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IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
„WESOŁA NOWINA”
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE

W

pierwszym numerze Biuletynu nowej kadencji samorządu, pragnę osobiście gorąco
podziękować za udział w wyborach samorządowych i za ponowny wybór na Wójta Gminy Dębe
Wielkie. Udzielone mi poparcie 67% głosujących
jest dla mnie najlepszą nagrodą za ostatnie 4 lata
pracy na rzecz mieszkańców i wyrazem akceptacji
dla działań podjętych w czasie ostatniej kadencji.
Reelekcja przy tak dużym zaufaniu społecznym
zobowiązuje mnie jeszcze mocniej do wysiłków
aby mieszkańcom żyło się w naszej gminie coraz
lepiej a sama gmina dalej się rozwijała. Mimo wy-

jątkowo brudnej kampanii żywię nadzieję, że w
niedługim czasie powyborczy kurz opadnie i będziemy wszyscy współpracować dla dobra naszej
małej ojczyzny.
Przed nami kadencja kolejnych inwestycji przede wszystkim wodociągowo-kanalizacyjnych
i drogowych oraz dalszej poprawy jakości usług
publicznych realizowanych zarówno przez Urząd
Gminy jak i jednostki organizacyjne. Już w bieżącym roku zakończy się budowa 45km wodociągów zapoczątkowana w roku ubiegłym, uruchomiona rozbudowana oczyszczalnia ścieków. Roz-

poczną się prace projektowe nad kolejnymi kilkudziesięcioma kilometrami sieci wodociągowej
w północnej i południowej części gminy. Przeprowadzona zostanie gruntowna termomodernizacja
szkół i Urzędu Gminy.
Planuję przy współpracy z nowowybranymi radnymi rozwijać również sferę kulturalną i sportową.
Z początkiem nowego 2015 roku pragnę Państwu złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w nowym
roku, realizacji celów zawodowych i szczęścia w życiu prywatnym ale przede wszystkim zdrowia
i pogody ducha.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

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

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

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

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

S

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

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-

N

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

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

TABLICA OGŁOSZEŃ

REKLAMY W BIULETYNIE
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
w dalszym ciągu zamieszczać swoje reklamy w
Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie. Biuletyn gminny wydawany jest raz na kwar-

USŁUGA NEWSLETTER

logii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM
(w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani). Prosimy o dostosowanie się do zmian.
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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 9455 mieszkańców
na pobyt stały i 161 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 12 stycznia 2015r.)

INFORMACJE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

akład Komunalny w Dębem Wielkim przypomina, że wszelkie sprawy można załatwiać pod numerami telefonów: (25) 749-70-01
lub (25) 749-70-02, fax. (25) 749-70-03, za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zk.debewielkie@wp.pl, formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.zk.debewielkie.com lub osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. Zielonej 3, od poniedziałku
do środy w godzinach 800-1600, w czwartki
w godzinach 800-1800 oraz w piątki w godzinach
800-1400.
Zgłoszeń o wszelkich awariach związanych
z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza godzinami pracy Zakładu Komunalnego, w wolne soboty, niedzielę i święta można
dokonywać pod numerem telefonu 723-262-797.
SOBOTNIE DYŻURY
Ponadto informujemy, że dla wygody mieszkańców Gminy Zakład Komunalny w Dębem Wielkim prowadzi dyżury w godzinach
800 - 1400 w poniższe soboty:
10 stycznia 2015 r.,
7 luty 2015 r.,
7 marca 2015 r.,
11 kwietnia 2015 r.,
9 maja 2015 r.,
13 czerwca 2015 r.,
4 lipca 2015 r.,
1 sierpnia 2015 r.,
5 września 2015 r.,
3 października 2015 r.,
14 listopada 2015 r.,
5 grudnia 2015 r.

PODŁĄCZENIE
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w związku z prowadzoną 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 oraz Armii Krajowej.
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 dostępne 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.
Mieszkańcy ulic: Olszowej, Brzozowej, Baśniowej, Wesołej i Kościelnej o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej będą informowali na bieżąco.

P

odsumowując 2014 rok można stwierdzić, że był to rok sukcesu dla Członków
i Zarządu GSW DW. Zarządowi GSW udało
się odrobić minusowe saldo z 2013 r. i na dzień
30 listopada 2014 r. osiągnąć saldo dodatnie
z kwotą plus ponad 10.000 zł. Wszystkim
Członkom dziękujemy za dokonane wpłaty.
W 2014r. Zarząd GSW DW wykonał ponad
15 km konserwacji rowów melioracyjnych.
Szczegółowe informacje finansowe zostaną podane Członkom do wiadomości publicznej po
Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW DW .
Dobry pogodowo rok 2014 spowodował, że nie
występowały podtopienia i nie ujawniały się
awarie sieci drenarskiej. To umożliwiło przeznaczenie pieniądzy na konserwację rowów.
Ponadto udało się Zarządowi GSW DW wynegocjować porozumienia z instytucjami, w sprawie
odpłatności za przeprowadzoną konserwację rowów melioracyjnych. W toku są dalsze negocjacje
w sprawie porozumień z innymi instytucjami.
Ważne jest, abyśmy wszyscy zrozumieli, że
każdy obywatel, który odprowadza wodę do ro-

Dyrektor Zakładu Komunalnego

gnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Osoba wymagającą opieki musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 800 zł miesięcznie, od stycznia 2015 r. uległo zwiększeniu do kwoty 1200 zł
miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny (czyli przede wszystkim dzieciom na rodziców lub dziadków) a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby
otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy należy
spełnić kryterium dochodowe 664 zł na osobę
w rodzinie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje na temat świadczeń
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w pokoju 59 lub na stronie internetowej GOPS:
www.debewielkie.pl/g
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI
O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015
PROSZONE SĄ O ODBIÓR DECYZJI
W POK. 59.
Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wu melioracyjnego ma obowiązek uiszczania
za odprowadzaną wodę składki na konto GSW
DW. Tylko wtedy będą pieniądze na prowadzenie konserwacji.
Prosimy więc o wpłacanie składek członkowskich niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do
zapłaty. Wcześniejsze wpłaty pozwolą Zarządowi na zaplanowanie i realizację zadań do wykonania.
W sposób szczególny dziękujemy tym Członkom, którzy reagują na nasze prośby, maile
i wpłacają składki na konto GSW DW, koszą rowy lub wymieniają rury o zbyt małej średnicy.
Jako przykład można podać mieszkańca miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Porannej Rosy.
Tym Państwu, którzy jeszcze nie zapłacili
składki, dla ułatwienia podajemy konto bankowe GSW DW- BS MM 50 9226 0005 0000 0648
2000 0030.
Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca
Zarządu GSW DW

KARTA DUŻEJ RODZINY PROJEKT OGÓLNOPOLSKI
RÓWNIEŻ W NASZEJ GMINIE
Zapraszamy do Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
Referat Spraw Obywatelskich i Wojskowych, USC
I piętro pokój 31, tel. 25 756 47 30, 25 756 47 32

Grażyna Pechcin

G. O. P. S.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Zwiększeniu uległo kryterium dochodowe
uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego
i wynosi obecnie 574,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 664,00 zł netto na osobę w rodzinie w
przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Podstawą obliczenia
dochodu rodziny są dochody uzyskane w 2013
roku, z uwzględnieniem zmian tych dochodów
spowodowanych np. utratą czy uzyskaniem zatrudnienia. Do dochodu rodziny wliczane są
również dochody nieopodatkowane, takie jak
dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia socjalne czy otrzymywane alimenty lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tutejszym Ośrodku
wypłacane są pod koniec każdego miesiąca, od
25 dnia danego miesiąca do końca tego miesiąca
(np. od 25 listopada do 30 listopada). Ewentualne wcześniejsze wypłaty świadczeń związane są ze świętami występującymi w niektórych
miesiącach (np. Bożym Narodzeniem) i nie mają
wpływu na datę wypłaty świadczeń w kolejnym
miesiącu.
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom dorosłym
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz osobom posiadającym
umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
to 153,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub spokrewnionym opiekunom niepełnosprawnych dzieci, jeżeli nie podejmują lub rezy-

GMINNA SPÓŁKA WODNA

K

arta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci
- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas
trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem

„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny
wielodzietnej.
Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca przedsiębiorców do włączenia się do
Programu dla Rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest obniżenie kosztów codziennego życia, ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury
i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
oraz www.debewielkie.pl

Od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 12 stycznia 2015r.
wpłynęło 106 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karty odebrało 86 rodzin. Liczba wydanych kart 451

SYSTEM REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH
PRAWDOPODOBNIE OD MARCA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu
Rejestrów Państwowych (czyli centralnie skomunikowane wzajemnie rejestry – Rejestr Dowodów
Osobistych, rejestr PESEL, rejestr stanu cywilnego) o dwa miesiące (tj. od 1 marca 2015 r.).
Decyzja o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych pociągnęła za sobą
decyzję o zmianie terminu wejścia w życie trzech
ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych:
1. Ustawy o dowodach osobistych,
2. Ustawy o ewidencji ludności,
3. Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
W dniu 23 grudnia 2014r. opublikowana została
ustawa z dnia 17 grudnia 2014r. o zmianie ustawy
o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nią termin wejścia w życie trzech
wymienionych ustaw został przesunięty na dzień
1 marca 2015 r.
W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r.

mieszkańcy będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach. Jednak zmiana nas nie ominie.
Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje art. 47 ust.1
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2014r. poz. 1741), który mówi, że po dokonaniu
czynności rejestracyjnej aktu stanu cywilnego,
kierownicy urzędów stanu cywilnego będą zobowiązani do wydawania z urzędu, nieodpłatnie,
jednego egzemplarza odpisu skróconego danego
aktu stanu cywilnego.
WYMIANA DOWODÓW
Dowody osobiste podlegają wymianie między
innymi w związku z utratą jego ważności. Prosimy o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu osobistego. Jeśli skończyła lub kończy się jego
ważność, należy zgłosić się osobiście do urzędu
gminy z dwoma aktualnie zrobionymi fotografiami, celem złożenia wniosku o wydanie dowodu
osobistego. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie, a czas oczekiwania to około 3 tygodnie.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich i Wojskowych
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INFORMACJE

NOWA RADA GMINY DĘBE WIELKIE
SESJA INAUGURACYJNA

1

grudnia 2014r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Dębe Wielkie
w kadencji samorządu 2014-2018. Obrady otworzył
senior radny Pan Andrzej Wieczorek, następnie zostały wręczone radnym zaświadczenia o wyborze
przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Marka Michalewskiego, po czym odbyło
się uroczyste ślubowanie każdego radnego.
Kolejnym punktem sesji było głosowanie, które
wyłoniło Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcę Przewodniczącego oraz skład komisji: rewizyjnej, budżetu, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, edukacji i spraw socjalnych
Podczas sesji nastąpił również uroczysty moment
złożenia ślubowania przez Pana Krzysztofa Kalinowskiego - ponownie wybranego na wójta Gminy Dębe Wielkie.
Na sesji byli obecni również Z-ca Wójta Pan
Karol Chróścik, Skarbnik Pani Bożena Kot, Sekretarz Pan Stanisław Kierat oraz radni poprzedniej kadencji, sołtysi, mieszkańcy oraz
radni powiatowi Ireneusz Piasecki, Grzegorz
Gańko oraz Robert Grubek, który złożył gratulacje nowej radzie i obiecał wsparcie i pomoc

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii
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w powiecie.
Na zakończenie spotkania zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.
Oto skład obecnej rady:
Mirosław Siwik - Przewodniczący Rady Gminy
Dębe Wielkie
Grzegorz Wojda - Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy Dębe Wielkie
Elżbieta Bober
Bogdan Dziubek
Mirosław Garbecki
Marcin Grabarczyk
Mariusz Kacperkiewicz
Renata Karpińska
Bożena Kuszpit
Urszula Pacyga-Glanowska
Teresa Piotrkowicz
Marek Sieradzan
Krzysztof Rudaś
Andrzej Wieczorek
Leszek Woźnica

INFORMACJE

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

16

listopada 2014 r. przeprowadziliśmy najtrudniejsze (z organizacyjno-technicznego punktu widzenia) wybory. Wybieraliśmy
aż cztery „szczeble” organów samorządu terytorialnego tj. wójta, radę gminy, radę powiatu
i sejmik wojewódzki. Startujących było aż 258
kandydatów, z tego na stanowisko wójta - 4 kandydatów, na radnego gminy - 57 kandydatów, na

radnego powiatu – 27 kandydatów i do sejmiku województwa aż 170 kandydatów a mandaty mogli uzyskać: 1 kandydat na wójta, 15 kandydatów na radnych gminy, 4 kandydatów na
radnych powiatu i 9 kandydatów do sejmiku.
Na 7447 uprawnionych do udziału w wyborach
wydano 4003 wyborcom karty, tym samym frekwencja wyniosła 53,75%.

