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Rada Ministrów przyjęła w dniu 24 lutego b.r. założenia do
projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, przedłożone przez ministra gospodarki. Nowe przepisy przewidują utworzenie w
miarę powszechnego, niedrogiego w użytkowaniu
i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej.
Urzędy centralne i ich jednostki terenowe będą
nieodpłatnie przekazywać/udostępniać biurom
informacje m.in. o: niezapłaconych zobowiązaniach wymagalnych, orzeczonych prawomocnie
lub ostatecznie niezaskarżonych, dotyczących niezapłaconych składek do ZUS, zaległych opłatach
telekomunikacyjnych, karach administracyjnych
nakładanych przez organy centralne lub ich jednostki terenowe oraz należnościach podatkowych
i celnych.
Przekazywanie i udostępnianie informacji przez
te organy wszystkim biurom ma być obligatoryjne, bez zawierania odrębnych umów. Przekazywana informacja będzie obejmować dane identyfikacyjne dłużnika. Wysokość zaległej należności
pieniężnej nie może być niższa niż 500 zł.
Z kolei jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać biurom informacje dotyczące zobowiązań wymagalnych i bezspornych,
orzeczonych prawomocnie lub ostatecznie niezaskarżonych, w zakresie m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
opłat za odpady, kar administracyjnych, podatku
rolnego i leśnego. Gminy będą mogły przekazywać te informacje po podpisaniu umowy z wybranym biurem.
Dzięki temu do rejestrów biur informacji gospodarczej trafią informacje o podmiotach, które nie
realizują ciążących na nich obowiązków ustawowych. Tak jak obecnie - każda osoba fizyczna bę-

dzie mogła bezpłatnie, raz na pół roku, sprawdzić,
jakie dane na jej temat są udostępniane przez biuro
oraz komu zostały udostępnione.
Informacje o zobowiązaniach konsumentów będą mogły być przekazane do biura przed upływem
maksymalnie 10 lat od dnia wymagalności roszczenia.
Informacje o konsumentach będą usuwane po 10
latach od dnia ich wymagalności. Przy zobowiązaniach okresowych wierzyciel będzie miał obowiązek aktualizacji ich wysokości, pod rygorem usunięcia po tym okresie całości informacji.
Klient biura (osoba fizyczna lub prawna) będzie
mógł złożyć taki jednolity wniosek do dowolnego
biura (wskazanego we wniosku). Dane występującego z wnioskiem nie będą dostępne dla pozostałych biur. Klient powinien otrzymać informacje w
ciągu 48 godzin, a cena za uzyskanie informacji z
jednego biura nie może przekraczać 30 zł.
Podobny model funkcjonuje w bankach i służy do
oceny wiarygodności kredytowej klienta.
Konieczność zmiany przepisów wynika z 4-letniej praktyki funkcjonowania biur informacji gospodarczej. Wprowadzenie możliwości wymiany
informacji między biurami będzie służyć zmniejszeniu ryzyka kredytowania kontrahenta, który
może mieć potencjalne trudności z wypłacalnością.
Ważne jest zatem regulowanie zobowiązań wobec gminy, gdyż ewentualne zaległości już niedługo będą mogły zaważyć na naszej ocenie wiarygodności w przypadku ubiegania się o przykładowy kredyt na samochód, budowę domu, czy nawet
zakup telefonu na raty.
Przygotowała: Bożena Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie
Na podstawie:
KPRM/Serwis Samorządowy PAP

• w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie
lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z
klauzulą natychmiastowej wykonalności to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę
równą 5% wartości nieruchomości. Z pismem
o wydaniu nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty musi wystąpić do GDDKiA
lub do Wojewody Mazowieckiego.
• w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania
przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się
o kwotę 10 tys. zł w odniesieniu do tej nieruchomości. Z pismem o wydaniu nieruchomości
właściciel lub użytkownik wieczysty musi wystąpić do GDDKiA lub do Wojewody Mazowieckiego.
Warto także nadmienić, iż w przypadku, gdy
z danej działki tylko część działki jest wydzielana pod planowaną inwestycję drogową, nie zamyka to drogi właścicielowi tej działki do wnioskowania, aby cała działka została przejęta pod
inwestycję drogową, należy jednakże wskazać,
iż po podziale tzw. „resztówka” nie będzie mogła
być wykorzystywana w dotychczasowy sposób.
Rafał Gańko
Kierownik
Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy Dębe Wielkie

TERMINARZ WYBORU SOŁTYSÓW
L.p.

Sołectwo

1
2

Chrośla
Aleksandrówka

3

Kobierne
(II termin zebrania)
Kąty Goździejewskie II
(II termin zebrania)
Jędrzejnik
Celinów
Choszczówka Dębska
Rysie
Górki
Cyganka
Walercin
Poręby
Teresław
Choszczówka Stojecka
Cięciwa Cezarów
Olesin
Bykowizna Choszczak

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

data zebrania
wiejskiego
w pierwszym
terminie
25.03.2015r
27.03.2015r

godzina
19.00
18.00

miejsce zebrania

28.03.2015r

18.00

Dom Kultury w Chrośli
Świetlica, Aleksandrówka
ul. Warszawska
Kobierne 47

29.03.2015r

15.00

Kąty Goździejewskie II 37

30.03.2015r
31.03.2015r
08.04.2015r
09.04.2015r
10.04.2015r
11.04.2015r
12.04.2015r
12.04.2015r
13.04.2015r
14.04.2015r
15.04.2015r
17.04.2015r
19.04.2015r

17.30
18.30
18.00
18.30
18.00
18.00
16,00
18.30
18.30
18.00
17,00
18.00
18.30

Remiza OSP, Jędrzejnik
Świetlica Wiejska w Celinowie
Choszczówka Dębska 31
Rysie 11
Remiza OSP Górki
Remiza OSP Cyganka
Walercin 27
Poręby 28
Teresław 2
Salon Samochodowy „Ługowski”
Cięciwa 10
Olesin, ul. Nadrzeczna 34
Bykowizna, ul. Piastowska 3

Dla Sołectwa Olesin w przypadku braku quorum w I terminie, II termin zebrania ustala się:
17.04.2015r godz. 18.30, miejsce Olesin ul. Nadrzeczna 34.
Dla pozostałych sołectw w przypadku braku quorum w I terminie, II termin zebrania zostanie
ustalony odrębnym Zarządzeniem i podany do publicznej wiadomości.
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KULTURA

W NASZEJ GMINIE NAUKA SIĘ OPŁACA …

GMINNA OLIMPIADA

J

ak nazywane są popularnie astry nowobelgijskie? Co powinno być na przyjęciu podawane
jako pierwsze? Jakie są objawy zatrucia tlenkiem
węgla? Jak sporządzamy kawę „po irlandzku”?
W jakim miesiącu obchodzimy Święto Unii Europejskiej? … to kilka przykładowych pytań z zestawu olimpiady, z którymi zmierzyły się nasze
gminne gospodynie…
Otóż dnia 3 marca 2015r. miała miejsce kolejna
edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości
i Ekologii organizowana przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz Terenowy Zespół Doradczy
w Mińsku Mazowieckim. Na spotkaniu również
była przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział Siedlce Pani Anna Matyszczak. W olimpiadzie wzięły
udział 23 uczestniczki z terenu Gminy Dębe Wielkie. Test zawierał 40 pytań z zakresu gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i ekologii.
Tegoroczną zwyciężczynią Olimpiady z wynikiem 27 pkt została Pani
CECYLIA GŁUCHOWSKA - ZAGÓRKSA
z Chrośli. Drugie miejsce
zajęła mieszkanka Dębego Wielkiego Pani HANNA BRĄCZEK z wynikiem 24 pkt, natomiast

trzecie Pani JADWIGA KRAWCZYK z Chrośli
z 23 punktami.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody, które
ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
Wszystkim Paniom GRATULUJEMY, a laureatkom ŻYCZYMY POWODZENIA na kolejnym etapie – Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy
o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości
i Ekologii.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

G

PAMIĘTAMY !!! KONCERT
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W DĘBEM WIELKIM

M

arzec to m.in. czas wspomnień o Żołnierzach Wyklętych, Żołnierzach Drugiej Konspiracji, Żołnierzach Niezłomnych,
o bohaterach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. W gminie Dębe Wielkie został zorganizowany na tę okoliczność koncert muzyczny promujący m.in. młode talenty. Wieczorem 1 marca
br. w wyremontowanej sali multimedialnej OSP
w Dębem Wielkim przy dźwiękach muzyki, poezji
i zadumy mieszkańcy i zaproszeni goście oddali
hołd patriotom Ojczyzny. Pomysłodawcą imprezy był Marek Dołkowski – organista parafii Dębe
Wielkie, patronatem i wsparciem przedsięwzięcia
zajął się Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. W koncercie wzięły udział młode talenty: Julia Kalinowska wykonująca utwory na fortepian m.in. Frederyka Chopina: Nokturs – cis moll
nr 16 opus pośmiertne, , Preludium c-moll opus 28
czy Sonatę C-dur nr 10 allegro Wolfganga Amadeusza Mozarta, Katarzyna Dołkowska grająca” pierwsze skrzypce” ze swoim tatą Markiem
„Pieśń polska” Henryka Wieniawskiego, kolejny
pianista Krystian Metera z utworem Toccatę Arama Chaczaturiana, utwór z filmu „Amelia” oraz
poważny i rozrywkowy w zależności od nastroju
Mariusz Pabijasz, który rozpoczął swój występ delikatnym brzmieniem gitary klasycznej (wykonał
Etiudę nr 7 Leo Brouwera, Sonaty nr 3 Domenico Cimarosy oraz Suity Hiszpańskiej opus 47 nr
5 Isaaca Albeniza, a zakończył
mocnym szarpnięciem strun gitary elektrycznej
wykonując znane
covery, m.in……
Na koncercie gościnnie wystąpił
Kwartet Smyczkowy Aleksandria
w składzie: Piotr
Grabowicz, Dariusz Rytel, Katarzyna Wasińska,
altówka, Edyta
Koć, a także duet

fortepianowy w składzie Tatiana Żarek i Paulina
Rzewuska oraz perfekcyjna skrzypaczka Mercedes Borguńska, która wykonała Kaprysy Niccolo
Paganiniego.
Niesamowite wspomnienia z kart historii, oprawa muzyczna oraz zapach dębskiej żołędziówki
nadał temu wieczorowi wyjątkowy i niepowtarzalny nastrój. Chwała Bohaterom !!! Chwała Żołnierzom Wyklętym !!!
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy
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minna Liga Szkół to konkurs wiedzy dla
szóstoklasistów ze szkół z terenu gminy Dębe Wielkie. Tematyka konkursu dotyczy
wiedzy z języka polskiego, matematyki, historii,
przyrody i języka angielskiego oraz składa się
z trzech etapów. Pierwszy odbywa się na poziomie szkolnym. W tym roku przystąpiło do
konkursu 91 uczniów, z czego wyłoniło się 14
najlepszych. Drugi etap to półfinał, który tym
razem wyłonił 6 finalistów. Ostatecznie sobota
14 marca 2024 podczas finału zorganizowanego
w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim rozstrzygnęła zwycięstwo.
Najlepszym szóstoklasistą został Sebastian Górecki ze Szkoły Podstawowej w Rudzie oraz kolejno: 2- Wojciech Marzec (SP Ruda), 3- Łukasz
Smoliński (SP Ruda), 4- Jakub Skorupa (SP Dębe Wielkie), 5-Michał Laskus (SP Górki), 6-Sławomir Piotrzkowicz (SP Dębe Wielkie). Powyższy konkurs również wyłania najlepszych
przedmiotowców, i tak najlepszym polonistą
i anglistą został Szymon Górecki, matematykiem
– Wojciech Marzec, historykiem – Sławomir Piotrzkowicz, przyrodnikiem – Jakub Skorupa.
Coroczne zmagania naukowe są na bardzo
wysokim poziomie, tegoroczne pytania również były nie łatwe, a niektóre wręcz budziły ciche dyskusje w kuluarach. Jednak ciekawa forma teleturnieju – losowanie, wspólne
odczytywania pytań, obecność i doping widowni, a także nagrody sprawiły niepowtarzalny klimat atmosferę rywalizacji. Na jednej
z przerw gościnnie wystąpiła grupa taneczna Quatro tańca nowoczesnego formacji

