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WYDARZENIA
28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego
29 stycznia 2012r. I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
4 lutego 2012r. Dębska Gala Sportu 2012r.
19 lutego 2012r. Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie

ZAPOWIEDZI
1 kwietnia 2012r. Obchody 181 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim
14 kwietnia 2012r. Zbiórka zużytych opon
21 kwietnia 2012r. Akcja „Sprzątanie gminy Dębe Wielkie”
3 maja 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
6 maja 2012r. Gminne obchody Dnia Strażaka w Cygance
19 maja 2012r. „Polska Biega-bieg wiosny 2012”
27 maja 2012r. Festyn rodzinny w Górkach
24 h
2 czerwca 2012r. Obchody X rocznicy nadania Gimnazjum
Imienia Bohaterów Powstania Listopadowego
16 czerwca 2012r. Festyn rodzinny oraz 50 lat
0 604 197 100
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
TELEFON ALARMOWY
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
17czerwca 2012r. Festyn „Powitanie lata” w Cygance
24 czerwca 2012r. Przywitanie lata w Rudzie

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

USŁUGA NEWSLETTER

statni kwartał z jednej strony obfitował
w wydarzenia sportowe
a z drugiej został wypełniony przygotowaniami do
nowego sezonu inwestycyjnego. Oprócz organizowanych już kolejny raz
rozgrywek tenisa stołowego czy turnieju piłki nożnej halowej po raz pierwszy Gmina Dębe Wielkie
zorganizowała Galę Sportu – imprezę promującą
wszystkich sportowców
z naszego terenu. W ramach działań inwestycyjnych został rozstrzygnięty
przetarg na kompleks boisk sportowych w Rudzie,
trwa procedura przetargowa dotycząca budowy
hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim, czekamy na
rozstrzygnięcie kilku kon-

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.

O

kursów w których Gmina
złożyła wnioski o dotacje.
Ostatni okres był szczególnie uciążliwy dla strażaków ochotników. Przez
ludzką głupotę byli wielokrotnie wzywani do gaszenia pożarów niewykoszonych łąk oraz terenów
leśnych. W opinii wielu
wypalanie traw użyźnia
glebę co jest założeniem
z gruntu nieprawdziwym.
Największą jednak szkodę
i zagrożenie życia i mienia
powodowali podpalacze.
Bywało, że ogień pojawiał się w kilku miejscach
jednocześnie! Doniesienia prasowe ostatnich dni
pokazywały skutki takiej
nieodpowied zial ności
w niekontrolowanych pożarach ginęli ludzie (również strażacy). Dodatkowo
z budżetu gminy szerokim

strumieniem wylewane są
przez to pieniądze, które
można byłoby spożytkować w bardziej odpowiedni sposób. Wypalanie
traw i używanie otwartego ognia w pobliżu lasów
jest karalne. W skrajnych
przypadkach może to być
kara grzywny bądź pozbawienia wolności.
Nadchodząca
wiosna
będzie obfitowała w wydarzenia kulturalne i historyczne. Pierwszą dużą
imprezą będą obchody
181 rocznicy bitwy pod
Dębem Wielkim w Powstaniu Listopadowych.
Pomimo tego, że uroczystość będzie miała miejsce
w prima aprilis (1 kwietnia) liczę na obecność
mieszkańców aby uhonorować żołnierzy, którzy

N

walczyli i ginęli za naszą
dzisiejszą wolność.
W najbliższych dniach
rozpoczną się na dobre
prace na drogach. Z łataniem dziur w nawierzchniach asfaltowych wstrzymujemy się do czasu kiedy
miną nocne przymrozki
dzięki czemu naprawa powinna służyć dłużej.
Licząc na dobrą pogodę
również w te zbliżające się
Święta Wielkanocne pozostaję z poważaniem.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju płynącego z budzącej się do życia wiosny
i wiary w sens życia. Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera Państwa swymi
łaskami i da moc pokonywania codziennych trudności życia oraz Wesołego Alleluja.

NOWY HERB GMINY DĘBE WIELKIE
obecnej kadencji
W
coraz częściej organizacje społeczne i osoby prywatne występują do
wójta gminy o objęcie honorowym patronatem różnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.
Chcąc uregulować zasady
używania herbu gminy

Dębe Wielkie, opisać kto
może ten znak wykorzystywać i w jakim celu
postanowiono opracować
odpowiednią
uchwałę.
Niestety w trakcie prac nad
uchwałą wyszło na jaw, że
herb jakim gmina posługuje się od dłuższego czasu nie został nigdy przy-

jęty przez Radę Gminy.
W 1993 roku organ uchwałodawczy podjął co
prawda uchwałę o przyjęciu herbu jednak jest on
nieco inny od tego używany obecnie. Herb jest
więc nieważny. Dodatkowo okazało się, że nie
spełnia on wielu zasad,

nie był on również zaopiniowany przez komisję
heraldyczną. Nie możemy
posługiwać się znakiem,
który jest niezgodny z prawem. Wójt gminy po konsultacjach z Radą Gminy
postanowił wszcząć prace
nad nowym herbem. Projekt został sporządzony
przez eksperta przy założeniu, że ma być w jak

jęła uchwałę Nr SZAS.
X V I I I .0 0 0 7.116. 2 012
w sprawie ustalenia nowych granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Dębe Wielkie.
Zmiana granic obwodów
polega na pomniejszeniu
obwodu Szkoły Podstawowej w Dębem Wiel-
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wej w Dębem Wielkim,
a to z pewnością wpłynie
na poprawę warunków
nauki. Nie od dziś wiadomo, iż zbyt duża liczba
uczniów w klasie wpływa
na poziom nauki. Również dzięki przyjętemu
rozwiązaniu szkolna świetlica stanie się miejscem,
w którym uczniowie już
bez ścisku będą mogli
w spokoju odrobić zadane lekcje lub swobodnie
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zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca 2011r., w
Referacie Strategii i Rozwoju Gminy oraz w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ekologii PIĄTEK JEST DNIEM
WEWNĘTRZNYM (w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani). Prosimy o dostosowanie się do zmian.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

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

największym stopniu zbliżony do dzisiejszego znaku herbowego.
Na najbliższej sesji wójt
gminy przedstawi Radzie
Gminy projekt uchwały
o zaopiniowaniu projektu
herbu. Następnie projekt
herbu zostanie przesłany
do Ministerstwa Spraw
Administracji i Cyfryzacji celem zaopiniowania

przez Komisję Heraldyczną. Po otrzymaniu pozytywnej opinii ministra
Rada Gminy Podejmie
uchwałę w sprawie przyjęcia nowego herbu. Cała
procedura wynika z obowiązującego prawa . Faktem jest, że inne gminy
również przystępują do
dostosowania swoich herbów do wymagań prawa.

O

d 15 marca do 30 kwietnia 2012r. w każdy czwartek w godz.
8.30-10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie (pok.
Nr 33, I piętro) pełni dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w
Mińsku Mazowieckim, podczas którego mogą Państwo złożyć
zeznanie podatkowe za 2011r., jak również uzyskać informacje
w zakresie rozliczeń podatkowych PIT. Porady udzielane są bezpłatnie. Zeznanie podatkowe mogą Państwo
złożyć także drogą elektroniczną korzystając z interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej
www.e-deklaracje.gov.pl lub korzystając z aplikacji desktopowej e-Deklaracje. Szczegóły na stronie internetowej
www.szybkipit.pl.

W TROSCE O UCZNIÓW
kim o dwie miejscowości
tj. Choszczówkę Dębską
i Rysie oraz przyłączeniu
tych miejscowości do obwodu Szkoły Podstawowej
w Cygance. Zmiany były
konsultowane nie tylko
z dyrektorami obu placówek, ale przede wszystkim
z mieszkańcami.
Dzięki wprowadzonym
zmianom, zmniejszy się
liczba uczniów uczących
się w szkole Podstawo-

S

SZYBKI P I T

Opis nowego herbu mówi
W polu złotym zielony liść dębowy, po obu stronach liścia dwa żołędzie.Jest to herb aluzyjny nawiązujący nazwą do pierwotnej Puszczy Dębowej, na terenie której zlokalizowano wieś królewską,
i od której przyjęła nazwę - Dębe Wielkie (Dembsk, Dembe). Kolor złoty tarczy nawiązuje do królewszczyzny jakim
była pierwotna wieś królewska Dembe jako „Dzierżawa
Dembe”, będąca ośrodkiem dóbr królewskich.

dniu1marca 2012r.
W
Rada Gminy
w Dębem Wielkim pod-

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

pobawić się z kolegami. Szkoła w Cygance
na zmianach też zyska.
Nowi uczniowie, to nie
tylko wzrost liczebności
uczniów w klasie i zwiększenie zdrowej rywalizacji
między uczniami, ale również szansa na możliwość
wprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Halina Drzazga
Dyrektor S.Z.A.S.

REKLAMY W BIULETYNIE

S

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

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE: Anna Woźnica
WYDAWCA: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie
DRUK: Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin
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JEDNOLITE OZNAKOWANIE – CHLUBĄ NASZEJ GMINY

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i odwiedzających Nas Gości, Gmina
Dębe Wielkie jako pierwsza w powiecie Mińskim
wprowadziła System Informacji Gminnej. Na sesji Rady Gminy w dniu
26 stycznia 2012r. Radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w tej sprawie.
Wprowadzony System
Informacji Gminnej ma
na celu uporządkowanie
przestrzeni
publicznej
w zakresie oznakowania
ulic, miejsc publicznych
i poszczególnych nieruchomości odpowiednimi
tzn. ujednoliconymi pod
względem
wizualnym,
architektonicznym i konstrukcyjnym
tablicami
systemowymi. Forma plastyczna SIG oparta jest na
dwóch podstawowych kolorach: zielonym i żółtym,
które zostały zaczerpnięte z herbu Gminy Dębe
Wielkie.
Wprowadzenie i stosowanie Systemu Informacji

Gminnej jest wspólnym
obowiązkiem
zarówno
Gminy jak i właścicieli
poszczególnych nieruchomości, przy czym do obowiązków Gminy należy
oznakowanie ulic i miejsc
publicznych, natomiast do
obowiązków właścicieli
oznakowanie posiadanych
przez nich nieruchomości. Mając na uwadze nie
tylko estetykę, ale przede
wszystkim funkcjonalność
i przydatność SIG zwracamy się z serdeczną prośba
do wszystkich Mieszkańców Gminy o stopniowe
wymienianie (np. podczas
remontów) tablic adresowych na swoich posesjach.
Jednocześnie apelujemy
o oznakowanie – zgodne
z SIG nieoznaczonych
jeszcze posesji. Działanie
to ułatwi nie tylko dotarcie
do Państwa zaproszonych
Gości, ale przede wszystkim umożliwi szybkie
i bezbłędne dotarcie służb
ratunkowych w razie nagłej nieprzewidzianej potrzeby.

I Tablice z nazwą ulicy

Uwagi:
1.czcionka Tahoma
2.kolor zielony:
C30,M0,Y44,K65;
kolor żółty:
C0,M29,Y100,K11;

kolor biały:
C0,M0,Y0,K0
3.długość uzależniona
od długości tekstu.
Skok co 100mm.

II Tablice adresowe:
Tablice adresowe – wymiary w milimetrach
a) Tablica adresowa z nazwą ulicy:

Uwagi:
1.czcionka Tahoma
2.kolor zielony:
C30,M0,Y44,K65;
kolor żółty:
C0,M29,Y100,K11;
kolor biały:
C0,M0,Y0,K0;
3. nazwa ulicy i nazwa
miejscowości: czcionka
Tahoma wys. 42mm
4. numer porządkowy:
czcionka Arial Bold wys.
135mm
5.minimalne odstępy od
napisu (ulica, miejscowość) do krawędzi pola
13mm
6.wszystkie napisy wyśrodkowane w pionie
i poziomie pola
7. w nazwie ulicy należy
stosować ogólnie przyjęte
skróty np. gen. (generał)
8. tablicę adresową montować na elewacji budynku na wys. 2,5-3m w
pobliżu krawędzi ściany
w miejscu łatwo widocz-

nym z wjazdu na posesję
lub na ogrodzeniu działki
od strony ulicy
(np. w przypadku dużej
odległości pomiędzy
budynkiem a ulicą).
9. dopuszcza się tablice o
większych wymiarach jeżeli wpłynie to na lepszą
widoczność. Należy zachować proporcje tablicy.
Dopuszczalne powiększenie ze skokiem 100mm.
10. długość tablicy uzależniona od długości tekstu.
Dopuszczalne wydłużenie ze skokiem 50mm.

b) Tablica adresowa bez nazwy ulicy – stosować tylko
w przypadku adresu, w którym nie występuje nazwa
ulicy

Tablice adresowe - kolory

Tablice SIG w Gminie Dębe Wielkie powinny być wykonane wg opisanych wzorów:

Insp. ds.
planowania
przestrzennego

W TROSCE O ZDROWIE MIESZKANEK

Liczba ludności (stan na 31.12.2011)
Aleksandrówka
Bykowizna
Celinów
Cezarów
Choszczak
Choszczówka Dębska
Choszczówka Rudzka
Choszczówka Stojecka
Chrośla
Cięciwa
Cyganka
Dębe Wielkie
Gorzanka
Górki
Jędrzejnik
Kąty Goździejewskie I
Kąty Goździejewskie II
Kobierne
Olesin
Ostrów Kania
Poręby
Ruda
Rysie
Teresław
Walercin

Katarzyna Muracka

535
201
182
14
7
100
120
309
905
49
496
3006
100
481
104
225
173
300
471
199
95
651
125
47
137

W

AKTUALNE
DANE
STATYSTYCZNE

74

Przyrost liczby ludności w latach 2010-2011
z podziałem na sołectwa

dniach 5-7 marca br.
mieszkanki gminy
Dębe Wielkie mogły poddać się bezpłatnym badaniom mammograficznym
i cytologicznym zorganizowanym przez wójta
gminy Dębe Wielkie pana
Krzysztofa Kalinowskiego.
W pierwszym dniu akcji
w badaniach mammograficznych wzięło udział
27 kobiet, w drugim – 44
kobiety, a w trzecim – 35
kobiet.
W sumie w bezpłatnych
badaniach mammograficznych wzięło udział
123 kobiet z terenu naszej
Gminy.

Badaniu cytologicznemu
poddały się odpowiednio:
34, 55 i 24 kobiety.
W sumie w bezpłatnych
badaniach cytologicznych
wzięło udział 106 kobiet
z terenu naszej Gminy.

Aby umożliwić wykonanie badań jak najszerszej
grupie mieszkanek wójt
gminy po zasięgnięciu
opinii sołtysów zorganizował dowóz do cytomammobusu.

