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AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

USŁUGA NEWSLETTER

M

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.

ijające kolejne trzy
miesiące całkiem
ładnej jesieni pozwoliły
na dokończenie zaplanowanych robót drogowych.
Ukończone zostały również prace przy budowie
kompleksu boisk sportowych w Rudzie oraz placu
zabaw w Dębem Wielkim.
Kończy się drugi rok mojej pracy dla Państwa.
Był to rok trudny przede
wszystkim z powodu
„przewrotu” w Ośrodku
Zdrowia. Sytuację udało się jednak opanować,
a pacjenci powinni odczuć

zmiany na lepsze. Obiektywne trudności powodowały również problemy
z podłączeniem wybudowanej sieci wodociągowej
w Choszczówce Dębskiej,
Rudzkiej i Stojeckiej, ale
i ta sprawa znajduje swój
szczęśliwy finał.
Dwie dobre wiadomości
na nadchodzący 2013 rok
to: obniżenie ceny wody
z wodociągu gminnego
dla mieszkańców oraz pozostawienie stawek większości podatków lokalnych na dotychczasowym

poziomie. Co nasz czeka
w nadchodzącym roku?
Zakończy się budowa hali
sportowej przy Gimnazjum Gminnym, rozpocznie się budowa kanalizacji w ul. Prądzyńskiego
w Dębem Wielkim,
wspólnie z mieszkańcami
zostanie opracowana nowa
strategia rozwoju gminy
uwzględniająca Państwa
oczekiwania i możliwości finansowe samorządu.
W dalszym ciągu poprawiana będzie infrastruktura drogowa.

N

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

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

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok,
składam Państwu najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia
wszystkich marzeń, zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów

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.

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

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

k.padzik@debewielkie.pl lub
• dostarczyć do pokoju 29
w siedziby Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu
Gminy. Mamy nadzieję, że
dzięki takiej bazie danych
będzie można dotrzeć do
potencjalnych kontrahentów
z terenu gminy i nie tylko.

MNIEJ CZADU!
APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WYMIANA TABLIC
ADRESOWYCH

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie w związku
z wprowadzeniem Systemu Informacji Gminnej przypominamy i jednocześnie zwracamy się z prośbą o wymianę na swoich posesjach tablic adresowych. Urząd Gminy
Dębe Wielkie służy wszelką pomocą w tym zakresie. Aby
ułatwić wymianę tablic na nowe mogą Państwo składać
zamówienia w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. 29.
Koszt wykonania tablicy adresowej o wymiarach 350mm x
350mm zgodnie z wytycznymi podjętymi w Uchwale Nr
SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26
stycznia 2012r., wynosi 30 zł netto.
Jesteśmy przekonani, iż nowy
system nie tylko poprawi estetykę naszej okolicy, ale przede
wszystkim ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

Zarówno wpis jak i przechowywanie danych na
niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź
oddział na terenie gminy
Dębe Wielkie jest całkowicie bezpłatne.

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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 In-

formacyjnym gminy Dębe
Wielkie, mogą Państwo
w dalszym ciągu zamieszczać
swoje reklamy w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Dębe
Wielkie. Kwartalnik gminny
wydawany jest raz na kwar-
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tał 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.

a stronie internetowej g m i ny
www.debewielkie.pl, została utworzona aplikacja
„Gminny Portal Mapowy” służąca do publikacji
danych przestrzennych.
Dzięki e-mapie mogą Państwo zlokalizować adresy,
obiekty, działki, zabytki,
szkoły itp. znajdujące się
na terenie gminy Dębe
Wielkie. Aby skorzystać
z portalu mapowego Gminy należy wejść na stronę
internetową gminy (pra-

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

AKTUALNOŚCI

PIT

D

rodzy Mieszkańcy!

Każdemu z nas marzy
się by Nasza Gmina w końcu stała się gminą na miarę
XXI wieku. Nie trzeba nikomu mówić, że potrzebne
są ogromne środki finansowe by przyspieszyć proces
budowy infrastruktury wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, by powstawać mogły nowe obiekty sportowe,
szkolne, czy jakże potrzebne
nowe przedszkole. Aby te
zadania móc zrealizować
konieczne jest zwiększenie
dochodów Gminy. Najprostszym sposobem by zwiększyć dochody gminy jest
rozliczanie się z podatku dochodowego w urzędzie skar-

bowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wpływy
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów
każdej gminy. Mechanizm
działania jest następujący:
z każdych 100 zł podatku
dochodowego (PIT) płaconego przez osobę fizyczną
zamieszkującą na terenie
gminy i rozliczająca się we
właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym , do gminy trafia 37,42
zł. Mnożąc tę kwotę przez
liczbę osób rozliczających
się w właściwym urzędzie
skarbowym otrzymamy całkiem pokaźną sumę, którą

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

przeznaczyć będzie można Rozliczając sie z podatku dochodowego, wpisz we właściwym dla siebie zeznaniu (PIT-36,
PIT-37, itd.)
na dalsze inwestycje.

Jeżeli więc zależy Pań- 1. W części A. zeznania „Urząd do którego jest adresowane zeznanie”
stwu na dalszym rozwo- - Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2
ju swojej małej ojczyzny zróbmy wszystko by
wpływy z naszych podatków
URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
trafiały do gminy w której
x
mieszkamy. To wszystko
przyczyni się do poprawy ja2. W części B. właściwego dla siebie zeznania podatkowego adres zamieszkania na terenie
kości i komfortu naszego ży- gminy Dębe Wielkie
cia w gminie Dębe Wielkie.
- Gmina Dębe Wielkie
Dlatego rozliczając się podatku dochodowego istotne
jest by poprawnie wypełnić
JAN
zeznanie.
KOWALSKI
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

POLSKA
DĘBE WIELKIE
Dębe Wielkie

mazowieckie

miński

Leśna

4
05-311

Dębe Wielkie

NIEBEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 2

W

ubiegłym roku zakończyły się prace
przy modernizacji drogi
krajowej nr 2 na odcinku
przechodzącym przez gminę
Dębe Wielkie. W związku
z licznymi uwagami i błędami projektowymi i wykonawczymi spostrzeżonymi
przez władze samorządowe

i mieszkańców już w styczniu b.r. wójt gminy Krzysztof Kalinowski po przeprowadzeniu wizji w terenie
z udziałem członków Rady
Gminy wystosował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo
wskazujące na konieczność
m.in. poprawy bezpieczeń-

stwa. Od tego czasu doszło
na terenie Dębego Wielkiego do 5 potrąceń pieszych
i rowerzystów w okolicy
ramp na wysokości przejść
dla pieszych wzdłuż ul.
Warszawskiej. Należy zauważyć, że zarówno jezdnia
główna jak i jezdnie dla ruchu lokalnego są zarządzane

przez GDDKiA i wójt nie
ma prawa zmieniać organizacji ruchu na tej drodze.
Kolejne dwa pisma przesłane w tej sprawie nie dawały rezultatów, dlatego wójt
interweniował dodatkowo
u wojewody mazowieckiego
i zainteresował
sprawą
dziennikarzy TVP. Dopiero

po opublikowaniu materiału
w lokalnej telewizji doszło
do wizji z udziałem pracownika GDDKiA w trakcie
którego wskazano najbardziej niebezpieczne miejsca.
W obecnej chwili zebrane
uwagi są analizowane przez
zarządcę drogi krajowej. Liczę na pozytywne rozpatrze-

nie naszych uwag i fizyczną
poprawę bezpieczeństwa na
ul. Warszawskiej.

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

OKRĘGI WYBORCZE
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AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

NOWE OKRĘGI WYBORCZE

NR OKRĘGU
WYBORCZEGO

Zgodnie z przepisem art.
419 § 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz.112 ze zm.) podział na
okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu ustala, na wniosek
wójta, rada gminy.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13
14
15

Podział Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze
opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi
w/w ustawie, a obowiązek
jego opracowania wynika
wprost z treści art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
113 ze zm.).
Podział Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze
wprowadza zmiany w następujących okręgach wyborczych zatwierdzonych
uchwałą Rady Gminy Dębe
Wielkie Nr XLVII/184/2006
z dnia 25 lipca 2006 r.:
1. w jednomandatowym
okręgu wyborczym Nr
2 – zmiana polega na włączeniu do okręgu sołectwa
Teresław,
2.

w jednomandatowym

okręgu wyborczym Nr
4 – zmiana polega na wyłączeniu sołectwa Teresław
z okręgu i włączenie do
okręgu Nr 2,
3. w jednomandatowym
okręgu wyborczym Nr
5 – zmiana polega na wyłączeniu sołectwa Kąty Goździejewskie II z okręgu,
4. w jednomandatowym
okręgu wyborczym Nr
6 – zmiana polega na dołączeniu sołectwa Kąty Goździejewskie II do okręgu oraz
wyłączeniu sołectwa Poręby
z tego okręgu,
5.
w dwumandatowym
okręgu wyborczym Nr
7 - zmiana polega na podzieleniu sołectwa Chrośla na
dwa jednomandatowe okręgi,
6.
w trzymandatowym
okręgu wyborczym Nr
8 (sołectwo Dębe Wielkie I)
- zmiana polega na podzie-

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
sołectwa: Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Stojecka.
sołectwa: Bykowizna, Celinów, Choszczak, Jędrzejnik,Teresław.
sołectwo: Ruda.
sołectwo: Górki.
sołectwa: Cezarów, Cięciwa, Olesin
sołectwa: Gorzanka, Kąty Goździejewskie I,
Kąty Goździejewskie II, Walercin.
sołectwo: Chrośla ulice (Mazowiecka, Sosnowa, Wspólna).
sołectwo: Chrośla ulice (Elizy Orzeszkowej, Jaśminowa,
Kwiatowa, Lawendowa, Optymistów, Warszawska,
Wrzosowa, Żwirowa).
sołectwo: Dębe Wielkie I ulice (Alejowa, Józefowska, Lazurowa,
Leśna, Powstańców, Prądzyńskiego,
Pustelnicka, Słoneczna, Willowa).
sołectwo: Dębe Wielkie I ulice (Braci Tabiszewskich, gen. Jana
Skrzyneckiego, Ignacego Osucha, Marii Bielawiny, Poprzeczna,
Przemysłowa, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Warszawska).
sołectwo: Dębe Wielkie II ulice (Armii Krajowej, Baśniowa, Batalionu Parasol, Brzozowa, Gen. Józefa Hallera, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Nadrzeczna, Olszowa, Pedagogów, Polna, Porannej Rosy, Sosnowa, Stefana
Okrzei, Urocza, Wesoła, Wiosenna, Wiśniowa, Zielona).
sołectwo: Dębe Wielkie II ulice (103 Batalionu Strzelców, Janusza
Korczaka, Kajetana Rzepeckiego, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Letnia, Ogrodowa, Południowa, Złota, XXX-Lecia PRL).
sołectwa: Kobierne, Ostrów Kania.
sołectwa: Cyganka, Poręby, Rysie.
sołectwo: Aleksandrówka.