Flash Dance z dębskiej podstawówki. Najprzyjemniejszą częścią imprezy było jednak uhonorowanie zwycięzców. Było o co zawalczyć,
bo nagrody były wyjątkowo atrakcyjne laptop,
tablet, smartwatch, bony do emipku czy realna
gotówka.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Komisja
Oświaty i Spraw Społecznych we współpracy
z nauczycielami Szkół Podstawowych z terenu gminy. Nagrody zostały ufundowane przez:
Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Studium Języków Obcych, APPORT, Rustikalne co nieco,
Uprate, IPPL, Pizzeria Drewutnia.

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

DĘBSKA MŁODZIEŻ I JEJ POMYSŁ NA SIEBIE ...

R

ozważania na temat współczesnego świata, o jego problemach, zagrożeniach z różnych sfer życia, a także o poszukiwania szczęścia, nie przemijających wartościach, dekalogu,
talentach i przede wszystkim o sile jednostki….
o tych i innych ważnych sprawach mogła usłyszeć i podyskutować nasza dębska młodzież
podczas koncertu zespołu FULL POWER SPIRIT. Na spotkaniu, które zorganizowało Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem” 16 lutego
br. uczestniczyła ponad setka uczniów, byli to
reprezentanci 6 klas ze wszystkich szkół podstawowych gminy tj. z Dębego, Cyganki, Rudy
i Górek oraz młodzież z Gimnazjum Gminnego.
Impreza w rytmie hip-hopu zbudowała ciepły
i aktywny dialog. Jednomyślnie padło stwierdzenie, że warto ZNALEŹĆ POMYSŁ NA
SIEBIE, że warto wziąć swoje życie we własne
ręce by realizować marzenia, dążyć do lepszego jutra dla siebie, ale też i dla swojej rodziny,
społeczności koleżeńskiej czy społeczności lokalnej… bo życie mamy jedno i od nas zależy
jak go przeżyjemy!!!

Tym mocnym kręgosłupem nasza gminna
młodzież rozpoczęła podróż tworzenia MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY. W niedalekiej
przyszłości planujemy warsztat teoretyczno-praktyczny z administracji samorządowej oraz
umiejętności mediacji. Kolejnym etapem będzie
już kampania wyborcza i same wybory.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

FERIADA 2015

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

Z

N

owy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy od
przygotowań do zabawy choinkowej. Zarówno dzieci z przedszkola jak i szkoły podstawowej uczestniczyły w balu przebierańców.
Wszyscy obecni reprezentowali postacie z różnych bajek. Podczas wspólnych pląsów, maluchy znakomicie się bawiły. Dopełnieniem zabawy były paczki ze słodyczami, które mali podopieczni zajadali z ogromnym apetytem.
Za nami kolejne uroczystości, Dzień Babci
i Dziadka pozostawił po sobie same przyjemne wspomnienia. Mali podopieczni z ogromnym zaangażowaniem recytowali wierszyki
oraz śpiewali piosenki. Cała uroczystość połączona była z Kolędowaniem. Gratulujemy solowego występu Oli z Klubu Przedszkolaka, która
swoim przepięknym śpiewem zadziwiła wszystkich zaproszonych gości. Dzieci wręczyły laurki
i niespodzianki swoim Dziadkom, a następnie
zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji
słodki poczęstunek.
Pogoda coraz bardziej nas rozpieszcza, a to
pozwala na dłuższe spacery, podczas których wspólnie zauważamy zmiany zachodzące
w przyrodzie. A to oznacza, że już niebawem
rozpoczną się przygotowania do Wielkanocy.
Już nie możemy się doczekać przygotowywania
prac o tej właśnie tematyce. Jest to bardzo twórczy a zarazem wyciszający czas dla naszych maluchów. Zatem korzystając z tej okazji, życzymy
ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.
Szanowni Państwo,
zbliża się termin rozliczenia PIT za 2014 rok

więc chcielibyśmy aby ten 1% wrócił do Naszej
Lokalnej Społeczności. W Naszej Szkole bardzo
brakuje nowoczesnych narzędzi takich jak tablica multimedialna. Jednocześnie wszyscy chcemy zapewnić dobry start dzieciom (w 2014 roku
został zakupiony mikroskop).
W związku z tym zwracamy się o podjecie decyzji i przekazaniu 1% ze swojego podatku dochodowego.
Możesz tego dokonać gdyż współpracujemy z Organizacją Pożytku Publicznego PTTK
w Mińsku Mazowieckim” KRS – 000039939
Aby wsparcie na pewno trafiło do Szkoły bardzo ważne jest to aby wpisać: Cel szczegółowy
– Stowarzyszenie „Sosenka” oraz wyrazić zgodę na ujawnienie danych.
Potrzebne będzie duże zaangażowanie gdyż
cel jest ambitny ale przysłowie mówi „ziarno do
ziarnka a zbierze się miarka”.
DZIĘKUJEMY
Danuta Zduńczyk

Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”

Taekwon-do przyznawanie stopni
uczniowskich rozpoczyna się od 10 cup,
a kończy się 1 cup. Kolejne kolory pasów to: biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony. Pas mistrzowski jest czarny, a stopnie mistrzów to tzw.
dan. Numerację zaczyna I dan, a kończy IX dan.
Egzaminy na stopnie uczniowskie
W dniach 10-11 stycznia Szkoła Podstawowa
w Cygance stała się miejscem biwaku dla Akademii Sztuk Walki. Ponad 60 adeptów Taekwon-do pod okiem 3 trenerów przygotowywało się

ny spacer po starówce.... Nasza młodzież jest
aktywna - również politycznie. Korzystając
z okazji bycia w Warszawie, odwiedziła najważniejsze miejsce w polityce – parlament. Tutaj zostali przyjęci przez samego wicepremiera
Janusza Piechocińskiego. Dębska młodzież już
w niedalekiej przyszłości będzie mogła swój głos
- pewniej i konkretniej wyrażać w naszej gminie,
a to za sprawą tworzącej się Młodzieżowej Rady
Gminy Dębe Wielkie.
Kolejną atrakcją były oczywiście stałe rozrywki uwielbiane przez małych i dużych: wyjazd do
kina, na basen, na kręgle i bilard oraz kulki. Na
ostatni dzień przypadły rozgrywki sportowe, które uhonorowały najlepszych. W oficjalnym zakończeniu uczestniczył sam wójt gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, który był pod wrażeniem
tak licznych radosnych buziek. By zatrzymać tą
piękną chwilę na dłużej wszyscy uczestnicy FERIADY 2015 zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie,
a odchodząc każdy otrzymał jeszcze niespodziankę - upominek.
Powyższe przedsięwzięcie było ogromnym wyzwaniem logistycznym i marketingowym. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy,
przychylności wielu instytucji i przede wszystkim pracy wielu wielu wolontariuszy udało się.
Wszystkim tym osobom Serdecznie DZIĘKUJEMY. Dziękujemy również naszej wspaniałej młodzieży – tej mniejszej i większej – że
w tym roku byli WYJĄTKOWĄ ZAŁOGĄ – KOCHANI TAK TRZYMAĆ!!!
Anna Piotrkowicz

anny Mazurowskiej (I dan).
Aby otrzymać stopień w Taekwon-do – czyli
CUP, należało zaprezentować wymagane układy, techniki, zdać sprawdzian siłowy – pompki,
brzuszki, przysiady, a nawet łamanie desek. Poza tym, taekwondecy mają obowiązek poznania
teorii o TKD, czyli historii, życiorysu twórcy
TKD – gen. Choi Hong Hi, koreańskich nazw
technik i pozycji. Na szczęście wszyscy wykazali się wystarczającą wolą walki i hartem ducha
i teraz mogą się pochwalić wyższymi stopniami
w Taekwon-do ITF. Serdecznie gratulujemy!
FERIE CZYLI ZIMOWE SZALEŃSTWO
Tegoroczne zimowisko z Akademią Sztuk
Walki zgromadziło ponad 140 dzieci i dorosłych
na dwóch turnusach. Od 16 do 23 stycznia w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym „Pawlikówka” wypoczywali młodsi uczestnicy, natomiast drugi tydzień ferii (23-30 stycznia) należał
do nieco starszej ekipy ASW. Nad zdrowiem i
bezpieczeństwem czuwała kadra wychowawcza
w składzie: Dawid Matwiej, Monika Wtulich,
Joanna Mazurowska; w pierwszym tygodniu
także Mirosława Popławska.
Główną atrakcją zimowska było oczywiście
tzw. „białe szaleństwo”, czyli jazda na nartach
i snowboardzie na zakopiańskim stoku Harenda
i w miejscowości Małe Ciche. Nawet ci, którzy
nie szusowali wcześniej po stokach, szybko pod
okiem instruktorów: Dawida Matwieja i Michała Sobieraj podłapali technikę. Poza tym, wśród

atrakcji można wymienić jazdę na łyżwach, jabłuszkach czy sankach, wspólne śpiewanie przy
ognisku, kalambury i koncert muzyki góralskiej w Karczmie Muzykancko. Natomiast, za
najlepszą część obozu zimowego można uznać
wyjazd na gorące termy w Białce Tatrzańskiej,
gdzie oprócz basenów termalnych do dyspozycji
była także strefa zabaw. Wypoczynek w Zakopanem zakończyło zwiedzanie skoczni narciarskiej i pamiątkowe zakupy na Krupówkach.
Dziękujemy wszystkim za udane zimowisko
i zapraszamy na obozy letnie, które odbędą się
w lipcu – w Gdyni i w Augustowie.
NASZE SUKCESY
W sobotę 7 lutego 2015r. w hali sportowej
w Dębem Wielkim miała miejsce Dębska Gala Sportu. Impreza ma na celu podsumowanie
osiagnięć sportowych, a także wyłonienie najlepszych sportowców i trenerów w naszej gminie. Również kadra Akademii Sztuk Walki została nominowana do tych prestiżowych nagród.
W kategorii Najlepszy Zawodnik Open Katarzyna Mazurowska otrzymała nagroda III stopnia, natomiast Monika Wtulich – nagrodę II
stopnia. Wśród Najlepiej Rokujących Zawodników kat. open wyróżnienie przypadło Weronice Berdyńskiej. Z kolei, Dawid Matwiej został
uhonorowany statuetką dla Najlepszego Trenera. Serdecznie gratulujemy! Taekwon!

Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”

Marta Kąkol
Sekretarz Stowarzyszenia „Sosenka”

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

W

imowe ferie organizowane przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” od czterech lat,
z roku , na rok stają się coraz bardziej popularne,
chętnych przybywa, a program zajęć za każdym
razem inny. Mała statystyka tego roku: uczestniczyła prawie setka dzieci - dwie grupy wiekowe
klasy 1-3 i 4-6 po 45 osób, przez 4 dni kursowały dwa autokary, każda grupa odwiedziła 8 miejsc,
liczba osób wspierających -wolontariuszy to 23
osoby : 14 nauczycieli i 9 rodziców.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Aktywnie wypoczywam i poznaję”… po krótce…
Na dobry początek dzieci zostały pozytywnie zachęcone i zakręcone poprzez specjalne warsztaty
przeprowadzone przez bardzo sympatyczne panie
z nowatorskiego projektu „Przerwa dla ucznia”,
które pokazały wiele ciekawych gier, zabaw na integrację i dobrą zabawę – do kontynuowania równieżw przyszłości. Oczywiście był też sport – zawody, rozgrywki sportowe tenisa i halówki, a także nowość -fitness dla dziewcząt oraz spotkanie z
dietetyczką.
Ważnym elementem sytemu poznawania jest
bezpośredni kontakt z tematem, dlatego w tym
roku postawiliśmy na kilka ciekawych wycieczek. Najbardziej wyczekiwaną atrakcją była wystawa lego na Stadionie Narodowym. Tutaj zakres oraz możliwości małych klocków zachwyciły nie jedno oko, a pamiątkowych zdjęć
nie było końca. Wiele pozytywnych emocji było również na „trasie piłkarza” za sprawą, której uczestnicy mogli na chwilę poczuć się samymi gwiazdami futbolu. Kolejną atrakcją tzw.
z dreszczykiem była wycieczka do muzeum
w Pałacu Kultury i Nauki na wystawę pająków. Kochamy naszą stolicę i jej najpiękniejsze
miejsca, dlatego zdecydowaliśmy się na wspól-

do egzaminów na stopnie uczniowskie. Dawid
Matwiej (V dan) poprowadził treningi praktyczne z technik i układów TKD. Natomiast Monika Wtulich (II dan) i Joanna Mazurowska (I dan)
uczyły m.in. historii Taekwon-do, kim był gen.
Choi Hong Hi, tłumaczono też zasady zachowania się na sali i sekrety Taekwon-do. Najlepiej
przygotowani mogli jeszcze na biwaku zaliczyć
pewne elementy z całego egzaminu, czyli: teorię,
siłę i rozciąganie. W międzyczasie na biwakowiczów czekały gry i zabawy: tenis stołowy, hokej,
piłka nożna. Wieczorem przy
gitarowym akompaniamencie
miało miejsce wspólne śpiewanie.
W ostatnim tygodniu przed
feriami w sekcjach Akademii
Sztuk Walki odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie
Taekwon-do – tj. w Cygance,
Brzezinach, Brzózem, Dębem
Wielkim, Mińsku Mazowieckim i Stojadłach. Ponad 100
apeptów koreańskiej sztuki
walki przystąpiło do sprawdzianu swoich umiejętności
pod okiem egzaminatorów:
Dawida Matwieja (V dan),
Moniki Wtulich (II dan) i Jo-

Monika Wtulich
Stowarzyszenie Akademii Sztuk Walki
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GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Z

a nami już kolejna odsłona Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego, który miał miejsce
31 stycznia 2015r. w hali sportowej w Dębem
Wielkim. Turniej został zorganizowany przez
Sekcję Tenisa Stołowego lokalnego klubu sportowego „Płomień” w osobach: Katarzyny Gańko oraz Rafała Wtulicha. Blisko 50 zawodników
rywalizowało w pięciu kategoriach. Na najlepszych czekały pamiątkowe statuetki ufundowane przez Wójta gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego, który objął patronat nad tym
sportowym wydarzeniem.
Poniżej publikujemy wyniki:
I. Kat. S.P. I-III
1. Konowrocki Piotr, 2. Kaczmarek Gabriel,
3. Ostrowski Szymon
II. Kat. S.P. IV-VI
1. Tkaczyk Antoni, 2. Makowski Oliwier,

3. Ostrowski Krystian
III. Kat. Dziewczęta z S.P. oraz Gimnazjum
1. Tkaczyk Weronika, 2. Szostak Magdalena,
3. Szymczuk Aleksandra
IV. Kat. Gimnazjum
1. Kacprzyk Jakub, 2. Bątruk Paweł,
3. Szymczuk Karol
V. Kat. OPEN
1. Kacprzyk Jakub, 2. Sławomir Pawłowski,
3. Szwajkowski Jurek
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

GALA SPORTU

K

ultura fizyczna i sport to bardzo ważne dzieciny, które gmina Dębe Wielkie
wspiera i w które inwestuje. Podsumowując
rok 2014 to m.in. pierwszy rok działalności nowo wybudowanej i wyczekiwanej hali sportowej, czy otwarcie wielofunkcyjnego boiska
w Cygance. Najważniejszą i najcenniejszą jednak tej dziedziny są przede wszystkim sportowcy, którzy dzielnie trenują i osiągają sukcesy
w skali gminy, powiatu, województwa, kraju
czy zagranicy. Od czterech lat corocznie na początku roku w gminie Dębe Wielkie jest organizowana „Dębska Gala Sportu”, która wyłania
laureatów oraz nagradza zwycięzców.
Tegoroczna impreza przypadła na 7 lutego
2015r. Na wstępie prowadzący Galę – uczniowie
Gimnazjum Gminnego przywitali zaproszonych gości. W uroczystości wzięli m.in. Radny
Powiatu Ireneusz Piasecki, Radni Gminy Dębe Wielkie: Mirosław Siwik, Grzegorz Wojda,
Leszek Woźnica, Teresa Piotrkowicz, Urszula
Pacyga-Glanowska, Marek Sieradzan, Krzysztof Rudaś, Mariusz Kacperkiewicz, Skarbnik
Gminy Bożena Kot, Sekretarz Gminy Stanisław Kierat, Przewodniczący Powiatowej Rady
Ludowego Związku Sportowego Henryk Smuga, Przewodniczący Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Mińsku Mazowieckim
Józef Tkaczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie Małgorzata Rudnik, Wicedyrektor
Gimnazjum Gminnego Olga Laskowska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Agnieszka Wojda, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Dębem Wielkim Bożena
Adamiec, Prezes Akademii Sztuk Walki Dawid
Matwiej, Prezes Klubu Kolarskiego V-MAX Jacek Tomkiewicz, sołtysi , dziennikarze lokalnej
prasy i mediów oraz liczni mieszkańcy.

Oficjalnego otwarcia Gali Sportu 2015 dokonał
osobiście Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, który podsumował rok 2014 oraz
zdradził kolejne plany inwestycyjne. Następnie
przyszła kolej na uroczyste wręczenie nagród
przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej Leszka Woźnicę oraz Wójta Gminy Krzysztofa Kalinowskiego.
STATUETKI OTRZYMALI:
W kategorii Najlepszy Sportowiec – szkoły
podstawowe:
* Nagroda I stopnia – Michał Szczygielski –
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
* Nagroda II stopnia – Mateusz Piotrkowicz –
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
* Nagroda III stopnia – Natalia Sasin – Szkoła
Podstawowa w Rudzie
W Kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik –
szkoły podstawowe:
*Mateusz Krawczyk – Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
W Kategorii Najlepsza Drużyna – szkoły
podstawowe:
• Nagroda I stopnia – drużyna Cheerleaderek ze
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim w składzie: Maria Brzózka, Daria Bielińska, Julia Kalinowska, Kalina Kotomska, Kinga Królikowska, Natalia Lesińska, Ewelina Nowak, Patrycja Sulejewska, Aleksandra Szatańska, Justyna
Zawada, Oliwia Woźnica, Małgorzata Nieborek, Karolina Wawer, Natalia Przybysz, Patrycja Szczepanik, Nina Wieczorek, Aleksandra
Przybysz
• Nagroda II stopnia – drużyna piłki nożnej
i piłki ręcznej chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim w składzie: Michał Szczygielski, Jakub Piotrkowicz, Patryk Rygalski,
Dominik Opejda, Marcin Czerederecki, Szy-
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mon Pietrzak, Krystian Czerwiński, Krzysztof
Pasik, Adam Piekut, Kacper Zagórski, Maksymilian Lisiecki, Mateusz Piotrkowicz, Antoni
Tkaczyk, Mateusz Krawczyk
• Nagroda III stopnia - ex aequo – drużyna piłki
nożnej ze Szkoły Podstawowej w Rudzie (młodsza) w składzie: Patryk Siporski, Bartłomiej Pękacki, Maciej Jagliński, Jan Wieczorek, Artur
Szopa, Wiktor Wilczyński oraz drużyna piłki
nożnej ze Szkoły Podstawowej w Rudzie (strasza)
w składzie: Sebastian Górecki, Kacper Konowrocki, Sebastian Linde, Wojciech Marzec, Igor Porębski, Patryk Przybylski, Bartosz Rabczewski.
W kategorii Najlepszy sportowiec – Gimnazjum Gminne:
* Jarosław Pasik
W kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik –
Gimnazjum Gminne:
* Aleksandra Sasin
W kategorii Najlepsza Drużyna – Gimnazjum Gminne:
* Drużyna Piłki nożnej chłopców w składzie: Jarosław Pasik, Michał Malesa, Karol Zbrożek, Daniel Zdun, Oskar Wojdyga, Bartek Woś, Bartek
Siwiec, Radek Tkaczyk, Michał Chrzanowski
W Kategorii Najlepszy Sportowiec – open:
* Nagroda I stopnia – Jakub Soszka z Klubu Kolarskiego V-MAX
* Nagroda II stopnia – Monika Wtulich z Akademii Sztuk Walki
* Nagroda III stopnia – Katarzyna Mazurowska
z Akademii Sztuk Walki
W Kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik
– open:
* Ewelina Nowak z Klubu Kolarskiego V-MAX
W kategorii Najlepsza Drużyna – open:
* Drużyna Piłki nożnej Gminno Ludowo
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” w składzie: Daniel Głuchowski, Łukasz Kielak,Mateusz Wojda, Mateusz Malesa, Radosław Malesa,
Kamil Dróżd, Bartek Niemczyk, Mateusz Cacko, Arkadiusz Mróz, Mateusz Król, Mateusz
Kowalczyk, Maciej Czerwiński, Kamil Konowrocki, Paweł Kowalski Piotr Rogala, Grzegorz