Głosów ważnych w wyborach wójta oddano 3943 czyli 98,5% z oddanych głosów.
Głosów ważnych w wyborach do rady gminy oddano 3858 czyli 96,38%.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY:
kandydat

głosów

%

39
36
130
25

16,96
15,65
56,52
10,87

29
54
81
37

14,43
26,87
40,30
18,41

112
155
22

38,10
52,72
9,18

okręg nr 1
AJDACKA Dorota
PRZYSOWA Katarzyna
KARPIŃSKA Renata
PORĘBSKI Andrzej
okręg nr 2
WOŹNICA Agnieszka
WÓJCIK Bogdan
DZIUBEK Bogdan
GŁUCHOWSKA Teresa
okręg nr 3
LARKOWSKA-PRZYBYSZ Anna
GARBECKI Mirosław
GRABOŚ Teresa
okręg nr 4
SASIN Marzena
WITECKI Jacek
KUSZPIT Bożena
ZDUŃCZYK Dariusz

38
65
77
28

18,27

81
72
81
27

31,03

102
8
67
24

50,75

25
40
63
70

12,63

31,25
37,02
13,46

okręg nr 5
PIOTRKOWICZ Teresa
PUŁAWSKI Waldemar
ZAJ Elżbieta
KOBZA Piotr

27,59
31,03
10,34

okręg nr 6
PACYGA-GLANOWSKA Urszula
ZGÓDKA Kamil
GŁÓWKA Bogdan
PIETRZAK Marcin

3,98
33,33
11,94

okręg nr 7
DRÓŻDŻ Kamil
ZAGAŃCZYK Aneta
GÓRNIK Krzysztof
RUDAŚ Krzysztof

W okręgu Nr 5 gdzie dwie osoby uzyskały taką
samą ilość głosów Gminna Komisja Wyborcza
przeprowadziła losowanie (zgodnie z art. 443 §

W

ybory do rady powiatu - okręg nr 4. Głosów ważnych oddano 3310 co stanowi
82,73% oddanych głosów i na poszczególne listy (
do rady powiatu zgłoszono 4 listy) oddano głosów:
lista nr 3 (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 1541
głosów, lista nr 7(KW Nowa Prawica — Janusza
Korwin-Mikke) – 91 głosów, lista nr 20 (KWW
Wspólnota Samorządowa - Razem) – 757 głosów
i lista nr 21(KWW Twój Powiat) – 921 głosów.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ile głosów
otrzymali kandydaci z naszej gminy, ile głosów
uzyskali kandydaci, którzy uzyskali mandaty i ilu
mieszkańcy naszej gminy wsparło swoimi głosami każdego z kandydatów.
Z listy nr 3:CISZKOWSKI Adam – 1967 (w naszej gminie 160), NOWAK Marcin – 273 (w naszej
gminie 202), GAŃKO Grzegorz- 555 ( w naszej

20,20
31,82
35,35

2 Kodeksu Wyborczego) i radną została Teresa
Piotrkowicz.

WYNIKI GŁOSOWANIA I WYBORÓW NA WÓJTA
kandydat
1
2
3
4

komitet wyborczy

KALINOWSKI Krzysztof

KWW
Kalinowski Wójtem
KOŃCZYK Rafał Jakub
KWW
Rafała Kończyka
RUCIŃSKI Tomasz
KWW
Tomasza Rucińskiego
WODNICKA Hanna Zofia
KWW
„Solidny Samorząd”
Kandydaci razem
kandydat

%
głosów
67.16

374

9.49

428

10.85

493

12.50

3 943

100

głosów

%

36
72
73

19,89
39,78
40,33

15
62
159
121

4,2
17,37
44,54
33,89

26
109
180
82

6,55
27,46
45,34
20,65

47
138
78

17,87

71
9
127
37

29,10

14
100
151
56

4,36

okręg nr 8
ŹRODOWSKI Tomasz
NIEMCZAK Paweł
WIECZOREK Andrzej
okręg nr 9
ROKICKA Joanna
ROMANOWSKI Bogdan
WOJDA Grzegorz
KONOWROCKI Jarosław
okręg nr 10
MELKOWSKA Iwona
WOJCIECHOWSKA-WÓJCIK Agnieszka
SIWIK Mirosław
SZWAJKOWSKI Jerzy
okręg nr 11
SZYJANOWICZ Agnieszka
SIERADZAN Marek
CZERWIŃSKA Beata

52,47
29,66

okręg nr 12
BARAN Wioletta
SELWESTER Iwona
KACPERKIEWICZ Mariusz
MIROS Przemysław

3,69
52,05
15,16

okręg nr 13
KOMOSA Krystyna
PIOTRKOWICZ Radosław
WOŹNICA Leszek
BANKIEWICZ Grażyna

31,15
47,04
17,45

okręg nr 14

14
63
173
41

FORYŚ Renata
GAŃKO Mariusz
GRABARCZYK Marcin
JACKIEWICZ Piotr

4,81
21,65
59,45
14,09

okręg nr 15

31
27
134
19

ŁUGOWSKA Renata
KOTOMSKI Grzegorz
BOBER Elżbieta
FRUBA Renata

gminie 499), MICHALEWSKA Małgorzata – 49
(w naszej gminie 34), RUCIŃSKI Tomasz – 475
( w naszej gminie 439), WIECZOREK Piotr – 475
(w naszej gminie 96).
Z listy nr 7: ROWICKI - BĄCZEK Jarosław – 33
( w naszej gminie 13).
Z listy nr 20: CHRÓŚCIK Karol – 292 (w naszej
gminie 285), TKACZYK Monika – 318 ( w naszej gminie 281), GRUBEK Robert – 611 (w naszej gminie 23), TKACZYK Józef – 122 (w naszej
gminie 110).
Z listy nr 21: PIASECKI Ireneusz – 589 ( w naszej gminie 122), GAŃKO Andrzej – 306 (w naszej gminie 289), REK Krzysztof - 252 ( w naszej gminie 242), GŁUCHOWSKA-ZAGÓRSKA
Cecylia – 194 (w naszej gminie 188). W miejsce
CISZKOWSKIEGO Adama, który został burmi-

głosów
ważnych
2 648

strzem Halinowa wszedł do rady powiatu Wieczorek Piotr. (Radni powiatu wpisani kursywą i pogrubionym tekstem).
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego - okręg nr 6. Głosów ważnych oddano 3109
co stanowi 77,73% oddanych głosów. Zgłoszono
14 list wyborczych, a 5% próg wyborczy osiągnęły listy:
Z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL 26,12%, lista
nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość 35,45%, lista nr
4 KW Platforma Obywatelska RP20,3% i te komitety podzieliły między siebie mandaty. Z listy
nr 1 do sejmiku weszli Augustyniak Mirosław,
Domżała Cecylia, Krupiński Marian, Orzełowska Janina; z listy nr 3 Piłka Marian, Wargocka
Teresa, Tchórzewski Karol, Żochowski Krzysztof;
z listy nr 4 Lanc Elżbieta.

14,69
12,80
63,51
9,00

Z terenu gminy mieliśmy dwie kandydatury do
sejmiku, z listy nr 1 Wodnicka Hanna i z listy nr
7 KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
CHOMKA Adam.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
uczestniczyli w wyborach. Szczególnie dziękuję osobom ze składów komisji wyborczych, sołtysom, mężom zaufania, pracownikom obiektów
gdzie miały siedziby komisje wyborcze i pracownikom urzędu gminy. Dzięki waszej rzetelnej pracy wybory przebiegły zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie Wyborczym i w przepisach
wykonawczych.
Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy - Urzędnik Wyborczy
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INWESTYCJE

INWESTYCJE W 2014 ROKU

P

odsumowując ubiegły 2014 rok nie sposób
pominąć szereg ważnych zrealizowanych
przez Gminę Dębe Wielkie zadań inwestycyjnych, które poniżej pokrótce scharakteryzowano:
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
– BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA I BIEŻNI W CYGANCE”.

W ramach zadania na zlecenie Gminy Dębe Wielkie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rudzienku z siedzibą: Rudzienko 8, 05-307
Dobre wybudowała boisko wielofunkcyjne
i dwutorową bieżnię wraz ze skocznią w dal.
Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię
ze sztucznej trawy syntetycznej o wymiarach
płyty 30 x 54 m natomiast bieżnia posiada nawierzchnię z poliuretanu nieprzepuszczalną dla
wody. Na płycie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach
26 x 50 m, boisko do koszykówki o wymiarach
15 x 28 m, boisko do siatkówki o wymiarach
9 x 18 m i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m. Wokół całego boiska wykonano piłkochwyty oraz ciąg komunikacyjny
z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm,
który umożliwia dojście od strony szkoły podstawowej do nowo wybudowanego obiektu
sportowego.
Parametry trawy zostały dobrane na podstawie
doświadczenia stosowania tego typu nawierzchni na boiska wielofunkcyjne, które poprzez swój
uniwersalny charakter, zapewniają możliwość
uprawiania sportu miłośnikom różnych dyscyplin tj. koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, czy
tenisa. Na przedmiotowym boisku zastosowano trawę krótką, wypełniona piaskiem kwarcowym o odpowiedniej gęstości i rodzaju włókna zapewniającą dobre parametry odbicia piłki
i walory użytkowe dla uprawniania w/w dyscyplin sportowych.
Wartość całego zadania wyniosła nieco ponad 433 tys. zł, przy czym gmina na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie Ministra Spotu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
Wojewódzkiego Wieloletniego Program Rozwoju Bazy Sportowej w kwocie 100 tys. zł oraz
podpisała umowę dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w kwocie 98 461,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
w ramach Operacji mającej na celu podniesienie
jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
REMONT UL. STARZEŃSKIEGO,
UL. LEŚNEJ I CZĘŚĆ UL. WSPÓLNEJ
W MIEJSCOWOŚCI RUDA
ORAZ UL. PIASTOWSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI BYKOWIZNA.
MODERNIZACJA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI CYGANKA.
W ramach przedsięwzięcia na zlecenie Gminy
Dębe Wielkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki wykonała prace związane z położeniem na-

kładek asfaltowych (mineralno - bitumicznych)
wraz z utwardzeniem poboczy na następujących
drogach:
– ulicy Starzeńskiego i ulicy Leśnej
w miejscowości Ruda oraz ulicy Piastowskiej
w miejscowości Bykowizna - łącznie nakładki
asfaltowej ułożono na długości blisko 1,7 km
i szerokości pasa drogowego 5,5 m.
– ulicy Wybranieckich na odcinku 600 metrów od ulicy Wspólnej w kierunku północnym
w miejscowości Cyganka - łącznie nakładki asfaltowej ułożono na długości 0,6 km i szerokości
pasa drogowego 5,2 m.
– remont część ulicy Leśnej i część ulicy
Wspólnej w miejscowości Ruda - łącznie nakładki asfaltowej ułożono na długości blisko
0,6 km i szerokości pasa drogowego 5,2m.
Warto nadmienić, iż przed położeniem nowej
nawierzchni asfaltowej wymieniono przepusty
poprzeczne pod drogami, a także na ostrych
i niebezpiecznych zakrętach w miejscowości
Bykowizna celem zwiększenia trwałości drogi ułożono na wysokości poziomu nawierzchni
krawężniki wzmacniające krawędź drogi.
Całkowity koszt wykonania w/w robót drogowych wyniósł blisko 830 tys. zł,
BOBOTY BRUKARSKIE – „ŚCIEŻKA
DO INFORMACJI” – BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH NA
ULICY STRAŻACKIEJ
I PRZY GMINIE