W OKRĘGU

a sesji w dniu 24 października 2012 r. Rada
Gminy Dębe Wielkie podjęła
uchwałę Nr ZO.007.174.2012
w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi
wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, dokonując podziału Gminy Dębe
Wielkie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalając numery,
granice oraz liczbę radnych
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.

LICZBA RADNYCH
WYBIERANYCH

N

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

załącznik do uchwały Nr 0007. 174.2012 Rady Gminy Dębe z dnia 24 października 2012 r.
Małgorzata Pańczak
Sekretarz Gminy Dębe Wielkie
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leniu okręgu na trzy jednomandatowe okręgi wyborcze,
w tym utworzeniu okręgu
wyborczego nr 13 dla sołectwa Kobierne i Ostrów
Kania,
7.
w dwumandatowym
okręgu wyborczym Nr
9 (sołectwo Dębe Wielkie II)
- zmiana polega na podzieleniu okręgu na dwa jednomandatowe okręgi wyborcze,
8. w jednomandatowym
okręgu wyborczym Nr
14 - zmiana polega na dołączeniu sołectwa Poręby do
okręgu,
Zmianie ulegnie również numeracja okręgów wyborczych.
W oparciu o art. 418 §1 Kodeksu wyborczego w każdym
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na
prawach powiatu wybiera się
1 radnego. Podziału gminy

na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie
liczby mieszkańców Gminy
przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Dębe
Wielkie. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy
przygotowywaniu nowego
podziału gminy na okręgi
wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze
wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru
wyborców na wniosek oraz
pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt
stały, za wyjątkiem osób, co
do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30 września
2012 roku liczba mieszkańców w Gminie Dębe Wielkie ustalona wg powyższych
zasad wynosiła 9258 osób.
Otrzymana liczba przedsta-

wicielstwa wynosi: 9258 : 15
= 618 osób. Dopuszczalna
liczba mieszkańców w okręgu wynosi min.309- max.926
mieszkańców.
Przedmiotowa uchwała została ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma
zastosowanie do kadencji
następujących po kadencji,
w czasie której uchwała weszła w życie.
Uchwała została podana do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębe
Wielkie i wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie oraz
w sołectwach Gminy Dębe
Wielkie.

NOWY PODZIAŁ MIEJSCOWOŚCI
DĘBE WIELKIE - KONSULTACJE

N

a sesji w dniu 22
listopada 2012 r.
Rada Gminy Dębe Wielkie podjęła uchwałę Nr
ZO.0007.188.2012 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Dębe Wielkie dotyczących
zniesienia dwóch jednostek
pomocniczych, podzielenia jednostki pomocniczej
i utworzenia trzech jednostek pomocniczych oraz
określenia ich granic.
Rada Gminy Dębe Wielkie
postanowiła przeprowadzić
konsultacje z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie
w sprawie:
a) zniesienia sołectw Dębe
Wielkie I i II,
b) podziału
sołectwa
Ostrów Kania i włączenie
części sołectwa do sołectwa
Dębe Wielkie Północ,
2) utworzenia sołectwa
Dębe Wielkie Północ, Dębe
Wielkie Centrum, Dębe
Wielkie Południe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami w formie:

- zebrań wiejskich,
- ankiet zamieszczonych
na stronie Urzędu Gminy
Dębe Wielkie,
- wyrażenia opinii i umieszczenie jej w skrzynce skarg
i wniosków znajdującej się
w holu budynku Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Gmina
może tworzyć jednostki
pomocnicze. Jednostką pomocniczą na terenie gminy
wiejskiej jest sołectwo. Jednostkę pomocniczą tworzy,
łączy, dzieli i znosi rada
gminy w drodze uchwały, po
przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
W związku ze wzrostem
liczebności mieszkańców
w sołectwie Dębe Wielkie I
i Dębe Wielkie II oraz z uwagi na rozwój gminy proponuje się nowy podział miejscowości Dębe Wielkie na
następujące sołectwa: Dębe
Wielkie Północ, Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie
Południe. Tym samym ko-

nieczne będzie zniesienie
dotychczasowego sołectwa
Dębe Wielkie I i Dębe Wielkie II oraz podział sołectwa
Ostrów Kania i włączenie
części sołectwa Ostrów Kania do sołectwa Dębe Wielkie Północ.
Nowy podział nie tylko
uporządkuje dotychczasowe
granice sołectw znajdujących się na terenie położonym w centrum gminy, ale
również stworzy mieszkańcom tych terenów lepszą
możliwość rozwiązywania
swoich problemów. Różnorodność problemów z jakimi
borykają się obecnie mieszkańcy powyższych sołectw
nie pozwala w równym
stopniu zaspokoić potrzeby
mieszkańców tych terenów.
Nowy podział stworzy zaś
mieszkańcom możliwość
rozwiązywania problemów,
które są najistotniejsze
z punktu widzenia określonej - mniejszej społeczności.
Małgorzata Pańczak
Sekretarz
gminy Dębe Wielkie

Cicha
Pokój niesie noc, święta noc,
lud
A u żłóbka Mziom wszem.
Czuwa sama atka Święta,
uśm
Nad dzieciątkiechnięta,
a snem,...
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NOWY SPRZĘT

DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE DĘBE WIELKIE

P

oczucie bezpieczeństwa w swojej miejscowości jest dla każdego
z mieszkańców jednym
z najważniejszych aspektów.
Świadomość, że w razie niespodziewanego zagrożenia
takiego jak pożar, lokalne
podtopienia czy wypadek
drogowy zawsze i szybko
otrzymamy profesjonalną
pomoc pozwala mieszkańcom na spokojne życie. Aby
niesiona pomoc mogła być
jeszcze bardziej efektywna
konieczne jest zapewnienie
naszym dzielnym druhom
odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Mając powyższe względy na

uwadze zarówno władze
województwa mazowieckiego, jak i gminy Dębe
Wielkie oraz inne podmioty
działające na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
postanowiły przeznaczyć
środki finansowe na doposażenie wszystkich jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu Gminy Dębe Wielkie. Dzięki otrzymanym
dotacjom z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 35. 202,06 zł,
z Województwa mazowieckiego w kwocie 11.776 zł,
środków własnych Gminy
w wysokości 23.426,06 zł

oraz dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
możliwe było zakupienie
specjalistycznego sprzętu.
I tak z powyższych środków
na potrzeby wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie zakupiono:
• Motopompy
Niagara

pływające

• Agregat
prądotwórczy
BENZA E300
• Agregat prądotwórczy FV
19540
•Agregat powietrzny AUER
z butlą i sygnalizatorem
• Węże tłoczne
• Narzędzie hydrauliczne do
ratownictwa drogowego
• Latarki nasobne
• Motopompa pływająca
• Piła ratownicza
• Latarki
ruchem

G.O.P.S.
POWIATOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
dniu 27 listopada
2012 r. Starosta Miński oraz Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski zaprosili pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do auli widowiskowej Zespołu Szkół Nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim
przy ul. Budowlanej 4 na
uroczystość z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. Po
uroczystym powitaniu go- których znaleźli się między
ści, muzycznym otwarciu innymi pracownicy naszego
uroczystości nastąpiło wrę- Ośrodka, t.j. Pani mgr Danuczenie podziękowań, wyróż- ta Bogdanowicz, wieloletnia
nień i nagród dla pracowni- specjalistka pracy socjalnej
ków gminnych, miejskich oraz Pani mgr Urszula Olejoraz powiatowych jednostek nik zatrudniona na stanowipomocy społecznej wśród sku pracownika socjalnego.

do

kierowania

czas tworzenia list zakupów
braliśmy pod uwagę dezyderaty czytelnicze na publikacje, których nie posiadamy
w naszych zbiorach. Dzięki
dotacji celowej zakupiliśmy
dla naszych bibliotek ogółem 314 pozycji nowości wydawniczych.
Serdecznie
zapraszamy
mieszkańców naszej gminy,
do odwiedzin naszych placówek. Księgozbiór bibliotek

Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się
w dniu 22 listopada 2012 r.
tuż przed rozpoczęciem Sesji Rady Gminy. Wśród zaproszonych Gości byli m.in:
st. bryg. mgr inż. Jarosław
Ufnal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, druh Mirosław Jura
Prezes - Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Dębem Wielkim, druh
Grzegorz Ostrowski - Komendant Gminny, Przedstawiciele poszczególnych Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz Radni
Rady Gminy Dębe Wielkie,
Sołtysi poszczególnych Sołectw Gminy.
Zebranym Gościom Wójt
Gminy Pan Krzysztof Kalinowski w krótkim przemówieniu przybliżył służbę druhów ochotników

Po części oficjalnej zebrani
mieli przyjemność wysłuchania występu muzycznego
Uczestników Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim oraz zostali zaproszeni na poczęstunek.

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
Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy ?
- porozmawiaj z kimś, komu
ufasz,
- nie usprawiedliwiaj przemocy,
- zdobywaj wiedzę prawną,

liczy około 21.200 książek
i zawiera bogaty wybór literatury beletrystycznej,
popular nonaukowej jak
również literatury dla dzieci
i młodzieży.
Agnieszka Wielgo

i wyraził podziękowania dla
wszystkich dzielnych strażaków z terenu całej gminy,
którzy w czynie społecznym
pełnia swoja służbę. Podkreślił również, iż postawa naszych strażaków jest godna
podziwu i poszanowania. Ich
działania są żywym wzorem ludzkiej wrażliwości
i wyrazem bezinteresownej
chęci niesienia pomocy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan
Jarosław Ufnal pogratulował
strażakom nowego sprzętu
oraz życzył, aby przekazany sprzęt okazał się użytecznym w niesieniu pomoc
wszystkim potrzebującym.
Komendant
podziękował
naszym druhom za służbę

podkreślając iż nasi strażacy
ochotnicy są w Powiatowej
czołówce strażaków jeśli
chodzi
o profesjonalizm
w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych.
Po przemówieniach Wójt
Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski wraz
z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Panem
Jarosławem Ufnalem, przekazali przedstawicielom jednostek OSP specjalistyczne
wyposażenie. Uroczystość
zakończyła się wspólną fotografią.
Aleksandra Nowak
Główny specjalista
ds. prawnych i BHP

Zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębe Wielkie w sprzęt
ratowniczo - gaśniczy dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35.202,06 zł”

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

eśli doznajesz przemocy
zgłoś się do pracowników
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przy ul. Strażackiej 3, pok. nr 47 lub 56.