Siporski
W kategorii Najlepszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego
* Józef Tkaczyk – nauczyciel Gimnazjum
Gminnego
W kategorii Najlepszy Trener
* Dawid Matwiej – trener Akademii Sztuk Walki
Oficjalna część została uatrakcyjniona przez
barwne, rytmiczne, akrobatyczne występy taneczne i muzyczne dziewcząt z dębskiej podstawówki oraz Gimnazjum Gminnego. Oprawą
muzyczną natomiast zajęli się sprawnie didżeje
z Gimnazjum Gminnego. Na zakończenie dwie
organizacje sportowe działające na terenie gminy Dębe Wielkie – wręczyły Wójtowi Gminy
Krzysztofowi Kalinowskiemu – pamiątkowe
upominki: koszulkę klubową z herbem gminy Dębe Wielkie przez Prezesa Kluby V-MAX
Jacka Tomkiewicza oraz dyplom uznania „Dla
Przyjaciela Siatkówki w Klubie Metro Warszawa” przekazanego w imieniu Zarządu Klubu
Metro Warszawa przez trenera siatkówki Klubu
Metro Dębe Wielkie Roberta Szumowskiego.
Niewątpliwie sport w naszej gminie jest na wysokim poziomie, czego dopełnieniem są czołowe miejsca na podium, czy wyróżnienia. Z kolejnym rokiem rozwijają się nowe kierunki dyscyplin sportowych, powstają nowe szkółki. Promując dewizę „ w zdrowym ciele zdrowy duch”
życzymy wszystkim sportowcom sukcesów,
a mieszkańcom chęci do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej zapraszając do działających
na terenie Gminy Dębe Wielkie organizacji prowadzących działalność sportową.

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW

„GRAMY DLA OTYLKI”

N

W

dniu 8 lutego 2015 r. odbył się charytatywny turniej piłki nożnej halowej pod hasłem
„Gramy dla Otylki”. Celem przewodnim akcji
było zebranie pieniędzy na rehabilitację 5 letniej
Otyli Król – córki piłkarza z drużyny „Płomień”
Dębe Wielkie.
W turnieju wzięło udział 20 drużyn z okolicznych miejscowości a także z Mińska Mazowiec-kiego, Stanisławowa, Wołomina oraz Warszawy.
Po zaciętej rywalizacji i olbrzymiej dawce sportowych emocji, turniej wygrała drużyna „Pub Offside” z Wołomina. Drugie miejsce wywalczyła
drużyna „Żaglówki” z Mińska Mazowieckiego,
a trzecie drużyna „Korsarze” również z Mińska
Mazowieckiego. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Mateusz Król, najlepszym strzelcem – Jacek Gomulski a najlepszym bramkarzem
– Mateusz Baj z drużyny „Fanatycy”. Najlepsze
drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz medale ufundowane przez organizatorów.

Podczas turnieju udało się zebrać kwotę 2340 złotych, która w całości została przekazana na zabiegi rehabilitacyjne małej Otyli. Dodatkowo, akcję
finansowo wsparły lokalne firmy tj. Drewutnia,
Biuro Art, Aldamir, Mateusz i Grzegorz Wojda
Ubezpieczenia oraz Apport Logistyka Sp. z o. o.
Turniej został zorganizowany przez kolegę taty Otyli z drużyny „Płomień” Dębe Wielkie –
Mateusza Wojdę oraz kibiców – Jakuba Malesę
i Adama Lesińskiego. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Dębe”.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie oraz uczestnictwo w turnieju.
Alicja Denkiewicz

TURNIEJ O PUCHAR ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

D

nia 22 lutego 2015 w L.O. w Sulejówku odbył się Turniej Tenisa Stołowego o puchar
Żołnierzy Wyklętych.
Blisko 60 zawodników rywalizowało w 3 kategoriach: młodzież do lat 16, mężczyźni oraz kobiety.
Na zawodach nie mogło zabraknąć zawodników
z Naszej Gminy, którzy w ośmioosobowym składzie reprezentowali Sekcję Tenisa Stołowego
z Dębego Wielkiego. Po czterech zaciętych pojedynkach, Weronice Bogusz udało się zdobyć
III miejsce. Dawid Ostrowski, który po długim
i trudnym finałowym meczu, musiał uznać wyższość rywala, ostatecznie zajął II miejsce. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale z rąk żołnierza Armii Krajowej, partyzanta – Pana Ryszarda
Mikołajczuka.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału. Kolejny turniej tenisa stołowego rozegramy w marcu,
tym razem u Nas, w dębskiej hali sportowej.
W rywalizacji udział wzięli:
1. Krystian Ostrowski
2. Dawid Ostrowski - II miejsce

3. Szymon Ostrowski
4. Weronika Bogusz - III miejsce
5. Oliwier Makowski
6. Piotr Kanclerz
7. Karol Szymczuk
8. Rafał Wtulich

Rafał Wtulich

Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

I TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

„P

o dłuższej przerwie w odmienionym składzie stawiamy sobie nowe cele i wyzwania”
– takie jest motto Zrzeszenia LZS powiatu Mińskiego. Jest to dopiero początek działań LZS-u
w Naszym Powiecie.
Dlatego na przełomie lutego oraz marca (28.0201.03.2015r.) odbył się „I Turniej Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży szkolnej”. Organizatorami imprezy byli: Rafał Wtulich - pełnomocnik do spraw
sportu w gminie Dębe Wielkie i sekretarz Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych Powiatu
Mińskiego, a także Henryk Smuga (prezes LZS)
i Stefan Czajkowski (członek LZS).
W ciągu dwóch dni, w rywalizacji udział wzięło
blisko 150 dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego. Uczestnicy
rywalizowali w czterech kategoriach:
- dziewczęta ze szkół podstawowych,
- chłopcy ze szkół podstawowych,
- dziewczęta z gimnazjum,
- chłopcy z gimnazjum.
Na koniec turnieju odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców. Puchary, medale i dyplomy wręczył wójt gminy Krzysztof Kalinowski – główny fundator imprezy.
WYNIKI:
I. Kategoria: dziewczęta ze Szkół Podstawowych:
1)
S. P. Wiśniew
2)
S.P. Jakubów
3)
S. P. Dębe Wielkie
„Pączki bez rączki”
II. Kategoria: chłopcy ze Szkół Podstawowych:
1)
S. P. Pustelnik

GIMNAZJUM GMINNE
W DĘBEM WIELKIM
asi tenisiści w składzie: Thomas Biernacki, Paweł Bątruk i Karol Szymczuk zdobyli upragnione „złoto” po zaciętych ale „nie
aż tak trudnych” spotkaniach jak się okazało
w rozmowie z podopiecznymi po zawodach. Trafiliśmy na dosyć mocną grupę, w której znalazły się: Stara Niedziałka, Mrozy i Gimnazjum
Nr 3 z Mińska Mazowieckiego. Wszystkie mecze chłopaki wygrali bezapelacyjnie, w tym
dwa bez straty żadnego seta. W ćwierćfinale trafiliśmy na drużynę z Dobrego nie dając im najmniejszych szans. W rundzie półfinałowej wygraliśmy z historyczną już dla nas drużyną
z Pustelnika, z którą przez ostatnie 2 lata przegrywaliśmy w meczach o 3 miejsce. Tym razem
nasi zawodnicy okazali się dużo lepsi, wygrywając pewnie i dosyć wysoko, zapewniając sobie
wejście do finału. W finałowym meczu z Wielgolasem wygraliśmy bez utraty seta. Nadmienię,
że w całym turnieju brało udział aż 15 drużyn
z powiatu mińskiego. W historii naszego Gimnazjum ani razu nie mieliśmy miejsca na podium w tej dyscyplinie sportu. Niebawem będziemy reprezentować powiat miński na zbliżających się zawodach regionu siedleckiego,
w których weźmie udział aż 9 powiatów. Jeszcze
raz wielkie gratulacje i trzymamy mocno kciuki
za naszych Mistrzów na kolejnym etapie zmagań
sportowych. 20 lutego wzięliśmy udział w zawodach z pływania (Mistrzostwa Mazowsza), które odbyły się w Mińsku Mazowieckim. Wystartowała tylko sztafeta chłopców i zdobyła bardzo
dobre piąte miejsce. Wzięliśmy udział w 17 edycji
piłkarskiego turnieju dla młodzieży gimnazjalnej
„Coca - Cola Cup 2015”. Do turnieju zostały zgłoszone dwie drużyny dziewcząt i chłopców. Pierwsze rozgrywki ruszają 10 marca. 1 marca odbył się
I turniej piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży LZS powiatu mińskiego. I miejsce w kategorii
dziewcząt klas I - II zajęły piłkarki z naszego Gimnazjum. Wśród chłopców klasy I zajęliśmy dobre
IV miejsce, a zwycięzcami całego turnieju była
drużyna chłopców klas II.
Zebrała i opracowała: Olga Laskowska
Zastępca Dyrektora Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim

2)
3)

S. P. Ruda „Meteor”
S. P. Dębe Wielkie
„Sto twarzy grzybiarzy”
III. Kategoria: Dziewczęta z Gimnazjum:
1)
Gim. Dębe Wielkie „Lejdis Team”
2)
Gim. Jakubów
IV. Kategoria: Chłopcy z Gimnazjum:
1)
Gim. Dębe Wielkie
„ Płomień Dębe Wielkie”
2)
Gim. Jakubów
3)
Gim. Pustelnik
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak
wszystkim uczestnikom!
Zapraszamy do udziału w następnych sportowych imprezach. Na marzec planowany jest turniej tenisa stołowego, a na przełomie kwietnia
i maja zamierzamy zorganizować turniej warcabów i szachów.
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
Nie możemy zapomnieć o naszych sportowcach,
którzy licznie uczestniczą w różnych zawodach.
9 stycznia odbył się Finał Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców. Zajęli oni III miejsce. A reprezentowali nas: Szczygielski Michał, Piotrkowicz
Jakub, Czerederecki Marcin z kl.VIb, Czerwiński
Krystian, Pasik Krzysztof, Pietrzak Szymon, Piekut Adam, Kotomski Jakub z kl. VIa, Lisiewski
Maksymilian, Piotrkowicz Mateusz oraz Antoni
Tkaczyk z kl. Va. 12 stycznia odbyła się I Runda
Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym Chłop-ców. Naszą szkołę reprezentowali: Czerederecki
Marcin z klasy VIb, Makowski Oliwier oraz Bątruk Krzysztof z klasy Va. Chłopcy uplasowali się
na I miejscu awansując do Mistrzostw Regionu.
Dziewczynki również uczestniczyły w I rundzie
Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym.
W reprezentacji naszej szkoły wzięły udział:
Marta Morawska z klasy VIa, Magdalena Szostak oraz Matylda Tkaczyk z klasy VIb. Dziewczęta uplasowały się na III miejscu. 9 lutego odbyła się I Runda Mistrzostw Powiatu w Unihokeju
Chłopców. Zawody miały miejsce w hali sportowej w Dębem Wielkim. Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn. Zawody zostały rozegrane w systemie „każdy z każdym”. Nasi chłopcy awansowali
do finału, gdzie zajęli II miejsce zapewniając sobie udział w Mistrzostwach Regionu Siedleckiego. Wspomnieć należy także, że uczniowie podczas tegorocznej Gali Sportu, która miała miejsce
w hali sportowej w Dębem Wielkim 7 lutego zostali nagrodzeni. I tak Michał Szczygielski z kl.
VIb zajął I miejsce w kategorii „Najlepszy Sportowiec”, a Mateusz Piotrkowicz z kl. Va II miejsce w tej sa-mej kategorii. W Kategorii Najlepiej
Rokujący Zawodnik – szkoły podstawowe I miejsce zajął Mateusz Krawczyk z kl. IVb, w Kategorii