W ramach w/w inwestycji na zlecenie Gminy
Dębe Wielkie firma „ALWIL” Albert Winiarek z siedzibą w Chrośli, ul. Warszawska 3, 05311 Dębe Wielkie wykonała prace związane z
przebudową drogi gminnej w miejscowości Dębe Wielkie ul. Strażacka w zakresie: budowy
miejsc parkingowych oraz chodnika ze zjazdami do posesji, reprofilacji rowu, nowych przepustów pod zjazdami, a także dokonano utwardzenia terenu przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie poprawiając tym samym estetykę otoczenia
Urzędu Gminy oraz obsługi komunikacyjnej
przed urzędem.
Całkowity koszt wykonania w/w robót wyniósł
nieco ponad 357 tys. zł,
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ścieżka do
informacji”, na które to zadanie Gmina Dębe
Wielkie podpisała umowę na dofinansowanie
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 200 tys. zł.
ROBOTY BRUKARSKIE – BUDOWA
CHODNIKA NA ULICY MAZOWIECKIEJ I LAWENDOWEJ W CHROŚLI
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W ramach przedsięwzięcia na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma „ALWIL” Albert Winiarek z siedzibą w Chrośli, ul. Warszawska
3, 05-311 Dębe Wielkie wykonała zadanie pn.
pn. „Boso przez świat” – budowa chodnika na
ulicy Mazowieckiej i Lawendowej w Chrośli.
W ramach w/w zadania w części ulicy Mazowieckiej (na odcinku od ulicy Żwirowej do
ostatnich zabudowań od strony wschodniej
przedmiotowej ulicy) i w części ulicy Lawendowej (na odcinku od ulicy Mazowieckiej do
stacji PKP Wrzosów) został wykonany chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomości oraz
w istniejącym rowie dokonano umocnienia jego skarp płytami ECO, zaś pod zjazdami, w
miejscach w których było to możliwe wykonano nowe przepusty. Realizacja zakresem objęła wykonanie chodnika na długości blisko
1,2 km oraz remontu istniejących zjazdów do
posesji i nieruchomości niezabudowanych.
Całkowity koszt wykonania w/w robót wyniósł
około 430 tys. zł,

nej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie
platformy e-learning.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca, firma
Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Boya
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów zapewnia kompleksową realizację działań polegających na
dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu
sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz
udzieleniu wsparcia uprawnionym odbiorcom.
- w zakresie obsługi komputera i Internetu,
- w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności,
które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej dot. aktywnego
poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji
przez Internet, umiejętności niezbędnych dla
świadczenia pracy na odległość.
Z beneficjentami ostatecznymi zawarte zostały
umowy, określające obowiązki stron w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego
sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie
zestawów komputerowych.
BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało realizowane w ramach projektu pn. „Boso przez
świat”, na które to zadanie Gmina Dębe Wielkie
podpisała umowę na dofinansowanie w ramach
działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 138 tys. zł.
ELIMINACJA WYKLUCZENIA
CYFROWEGO W GMINIE DĘBE WIELKIE
– Z WIEDZĄ PRZEZ ŚWIAT
W ubiegłym roku Gmina Dębe Wielkie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– e-Inclusion.
Dofinansowanie: 100 %
Wydatki kwalifikowalne kwota dof.: 697.710,00 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.
Okres trwałości projektu: do 31.12.2020 r.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy Dębe Wielkie.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia
przekazano do użytkowania sprzęt komputerowy oraz zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu dla 65 gospodarstw domowych oraz
w ramach działań koordynacyjnych dla
6 jednostek podległych Gminie Dębe Wielkie
(szkołom podstawowym, oraz bibliotekom publicznym w Dębem Wielkim i filii w Cygance).
Dodatkowo każda ze szkół oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim wraz filią
w Cygance otrzymała po 1 kolorowej drukarce
laserowej. Przeprowadzo¬no również modernizację sieci, która polegała na objęciu powierzchni budynku zasięgiem dostępu do sieci za pośrednictwem punktów dostępowych.
Zwiększono umiejętności grupy docelowej
w zakresie korzystania z łączności elektronicz-

W ubiegłym roku w pierwszych dniach sierpnia
na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma P.H.U.
INWOD Roman Pacek z siedzibą ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów rozpoczęła realizację inwestycji związaną z budową blisko 45 km
sieci wodociągowej. Koszt inwestycji zgodnie ze
złożoną ofertą oraz podpisaną umową opiewa na
kwotę 5 388 494,70 zł brutto, z czego w 2014 roku wydatkowano 1 550 000,00 zł brutto.
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 miejscowościsch Cyganka,
Górki, Ruda i Chrośla. W bieżącym roku będzie kontynuowana budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Cyganka, Górki, Ruda,
Chrośla, Dębe Wielkie, a także prowadzona budowa na terenie miejscowości: Bykowizna, Kobierne, Olesin, Ostrów Kania oraz Rysie.
Termin zakończenia całej inwestycji został
określony na dzień 30 października 2015 roku.
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.

dokończenie artykułu na str. 7

INWESTYCJE / FINANSE
dokończenie artykułu ze str. 6

PROJEKTOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ
Obecnie na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma GM PROJEKT mgr inż. Grzegorz Malinowski, z siedzibą ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków
wykonała do pozwolenia na budowę dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w częściach miejscowości: Chrośla (sięgacz od ulicy
Kwiatowej, oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej i wzdłuż ulicy Warszawskiej), Choszczówka Rudzka (odcinek wzdłuż ulicy Warszaw-

skiej), Choszczówka Stojecka (sięgacze przy
ulicy Warszawskiej), Dębe Wielkie (przy ulicy
Złotej, odcinek przy rondzie, sięgacze od ulicy
Pustelnickiej obejmujące m.in. ulice: Turkusową, Lazurową, Słoneczną, Pogodną i Błękitną),
Kobierne (odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej)
i Aleksandrówka (końcówka ulicy Kolejowej).
W ramach zlecenia zostało zaprojektowane ponad 6 km sieci wodociągowej. Wartość opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej
opisanej inwestycji opiewa na kwotę blisko 36
tys. zł. 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.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA DROGI GMINNE

DLA ULICY LETNIEJ ORAZ ULICY KRÓTKIEJ W DĘBEM WIELKIM
Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na przebudowę w/w ulic oraz budowę w tych ulicach sieci kanalizacji deszczowej. Dla niniejszych ulic zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne, które wykonane będą z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm oraz podbudowie grubości 20 cm z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31.5 mm oraz gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 25 cm. Założono powierzchniowe odwodnienie dróg systemem spadków podłużnych i poprzecznych do nowoprojektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty zostaną zlokalizowane w ścieku z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm zlokalizowanym w osi ciągów pieszo-jezdnych.
DLA ULICY PRĄDZYŃSKIEGO
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE
Na długości 850 m (od ulicy Warszawskiej do wysokości ulicy gen. Jana Skrzyneckiego). Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika po południowej stronie ulicy Prądzyńskiego, remont istniejących zjazdów oraz remont (odbudowe) istniejącej nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej. W pierwszej
kolejności przewiduje się wykonanie remontu (odbudowy) nawierzchni w ulicy
Prądzyńskiego na odcinku od ulicy Pustelnickiej do ulicy gen. Jana Skrzyneckiego, czyli odcinka z którego korzysta najwięcej mieszkańców.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
Gminy Dębe Wielkie

GMINNY BUDŻET
SZANOWNI MIESZKAŃCY !
W dniu 30 grudnia kończącego się roku
Rada Gminy Dębe Wielkie, po zapoznaniu się z pozytywną opinią warszawskiej
Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2015r.
Budżet roku 2015 to dochody w kwocie
25.634.819 zł, z tego bieżące – 24.282.777 zł
i majątkowe – 1. 352.042 zł oraz wydatki w kwocie 29.031.697 zł, z tego bieżące – 20.679.516 zł i majątkowe w wysokości
8.352.181 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycje gminne to prawie 29 % przyjętego budżetu, czyli bardzo dużo, jak na samorządowe
realia. Największe z nich to: budowa sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Dębem – prawie po 4 mln każda. Wysoki

poziom zaangażowania środków w inwestycje,
gmina zamierza utrzymywać również w kolejnych latach. Już w tej chwili wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia inwestycyjne roku 2016 to prawie 6 mln zł,
a przecież pojawią się jeszcze nowe pomysły….
Niestety, zgodnie z przyjętym planem, bieżący rok gmina zakończy deficytem. Jak będzie?
Zobaczymy…. Przyjęty deficyt w kwocie
3.396.878 zł, to równowartość podpisanej jeszcze w 2014 r. umowy na korzystanie z pożyczki
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W bieżącym roku gmina otrzyma transzę
środków w wyżej wymienionej wysokości,
z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej. Zgodnie z obwiązującymi przepisami
ustawy o finansach publicznych, jednym z wa-

runków otrzymania pożyczki jest posiadanie
deficytu. Gmina chce skorzystać z tej formy
finansowego wsparcia, z uwagi na możliwość
umorzenia spłaty części zaciąganego zobowiązania w przyszłości.
W bieżącym roku na znacznie wyższym poziomie, niż w latach poprzednich zaplanowano dotacje. Ich ogólna suma to 4.250.471 zł.
Przeważają dotacje majątkowe: dla zakładu
komunalnego, dla straży pożarnej, dla policji.
Zwiększona została również kwota dotacji dla
stowarzyszeń oraz po raz pierwszy w budżecie
gminnym zaplanowano środki na dotacje dla
żłobków.
Oprócz nowego budżetu, na ostatniej sesji
przyjęto nowy wykaz limitów na bieżące i majątkowe zadania wieloletnie (WPF). Zgodnie
z nim, najdłuższe możliwe do zaciągnięcia zo-

bowiązanie, to wydatki na termomodernizację
budynków gminnych w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego (PPP). Jego realizacja przewidziana jest do 2028 r. czyli na 14 lat.
Limity pozostałych zobowiązań kończą się na
2017 roku
Pozostając w nadziei na brak zakłóceń w realizacji gminnego budżetu, życzę Państwu bogatego roku, nie tylko w sferze finansów, ale
wszelakich zjawisk i wrażeń, wyłącznie pozytywnych.

Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie
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KULTURA

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

D

zień 11 listopada to szczególna data w sercu
każdego Polaka, data odzyskanej wolności
– naszej polskiej wolności. To ogromna radość,
ale także chwila zadumy… chwila pamięci ….
Tegoroczne obchody – 96 rocznicy odzyskania
niepodległości w gminie Dębe Wielkie tradycyjnie pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Dębem Wielkim o godz.
18.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną w intencji poległych w obronie Ojczyzny. Na uro-

JEST TAKI DZIEŃ …

czystość Mszy Świętej obok licznie przybyłych
mieszkańców były poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych, gminnych szkół podstawowych i Gimnazjum oraz kombatantów
Natomiast po Mszy Świętej w Kościele młodzież Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim w nastrojowym klimacie przedstawiła pełen niezapomnianych emocji program patriotyczny pt.: Droga do wolności”… Powyższy występ uświetnił sam Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, który przy akompaniamencie Julii Kalinowskiej – utalentowanej
młodej pianistki, zaśpiewał piękną lirykę
Adama Asnyka „Miejcie nadzieje…, miejcie
odwagę … nie tę lichą,
marną… lecz tę niezłomną, która tkwi jak
ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera … ”

TYLKO JEDEN RAZ DO ROKU

„J

est taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od
zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem…” taką okazją do bycia razem dla
mieszkańców Gminy Dębe Wielkie było wspólne ubieranie choinki . Pomysł został zainicjowany przez samych mieszkańców, a patronat
nad całością objął wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski. „Zawsze o czymś
takim marzyłam” powiedziała nieśmiało jedna z pomysłodawczyń wydarzenia Pani Maria
Drużbalska. Spotkaniu towarzyszyło wspólne
kolędowanie, które umiliła swym występem
młodzież gimnazjalna. Ważnym punktem spotkania było również składanie życzeń i symboliczne dzielenie się opłatkiem. Mamy nadzieję,
że taki wyjątkowy dębski dzień na stałe zagości
w naszym gminnym kalendarzu.

„KOROWÓD KOLĘDOWY” W DĘBEM WIELKIM
ĘDOWY
L
O
K
ÓD
KOROW
4

201

N

iegdyś kolędnicy często wędrowali po
wsiach przebrani za różne postacie odgrywając jasełka czy śpiewając kolędy. Dziś
takie wydarzenia należą niestety do rzadkości,
dlatego… we wtorek 16 grudnia 2014r. w Hali
Sportowej w Dębem Wielkim przeprowadzony
został powiatowy konkurs zatytułowany „Korowód kolędowy”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie LGD Ziemi Mińskiej przy wsparciu Urzędu Gminy Dębe Wielkie oraz Zespołu
Szkół w Dębem Wielkim. Głównym celem tego
spotkania było przypomnienie oraz kultywowanie tradycji kolędowania związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Wydarzenie takie jak
„Korowód kolędowy” to doskonała okazja do
integracji pokoleń jak również możliwość zaprezentowania się wielu kółek zainteresowań
czy zespołów artystycznych na scenie. Ponadto takie spotkanie umożliwia integrację i promocję gmin powiatu mińskiego należących do
grupy LGD (Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów,
Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stani-
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sławów) Chętnych do udziału w konkursie było
wielu, w efekcie w dębskiej Hali Sportowej zaprezentowało się aż 14 zespołów. Występujący
byli oceniani przez jury, w którego skład weszli
– sekretarz gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta
Damasiewicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim Agnieszka Wielgo
oraz członek zarządu LGD Ziemi Mińskiej Renata Karpińska. Wysoki poziom prezentowany przez uczestników nie ułatwiał pracy jury.
Najwięcej emocji wzbudziła grupa kolędników
z Dobrego, której opiekunką była Mariola Chojecka. Zajęli oni pierwsze miejsce i zostali nagrodzeni kamerą cyfrową. Drugie miejsce zajęli
Kolędnicy z Wiśniewa, trzecie należało zaś do
Dębiańskich Herodów. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom wręczono upominki, a każdy korowód został uwieczniony na pamiątkowym zdjęciu.