DOTACJA DLA BIBLIOTEKI
minna
Biblioteka
Publiczna w Dębem
Wielkim otrzymała po raz
kolejny z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek”, zatwierdzonym
przez MKiDZN dotację
w kwocie 6.500 zł. Dzięki tej
inicjatywie, pozyskaliśmy
dodatkowe środki finansowe
na rozszerzenie oferty czytelniczej o nowe wartościowe pozycje książkowe. Pod-

• Flary - sygnalizatory do
ratownictwa technicznego

J

W

G

•Aparaty powietrzne

MIKOŁAJKI W „ DZIUPLI”

W

tym roku 5 grudnia
w KISS ‘Dziupla” odbyły się Mikołajki dla dzieci
uczęszczających na zajęcia
grupy basenowej „Delfinki”
oraz grupy zabawowej. Podczas spotkania dzieci miały możliwość uczestniczyć
w zabawach poprowadzonych przez artystów z Krakowa, jak również obejrzeć
przedstawienie pt. „Wars
i Sawa”. Brały ponadto udział
w różnych konkursach z nagrodami. Po przedstawieniu
teatralnym pojawił się Święty
Mikołaj, który wszystkim dzieciom wręczył prezenty. Prócz
odwiedzin Mikołaja odbyło
się wiele zabaw ruchowych
i ciekawych konkursów
z nagrodami. Wszyscy świetnie

się bawili i chętnie uczestniczyli
w przygotowanych atrakcjach.
Specjalnie na tę okazję dzieci z
grupy zabawowej przygotowały
słodki poczęstunek w postaci
choinek z kruchego ciasta.
Grupa zabawowa dla dzieci
jest formą spędzenia wolnego
czasu dla najmłodszych. W
KISS „Dziupla” w każdy wtorek i środę od godziny 10.00 do
12.00 odbywają się spotkania,
na które serdecznie zapraszamy
mamy opiekunów dzieci wraz z
pociechami.

Specjalista
pracy z rodziną
Magdalena Wojnach

- szukaj pomocy u specjalistów
wchodzących
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pamiętaj nie jesteś sam/sama !
Możemy i chcemy Ci pomóc !
Kierownik
G.O.P.S.

Dorota Janzer - Dąbrowska

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
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GMINNA SPÓŁKA WODNA

J

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

akład
Komunalny
w Dębem Wielkim
przypomina, że biuro Zakładu zostało przeniesione do
budynku na terenie oczyszczalni ścieków w Dębem
Wielkim przy ul. Zielonej
3. Wszelkie sprawy można
załatwiać pod numerami telefonów: (25) 749-70-01 lub
(25) 749-70-02, fax. (25) 74970-03, za pośrednictwem
poczty elektronicznej: zk.de-

bewielkie@wp.pl, formularza kontaktowego na stronie
internetowej: www.zk.debewielkie.com lub osobiście od
poniedziałku do środy w godzinach 800-1600, w czwartki w godzinach 800-1800
oraz w piątki w godzinach
800-1400.
Poza godzinami pracy
Zakładu
Komunalnego,
w soboty, niedzielę i święta

zgłoszeń o wszelkich awariach związanych z eksploatacją sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej można
dokonywać pod numerem
telefonu 723-262-797.
Nowa niższa taryfa za wodę
Na podstawie art. 24 ust
1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j.

Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz.
858 ze zm.), Rada Gminy
Dębe Wielkie w dniu 22 listopada 2012 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe
Wielkie na okres od dnia
1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku:

1. Gospodarstwa domowe (odbiorcy w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych)
WODA
Taryfowa
grupa
odbiorców

Gospodarstwa
domowe

Wyszczególnienie

Cena wody
Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc

Dopłata Gminy
Stawka zatwierdzona Uchwałą
na postawie Uchwały
nr ZK.XXVI.0007.184.2012
nr FK.XXVI.0007.185.2012
Rady Gminy
Rady Gminy z dn. 22.11.2012 r.
z dn. 22.11.2012 r.

3,56 zł/m3
2,72 zł/odb./mies.

Cena dla
odbiorcy

0,78 zł/m3

2,78 zł/m3

brak dopłaty

2,72 zł/
odb./mies.

ŚCIEKI
Taryfowa
grupa
odbiorców

Gospodarstwa
domowe

Wyszczególnienie
Cena ścieków
Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc

Dopłata Gminy
Stawka zatwierdzona Uchwałą
na postawie Uchwały
nr ZK.XXVI.0007.184.2012
nr FK.XXVI.0007.185.2012
Rady Gminy
Rady Gminy z dn. 22.11.2012 r.
z dn. 22.11.2012 r.

Cena dla
odbiorcy

5,89 zł/m3

1,42 zł/m3

4,47 zł/m3

2,72 zł/odb./mies.

brak dopłaty

2,72 zł/
odb./mies.

2.Odbiorcy pozostali (zakłady i placówki usługowe, zakłady przemysłowe)
WODA
Taryfowa
grupa
odbiorców

Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
Cena wody
Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc

Dopłata Gminy
Stawka zatwierdzona Uchwałą
na postawie Uchwały
nr ZK.XXVI.0007.184.2012
nr FK.XXVI.0007.185.2012
Rady Gminy
Rady Gminy z dn. 22.11.2012 r.
z dn. 22.11.2012 r.

Cena dla
odbiorcy

3,56 zł/m3

brak dopłaty

3,56 zł/m3

2,72 zł/odb./mies..

brak dopłaty

2,72 zł/
odb./mies.

ŚCIEKI
Taryfowa
grupa
odbiorców

Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie

Cena ścieków
Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na
miesiąc

Stawka zatwierdzona
Dopłata Gminy
Uchwałą
na postawie Uchwały
nr ZK.XXVI.0007.184.2012
nr FK.XXVI.0007.185.2012
Rady Gminy
Rady Gminy z dn. 22.11.2012 r.
z dn. 22.11.2012 r.

Cena dla
odbiorcy

5,89 zł/m3

brak dopłaty

5,89 zł/m3

2,72 zł/odb./mies.

brak dopłaty

2,72 zł/
odb./mies.

Wszystkie kwoty są kwotami netto, należy doliczyć do nich 8 % VAT
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
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uż po raz czwarty, zwracam się do Państwa z wielką prośbą o jeszcze lepsze
współdziałanie mieszkańców
z Gminną Spółką Wodną
w sprawie poprawienia stanu
gospodarki wodnej na terenie
naszej Gminy. Jako przewodnicząca GSW DW czuję się
w obowiązku do przekazywania Państwu praw ale także
i obowiązków jakie nakłada
ustawa - Prawo wodne, na
właścicieli nieruchomości
korzystających z urządzeń
melioracji szczegółowych
tj. rowów melioracyjnych
i gruntów drenowanych.
- Gminna Spółka Wodna jest
to stowarzyszenie dobrowolne. Każdy mieszkaniec posiadający taką wolę może do
niej wstąpić ale również może
z niej wystąpić. Aby tak się
stało należy złożyć odpowiedni wniosek do Gminnej Spółki
Wodnej.

- Wg ustawodawcy właściciel
gruntów ma obowiązek utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym.
- Właściciel gruntów będący
członkiem GSW, zobowiązany jest do opłacania składek
członkowskich.
- Ustawa nakłada obowiązek
na każdego właściciela nieruchomości będącego członkiem
GSW do natychmiastowego powiadomienia Zarządu GSW lub /i Rejonowego
Związku Spółek Wodnych
MM ul. Dr Jana Huberta 37
o zmianie właściciela nieruchomości. Należy przesłać
akt notarialny świadczący
o sprzedaży bądź przekazaniu gruntu zmeliorowanego
lub posiadającego rowy melioracyjne.
Każdy właściciel nieruchomości będącej w zasięgu oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
tj. rowów melioracyjnych
lub / i urządzeń drenarskich,
w chwili kiedy GSW DW wykonała konserwację rowów lub
usunęła awarię drenarską, powinien partycypować w kosztach konserwacji.
W szczególny sposób zwracam się do właścicieli nier uchomości po łożonych
w zasięgu rowów melioracyjnych i odnoszących
z nich korzyści w miejscowościach; Choszczówka Stojecka- RA 12, Kobierne + Dębe
Wielkie I - RH 3, Ruda R1 i
RA, Rysie- RG, Cięciwa RC ,
Górki - RG.
Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie wykonała konserwację w 2012r.
w/w rowów melioracyjnych
i prosi właścicieli gruntów
przylegających do tych ro-

wów melioracyjnych o dobrowolne zgłaszanie się do GSW
DW w celu partycypowania
w kosztach .
Zbliża się koniec roku
2012r. Z podsumowania wynika, że zrobiliśmy bardzo
wiele w ciągu 8 m-cy tego
roku ale to jeszcze kropla
w morzu potrzeb tej Gminy,
w zakresie poprawy gospodarki wodnej.
- Aleksandrówka: konserwacja rowu melioracyjnego RA
5 -123 mb / po stronie półn.
DK nr 2/
- Dębe Wielkie I : konserwacja rowu melioracyjnego
powyżej ul. Powstańców- konserwacja rowu melioracyjnego
– RA 8- 450 mb,
- Dębe Wielkie II- konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Kościelnej- R36
- 104 mb/ przy dz. nr Ew.
326/3,326/2,318/3 ,konserwacja rowu RH3-375 mb przy
drodze powiatowej od Inco
Veritas w kierunku Chrośli.
- Cięciwa- konserwacja rowu
melioracyjnego RC - 600 mb.
- Górki konserwacja rowu
melioracyjnego RA- 600 mbodmulenie i RA1-5702 mb,
polegająca na, wykoszeniu,
odkrzaczeniu i częściowym
odmulaniu dna rowu sprzętem mechanicznym, razem
= 1.172 mb
- Kobierne w kierunku Chrośli - konserwacja rowu melioracyjnego RH 4, polegająca
na odmuleniu dna rowu na
odcinku 200 mb od jego ujścia w kierunku południowowschodnim w kierunku ul.
Żwirowej .
- Rysie- konserwacja rowu
melioracyjnego RG- polegająca na odmuleniu dna rowu na
odcinku- 300 mb.
Pragnę Państwa poinformować, iż w 2013r. GSW
DW
będzie
konserwowała
rowy melioracyjne
w tych sołectwach, w których
wszyscy mieszkańcy będą
płacili składkę członkowską.
Wszystkich Państwa, którzy
potrzebują więcej informacji
proszę o kontakt telefoniczny tel.: 504 033 418 lub mail:
teresa.piotrkowicz@wp.pl
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2013 Roku Zarząd
GSW DW składa wszystkim
Państwu najserdeczniejsze
życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i bogatego Nowego 2013 roku.
W imieniu Zarządu
Gminnej Spółki
Wodnej w Dębem Wielkim
Przewodnicząca Zarządu
Teresa Piotrkowicz

INWESTYCJE / FINANSE

INWESTYCJE
Oświetlenie boisk sportowych (boiska do gry w koszykówkę oraz boiska wielofunkcyjnego)