SPORT

Najlepsza Drużyna – szkoły podstawowe nagrodę I stopnia – otrzymała drużyna Cheerleaderek
w składzie: Maria Brzózka, Daria Bielińska, Julia
Kalinowska, Kalina Kotomska, Kinga Królikowska, Natalia Lesińska, Ewelina Nowak, Patrycja
Sulejewska, Aleksandra Szatańska, Justyna Zawada, Oliwia Woźnica, Małgorzata Nieborek, Karolina Wawer, Natalia Przybysz, Patrycja Szczepanik, Nina Wieczorek, Aleksandra Przybysz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, medali
i pucharów.
zebrała i opracowała:
Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE
Dnia 28 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w I Turnieju Piłki Nożnej Halowej L.Z.S.
Powiatu Mińskiego, który odbył się w Zespole
Szkół w Dębem Wielkim.
W skład drużyny „Sokół Cyganka”, reprezentującej naszą szkołę weszło dziesięcioro uczniów,
w tym jedna dziewczyna. Byli to uczniowie klas
IV- VI: Michał Szuba, Krzysztof Urban, Mateusz
Urban, Kinga Całun, Roguski Damian, Mateusz
Piekut, Mikołaj Roguski, Krzysztof Gańko, Piotr
Szuba, kapitanem drużyny był Krystian Ostrowski. Opiekunem grupy była p. Karolina Buta.
Turniej rozpoczął się o godz. 9 meczami czterech drużyn dziewczęcych. Około godziny 12:40
rozpoczęły się mecze ośmiu zgłoszonych drużyn
chłopców. Nasi uczniowie „Sokół Cyganka” byli
w grupie „B”, mieli rozegrać mecze z trzema drużynami – drużyną SP z Pogożeli, SP Dębę Wielkie „Tęczowi Wojownicy”, SP Dębę Wielkie „Sto
twarzy grzybiarzy”. Drużyna z Pogorzeli nie pojawiła się na turnieju, wszystkie drużyny w grupie
„B” wygrały walkowerem 0:3. Drużyna z Cyganki zagrała jako ostatnia. Z drużyną Dębe Wielkie
„Tęczowi Wojownicy” przegrała 0:2, z drużyną
SP Dębę Wielkie „Sto twarzy grzybiarzy” przegrała 1:2. Gola dla naszej drużyny strzelił Michał Szuba – uczeń klasy szóstej. Naszym chłopcom nie udało się wyjść z grupy. Uczniowie SP
w Cygance zbyt długo czekali na swój mecz, co
zwiększało ich stres i napięcie. Swoim udziałem
w turnieju podkreśli, że zwycięstwo nie jest najważniejsze, ważna jest wytrwałość, wola walki,
gra zespołowa.
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE
Wiele powodów do radości dostarczyli nam
szkolni sportowcy, którzy zostali wyróżnieni
w Gminnej Gali Sportu i tak w:
• Kategorii: „Najlepszy Sportowiec – szkoła podstawowa” nagrodę III stopnia otrzyma-ła uczennica klasy IV Natalia Sasin;
• w kategorii: „Najlepsza Drużyna - szkoła podstawowa klasy młodsze” statuetkę III stopnia
otrzymali chłopcy w składzie: Patryk Siporski,
Bartłomiej Pękacki, Maciej Jagliński, Jan Wieczorek, Artur Szopa i Wiktor Wilczyński;
• w kategorii: „Najlepsza Drużyna szkoła podstawowa klasy IV – VI” zespół w skła-dzie: Sebastian Górecki, Kacper Konowrocki, Sebastian
Linde, Wojciech Marzec, Igor Porębski, Patryk
Przybylski, Bartosz Rabczewski również otrzymał nagrodę III stopnia.
Z sukcesu i pucharu za II miejsce cieszyli się również chłopcy reprezentujący naszą szkołę 28 lutego 2015 r. na I Powiatowym Turnieju Halowym.
Naszą szkołę reprezentowali tam chłopcy z klas
IV - VI: Patryk Przybylski, Sebastian Linde, Kacper Konowrocki, Igor Porębski, Dawid Chojecki,
Kamil Parol, Daniel Marczak, Adam Owsianko
i Jan Wieczorek.

Zebrała i opracowała
Pani Elżbieta Zgódka
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Rudzie
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TURNIEJ O „PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE”

T

egoroczny Gminny Turniej Piłki Nożnej
Halowej o „Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie” - wyczekiwana impreza dla fanów
i miłośników piłki nożnej, odbyła się 15 marca 2015r. w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Dębem Wielkim. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn: „Samorząd i Przyjaciela”, „Sami Swoi”, „Koma”, „Prezes i Spółka”, „Walencja”, „Milan”, „Brzozowa”, Bomba-Team”,
„Kaleczniaki”, „Eskimosi”, Mal-Pol”. Drużyny rywalizowały pomiędzy sobą w dwóch
grupach, z czego do ćwierćfinału zakwalifikowały się na następujące drużyny: „Koma,
„Prezes i Spółka”, „Sami Swoi”, „Walencja”,
Bomba-Team”, „Eskimosi”, „Kaleczniaki”,
„Mal-Pol”. W półfinale zacięcie rywalizowały pomiędzy sobą drużyny: „Koma”, „Prezes i Spółka”, „Sami Swoi’, „Bomba Team”.
Po wyczerpujących zmaganiach w finale spotkały się drużyny: „Koma”, „Prezes i Spółka”, „Sami Swoi”. Finał okazał się być zwycięskim dla drużyny: „BOBBA TEAM”
i to Oni zdobyli Główną nagrodę – czyli Pu-

char Wójta Gminy Dębe Wielkie. O to zwycięzcy: Mateusz Wojda (kapitan), Bartek Malesa, Michał Malesa, Robert Zawadzki, Paweł
Jarzębski, Piotr Poławski, Eryk Sadurek, Mateusz Malesa, Kamil Nidzgorski. Drugie miejsce zajęła drużyna „SAMI SWOI” w składzie:
Kapitan drużyny: Grzegorz Siporski, Wojciech Jackiewicz, Jarosław Siporski, Jarosław
Konowrocki, Kamil Konowrocki, Mateusz
Kacprzyk, Patryk Sado. W meczu o III miejsce drużyna „Koma” w składzie Piotr Kiszczak (kapitan), Marcin Pechcin, Waldemar
Krawczyk, Daniel Smuga, Arkadiusz Mróz,
Mateusz Król, Krzysztof Zalewski, Dariusz
Hyjek wygrała z drużyną „Prezes i Spółka”
w składzie: Mirosław Garbecki (kapitan),
Szymon Górecki, Mateusz Cacko, Michał
Ambroźkiewicz, Przemysław Bortkiewicz,
Mirosław Czmoch, Karol WIelgoławski, Kamil Czuna, Sylwester Miauczak.
Wszystkie cztery drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a za zajęcie
trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymały
także medale. Wszystkie nagrody ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
Na turnieju również zostali wyłonieni i uhonorowani najlepsi. Królem
strzelców
tegorocznego turnieju został KAMIL
KONOWROCKI
z drużyny „Sami Swoi”,
najlepszym bramkarzem
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ERYK SADUREK z drużyny „Bomba Team”,
a najlepszym zawodnikiem - GRZEGORZ
SIPORSKI z drużyny „Sami Swoi”. Zawodnikom zostały wręczone statuetki i pamiątkowe dyplomy.
Dla wszystkich zawodników i uczestników Turnieju organizatorzy przygotowali poczęstunek w sali baletowej, na
których czekała tradycyjnie grochówka Pana Tadzia i pyszne domowe wypieki przygotowane przez Panie emerytki
z dębskiego Koła Emerytów. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie z OSP
Dębe Wielkie. Po oficjalnym zakończeniu nastąpiła chwila dla reporterów.
Gratulujemy zwycięzców i do zobaczenia za
rok !!

Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

Z ŻYCIA SZKÓŁ

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

I

już półmetek roku szkolnego 2014/2015 za nami. Czas na małe podsumowanie.
Uczniowie naszego gimnazjum brali udział
w konkursach i osiągali świetne wyniki. W Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Damian
Murach z klasy IIIc zajął I miejsce w powiecie
i V w województwie. W Wojewódzkim Konkursie
Literackim Mikołaj Mazurowski z klasy IIIc zajął
III miejsce. III miejsce zajęły również: Marta Cudnik z klasy IIIb w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej oraz Julia Garbecka z klasy IIIa
w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”. Podczas Korowodu Kolędowego 2014
III miejsce zdobyli „Dębscy Herodzi”. Za udział
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym nagrodzony został Paweł Bątruk z klasy IIIa. Sześć klas
uczestniczy w konkursie „Między nami czytelnikami” pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego. Uczniowie klas drugich i trzecich
wzięli udział w szkolnym etapie dwujęzycznego Świątecznego Dyktanda Językowego. Trzech
uczniów przystąpiło do kuratoryjnego konkursu
„Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”. W ramach
projektu edukacyjnego trwa całoroczny konkurs
wiedzy historyczno-literackiej „Podróż przez epoki”. Odbyły się: Szkolny i Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Szkolny i Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania oraz Szkolny Konkurs Zakładkowy. Trwa Nieustający Konkurs Biblioteczny.
Uczniowie brali udział w akcjach „Pola Nadziei”,
„Góra Grosza” i WOŚP.
REALIZOWANE PROJEKTY
Rozpoczęto realizację projektu „Chcesz zmieniać świat – wolontariat jest dla Ciebie” , którego celem jest uwrażliwienie na potrzeby innych.
W ramach projektu finansowanego ze środków
unijnych pt. „Moja przyszłość” uczniowie naszej
szkoły korzystają z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz uczęszczają na zajęcia doradztwa zawodowego. W ramach projektu
odbyła się również wycieczka do Centrum Nauki
Kopernik.
„PAROSTATKIEM W PIĘKNY REJS”.