KULTURA

IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”

J

uż po raz IV odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek ”Wesoła Nowina”. Jak co roku, wspólne
kolędowanie odbyło się 6 stycznia w Gminnym
Domu Kultury w Chrośli. W przeglądzie brali
udział Mieszkańcy z każdego zakątka Gminy,
a także reprezentanci Szkół: z Rudy, Górek, Dębego Wielkiego oraz naszego gminnego przedszkola i przedszkoli niepublicznych.
Sala w Chrośli była wypełniona po brzegi publicznością i uczestnikami Przeglądu. W Przeglądzie brało udział 32 uczestników (zespołów i wykonawców indywidualnych), w sumie 120 osób.
Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Zarząd Domu Kultury w Chrośli, Radna Renata Karpińska
i Elżbieta Bober oraz Katarzyna Rek.
Przegląd poprowadziła Oliwia Karpińska.
Pan Krzysztof Kalinowski witając gości przypomniał, że najważniejsza jest nie sama rywalizacja, a podtrzymywanie tradycji wspólnego
kolędowania.
Jury w składzie: Pani Jolanta Zagożdżon ze
Szkoły Podstawowej w Rudzie, Pani Renata
Osica-Duszczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Górkach, Pan Krzysztof Rek Dyrektor Zespo-

łu Szkół w Dębem Wielkim, Pan Mirosław Siwik Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie, przyznało nagrody w 4 kategoriach:
PRZEDSZKOLA:
Wyróżnienia: Maja Demianiuk, Ola Łojek
z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”,
Gwiazdeczki z oddziału przedszkolnego
w Górkach
Miejsce 3: Lena i Michalina Józefczak wraz
z Małym Przedszkolem z Górek
Miejsce 2: Zespół Gwiazdeczki z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”
Miejsce 1: Nutki MI z przedszkola „DO, RE,
MI” w Chrośli
KLASY 0 – III SP:
Wyróżnienia: Dominik i Nina Wieczorek
oraz Mikołaj i Natalia Rek Gwiazdeczki z Górek
- dzieci reprezentowały Szkołę Podstawową
w Dębem Wielkim
Miejsce 3: Julia Wieczorek
Miejsce 2: Patrycja Melkowska
Miejsce 1: Małgorzata Krzyżewska i Edyta Mazaj
KLASY IV – VI SP:
Wyróżnienia: Zosia Szwajkowska,
Chór
ze
Szkoły
w Dębem Wielkim
Magda Puła i Aleksandra
Chałupka
Miejsce 3: Góreckie Góralki
Miejsce 2: „Wesołe Nutki ze
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielim
Miejsce 1: Zespół „Promyk”
ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie
GIMNAZJA, DOROŚLI
I GRUPY MIESZANE:
Wyróżnienia: Piotr Kądzie-

la, Julia Kalinowska i Klaudia
Karpińska
Miejsce 3: Julia Garbecka
Miejsce 2: Rodzice, nauczyciele i dzieci z przedszkola DO, RE, MI z przedszkola
w Chrośli
Miejsce 1: Marysia, Weronika
i Ewa Rucińskie
Jak co roku zostały również
przyznane nagrody książkowe
od organizatorów za najpiękniejszy strój kolędnika.
PRZEDSZKOLA:
Zespół Gwiazdeczki z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”
Natalia Smolak z przedszkola w Dębem Wielkim
Przedszkole DO, RE, MI w Chrośli
Przedszkole z Górek
KLASY 0 – III SP:
Małgorzata Krzyżewska i Edyta Mazaj
KLASY IV – VI SP:
Góreckie Góralki ze Szkoły Podstawowej
w Górkach
„Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Zespół „Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
Zostały przyznane trzy specjalne wyróżnienia
od organizatorów: Kornelia Książek – jako najmłodszy uczestnik, Piotr Kądziela, Nauczyciele,
Rodzicie i Dzieci z Przedszkola „DO, RE, MI”
w Chrośli za inscenizację, pomysłowość i całokształt występu.
Występy uczestników były na wysokim poziomie i Jury miało trudne zadanie by wyłonić
wśród tylu wspaniałych wykonawców laureatów.
W czasie Przeglądu były prowadzone warsztaty plastyczne. Pod opieką Emilii Rek dzieci wy-

konały aniołki, które można podziwiać w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w „Kąciku Malucha”.
Z roku na rok uczestnicy rozszerzają swój repertuar kolęd i pastorałek co bardzo cieszy organizatorów, ponieważ publiczność może wysłuchać co raz to nowych utworów, często zapomnianych.
Zarówno dzieci, jak i dorośli zaprezentowali się
w pięknych przebraniach kolędników. Największe wrażenie rozbił wielbłąd z przedszkola „DO,
RE, MI”.
W trakcie obrad Jury wystąpili: Kolędnicy ze Stojadeł i Schola z parafii św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Za uświetnienie naszego Przeglądu
pięknie dziękujemy!
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc finansową i organizacyjną w IV Przeglądzie Kolęd
Pastorałek: Elżbiecie Bober, Katarzynie Rek,
Krzysztofowi Górnik, Zdzisławowi Rek, Emilii
Rek, Bożenie Kuszpit, Oliwii Karpińskiej, Marcie Woźnicy, Grzegorzowi Ruta.
Zapraszamy serdecznie już za rok
z Wesołą Nowiną!
Oliwia Karpińska
Mieszkanka Sołectwa
Choszczówka Rudzka

II WIELKIE GRANIE W DĘBEM WIELKIM - 23 FINAŁ WOŚP

T

egoroczna edycja 23 Finału WOŚP Dębe
Wielkie również przebiegła bardzo aktywnie i rozrywkowo. Zbiórka prowadzona była
w szkołach: w Dębem, Rudzie i Górkach, lokalnych sklepach, po mszach św. czy na samym finale WOŚP w hali sportowej. W efekcie zebrano 12002,71 zł. Przedsięwzięcie WOŚP to zbiórka pieniędzy na szczytne cele z jednej strony,
a integracja i wspólna zabawa to drugie ważne
założenie Owsiakowskiej Imprezy. My dorzuciliśmy jeszcze trzecią sprawę „między wierszami” – akcję „odblaski są ważne i mogą być
cool”. W tym roku dębskie granie rozpoczęło
się ”Biegiem z Serduchem” za sprawą 20 ochoczych biegaczy, którzy „śmignęli” oczywiście
w odblaskach przez Dębe, obstawieni przez Policję, nasze jednostki OSP oraz zabezpieczeni
medycznie przez nową Przychodnię w Dębem.
Do biegu przyłączyli się m.in. uczestnicy warszawskiego biegu „ Policz się z cukrzycą”, m.in.
z Akademii Sztuki Walki. Rozgrzewkę przed
startem poprowadził Fitness dla Pań, następnie
biegacze sprawnie pokonali trasę by na zakończenie wspólnie delektować się z gorącym kubkiem w ręku Limitowanym Orkiestrowym Liptonem czy zrobić pamiątkowe zdjęcie. Wszystkim gratulujemy, bo w tym biegu wszyscy byli
zwycięzcami !!
Kolejne punkty programu przeniosły się do hali
sportowej, gdzie było barwnie i wesoło, zarówno na ścianach jak i w programie. Oficjalnego
otwarcia i powitania gości dokonali Anna Piotrkowicz – Szef Sztabu oraz Krzysztof Kalinow-

ski – Wójt Gminy Dębe Wielkie. Główną atrakcją wieczoru był bardzo autorski występ dwóch
wyjątkowych panów, którym udało się stworzyć
niecodzienny spektakl. Było granie, śpiewanie,
kabaretowanie i przede wszystkim współpraca z
widownią. Panowie „Muzikanty” – taką przyjęli nazwę duetu - odnieśli w ubiegłym roku dość
spory sukces medialny, wiec możemy się czuć
zaszczyceni ich obecnością. Kolejnymi punktami wieczoru, były rozgrywki sportowe maluchów i nieco starszych z prezentami orkiestrowymi dla wszystkich zawodników, w przerwie
- koniecznie -„odblaskowe” występny tanecznej
grupy Quatro formacji Flash Dance. Na stałe
wpisała się do programu orkiestrowa kawiarenka „Cafe Dębe” ze słodkościami oraz dębską żołędziówką sprawnie obsłużona przez energiczne
emerytki. W tym roku również działał sklepik
SIEMA SZOP, w którym można było zakupić
sporo ciekawych gadżetów WOŚP czy rzeczy
pozyskanych od sponsorów. Natomiast na dzieci
czekał specjalnie przygotowany Kącik Malucha,
gdzie szaleństw najmłodszych nie było końca.
Zakończenie imprezy odbyło się tradycyjnym
światełkiem do nieba – w naszym przypadku –
był to pokaz fajerwerków.
Powyższe przedsięwzięcie nie odbyłoby się
bez pracy wielu rąk – wolontariuszy – których
w tym roku było rekordowo dużo: 30 przy puszkach i 70 pomagających przy dekoracji, obsłudze,
sprzątaniu oraz wsparciu partnerów i sponsorów.
Wolontariusze: liczna dębska młodzież, ponadto nauczyciele, pracownicy urzędu gminy,

członkowie Kół Emerytów w Dębem i Chrośli,
Stowarzyszenie „Wrzosowianie”.
Nasi partnerzy i sponsorzy: Apport Logistyka
Sp. z o.o.; DAX Cosmetics; Piekarnia; Cukiernia GROMULSKI; Firma KOMA Marcin Pechcin; Zajazd Pod Dębem – Hotel Restauracja; Invest Michel, Salon fryzjerski Avangarda; Market Dom i Ogród Państwo Sutkowscy; Restauracja Dębianka; International Plastics Polska
Sp. z.o.o; Komatsu Oddział Sulejówek; Pizzeria DREWUTNIA, Husqwarna Oddział Mińsk

Mazowiecki; Market u Wieczorków.
Z pewnością dębskie granie zapisze sią na stałe
w kalendarzu imprez mieszkańców gminy Dębe
Wielkie, bowiem robienie rzeczy z serca dla serca – z góry jest skazane na sukces.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor Sztabu W.O.Ś.P.
w Dębem Wielkim
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KULTURA / SPORT

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
EWA NOWAK W DĘBEM WIELKIM
8 grudnia 2014 r. gościliśmy w naszej Bibliotece Ewę Nowak – autorkę opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży, felietonistkę, publicystkę. Na oficjalnej stronie autorki czytamy:
„…Książki tej autorki cechuje intelektualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Misja Ewy Nowak polega na stawianiu

pytań i pozwalaniu bohaterem odpowiadać na
nie po swojemu. Jej twórczość wyróżnia się głębią psychologiczną i wielowymiarowością postaci, również tych drugoplanowych…”. Autorka nawiązała bardzo ciepły kontakt z młodzieżą i chętnie odpowiadała na zadawane pytania.
Opowiadała słuchaczom o warsztacie literackim oraz o tym, w jaki sposób powstaje pomysł
na książkę. Młodzież słuchając z ogromnym zainteresowaniem, chętnie włączyła się do dyskusji na temat współczesnej literatury dla młodzieży. Na zakończenie spotkania czytelnicy otrzymali autografy, a biblioteka pamiątkowy wpis
do kroniki.
DOROTA GELLNER
WYBITNA POETKA
LITERATURY DZIECIĘCEJ
W BIBLIOTECE
18 grudnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Pu-

młodych czytelników jest doskonale znana. Na
zakończenie żywiołowego spotkania panie: Dorota Gellner i Alicja Twardowska obdarowały
młodych czytelników autografami.
Więcej na stronie internetowej biblioteki www.
gbpdebewielkie.pl
blicznej w Dębem Wielkim dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej spotkały się Dorotą Gellner – jedną z najwybitniejszych postaci
polskiej literatury dziecięcej. Poetce towarzyszyła Alicja Twardowska – redaktor, muzyk teoretyk, autorka publikacji edukacyjnych, dziecięcych jak również wielu artykułów, wspomnień
i publikacji z obszaru szeroko pojętej kultury i
edukacji.
Spotkanie okazało się wspaniałym przeżyciem
dla dzieci. Było wspólne śpiewanie, rymowanie jak również nauka stosownych układów tanecznych. Okazało się, że twórczość poetki dla

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

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PREZESA G.L.U.K.S „PŁOMIEŃ”

15

listopada na długo pozostanie w pamięci
wszystkich tych, którzy zdecydowali wziąć się
udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa G.L.U.K.S „Płomień” Dębe Wielkie.
Turniej został zorganizowany przy współpracy
z lokalną sekcją tenisa stołowego reprezentowaną przez Katarzynę Gańko oraz Rafała Wtulicha.
W hali sportowej w Dębem Wielkim stawiło się ponad 60 zawodników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach: dzieci ze Szkół Podstawowych kl: I-III ,
IV-VI , Gimnazjum oraz Open.
Poniżej prezentujemy wyniki:
kat. Kl. I-III
1.
Jan Proczek
2.
Gabriel Kaczmarek

3.
Szymon Ostrowski
Kat. Kl. IV-VI
1.
Ostrowski Krystian
2.
Oliwier Makowski
3.
Antonii Tkaczyk
Kat. Gimnazjum
1.
Krypczyk Patryk
2.
Kielczyk Bartłomiej
3.
Dudziec Jakub
Kat. OPEN
1.
Dudziec Marcin
2.
Kietliński Artur
3.
Kopytek Adam
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na treningi.
Młodzież oraz dzieci z terenu gminy Dębe

Wielkie serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z tenisa stołowego.
Wystarczy własna rakietka, piłeczka oraz woda
do picia. Więcej informacji można uzyskać pod
numerem: 728-473-959 lub mailowo: sport@debewielkie.pl.
Treningi odbywają się w hali sportowej w następujące dni:
-Gr. początkująca (S.P. kl IV- VI): środa oraz
piątek 16:00 -17:00
-Gr. zaawansowana (oraz Gimnazjum): poniedziałek, środa oraz piątek 17:00- 18:00
Sekcja tenisa stołowego w Dębem Wielkim zaprasza chłopców oraz dziewczynki z roczników:
2006, 2007 oraz 2008 zapraszamy do udziału w
bezpłatnych zajęciach ruchowych z elementami

tenisa stołowego.
Treningi odbywać się będą w piątki w godzinach: 17:00- 17:45. i prowadzone będą pod
okiem licencjonowanej instruktorki Katarzyny
Gańko.

DĘBE WIELKIE NA PODIUM

W

dniu 30 listopada w Halinowie odbył się
Turniej Tenisa Stołowego, pod patronatem
Burmistrza Halinowa. W rywalizacji udział wzięło blisko 40 zawodników, którzy podzieleni zostali na trzy kategorie: dzieci (11-13 lat.), młodzież
(14-18 lat.) oraz OPEN (18+).
W zawodach nie mogło zabraknąć reprezentacji Sekcji Tenisa Stołowego z Dębego Wielkiego, która w dziewięcioosobowym składzie pojawiła się w halinowskiej hali.
Dębscy tenisiści zdominowali najmłodszą kategorię i zdobyli cztery pierwsze miejsca, odpo-wiednio: Piotr Kanclerz, Marcin Czereszerw-

ski, Krzysztof Bątruk, a najlepszym okazał się:
Antoni Tkaczyk. Jakub Kasprzyk grający w kategorii, młodzież 14-18, bez problemów przeszedł przez eliminacje a w finale wygrał 2:1
z przeciwnikiem z Halinowa, i to On stanął na
najwyższym stopniu podium.
W zawodach udział wzięły także dwie reprezentantki Naszej Gminy: Weronika Bogusz oraz
Katarzyna Gańko - jako jedyne Panie w turnieju
pokazały, że tenis stołowy nie jest tylko domeną panów.
Startujący Zawodnicy:
1. Antoni Tkaczyk – I miejsce, kat. dzieci

2. Marcin Czereszerwski – III miejsce, kat. dzieci
3. Krzysztof Bątruk – II miejsce, kat. dzieci
4. Paweł Bątruk – Kat. młodzież

5. Weronika Bogusz – Kat. dzieci
6. Mariusz Kielczyk– Kat. młodzież
7. Katarzyna Gańko – Kat. OPEN
8. Jakub Kasprzyk – I miejse, kat. młodzież
Wszystkim zawodnikom gratulujemy odwagi,
determinacji oraz woli walki, którą widać było
podczas każdego pojedynku.
Mimo, że nie wszyscy wrócili z medalami, to
start w tych zawodach był dobrym sprawdzia-nem przed planowanym na styczeń 2015, Turniejem Tenisa Stołowego w Dębem Wielkim.

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
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grudnia w Wiązownej odbył się Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego, organizowany przez G.K.T.S. „Wiązowna”.
W zawodach wzięło udział blisko 80 zawodników, w tym 5 reprezentantów Sekcji Tenisa Stołowego z Dębego Wielkiego. Zawodników do
turnieju przygotował Rafał Wtulich.
Najliczniejsza kategorią okazała się ta, do której zaliczali się uczniowie szkoły podstawowej
– było ich ponad dwudziestu. Marcin Czerederecki bez kłopotów przebrnął przez eliminacje,
jednak podczas meczu o wejście do finału, po
długiej i wyrównanej walce musiał uznać wyż-

szość rywalki, która jak się później okazało wygrała turniej.
Z dobrej strony zaprezentował się również Jakub Piotrkowicz, gdyż dotarł do 1/8 finału.
Gratulacje należą się także naszym gimnazjalistom (Paweł Bątruk, Mariusz Kielczyk), którzy
mimo wysokiego poziomu w swojej kategorii.
Walczyli do końca, a często o wyniku meczu
decydowały pojedyncze punkty.
Reprezentacja dębskiej Sekcji Tenisa Stołowego:
1. Marcin Czerederecki IV MIEJSCE (kat.
szkoła podstawowa)
2. Jakub Piotrkowicz V MIEJSCE (kat. szkoła
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podstawowa)
3. Paweł Bątruk IV MIEJSCE (kat. gimnazjum)
4. Mariusz Kielczyk V MIEJSCE (kat. gimnazjum)
5. Rafał Wtulich (kat. Open)
Na koniec turnieju miała miejsce uroczysta dekoracja zwycięzców – otrzymali oni statuetki.
Poza tym na wszystkich zawodników czekały pamiątkowe dyplomy i świąteczne upominki ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy zgodnie stwierdzili, że poziom prezentowanej gry, jak
i liczba zawodników z roku na rok rośnie.
Był to kolejny sprawdzian przed Turniejem Te-

nisa Stołowego w Dębem Wielkim, który planowany jest na styczeń 2015.
Rafał Wtulich
Konserwator hali sportowej
i kompleksu boisk w Rudzie

SPORT / ORGANIZACJE POZARZDOWE

ŚWIĄTECZNO-SPORTOWE SOBOTY

S

portowe soboty to wspólny projekt trzech
niezależnych organizacji działających
w gminie Dębe Wielkie: Sekcji Tenisa Stołowego, Fitnessu dla Pań i Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem” . Projekt działa od września
2014r., w jego w ramach prowadzone są na
dębskiej Hali Sportowej bezpłatne treningi
w zakresie siatkówki i tenisa stołowego oraz ruchowe i artystyczne zajęcia dla najmłodszych.
Z uwagi na okres świąteczny, zajęcia w listopadzie i grudniu odbyły się w wyjątkowym klimacie i nastroju, a robieniu ozdób choinkowych,

czy zdobieniu pierników nie było końca…. Na
ostatnim spotkaniu 2014 organizatorzy – Anna
Piotrkowicz – Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem, Joanna Rokicka Instruktorka
i Właścicielka „Fitness dla Pań oraz Rafał Wtulich – trener dębskiej Sekcji Tenisa Stołowego podziękowali uczestnikom za sympatyczną
współpracę a następnie uhonorowali wszystkich zasłużonymi medalami. Jako, że wspólne
sportowe soboty to doskonały czas na integrację
mieszkańców, jak również promocja zdrowego
i aktywnego stylu życia, życzymy sobie i Wam
równie ciekawych sportowych przedsięwzięć
w 2015 roku. Wszystkich zainteresowanych
tym, co dokładnie działo się w czasie projektu, zapraszamy do Galerii Sportowych Sobót
dostępnej na profilu Hali Sportowej w Dębem
Wielkim na FB lub fun page’ach organizatorów.

SPORT W GIMNAZJUM

W

listopadzie ruszyły rozgrywki w Mistrzostwach Powiatu piłki ręcznej dziewcząt.
Do rywalizacji zgłosiło się dziesięć drużyn a mecze były rozgrywane turniejowo. Nasza drużyna

awansowała do półfinału, a do awansu w turnieju
finałowym zabrakło nam jednej bramki ostatecznie zajęliśmy 5. miejsce. Skład drużyny: Marysia
Siporska - kapitan, Maryla Domańska, Nowicka
Marta, Kowalczyk Aleksandra, Ilona Rawska, Weronika Gańko, Magda Przybyłowska, Karolina Siwiec,
Aleksandra Sasin, Ewelina Nowak,
Dagmara Bilska, Wiktoria Głuchowska, Emilia Jackiewicz. Drużynę
przygotowała p. Sylwia Potapczuk.
Eliminacje fazy grupowej koszykówki chłopców – Mistrzostw Powiatu Mińskiego rozpoczęły się dla nas
bardzo pomyślnie. Pierwsze mecze o
wyjście z grupy „A” koszykarze roze-

29:15, w drugim meczu jednak nie było już tak
łatwo. Mimo dużych starań i ogromnej woli walki mecz zakończył się wynikiem 64:27 dla Gimnazjum PMS z Mińska Mazowieckiego. Najważniejsze jednak było to, że przeszliśmy do następnej rundy półfinałowej. Chłopcy nie tracą wiary
w siebie i przygotowują się do dalszych treningów
i kolejnych zawodów sportowych pod okiem p.
Pawła Laszuka.
grali 1 grudnia w Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim. Naszymi rywalami byli: drużyna
Gimnazjum z Janowa oraz Gimnazjum Powiatowe im. Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska Mazowieckiego. Pierwszy mecz był dla nas bardzo
ważny, gdyż decydował o wyjściu z grupy. Zagraliśmy bardzo dobrze pokonując zespół z Janowa

Zebrała i opracowała
Pani Agnieszka Gosczycka
Zespół Szkół w Dębem Wielkim

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
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listopada w Oleśnicy odbył się Puchar Polski Taekwon-do ITF Choi Jung Hwa.
W turnieju, udział wzięły kluby z całego kraju, w sumie prawie 150 zawodników. Dodatkowo uczestniczyła reprezentacja z Białorusi.
Swoją reprezentację wystawił również Dawid
Matwiej (V dan) – trener z Akademii Sztuk
Walki i Mińskiego Centrum Taekwon-do Tradycyjnego oraz Joanna Mazurowska (I dan) –
trener i sędzia z ASW. 7 adeptów TKD wywalczyło łącznie 14 medali.
Konrad Mikita (4 cup) zdobył II miejsce w układach uczniowskich seniorów, III miejsce walki light contact i I miejsce w technikach specjalnych open. Katarzyna Mazurowska (3 cup)
– najlepsza zawodniczka Turnieju, wyróżniona pucharem, wywalczyła I miejsce w układach,
I miejsce w technikach specjalnych, I miejsce w walkach semi-contact i III miejsce w walkach kalaki. Trzy srebra przypadły Weronice Berdyńskiej (5 cup) – II miejsce w walkach kalaki,
II miejsce w układach, II miejsce w walkach semi-contact. Michał Łopong (4 cup) zajął II miejsce w układach kadetów. Na najwyższym stopniu podium w konkurencji układów stanął Adrian Kiełczewski (6 cup),
awwalkachsemi-contactjuniorówprzypadłomuIImiejsce. Świetną taktyką walki wykazał się Jakub Brodzik
(4 cup), który ostatecznie wrócił z brązowym me-

dalem na szyi za walki kalaki. Trochę szczęścia zabrakło Michałowi Konowrockiemu
(5 cup), który w układach uplasował się na IV pozycji.
i z Akademią Sztuk Walki!
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
W niedzielę 7 grudnia w hali sportowej w Dębem Wielkim miał miejsce VII Turnieju Mikołajkowym Taekwon-do. Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki
Taekwon-do i Kick-Boxingu. W turnieju wzięło udział rekordowa liczba osób – łącznie 140,
a na trybunach trudno było znaleźć wolne miejsca. Zawodnicy reprezentowali sekcje prowadzone na co dzień przez Dawida Matwieja
(V dan) i Joannę Mazurowską (I dan). Podczas im
prezy adepci Taekwon-do mierzyli się ze sobą
w następujących konkurencjach: szybkościówka (kopnięcia na czas na tarcze), techniki specjalne (twimyo ap chagi i twimyo yop chagi), tor
przeszkód, układy formalne Taekwon-do ITF,
sumo-grapling (przepychanki na macie), walki
hogo-light.
Nagrodami dla najlepszych były puchary,
a dla wszystkich startujących pamiątkowy medal i dyplom. Najbardziej wytrwali zawodnicy
doczekali się wizyty Świętego Mikołaja, który
obdarzył ich wyjątkowymi prezentami. Wyróżnienia wręczono dla: Najmłodszego Zawodni-

ka (Julia Kleczyńska),
Najlepszego Technika (Armik Badalyan),
Najlepszego 4 latka
(Karolina Chachlińska), 5 latka (Marysia
Miros) i 6 latka (Patryk Łopong), a nagrody specjalne przyznano: Hani Sitnickiej,
Arkadiuszowi Miszto
i Mikołajowi Mazurowskiemu.
VII Mikołajkowy
Turniej Taekwon-do
to kolejny duży sukces
organizacyjny
ASW. To również doskonała okazja dla młodych zawodników na sprawdzenie swoich umiejętności, przygotowanie się do zawodów rangi
krajowej oraz pokonanie własnych słabości. A
dla najmłodszych, to świetny sposób na miłe
spędzenie Mikołajek wraz z kolegami i koleżnkami z klubu. Wyjątkowo cieszy frekwencja w
konkurencji układów TKD, gdyż jest to znak, że
młodzi ludzie cenią sobie technikę i tradycyjną
naukę Taekwon-do stworzoną przez gen. Choi
Hong Hi.

Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć bez
dofinansowania z Gminy Dębe Wielkie i wsparcia sponsorów: ALFAFLOOR, Delikatesy
A&M, ZŁOM-KOL, Studium Języków Obcych,
Elitmat, Przedszkole u Cioci Ewy, UNIQA oraz
TEO-NET. Dziękujemy bardzo wolontariuszom, którzy ciężko pracowali nad sukcesem
Turnieju oraz wszystkim zawodnikom, rodzicom i sympatykom sztuk walki i dobrej zabawy.
dokończenie na stronie 12
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
dokończenie ze strony 11

Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych
konkurencji:
Szybkościówka dzieci
1. Patryk Łopong,
2. Krzysztof Przybysz
3. Bartek Wachowicz
młodzicy
1. Piotr Ługowski
2. Szymon Ostrowski
3. Artur Grzenda
kadeci
1. Kasia Mazurowska
2. Michał Łopong
3. Weronika Berdyńska
Techniki specjalne dzieci
1. Patryk Łopong
2. Kacper Orzełowski
3. Filip Wołosz
młodzicy
1. Franciszek Miros
2. Szymon Sawka
3. Ignacy Kądziela
ap chagi – 150cm
1. Michał Konowrocki
2. Kamila Chachlińska
3. Kamil Wolf
ap chagi -160 cm
1. Michał Łopong
2. Weronika Berdyńska
3. Krzysztof Steczek
ap chagi +160 cm wzrostu
1. Arkadiusz Miszto
2. Katarzyna Mazurowska
3. Damian Giziński

yop chagi -160cm
1. Maciej Gańko
2. Michał Łopong
3. Bartosz Jackowski
yop chagi +160cm
1. Sebastian Gańko
2. Kasia Steczek
3. Konrad Grzenda
yop chagi -150cm
1. Michał Konowrocki
2. Kamil Wolf
3. Maciej Ługowski
Sumo-grapling dzieci dziewczynki
1. Ania Siporska
2. Hania Sitnicka
3. Maria Miros
dzieci chłopcy
1. Marcel Ciesielski
2. Igor Więsik
3. Patryk Łopong
młodziczki
1. Natalia Michalczyk
2. Julia Siporska
3. Oliwia Piotrkowicz
4. Aleksandra Piotrkowicz
młodzicy +27kg
1. Szymon Ostrowski
2. Szymon Radzio
3. Franek Miros
młodzicy -27kg
1. Kacper Kleczyński
2. Kacper Ciesielski
3. Roch Żurawski
kadetki
1. Natalia Steczek

„PRZYJAZNE DĘBE POMAGA”

W

dniach 13-20 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie „Przyjazne Dębe” zorganizowało Świąteczną Zbiórkę Żywności (NR
2014/1986/OR) pod hasłem „Przyjazne Dębe
POMAGA”. Oznakowane kartony, do których
mieszkańcy wkładali podarowane produkty
spożywcze, znalazły się w sklepach TOPAZ,
He-man, Delikatesy A&M oraz Biały Domek.
Dzięki hojności darczyńców, udało się zebrać
aż 94,3 kg żywności. Dodatkowo, członkowie
Stowarzyszenia podarowali 51 kg, co w sumie
dało 145,3 kg żywności. Zebrane dary zostały
rozdzielone i trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin w naszej gminie. Oprócz zbiórki
żywności, Stowarzyszenie zorganizowało również koleżeńską zbiórkę niezbędnych rzeczy,
wskazanych przez niektóre rodziny. Były to

głównie odzież oraz obuwie zimowe dla dzieci. Przy zaangażowaniu oraz ofiarności wielu
osób, mogliśmy zrealizować większość wskazanych potrzeb. Dziękujemy właścicielom sklepów, firmie DANEX za przekazanie zabawek
i akcesoriów dla dzieci, firmie Biuro-Art S.C za
zeszyty, kredki i inne artykuły papiernicze oraz
firmie CARBON za przekazanie opału.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się
do akcji „Przyjazne Dębe POMAGA” i pomogli nam wesprzeć rodziny w tym szczególnym
okresie, jakim są Święta Bożego Narodzenia.
Alicja Denkiewicz
Prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Dębe”

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

K

ażdego roku miesiąc grudzień na długo pozostaje w pamięci Przedszkolaków. Był to
czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia,
czas bardzo pracowity zarówno dla nauczycieli
i opiekunów, jak również dla samych przedszkolaków. Okres, który kryje w sobie niesamowitą
magię, radość powiązana z niecierpliwym wyczekiwaniem pierwszej gwiazdki. Sala przedszkolna z dnia na dzień przypominała coraz
to bardziej odświętny widok. Razem z wychowankami zabraliśmy się do tworzenia dekoracji świątecznych oraz kartek z życzeniami dla
najbliższych. Wspólnie ubraliśmy choinkę oraz
stworzyliśmy szopkę betlejemską. Nie zapomnieliśmy także o wypiekach, które samodzielnie dekorowały przedszkolaki. Długo wyczekiwane było oczywiście spotkanie ze św. Mikołajem, który obdarował wszystkie dzieci prezentami. W zamian za te jakże miłe odwiedziny,
przedszkolaki przygotowały piosenkę. Każdy
mógł mieć okazję na pamiątkowe zdjęcie z przy-

byłym gościem.
Najbardziej uroczystym wydarzeniem ostatniego czasu była Wigilia w przedszkolu. Chwila podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń
świątecznych. Następnie przy muzyce kolęd
wszyscy zasiedli do stołu z poczęstunkiem.
Przed nami przygotowania do choinki oraz uroczystości związanych z Dniem Babci i Dziadka.
Z Nowym Rokiem wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy dużo optymizmu, wiary
w siebie, spełnienia marzeń oraz dużo uśmiechu i pogody ducha.
Danuta Zduńczyk
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Marta Kąkol
Sekretarz Stowarzyszenia „Sosenka”
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2. Kasia Mazurowska
3. Kasia Steczek
kadeci
1. Michał Łopong
2.Michał Konowrocki
3. Armik Badalyan
juniorzy
1. Mikołaj Mazurowski
2. Arkadiusz Miszto
3. Sebastian Gańko
tor przeszkód dzieci
1. Bartosz Wieczorkiewicz
2. Krzysztof Przybysz
3. Jakub Fiutkowski
młodzicy
1. Gabriela Osinowska
2. Adrian Kleczyński
3. Oliwia Piotrkowicz
układy Taekwon-do ITF 10-9 cup
1. Urszula Kolaszt
2. Julia Siporska
3. Natalia Michalczyk
9,5-7,5 cup
1. Armik Badalyan
2. Kamil Wolf
3. Aleksandra Piekut
6-3cup
1. Mikołaj Mazurowski
2. Michał Łopong
3. Katarzyna Mazurowska
WALKI HOGO LIGHT kadetki
1. Katarzyna Mazurowska
2. Weronika Berdyńska
3. Marta Król
kadeci

1. Michał Konowrocki
2. Michał Łopong
3. Armik Badalyan
W okresie przedświątecznym zawodnicy i instruktorzy Akademii Sztuk Walki spotkali się na
wigilii klubowej, która miała miejsce w Dębem
Wielkim. 19 grudnia dębscy adepci Taekwon-do
dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i
„pracowali nad masą” wspólnie spożywając przy
stole wigilijne potrawy. Nie mogło zabraknąć również świątecznego przemówienia prezesa ASW i
głównego Trenera - Dawida Matwieja (V dan). W
kilku słowach podziękował on wszystkim trenującym za to, że chcą poznawać Taekwon-do i podążać drogą wyznaczoną przez gen. Choi Hong Hi
-twórcę koreańskiej sztuki walki i samoobrony.
Trener także pogratulował wyników na ostatnich
zawodach i złożył podziękowania za pomoc w organizacji VII Mikołajkowego Turnieju Taekwon-do ITF, który był ogromnym sukcesem. Zostało
także podane kalendarium na przyszły rok.
Akademia Sztuk Walki już zaplanowała wyjazd
na zimowisko. Już kolejny rok organizowane są
dwa turnusy, tydzień po tygodniu. Ferie spędzamy
w Zakopanem, koło stoku Harenda.
Serdecznie zapraszamy na treningi Taekwon-do
do Dębego Wielkiego. Więcej o tej koreańskiej
sztuce walki i o Akademii Sztuk Walki można
przeczytać na stronie www.asw-tkd.pl lub na profilu na Facebook’u.
Kontakt do Trenera: 507-145-636.
Zacznij Nowy Rok z Taekwon-do
Monika Wtulich
Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

L

istopad w naszej szkole upłynął na wielu
interesujących spotkaniach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Już 1 listopada
w Uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie
ze Szkolnego Koła Caritas nauczyciele i pracownicy naszej szkoły kwestowali na cmentarzu parafialnym na rzecz akcji pod hasłem „Zapałka
nie ogrzeje”. Pomagaliśmy także nowo powstałej placówce edukacyjnej w naszym powiecie Zespołowi Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym
Zglechowie, czym udowodniliśmy, że dzieci ze
Szkolnego Koła „Caritas” są wrażliwe na losy
swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.
OBCHODY 11 LISTOPADA
11 listopada to dla Polaków bardzo ważny dzień.
To właśnie wtedy nasz kraj odzyskał niepodległość i wrócił po 123 latach na mapę Europy.
Chcąc uczcić to święto uczniowie 10 listopada
przyszli do szkoły w strojach galowych, a młodsi koledzy i koleżanki samodzielnie zrobili kotyliony, które przypięli sobie do ubrań. Uczniowie
gimnazjum przygotowali uroczystą akademię,
w której przypomnieli jak długą drogę musieliśmy przejść, by stać się wolnym narodem. Część
artystyczna w wykonaniu naszych starszych kolegów uświetniła szkolne obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Składamy hołd wszystkim tym, którzy poświęcili swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.
CINEMA PARK
12 listopada grupa 51. uczniów pod opieką
p. E. Chodkowskiej, p. A. Gorczycy, p. E. Tomczuk i p. A. Wojdy udała się do Cinema Park
na Bemowie. Uczniowie obejrzeli interaktywny seans dotyczący ludzkiego ciała. Mogli także sprawdzić swoją wiedzę, a najlepsi otrzymali dyplomy. Seans kinowy został połączony

z warsztatami wypiekania pizzy i sportową rywalizacją na torze bowlingowym. Wycieczka
okazała się nie tylko dobrą zabawą, ale również
świetnym sposobem na zbudowanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.
CUDOWNY ŚWIAT MAGII
14 listopada przenieśliśmy się w tajemniczy świat magii. A to za sprawą światowej
sławy iluzjonisty chorwackiego pochodzenia – Benny’ego Khermayera, który gościł
w naszej szkole wraz ze swoją asystentką. Magik rozpoczął pokaz od małych iluzji, w których uczestniczyli uczniowie z każdej klasy oraz nauczyciele. Zobaczyliśmy min. triki
z magiczną kostką, papierkami od cukierków,
zaczarowanymi pomponami, tajemniczymi
węzłami, kartami, czytaniem w myślach pedagogów i uczniów. Jednak najwięcej sensacji
wzbudziła sztuka lewitacji, czyli unoszenia się
w powietrzu oraz tajemnicza skrzynia, w której
zniknęła asystentka. Niestety uczniom nie udało
się rozwiązać tej zagadki. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli ten niecodzienny pokaz tym
bardziej, że artysta zapraszał ich do poszczególnych iluzji. Dodatkowo uwrażliwiał dzieci na
potrzebę zdrowego odżywiania się, jedzenia dużej ilości owoców i warzyw oraz zdrowego trybu życia.
KOLORADO I FAJNA ZABAWA
21 listopada nasi „zerówkowicze”, pod opieką
wychowawców i rodziców spędzili miło czas
w sali zabaw „Kolorado” w Warszawie. Było dużo zabawy oraz niezapomnianych wrażeń związanych z jazdą autobusem jak i z samym pobytem
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu.
25 listopada obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Pluszowy miś to najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Aby
uczcić ten dzień, dzieci przybyły do szkoły ze
swoimi pluszakami. Poznały historię święta, opowiadały o swoich maskotkach, opisywały ich wygląd. Wspólnie z misiami,
dzieci z oddziałów zerowych bawiły się i tańczyły
przy piosence „Pokochaj
pluszowego misia”, słuchały opowiadań o Kubusiu Puchatku czytanych
przez panie wychowaw-

czynie. Uśmiechnięte i zadowolone miny dzieci
świadczyły o tym, że mile spędziły czas świętując dzień ten wyjątkowy dzień.
28 listopada odwiedziły nas dzieci z Zespołu
Szkół Specjalnych w Ignacowie. Celem spotkania była integracja podczas wspólnych gier
i zabaw przy muzyce. Wszyscy świetnie się bawili. Po zabawie czekała na wszystkich niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku. Na
koniec spotkania wymieniliśmy przygotowane
wcześniej upominki i przekazaliśmy je wraz ze
świątecznymi życzeniami. Był to miło spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejne
spotkanie.
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA..
W tym samym dniu odbyła się zabawa andrzejkowa, którą przygotowali uczniowie klas
czwartych wraz z wychowawcami. Nie zabrakło dobrej muzyki, konkursów a przede wszystkim wróżb. Można było powróżyć sobie z wosku, z kubeczków oraz poznać imię swojego
przyszłego męża lub żony. Zabawy nie było
końca i wszyscy dobrze się bawili. Grudzień
to czas, kiedy zaczynamy myśleć o świętach,
a to za sprawą Mikołajek i Mikołajów, którzy
5 grudnia odwiedzili dzieci z klas 0-III. Maluchy były wyjątkowo grzeczne, ponieważ wielu
Mikołajów przybyło do naszej szkoły, by wręczyć dzieciom drobne podarunki. Dzięki temu
zaczerwienił się nasz szkolny korytarz, było radośnie, czerwono i świątecznie.

8 grudnia nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, które odbyło się w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej. Na początku uczestnicy spotkania obejrzeli Jasełka
w bardzo oryginalnej odsłonie, ponieważ zostały one przygotowane przez Nauczycieli
i Rodziców z Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks.
Jana Twardowskiego w Wołominie. Aktorzy
przybliżyli dzieciom Cud Betlejemskiej Nocy.
Kolejnym punktem spotkania był wspólny śpiew
pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych prowadzony przez Chóry Anielskie. Kulminacyjnym punktem programu było oczywiście spotkanie ze Świętym Mikołajem i obdarowanie
dzieci słodyczami. Tradycyjnie w naszej szkole,
w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego
Narodzenia odbyły się wigilie klasowe oraz jasełka. Chociaż pogoda za oknem nie przypominała świątecznej scenerii, to jednak dzieci,
wcielając się w postacie Świętej Rodziny, Pastuszków i Aniołków, wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój i zwróciły uwagę na to, żeby
w tym przedświątecznym pędzie nie zapomnieć
o tym, co istotne, czyli o miłości do bliźniego. Bo
święta to nie syto zastawiony stół, tylko miłość
w naszych sercach.
zebrała i opracowała
Pani Julita Winiarek-Cyran
Zespół Szkół w Dębem Wielkim

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

T

radycją stało się, że każdego roku – 11 listopada nasza szkoła angażuje się w gminne
obchody odzyskania przez Polskę niepodleglości. Również w tym roku uczniowie, pod przewodnictwem p. Małgorzaty Bedyńskiej i p. Jolanty Kościuch, przygotowali słowno-muzyczny spektakl pt. „Droga do Wolności”. Oczywiście nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej,
którą zajęła się p. Dorota Późniecka przygotowując występ chóru. Wszystkich wzruszył występ uczniów, a zwłaszcza uczennicy klasy IIIb
Marty Cudnik, która wspaniale wykonała piosenkę Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”.
KOROWÓD KOLĘDOWY
16 grudnia na terenie Hali Sportowej zorganizowano „Korowód kolędowy”. Zadaniem konkursu było zachowanie i kultywowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych z Bożym Narodzeniem. Regulamin
konkursu zakładał, że impreza ma mieć charakter integrujący pokolenia. Dlatego też każda z prezentujących się grup musiała skła-

dać się z jednego seniora, jednego nauczyciela
i oczywiście uczniów. Pamiętać należało, że
grupa nie mogła przekroczyć 10 osób. W konkursie wystartowało 14 grup kolędowych powiatu mińskiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam również nas. „Dębiańskie Herody”, pod
przewodnictwem p. Renaty Dołkowskiej, przygotowały występ pt. „Herody”. Skład grupy
tworzyli: p. Józef Tkaczyk – oprawa muzyczna,
p. Agnieszka Goszczycka – Żyd, Marta Cudnik – Pasterka, Katarzyna Dołkowska – Anioł,
Klaudia Jadczak – Żołnierz, Karolina Koźluk
– Królowa, Martyna Miftadinow – Marszałek,
Bartosz Sieradzan – Diabeł, Miłosz Szwajkowski – Herod, Joanna Westerlich – Śmierć. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ „Dębiańskie Herody” zajęły III miejsce. Zaznaczyć należy, że
wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum spisali
się naprawdę wspaniale.
Kawiarenka, przygotowana we współpracy ze
Szkołą Podstawową, cieszyła się uznaniem. Ciasta, przyniesione przez uczniów obu szkół robi-

ły furorę. Oczywiście nie można pominąć naszych prowadzących. Rolę konferansjerów pełnili uczniowie: Emilia Jackiewicz, Karolina Tymińska, Wojciech Pluciński i Ernest Pyza.
WYDARZENIA KULTURALNE
8 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do warszawskiego teatru
„Scena Współczesna”. Obejrzeli tam spektakl pt. „Historia świata w nieco skróconej
wersji”. To właśnie tam okazało się, że mamy
wśród nas doskonałego aktora. Bartosz Sieradzan, uczeń klasy Ia, został zaproszony na scenę, aby towarzyszyć aktorom w ostaniej piosence spektaklu. Wyszło naprawdę wspaniale.
Batkowi gratulujemy odwagi i talentu. 2 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w nowej edycji projektu „Filmoteka
Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Spotkanie odbyło się w Kinie Muranów,
a tematem przewodnim była wielokulturowość.
Po krótkiej prelekcji, podczas której uczniowie
zapoznali się z problemem wielokulturowości,

mogli obejrzeć film pt. „Fighter – kochaj i walcz”
w reż. N. Arthy. Historia nastolatki Aishy zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Dziewczynka, zafascyowana kung fu, sprzeciwiając
się rodzicom, którzy nie podzielają jej pasji,
potajemnie zaczyna treningi. Niestety, tureckie
pochodzenie dziewczyny, sprowadza na niej pasmo niepowodzeń. Aisha, walczy jednak o swoje szczęście.
Wśród nas znajdują się uczniowie, którzy mogą poszczycić się talentem pisarskim. Jednym
z nich jest Mikołaj Mazurowski z kl. IIIc. Zdobył on III miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Konkurs objął honorowym patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty.
Zebrała i opracowała
Pani Agnieszka Gosczycka
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

W

czwartek 30 października uczniowie
klas IV i VI z nauczycielami Panią Moniką Małopolską, Panią Karoliną Butą, Panem
Krzysztofem Więchem udali się na cmentarz,
by złożyć i zapalić znicze. Czas, który uczniowie spędzili nad grobami, stał się chwilą zadumy, refleksji, modlitwy za zmarłych. Nauczyciele uświadomili uczniom, że cmentarz jest miejscem, gdzie czas stanął w miejscu, cmentarz
przywołuje pamięć ludzi, którzy kiedyś żyli,
w dzisiejszym pędzie życia, często zapomniani. W przeddzień Wszystkich Świętych czas
spędzony nad grobami powinien być również
wyrazem wdzięczności, pamięci tych, którzy
oddali życie za Ojczyznę, walcząc o wolność
dla przyszłych pokoleń. Nauczyciele podkreślili uczniom, że dla katolików święto Wszystkich Świętych jest czasem radosnym – ci, którzy przekroczyli próg śmieci, osiągnęli życie
wieczne.
NIEPODLEGŁA OJCZYZNA
I JEJ BOHATEROWIE
W przeddzień obchodów Święta Niepodległości
uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Cygance przygotowali piękną i wzruszającą lekcję
historii pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej
i p. Karoliny Buty. W swoim wystąpieniu –
montażu słowno-muzycznym zaprezentowali
i przypomnieli długą drogę Ojczyzny do odzyskania niepodległości. Akcenty patriotyczne
wprowadziły utwory literackie i pieśni m.in.
Rota, Legiony, Wojenko, wojenko…, Przybyli
ułani. Zaprezentowana przez uczniów lekcja powinna wszczepić w ich młode serca chęć poznawania historii naszego kraju i rozbudzić szacunek wobec ojczyzny.
21 listopada 2014 w Szkole Podstawowej
w Cygance odbył się konkurs wiedzy o Patronie
Tadeuszu Kościuszce. Został zorganizowany
w dwóch grupach, wzięli w nim udział uczniowie klas I-III i grupa dziewcząt z klasy VI, która
reprezentowała grupę dzieci starszych. Wszyscy
wykazali się ogromną wiedzą.
W grupie dzieci młodszych kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Bartomiej Jackiewicz kl. I,
Szymon Radzio kl. III
II miejsce – Damian Foryś kl. III
III miejsce – Piotr Filipiak kl. I
Uczennice klasy VI kolejno zajęły:
I miejsce – Kinga Całun
II miejsce – Daria Dębska, Karolina Gańko
III miejsce – Julia Piotrkowicz
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy.
Każdy z nich otrzymał nagrodę książkową. Mamy nadzieję, że konkurs wiedzy o Patronie naszej szkoły zagości w stałym kalendarzu uroczystości szkolnych.

ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWO
27 listopada 2014 roku w czwartkowe popołudnie odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie samodzielnie przygotowali salę, ogłoszenie,
muzykę, zabawy. Dyskoteka upłynęła w nastroju zaciekawienia, radości i zaskoczenia. Nie zabrakło też wróżb andrzejkowych, które przygotowali szóstoklasiści. Przekłuwanie szpilką andrzejkowego serca, losowanie kolorowych karteczek i andrzejkowych kubeczków, rzut kostką,
przestawianie butów odkryło przed dziećmi ich
przyszłe losy. Z wesołych zabawach dowiedziały się, kogo czeka szczęście, miła niespodzianka, zdrowie, smutek czy nieszczęście. Dodatkowe emocje wzbudziły zabawy taneczne zorganizowane dla klas starszych.
ŚLADAMI WIELKICH ODKRYĆ
Dnia 28 listopada 2014 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Cygance uczestniczyli w niecodziennej lekcji przyrody, zatytułowanej Śladami wielkich odkryć. Przygotowana przez Grupę
Zaelektryzowani miała jednocześnie charakter
spektaklu teatralnego, w którym występowały
dwie postacie: inspirujący podróżnik Krzysztof,
który barwnie opowiadał o swoich przygodach
i jego przyjaciel, ekscentryczny alchemik-naukowiec Albert, który prezentował eksperymenty chemiczne, służące przekazaniu wiedzy z zakresu przyrody i środowiska. W spotkaniu poprzez czynny udział dzieci poznały
w jaki sposób czytać mapę, jak działa kompas,
na czym polega działanie magnetyczne i elektrostatyczne. Aktorzy przypomnieli uczniom
o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Podkreślili, że uczniowie mogą wykonać niektóre z zaprezentowanych eksperymentów w warunkach domowych pod kontrolą
dorosłych.
„SŁODKIE MIKOŁAJKI”
Dnia 5 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Cygance z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców p. Grażyny Radzio rodzice
wraz z dziećmi przygotowali „Słodkie Mikołajki”. Uczniowie każdej klasy sprzedawali przepyszne ciasto, a pozyskane fundusze zostaną
przeznaczone na cele klasowe. Wszyscy z radością włączyli się w akcję i ze smakiem zajadali
się przepysznymi ciastami.
Od początku grudnia w naszej szkole można podziwiać prace techniczne przygotowane przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem
p. Jerzego Popławskiego. Zaprojektowane modele z drewna zostały przygotowane ze starannością i precyzją. Wykonywane przez uczniów
prace pokazują atrakcyjne i proste rozwiąza-
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nia. Wśród propozycji znaleźć można domki, stodołę z otwieranymi drzwiami, karmniki, wiatrak, konny wóz, traktor z przyczepą, kombajn, czołg, zwierzęta: wiewiórkę, łosia, żółwia, konia, świnkę, gołębia, ludziki
i kostkę do gry. Do wykonania modeli oprócz
drewna użyto płyt wiórowych, elementów aluminium i metalu. Zajęcia techniczne rozbudzają zainteresowania techniczne uczniów. Odgrywają one ważną rolę w nawiązywaniu współpracy dzieci z rodzicami. Sprzyjają rozwojowi,
mają dla uczniów ogromny walor uspokajający. Uczniowie poznają różne techniki pracy
w drewnie pod okiem osób dorosłych.
W odpowiedzi na ogłoszony przez p. Ewę Krasnodębską w Szkole Podstawowej w Cygance
konkurs szopek i ozdób bożonarodzeniowych
uczniowie wraz z rodzicami stanęli na wysoko-

Miejsca drugie zajęli:
leksandra i Filip Piekut kl. IV i I
Bartosz Jackiewicz kl. I
Kacper Wieczorek kl. I
Aleksandra Mikita kl. I
Katarzyna i Andrzej Kulma kl. V i I
Natalia Cudna kl. IV
Roksana i Kornelia Naumiuk kl. II i 0
Szymon i Franciszek Radzio kl. III i 0
Kinga Piątkowska kl. II
Jakub i Jacek Fijałkowski kl. II i I
Julia i Aleksandra Piotrkowicz kl. VI i II
Mikołaj i Jakub Roguscy kl. IV i I
Miejsca trzecie otrzymali uczniowie:
Mateusz i Michał Piekut kl. V i II
Łukasz Grabarczyk kl. 0
Filip Gańko kl. 0
Mateusz i Klaudia Komorzyccy kl. VI i 0

ści zadania. Wspólną pracę dzieci i ich rodzin,
ich zaangażowanie można podziwiać, oglądając
wystawę. Przygotowane propozycje wyróżniają
się oryginalnością, wykonane z niezwykłą starannością i precyzją zachwycają oglądających.
Prace charakteryzują się ciekawymi rozwiązaniami. Wśród ozdób dominują choinki wykonane z coraz ciekawszych materiałów. Do ich wykonania użyto wacików kosmetycznych, wełny,
bibuły, łańcuchów choinkowych, drewnianych
patyczków po lodach, drewnianych listewek, pociętych kartek ze starych książek mocno utrwalonych lakierem do włosów, makaronu, szyszek
i jesiennych liści. W przygotowaniu aniołków
wykorzystano masę solną, płatki kosmetyczne, chusteczki higieniczne, orzechy. Żarówka
odpowiednio udekorowana imituje bałwanka.
Świąteczne stroiki zdobią bombki wykonane
z papieru, z wiór z drewna, bombki udekorowano również ryżem. Szopki tradycyjnie wykonano z drewna. Dach jednej z nich pokryto słomą.
Ich wnętrza wypełniają postaci świętej rodziny,
trzech mędrców ze wschodu i zwierzęta.
Powołana komisja konkursowa w składzie:
p. Ewa Krasnodębska, p. Katarzyna Krajewska
i p. Danuta Piotrkowicz przyznały uczniom kolejne miejsca. Zwycięzcy otrzymali nagrody,
które ufundował Ksiądz Proboszcz.
Laureatami konkursu zostali:
Aleksander Gańko kl. 0
Eryk Kulma kl. 0
Jakub Kowalski kl. 0
Roksana Gniado kl. I,
Karolina i Krzysztof Gańko kl. VI i V
Sebastian Gryz kl. 0
Marta i Anna Siporskie kl. III i I
Piotr Sejbuk kl. I
Ewelina, Monika i Dorota Zagórskie - kl. V, III, I

Alicja i Tomasz Nita kl. I i 0
Damian i Kamil Foryś kl. III i I
Jacek Gruba kl. III
Kacper Majszyk kl. V
Mateusz i Katarzyna Filipiec kl. IV i III
Gabriela Wargocka kl. 0
Aleksandra Płochocka kl.0
Michał i Piotr Szuba kl. VI i IV
Jakub Gańko kl. 0
DZIECIĘCA KOLĘDA
Święta Bożego Narodzenia, które w polskiej
tradycji i kulturze przebiegają jako święta rodzinne pełne emocji i podniosłego nastroju, wyczekiwane przez wszystkich z utęsknieniem,
były tematem inscenizacji „Dziecięca kolęda”,
apelu słowno-muzycznego przygotowanego
w naszej szkole dnia 18 grudnia 2015 roku przez uczniów pod kierunkiem p. Ewy
Krasnodębskiej. W czasie spotkania, na którym obecni byli nauczyciele i rodzice, dzieci
w części artystycznej wprowadziły obecnych
w magię wyczekiwanych świąt, podkreśliły radość wypływającą z symbolicznych narodzin Jezusa, która dociera do domów, gdzie w wigilijny
wieczór gromadzą się rodziny. Ważnym momentem spotkania było łamanie się opłatkiem, poprzedzone przeczytaniem przez Księdza Zenona
Wójcika fragmentu Ewangelii dotyczącej narodzin Chrystusa. Pani Dyrektor Mirosława Popławska złożyła wszystkim uczniom i rodzicom
życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym oraz wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku. Podczas łamania się opłatkiem i
składania życzeń panowała atmosfera przyjaźni,
szacunku i czułości niespotykanej na co dzień.
Pani Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Cygance

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

T

ak niedawno witaliśmy szkołę po wakacjach,
a tu już wielkimi krokami zbliża się koniec
pierwszego semestru. W tym czasie działo się
u nas wiele.
SZKOLNE UROCZYSTOŚCI
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
przygotowaliśmy krótki program artystyczny:
„Ojczyzna nasza wolna, wolna, więc...”, który
zaprezentowaliśmy w Kościele pod wezwaniem
Św. Honorata Koźmińskiego w Chrośli. Nie zabrakło też kotylionów, przygotowanych dla tych,
którzy tego dnia uczestniczyli we Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny. W przygotowanie strojów
i rekwizytów włączyły się całe rodziny.
Tydzień później gościliśmy Absolwentów na
Popołudniu Wspomnień, zorganizowanym
z okazji, przypadającego w tym roku Jubileuszu
Szkoły.
20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka. Wszystkie dzieci poznały przysługujące im prawa, dowiedziały się, gdzie mogą szukać pomocy i jak reagować, gdy ich prawa są nieprzestrzegane.
Nie zapomnieliśmy również o wielkim przyjacielu wszystkich dzieci i 25 listopada świętowaliśmy

dzień Pluszowego Misia.
Listopad pożegnaliśmy dyskoteką andrzejkową
przygotowaną przez Samorząd Uczniowski. Po
andrzejkach przyszedł czas na mikołajki. I tu dopiero czekała na nas niespodzianka! Okazało się,
że Mikołaj przysłał do nas list, który, podczas apelu, odczytała pani dyrektor. Otrzymaliśmy w prezencie również pyszne czekoladki i zapowiedź, że
jeśli napiszemy listy, to na pewno coś znajdziemy
pod choinką. Było też ostrzeżenie dla tych, którzy
ze szkolną kindersztubą są na bakier. Elfy wszystko widzą i informują Świętego, warto zatem być
grzecznym.
W atmosferę Bożego Narodzenia wprowadzili
nas szkolni artyści, prezentując przygotowane pod
okiem pani katechetki jasełka. Podczas spotkania
wigilijnego każda z klas odśpiewała kolędę lub pastorałkę, a „Szkolny przegląd kolęd i pastorałek”
udowodnił, iż uzdolnionych muzycznie uczniów
nam nie brakuje.
KONKURSY
„Nie takie gady straszne, kolorowy świat kameleonów, jaszczurek i węży” oraz „Moje ulubione
zwierzątko” to tytuły konkursów ogłoszonych
przez Centrum zoologiczo - wędkarskie w Miń-

sku Mazowieckim. W tym konkursie nagrodę
otrzymała Natalia Jakubowska z klasy V.
WYJAZDY
Z okazji mikołajek odbyło się kilka wyjazdów.
Uczniowie klasy I a odwiedzili jedną z sal zabaw w Mińsku, zaś klasa I b w pełni wykorzystała atrakcje warszawskiego Kolorado. Drugoklasiści, z o rok starszymi kolegami, wyruszyli do
Mrozów, by w kinie Mikroklimat obejrzeć film pt.
„Bella i Sebastian”. Uczniowie klas czwartej i piątej wzięli udział w warsztatach pt. „Bezpieczne
spotkanie z psem’ oraz obejrzeli film „Dzikie z natury” w 3D i „Uwolnić Mikołaja”.

PROJEKTY I AKCJE
W tym roku szkolnym realizujemy następujące
projekty: „W-f z klasą”, „Bezpieczny dom”, „Odnaleźć Zgubka”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Moja przyszłość”. Włączyliśmy się również
w akcję „Góra grosza” oraz weźmiemy udział
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zbieramy nakrętki, baterie i makulaturę.
SZKOŁA PIĘKNIEJE
We wrześniu odnowiono szatnię i korytarz przy sali gimnastycznej oraz na łączniku.
W październiku rodzice dzieci z klasy I a ułożyli
panele na podłodze w sali nr 4. Szkolna świetlica
została wyposażona w nowe meble i pomoce. Poddane polimeryzacji podłogi na korytarzach lśnią.
Wkrótce zostanie wyremontowana sala nr 15.
Zapraszamy dośledzenia naszej strony internetowej www.spruda.szkolnastrona.pl.
Zebrała i opracowała
Pani Elżbieta Zgódka
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

K

oniec I semestru w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Górkach upłynął
pod znakiem wzmożonej nauki, świątecznych
przygotowań i inicjatyw, a także wielu ciekawych przedsięwzięć.

CO W SZKOLE PISZCZY?
Szóstoklasiści zmierzyli się dwukrotnie
z próbnym sprawdzianem: w listopadzie i grudniu. W międzyczasie przez szkolne dni przewinęły się andrzejkowe wróżby, pluszowe misie
(25 listopada - Dzień Pluszowego Misia), mi-

kołajki, wigilie, ciekawe konkursy, jak choćby: konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, konkurs na najciekawsze wykonanie kolędy (w języku polskim jak i obcym),
udział w korowodzie kolędowym. Samorząd
szkolny także nie próżnował, udało się wydać
czasopismo „Smyk”, przeprowadzić wiele dni
tematycznych, jak choćby: dzień chodzenia
w kapciach, dzień spódnicy, Góra Grosza itp.
WYJAZDY, WYCIECZKI
Pamiętamy o łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Świetnie sprawdzają się w tym wycieczki. Nasi uczniowie odwiedzili, m.in.: Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Ewolucji,
Multikino itp. Gościmy raz w miesiącu „kino
w szkole”, teatrzyki promujące treści profilaktyczne. Dzięki uprzejmości rodzicom nasi
uczniowie raz w tygodniu po lekcjach odwiedzają basen w Mińsku Mazowieckim. Zimą nie
zapominamy także o zwierzętach - uczniowie
wraz z opiekunami przygotowali budki dla ptaków, które samodzielnie pomalowali.
SZKOŁA SIĘ ZMIENIA…
W 2014r. udało się przeprowadzić kilka inwestycji, m.in.: wymieniona została podłoga w sali nr 3,

zakupiono szklaną tablicę ścienną, w której zawisł
sztandar szkoły, odświeżono salę nr 6. Wzbogacono świetlicę o nowe pomoce dydaktyczne.
PLANY, PLANY, PLANY…
Styczeń przyniesie bal choinkowy, Gminną Ligę Szkół, Dzień Babci i Dziadka, kolędowanie
w Chrośli oraz wiele innych. Po lekcjach uczniowie korzystają w zajęć dodatkowych: koło plastyczne, chór, język francuski, zajęcia sportowe.
Pani Katarzyna Wolska
Nauczyciel polonista
Szkoły Podstawowej w Górkach

W GMINNYM PRZEDSZKOLU

P

oczytajcie o minionych i planowanych
atrakcjach w naszym przedszkolu.
20 listopada królował u nas dzień szary. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia,
25 listopada dzieci bawiły się swoimi pluszakami przez cały dzień.
Tego dnia nasze przedszkole odwiedził pan
pszczelarz, który opowiedział nam o roli pszczół
w przyrodzie oraz poczęstował smacznym miodem. Na zakończenie dnia wspólnie obie grupy
obejrzały bajkę pt. „Kolargol”. Miesiąc listopad
pożegnaliśmy zabawą andrzejkową, która odbyła się 27 listopada. Podczas tej zabawy, dzieci
bawiły się przy wesołej muzyce i brały udział
w ciekawych wróżbach.
08 grudnia gościliśmy aktorów z przedstawieniem pt. „Zimowa zagadka, czyli kto porwał
śnieg?”. Po spektaklu odwiedził nas Św. Mikołaj, obdarowując dzieci słodkim upominkiem
z okazji swoich imienin.
22 grudnia dominował w naszym przedszkolu
kolor biały. Tego dnia, „Maluszki” podobnie jak
„Starszaki” wykonały bałwanki. Grupa młod-

sza udekorowała swoimi pracami przedszkole
zaś „Starszaki” zaniosły bałwanki do domu, by
ozdobić nimi swoje choinki.
06 stycznia nasze przedszkolaki brały udział
w IV Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
„Wesoła Nowina” w Domu Kultury w Chrośli.
09 stycznia włączymy się do akcji „Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Tego dnia również będzie panował kolor w przedszkolu dzień
niebieski.
Obecnie przedszkolaki z niecierpliwością czekają na Bal karnawałowy, który zaplanowany
jest na 15 stycznia. Dzieci przygotowują również program artystyczny na kolejną ważną uroczystość, a mianowicie na „Dzień Babci i Dziadka”. W grupie „Maluszków” zaplanowana uroczystość odbędzie się dnia 21 stycznia, a w grupie „Starszaków” 22 stycznia.
Pani Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim
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ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel.: 25 756 47 00, fax.: 25 756 47 34 www.debewielkie.pl, e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, www.facebook.com/gmina.debewielkie
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

TELEFON
25 756 47 00

NR.
POKOJU
34

WEW.
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

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

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska
zastępstwo Piotr Rosik

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 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

25 756 47 36

36

136

25 756 47 33

33

133

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

Stanisław Kierat

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

Marzena Rogala

Zastępstwo obsługa Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych

Aleksandra Nowak

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

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 42

Biuro podawcze

142

Młodszy referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk w Rudzie

Rafał Wtulich

738 49 39 59

Inspektor ds. upowrzechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

33

133

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

152

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS
Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 58

45

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

25 757 70 57

47

25 740 51 55

56

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

Starszy pracownik socjalny

Jolanta Malesa-Gajc

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

Pracownik socjalny

Danuta Makowska
SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Asystent rodziny
Asystent rodziny

Magdalena Wojnach
Andrzej Gadomski

Inspektor

Miłosława Kaska
Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

25 757 70 57

55

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główny Księgowy

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła
KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”

Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

25 757 70 57

47

47

KLUB PRACY
Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

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.

W

ójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że zostało wynegocjowane ze spółką MOBILIS
(PKS Mińsk Mazowiecki) porozumienie w sprawie
wprowadzenia regularnych przewozów autobusowych dla mieszkańców Gminy Dębe Wielkie.
Na terenie gminy zostały utworzone nowe przystanki autobusowe i wprowadzone przewozy w kierunku Dębego Wielkiego i Mińska Mazowieckiego. Seniorzy uzyskali preferencyjne ceny biletów,
dzięki czemu w łatwy sposób będą mogli korzystać
z usług publicznych. Szczegółowe rozkłady jazdy,
ceny biletów oraz lokalizacja przystanków dostępne
są na stronie internetowej www.debewielkie.pl
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