Z

akończone zostały prace związane z budową
oświetlenia zespołu boisk
sportowych w Rudzie wykonane przez firmę DAWAR
Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka
5/7, 60-458 Poznań. Wartość
zadania opiewa na kwotę 68
744,04 zł brutto. Zrealizowanie tego zadania pozwoli na
wydłużenie czasu korzystania z boisk sportowych przez
dzieci i młodzież trenującą
na tych obiektach.
Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Dębem Wielkim
Trwają prace związane inwestycji zgodnie z podpi- w ramach Programu Rozz budową hali sportowej saną umową wyznaczony woju Bazy Sportowej Wowykonywane przez Przed- jest na dzień 30.11.2013 r. jewództwa Mazowieckiego
siębiorstwo
Budowlano Zgodnie z rozstrzygniętym na 2012 rok z Funduszu
Produkcyjno Spółdzielnia przetargiem wartość in- Rozwoju Kultury Fizycz„ZIB” z siedzibą w Białej westycji opiewa na kwotę: nej środków Ministerstwa
Podlaskiej, ul. Fabryczna 4 398 431,50 zł brutto.
Sportu i Turystyki w łącz5. W chwili obecnej zanej kwocie dofinansowania
Przedmiotowe
zadanie
kończono prace związa1 200 000,00 zł.
zostało dofinansowane
ne z budową konstrukcji
drewnianej dachu oraz dobiegają końca prace związane z pokryciem dachu.
Równocześnie wykonywane są prace związane
z ociepleniem hali oraz
wykonywaniem instalacji
elektrycznych oraz instalacji sanitarnych wewnątrz
budynku. Przewidywany
termin zakończenia całej
Budowa wodociągu
W dniu 6.11.2012 r. podpisano umowę z firmą
wyłonioną w przetargu
nieograniczonym tj. P.H.U.
INWOD Roman Pacek
z Lubartowa na wykonanie
robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej.
Inwestycja obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w tym budowę łącznika Dębe Wielkie – Chrośla,
a także budowę łączników
w miejscowościach: Kobier ne, Choszczówka
Ru d z k a , C ho sz cz ówk a
D ę b sk a , C ho sz cz ówk a
Stojecka. Łącznie zostanie
wykonanych nieco ponad
2,7 km sieci. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 579
822,00 zł brutto (nie wliczając nadzoru inwestorskiego), przy czym budowa
sieci wodociągowej została
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 320 tys. zł.
Gmina Dębe Wielkie
uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

Budowa sieci wodociągowej w tym
odcinka Dębe Wielkie – Chrośla”
dofinansowana przez W.F.O.Ś.iG.W.
w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 320.000,00zł

szawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej
w tym odcinka Dębe Wielkie – Chrośla”.

Realizacja zadania w w/w
zakresie pozwoli na połączenie istniejących obecnie
dwóch sieci wodociągowych z dwoma niezależnymi stacjami uzdatniania
wody w miejscowości Dębe
Wielkie i Chrośla, a także
pozwoli na połączenie w
miejscowościach Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka, Choszczówka
Dębska, Choszczówka Stojecka istniejących odcinków sieci wodociągowych
nie mających zasilania
ze źródłem zaopatrzenia
w wodę tj. żadną stacją
uzdatniania wody.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 2749,5m.

Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Na podstawie art. 4 pkt. 8 skowym fundamentów przy
ustawy z dnia 29 stycznia budynku szkolnym. W dniu
2004 r. - Prawo zamówień 26.11.2012 r. został złożony
publicznych została zawarta wniosek o pozwolenie na buw dniu 28.09.2012r., umowa dowę do Starostwa Powiatona wykonanie dokumenta- wego w Mińsku Mazowieccji projektowej dotyczącej kim dotyczący w/w zadania.
kanalizacji deszczowej graWykonawcą dokumentawitacyjnej z drenażem opaPlac zabaw
Zakończone zostały prace
związane z inwestycją pn
„Modernizacja szkolnego
placu zabaw (szkoła podstawowa w Dębem Wielkim)
– zaprojektuj i wybuduj
w ramach programu rządowego Radosna Szkoła”. Roboty były wykonywane na
podstawie umowy zawartej
w dniu 28.09.2012 r. z firmą DAWAR Sport Sp. z o.o.
z Poznania. Wartość inwestycji opiewa na kwotę
229 000,00 zł brutto.

wszelkich formalności związanych z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
budowy placu zabaw, dostawę wyposażenia na plac
zabaw w Dębem Wielkim

cji jest Ryszard Wasilewski
działającym pod firmą Nadzory-Projektowanie, Kosztorysowanie Robót Bud-Instalacyjnych z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim.
Wartość umowy opiewa na
kwotę 9 225,00 zł brutto.

wraz z ich montażem i wykonaniem niezbędnych robót
budowlanych, zgodnie ze
sporządzoną dokumentacją
projektową.

Zakres prac obejmował:
opracowanie projektu budowlanego,
dokonanie

STAWKI PODATKÓW
Stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego obowiązujące od 1 stycznia 2013
roku pozostają na poziomie dotychczasowych stawek obowiązujących w roku 2012.
Poniższa tabela przedstawia poszczególne stawki podatków.
RODZAJ PODATKU
Podatki lokalne

ROK 2013

1

od gruntów

a

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem dzia- 0,70 zł
łalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 4,33 zł
retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na pro- 0,24zł
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

Wartość zadania wynosi
583 842,00zł, z czego pomoc WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki
wynosi 320 000,00zł.

b

Złożono ponadto do Wojewody
Mazowieckiego
dokumentację projektową na wykonanie przejścia sieci wodociągowej
przez obwodnicę Mińska
Mazowieckiego. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę,
Gmina niezwłocznie zleci
wykonanie tego odcinka
co pozwoli zasilić w wodę
mieszkańców Choszczówki Rudzkiej i Choszczówki
Stojeckiej.

2

od budynków lub ich części

a

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,65 zł

c

b
c

d
e
3

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od budowli

18,40 zł
9,41 zł
4,24 zł
4,65 zł
2%

2%

Podatek rolny
100,00 zł (dla rolników)
200,00 zł ( dla pozostałych posiadaczy użytków rolnych)

Podatek leśny

41,01 zł

Sporządziła gł. specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli Ewa Kruszewska
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EKOLOGIA

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI

W

dniu 1 lipca 2011 roku
została uchwalona
ustawa o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która
wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi na
terenie całego kraju. Dotychczasowy system nie przynosił oczekiwanych efektów
w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów
komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców
wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych.
Nowe obowiązki samorządów
Reforma systemu zakłada,
że na samorządy zostanie nałożona odpowiedzialność za
odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na jego terenie,
a więc każda gmina będzie
zobowiązana do zorganizowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi,
zgodnie z zapisami ustawy
oraz z warunkami miejscowymi. Według nowej ustawy właścicielem odpadów
wytworzonych na terenie
prywatnych nieruchomości staje się gmina. Do tej
pory każdy właściciel miał
obowiązek zawrzeć umowę
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i temu przedsiębiorcy
uiszczać opłaty związane
z odbiorem odpadów. Dodatkowym obowiązkiem właścicieli było udokumentowanie w postaci otrzymywanej
faktury częstotliwości i samego sposobu pozbywania
się odpadów. Nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
likwiduje obowiązek zawierania umów przez właścicieli
nieruchomości.
Od 1 lipca 2013 roku (jest
to ostateczny termin, jaki
nakłada na gminy ustawa)

gmina musi przejąć dotychczasowe obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to, że Rada
Gminy Dębe Wielkie musi
podjąć szereg uchwał w tej
sprawie.

wej „opłaty śmieciowej” jak
i opłaty wynikającej z umowy z przedsiębiorcą) należy
rozwiązać aktualną umowę,
tak aby czas jej trwania obowiązywał wyłącznie do dnia
30 czerwca 2013 roku.

Opłaty za śmiecie będziemy
wnosić do gminy

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia
Wójtowi Gminy Dębe Wielkie deklaracji do dnia 30
kwietnia 2013 roku o liczbie
zamieszkujących osób na terenie danej nieruchomości.
W myśl ustawy, dla sposobów wyliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, nie jest istotna
liczba osób zameldowanych,
lecz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Deklaracja stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za

Najważniejszą
zmianą
w znowelizowanej ustawie
są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które muszą być wnoszone
przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych do gmin. Poprzez
właściciela nieruchomości
należy rozumieć, w myśl
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłaty
opisane powyżej, muszą pokryć koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
poniesie gmina.

Selektywna zbiórka odpadów
Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z podziałem na następujące frakcje: zmieszane odpady komunalne, odpady
z papieru i tektury, odpady opakowaniowe ze szkła,
w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, odpady z tworzywa sztucznego,
metalu i opakowania wielomateriałowe oraz odpady
ulegające
biodegradacji,
a także odzież i tekstylia,
odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady budowlano

Początek funkcjonowania
nowego systemu gospodarki
odpadami w gminie Dębe
Wielkie został zaplanowany
na dzień 1 lipca 2013 roku.
Rozwiąż dotychczasową
umowę i złóż deklarację
Od tego czasu każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany
do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na
rzecz Gminy Dębe Wielkie.
Aby nie ponosić dwóch opłat
(zarówno nowej obowiązko-

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki
o następujących kolorach:
•NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę,

• BIAŁY z przeznaczeniem
na szkło bezbarwne,
•ZIELONY z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
• BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji.

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

• obsługę administracyjną
tego systemu.

Każdy kto zobowiąże się
do segregacji odpadów będzie musiał wytworzone
w gospodarstwie domowym
odpady zbierać i przekazywać do oznakowanych pojemników, z zachowaniem
podziału na rodzaj materiału
z jakiego pochodzą.

•ŻÓŁTY z przeznaczeniem
na tworzywa sztuczne, metal
i opakowania wielomateriałowe,

Koszty te obejmują:

• tworzenie i utrzymanie
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

dów jakie zostaną uzyskane
w wyniku przetargu. Szacuje się, że opłata dla osób które segregują odpady będzie
dwukrotnie niższa niż dla
osób, które tej segregacji nie
będą prowadzić. Dlatego segregacja będzie się opłacać!

gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ponoszonej
na rzecz gminy. Podawanie nieprawdziwych danych
w deklaracjach jest równoznaczne z podaniem fałszywych danych w deklaracji
podatkowej i ma swoje konsekwencje prawne. Ponadto takie nieuczciwe działanie, spowoduje podrożenie systemu i
wzrost opłaty dla wszystkich
mieszkańców gminy.
W zamian za uiszczoną
opłatę wszystkie wytworzone przez mieszkańca odpady
komunalne zostaną odebrane
i zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

– remontowe. Częstotliwość
odbioru odpadów określi
harmonogram, który zostanie sporządzony przez gminę wspólnie z przedsiębiorcą
wykonującym usługę.
Jednocześnie na terenie gminy zostaną utworzone punkty
selektywnego zbierania odpadów odpowiednich frakcji,
w których mieszkańcy będą
mogli przekazać wytworzone
przez siebie odpady.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona na rzecz
gminy będzie silnie uzależniona od kosztów odbioru
i zagospodarowania odpa-