19 lutego gimnazjaliści zaprosili Seniorów „Parostatkiem w piękny rejs”.
Tym razem bawiliśmy naszych Gości zmieniając
repertuar w zależności od zwiedzanego portu. Artyści przypominali polskie wersje takich przebojów jak: „I do, I do, I do” Abby, „Comment ca va?”
The Shorts, „Que sera, sera” Doris Day. Nie zabrakło również i polskich przebojów Anny Jantar,
Alibabek, Anny German. Zaprezentowano bardzo
ciekawy repertuar, także w językach rosyjskim
i niemieckim. Nie zabrakło też scenek kabaretowych, które brawurowo odegrali: Joanna Westerlich, Miłosz Szwajkowski i Bartosz Sieradzan.
Scenografia, wykonana przez nauczycieli oraz
naszych uczniów, stworzyła uroczą atmosferę.
Młodzież gimnazjum zamieniła się w kelnerów

i kelnerki, z wielką wprawą obsługujących drogich Seniorów. Wszyscy zaproszeni Goście otrzymali piękne upominki. Wcześniej jednak rozlosowano wyjątkowe prezenty ufundowane przez
redakcję „Nowego Dzwonu”. Były to cztery wejściówki na występ kabaretu Młodych Panów. Uroczystość nie odbyłaby się gdyby nie osoby za nią
odpowiedzialne. A były to Panie: Sylwia Szymczak – scenariusz i reżyseria oraz dekoracje, Do-

rota Późniecka – muzyka, przygotowanie chóru
i solistów, Barbara Czabańska – dekoracje, Monika Budzińska, Renata Dołkowska, Magdalena
Dymek – organizacja kawiarenki, przygotowanie
kelnerów, Bożena Caban – Drzewińska – przygotowanie miniśpiewnika, fotografia, Małgorzata
Bedyńska – oprawa wizualna.
WYCIECZKI I INNE WYDARZENIA
W lutym oprócz imprezy dla Seniorów odbyły
się: Dębska Gala Sportu oraz półfinał Gminnej
Ligi Szkół. Dębska Gala Sportu, podczas której
zostały wręczone pamiątkowe statuetki i dyplomy za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej odbyła się 7 lutego. Pan Józef Tkaczyk, nasz nauczyciel, został uhonorowany na-

grodą dla najlepszego nauczyciela w-f, zaś uczeń
Jarosław Pasik otrzymał wyróżnienie dla najlepszego sportowca gimnazjum, Aleksandra Sasin
okazała się najlepiej rokującym zawodnikiem,
a nagrodę dla najlepszej drużyny wśród gimnazjalistów wręczono drużynie piłki nożnej. Te pełne
napięcia chwile zostały uświetnione, m. in. występem zespołu tanecznego dziewcząt Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim w układach przy-

gotowanych przez panią Sylwię Potapczuk. Nad
przebiegiem całej imprezy czuwali konferansjerzy
Anna Sierpińska i Sebastian Gańko. 14 lutego w
naszym gimnazjum odbył się półfinał Gminnej
Ligi Szkół. Do konkursów przedmiotowych przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych gminy
Dębe Wielkie. Rywalizacja była zacięta. Gimnazjaliści, którzy byli organizatorami, spisali się
na medal. Uczestnicy Gminnej Ligi Szkół mogli
skosztować słodkich wypieków przygotowanych
przez naszych uczniów. Laureatom gratulujemy.
24 lutego Martyna Chacińska-Pawlak, Anna Kalinowska i Justyna Kulma–Mazurek zorganizowały wycieczkę do Warszawy na „Niewidzialną Wyswę” oraz na film pt. „Carte Blanche”. Uczniowie
zwiedzając „Niewidzialną Wystawę” i oglądając
film poznawali świat bez użycia zmysłu wzroku.
Dzięki wycieczce dowiedzieli się jak można pomóc osobom niewidomym i jak je zrozumieć. Mogli uwrażliwić się na problem osób niewidomych
i zintegrować się z nimi. 4 marca Marta Samoder
i Martyna Chacińska-Pawlak zorganizowały wyjazd do Teatru Buffo na sztukę pt. „The Wave”,
przedstawianą w języku angielskim i przygotowaną przez profesjonalnych amerykańskich aktorów. Sztuka miała na celu zaznajomić uczniów
z elementami kultury krajów anglojęzycznych,
rozbudzić zainteresowanie językiem angielskim
oraz pogłębić wiedzę językową.
21 marca odbył się Dzień Otwarty dla uczniów
klas szóstych szkół podstawowych i ich rodziców.
Otwierając drzwi naszej szkoły dla młodszych kolegów chcieliśmy pokazać miejsce, w którym każdy gimnazjalista spędza wiele godzin nie tylko na
nauce ale również na rozwijaniu swoich zainteresowań. Zapoznaliśmy szóstoklasistów z planami
na nowy rok dotyczącymi klas profilowanych oraz
terminami testów sprawdzających, które umożliwią naukę w wybranej klasie.
Serdecznie zapraszamy.
Zebrała i opracowała: Olga Laskowska
Zastępca Dyrektora Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

C

zas przerwy świątecznej upłynął bardzo szybko. 5 stycznia był pierwszym dniem nauki po
długim odpoczynku. Humory jednak dopisywały,
gdyż tego właśnie dnia w naszej szkole odbył się
bal noworoczny. Pierwsze bawiły się klasy młodsze. Już od rana na korytarzach można było zobaczyć wróżki, księżniczki, motylki, biedronki jak
również piłkarzy, batmanów. Szkoła przypominała
baśniowy świat. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów oraz przygotowanych przez rodziców smakołyków. Starsze klasy rozpoczęły bal noworoczny o godzinie 15.00. Wszyscy dobrze się bawili
i z chęcią brali udział w zabawach przygotowanych
przez animatorów, którzy przez cały dzień umilali
nam czas grając piękną muzykę.
WESOŁA NOWINA
6 stycznia w Gminnym Domu Kultury
w Chrośli odbył się VI Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”. Nie mogło nas zabraknąć, dlatego jak co roku, wspólnie kolędowaliśmy
z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie. Wśród laureatów znalazła się Patrycja Melkowska, która zajęła II miejsce w kategorii klas I-III. Chór naszej
Szkoły oraz duet Magdy Puła i Oli Chałupki zdobyły wyróżnienie w kategorii klas IV-VI. Wyróżnienie otrzymał również zespół rodzinny w składzie: Nina Wieczorek, Dominik Wieczorek, Natalia Rek, Mikołaj Rek.

GMINNA LIGA SZKÓŁ I INNE
W sobotę 14 lutego odbyła się Gminna Liga
Szkół - półfinał. W dalszej rywalizacji reprezentować nas będą: Jakub Skorupa i Sławomir
Piotrzkowicz. Zatem trzymamy kciuki i życzymy wygranej. Uczniowie bardzo chętnie biorą
udział w konkursach. Wyłoniono najlepsze prace w konkursie poetyckim pod hasłem: „Mój
wiersz o Patronie Szkoły”: I miejsce Natalia
Przybysz kl. VB, II miejsce Andżelika Chrza-

nowska kl. VB, III miejsce Wiktoria Wrzesień
i Maja Sidney Vivarelli kl. Vb. W konkursie literacko – plastycznym „Moja ulubiona książka” wyróżniono pracę Andżeliki Chrzanowskiej
z kl. VB. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.
,,W krainie pluszowego misia”, który zorganizowany został w związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych uczniów. Dzieci pokazały, jak wiele mają pomysłów, aby przedstawić swojego ulubieńca.
W konkursie udział wzięło 67 uczniów z klas 0III. Wybór był bardzo trudny, dlatego wszystkie
dzieci które wzięły udział w konkursie otrzymały
słodką nagrodę oraz pamiątkowy dyplom. Laureatami zostali: I miejsce - Maja Przywuska, Magdalena Paplak, II miejsce - Natalia Rowińska, Kinga Florkiewicz, III miejsce - Krzysztof Puła.
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd Uczniowski przygotował I kwartale roku kilka niespodzianek dla uczniów. Jedną
z nich był finał akcji „Góra Grosza”, podczas którego zebraliśmy rekordową sumę 1094 zł. Wielką
popularnością cieszyła się także Poczta Walentynkowa. Liczba walentynek spowodowała, że Grupie Szkolnych Amorów 3 dni zajęło dostarczanie
miłosnych i przyjacielskich wyznań. Samorząd
Uczniowski zorganizował również Konkurs Walentynkowy, którego laureatkami zostały Alicja
Papis i Maja Gąsior oraz Światowy Dzień Kota,
podczas którego zaroiło się na szkolnych korytarzach od kotków i koteczków, gdyż dzieci przebrały się za swoich pupilów.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
13 lutego w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie, pod kierunkiem Barbary Laskowskiej, Marzeny Borcuch, Renaty Bąk, Iwony Słodow-

nik i Joanny Nejman przygotowali wierszyki.
W pierwszej części dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce, które były wyrazem podziękowania dla Dziadków za ich miłość, serce
i wszystko to, co robią dla swoich wnuków. Dziadkowie otrzymali również prezenty od wnucząt.
Po prezentach przyszedł czas na koncert piosenek
z czasów, kiedy babcia i dziadek byli jeszcze młodzi. Nasi goście usłyszeli takie przeboje jak: „Złoty pierścionek”, „Rudy rydz”, „Kochać”, „Trzynastego”. W niejednym oku zakręciła się łezka.
Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie
„100” lat i słodki poczęstunek – tort z racami. Było to niezapomniane spotkanie integrujące dzieci,
rodziców i dziadków ze społecznością szkolną.
KONKURSY
Wychowankowie świetlicy przystąpili do konkursu plastycznego zorganizowanego przez sklep
zoologiczno – wędkarski w Mińsku Mazowieckim pt. „Moje ulubione zwierzątko”.
Do finału zakwalifikowały się następujące osoby: Oriana Szyjanowicz
kl. IIb, Milena Sulik kl.
Ia, Dominika Sulik kl.
IIa, Kinga Florkiewicz kl.
IIIa, Jan Szmajda kl. IIIa.
Wyróżnienie otrzymała
Milena Sulik z kl. Ia.
17 lutego dzieci ze świetlicy szkolnej wzięły
udział w II Powiatowym
Turnieju Tańca „Wytańczyć marzenia”. Organizatorem turnieju był
Zespół Szkół Miejskich
nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dziewczynki

przygotowały dwa występy – grupowy i solowy.
W tańcu grupowym wystąpiły: Kinga Florkiewicz IIIa, Ala Turkowicz IIIa, Marta Szatańska
IIa, Julia Siporska IIa, Magda Paplak IIIb, Patrycja
Melkowska IIIb. W tańcu solowym zaprezentowała się Nina Wieczorek z klasy IIIa. Oryginalność
układu choreograficznego, dobór muzyki, piękny
strój i ogólne wrażenie artystyczne zdecydowały
o tym, że Nina zdobyła I miejsce w turnieju tańca.
Otrzymała ogromne brawa, dyplom, puchar i nagrodę. Dziękujemy dziewczynkom za wspaniałe
reprezentowanie naszej szkoły.

zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

Z

okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Cygance wraz z wychowawczyniami p. Katarzyną Krajewską i p. Danutą
Piotrkowicz przygotowały program artystyczny, który zaprezentowały 15 stycznia 2015 roku
w naszej szkole w obecności przybyłych gości.
W formie wierszy i piosenek dzieci złożyły Dziadkom i Babciom serdeczne życzenia, wyraziły im
swoją wdzięczność i szacunek. Obdarowały przybyłych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, zorganizowanym przez rodziców. Babcie i Dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków.
Towarzyszyły im radość i uśmiech na twarzy,
z uwagą wysłuchali programu artystycznego, który zaprezentowali im ich wnukowie.
BAL CHOINKOWY
W czwartkowe popołudnie 15 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbywała się kolejna uroczystość. Czas karnawału stał się okazją do zorganizowania balu choinkowego w Szkole Podstawowej w Cygance. Dzięki współpracy: Samorządu
Szkolnego, nauczycieli, dużego zaangażowania
i poświęcenia Rodziców cała społeczność szkolna miała okazję się spotkać i razem świetnie się
bawić. Na sali gimnastycznej udekorowanej balonami, oświetlonej reflektorami sceniczny-

mi rozbrzmiewała muzyka, w rytm której pojawiały piękne królewny, pszczółki, biedronka, smerf, żołnierz, policjant oraz wiele postaci
z bajek i dziecięcych marzeń. O oprawę muzyczną zabawy noworocznej zadbał p. Marek Kowalczyk. Uczniowie na parkiecie mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami tanecznymi. Do zabawy
włączyli się także rodzice i nauczyciele. Dla dzieci
przygotowano słodki poczęstunek. Podczas zabawy choinkowej wszyscy niecierpliwie oczekiwali
na przyjście wyjątkowego gościa – Mikołaja, który miał dla każdego dziecka w prezencie paczkę
słodyczy.
NIESAMOWITY ŚWIAT KLOCKÓW LEGO
Dnia 12 lutego 2015 roku pod opieką p. Katarzyny Krajewskiej i p. Małgorzaty Tyrańskiej dzieci
z oddziału przedszkolnego, z klasy drugiej
i czwórka dzieci z klasy trzeciej zapoznały się
z ekspozycją największej w Polsce wystawy budowli z klocków LEGO zaprezentowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mogły podziwiać konstrukcje znanych postaci z bajek i filmów, pojazdów, najsłynniejszych budowli architektonicznych np. Pałacu Kultury, Stadionu Narodowego. Duże wrażenie na dzieciach wywarł
11-metrowy Titanic zbudowany z 500 000 klocków. W organizacji wyjazdu pomagali rodzice, za
ich pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
13 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Brzezinach odbył się finał II Konkursu Informatycznego „KLIK”, który został zorganizowany
w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”. W konkursie uczestniczyli szóstoklasiści
i gimnazjaliści z gmin: Halinów, Wiązowna i Dębe Wielkie. Szkołę Podstawową w Cygance reprezentowali uczniowie klasy szóstej: Daria Dębska, Karolina Gańko i Michał Szuba pod opieką p.
Krzysztofa Więcha. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch etapach. Szóstoklasiści
w pierwszym etapie w szkołach macierzystych
musieli wykazać się wiedzą praktyczną. W dru-

gim etapie uczniowie rozwiązywali w szkole
w Brzezinach test wiedzy dotyczący ogólnych zagadnień informatycznych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Po zsumowaniu punktów komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Miejsce
III zajął uczeń naszej szkoły: Michał Szuba. Nasze uczennice: Karolina Gańko zdobyła miejsce
czwarte, Daria Dębska – miejsce szóste.
Zebrała i opracowała
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
FERIE, FERIE I PO FERIACH…
Czas ferii dla naszych uczniów minął pod znakiem odpoczynku, zbierania potrzebnej energii, ale i także aktywności przygotowanej przez
Szkołę. Bowiem w pierwszym tygodniu ferii
nasi uczniowie mogli liczyć na ciekawe zajęcia
tematyczne - ruchowe, plastyczne, językowe,
muzyczne, rekreacyjne itp. I choć nie udało się
ulepić bałwana - z powodu wiosennej aury - to
jednak atrakcje przygotowane przez nauczycieli
rekompensowały brak zimy za oknem.
CO W SZKOLE PISZCZY?
9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Pizzy. Samorząd Uczniowski wspólnie
z opiekunem przygotował miłą niespodziankę zamówił pyszne pizze i częstował uczniów oraz
nauczycieli. Każdy zajadał się włoskim przysmakiem. Z kolei 13 lutego – uczciliśmy Święto Zakochanych, potocznie zwane Walentynkami. Od niemal dwóch tygodni specjalnie przygotowana skrzynka zapełniała się sukcesywnie
kartkami walentynkowymi. Obdarowani zostali
wszyscy - mali, duzi, nauczyciele, panie woźne,
obsługa.
Miło nam ogłosić, że jeden z naszych uczniów-

Michał Laskus, będzie reprezentował naszą
Szkołę w zmaganiach finałowych Gminnej Ligi
Szkół. Trzymamy kciuki! W lutym odbyło się
także spotkanie z policjantami, dla klas IV-VI
była to pogadanka na temat Cyberprzemocy, dla
klas 0-III rozmowy na temat bezpieczeństwa.
KONKURSY, PROJEKTY
Nasi uczniowie już przygotowują się do rozmaitych konkursów. W marcu czeka na nich: Warszawska Syrenka - konkurs Recytatorski, a także Pangea i Kangurek Matematyczny. Szóstoklasiści po raz kolejny zmierzyli się z próbnym

sprawdzianem z wydawnictwem WSiP, dnia
4 marca. Stale bierzemy udział w projektach:
Bezpieczny Dom, Puchatek w kl. I. Z kolei na
kwiecień zaplanowaliśmy zbiórkę makulatury.
Od września uruchamiamy w naszej Szkole zajęcia szachowe. Będą prowadzić je przeszkoleni
w tym celu nasi nauczyciele, którzy już powoli
wdrażają uczniów do świata szachów…
WYCIECZKI
Jeździmy, zwiedzamy, bogacimy swą wiedzę… W marcu czeka na najmłodszych wyjazd
do Wedla oraz Stadion Narodowy, a starsi zwiedzą Manufakturę Cukierków i Niewidzialną
Wystawę w Warszawie. Wszyscy zaś uczniowie
w co każdą środę wyjeżdżają na basen do Mińska Mazowieckiego.
PODZIĘKOWANIA
Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania
dla pana Jarosława Fiutkowskiego za ufundowanie i wykonanie gabloty na sztandar Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach. Dzięki staraniu i współpracy z Dyrekcją
Szkoły p. Renatą Osica-Duszczyk oraz inicjatywie Przewodniczącej Rady Rodziców p. Jolan-

ty Pitury z firmą Lighthouse Consultants Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa przy ul. Paryskiej 23A w Warszawie placówka wzbogaciła
się o stroje sportowe marki Adidas z logotypem
Szkoły. Również dzięki zaangażowaniu i pracy
Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Sekretarza p. Beaty Suchockiej dnia 7 lutego odbył
się Bal Karnawałowy, z którego zysk w całości
został przekazany na fundusz Rady Rodziców.
Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę
wszystkich gości przybyłych na bal oraz do rodziców, którzy przygotowali pyszne ciasta i włączyli się organizację balu.
CO NOWEGO?
W planach Szkoły jest termomodernizacja budynku. Raz w miesiącu gościmy kino w szkole, przed nami: Dzień Kobiet, I Dzień Wiosny,
Obchody Dnia Ziemi, dni tematyczne przygotowane przez Samorząd Szkolny, konkursy czytelnicze, liczne ciekawe wycieczki i spektakle.
Na pewno nuda Nam nie grozi!
Zebrała i opracowała Katarzyna Wolska
Nauczyciel polonista
Szkoły Podstawowej w Górkach

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

W

Rudzie czas płynie bardzo szybko. Tak
niedawno ubieraliśmy choinkę i śpiewaliśmy kolędy, a tu już czas zabrać się za robienie
palm i malowanie pisanek, bo Wielkanoc tuż,
tuż...Aż trudno uwierzyć, że szkolny dzwonek
już ponad sto razy witał uczniów i obwieszczał
początek kolejnego, pełnego wrażeń i nauki, dnia.
CO SIĘ U NAS DZIAŁO?
Po przerwie świątecznej wróciliśmy do szkoły wypoczęci i pełni pozytywnej energii, więc
chętnie zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wolontariusze pojawili się na
szkolnym balu karnawałowym oraz kwestowali
na ulicach. Tanecznym krokiem dotarliśmy do
końca semestru, który jednym przyniósł radość
i dumę z osiągniętych wyników, innym coś zupełnie przeciwnego. Najlepszymi wynikami
mogli się pochwalić: Aleksandra Górecka (5,0),
Patrycja Górecka (5,0), Zyta Kocak (5,2) i Eli-

za Serafin (4,9) oraz Tomasz Owsianko (4,75)
z klasy VI, w klasie V najlepsze wyniki osiągnęli Aleksandra Ciszkowska (5,1), Bartłomiej Przybysz (5,0), Paulina Reda (5,2), Mateusz Strzałek
(5,1), Piotr Suchocki (4,8), natomiast w klasie VI
tytuł prymusa zdobyli Wojciech Marzec (5,0)
i Łukasz Smoliński (5,3).100 % frekwencję mieli: Paulina Pipczyńska, Julia Krasuska, Mikołaj
Jagliński, Kinga Jackiewicz i Natalia Jarzębska.
FERIE SPĘDZALIŚMY AKTYWNIE
Życie ucznia, jak powszechnie wiadomo, nie jest
łatwe, bo klasówki, kartkówki, konkursy i inne
tego typu rzeczy bardzo go męczą, więc nasi
uczniowie z radością żegnali szkołę w piątek 16
stycznia, by rozpocząć czas błogiego lenistwa.
Gdy jedni śmigali na nartach i desce, inni korzystali z oferty przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Rudzie „W stronę
marzeń” i dofinansowanej przez Urząd Gminy.
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A było w czym wybierać! Miłośnicy Hobbita
mogli wybrać się na trzecią część filmu o jego
przygodach. Na wielbicieli słodkości czekał wyjazd do fabryki krówek. Można było też wziąć
udział w warsztatach z psami
i popatrzeć w oczy ośmiornicy, rekinowi i innym mieszkańcom głębin podczas seansu
w kinie Imax. Wizyta w teatrze
pozwoliła maluchom nie tylko poznać przygody Plastusia,
ale też, dzięki lekcji teatralnej,
rozpoznawać rodzaje lalek. teraz teatr już nie ma przed nimi
tajemnic. Ci, którzy nie mieli
ochoty na wyjazdy mogli ciekawie spędzić czas w szkole.
Czekały tu na nich rozgrywki
sportowe, warsztaty kulinarne,