23
18
13
6

6
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Prace wykonane przez dzieci w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
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SPOTKANIE WÓJTA Z SOŁTYSAMI

W

dniu 16 lutego 2012 r.
o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
odbyło się spotkanie Wójta
Gminy Dębe Wielkie Pana
Krzysztofa Kalinowskiego
z sołtysami Gminy Dębe
Wielkie. Przedmiotem spotkania było omówienie
spraw bieżących związanych
z realizacją zadań Gminy
i Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Na spotkaniu sołtysom zostały przekazane nakazy podatkowe. Do
wykonywania czynności inkasenta, zgodnie
z uchwałą Nr VI/24/03
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 26 lutego 2003 r.,
zostali wskazani sołtysi.
Na podstawie zawartych
umów sołtysi wykonujący
czynności inkasenta zobowiązani są do poboru od
podatników zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw zobowiązania pieniężnego – podatku,
dziennej stawki opłaty
targowej za I, II, III, IV
kwartał roku 2012 oraz do
rozliczenia zebranego podatku w Urzędzie Gminy
Dębe Wielkie. Za wykonanie czynności inkasenta
sołtysom przysługuje prowizja, zgodnie z Uchwałą
Nr VI/24/03 Rady Gminy
Dębe Wielkie z dnia 26
lutego 2003 roku, w wysokości 12% kwoty ze-

branych i wpłaconych na
rzecz Gminy podatków
i opłaty targowej.
Sekretarz Gminy Dębe
Wielkie Pani Małgorzata
Pańczak poinformowała,
że w związku z potrzebą podniesienia jakości
świadczonych usług przez
Urząd Gminy Dębe Wielkie, Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski wydał Zarządzenie Nr ZO.0050.14.2012
z dnia 6 lutego w sprawie
określenia procedury przeprowadzenia badań ankietowych klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz
zatwierdzenia formularzy
ankiet. Celem przeprowadzenia badań ankietowych
jest uzyskanie informacji
na temat poziomu jakości świadczonych usług
przez Urząd Gminy oraz
funkcjonowania
Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
Tym samym zarządzeniem zostały zatwierdzone formularze ankiet:
• ankieta dotycząca satysfakcji pracownika Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, jako
klienta
wewnętrznego,
• ankieta dotycząca satysfakcji
mieszkańców
z usług Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, jako klienta
zewnętrznego.
Ankiety dotyczące sa-

tysfakcji
mieszkańców
z usług Urzędu Gminy
Dębe Wielkie w ilości
150 szt. zostały przekazane sołtysom, którzy na
prośbę Sekretarza Gminy
Dębe Wielkie Pani Małgorzaty Pańczak, zobowiązali się do przekazania ankiet mieszkańcom
swoich sołectw i do ich
zwrotu po wypełnieniu.
Ankiety dostępne są również na stronie internetowe
www.debewielkie.pl
Kolejnym punktem spotkania było przekazanie
przez Wójta informacji
o sukcesywnym wymienianiu na nowe tablic ogłoszeniowych w sołectwach
Gminy Dębe Wielkie.
Nowe tablice ogłoszeniowe mają być montowane
w miejscach wskazanych
przez sołtysów.
Następny punkt spotkania poświęcony był
funduszowi sołeckiemu.
W sprawie realizacji funduszu sołeckiego na 2012
r. Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski poinformował,
że większość sołectw
G m i ny w n ioskowała
o zakup tłucznia na drogi. Zarówno mieszkańcy
jak i sołtysi wyrazili opinię, iż lepszym rozwiązaniem będzie utwardzenie

akład
Komunalny
informuje, iż w najbliższym czasie możliwe
będzie wykonywanie przyłączeń do sieci wodociągowej na terenie miejscowości Choszczówka Dębska
i Kobierne. Zainteresowani mieszkańcy muszą uzyskać od Zakładu Komunalnego warunki techniczne
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.
Wniosek Zlecenia wydania
warunków technicznych
podłączenia do sieci wodociągowej można pobrać
w siedzibie Zakładu lub
na stronie internetowej:
www.zk.debewielkie.com
Inwestycja „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Kobierne, Olesin,
Choszczówka Dębska,
Choszczówka Rudzka
i Choszczówka Stojecka”
zakończona zostanie do
dnia 30.06.2012 roku.
Wówczas istniała będzie
4

możliwość podłączenia
posesji do sieci wodociągowej także dla mieszkańców Choszczówki
Rudzkiej i Choszczówki
Stojeckiej.
Niestety cały czas Zakład Komunalny w Dębem Wielkim odnotowuje
przypadki nielegalnego
poboru wody i odprowadzania ścieków. Zakład
Komunalny w Dębem
Wielkim przeprowadził
liczne kontrole warunków
wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych przez mieszkańców,
w wyniku których stwierdzono u części mieszkańców możliwość łączenia
instalacji wodociągowej
z ujęciem własnym (studnia). Podobne kontrole
będą ponawiane.
Przypominamy również, że wprowadzanie
ś c ie ków o p a d ow yc h
i wód drenażowych
do kanalizacji sanitar-
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się tych osób. Niestety nie
wszyscy dopełniają obowiązku meldunkowego.
Z policyjnych danych
statystycznych wynika,
że ok. 15% mieszkańców
mieszka, a nie jest zameldowanych w Gminie
Dębe Wielkie. Powoduje
to podwyższenie wskaźnika „G”, który określa
dochód na jednego mieszkańca i jest jednym z podstawowych kryteriów oceny wniosku o pozyskanie
środków zewnętrznych (w
tym unijnych). Dodatkowo
udział w podatku PIT to
jest ok. 37% kwoty należnego podatku od każdego
mieszkańca zamieszkującego w naszej Gminie, a
nie zameldowanego, trafia
do budżetu jednostki samorządu terytorialnego na
terenie której jest zameldowany. Z tego też względu Wójt apeluje i zachęca
Mieszkańców przebywających na terenie Gminy
Dębe Wielkie do dokonania formalności meldunkowych lub przy braku takiej
możliwości do zgłoszenia
na formularzu ZAP-3 swojego miejsca zamieszkania
i przekazania zgłoszenia
do Urzędu Skarbowego
w Mińsku Mazowieckim.
Wychodząc
naprzeciw
tym Mieszkańcom zaproponował, żeby wypełnio-

ne druki ZAP-3 Mieszkańcy składali sołtysom lub
bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie. Formularze ZAP-3 zostaną
złożone do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem
Urzędu Gminy. Dodał,
że zgłoszenie miejsca zamieszkania Mieszkańców
z naszej Gminy pozwoli
na pozyskanie dodatkowych środków z budżetu
państwa, które przeznaczyć będzie można na inwestycje w infrastrukturę,
drogi, kulturę.
Na spotkaniu przekazana została również informacja o możliwości
dokonania bezpłatnych
badań mammograficznych
i cytologicznych, które
w dniach 5-7 marca 2012r.
wykonywane były w cytomamobusie. Badania
prowadzone były przy
współpracy Centrum
Onkologii Instytutu im.
Marii Skłodowskiej Curie
w Warszawie. Badania
przeznaczone były dla
mieszkanek naszej Gminy
w szczególności badania
mamograficzne wykonywać mogły Panie w wieku
od 50-69 lat natomiast badania cytologiczne panie
w wieku od 25-59 lat.
Małgorzata Pańczak
Sekretarz
Gminy Dębe Wielkie

GMINNA SPÓŁKA WODNA

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

dróg gminnych gruzem
kruszonym na drogach
bez żadnej podbudowy.
Kończąc temat dróg gminnych Wójt Gminy poinformował, że w II kwartale 2012 r. odbędą się
posiedzenia stałej Komisji
Rady Gminy Dębe Wielkie - Komisji Rolnictwa,
Spraw Gospodarczych,
Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego, na których omawiane będą planowane remonty dróg gminnych oraz ich
bieżące utrzymanie. W II i
III kwartale b.r. planowane jest zwoływanie zebrań
wiejskich, na których będzie omawiane tworzenie
podstaw do Strategii Rozwoju Gminy Dębe Wielkie
oraz przeznaczenie funduszu sołeckiego na rok
2013.
Na zakończenie Wójt
Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski
zwrócił się do sołtysów
o przekazanie listu, którego jest autorem, wraz
z formularzem (ZAP-3),
Mieszkańcom Gminy
Dębe Wielkie. W liście
czytamy, że do Urzędu Gminy Dębe Wielkie
w 2011 r. zostało złożonych
156 wniosków o nadanie
numerów budynków, co
powinno, a nie jest równoznaczne z zameldowaniem

nej jest zabronione. Na
podstawie art. 28 ust. 4a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006 r., Nr 123, poz. 858
ze zm.) ten, kto nie stosuje się do w/w zakazu podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny do
10 000 zł.
W celu utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej co dwa miesiące
przeprowadzane jest okresowe chlorowanie wody.
Ponadto w trosce o jakość
wody raz na kwartał prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej.
Grażyna Piechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

Z

arząd Gminnej Spółki
Wodnej Dębe Wielkie
- zrzeszonej w Rejonowym
Związku Spółek Wodnych
w Mińsku Mazowieckim- zwraca się z gorącą
prośbą do mieszkańców
o pomoc w poprawieniu
naszego bezpieczeństwa
wodnego. Każdy właściciel działki przez którą
przechodzą rowy melioracyjne mógłby zadbać
o bieżące usuwanie
drzew i zakrzewień,
bez zgody Gminy, do 10
lat istnienia tego drzewa. O ile drzewa rosnące
w rowach są starsze niż
10 lat, właściciel działki
może wystąpić do Gminy
z wnioskiem o pozwolenie na usunięcie tych
drzew bez ponoszenia
opłat pieniężnych. Wspólna dbałość o porządek na
naszych gruntach pozwoli w przyszłości uniknąć
podtopień.
Pragnę podkreślić, że
Zarząd Gminnej Spółki
Wodnej działa społecznie.

Jako była prezes OSP Dębe
Wielkie wiem, że razem
można wiele osiągnąć.
Na moją prośbę do Was
drodzy Mieszkańcy włączyliście się do utworzenia
Funduszu Sztandarowego
i wsparliście remont garaży. Wasze otwarte serca
na działania społeczne
dały dobry początek na
pozyskiwanie dalszego
wsparcia finansowego,
co zaowocowało ukończeniem obu zamierzeń.
To, że stworzyliśmy razem
warunki do działania naszym Druhom Strażakom
Ochotnikom, możemy
czuć się bezpieczniej,
ponieważ ich społeczną obecność odczuwamy
w różnych sytuacjach kryzysowych, również i podczas podtopień.
Pragnę poinformować, że
Walne Zebranie delegatów
Gminnej Spółki Wodnej
w Dębem Wielkim wybrało nowy Zarząd Spółki
w składzie:

Teresa Piotrkowicz - przewodnicząca - Olesin
Henryk Smuga - z-ca
przewodniczącego - Ruda
Zbigniew Przysowa sekretarz - Choszczówka
Stojecka
Renata Smolak - członek
Górki
Paweł Biernacki - członek- Aleksandrówka
Skład Komisji Rewizyjnej;
Waldemar Tkacz - przewodniczący - Jędrzejnik
Jan Stelęgowski - członekKobierne
Robert Gańko - członek – Kobierne
Nowo powołany Zarząd
przy wsparciu Wójta gminy Dębe Wielkie wystosował wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego oraz
Wojewody o przyznanie
dotacji na konserwację
i odtwarzanie rowów melioracyjnych znajdujących
się na terenie gminy Dębe
Wielkie.
Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca
GSW w Dębem Wielkim

INFORMACJE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

P

rzemoc w rodzinie
to wciąż dla nas temat tabu. Ofiary takich
działań nie chcą o swoim
problemie z nikim rozmawiać. Sąsiedzi lub inni
świadkowie też pozostają bierni. Takie działanie utwierdza sprawców
w słuszności swojego działania. Nie godząc się z takim stanem Zarządzeniem
Wójta powołany został
przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej specjalny Zespół Interdyscyplinarny, który ma pomóc
osobom borykającym się
z problemem przemocy
w rodzinie.
Jeśli ty, lub ktoś z Twoich

znajomych, doznaje przemocy zgłoś się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębem
Wielkim przy ul. Strażackiej 3, pok. nr 47.
Przez przemoc w rodzinie
należy rozumieć przede
wszystkim umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób najbliższych
oraz innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.

PRZEMOC – REAGUJ !
Co możesz zrobić, kiedy

„ DZIUPLA ”
doświadczasz lub jesteś
świadkiem przemocy ?
Te cztery proste zasady
mogą zmienić twoje życie.
A więc:
- nie wstydź się i porozmawiaj z kimś, komu
ufasz,
- nigdy nie usprawiedliwiaj przemocy,
- zdobywaj wiedzę prawną,
- szukaj pomocy u specjalistów wchodzących
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Pamiętaj nie jesteś sam/
sama !
Możemy i chcemy Ci
pomóc !

eferat Gospodarki
Komunalnej i Ekologii informuje, iż w dniu
29 lutego 2012 r. został
złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Och rony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o dotację
na dofinansowanie dzia-

łań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu. Podczas ogłoszonego naboru wpłynęło 33
wnioski, które po zakwalifikowaniu przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie do uzyska-

nia dotacji w kwocie
25.177,93 zł. Umożliwimy pozbycie się 66,95
ton szkodliwego odpadu
jakim jest azbest. Jednocześnie przypominamy, że
właściciele posesji na których znajduje się azbest są
zobowiązani do jego usunięcia do końca 2032r.

CZYSTA GMINA

P

o raz kolejny w ramach akcji sprzątania świata planujemy
zorganizowanie w dniu
21.04.2012r
sprzątanie
naszej Gminy, do której zapraszamy wszystkich mieszkańców. Dnia
14.04.2012r. odbędzie się
zbiórka zużytych opon.
Niepotrzebne opony należy przywieźć w wyznaczone miejsce za Urzędem Gminy od strony ul.
Krótkiej. Widząc opony
zalegające w rowach czy
lasach zatroszczmy się
o środowisko i zabierzmy

je w wyżej wskazane miejsce
W dniach od 26.03.2012r.
do 31.03.2012r. odbywała
się zbiórka „elektrośmieci”
zgodnie z przedstawionym harmonogramem;

26.03.2012r.- Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki. 27.03.2012r. - Ruda,
Chrośla, Kobierne, Bykowizna. 28.03.2012r.- Olesin, Ostrów Kania,
Cezarów, Cięciwa, Rysie.
29.03.2012r.- Choszczówka Stojecka, Choszczówka Dębska, Choszczówk a Rud z k a , Cyga n k a.
30.03.2012r. - Kąty Goźd z ie je w s k ie I , K ą t y
Goździejewskie II, Walercin, Gorzanka, Poręby.
31.03.2012r. - Aleksandrówka, Dębe Wielkie.

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy,
na stronie internetowej
gminy www.debewielkie.pl
funkcjonuje zakładka baza
firm, która umożliwia przedsiębiorcom, którzy mają
swoją siedzibę bądź oddział
na terenie naszej gminy zamieszczenie 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 zależy
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• przesłać ma adres
k.padzik@debewielkie.pl
lub
• dostarczyć do pokoju 29
w siedziby Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim. Informacje zawarte w formu-

Klubie Integracji Społecz nej
i Samopomocy „Dziupla”
przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej działa
grupa zabawowa dla małych dzieci i ich rodziców.
Jest to wspaniała forma
zajęć dla najmłodszych
w wieku od 1 do 4 lat.
W czasie spotkań rodzice
towarzyszą swoim dzieciom podczas zabawy.
Służy to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci,
ale pozwala rodzicom rozwijać własne umiejętności
wychowawcze i wzmacniać relacje z dziećmi.
Rodzice mają szanse odkrywać wartości wspólnej

zabawy i jej znaczenie dla
rozwoju dziecka. Spotkania grupy zabawowej
odbywają się w przyjaznej atmosferze, w której
dzieci nabywają nowe
umiejętności poprzez
zabawę. Maluchy poznają otoczenie, nawiązują
pierwsze kontakty z innymi dziećmi i dorosłymi.
To wszystko sprawia, że
na spotkaniach panuje wesoła, rodzinna atmosfera.
Spotkania mam z dziećmi
w podobnym wieku to
przede wszystkim okazja
do dzielenia się własnymi
doświadczeniami, umiejętnościami i odkryciami,
a także okazja do wspólnej

zabawy z rówieśnikami.
Grupa zabawowa spotyka
się dwa razy w tygodniu
we wtorek i czwartek od
godz. 10.00 do godz. 12.00
w Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy
„Dziupla”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
W spotkaniach grupy zabawowej może uczestniczyć rodzic lub inna osoba dorosła opiekująca się
dzieckiem.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w spotkaniach grup zabawowej.
Dorota Janzer-Dąbrowska
Kierownik G.O.P.S.