Natomiast do zbierania niesegregowanych - zmieszanych odpadów komunalnych
należy stosować worki lub
pojemniki koloru czarnego.
Zalecane jest aby mieszkańcy kompostowali odpady roślinne powstające
w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na
własne potrzeby.
Ograniczenie masy odpadów
Zgodnie z ustawą system
gospodarowania odpadami
komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
a) do dnia 16 lipca 2013
roku – do nie więcej niż 50%

wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
b) do dnia 16 lipca 2020
roku - do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- w stosunku do masy tych
odpadów
wytworzonych
w 1995 roku.
Gmina jest zobowiązana
osiągnąć do dnia 31 grudnia
2020 roku:
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości 50 % wagowo;
b)
poziom
recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70 %
wagowo.
Na gminę, która nie wykona
wyżej wymienionych zobowiązań zostanie nałożona
kara pieniężna, która może
spowodować wzrost opłaty
za gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców, dlatego tak ważna jest
segregacja odpadów i przekazywanie ich do odzysku
i recyklingu.
W przypadku właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych obowiązują obecne
zasady, to oznacza, że pozbywają się odpadów, na
podstawie indywidualnie zawartej umowy z podmiotem
świadczącym usługę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, posiadającym
wpis do rejestru działalności
regulowanej.
Anna Karwacka
Podinsp.
ds. ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt

REWITALIZACJA PARKU W DĘBEM

W

listopadzie na terenie
Parku Dworskiego
w Dębem Wielkim, wpisanego do rejestru zabytków,
przeprowadzono zabiegi
pielęgnacyjne drzewostanu.
Zabiegi te polegały na usunięciu podrostu do 10 lat,
usunięciu posuszu z koron
drzew oraz zabezpieczeniu
ubytków wgłębnych i po8

wierzchniowych. W związku z tymi pracami została
sporządzona „Inwentaryzacja drzewostanu i ekspertyza
dendrologiczna na terenie
zabytkowego parku w Dębem Wielkim, dz. nr ewid.
16/2”. Wszystkie drzewa
zostały poddane diagnostyce zdrowotnej, w wyniku
której utworzono wykaz

zieleni ze wskaźnikami waloryzacji. Drzewostan w parku stanowią głównie drzewa
w średnim wieku około 60
letnie, mimo tego wydzielanie posuszu jest bardzo duże.
Ze względu na bardzo duży
ruch w parku wskazaniem
było przeprowadzenie tych
prac jeszcze tegorocznej jesieni. Pielęgnację wykonała
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firma „PROEKO” Ewa Pisarek z Siennicy posiadająca
uprawnienia do kierowania
pracami przy zabytkowej
zieleni.
Prawidłowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne mogą
przedłużyć życie drzew,
sprawić, że będą one bezpieczne zarówno dla przyrody, jak i ludzi korzystają-

cych z uroków parku. Jednak
żadna diagnostyka nie jest w
stanie przewidzieć zachowania drzewa przy anomaliach
pogodowych, niepozornych
podmuchach wiatrów, które
mogą położyć także zdrowe
drzewo.
Zlecone zabiegi mają zap ew n ia ć moż l iw ie n ajwiększe bezpieczeństwo

dla uczniów Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim, dla rodzin korzystających z pobliskiego nowo wybudowanego
Placu Zabaw, a także dla
wszystkich mieszkańców,
którzy kochają przyrodę.
Wykonane prace stanowią
pierwszy etap do planowanej
rewitalizacji zabytkowego
parku w Dębem Wielkim.

EKOLOGIA / GOSPODARKA

GMINNE DROGI

C

yganka- odbudowa ul.
Warszawskiej; odtworzenie 1200 m drogi polegającym na: wytyczeniu
geodezyjnym, wykarczowaniu roślinności i usunięciu karp, okopaniu rowami,
wyprofilowaniu korony drogi, oczyszczeniu przepustu
i rowu melioracyjnego w pasie drogi.
- ul. Wspólna: wysypanie
żużla hutniczego, równanie
-ul. Polna: nawożenie nadmiaru ziemią z ul. Warszawskiej
- Rysie - okopanie rowami,
przywrócenie właściwego
usytuowania pasa drogowego, korytowanie, nawożenie
tłuczniem , profilowanie od-

budowanego odcinka drogi
-okopanie rowem drogi na
południowej stronie sołectwa
- posypanie dróg żużlem
i równanie
- Choszczówka Dębska
- usunięcia roślinności, okopanie rowem, wykonanie
przepustu i profilowanie
drogi na południowej stronie
sołectwa. - nawożenie tłuczniem i profilowanie drogi po
wschodniej stronie sołectwa.
- Choszczówka Rudzka
- wyrównanie drogi żużlem
hutniczym
- Choszczówka Stojecka
- równanie drogi, wykonanie
ogrodzenia płyty pamiątko-

wej przy Drodze Krajowej
nr 2
- Kobierne - okopanie rowem i wykonanie przepustu
w północnej części sołectwa
- Górki - ul. Gen. Poniatowskiego- korytowanie, wywóz
tłuczniem, przykrycie żużlem i wyrównanie (zachodnia część ulicy).
- ul. M. Konopnickiej – wysypanie żużla hutniczego,
równanie
- Bykowizna – ul. Wiosenna – wysypanie tłuczniem,
równanie
- Choszczak – korytowanie,
wysypanie tłucznia profilowanie drogi

AZBEST

W

poprzednich biuletynach ukazywały się
informacje o przystąpieniu
Gminy Dębe Wielkie po raz
kolejny do akcji usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu naszej
gminy. Realizację tak ważnego zadania można było wykonać dzięki dofinansowaniu
tego przedsięwzięcia przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
W lutym 2012 roku Gmina Dębe Wielkie wystąpiła
z wnioskiem o uzyskanie

dotacji i po zebraniu pełnej
dokumentacji Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska przyznał środki w wysokości 25.177, 93 zł. Zadanie
realizowane było do września br. Dzięki tegorocznej
akcji z terenu naszej gminy
usunięto 66,95 Mg azbestu.
Pamiętajmy, że każda ilość
zdjętego i zutylizowanego
azbestu oczywiście w sposób zgodny z przepisami ma
bardzo pozytywny wpływ
na zdrowsze środowisko naturalne.

że w miarę możliwości będziemy kontynuować usuwanie i utylizację azbestu
z terenu naszej gminy również w nadchodzącym roku.
O naborze wniosków mieszkańcy zostaną powiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjęty ( na tablicach ogłoszeń,
przez sołtysów, w biuletynie
informacyjnym oraz na stronie internetowej Urzędu) lub
w Urzędzie pok. 52.
Jolanta Bieńkowska
podinsp. ds.
ochrony środowiska

Jednocześnie informujemy,

ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI

Z

godnie z Art.5 ust.1
pkt.4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele
nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej

służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych”. Z przepisu tego
wynika bezwzględny obowiązek odśnieżania chodników przy swojej posesji.
Jeżeli w wyniku niezastoso-

wania się do tego przepisu
i wypadku uszkodzenia ciała
np. w wyniku pośliźnięcia
to właściciel nieruchomości
przyległej do chodnika może
być obciążony kosztami odszkodowania.
ODŚNIEŻAJMY
CHODNIKI DLA
SWOJEGO I INNYCH
BEZPIECZEŃSTWA!

i,
y głos się rozchodz
Wśród nocnej cisz
Bóg się wam rodzi!
Wstańcie pasterze,
ybierajcie,
Czym prędzej się w
Pana
szajcie, Przywitać
Do Betlejem pospie

- Ruda – ul. Ogrodowa
wyspanie
tłucznia(strona
zachodnia) równanie drogi
żużlem
- ul. Starzeńskiego – okopanie rowami, profilowanie
poboczy, wywóz ziemi
- Chrośla – ul. Lawendowa
– utwardzenie tłuczniem w
obrębie skrzyżowania z ul.
Kwiatową, kopanie rowu
przed firmą Dekor
-ul. Żwirowa – okopanie rowami wschodniej strony drogi od kościoła do przejazdu
kolejowego
- ul. Wrzosowa – okopanie
rowami i wywóz ziemi na
plac przyszłego parkingu
-ul. Mazowiecka – okopanie

rowem północnej strony drogi od ul. Lawendowej do lasu
- Jędrzejnik – profilowanie
drogi po rozsypaniu żużla
paleniskowego
- Olesin – usunięcie karp,
wykonanie przepustu na
skrzyżowaniu ul. Polnej z ul.
Brukową
- ul. Nadrzeczna i ul.
Szklarniowa – rozwiezienie
żużla i równanie dróg
- Dębe Wielkie – ul. Leśna
– równanie tłuczniem.

żużlem hutniczym od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Wesołej
-wytyczenie, okopanie rowem po stronie północnej,
wykorytowanie oraz wykonanie przepustu przy ul. Pustelnickiej na nowej drodze
po północnej stronie miejscowości Dębe Wielkie.
- usuwanie roślinności
i porządkowanie terenu pod
nowy plac zabaw dla dzieci
przy Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim.

-ul. Polna – naprawa fragmentu drogi; odtworzenie
poboczy uzupełnienie nierówności

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

- ul. Kościelna – równanie

MNIEJ ELEKTROŚMIECI

W

trosce o „Czystą Gminę” Włodarz Gminy
Dębe Wielkie zorganizował
kolejną akcję zbiórki odpadów, tym razem elektrośmieci. Jest to już druga zbiórka
tychże odpadów w tym roku.

Odbiorem i transportem zajęło się na wniosek Wójta
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„POLBLUME” z Piaseczna.
Łącznie odebrano 8,485 kg
tego odpadu, co jest potwier-

dzone w kartach przekazania
odpadu wystawionych przez
w/w firmę.
Poniżej
przedstawiamy
ilość odebranych odpadów
w poszczególnych sołectwach.

ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW
SOŁECTWO

ILOŚĆ ODEBRANYCH
ELEKTROŚMIECI ( KG)

AKCJA PAŹDZIERNIK 2012 DATA ODBIORU

Aleksandrówka
Bykowizna
Celinów
Cezarów Cięciwa
Cyganka
Choszczówka Dębska
Choszczówka Rudzka
Choszczówka Stojecka
Chrośla
Dębe Wielkie I
Dębe Wielkie II

0,386
0,260
0,293
0,253
0,470
0,307
0,499
0,391
0,310
0,324
0,199

13.10.2012
15.10.2012
16.10.2012
18.10.2012
20.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
20.10.2012
13.10.2012
13.10.2012

Gorzanka

0,258

17.10.2012

Górki
Jędrzejnik
Kąty
Goździejewskie I
Kąty
Goździejewskie II
Kobierne
Olesin
Ostrów Kania

0,465
0,320

16.10.2012
16.10.2012

0,271

17.10.2012

0,274

17.10.2012

0,280
0,423
0,212

Poręby

0,485 + 0,372

Ruda
Rysie
Teresław
Walercin

0,410
0,477
0,330
0,216

19.10.2012
12.10.2012
12.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
15.10.2012
17.10.2012

RAZEM 8,485 kg
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SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANDRZEJEM KARLIKOWSKIM

D

nia 24 października
2012 r. na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim,
spotkał się z czytelnikami
Andrzej Karlikowski, autor
książki „Nasze nazwiska”.
Publikacja w szerokim zakresie odpowiada na zwiększające się zapotrzebowanie
dotyczące pochodzenia nazwisk. Czytelnik odnajdzie
w niej pochodzenie 5400
nazwisk. Owa pozycja popularno-naukowa ukazuje
etymologię nazwisk na tle
historycznym,
etymologicznym i kulturowym.
Autor w ciekawy sposób
przedstawił proces two-

rzenia nazwisk jak również omówił najbardziej
i najmniej znane nazwiska. Na spotkaniu zainteresowani czytelnicy mogli
kupić publikację z autografem autora. Na zakończenie autor wpisał się do
Kroniki Biblioteki. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze
i z pewnością na długo zapadnie w pamięci naszych
czytelników.
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK
Dnia 8 listopada 2012 r.
na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim, w miłym otoczeniu klubu KISS
„Dziupla”, spotkała się

PRZEDSZKOLE GMINNE

P

z czytelnikami Agnieszka Frączek. W spotkaniu uczestniczyły dzieci
z oddziałów „0” ze szkół
podstawowych z Cyganki, Górek i Rudy. Podczas spotkania pisarka
przeczytała małym czytelnikom kilka utworów
ze zbioru książek m.in.
„Chichopotan”, „Słoń na
hulajnodze”, „Zielono mi”.
Opowiadała o znaczeniu
wyrazów bliskoznacznych,
synonimach, frazeologizmach. Każda z książek
pani Agnieszki jest wspaniałą lekturą, jak również
ciekawym materiałem do
zabaw słowno-skojarzeniowych. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej
i wesołej atmosferze. Na
zakończenie
spotkania,
ustawiła się długa kolejka młodych czytelników
z książkami, po osobistą
dedykację od pisarki.

ierwszą ważną uroczystością w naszym
przedszkolu było pasowanie na przedszkolaka, które
odbyło się 23 października.
Pani dyrektor przywitała
rodziców i zaproszonych
gości, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Dębe
Wielkie Pana Krzysztofa
Kalinowskiego. Następnie
z wielkim zaangażowaniem
dzieci przedstawiły wiersze,
piosenki, pokazując, że zasługują na miano ŻACZKA
PRZEDSZKOLACZKA. Po
czym kolorowym ołówkiem
Pani Dyrektor dokonała
pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz
słodkie upominki ufundowane przez rodziców. 26
października przedszkolaki
wysłuchały koncertu pt.
„Muzyka filmowo – bajkowo – smyczkowa.

Agnieszka Wielgo

7 listopada nasze przedszkole odwiedziła autorka
książek dla dzieci pani Bogusława Hodyl. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt.„Strach na

Dyrektor
Gminnej
Biblioteki Publicznej
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wróble”. Podczas spotkania
z autorką miały również
możliwość poznać etapy
powstawania
książeczek.
23 listopada obchodziliśmy
Międzynarodowy
Dzień
Pluszowego Misia. Każde
dziecko otrzymało dyplom
przyjaciela pluszowego misia. Tego dnia dzieci uczestniczyły także w pokazie
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poznały
sposoby udzielania pierwszej pomocy. 27 listopada
„Starszaki” pożegnały Panią
Jesień podczas zajęć otwartych dla rodziców. 30 listopada odbyły się andrzejki.

Podczas tej uroczystości
dzieci miały okazję nie tylko
tańczyć przy wesołej muzyce, ale również wróżyły.
A teraz już wszyscy oczekujemy na wizytę Św. Mikołaja
i przygotowujemy programy
artystyczne na zbliżającą się
Wigilię w naszym przedszkolu.

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego

KULTURA /ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

STOWARZYSZENIE
„PRZYJAZNE DĘBE”

W

październiku 2012r.
Stowarzyszenie Przyjazne Dębe zorganizowało
zajęcia fitness dla pań z terenu naszej gminy. Zajęcia
odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy
i soboty) w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Dębem Wielkim. Prowadzi je profesjonalna instruktorka fitnessu p. Joanna Rokicka. Koszt zajęć wynosi
jedynie 50 zł miesięcznie. W
zajęciach uczestniczy ponad
50 pań, które mogą wybrać
jeden z dwóch poziomów
z a awa n s owa n i a . Pa n ie
biorą udział w spotkaniach
integracyjnych (adrzejki),
spotykają się z profesjonalną
dietetyczką. Dzięki wsparciu
Stowarzyszenia (które pokryło koszty wynajęcia autokaru), 7 grudnia dzieci ze SP
w Dębem Wielkim uczestniczyły w spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym
przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Spotkanie ze Świętym,w którego
rolę wcielił się biskup Marek

Solarczyk odbyło się w auli
Wyższej Szkoły Menadżerskiej. Po wspólnej zabawie,
dzieci obdarowane zostały
paczkami pełnymi łakoci.
5 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, odbyła się Gala
Caritas DWP „Wolontariat
łączy pokolenia”, podczas
której statuetkami „Skrzydła
Anioła” oraz wyróżnieniami
uhonorowano najlepszych
wolontariuszy działających
z ramienia praskiej Caritas.
W kategorii Seniorzy PZC
znalazła się przewodnicząca
naszego Caritas Parafialnego
Helena Lewandowska.

zieci z przedszkola
w Górkach są grupą
uspołecznioną i coraz bardziej aktywną. Dzięki sprzyjającej pogodzie jesiennej
poznały najbliższe otoczenie. Uczestniczyły w aktywizujących zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu
i na sali gimnastycznej.
Brały udział w spotkaniu
z leśnikiem, podczas którego
wykazały się ogromną wiedzą przyrodniczą.

Galę poprowadził Conrado
Moreno. Nagrody „Skrzydła
Anioła”, Wyróżnienia oraz
pamiątkowe dyplomy wszystkim nominowanym wręczył
ks. bp Marek Solarczyk.
Paweł Rudnik
Prezes Stowarzyszenia

Gala odbyła się w Centrum
Promocji Kultury przy ul.
Podskarbińskiej w Warszawie. Wśród honorowych
gości był ks. bp Marek Solarczyk oraz członkowie
Kapituły Konkursowej przyznającej nagrody i wyróżnienia: przewodnicząca – p.
Renata Staruch – Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Wawer; Ks.
Andrzej Kowalski – wicedy-

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

D

rektor DWP; Ojciec Hubert
Matusiewicz – Sekretarz
Caritas Polska; ks. Mariusz
Wedziuk – dyrektor programowy Radia Warszawa
a także ks. Dariusz Marczak
– Dyrektor Caritas DWP
oraz ks. Rafał Paździoch –
sekretarz Caritas DWP

dzone przez pana policjanta
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
W październiku odbyła się
wycieczka do Warszawy na seans filmu „Żółwik Sammy 2”.
Wielkim
wydarzeniem
w przedszkolu są zawsze

urodziny poszczególnych
dzieci, zakończeniem, których jest wspólne wykonanie
portretu jubilata na dużym
kartonie.
Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”
Krystian Kędziora

KLUB SPORTOWY „PŁOMIEŃ”
.L.U.K.S
Płomień
Dębe Wielkie to organizacja wspierająca kulturę
fizyczną na terenie gminy.
W jej szeregach znajduje się
m.in. drużyna piłkarska Płomień Dębe Wielkie.
Występuje ona po awansie
w tym roku w A klasie rozgrywek prowadzonych przez
OZPN Siedlce. Swoje mecze
rozgrywa (w związku z remontem gminnego boiska w
Rudzie) w Stanisławowie dzięki uprzejmości klubu Tęcza .

zień 11 listopada to
dla każdego Polaka
data szczególna. W tym dniu
każdego roku obchodzimy
rocznicę odzyskania wolności przez Naród Polski.
Tegoroczne obchody Dnia
Niepodległości w Gminie
Dębe Wielkie rozpoczęły
się już w piątek 9 listopada
2012r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance.
Z inicjatywy Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Cygance Pani Mirosławy Popławskiej, Radnych Rady
Gminy Dębe Wielkie Pani
Renaty Karpińskiej oraz Pani
Elżbiety Bober odbył się wieczorek historyczny poświęcony historii naszych okolic.
W uroczystości udział
wzięli m.in Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, Radny Gminy

Nasi podopieczni poznali
także zasady ruchu drogowego, które są utrwalane w
trakcie zabaw dydaktycznych. Zwieńczeniem i sprawdzeniem tej wiedzy były
zajęcia interaktywne prowa-

G

D

Również do rozgrywek
przystąpiła drużyna juniorska rocznik 1994/95 których
rozgrywki prowadzone są
również przez OZPN Siedlce. W styczniu zaczynamy
przygotowania do rundy
wiosennej mając nadzieje,
że uda nam się zagrać już
na naszym nowym boisku
w Rudzie

chłopców rocznika 20032004. Po 3 godzinach zmagań wyłoniono zwycięską
drużynę. Zostali nimi chłopcy z teamu MADRYT na
podium stanęli także zespoły CHELSEA oraz MLODE ORŁY. Dla zespołów
przygotowane pamiątkowe
puchary oraz indywidualne
wyróżnienia.

Dnia 2.12.2012 został na terenie Szkoły Podstawowej
w Rudzie zorganizowany turniej piłki halowej dla

Prezes Klubu
Mirosław Garbecki

Pan Przemysław Modliński,
Marcin Grabarczyk, Sołtys
Choszczówki Stojeckiej Pan
Grzegorz Ruta oraz mieszkańcy naszej Gminy. Gościem specjalnym był Pan
Jan Majszyk, który opowiadał ciekawostki z historii
okolic Dębego Wielkiego.
Opowieści o historii naszych
ziem przeplatane były występami o tematyce patriotycznej
przygotowanymi
przez Uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Cygance.
Dzieci wykonały inscenizację historyczną „W obronie
Rzeczpospolitej”.
Słowo
wstępne o odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przez
Polskę. Ponadto recytowały
wiersze o Ojczyźnie i o walkach na naszym terenie „Piłsudski rusza w bój”, „Synkowie moi”, „Legiony”. Nie
zabrakło również pieśni narodowych m.in. „Legiony”,
„Wojenko, wojenko”, „Rota”
. Zespół wokalny „Magiczne
nutki” z Choszczówek przy
akompaniamencie Pani Marty Woźnicy wykonał piosenkę pt” Przybyli ułani pod
okienko ” oraz „Piechota ta
szara piechota”.
W niedzielę 11 listopada
2012 roku o godzinie 16.00

w kościele parafialnym p.w.
Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli
została odprawiona Msza
Święta w intencji Ojczyzny
oraz za tych, którzy oddali
za Nią życie. Mszę sprawował proboszcz parafii
- ksiądz Bogusław Wnuk,
a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych,
licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii oraz dzieci
ze Szkoły Podstawowej im.
Gen. Józefa Bema w Rudzie, wraz z pocztem sztandarowym. Msza zakończyła się okolicznościowym
widowiskiem, tematycznie
związanym z historią odzyskania przez Polskę niepodległości, starannie przygotowanym przez młodzież
szkolną pod kierunkiem
nauczycieli. Złożyły się na
nie utwory poetyckie, opisy

wydarzeń z dziejów Polski
oraz znane pieśni historyczne. Całość widowiska miała
stosowną oprawę plastyczną. Wszyscy wchodzący do
świątyni otrzymali, wykonane przez dzieci, kotyliony
w barwach narodowych,
a na ławkach czekały na nich
okolicznościowe śpiewniki,
zawierające zbiór pieśni patriotycznych i wojskowych
z początków XX wieku. Po
wyprowadzeniu
sztandaru szkoły, wszyscy obecni
w kościele zostali zaproszeni
do wspólnego śpiewania pieśni związanych z obchodami.
Obchody Dnia Niepodległości w takiej formie spotkały
się z pozytywnym odbiorem
wśród mieszkańców. Niedzielne obchody Narodowego Święta Niepodległości
w gminie Dębe Wielkie trwały do późnego
wieczora. O godz. 18.00
w Kościele parafialnym
w Dębem Wielkim została
odprawiona kolejna uroczysta Msza Święta za poległych w obronie naszej Ojczyzny. Uroczystość Mszy
Świętej uświetniły poczty
sztandarowe: Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożar-

nych w Dębem Wielkim,
poczty jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
poczty sztandarowe ze szkół
podstawowych oraz poczet
Kombatantów. Po Mszy
Świętej w Kościele młodzież
z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim wraz
z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Panem Krzysztofem Kalinowskim przedstawili
fascynujący (pełen niezapomnianych emocji), program
artystyczny pt „Obrazy
z przeszłości”, którego przygotowaniem zajęli się nauczyciele Pani Marlena Pilarska, Pani Dorota Późniecka,
Pani Anna Sadowska. Program artystyczny rozpoczęła
Julia Kalinowska uczennica
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim wykonując na
pianinie walc cis-moll op.64
Nr 2 Fryderyka Chopina. Bardzo poruszające było także
wykonanie pieśni pt „Tango
na głos” z repertuaru Maryli Rodowicz, które wykonała
obdarzona niezwykłym głosem i zmysłem artystycznym
Kinga Grala. Widowisko
dostarczyło licznie zgromadzonym mieszkańcom
niezapomnianych doznań
i wrażeń estetycznych, a to
za sprawą m.in. ciekawych
występów artystycznych
niezwykle utalentowanej
młodzieży, oraz oprawy scenicznej. Program artystyczny został wystawiony przy
zgaszonym świetle ogólnym
za to przy zmieniającym się
oświetleniu scenicznym.
Młodzież gimnazjalna zaistniała podczas programu
przede wszystkim jako grupa chóralna oraz teatralna. Uczniowie Gimnazjum
Gminnego nie tylko postarali
się o piękną recytację tekstu,
ale również swoje widowisko
wzbogacili profesjonalnymi
kostiumami, które w każdym
szczególe dopasowane były
do tematu przewodniego programu artystycznego. Wójt
Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski zaprezentował swoje umiejętności
wokalne, licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć pieśń z repertuaru Jacka
Kaczmarskiego pt. „Modlitwa o Wschodzie Słońca”
oraz wiersz Jana Pawła II pt
„Myśląc Ojczyzna” w wykonaniu Pana Wójta. Wójt Gminy Dębe Wielkie serdecznie
dziękuje wszystkim za zaangażowanie w przygotowaniu
tak uroczystych Obchodów
Dnia Niepodległości.
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STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

D

nia 6 października
2012 r. odbyło się seminarium szkoleniowe Taekwon-do ITF Choi Jung
Hwa na którym Akademię
Sztuk Walki reprezentowali
Monika Wtulich, Joanna Mazurowska, Przemysław Mazurowski. Celem seminarium
było skoordynowanie zasad
oceniania układów przez
sędziów przed II Pucharem
Polski Taekwon-do ITF Choi
Jung Hwa, które odbyły się
w Działdowej Kłodzie13 października. Turniej był eliminacjami do Mistrzostw Polski. Akademia Sztuk Walki
wystawiła 10 zawodników,
którzy zmagali się w 5 konkurencjach podzielonych na
płeć, wiek i wagę. Zawodnicy,
przywieźli 20 medali: 14 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe.
Weronika Berdyńska zajęła
I miejsce w układach dzieci 7-9 lat i walkach kalaki
(piankowymi pałkami) oraz
II miejsce w technikach specjalnych, natomiast Jakub
Brodzik (10-12 lat) zdobył
srebro w układach formalnych Teakwon-do ITF.W
układach nie miała sobie
równych Joanna Mazurowska (senior). Brąz przypadł
Marzenie Berdyńskiej (senior). Bartłomiej Reda wywalczył złoto w układach
i technikach specjalnych
oraz brąz w walkach light-contact juniorów. Dużym
sukcesem był występ Michała Jabłońskiego (junior
młodszy) i Moniki Wtulich
(senior), którzy zdobyli złote medale we wszystkich
swoich konkurencjach. Michał w układach, technikach
specjalnych i walkach semi-contact. Monika w układach stopni mistrzowskich,

technikach
specjalnych,
walkach semi i light-contact.
Konrad Mikita wykazał się
świetną techniką zdobywając I miejsce w układach
oraz II w technikach specjalnych seniorów. Bardzo
dobrze zaprezentował się
trener Dawid Matwiej, który może doliczyć do swojej
puli sukcesów srebrny medal
wśród seniorów w walkach
light-contact. 14.10.2012 roku
w Mińsku Mazowieckim Dawid Matwiej V DAN i Joanna Mazurowska 1 Cup wzięli
udział w szkoleniu sędziowskim federacji WFMC na którym uzyskali uprawnienia Sędziego najwyższej klasy „A”.
Dodatkowo spotkanie było
okazją do odebrania przez
instruktora Dawida Matwieja certyfikatu na 3 DAN
w WFMC z rąk prezesa federacji Rafała Karcza. W ten
sposób Dawid Matwiej jest 3
osobą w Polsce z tak wysokim
stopniem w federacji WFMC.
Następną imprezą był biwak
integracyjny, który dzięki
pani dyrektor Katarzynie
Rosochackiej odbył się 2021 października br. w Szkole Podstawowej w Górkach.
W sumie wyjazd zgromadził
ponad 40 osób z 5 sekcji
prowadzonych przez Dawida Matwieja V dan i Joannę
Mazurowską 1 cup.
Młodzi adepci wspólnie
doskonaliły techniki przepięknej koreańskiej sztuki
walki Taekwon-do na treningach, jak i na zajęciach
terenowych. 27-28.10.2012
w Wieliczce odbywały się
Mistrzostwa Europy Taekowndo International. Nie
mogło tam zabraknąć drużyny z Akademii Sztuk

Walki, którą reprezentowała
Weronika Berdyńska z kierownikiem drużyna mamą
Marzeną Berdyńską Weronika pierwszy raz startowała
w kategorii młodzików.
Do zmagań głosiło się ponad
800 zawodników z 18 krajów
Europy i Świata. Weronika
walczyła w trzech konkurencjach - układach formalnych,
szybkościówce oraz walkach
light contakt. W tym samym czasie starsi i bardziej
doświadczeni
zawodnicy
wzięli udział w Otwartych
Mistrzostwach Świata Kong
Sao 27-28.10.2012r. w Mikołowie na Górnym Śląsku.
W zmaganiach brali udział
zawodnicy i zawodniczki karate, ju-jitsu, kung-fu,
kick-boxingu, taekwondo,
tang soo do itp. Rywalizacja z podziałem na kategorie
wiekowe, wagowe i stopnie
zaawansowania przebiegała w konkurencjach: walki
semi-contact, kata, kata z
bronią, open kong-sao combat (mma, full-contact), kata
drużynowe, semi-contact
drużynowy.
Akademicy Sztuk Walki
Taekwon-do ITF zdobyli
wspólnie 6 medali: 3 srebrne,
3 brązowe: Monika Wtulich
srebro- kata synchroniczne
i brąz w walkach semi-contakt. Joanna Mazurowska
srebro- kata synchroniczne
i brąz w walkach semi-contakt. Michał Jabłoński brąz
w walkach semi-contakt.
Dawid Matwiej srebro- kata
synchroniczne, IV miejsce w
walce semi-kontakt. Dobrze
zaprezentował się również
Konrad Mikita.
Wspaniale zaprezentowali się zawodnicy Akademii

Sztuk Walki Taekwon-do
ITF 17 listopada br. w Brodnicy na VIII Mistrzostwa
Polski Tang Soo Do Moo
Duk Kwan. Na tej prestiżowej imprezie nasz powiat
reprezentowała Akademia
Sztuk Walki Taekwon-do
ITF pod kierownictwem doświadczonego Trenera Dawida Matwieja V dan.
W sumie 26 zawodników
z „ASW” zdobyło aż 37 medali; w tym 11 złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych krążków
i pucharów. Michał Jabłoński:
I miejsce light contact junior
kategoria do 70 kg. I miejsce
w technikach specjalnych 1315 lat. I miejsce układy formalne Taekwon-do 6-5 cup.
Monika Wtulich: I miejsce
układy Taekwon-do ITF stopni mistrzowskich, I miejsce
semi contact open dziewczyn.
I miejsce light contact seniorki do 60 kg. Joanna Mazurowska: I miejsce układy taekwon-do 4-1 cup.
III Miejsce walki light contact
do 60 kg. III miejsce walki
semi contact kategoria open.
Aleksiej Tsinakov : I miejsce
w układach dowolnych powyżej 15 lat. Jakub Brodzik: I
miejsce w walkach kalaki 1012 lat. Michał Sobieraj: I miejsce w technikach specjalnych
kategorie powyżej 160 cm. 1112 lat. Adrian Kiełczewski: I
miejsce w układach 9-7 cup.
II miejsce w walkach semi
contact kategoria 15-17 lat do
177 cm. Karolina Okrzeja: II
miejsce w układach taekwon-do ITF 4-1 cup. II miejsce w
walkach light contact seniorek do 60 kg. Damian Woźnica: II miejsce walki kalaki
10-12 lat. II miejsce techniki
specjalne kategoria powyżej
160 cm. 11-12 lat. II miej-

sce w walkach semi contact
kategoria powyżej 150 cm.
Mateusz Laskus: II miejsce
w układach Taekwon-do ITF
9-7 cup. Jakub Saganowski: II
miejsce w układach Taekwon-do ITF 6-5 cup. III miejsce
w technikach specjalnych
kategoria do 160 cm. 11-12
lat. Mikołaj Kossakowski: II
miejsce w technikach specjalnych kategoria do 160 cm. 1112 lat. Michał Laskus II miejsce w technikach specjalnych
Mateusz Okrzeja: III miejsce
walki kalaki 10-12 lat. III
miejsce semi contact 10-12lat
kategoria do 150 cm. Maciej
Leszczyński: III miejsce walki kalaki 10-12 lat. Katarzyna
Mazurowska: III miejsce w
układach Taekwon-do ITF
4-1 cup. Cezary Radzimiński:
III miejsce w walkach semi-contact 13-15 lat. Mikołaj
Mazurowski: III miejsce w
układach Taekwon-do ITF
6-5 cup. Weronika Berdyńska: III miejsce w układach
formalnych Taekwon-do ITF
6-5 cup, III miejsce w walkach semi- contact, walki
kalaki II miejsce. Bartłomiej
Reda: III miejsce w technikach specjalnych. Dawid
Matwiej: II miejsce w walkach light contact kategoria
senior do 76 kg. III miejsce w
układach taekwon-do ITF dla
czarnych pasów. Dobrze zaprezentowali się także Paweł
Kołodziejski, Michał Łopong,
Michał Konowrocki, Bartłomiej Mazurowski oraz Prze-