potyczki matematyczne i „świat ukryty pod mikroskopem”.
dokończenie na str. 15

Z ŻYCIA SZKÓŁ
dokończenie art ze str.14

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Ferie minęły bardzo szybko. Wróciliśmy do

szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom. Do półfinału Gminnej
Ligi Szkół zakwalifikowało się pięciu naszych uczniów. Trzem z nich
szczęście sprzyjało i będą reprezentować naszą szkołę w rozgrywkach
finałowych. Jesteśmy dumni i trzymamy kciuki za: Łukasza Smolińskiego, Wojciecha Marca i Sebastiana Góreckiego.
Samorząd Uczniowski dba, by w szkole nie ziało nudą. Był konkurs na najładniejszą kartkę

walentynkową, działała walentynkowa poczta. Nie zabrakło też, długo wyczekiwanej przez
uczniów, dyskoteki.
Rada Rodziców też o nas nie zapomina i dlatego w Tłusty Czwartek pałaszowaliśmy pyszne
pączusie. Na kolejne atrakcje Rodzice zarabiali
fundusze podczas Walentynkowego Balu.
CO NAS CZEKA
W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
Już wkrótce będziemy witać wiosnę i obchodzić „Imieniny szkoły”. 23 marca będzie się

u nas wiele działo... będą pokazy, warsztaty
i przeróżne inne atrakcje. Najważniejszym wydaje się jednak fakt, że będziemy gościć wolontariuszy z Malezji, Brazylii i Kazachstanu. Będą
oni prowadzić zajęcia oraz uczestniczyć w naszym szkolnym życiu. Wezmą również udział
w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik oraz
do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Rudzie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

CZYTELNICTWO W 2014 ROKU
W 2014 roku ze zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim oraz Filii bibliotecznej w Cygance korzystało 1183 czytelników.
Wypożyczono 19326 książek i 831 czasopism.
W porównaniu do roku 2013 grono czytelników biblioteki powiększyło się o 19 osób, zanotowano również wzrost wypożyczeń o 1237
książek W czytelni udostępniono 1645 książek
oraz 1193 czasopisma. Z czytelni internetowej
skorzystało 1743 użytkowników.
Księgozbiór GBP i Filii wzbogacił się o 887
woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 466 książek, pozyskane dofinansowanie
w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek umożliwiło zakup 299 książek, 122 woluminy to dary
od czytelników i instytucji. Na dzień 31.12.2014
r. księgozbiór placówek liczył 21 548 książek.
GRZEGORZ KASDEPKE
SPOTKAŁ SIĘ Z CZYTELNIKAMI
W DĘBEM WIELKIM
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim 6 marca 2015 r. miała ogromną przyjem-

Grzegorz Kasdepke – ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu bajek i opowiadań dla dzieci, scenarzystą telewizyjnych programów (Ciuchcia , Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa) oraz seriali telewizyjnych. Jego
twórczość charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem psychiki dziecka i ciepłym humorem,
przez co bawi w równym stopniu najmłodszych
czytelników, jak i osoby dorosłe. Utwory bardzo
często kończą się morałem, pomagają młodemu
czytelnikowi lepiej zrozumieć otaczający świat i
poznać to, co dla niego niezrozumiałe i niejasne.
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in.
Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego za Kacperiadę, Nagrody Edukacja XXI za Co to znaczy
i Bon czy ton, wyróżnienie Polskiej Sekcji IBBY
za książkę Horror, czyli skąd się biorą dzieci, wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Książkę Roku za książkę Rózga, Małe pióro, za cykl książek
o Kubie i Bubie.

ność gościć jednego z najpopularniejszych,
współczesnych twórców literatury dziecięcej –
Grzegorza Kasdepke.
Dzięki uprzejmości strażaków z OSP w Dębem
Wielkim spotkanie odbyło się w pięknej, nowo odnowionej sali multimedialnej w centrum
miejscowości.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy III
szkół podstawowych z terenu całej gminy jak
również zainteresowani twórczością autora dzieci i dorośli użytkownicy biblioteki. Bohaterów
książek Pana Grzegorza dzieci doskonale znają
chociażby ze szkolnych podręczników. Pisarz
ma w sobie niezwykły dar nawiązywania kon-

taktu ze słuchaczami. Potrafi doskonale
znaleźć „wspólny język” z dziećmi. Jego barwne opowieści o bohaterach swoich książek zafascynowały zgromadzoną
publiczność. Opowiadał dzieciom co tak
naprawdę było inspiracją do pisania książek dla najmłodszych czytelników. Spotkanie nie mogło odbyć się bez głośnego
czytania. Można było wysłuchać fragmentów
książek, które czytał sam Grzegorz Kasdepke.
Pisarz niezwykle wyczerpująco odpowiadał, na
wszystkie pytania publiczności, a na zakończenie spotkania chętnie rozdawał autografy i wpisywał indywidualne dedykacje do swoich książek.
Tak fantastyczne spotkanie naładowało uczestników mądrymi, zabawnymi, pozytywnymi
treściami. Wszyscy nabrali ogromnej ochoty,
aby czytać książki Grzegorza Kasdepke.
Serdecznie dziękujemy Panom: Danielowi Nowak i Grzegorzowi Woźnica z OSP w Dębem
Wielkim za pomoc w przygotowaniu sali na
spotkanie.
Więcej na stronie internetowej biblioteki
www.gbpdebewielkie.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

E-DEKLARACJE W BIBLIOTECE
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem
Wielkim został uruchomiony program
e-Deklaracje. Przy jego pomocy można wypełnić oraz przesłać drogą elektroniczną zeznanie
roczne za 2014 r.
Należy pamiętać, iż złożenie rocznego zeznania nie wymaga podpisu kwalifikowanego lecz
dla uwierzytelnienia podatnika należy przygotować kwotę przychodu za rok 2013.

W GMINNYM PRZEDSZKOLU

A

u nas jak zawsze dzieje się coś ciekawego
i interesującego. Poza systematyczną realizacją programu edukacji przedszkolnej, zapewniamy naszym podopiecznym ciekawe przeżycia.
15 stycznia miał miejsce bal karnawałowy.
Każde dziecko przebrało się za swoją ulubioną
postać. Rodzice jak zawsze stanęli na wysokości
zadania i wykazali dużą pomysłowość w przygotowaniu strojów.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 i 22 stycznia zaprosiliśmy do naszego przedszkola Babcie i Dziadków z okazji Ich święta.
Uroczystość odbyła się w dwóch etapach: najpierw w grupie maluszków, a potem w grupie
pięciolatków. Dzieci przygotowały upominki
oraz program artystyczny. Każde dziecko wyrecytowało coś dla kochanych dziadków, a do
tego jeszcze tańce i piosenki. Na tę okoliczność
Pani Dyrektor zakupiła aparaturę nagłaśniającą. Dzieci entuzjastycznie podeszły do nowego
sprzętu i z zapałem wypowiadały się do mikrofonu i oczywiście nikt nie musiał się martwić
tym, że ma cichy głosik. Dzień Babci i Dziadka zakończył się słodkim poczęstunkiem. Czas
szybko minął w miłej i serdecznej atmosferze.

KOLOROWE DNI
Kolejny rok kontynuujemy zabawę w kolory.
W styczniu przypisaliśmy kolor niebieski, był to
także dzień smerfa. Przedszkole zamieniło się
w wioskę smerfów. Przypomnieliśmy sobie bajkowy świat, a dzieci zainicjowały nucenie melodii ze znanej bajki. Na podwieczorek była
smerfna, niebieska galaretka i babeczki z bitą
śmietaną, posypane niebieską posypką.
W lutym były walentynki, więc powiązałyśmy
ten zwyczaj z dniem koloru czerwonego. Serc
i serduszek nie zabrakło. Piękny wystrój przedszkola wzbudził najcieplejsze uczucia. Niezwykły efekt zawdzięczamy dzieciom, które wykonały walentynki.
Przed walentynkach był tłusty czwartek. Przedszkolaki zapoznały się ze staropolską tradycją,
a po zajęciach powędrowały do sklepu po
pączki. Nie był to zwykły spacer, jedno dziecko stwierdziło: „nie lubię pączków, ale dzisiaj
zjem.”
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
Kiedy ochłonęliśmy po tłustym czwartku i walentynkach - obchodziliśmy „Światowy Dzień
Kota”. W tym dniu, a było to 17 lutego dzieci
wczuły się w role miłych kiciusiów – mruczu-

siów. Buzie były wymalowane tak, że w przedszkolu zamiast dzieci były śliczne kotki, niektórzy mieli nawet przebrania. Wszyscy się świetnie bawili oraz poznali wiele nowych wiadomości związanych z kotami. Maluchy wykonały
ogromny plakat na temat: jaki jest kot, czego od
nas potrzebuje i co lubi. Dodatkowym emocjonalnym punktem tego dnia było rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pod tytułem: „Mój wymarzony kot”. Technika wykonania pracy była
dowolna, a pomysłowość i zaangażowanie rodziców przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Do przedszkola wpłynęło wiele
prac, w tym także prace przestrzenne.
Komisja miała przysłowiowy twardy
orzech do zgryzienia przy wyłanianiu
zwycięzców. Wszystkie prace zostały
docenione i nagrodzone.
KLOCKI LEGO
Hitem ostatnich dni była wycieczka
do Warszawy na wystawę największych budowli z klocków lego, która
odbyła się 9 lutego. Chociaż zwiedzanie trwało długo, gdyż ciekawych
eksponatów było bardzo dużo, to nie
czuliśmy zmęczenia. Dzieci często na

głos wyrażały zachwyt i podziw nad eksponatami.
25 lutego w grupie maluszków odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Dzięki temu rodzice mogli zaobserwować pracę swoich pociech w
grupie.
Przed nami obchody międzynarodowego dnia
teatru i nie tylko, ale o tym napiszemy następnym razem.
Zebrała i opracowała

Elwira Makowska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

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 40

40

140

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

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

Zastępstwo obsługa Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych

Aleksandra Nowak

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu, Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

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 42

Biuro podawcze

142

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 ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

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

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 756 47 44

44

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 70 58

45

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

ADRES REDAKCJI:
Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

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

25 757 70 57

55

25 757 70 57

47

25 757 70 57

47

47

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główny Księgowy

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła

REDAKCJA:
Aleksandra Nowak,
Katarzyna Padzik,

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

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
KLUB PRACY

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

OPRACOWANIE GRAFICZNE,
SKŁAD I ŁAMANIE: Anna Woźnica

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

DRUK:
Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin