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

POZBYWAMY SIĘ
AZBESTU

R

W

larzu 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.

W

przypadku stwierdzenia błąkania się
psa należy zwrócić się do
swojego sołtysa.
Zadaniem sołtysa jest
sprawdzenie, czy pies posiada właściciela, czy jest
bezdomny.
W przypadku bezpańskiego psa sołtys składa
oświadczenie do Urzędu

Gminy o przebywaniu
bezdomnego zwierzęcia.
Pies zostaje odłowiony
i odwieziony do schroniska przez uprawnioną firmę celem zapewnienia mu
dalszej opieki.
Informujemy, że odłowienie każdego bezdomnego
psa obciąża budżet gminy
kwotą ok. 2300 zł (zwie-

rzęta odławiane są sterylizowane/kastrowane).
Prosimy o utrzymywanie
psów na posesjach co pozwoli na poprawę naszego
bezpieczeństwa i komfortu jak również ograniczy
niepotrzebne wydatki.
Jolanta Bieńkowska
Podinsp.
ds. ochrony środowiska

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH W RUDZIE

W

dniu 21 lutego
2012 r. Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski zawarł z firmą „DAWAR
Sport” Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu umowę na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna kluczem
do zdrowia, modernizacja
ogólnodostępnego kompleksu
sportowego w Rudzie, gmina
Dębe Wielkie”.
W ramach tego zadania
zostanie wykonana budowa zespołu boisk składającego się z: boiska do gry
w piłkę nożną, boiska do
koszykówki oraz boiska
wielofunkcyjnego, zlokalizowanych w miejscowości
Ruda, gmina Dębe Wielkie, na działce o nr ewid.
611/12. Zakres rzeczowy

robót obejmuje wykonanie: boiska pełnowymiarowego do gry w piłkę
nożną o wymiarach płyty
100 x 65m, obramowanej
polem wolnym szerokości
3m, które posiadało będzie nawierzchnię trawiastą oraz zamocowane piłkochwyty, boiska do gry
w koszykówkę o wymiarach 15x28m z nawierzchnią z poliuretanu,
wykonaną w technologii
typu natrysk, na warstwie
podbudowy asfaltowej
warstwa gr. 10-11 mm
z granulatu SBR, następnie warstwa natrysku
(mieszanka granulatu
EPDM zmieszana z PU)
o grubości 2-3mm. Nawierzchnia będzie miała
kolor ceglasty, „trumny”
i koło środkowe będą w ja-

snym odcieniu fioletu.
Powstanie również boisko wielofunkcyjne,
spełniające jednocześnie
rolę boiska treningowego
o wymiarach płyty
30x50m z zamocowanymi piłkochwytami,
z nawierzchnią z trawy
syntetycznej wysokości
60mm, włókno monofilowe wykonane w 100%
z polietylenu, zasypanej
piaskiem kwarcowym
i granulatem SBR w kolorze czarnym.
Całkowita wartość robót
została wyceniona na nieco ponad 592 tys. zł. Przewiduje się, że z nowych
boisk miłośnicy sportu
zaczną korzystać już na
początku lipca 2012r.

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Debe Wielkie zawiadamia, że w dniu
2 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej (pok.
nr 42, II piętro) Urzędu Gminy Dębe Wielkie odbędzie się spotkanie dotyczące koncepcji aktualnie opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kobierne
w gminie Dębe Wielkie.
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INWESTYCJE

WIOSENNE ŁATANIE DZIUR

FUNDUSZ SOŁECKI

o okresie zimowym
na wielu drogach
gminnych o nawierzchni
asfaltowej powstało wiele
ubytków. W związku z tym
Wójt Gminy Dębe Wielkie
już w styczniu bieżącego
roku wszczął postępowanie przetargowe odnośnie naprawy tych dróg.
Spośród złożonych ofert
wybrano w marcu Firmę
Usługową Nawierzchnie
Asfaltowe Tadeusz Soból
z siedzibą w Warszawie
-Wesoła, która zaoferowa-

a 2012r. fundusz
sołecki został zaplanowany w wysokości
249 974 zł. Podział środków na poszczególne sołectwa i cele przedstawia
się następująco:
Aleksandrówka
– dobudowa oświetlenia ulicznego 7 500 zł
– zakup tłucznia/gruzu
7 059 zł
Bykowizna, Choszczak
– dobudowa oświetlenia
ulicznego 3 000 zł
– zakup tłucznia/gruzu
5 328 zł
Celinów
– zakup tłucznia/gruzu
7 921 zł
Cięciwa, Cezarów – zakup tłucznia/gruzu
5 335 zł
Cyganka – zakup tłucznia/gruzu 14 193 zł

P

ła wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę niespełna 128 tys. zł.
W ramach tej ceny zostanie wykonany remont
uzupełniania masą mineralno asfaltową 1300 m2
powierzchni nawierzchni
dróg asfaltowych.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

NOWY PLAC ZABAW

S

zkoła Podstawowa
w Dębe Wielkim
im. Wołyńskiej Brygady
Kawalerii bierze czynny udział w Programie
Radosna Szkoła. Celem
programu jest umożliwienie dzieciom czynnego
wypoczynku na świeżym
powietrzu w formie dobrej
zabawy, pozwalającej na
rozładowanie stresu i zdobycie większej sprawności
fizycznej.
W ramach tego programu już wkrótce na terenie
szkoły podstawowej powstanie nowoczesny plac
zabaw, który dostarczy

uczniom zabawy na długie
lata. Wójt gminy złożył
już wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego na
modernizację obecnego
placu zbaw. Całkowity
koszt modernizacji placu zabaw nie przekroczy
kwoty 231 100 zł. Wsparcie finansowe, o które
wnioskował Wójt to blisko
połowa tej kwoty. Pozostała
część pochodzić będzie ze
środków własnych gminy.
Aleksandra Nowak
Główny specjalista
ds. prawnych i bhp

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
W DĘBEM WIELKIM

W

związku z uzyskaniem pozwolenia
na budowę hali sportowej
przy gimnazjum w Dębem Wielkim, Wójt Gminy Dębe Wielkie prowadzi obecnie postępowanie
przetargowe związane
z wyborem wykonawcy,
który kompleksowo wykonana przed miotow y
obiekt sportowy. W ustalonym terminie składania
ofert, tj. do dnia 15 marca
2012 roku do godz. 10.00
wpłynęło 5 ofert, które są
obecnie sprawdzane przez
komisję przetargową, celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty z ofert
nieodrzuconych. Zgodnie
z przyjętymi założeniami wybrany wykonawca
będzie zobowiązany do

wykonania całości robót
w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.
Wybudowana hala zostanie poprzez łącznik
połączona na każdej
kondygnacji z istniejącym budynkiem gimnazjum. Całkowita kubatura
projektowanej hali wyniesie 15706,84m3, obiekt
będ zie o w y miarach
33,90 x 52,36 m, przy
czym sala gimnastyczna w niniejszym obiekcie posiadać będzie wymiary 24,18 x 45,14 m
i wysokość w kalenicy
nieco ponad 11 metrów.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy
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Choszczówka Dębska
– zakup tłucznia/gruzu
6 129 zł
Choszczówka Rudzka
– dobudowa oświetlenia ulicznego 4000 zł
– zakup tłucznia/gruzu
2 618 zł
Choszczówka Stojecka
– dobudowa oświetlenia
ulicznego 10 344 zł
Chrośla – dobudowa
oświetlenia ulicznego
10 000 zł
– zakup tłucznia/gruzu
10 363 zł
Dębe Wielkie I
– dobudowa oświetlenia ulicznego 8 000 zł
– zakup tłucznia/
gruzu 2 363 zł
– spowalniacze na ulicy:
Szkolna i Prądzyńskiego
10 000 zł
Dębe Wielkie II

– dobudowa oświetlenia ulicznego 3 000 zł
– zakup tłucznia/gruzu
8 363 zł
– spowalniacze na ulicy:
Pedagogów 9 000 zł
Gorzanka
– zakup tłucznia/gruzu
6 109 zł
Górki
– zakup tłucznia/gruzu
13 847 zł
Jędrzejnik
– zakup tłucznia/gruzu
6 109 zł
Kąty Goździejewskie I
– zakup tłucznia/gruzu
8 450 zł
Katy Goździejewskie II
– zakup tłucznia/gruzu
7 555zł
Kobierne
– dobudowa oświetlenia
ulicznego 10 141 zł
Olesin

– zakup tłucznia/gruzu
13 602 zł
Ostrów Kania
– zakup tłucznia/gruzu
4 084 zł
– naprawa dróg asfaltowych 4000 zł
Poręby
|– zakup tłucznia/gruzu
5 987 zł
Ruda
– zakup tłucznia/gruzu
8 023 zł
– podział geodezyjny
9 000 zł
Rysie
– zakup tłucznia/gruzu
4 557 zł
– remont mostu 2 000
Teresław
– zakup tłucznia/gruzu
5 030 zł
Walercin
– dobudowa oświetlenia
ulicznego 6 500 zł.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

P

o wodociągu czas na
kanalizację
W grudniu 2011 roku zostały złożone dwa wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy z nich pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dębe
Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dębe
Wielkie” w zakresie rzeczowym obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków do wielkości 650m3/db
oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Armii Krajowej, Urocza,
Kościelna, Wesoła, Olszowa, Brzozowa, Józefowska, Willowa, Pustelnicka,
Prądzyńskiego, Warszawska, 103 Batalionu Strzelców i Alejowa. Łączna
długość planowanej dobudowy sieci kanalizacyjnej
wynosi ponad 6 km. Planowana wartość kosztorysowa projektu to blisko
11 milionów złotych, zaś
wnioskowana wartość
dofinansowania to ponad
3 miliony złotych. Zakończenie projektu zaplanowano na kwiecień 2015
roku, natomiast sama realizacji inwestycji odbędzie się w dwóch etapach.

Drugi projekt nosi tytuł
„Utworzenie systemu wywozu odpadów komunalnych w gminie Dębe Wielkie”. W ramach realizacji
przedsięwzięcia zostanie
zakupiony pojazd asenizacyjny do wywozu
nieczystości płynnych.
Całkowita wartość operacji wynosi 356 700 zł,
natomiast wnioskowana
wartość dofinansowania
200 000 złotych, co stanowi blisko 69% kosztów
kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji operacji
zostało zaplanowane na
listopad 2013 roku.
Pamiętamy o drogach
W styczniu 2012 roku
został złożony wniosek
o datację ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych w zakresie - budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów
rolnych pn. „Modernizacja
drogi we wsi Cyganka –
etap III”. Wnioskowa wartość dofinansowania wynosi ponad 98 000 złotych
co stanowi 49% wartości
całej inwestycji.
Sprzęt strażacki
W lutym złożono wniosek o przyznanie dotacji
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie na
dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 50% całkowitej
wartości zadania tj. ponad
63 000 złotych.
Nasza Gmina – nasi
mieszkańcy.
Pod koniec lutego zostały
złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków
europejskich do Lokalnej
Grupy Działania Ziemi
Mińskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju – Małe
projekty”. Wniosek pn.
„Organizacja imprezy aktywizującej Święto Gminy
Dębe Wielkie” w zakresie
rzeczowym obejmuje organizację święta gminy
Dębe Wielkie w lipcu
2012 roku. Wnioskowana
kwota pomocy to ponad
21 000 złotych co stanowi
70% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wartość
operacji wynosi 37 105,30 zł.
Drugi wniosek złożony
do LGD Ziemi Mińskiej
dotyczy wydania mini
przewodnika turystycznego po gminie oraz opracowania Strategii promocji
gminy Dębe Wielkie. Powyższy projekt nosi tytuł
„Gmina Dębe Wielkie bez
tajemnic”, natomiast jego
całkowita wartość opiewa
na kwotę ponad 42 000 zł,

z tego blisko 25 000 zł
stanowi dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach osi IV Leader. Co
ważne obydwa wnioski
zostały wybrane do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej, przy czym
operacja pn. „Gmina Dębe
Wielkie bez tajemnic”
w wyniku dokonanej
oceny znalazła się na
pierwszym miejscu listy
operacji wybranych do
dofinansowania co oznacza, że otrzymała największa liczbę punktów.
Hala sportowa
Pod koniec stycznia został
złożony wstępny wniosek na dotację ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystki dotyczący budowy hali sportowej wraz
z łącznikiem przy gimnazjum w Dębem Wielkim.
Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 33%
całkowitego kosztu inwestycji. Obecnie wniosek
jest w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Rafał Kończyk
Specjalista
ds. pozyskiwania środków
z funduszy europejskich dla
jednostek organizacyjnych
Urzędu Gminy i Gminy

FINANSE / INWESTYCJE

BUDOWA WODOCIĄGU
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO–KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ALEKSANDRÓWKA, DĘBE WIELKIE ORAZ
OLESIN, A TAKŻE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA GRANICY MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓWKA I DĘBE WIELKIE OBEJMUJĄCA DWA PRZEJŚCIA POPRZECZNE PRZEZ DROGĘ KRAJOWĄ NR 2

P

W

rzedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe „ADIR” Sp. z o.o.,
z siedzibą w Kielcach,
na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie wykonuje prace
projektowe sieci wodociągowej, obejmujące wyodrębnione odcinki sieci
w następujących miejscowościach: Kobierne,
Chrośla, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Dębska, Choszczówka
Stojecka, Aleksandrówka, Olesin, Ostrów Kania,
Cyganka, Rysie, Dębe
Wielkie, Górki, Ruda
i Chrośla. W ramach tego
przedsięwzięcia w terminie do 30 listopada 2012 r.
zostanie zaprojektowane

D

yrektor
zakładu
komunalnego
w Dębem Wielkim pani
Grażyna Pechcin w dniu
9 marca 2012 roku ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania
„Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Dębe Wielkie oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w zakresie działania
pn. „Podstawowe usługi

łącznie około 46÷47 km
sieci wodociągowej, co pozwoli w kolejnych latach
na dalsze wodociągowanie Gminy Dębe Wielkie.
Zwracamy w szczególności uwagę, że w dużej mierze tempo projektowania
oraz usytuowanie głównej
nitki wodociągowej jest
uzależnione od uzyskania
przez projektanta od właścicieli działek przez, które sieć miałaby przebiegać
stosownych oświadczeń
– zgód na jej przeprowadzenie. Dlatego też Wójt
Gminy Dębe Wielkie
uprzejmie prosi o wyrozumiałość w niniejszej sprawie i przychylność przy
lokalizacji sieci.
dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków powinna
spełniać następujące parametry ilości ścieków:
Qdśr= 650 m3/d
Qdmax= 910 m3/d
Qhśr= 27 m3/h
Qh16= 41 m3/h

marcu bieżącego
roku nastąpiła przez
firmę ENERGOTEL-BIS
Joanna Taciak z siedzibą
w Mrozach kontynuacja
prac związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia.
Obecnie prace są wykonywane na ulicy Szklarniowej w granicy miejscowości Aleksandrówka
i Olesin, a także w drogach bezpośrednio z nią
sąsiadujących. Ostateczny
termin realizacji całości robót został ustalony
do dnia 29 czerwca 2012
roku. Całkowita wartość
zadania została wycenio-

na na nieco ponad 552 tys.
złotych brutto, przy czym
budowa sieci wodociągowej została dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środo-

uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Bu-

wiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie
240 tys. zł.
Gmina Dębe Wielkie

dowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Aleksandrówka, Dębe Wielkie
oraz Olesin”.
W ramach zadania zo-

stanie wybudowana sieć
wodociągowa w miejscowości Olesin na ul. Szklarniowej, oraz na pograniczu
miejscowości Aleksandrówka oraz Dębe Wielkie na ul. Warszawskiej,
o łącznej długości około
2 860 m.
Wartość zadania wynosi
538 302,67zł, z czego pomoc WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki
wynosi 240 000,00zł
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI I BUDOWA KANALIZACJI
Qhmax= 62 m3/h
Przedmiotem zamówienia objęte są także roboty
sanitarne przy budowie
kanalizacji
sanitarnej
w następujących ulicach
miejscowości Dębe Wielkie: Armii Krajowej, Urocza, Kościelna, Wesoła,
Olszowa, Brzozowa, 103
Batalionu Strzelców, Józefowska, Willowa, Alejo-

wa, Pustelnicka, Prądzyńskiego, Warszawska wraz
z trzema przepompowniami ścieków oraz robotami
towarzyszącymi: zasilenie
elektryczne przepompowni ścieków, ogrodzeniem
tablic rozdzielczych, oraz
odtworzeniem nawierzchni drogowych do stanu
pierwotnego.
Zadanie obejmuje m.in.:

budowę kanalizacji sanitarnej:
- z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 o śr. 160 mm
– 777,80 m
- z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 o śr. 200 mm
– 4802,52 m
- z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 o śr. 250 mm
– 1284,00 m

budowę kanalizacja tłocznej:
- z rur PE o śr. 90 mm –
237,24 m
- z rur ze stali nierdzewnej o śr. 80 mm - 2x4.0 m.

w tym wykup gruntów
pod drogi gminne. W roku
poprzednim lawinowo
spływały z sądów i innych
organów odwoławczych
nakazy wypłaty odszkodowań.
Dużą ilość środków pochłonęły również dotacje
dla niepublicznych przedszkoli (ponad 520 tys.

zł), lwią część tej kwoty
gmina musiała wypłacać
jednostkom spoza terenu
gminy – najwyższe stawki płacimy za dzieci które
uczęszczają do przedszkoli
w Warszawie.
Wiele pytań mieszkańców dotyczy zadłużenia
Gminy. Wokół tego aspektu narosło wiele niedo-

mówień. Prezentujemy
wykres przedstawiający
jak się ono kształtowało
w okresie od 1999 roku (od
kiedy zaczęto rejestrować)
aż po rok ubiegły.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

WYKONANIE BUDŻETU W 2011 ROKU
ne podstawy do dalszego
rozwoju.
Po wstępnych analizach wykonanie budżetu
w roku 2011 przedstawia
się następująco:
Dochody gminy wyniosły 21.036.465zł z czego
19.266.825zł to dochody
bieżące a 1.769.639zł to

dochody majątkowe. Wydatki zamknęły się kwotą
ogólną 21.201.580zł z czego 16.345.374zł to wydatki bieżące a 4.856.205zł
to wydatki majątkowe.
Na uwagę po stronie wydatków zasługuje bardzo
wysoka kwota (ponad
444 tys. zł) wydatkowana
na gospodarkę gruntami

Zadłużenie Gminy Dębe Wielkie
w latach 1999-2011
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Procentowy wskaźnik zadłużenia

ok 2011 dla budżetu
gminy Dębe Wielkie
był trudny. Przeszacowane
dochody i niedoszacowane wydatki projektu budżetu tworzonego jeszcze
przed wyborami powodowały problemy z płynnością finansową. Ostatecznie udało się uspokoić
budżet zapewniając solid-
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE DĘBE”

T

EATRZYKI I POMOC
DLA POGORZELCÓW
W niedzielę 11 grudnia
2011r. Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Stowarzyszenie Przyjazne Dębe
zorganizowały przedstawienie teatralne pt. O słowiku i cesarzu Pik Piku
w wykonaniu aktorów Teatru Kuffer z Warszawy.
Spektakl już tradycyjnie
odbył się w Sali OSP Dębe
Wielkie i podobnie jak
ostatnim razem cała sala

była po brzegi wypełniona
publicznością. Przedstawienie jak zawsze bardzo
podobało się publiczności
czego najlepszym dowodem były częste salwy
śmiechu zarówno wśród
dzieci jak i rodziców.
Po zakończeniu spektaklu odbyło się spotkanie
ze Świętym Mikołajem.
Wszystkie chętne dzieci
miały okazję zaśpiewać
Mikołajowi piosenkę lub
powiedzieć wierszyk, a

na zakończenie spotkania
wszystkie dzieci otrzymały słodki podarunek
sfinansowany ze środków
Stowarzyszenia.
Kolejne przedstawienie
Stowarzyszenie Przyjazne Dębe zorganizowało
w niedzielę 11 marca
2012r. Teatr Kuffer zaprezentował przedstawienie
pt. Zuzia w krainie czarów.
Również i tym razem sala
była wypełniona publicznością po brzegi, a dobra

zabawa i żywe reakcje
dzieci były najlepszym dowodem na to, że przedstawienie podobało się.
W marcu Stowarzyszenie
przeprowadziło zbiórkę
publiczną w celu pomocy
rodzinie z Celinowa, która
w wyniku pożaru straciła
dom. Zbiórki zorganizowano po mszach w kościołach w Choszczówce
Dębskiej oraz w Chrośli.
W obu miejscowościach
zebrano kwotę prawie

2.000 zł . Stowarzyszenie
z własnych środków dołożyło kwotę 800 zł. Łącznie pogorzelcy otrzymali pomoc materialną
w wysokości 2.800 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych.
Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim
osobom, które wsparły
zbiórkę od strony organizacyjnej jak również finansowej.

Stowarzyszenia Przyjazne Dębe przypomina
o możliwości wsparcia
organizacji przekazując
na jego rzecz 1% podatku dochodowe rozliczając się z podatku za 2011r.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
stowarzyszenia:
www.przyjaznedebe.org.pl
Paweł Rudnik
Prezes Zarządu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM
„SZKOŁA Z UŚMIECHEM”
FERIADA 2012
ym wszystkim, którzy nie wybrali się
w góry na narty, mogłaby
zagrozić nuda - a to zjawisko w czasie ferii jest wprost
niedopuszczalne ! Wychodząc naprzeciw tym młodym feriowiczom z Gminy
Dębe Wielkie, Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” we współpracy
z Ogniskiem Artystyczno
- Edukacyjnym „Rozwiń
Skrzydła” przy wsparciu finansowym z Gminy
Dębe Wielkie zorganizowała „Feriadę 2012” trwającą od 16 do 26 stycznia br.
w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim. Do
zajęć i warsztatów został
zaangażowany sztab ludzi, ludzi którym praca
z dziećmi jest najbliższa
sercu.
W programie Feriady
znalazły się: zajęcia taneczne, sportowe, twór-

T

cz e , m n e m o t e c h n i k i ,
angielski na wesoło, gry
planszowe oraz warsztaty plastyczne, ceramiczne, decoupage, origami,
malarstwo sztalugowe. Na
zajęciach tanecznych pod
okiem wesołych instruktorek studia tanecznego,
dzieci miały możliwość
sprawdzenia się zarówno
w tańcach klasycznych jak
i współczesnych takich jak
hip-hop. Warsztaty zakończyły się niepowtarzalnym
pokazem, który dzieci zaprezentowały na ostatnich
zajęciach rodzicom. Dużą
popularnością cieszyły się
również zajęcia sportowe,
na których nie zabrakło
indywidualnej rywalizacji
w grze w tenisa stołowego
a także gier zespołowych.
Zajęcia twórcze oraz mnemotechniki dla niektórych
były nowym odkryciem
i interesującym spojrzeniem na naukę poprzez
zabawę. Podobnie było

z zajęciami z języka angielskiego. Ich uczestnicy
przekonali się, że nauka
języka obcego nie musi
być nudna. Ciekawa forma zajęć, bezpośredni
kontakt z prawdziwymi
amerykanami spowodowało, że obce słowa
i zwroty same „wchodziły do głowy” Nowatorskim pomysłem okazały
się gry planszowe. Spośród licznych uczestników tej formy spędzania
wolnego czasu wyłoniła
się nawet spora grupka
zapaleńców, którym przyświecał cel np. zbudowanie świątyni Filarów
Ziemi, popularnej strategicznej gry planszowej.
Oczywiście nie zabrakło
czasu na chwile wytchnienia i natchnienia. W ciszy
i spokoju dzieci malowały
na sztalugach, tworzyły
ceramiczne dzieła, czy
poznawały technikę decoupage. Ze wszystkich

wykonanych prac powstała niepowtarzalna galeria,
którą można było podziwiać na zakończenie.
Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe
atrakcje - koncert muzyczny z konkursem „muzyka
z bajek”, spotkanie z aktorką filmowo-teatralną,
malowanie twarzy, stworzenie „Panoramy Miasta”
wyjazd na basen, zabawę
w podchody na świeżym
powietrzu czy zadania
specjalne np. spełnienie

dobrego uczynku - nakarmienie ptaków czy bardziej medialnego - przeprowadzenie
wywiadu
z Wójtem Gminy Dębe
Wielkie.
Uwieńczeniem Feriady
była wspólna zabawa integracyjna przeprowadzona
przez sympatycznego wodzireja. Zabawę poprzedzała wizyta uczestników
w spa, która okazała się
strzałem w 10. Na zakończenie dzieci w obecności Wójta Gminy Dębe

Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego otrzymały od
Prezesa Stowarzyszenia
„Szkołą z uśmiechem”
pamiątkowe
dyplomy
uczestnictwa w Feriadzie.
Ku radości wszystkich
w ostatniej godzinie imprezy, na salę wjechały
ogromne pizze, które zostały spałaszowane z wielkim apetytem.
Podsumowując Feriadę
2012 z pewnością możemy stwierdzić, że był to
bardzo atrakcyjny, aktywny i twórczy wypoczynek,
z którym związane będą
same miłe wspomnienia.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów na
www.szkolazusmiechem.org.pl

Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim
„Szkoła z Uśmiechem”

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

W

chwil obecnej
głównym celem
Stowarzyszenia „Sosenka” w Górkach jest prowadzenie Klubu Przedszkolaka. Dzieci z punktu
przedszkolnego aktywnie
uczestniczą w życiu Szkoły Podstawowej w Górkach. Podczas ostatniej
imprezy choinkowej wystąpiły pod kierunkiem
Pani Teresy Rogali z piosenkami i wierszykami
o tematyce świąteczno –
noworocznej. Poza tym
nasi Podopieczni są obecni
na każdej imprezie artystycznej.
8
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W dniu 7 marca 2012 r. odbyły się zapisy do Klubu
Przedszkolaka.
W ostatni m czasie nastąpiły zmiany
w składzie zarządu
Stowarzyszenia. Obecnie
w jego oskład wchodzą:
Krystian Kędziora- prezes Stowarzyszenia,
Marlena Nowak–zastępca prezesa,
Beata Witan - zastępca
prezesa,
Bożena Jęda - sekretarz,
Małgorzata Lewandowska -skarbnik,
Teresa Rogala–członek,

Anna Doroszuk - członek.
Życzymy sukcesów
i owocnej pracy

Katarzyna Rosochacka
Prezes Zarządu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / SPORT

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

IV

turniej Mikołajkowy - ogromnym sukcesem.
12 grudnia 2011r. w sali
gimnastycznej przy szkole
podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Dębem Wielkim odbył
się „IV Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF”.
Imprezę zorganizowała
Akademia Sztuk Walki
prowadzona przez Dawida Matwieja IV Dan,
przy współpracy z Urzędem Gminy Dębe Wielkie. W zawodach udział
wzięło 120 zawodników
i zawodniczek w różnym
wieku. Młodzi adepci
sztuk walki mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w kategoriach sprawnościowych
i technicznych. I tak
w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Sumo– grapling kat 0 -1:
I – Szymon Chudek,
II – Filip Woźnica,
III - Bartosz Randaszka;
Sumo – grapling kat 2-3:
I – Franek Malka,
II - Jakub Piotrkowicz,
III - Michał Konowrocki.
Sumo-grapling kat 4-6:
I - Michał Sobieraj,
II - Paweł Miros,
III - Sebastian Gańko;
Sumo-grapling kat 1-2 gim:
I - Walas Sebastian,
II - Jabłoński Michał,
III - Gańko Kamil.
Sumo-grapling kat 3
gim – open:
I - Padzik Grzegorz,

II - Walas Damian,
III - Zalewski Adrian.
Sumo-grapling kobiety:
I- Wioletta Mórawska, II Joanna Mazurowska,
III - Marzena Berdyńska.
W konkurencji układów
formalnych 10 – 10,5 cup:
I - Michał Szczygielski,
II - Michał Konowrocki,
III - Czarek Radzimiński.
Układy formalne 9-7cup
I - Michał Jabłoński,
II - Bartek Reda,
III - Jakub Piotrkowicz.
Układy formalne 6-2 cup:
I - Bartosz Krupa,
II - Joanna Mazurowska,
III - Michał Sobieraj.
Najmłodsi uczestnicy Turnieju Mikołajkowego
rywalizowali
w konkurencjach sprawnościowych takich jak
tor przeszkód i „szybkościówka”. Klasyfikacja w
torze przeszkód przedstawiała się następująco:
W kategorii kl 0-1:
I - Roksana Naumiuk,
II - Maciek Ługowski,
III - Franek Miros.;
W kategorii kl 2-3: I
- Kasia Mazurowska, II Franek Malka,
III - Kaj Andrzejewski.;
W kategorii kl 4-6:
I - Konrad Zygadło,
II - Sebastian Gańko,
III - Konrad Zaręba, oraz
szybkościówka gdzie najlepsi okazali się: w kl.0-1:
I - Fabian Szyjanowicz,
II - Bartek Randaszka,
III - Maciek Ługowski.
Natomiast w „szybko-

ściówce” na podium
stanęli: kl 2-3:
I - Jakub Piotrkowicz,
II - Michał Łopong,
III - Kasia Mazurowska;
kl 4-6:
I - Konrad Zygadło,
II - Bartosz Krupa,
III - Ernest Pyza.
Gimnazjaliści i starsi zawodnicy mieli okazję spróbować swoich sił
w walkach Light-kontaktowych. Wśród nich najlepsi
okazali się:
Light - kontakt w kategorii mężczyźni: 1-2 gim
I - Jabłoński Michał,
II - Walas Sebastian,
III - Grzegorz Miros;
3 gim-open :
I- Grzegorz Padzik,
II - Damian Walas,
III - omek Bogucki;
w kategorii kobiet :
I - Joanna Mazurowska,
II - Monika Wtulich,
III - Wioletta Mórawska.
Techniki specjalne kat. 0-1:
I - Szymon Chudek,
II - Bartek Randaszka,
III - Fabian Szyjanowicz;
Techniki specjalne kat. 2-3:
I - Michał Szczygielski,
II - Michał Laskus,
III - Katarzyna Mazurowska;
Techniki specjalne kat. 4-6:
I - Konrad Zygadło,
II - Damian Woźnica,
III - Mikołaj Kossakowski;
Techniki specjalne kat. gimn.:
I - Adrian Zalewski,
II - Michał Jabłoński, III Sebastian Walas;
Techniki specjalne kat. open:
I - Grzegorz Padzik,

II - Monika Wtulich,
III - Tomek Bogucki.
W tegorocznym IV Mikołajkowym Turnieju Taekwon-do ITF wystartowała 120 osobowa grupa
dzieci i młodzieży. Mimo
dużo większej niż początkowo planowano liczbie
uczestników, każdy otrzymał pamiątkowy medal
i dyplom, a najlepsi statuetki. Dodatkową atrakcją
była wizyta św. Mikołaja,
który wręczył zawodnikom słodkie niespodzianki. Zorganizowanie tak
dużej imprezy, nie było
by możliwe bez pomocy
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Pana Krzysztofa Reka
oraz kilkunastoosobowej grupie wolontariuszy
z Akademii Sztuk Walki.
Wszystkim zawodnikom

i wolontariuszom dziękujemy za wspólną zabawę.

Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

miątkowymi dyplomami.
Tak aktywnie spędzona
sobota na pewno da się
zapamiętać miło i wspominać ją będzie każdy

Aktywne ferie – aktywne
wakacje
Po pracowitym końcu
roku przyszedł czas na
wypoczynek. Podczas ferii zimowych nasi klubowicze mogli odpocząć na
tygodniowym wyjeździe
w góry do Zakopanego.
Z roku na rok liczba chętnych na zimowe szaleństwo jest coraz większa,
tym razem padł rekord
116 uczestników, co było
sporym wyzwaniem dla
kadry. Poza codziennymi
wyprawami na narty na
stok Harenda, chętni mogli jeździć na łyżwach lub
jabłuszkach. Dodatkową
atrakcją była wycieczka
na baseny termalne do
Białki Tatrzańskiej gdzie

niezapomnianych
wrażeń dostarczyła kąpiel
w odkrytym basenie otoczonym zaspami śniegu.
Obowiązkowym punktem
programu było wieczorne
ognisko oraz kulig z pochodniami.
Obecni jesteśmy w trakcie przygotowań do III
Mistrzostw
Powiatu
Taekwon-do ITF, które odbędą się 24 marca
w Szkole Podstawowej nr 5
w Mińsku Mazowieckim.
Zapraszamy również
chętnych na obóz sportowo - rekreacyjny do
Gdyni 5-18 lipca, oraz na
wyspę Wolin 1-12 sierpnia. Informacje i zapisy
u trenera Dawida Matwieja IV dan tel. 507 145 636
Dawid Matwiej
Prezes Zarządu

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

D

zień 28 stycznia
2012r. okazał się być
dla Gminy Dębe Wielkie „sportową sobotą”
a to za sprawą Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się
w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim. Turniej został zorganizowany przez Gminę Dębe
Wielkie w ramach ferii
zimowych. W organizacji
i przeprowadzeniu imprezy brali udział: wójt gminy Krzysztof Kalinowski,
z-ca wójta Karol Chróścik,
nauczyciel wychowania
fizycznego Józef Tkaczyk
oraz Pan Waldemar Tkaczyk. Zawody prowadzono w czterech kategoriach:

1. Szkoły Podstawowe
klasy I-IV (11 zawodników)
2. Szkoły Podstawowe
klasy V-VI (21 zawodników)
3. Gimnazjum
(9 zawodników)
1.4. Open
(24 zawodników)
Turniej powoli staje się
w gminie Dębe Wielkie
tradycją, do której zdążyła
się już przyzwyczaić dość
duża grupa mieszkańców,
zarówno uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum jak również dorosłych. Po raz pierwszy
w okresie ferii zimowych
turniej został zorganizowany w 2011r. i od
razu zyskał sympatyków.
W tym roku zaintereso-

wanie było dużo większe
– do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 65 zawodników. Po wyczerpujących
pojedynkach klasyfikacja
wyglądała się następująco:
Zwycięzcy:
1. Szkoły Podstawowe
klasy I-IV
I miejsce- Krzysztof Bątruk
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

II miejsce – Oskar Wojdyga

Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

III miejsce – Karol Wieczorek
Szkoła Podstawowa w Cygance

2. Szkoły Podstawowe
klasy V-VI
(21 zawodników)
I miejsce – Bartłomiej Siwiec

II miejsce – Michał Malesa
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

III miejsce – Karol Zbrożek
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim

z uczestników zawodów
i obecnych gości . Organizatorzy zapewniają iż postarają się, aby turniej było
organizowany co rok.

3. Gimnazjum
(9 zawodników)
I miejsce – Kamil Nidzgorski
II miejsce –Tomasz Grądzki
III miejsce – Łukasz Sieradzan
4. Open
(24 zawodników)
I miejsce – Mirosław Gańko
II miejsce – Jerzy Szwajkowski
III miejsce – Mariusz Maciołek.
Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w każdej
kategorii zostali nagrodzeni statuetkami i pa-
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SPORT

DĘBSKA GALA SPORTU 2012

D

nia 4 lutego 2012r.
podczas
siarczystego za oknami mrozu
odbyła się pierwsza w historii Gminy Dębe Wielkie „Dębska gala sportu”.
Podczas uroczystości wręczone zostały pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy
za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Głównym celem Imprezy
była promocja osiągnięć
sportowych zawodników
pochodzących z terenu
Gminy Dębe Wielkie oraz
rozwój tej formy aktywności wśród wszystkich
mieszkańców Gminy. Jest
to również doskonałe miejsce na wymianę doświadczeń z zakresu sportowego
życia społeczności lokalnej i doskonała kolebka dla
nowych inicjatyw z tego
zakresu.
W uroczystości udział
wzięli m.in.: Wicestarosta powiatu mińskiego –
Pan Krzysztof Płochocki,
Przewodniczący Komisji
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Sejmiku województwa mazowieckiego i Dyrektor Muzeum
Ziemi Mińskiej – Pan Leszek Celej, Członek Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej – Pan Stanisław
Kander, Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Siedlcach – Pan Krzysztof Karaś, Pan Marcin Nowak – Członek Zarządu
Powiatu Mińskiego, Pan
Ireneusz Piasecki – wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Mińskiego, Pan
Mirosław Siwik – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Dębe
Wielkie, Radni gminy
Dębe Wielkie, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy,

Prezes Gminno - Ludowo Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Płomień”
– Pan Mirosław Garbacki, Prezes Stowarzyszenia
Akademia Sztuk Walki – Pan Dawid Matwiej.
Po uroczystym powitaniu Wszystkich uczestników i gości Wójt Gminy
Dębe Wielkie zaprezentował plany inwestycyjne
Gminy Dębe Wielkie w
infrastrukturę sportową.
W najbliższym okresie na
naszym terenie powstać
ma kompleks boisk przy
szkole Podstawowej w Rudzie oraz hala sportowa.
Kolejnym punktem imprezy było uroczyste wręczenie nagród głównych oraz
nagród specjalnych.
Do Dębskiej Gali Sportu zostało zgłoszonych:
5 drużyn oraz 25 osób
w poszczególnych kategoriach. Narody i dyplomy
zostały wręczone przez
przewodniczącego kapituły Pana Tomasza Rucińskiego oraz pomysłodawcę – gospodarza Dębskiej
Gali Sportu 2012 Pana
Krzysztofa Kalinowskiego. Wyniki przedstawiały
się następująco:
Nagrody specjale
otrzymali:
Pan Marek Piotrowski
otrzymał statuetkę Supersportowca za całokształt
osiąg n ięć spor tow ych
rozsławiających nie tylko
gminę Dębe Wielkie, ale
i Polskę na arenie międzynarodowej.
Pan Józef Tkaczyk otrzymał nagrodę specjalną
Kapituły za całokształt
działań na rzecz rozwoju
sportu.
W poszczególnych katego-

riach statuetki otrzymali:
Najlepszy Sportowiec
Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymał Piotr Smolak ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
Nagrodę II stopnia otrzymała Sylwia Szuba ze
Szkoły
Podstawowej
w Cygance
Nagrodę III stopnia otrzymała Weronika Tkaczyk
ze Szkoły Podstawowej
Dębem Wielkim
Najlepiej Rokujący
Zawodnik
Szkoły Podstawowe:
Nagrodę otrzymała Kinga
Królikowska ze Szkoły
Podstawowej w Dębem
Wielkim
Najlepsza Drużyna
Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymała Drużyna dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim w piłce
nożnej w składzie: Ilona
Rawska, Aleksandra Kowalczyk, Marta Piekarska,
Izabela Czumaj, Weronika
Gańko, Natalia Sobiecka,
Emilia Niemyjska, Magdalena Przybyłowska, Patrycja Mikulska, Maryla
Domańska, Maria Sikorska.
Nagrodę II stopnia otrzymał Zespół Taneczny
„Meteor’ ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie
w składzie: Katarzyna
Bąk, Julia Garbacka, Wiktoria Głuchowska, Emilia
Jackiewicz, Izabela Księżpolska, Olga Olesińska,
Marta Nowicka, Patrycja
Prachniak, Paulina Smolak
Najlepszy
sportowiec
Gimnazjum
Gminne:

Nagrodę otrzymała Klaudia Demianiuk.
Wyróżnienie
otrzymał
Konrad Wieczorek oraz
Kamila Tymińska.
Najlepiej Rokujący
Zawodnik
Gimnazjum Gminne:
Na g r o d ę ot r z y m a ł a
Małgorzata Pyrek.
Najlepsza Drużyna
Gimnazjum Gminne:
Nagrodę otrzymała Sztafeta dziewcząt 4x100m
w składzie: Weronika
Krawczyk, Klaudia Demianiuk, Patrycja Książek, Małgorzata Pyrek
Najlepszy nauczyciel
wychowania fizycznego:
Nagrodę otrzymała Pani
Magdalena
Uzarska
z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
Najlepszy Sportowiec
kategoria Open:
Nagrodę I stopnia
otrzymała Katarzyna Mazurowska
Nagrodę II stopnia otrzymała Monika Wtulich

ZWYCIĘZCY PIŁKARZE „PŁOMIENIA”

G

.L.U.K.S Płomień
Dębe Wielkie to
organizacja
wspierająca kulturę fizyczną na
terenie
naszej gminy.
W jej szeregach znajduję
się m.in. drużyna piłkarska Płomień Dębe Wielkie, która w pierwszych
miesiącach tego roku
z sukcesami uczestniczyła
w kilku turniejach halowej piłki nożnej. Zawodnicy klubu występując
pod nazwą Wrzosovia 90
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wygrali m.in. turniej o Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie, Turniej Halinów
Cup 2012 oraz dotarli do
rozgrywek finałowych o
Puchar Powiatu Mińskiego 2012.
Młodzieżowa grupa zawodników Płomienia zajęła 3 miejsce w turnieju
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz
uczestniczyła w turniejach
w Dobrem, Halinowie.

Przed nami rozgrywki ligowe na wiosnę
nasze drużyny wystartują w rozgrywkach o mistrzostwo B
klasy (seniorzy) oraz
w lidze juniorów młodszych 95/96. Zajęcie
jak najlepszych miejsc
jest naszym celem na
zakończenie sezonu.
Prezes GLUKS
„Płomień”
Mirosław Garbecki

Nagrodę III stopnia otrzymał Patryk Matwiej
Najlepiej Rokujący Zawodnik
kategoria Open:
Nagrodę otrzymała Weronika Serdyńska.
Najlepsza Drużyna
kategoria Open
Nagrodę otrzymał Gminno Ludowo Uczniowski
Klub Sportowy „Płomień”
- juniorzy rocznik 95/96
w składzie: Piotr Barszczewski, Mateusz Bartnicki, Krzysztof Figat, Robert
Garbacki, Sebastian Kaczmarczyk, Kamil Konowrocki, Patryk Karpiński,
Damian Kowalczyk, Kamil Nowicki, Jakub Płochocki, Kamil Tymiński,
Karol Wojdyga, Łukasz
Pędowski, Grzegorz Zagórski.
Najlepszy Trener
Nagrodę otrzymał Dawid
Matwiej.
Dębska Gala Sportu 2012
dostarczyła
wszystkim
zebranym gościom niezapomnianych
doznań
i wrażeń estetycznych, a to

za sprawą m.in. ciekawego
występu Cheerleaderek
ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie, które zaprezentowały swój występ
do piosenek Lady Gagi,
jak również oprawy scenicznej i muzycznej. Ciekawym elementem Gali
była gra
reflektorów
świateł, które uwidaczniały sylwetki występujących
osób.
Głównym
sponsorem
i organizatorem Dębskiej
Gali Sportu 2012 była
Gmina Dębe Wielkie.

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

KULTURA / SPORT

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY

T

egoroczny Gminny
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie,
odbył się 19 lutego 2012r.
w hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie.
Do rywalizacji przystąpiło
osiem drużyn: G.L.U.K.S
„Płomień”, „Nafciarze”
Chrośla, „Celinów”, „Samor z ą dowcy ” G m i na
Dębe Wielkie, „FC Koma”
Dębe Wielkie, „Gimnazjum Dębe Wielkie
1997”, „Sami Swoi” Dębe
Wielkie, „Wrzosowia 90”.
W półfinale zacięcie rywalizowały pomiędzy sobą
drużyny: „Sami Swoi”
Dębe Wielkie, „Wrzosowia 90”, „Nafciarze” Chrośla, G.L.U.K.S „Płomień”.
Po w ycze r pują cych
zmaganiach w finale spotkały się drużyny: „Sami
Swoi” Dębe Wielkie
i „Wrzosowia 90”. Finał
okazał się być zwycięskim
dla drużyny: „Wrzoso-

wia 90” i to Oni zdobyli
Główną nagrodę – czyli
Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie. O to zwycięzcy: Jarosław Konowrocki,
Jakub Malesa, Bartosz
Malesa, Mariusz Wójcik,
Mateusz Wojda, Michał
Kukawski, Daniel Głuchowski, Radosław Malesa. W meczu o III miejsce
drużyna G.L.U.K.S „Płomień” wygrała z drużyną „Nafciarze” Chrośla.
Wszystkie cztery drużyny zostały nagrodzone
pucharami i dyplomami,
a za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny
otrzymały także medale.
Wszystkie nagrody ufundował Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. Królem strzelców
turnieju został Michał
Bodnara z drużyny „Nafciarze” Chrośla, natomiast
najlepszym bramkarzem
Jarosław Konowrocki
z drużyny „Wrzosowia

SZKOLNE SUKCESY SPORTOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBEM WIELKIM

R

unda Mistrzostw Powiatu u unihokeju
dziewcząt i chłopców dotarliśmy do finału.
Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym
dziewcząt i chłopców:
dziewczyny - V miejsce,
chłopcy – IV miejsce.

Mistrzostwa
Powiatu
w Pływaniu Wiktoria Ładno - XII miejsce.

Krzysztof Rek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE

P

ierwszy raz zaprezentowaliśmy
się
w Powiatowym
Konkursie Pływackim. Nasi
uczniowie systematycznie wyjeżdżają na basen
oraz w sezonie zimowym
na lodowisko. Uczniowie
wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Dru-

żynowym Tenisie Stołowym – dziewczęta zajęły
III miejsce, chłopcy VIII.

Mirosława Popławska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Cygance

GMINNE GIMNAZJUM W DĘBEM WIELKIM

D

rużyna dziewcząt
naszego gimnazjum
w składzie: Kamila Tymińska, Monika Urbaniak, Małgorzata Siporska, Klaudia Demianiuk,
Angelika
Jackiewicz,
Małgorzata Pyrek, Małgorzata Domańska, Anna
Kąkol, Izabela Cacko i Renata Szulecka została Mistrzem Powiatu Mińskiego
w koszykówce. Drużyna
dziewcząt zajęła również

90”. Zawodnikom zostały
wręczone statuetki i pamiątkowe dyplomy.
Dla wszystkich zawodników organizatorzy przygotowali
poczęstunek.

Każdy z nich po wyczerpującej rywalizacji mógł
zregenerować siły, posilając się pyszną grochówką przyrządzoną przez
„gminnego
kucharza”

Pana Tadeusza Wójcika.
Wójt Krzysztof Kalinowski dziękuje wszystkim
organizatorom imprezy,
w szczególności włodarzom z Gminy Halinów

za udostępnienie pięknej
hali sportowej, zawodnikom turnieju, kibicom, sędziom, druhom jednostki
OSP Dębe Wielkie, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników, a także
sponsorom z Gminy Dębe
Wielkie:
Właścicielom sklepów:
„Sezam”, „A & M”,
„Benek”, „He-Man”, PHU
„Global” „Bartos” oraz
Pani Alicji Woźnica, Elizie Grabiec. Właścicielce
kwiaciarni „Stokrotka”.Właścicielom firmy International Plastic Polska sp. z o. o.,
Panu Wojciechowi Dzienio, Panu Jerzemu Rogala
za okazaną pomoc w zorganizowaniu tak udanej
imprezy sportowej.

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

Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ - LOKALNI ARTYŚCI I ICH PRACE

D

nia 19 marca 2012r.
o godz. 18.00 w Salonie fryzjerskim Pani
Joan ny Urbanowicz
w Aleksandrówce odbyła
się uroczystość otwarcia
galerii malarskiej połączona z wystawą rękodzieła
artystycznego. Pierwszą
artystką, która wystawiła
swoje prace w nowej galerii była Pani Katarzyna
Rek - niezwykle utalentowana malarka z Choszczówki Dębskiej.
Pomysłodawczyniami
przedsięwzięcia są panie:
Renata Karpińska i Elżbieta Bober – radne gminy
Dębe Wielkie
Otwarcie galerii swoją obecnością zaszczycił
Wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Radny Powiatu Mińskiego
Marcin Nowak, jak rów-

nież Radni gminy Dębe
Wielkie: pomysłodawczynie, Krzysztof Górnik,
a także sołtys sołectwa
Choszczówka Stojecka
Grzegorz Ruta.
Galeria malarska powstała z myślą o artystycznie
uzdolnionych mieszkańcach naszej gminy. Dzięki niej wszyscy artyści
z terenu gminy Dębe Wielkie będą mieli możliwość
zaprezentowanie własnoręcznie wykonanych rękodzieł artystycznych, a pozostali mieszkańcy będą
mogli poznać i podziwiać
artystyczne zdolności
swoich sąsiadów.
W najbliższym czasie
w galerii będą mogli Państwo podziwiać prace Pani
Iwony Piątek z Choszczówki Stojeckiej - prace
wykonywane na szydełku:

obrusy, serwety, ubranka
dla dzieci itp.
Następnie Pani Joanna
Antoszczak z Choszczówki Dębskiej zaprezentuje biżuterię artystyczną,
dzieła florystyczne, kompozycje z kwiatów, a Pani
Milena Ziemborak - rysunek ołówkiem: pejzaże,

portrety, martwa natura.
Zachęcamy
wszystkie
zainteresowane osoby do
wystawiania swoich prac.
Katarzyna Padzik
Inspektor.
ds. informacji,
promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

II miejsce w Dwuboju
Gimnastycznym w Mińsku Mazowieckim.
Uczennice przygotowały
panie Agata Mika–Orłowska
i Magdalena Uzarska

Jolanta Kościuch
Dyrektor
Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim

Prace wykonane podczas zajęć w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
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KULTURA

I GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

P

iękna,
słoneczna
choć bardzo mroźna niedziela 29 stycznia 2012r. zgromadziła
w gościnnym Domu Kultury w Chrośli młodszych
i starszych wykonawców–
artystów, miłośników polskich kolęd i pastorałek.
I Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek odbył się dzięki wielkiemu zaangażowaniu pomysłodawczyni
imprezy p. Renaty Karpińskiej – radnej Rady Gminy
Dębe Wielkie.
Organizatorami oprócz
samej pomysłodawczyni
byli: Zarząd Domu Kultury w Chrośli oraz Stowarzyszenie Przyjazne Dębe,

swój udział w organizacji
miał również Pan Grzegorz Ruta, dostarczył on
bowiem oraz obsługiwał
sprzęt nagłośnieniowy.
Warto w tym miejscu
wspomnieć iż Przegląd
objął honorowym patronatem Wójt Gminy Dębe
Wielkie.
Już przed godziną 16.00
gościnne mury Domu
Kultury stały się miejscem niezwykle wesołym,
a to za sprawą przybycia
pierwszych młodych artystów, których z upływem
czasu zaczynało znacznie przybywać, ogólnie
w konkursie wystąpiło 34
zespoły i soliści. Uczestni-

cy i widzowie przyjechali
z różnych części gminy
Dębe Wielkie.
Imprezę prowadzili radni
Rady Gminy Dębe Wielkie: Renata Karpińska
i Krzysztof Górnik.
Jury w składzie: wójt gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski (przewodniczący), dyrektorzy
gminnych szkół – Jolanta
Kościuch, Krzysztof Rek,
Katarzyna Rosochacka,
Teresa Pogorzelska, Danuta Graboś (w zastępstwie
p. Wiesławy Popławskiej)
oceniało dobór repertuaru,
intonację, ogólne wrażenie
artystyczne, a także znajomość tekstu.
Wykonawcy
zarówno
młodsi jak i starsi wykazali niezwykły profesjonalizm tak w przygotowaniu występu jak
i zaprezentowaniu swych
umiejętności wokalnych
i artystycznych na scenie.
Jury nie miało łatwego
zadania podczas dokonywania wyboru, nie
mniej jednak przedstawia-

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

S

ieć bibliotecz na
w gminie Dębe
Wielkie liczy dwie
placówki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem
Wielkim,
zlokalizowaną przy ulicy Strażackiej
1 oraz Filię Biblioteczną
w Cygance, mieszczącą się
w budynku Szkoły Podstawowej, przy ulicy Szkolnej 21.
W bibliotekach 2011 r.
zarejestrowano 1.056 czytelników, którzy wypożyczyli 15.464 książek i 1.574
czasopism.
Statystycznie czytelnik wypożyczył
15 książek w ciągu roku.
Na miejscu w czytelni
udostępniono 1.747 książek
i 1.491 egzemplarzy czasopism.
Aktualnie księgozbiór bibliotek liczy 21.266 woluminów. Jest on na bieżąco

aktualizowany i odnawiany.
W tych działaniach staramy się sprostać zmieniającym się zapotrzebowaniom
wszystkich grup czytelniczych. W naszych księgozbiorach znajdują się zarówno książki adresowane do
najmłodszych Czytelników
( w tym lektury szkolne) jak
również pozycje przeznaczone dla starszych miłośników
literatury. W minionym roku
ze środków gminy zakupiono 344 książek o wartości
8.264,65zł. Średnia cena zakupionej książki wyniosła
23,60 zł. Z dotacji celowej
Ministra Kultury, w ramach programu „Promocja
Czytelnictwa”, zakupiono
180 książek na łączną kwotę 4.100 zł. Biblioteki swój
księgozbiór uzupełniają także dzięki ofiarności Czy-
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telników, za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni.
Podkreślenia wymaga
również fakt, iż dokonując zakupu nowych książek kierujemy się przede
wszystki potrzebami
Czytelników wyrażanych
w propozycjach zgłaszanych
przez czytelników, jak również dobrymi recenzjami,
wyróżnieniami czy literackimi nagrodami.
Gmina Biblioteka Publiczna to nie tylko miejsce,
w którym można wypożyczyć ciekawą książkę, ale
miejsce gdzie bez dodatkowych opłat można skorzystać
z internetu. GBP posiada
trzy stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu,
z którego korzystać mogą
wszyscy mieszkańcy gminy.
Wykorzystanie
Internetu
jest duże, w 2011 r. skorzystało 1163 użytkown i ków, o d n o t ow a nyc h
w rejestrze czytelni internetowej. W ramach projektu
Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, który
biblioteka realizuje, w ubiegłym roku otrzymała sprzęt
komputerowy wartości
10.147.68 zł.

ZWYCIĘZCY:
Kategoria do lat 6:
I miejsce – Blanka Brewczyńska i Ola Szulim z Przedszkola „U cioci Ewy” - kolęda/pastorałka „Weseli Anieli”
II miejsce – Alicja Turkowicz kolęda/pastorałka „Boże
Narodzenie”
III miejsce – Piotr Nowak „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Kategoria 6-12 lat:
I miejsce - Magdalena Puła kolęda/pastorałka „Jeden
dzień w roku”
II miejsce – Zespół „Igraszka” ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie
III miejsce – „Kasia i zespół” kolęda/pastorałka „Kolęda”
Kategoria Młodzież i Dorośli:
I miejsce – Ewa Rucińska kolęda/pastorałka „Cicha noc”
II miejsce – Paulina Cudnik „O gwiazdo Betlejemska”
III miejsce – Zespół Emilianki
a Zwycięzcy statuetki gramy wyniki przeglądu:
Wszyscy uczestnicy ode- jących aniołów.
brali pamiątkowe dyplomy Podczas Imprezy, został
(dzieci również słodycze), także rozstrzygnięty kon-

kurs - najlepsze przebranie
za kolędnika. Wyróżnienie otrzymało rodzeństwo
Płochockich,dzieci
z przedszkola „U cioci
Ewy” oraz Gabrysia Górnik. Nagrody książkowe
przyznała Rada Gminy
Dębe Wielkie. Nagrody
wręczył pan Tomasz Ruciński oraz Pani Elżbieta
Bober.
I Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek bez wątpienia
możemy nazwać „niezwykłym widowiskiem” artystyczno – muzycznym,
które zapadnie w pamięci
zarówno wszystkim wykonawcom jak również
widzom i słuchaczom.
Dzięki pomysłowi i zaangażowaniu organizatorów
ta mroźna niedziela dostarczyła niezwykle gorących emocji. Wszystkim
bardzo serdecznie dziękujemy.
Aleksandra Nowak
Główny specjalista
ds. prawnych i bhp

WARSZAWSKA SYRENKA 2012
ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W

piątkowe przedpołudnie 9 marca 2012 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się
eliminacje gminne konkursu
recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”.
Do przesłuchań stanęli
uczniowie Gimnazjum
Gminnego oraz Szkół
Podstawowych z terenu
gminy Dębe Wielkie.
Szkołę
Podstawową
w Dębem Wielkim reprezentowali: Krzysztof Bątruk, Natalia Kalinowska,
Paula Padzik, Weronika Tkaczyk;
Szkołę Podstawową
w Cygance reprezentowali:
Natalia Cudna, Karolina

Gańko, Wiktoria Majszyk;
Szkołę Podstawową
w Górkach reprezentowali: Aleksandra Bator,
Małgorzata Krzyżewska,
Jakub Krzos, Damian
Woźnica;
Szkołę Podstawową
w Rudzie reprezentowali:
Paulina Jakubowska, Zyta
Kocak, Olga Linde, Paulina Reda.
Uczniowie klas 0-III recytowali jeden wiersz,
natomiast uczniowie klas
IV-VI obowiązkowo musieli zaprezentować drugi
utwór.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komi-

sja wyłoniła laureatów do
następnego etapu. I tak
w kategorii klas 0-III
zwyciężyła
Małgorzata Krzyżewska i Paulina Reda. Zwycięzcami
w kategorii klas starszych
zostały Paulina Jakubowska i Paula Padzik. Wśród
gimnazjalistów zwyciężył
Mateusz Proczek i Mateusz Worlicki. Wyłonieni
laureaci, będą reprezentować gminę Dębe Wielkie podczas eliminacji
powiatowych w MDK
Mińsku Mazowieckim.
TRZYMAMY KCIUKI.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej

Wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa zaprasza
w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

10.00 – 18.00
8.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Z ŻYCIA SZKÓŁ

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

Z

APRASZAMY
NOWYCH
PRZEDSZKOLAKÓW
Na terenie naszej Gminy
działa jedno Przedszkole
gminne, które zapewnia
nauczanie, wychowanie
i opiekę w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w czasie od godz.7.00
do 17.00 w dniach pracy
przedszkola.
Odpłatność za pobyt
dziecka w przedszkolu
obejmuje opłatę za nauczanie,
wychowanie
i opiekę w przedszkolu,
w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin
dziennie oraz opłatę za
wyżywienie. Wysokość
opłaty „ponadwymiarowej” wynosi 1,80zł za
każdą godzinę świadczenia przekraczającego wymiar zajęć bezpłatnego
nauczania, wychowania
i opieki, natomiast staw-

ka żywieniowa ustalona
jest w wys. 6,50 zł za trzy
posiłki dziennie. Od 1 do
30 marca 2012r trwa rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2012/ 2013.
Podstawą ubiegania się rodzica o przyjęcie dziecka
do przedszkola jest Karta
zgłoszenia dziecka. Kartę
zgłoszenia do przedszkola
pobiera rodzic w kancelarii przedszkola. Pobieranie i składanie wypełnionych kart odbywa się
codziennie od 1 marca do
30 marca. W celu rozpatrzenia kart zgłoszeń, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną
w skład której wchodzą:
przewodniczący - dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej,
przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel rady
gminy.
Komisja
rozpatrywać
będzie kart zgłoszeniowe

w oparciu o następujące kryteria:
- dzieci 5-letnie,
- dzieci już uczęszczające
do przedszkola,
- dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących,
- matek lub ojców wobec,
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności bądź
całkowitą niezdolność do
pracy,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- dzieci rodziców pracujących,
- dzieci rodziców niepracujących jeżeli są wolne
miejsca,
- dzieci zameldowane
w Gminie Dębe Wielkie.
W przypadku gdy jest
zbyt duża liczba chętnych
dzieci komisja może przyjąć dodatkowe kryteria.
Listy dzieci przyjętych do
przedszkola na dany rok
szkolny będą wywieszone do wglądu rodziców
na tablicy informacyjnej
w
przedszkolu do
15 kwietnia.
CZAS W PRZEDSZKOLU
SPĘDZAMY NA WESOŁO
Ostatnio w Biuletynie
ukazały się wiadomości
o naszym przedszkolu
obejmujące czas od września do listopada. Od tego

czasu w życiu naszych
przedszkolaków wiele się
wydarzyło.
15 grudnia 2011r. w naszym przedszkolu odbyła
się WIGILIA, w której
udział wzięły dzieci, pracownicy przedszkola, rodzice i zaproszeni goście.
„Maluszki” zaprezentowały program artystyczny
bogaty w bożonarodzeniowe wierszyki, piosenki
przeplatane pląsami, zaś
„starszaki” tradycyjnie
przedstawiły „Jasełka”,
wprowadzając wszystkich
zgromadzonych w atmosferę zbliżających się Bożych Narodzin. Przedstawienie dzieci rozpoczęły
od zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych w tańcu „Kujawiak”.
Występ dzieci zakończył
się wspólnym śpiewaniem kolęd, dzieleniem
się opłatkiem oraz wizytą
Świętego Mikołaja.
12 stycznia 2012r. odbył
się BAL KARNAWAŁOWY.
Kolorowe i ciekawe stroje dzieci wprowadziły
przedszkolaków w świat
bajek. Były m.in.: wróżki, biedronki, królewny,
piraci, Zorro. Bal prowadziła Pani Wodzirej, która
wszystkich przedszkolaków „porwała” do wspólnych tańców: „ KACZUCHY”, „MAKARENA”
i zabaw przy znanych
piosenkach np. „STARY
NIEDŹWIEDŹ.”.

Bal w tym roku wzbogacony był konkursami tanecznymi. Każde dziecko
miało szansę wziąć udział
i otrzymać nagrodę – cukierka. Te „karnawałowe
chwile” uwiecznione zostały kolorowymi zdjęciami.
29 stycznia 2012r. sześcioro dzieci z naszego
przedszkola wzięło udział
w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”
w Domu Kultury w Chrośli.
W konkursie drugie miejsce zajęła Alicja Turkowicz (grupa „Starszaków”) a trzecie miejsce
Piotrek Nowak (grupa
„Maluszków”).
14 lutego 2012r. Pani Joanna Najmrodzka przygotowała „Starszakom”
WALENTYNKI. Dzieci poprzez: rozmowę
z pacynką Walentynką,
wspólne zabawy przy piosenkach tj.: „Nie chcę Cię
znać”, „ Mam chusteczkę
haftowaną”, „Woogie– boogie”, zagadki „Kto kogo
kocha?” i przygotowywanie dla wybranej sympatii
Walentynki poznały tradycje walentynkowe, zostały
zachęcone do okazywania
uczuć innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom). Na zakończenie tego
dnia wszystkie przedszkolaki
otrzymały od pań Walentynkę w postaci balonika.
W lutym także odbyły

się w naszym przedszkolu
dwa zajęcia otwarte: jedno
u „Maluszków” a drugie
u „Starszaków”. Dzieci
miały okazję zaprezentować swoje wiadomości
i umiejętności przed rodzicami a rodzice „zobaczyć”
jak wygląda praca pań
z dziećmi oraz zaobserwować zachowanie swoich pociech na tle grupy.
W najbliższym czasie planowane jest drugie zajęcie
otwarte w grupie „Starszaków”.
Obecnie w grupie „Starszaków” trwa przygotowanie piosenek do przedstawienia związanego
z powitaniem PANI WIOSNY. W bieżącym roku
szkolnym przedszkolaki
powitają Wiosnę razem
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej, przedstawiając dla
klas 1-3 program artystyczny o wiosennej tematyce.
Ponadto dzieci aktywnie
uczestniczą w zajęciach
zgodnych z podstawą
programową, w zajęciach
dodatkowych: taniec, jęz.
angielski. Mają także stały
kontakt ze sztuką teatralną, oglądając co miesiąc
w przedszkolu przedstawienia teatralne.
Wiesława Pełko
Dyrektor
Przedszkola
Gminnego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

G

rudzień to miesiąc, gdzie w każdej
szkole wiele się dzieje.
Również w naszej szkole
nie brakowało ciekawych
wydarzeń.
Ogromnym
zainteresowaniem wśród
dzieci cieszył się konkurs
rodzinny „Najpiękniejsza
ozdoba bożonarodzeniowa”, który został rozstrzygnięty 01.12.2012r.
Do komisji konkursowej
trafiły: 22 prace. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze
miejsce otrzymali nagrody
ufundowane przez księdza proboszcza. Pozostali
uczestnicy, listy gratulacyjne. Dnia 22.12 2012 r.
obyła się Wigilia Szkolna
i Jasełka, przygotowane
przez uczniów pod kierunkiem p. Ewy Krasnodębskiej. Ks. Zenon Wójcik odmówił modlitwę

i przystąpiliśmy do podzielenia się opłatkiem, wraz
z zaproszonymi gośćmi.
Następnie zasiedliśmy do
wspólnego poczęstunku
i kolędowania. 14.01.2012r.
odbyła się Szkolna Zabawa Choinkowa. Licznie
przybyli uczniowie naszej
szkoły wraz z rodzicami i
rodzeństwem oraz mieszkańcy. Zabawiał i grał
zespół „Fantazja”. W czasie ferii uczniowie mieli
możliwość uczestniczyć
w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.
Również w tym czasie
odbył się Gminny Turniej
Tenisa Stołowego w Dębe
Wielkim, w którym uczeń
naszej Szkoły – Karol
Wieczorek zajął III miejsce w kategorii kl. I – IV.
01.02.2012 r. odbył się
Dzień Babci i Dziadka.

Zaproszeni goście licznie
przybyli aby obejrzeć swoje pociechy. W roli głównej wystąpili uczniowie
kl. III przygotowane przez
p. Danutę Piotrkowicz oraz
dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem
p. Katarzyny Krajewskiej.
Uczniowie klas starszych
przy akompaniamencie
p. Ewy Szymańskiej śpiewem dodali uroku uroczystości. Przygotowali również pod bacznym okiem
p. Małgorzaty Michalczyk
scenki z życia ze szczyptą humoru. Po uroczystym wystąpieniu, dzieci odśpiewały Babciom
i Dziadkom STO LAT
i wręczyli własnoręcznie
przygotowane upominki.
04.02.2012 r. odbyła się
pierwsza w historii gminy „Dębska Gala Spor-

tu”. Podczas uroczystości
w SP w Rudzie wręczone
zostały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za
szczególne
osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Nasza
uczennica Sylwia Szuba otrzymała nagrodę II
stopnia dla najlepszego
sportowca w kategorii
„Szkoły
Podstawowe”.
Młodsze klasy miały zorganizowany wyjazd do
teatru na sztukę pt. „Czerwony Kapturek”. W szkole odbyło się spotkanie
z powiatowymi lekarzami
weterynarii nt. właściwego traktowania zwierząt.
Odbyło się również wiele szkolnych, gminnych
i powiatowych konkursów,
w których nasi uczniowie chętnie uczestniczyli.
Szkolny Konkurs o Pu-

char Przechodni Dyrektora Szkoły. Konkurs zorganizowany przez KRUS
pt. „Bezpiecznie na wsi
– upadek czy przypadek”.
Pierwszy raz zaprezentowaliśmy się w Powiatowym Konkursie Pływackim. Nasi uczniowie
systematycznie wyjeżdżają na basen oraz w sezonie

zimowym na lodowisko.
Uczniowie wzięli udział
w Mistrzostwach Powiatu
w Drużynowym Tenisie
Stołowym – dziewczęta
zajęły III miejsce, chłopcy
VIII.
Mirosława Popławska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Cygance
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

W

tym roku szkolnym
przyświecają nam
działania związane z profilaktyką w zakresie przemocy, jak również inicjatywy
dotyczące uwrażliwiania
dzieci na potrzebę niesienia
pomocy innym. Nasza szkoła przystąpiła do programu
„Szkoła bez przemocy”,
którego celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku
w polskich szkołach przez
zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy,
a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia
i narzędzi, które skutecznie
i systemowo zwalczałyby to
zjawisko. Zobowiązaliśmy
się zrealizować następujące działania: zainicjowanie
przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play;
zorganizowanie spotkania
z
rodzicami na temat profilaktyki agresji; zorganizowanie Dnia
Szkoły bez Przemocy.
W związku z tym wychowawcy klas omawiają
i wpajają dzieciom zasady
związane z obyczajowością,
umiejętnością właściwego
zachowania się w określonych sytuacjach. Podsumowanie naszych działań planujemy na dzień 16 czerwca
2012r. kiedy to odbędzie się
kolejny już w historii naszej
szkoły X Piknik Rodzinny,
na który już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
Przystąpiliśmy wraz z 1500
innymi placówkami z całej Polski do akcji „Warto
być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie
„Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji
Narodowej i UNESCO. Jest
to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które
łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych
postaw. Akcja ta to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna
w Polsce, k reująca

w dzieciach dobre postawy,
ucząca poszanowania dla
innych ludzi, a także promująca zachowania prospołeczne
i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs,
skierowany do uczniów,
który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad
i z tą samą nagrodą główną
– rowerem górskim marki
KROSS. Od początku drugiego półrocza do końca
roku szkolnego dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi,
zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz
działania globalne na rzecz
praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec
roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały
w każdej klasie ucznia, który
okaże się najlepszy, a wśród
najlepszych z całej szkoły
zostanie rozlosowany rower. Dziesięć wyróżnionych
szkół mających najwyższy
współczynnik dzieci, które
wywiązały się z deklarowanych zadań w stosunku do
wszystkich uczniów, otrzyma po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej, który, wybiorą
dzieci. - Trzymajcie za nas
kciuki.
Okres bożonarodzeniowy
obfitował jak co roku w wiele przedsięwzięć. Tradycją
w naszym gronie stały się
jasełka, podczas których
w role postaci biblijnych
wcielili się nauczyciele
i pracownicy szkoły. Piękne
stroje, dekoracje i radosny
śpiew kolę przypominały
o zbliżających się świętach. Dzieci miały okazję
podziwiać aktorskie talenty swoich wychowawców, nauczyciele zaś mieli
możliwość kształtowania
w sobie postawy sprzyjającej
dobrej współpracy. Również uczniowie pod opie-

ką nauczycieli katechetów
i wychowawców świetlicy,
przy współudziale Szkoły
Muzycznej, przygotowali
piękne przedstawienie bożonarodzeniowe, uwrażliwiające nas na dobro i miłość
do bliźniego wypływające
z faktu narodzin Zbawiciela.

Koniec karnawału zaznaczyliśmy poprzez dyskotekę
ostatkową, nad przebiegiem,
której czuwał pan Mariusz
Kujawski, opiekun Samorządu Uczniowskiego wspierali
go uczniowie z klasy VI b.
Nie zabrakło konkursów
i pokazów tańca.

Uczniowie mieli okazję
wziąć udział w konkursie
Kartka świąteczna dla chorego i w konkursie kolęd
Zaśpiewajmy
Jezuskowi.
Wychowawczynie świetlicy szkolnej wraz dziećmi
prz ygotował y spotkanie
przedświąteczne dla rodziców połączone z warsztatami. Dzieci zaprezentowały
przedstawienie „W aniołowie”, po którym wspólnie
z rodzicami wykonywały
ozdoby świąteczne. Pani
Anna Skorupa zorganizowała kiermasz ozdób świątecznych, wykonanych w ramach
działalności Szkolnego Koła
„Caritas”.

2 stycznia br uczestniczyliśmy w pokazie gadów. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych rzeczy związanych z
życiem węży, m.in. dotyczących ich środowiska życia,
zwyczajów i rytuałów. Największą atrakcją była możliwość ich dotknięcia. - Brrrr.

Delegacja uczniów naszej
szkoły została zaproszona
do auli Zespołu Szkół Nr 1
w Mińsku Mazowieckim,
na Integracyjny Koncert
Mikołajkowy, zorganizowany przez Zespół Szkół
Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie oraz
Stowarzyszenie „Dzieciom
Radość”. Uczniowie spędzili miło czas wśród dzieci
z różnego rodzaju zaburzeniami. Na niepowtarzalną
integracyjną atmosferę złożyły się, m.in. zabawa przy
repertuarze chrześcijańskim
Magdy Anioł oraz wizyta
Św. Mikołaja.
5 stycznia 2012r. w naszej
szkole miał miejsce bal noworoczny zorganizowany
przez wychowawców klas
przy współudziale Rady
Rodziców. Młodsi i starsi
uczniowie, mieli okazję pobawić się w rytmie popularnych przebojów. Zabawa
była przednia.

4 stycznia br do naszej
placówki przyjechali pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Mińsku Mazowieckim, by
porozmawiać z uczniami na
temat opieki nad zwierzętami. Spotkanie miało na celu
uwrażliwienie dzieci na problem niewłaściwego traktowania zwierząt. Przy okazji
poinformowano o konsekwencjach karnych jakie
mogą dotknąć osoby niewłaściwie traktujące zwierzęta.
Okres ferii zimowych obfitował w szereg zajęć dla
dzieci. Zorganizowano je
dzięki zaangażowaniu, m.in.
Stowarzyszenia „Szkoła
z Uśmiechem”, działającym
przy naszej szkole, Wójta Gminy Dębe Wielkie,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycieli naszej
szkoły. Dziękujemy.
W styczniu swoje święto
mieli Dziadkowie, dlatego
uczniowie klas młodszych
przygotowali dla nich niespodziankę. Nie zabrakło
życzeń, piosenek oraz własnoręcznie wykonanych prezentów.
13 lutego br odbyło się spotkanie profilaktyczne pt.: Pętla zdarzeń, którego przesłaniem było zwrócenie uwagi
uczniom na problem przemocy psychicznej i fizycznej
wśród młodzieży.
16 lutego br klasy VI wzięły
udział w spotkaniu z kuratorem sądowym. Spotkanie
dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich.
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czącym higieny okresu dojrzewania.
7 marca br to dzień,
w którym uczniowie mogli
porozmawiać z policjantami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Dzieci dowiedziały się jakie są rodzaje służb policyjnych oraz zapoznały się
z ekwipunkiem policjanta
na służbie. Panowie policjanci obiecali odwiedzić
nas w najbliższym czasie
i przedstawić swoich czworonożnych współpracowników
pomocnych przy tropieniu
przestępców.
Uczniowie klas VI uczestniczyli w warsztatach
„Jak radzić sobie ze stresem”. Brali aktywny udział
w zajęciach, rozwiązywali quizy oraz dowiedzieli się jakie są możliwości
obrony przed stresem, jakie są jego następstwa i jak
go zwalczać. Wszystko to
w perspektywie zbliżającego się wielkimi krokami
terminu sprawdzianu po
klasie szóstej. - Trzymajcie
się dzielnie Szóstoklasiści!
Jesteśmy z Wami…
Każdego roku gościmy
w naszej szkole zespół
muzyczny Limbos z Siedlec. Koncerty przeznaczone są dla uczniów
w różnym wieku. Oprócz
wiedzy muzycznej, przekazywanej przez prowadzącego, spotkania te są okazją do
doskonałej zabawy w rytmie
muzyki rozrywkowej.
Raz w miesiącu odwiedzają nas także muzycy
z Filharmonii Narodowej.
Dzięki tym spotkaniom
uczniowie mają okazję poczuć namiastkę atmosfery
wielkiego świata kultury
i sztuki oraz obcować z muzyką wykonywaną przez
profesjonalistów na tradycyjnych instrumentach oraz
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji z zakresu
instrumentoznawstwa.
Konkursy:
1. Konkurs matematyczny
Myślę logicznie: I miejsce
Aleksandra Kowalczyk , II
miejsce Ilona Rawska, III
miejsce Cezary Zawada
wszyscy z klasy VIa.

24 lutego br zainaugurowaliśmy akcję Cała Polska czyta dzieciom. Wszyscy chętni
rodzice i nauczyciele mogą
poczytać swoim pociechom
piękne bajki. Akcja ma na
celu rozwijać w dzieciach
ciekawość świata i rozbudzać ich wyobraźnię.

2. Konkurs piosenki świetlicowej: I miejsce Natalka
Polkowska II a, Maya Vivarelli II b, Ola Chałupka II
b, Magdalena Puła II b; II
miejsce Alicja Walerczak Ib;
III miejsce Kamil Polkowski I a.

29 lutego 20012 r. dziewczęta
z klas VI uczestniczyły
w spotkaniu z prelegentką
Działu Profilaktyki i Edukacji Procter&Gamble doty-

Zwycięzcy to Jan Trebnio
IVa i Weronika Tkaczyk Vb

3. Szkolny konkurs języka
angielskiego Can you spell it:

4. XXXV Konkurs Recyta-

torski Warszawska Syrenka:
Etap szkolny- Natalia Kalinowska Ia, Krzysztof Bątruk
IIa, Weronika Tkaczyk Vb,
Paula Padzik VIb.
Reprezentować gminę na
eliminacjach powiatowych
będzie Paula Padzik VIb.
5. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej - III miejsce
w powiecie zajęła Paula Padzik VIb
Magdalena Puła, uczennica klasy IIb zajęła pierwsze
miejsce w I Gminnym Konkursie Kolęd. Reprezentacja
klas starszych w skład której
wchodzili, m.in.: Kinga Królikowska, Maria Brzóska,
Julia Kalinowska oraz Jakub
Bany i Weronika Tkaczyk
zachwyciła publiczność, lecz
niestety nie stanęła na podium.
Miło nam poinformować,
iż nasz wieloletni nauczyciel
p. Józef Tkaczyk podczas
I Gminnej Gali Sportu
otrzymał Nagrodę Specjalną
Kapituły za całokształt działań na rzecz rozwoju sportu.
W kategorii Najlepszy Sportowiec nagrodę III stopnia
otrzymała uczennica klasy Vb Weronika Tkaczyk,
w kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik nagrodę
I stopnia otrzymała uczennica klasy IVa Kinga Królikowska, w kategorii Najlepsza Drużyna nagrodę
I stopnia otrzymała Drużyna Dziewcząt w piłce nożnej
w składzie: Ilona Rawska,
Aleksandra
Kowalczyk,
Marta Piekarska, Izabela
Czumaj, Weronika Gańko, Natalia Sobiecka, Emilia Niemyjska, Magdalena
Przybyłowska, Patrycja Mikulska, Maryla Domańska,
Marysia Siporska. Wszystkim laureatom – gratulujemy
Dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie dziękują wszystkim tym, którzy przekazali w 2011 r. 1% podatku na
rzecz naszej szkoły. Dzięki
Państwa szczodrości zebraliśmy aż 3.129,25 zł, które
przeznaczone zostały, m.in.
na dofinansowanie wymiany zużytego sprzętu sportowego w sali gimnastycznej,
na nowoczesny atestowany
i w pełni bezpieczny. W tym
roku również można przekazać 1% na rzecz naszej szkoły, wystarczy w pozycji 122.
PIT-u wpisać „0000031762”,
a w pozycji 124.PIT-u
„500000022675 Szkoła Podstawowa”. Dziękujemy.
Krzysztof Rek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

W

pierwszych dniach
nowego roku odbyła
się u nas zabawa karnawałowa dla dzieci. Jej organizatorem oraz głównym
sponsorem była Rada Rodziców naszej szkoły. To właśnie rodzice przygotowali
poczęstunek i ufundowali
wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami. Karnawał
zakończył się tradycyjnymi
pączkami i ostatkową dyskoteką „dla małych i dużych”,
na którą gromadnie przybyły
dzieciaki ze wszystkich klas.
W okresie świątecznym
nasi szóstoklasiści tradycyjnie już dwukrotnie wystąpili w wyreżyserowanych
przez p. J. Zagożdżon „Jasełkach”. Swoje, pełne hu-

moru widowisko zaprezentowali w kościele w Chrośli
oraz pobliskiej Choszczówce
Stojeckiej. Widzowie byli
pełni uznania dla występu
scenicznego młodych aktorów, którzy niebawem mogli
porównać swoją grę z występami zawodowych aktorów z
warszawskiego teatru „Rampa”. Podczas jednej z wycieczek, uczniowie mieli okazję
do obejrzenia spektaklu „Zaczarowani”, wystawianego
na deskach tego właśnie
teatru. Nastoletni adepci
sztuki dziennikarskiej, redaktorzy szkolnej gazetki „Gaduła”, uczestniczyli
w Warszawie w warsztatach
dziennikarskich – JUNIOR
MEDIA.

Ponieważ nie samymi rozrywkami szkoła żyje, Samorząd Uczniowski zainicjował
akcję „obłaskawiania” różnych przedmiotów szkolnych poprzez organizowanie
„tygodni przedmiotowych”.
Odbył się już tydzień językowy, połączony z obchodami Dnia Języka Ojczystego,
oraz tydzień matematyczny,
a obecnie dzieci zgłębiają
tajniki przyrody. Najlepsi
przyrodnicy wzięli udział
w szkolnych eliminacjach
konkursu
„Ekoplaneta”.
Uczniowie wszystkich klas
uczestniczą również w programie „Matematyka innego
wymiaru”, realizowanym
przez ELITMAT z Mińska
Mazowieckiego. Program
cieszy się wśród dzieci ży-

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRKACH
IM. SZARYCH SZEREGÓW

C

hoinka noworoczna na zakończenie
I semestru nauki wpisała
się na stałe w bogaty kalendarz imprez środowiskowych organizowanych
w Szkole Podstawowej im.
Szarych Szeregów w Górkach.
Uroczystość rozpoczęła
się inscenizacją „Jasełek
bożonarod zeniow ych”
p r z yg o t ow a n ą p r z e z
uczniów kl. IV, V i VI
pod kierunkiem nauczycielki religii Pani Bożeny Kluczek. Kolejnym
punktem programu był
występ dzieci z Małego
Przedszkola. Następnym
wydarzeniem imprezy był
„Konkurs na najciekawszy
kostium karnawałowy”.
Po zakończeniu oficjalnej
części programu rozpoczęto wspaniałą zabawę przy
muzyce, którą z ogromnym
zaangażowaniem
i profesjonalizmem prowadził jeden z rodziców
Pan Sobczuk. Najbardziej
oczekiwanym momentem
było oczywiście przybycie
Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów
ufundowanych przez Radę
Rodziców.
Zadowoleni

wym zainteresowaniem.
Szkolne drużyny chłopców
i dziewcząt zakwalifikowały się do półfinałów Powiatowych Rozgrywek w Piłce
Siatkowej. Podczas Gminnej
Gali Sportu tytułem najlepszego sportowca w kategorii
szkół podstawowych został
uhonorowany szóstoklasista
– Piotr Smolak, natomiast
dziewczęta ze szkolnego zespołu tanecznego „Meteor”
zajęły II miejsce w kategorii
drużyn sportowych na poziomie szkół podstawowych.

– przeciwdziałanie agresji:
„Piekielnie anielska sztuka”,
- apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
- wyjazdy dzieci z oddziału
przedszkolnego
oraz uczniów klas I – III na
przedstawienie teatralne,
- udział dzieci w projekcie: „Matematyka trzeciego wymiaru”,
- pogadanka dla rodziców:
„Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka” podczas której rodzice
otrzymali także materiały
dydaktyczne na ten temat.
7 marca 2012 roku przeprowadzone zostały zapisy
dzieci 5-cio i 6-cio letnich
do oddziału przedszkolnego. Zapraszamy Rodziców,
którzy jeszcze nie zgłosili
dzieci, aby zapisali swoje
pociechy do naszego oddziału
przedszkolnego.
Katarzyna Rosochacka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach

Franek Rafalski, modelarz –
amator z klasy I, otrzymał za

swój model samolotu wyróżnienie na IX Międzynarodowym Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych
w Bytomiu. Pasją modelarską „zaraził” go jego własny
tata, również zapalony modelarz.
W lutym Samorząd
Uczniowski zorganizował
kwestę na rzecz bezdomnych zwierząt. Zebraną
wśród uczniów karmę dla
kotów i psów, akcesoria dla
zwierząt i drobne datki pieniężne, przekazano schronisku „Bezpieczny Dom”
w Wólce Kobylańskiej.

Czwartoklasistka, Emilia
Płochocka jest autorką pracy
fotograficznej, wyróżnionej
w konkursie ekologicznym
„Leśne Tajemnice powiatu
Mińskiego”, organizowanym

Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie

GIMNAZJUM GMINNE
IM. BOH. POWSTANIA LISTOPADOWEGO
W DĘBEM WIELKIM

C

i pełni wrażeń wszyscy
wrócili do domów.
To oczywiście nie jedna
impreza i atrakcja która
miała miejsce w naszej
szkole.
Do ważniejszych zaliczyć
można:
- lekcja przyrody na żywo:
węże ich budowa i zwyczaje,
-wyjazd do Sali Kongresowej na musical: „Anioły
są wśród nas…”,
- pogadanka z pokazem
prezentacji multimedialnej
Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,
- apel z okazji Walentynek,
- dyskoteka „ostatkowa”,
- przedstawienie teatralne

pod patronatem Starosty
Mińskiego. Praca zawierała
interesujące zdjęcia roślin
i zwierząt napotkanych
w naszej okolicy.

afé nad Issą- o poecie
z prowincji, który zawojował świat. Kawiarenki
literackie stały się już tradycyjną imprezą szkolną. Nie
mogło jej również zabraknąć
i w roku 2011 poświęconemu
nie tylko Marii Skłodowskiej- Curie, ale i Czesławowi Miłoszowi. Za sprawą
uczniów klasy III a i ich opiekunów: p. Weroniki Chłopik oraz p. Marleny Pilarskiej sala nr 6 zamieniła się
w magiczne miejsce, gdzie
wspominano naszego wielkiego laureata Nagrody
Nobla. Tym razem także nie zabrakło pysznych
ciast o nazwach kojarzących się z ciekawostkami
z życia poety, minikoncertu
Maćka Turlejskiego, który wygrywał romantyczne
utwory oraz oracji Mateusza
Proczka poświęconej niezwykłej sylwetce pisarza.
Uczniowie mieli okazję podziwiać wystawkę, oglądać
prezentację multimedialną
wzbogaconą o unikalne wykonania utworów przez samego poetę oraz w interpretacji innych artystów.
Marlena Pilarska
Mateusz Proczek znów
triumfuje. Dzień 17 lutego
2012 roku przyniósł kolejną
dobrą wiadomość. Mateusz
Proczek, weteran zmagań
krasomówczych przeprowadzanych w powiecie mińskim, sięgnął tym razem po
„srebro” w Wojewódzkim
Konkursie Krasomówczym
organizowanym przez Stowarzyszenie
Nauczycieli
Polonistów i Muzeum Nie-

podległości w Warszawie.
Uczestnicy mieli za zadanie
wygłosić oracje inspirowane
sylwetkami noblistów: Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej - Curie. Mateusz
zaprezentował przemówienie przybliżające biografię
pisarza: „Przed odsłoniętym
pomnikiem poety w ukochanym Krakowie” przygotowane pod kierunkiem p.
Marleny Pilarskiej. Ponadto
Mateusz Proczek oraz jego
młodszy kolega Mateusz
Worlicki odnieśli sukces w
Konkursie Recytatorskim
Warszawska Syrenka i zakwalifikowali się do etapu
powiatowego.
Sukcesy
w
konkursach z języków obcych.
Uczniowie naszego gimnazjum odnieśli ogromny sukces w konkursach
z
języka
angielskiego
i rosyjskiego. W Powiatowym
Konkursie Piosenki Anglojęzycznej w Mińsku Mazowieckim uczennica klasy III b
Paulina Cudnik zajęła I miejsce. W XVII Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Siennicy również
Paulina otrzymała III lokatę.
Język rosyjski staje się
w naszym gimnazjum
z roku na rok coraz bardziej popularny. 3 marca aż
93 uczniów przystąpiło do
I Szkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji. Jego Laureatem
został Mateusz Geresz z klasy I c.
Natomiast 15 marca br.
Magd alena Jack iewicz
z klasy III b zajęła pierwsze, a Piotr Woźnica z klasy
II c trzecie miejsce w VIII

Powiatowym
Konkursie
Poezji i Prozy Obcojęzycznej organizowanym przez
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Uczniów
do obu konkursów przygotowały nauczycielki języka rosyjskiego: Sylwia Szymczak
i Joanna Czajkowska.
Wycieczki szkolne.
Gimnazjaliści uczestniczą
również w wycieczkach
szkolnych organizowanych
przez wychowawców i opiekunów zajęć pozalekcyjnych. Od stycznia do marca
bieżącego roku młodzież
była w teatrze w Warszawie
na przedstawieniu „ Biblia
w nieco skróconej wersji”
oraz w Mińsku Mazowieckim na „Zemście”. Ponadto
zorganizowano wyjazd do
kina na film „ W ciemności”. Członkowie koła dziennikarskiego wyjechali na
wycieczkę do Warszawy na
film „ Kot w butach 3D”. W
ramach projektu realizowanego we współpracy z IPN
grupa uczniów uczestniczyła
w warsztatach „ Jak przygotować się do spotkania ze
świadkiem historii?”. Trzecioklasiści byli na wycieczce w Warszawie na Targach
Szkół Perspektywy.

Jolanta Kościuch
Dyrektor
Gimnazjum Gminnego
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Beata Czerwińska

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

Beata Koc

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. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

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

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

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

Rafał Kończyk

25 756 47 33

33

133

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

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

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 49

49

149

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

Anna Karwacka

25 756 47 56

52

156

Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

KONSULTACJE W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień
mieści się w pokoju nr 28 (I piętro) Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Konsultacji udziela Pan Stanisław Pilewski
(konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie:
• uzależnienia,
• picia problematycznego,
• współuzależnienia,
• przemocy domowej.
2.Leśniczy Pan Andrzej Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
3. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem
Wielkim. Przyjęcia interesantów - I i III wtorek miesiąca
w godzinach 10.00 – 12.00, pok. Nr 28 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie
4.Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Siedlce – (Powiatowy Zespół
Doradców w Mińsku Mazowieckim) – St. specjalista
ds. produkcji rolniczej Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur
w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 16.00 w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo i szkolenia w zakresie:
• technologii produkcji rolniczej,
• wsparcia rozwoju wsi w ramach PROW,
• ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw
rolnych,
• ekologii i ochrony środowiska, w tym programów rolno – środowiskowych,
• pomoc w wypełnianiu wniosków przy ubieganiu się
o fundusze UE,
•organizowanie kursu uprawniającego do zakupu i stosowania środków ochrony roślin.
5. Spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Dębe Wielkie w każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. 10.00 – 12.00 odbywają się spotkania
w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. Nr 28.
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REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego (pn-śr-pt)

0 604 197 100
Michał Pieńkowski

28

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
Dyr. Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 756 47 53

53

153

Referent ds. obsługi sekretariatu

Katarzyna Wierzbicka

25 756 47 37

56

137

Starszy referent ds. ochrony środowiska

Joanna Wojnach

25 756 47 37

56

137

Główny Księgowy Zakładu Komunalnego

Agnieszka Woźnica

25 756 47 53

53

153

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Ewa Konca

25 757 70 58

45

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 73 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc, Urszula Olejnik

25 757 70 57

47

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej, klub pracy

Piotr Zgódka

25 757 77 26

58

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Mirosława Kaska

25 757 77 26

59
55

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

SP ZOZ

Agnieszka Wójcik

25 757 77 22

REKLAMA

REKLAMA