mysław Mazurowski, którym
zabrakło trochę szczęścia, aby
stanąć na podium.
8 grudnia br. w Stojadłach
miał miejsce już V Mikołajkowy Turniej Taekwon-do zorganizowany przez
Akademię Sztuk Walki. 120
zawodników zmagało się
w 6 konkurencjach: torze
przeszkód i szybkościówce
- dla najmłodszych, technikach specjalnych, sumo-grappling, układach formalnych Taekwon-do ITF,
a także walkach light-contact dla starszych.Oto wyniki poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowych:
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz
dyplom, natomiast na zwycięzców czekały puchary
oraz nagrody rzeczowe.
Ogromne podziękowania
kierujemy w stronę sponsorów: - Gminie Dębe Wielkie i Wójtowi Krzysztofowi
Kalinowskiemu, - Starostwu
Powiatowemu w Mińsku
Mazowieckim, - T.U. Uniqa,
- Studium Języków Obcych,
- Firmie edukacyjno-wydawniczej Elitmat, - Delikatesom A&M p. Wieczorków
w Dębem Wielkim, - p. Andrzejowi Kowalskiemu - firma Złomkol w Podrudziu,
Dawid Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

STOWARZYSZENIE WRZOSOWIANIE

W

styczniu wzięliśmy
udział w I Gminnym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Domu
Kultury w Chrośli.
Kolejnym wyzwaniem dla
naszego stowarzyszenia był
odbywający się w Mińsku
Mazowieckim w maju Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Nasze stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie
i słowa uznania od organizatorów i jury.
Stowarzyszenie „Wrzosowianie”, uświetniło swoim
występem Dzień Dziecka
organizowany przez Dy-

rekcję Szkoły Podstawowej
w Rudzie.
Działalność naszego stowarzyszenia wzbudziła żywe
zainteresowanie władz gminy
Dębe Wielkie, czego dowodem było zaproszenie naszego
skromnego zespołu do udziału w Dniach Gminy Dębe
Wielkie. Nasze stowarzyszenie oprócz bogatego programu artystycznego miało
możliwość zaprezentowania
stołu z wypiekami i wyrobami własnymi. I tym razem też
podołaliśmy temu wyzwaniu.
Na prośbę Pani sołtys wsi
Chrośla wzięliśmy udział w
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organizowanych w sierpniu
Dożynkach Gminnych w
Chrośli. Naszym wkładem
w organizację dożynek był
własnoręcznie uwity Wieniec Dożynkowy, który zajął
I miejsce w konkursie na najładniejszy Wieniec Gminny. Nagrodę wręczał Wójt
Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski.
Braliśmy udział w Dniu
Kartofla zorganizowanym
przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Rudzie. Spotkaliśmy się z bardzo miłym
przyjęciem. Zostaliśmy uhonorowani dyplomem.
Panie z naszego stowarzy-

szenia oprócz występów
artystycznych miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności kulinarnych na
odbywającym się we wrześniu w Mińsku Mazowieckim VIII Festiwalu Chleba.
Wystawiliśmy tam stoisko z
wyrobami regionalnymi, za
które otrzymaliśmy nagrodę.
Możemy się również pochwalić specjalnym wyróżnieniem
za program artystyczny.
W naszym kalendarzu imprez znalazło się również
zaproszenie do wzięcia
udziału w konkursie „ NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO”. Organizatorem

tego konkursu była L.G.D.
Ziemi Mińskiej. Po raz kolejny dostaliśmy wyróżnienia i
nagrody, zostały wyróżnione

osoby indywidualne oraz nagrodzone całe Stowarzyszenie „Wrzosowianie”.
WRZOSOWIANIE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/ Z ŻYCIA SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ
BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

W

pogodne
jesienne
popołudnie 25 października, odbyło się, zgodnie z panującą od lat tradycją, uroczyste ślubowanie
klas pierwszych. Do grona
uczniów dołączyło 46 pierwszoklasistów, w tym 27 sześciolatków.
To niezwykle ważne dla
każdego pierwszaka wydarzenie zaszczycili swoją
obecnością ks. Henryk Za-

głowach, z dumą i powagą
ślubowały na sztandar szkoły przyrzekając, że będą
uczyć się sumiennie i systematycznie, wzorowo się zachowywać oraz dbać o dobre
imię swojej szkoły.
Potem nastąpił moment
najbardziej
oczekiwany
i przeżywany, zarówno
przez dzieci, jak i ich rodziców. Uczniowie bezbłędnie
wyrecytowali tekst przysięgi

Rady Rodziców Aleksandra
Nowak. Każdy z rodziców
chciał uwiecznić tak ważne
wydarzenie w życiu dziecka
i na moment sala gimnastyczna zamieniła się w studio fotograficzne. Następnie,
szczęśliwi i pełni wrażeń
pierwszoklasiści udali się na
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Kontynuujemy tradycję społeczność naszej szkoły
włączyła się w liczne akcje
charytatywne.
W ramach akcji „Pola Nadziei” rozprowadzaliśmy cebulki kwiatów żonkili, które
są symbolem nadziei. Dochód
przeznaczony został na rzecz
Ośrodka Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży
Marianów w Warszawie.

raś - Proboszcz Parafii Dębe
Wielkie, Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy, Tomasz Paudyna - Dyrektor
Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim,
Aleksandra Nowak - Przewodnicząca Rady Rodziców,
Anna Piotrkowicz – Prezes
Stowarzyszenia
„Szkoła
z uśmiechem” oraz gospodarze: Dyrektor Zespołu
Szkół w Dębem Wielkim
- Krzysztof Rek i Wicedyrektor Agnieszka Wojda.
Były obawy, że uroczystość
się nie odbędzie, gdy na
scenie pojawiła się Czarna
Wróżka - obrażona, że nie
dostała zaproszenia na uroczystość. Aby ją przebłagać, pierwszoklasiści, usieli odwiedzić różne krainy
i wykonać trudne polecenia.
W nagrodę za dobrze spełnione zadania otrzymały
symbole pracy, mądrości,
przyjaźni i muzyki. Odświętnie ubrane pierwszaki,
w granatowych biretach na

i przeszli przez symboliczną
bramę do I klasy. Byli bardzo przejęci, kiedy Dyrektor
dokonywał aktu pasowania.
Wychowawczynie – Barbara Laskowska (klasa Ia)
i Alina Majszyk - (klasa Ib)
wręczyły swoim uczniom
pamiątkowe dyplomy.
Dyrektor, życzył pierwszakom sukcesów oraz ofiarował im kroniki szkolne,
mające utrwalać wszystkie
ważne wydarzenia z czasów
szkoły podstawowej. Wójt
- Krzysztof Kalinowski,
podkreślił, iż oprócz zdobytej wiedzy, ważne jest, aby
dzieci potrafiły kierować się
ideami, które przyświecały
patronowi szkoły – Żołnierzom Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W prezencie
wręczył słodycze. Życzenia bohaterom dnia złożyli
również : Dyrektor Studium
Języków Obcych Tomasz
Paudyna, ks. Proboszcz Henryk Zaraś i Przewodnicząca

W listopadowe święta
wspominaliśmy zmarłych
nauczycieli i pracowników
naszej szkoły. Gromadziliśmy się przy grobach pamiętając, że modlitwą pomagamy zmarłym. . Zapalaliśmy
znicze i składaliśmy kwiaty.
„A choć ich życia płomień
zgasł, to myśli o nich są
przecież w nas”.
W grudniu uczniowie naszej szkoły włączyli się w
akcję „Karta świąteczna dla
chorego”. Wykonane przez
dzieci karty świąteczne zostaną przekazane podopiecznym hospicjum.
Od siedmiu lat działa Szkolne Koło Caritas. 10 listopada
delegacja uczniów z Zespołu
Szkół wraz pocztami sztandarowymi
uczestniczyła
w obchodach Jubileuszu
Dwudziestolecia
Caritas
Diecezji Warszawsko –
Praskiej. W katedrze św.
Michała Archanioła i św.
Floriana braliśmy udział
w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej w intencji pracowników, wolontariuszy,
i darczyńców tej instytucji,
której przewodniczył abp
Henryk Hoser.

Uroczystość
uświetnił
koncert Antoniny Krzysztoń.
Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do
ogólnopolskiego konkursu
„Psie troski”, który był organizowany przez pierwsze
w Polsce „Pogotowie dla
Zwierząt”.
Zadaniem
uczestników było stworzenie
ilustracji do opowiadania pt.
„Psie serce”. Organizatorzy
chcieli uwrażliwić młode pokolenie na sprawy zwierząt,
potrzeby istot, które same
nie potrafią prosić o pomoc.

Rzymie – uczyliśmy się, jak
zrobić papirus oraz gliniane
tabliczki, dowiedzieliśmy
się, jak wyglądała tamtejsza
szkoła oraz życie zwykłych
obywateli Imperium. Była to
niezwykle ciekawa i pouczająca przygoda.

26 października, w ramach
Dni Historii – finansowanych z projektu Szkoła Równych Szans IV edycja Bis
- naszą szkołę odwiedzili
przedstawiciele Legio I Adiutrix – grupy rekonstrukcyjnej odwzorowującej życie
legionistów starożytnego
Imperium Rzymskiego, obyczaje i zajęcia tamtych czasów. Najpierw mieliśmy
okazję wysłuchać opowieści
o historii Imperium Romanum, podbojach rzymskich
legionów, wojnach z plemionami barbarzyńców oraz o
tym, jak wyglądał zwykły
dzień legionisty, a jak cezara.
Dowiedzieliśmy się, czym
zajmowali się legioniści kiedy nie trwała wojna i czemu
armia rzymska zawdzięczała
swoje wielkie sukcesy. Zobaczyliśmy, jak wyglądał legionista i co składało się na
jego uzbrojenie. Mogliśmy
zapoznać się z przedmiotami
codziennego użytku, naczyniami, narzędziami i oczywiście bronią. Każdy mógł
przymierzyć zbroje gladiatora, nałożyć na głowę hełm i
chwycić za gladius – krótki
miecz gladiatorski, lub ubrać
się w strój Retiariusa – gladiatora z siecią i poczuć się
jak na piasku starożytnego
Koloseum. Następnie każda
klasa uczestniczyła w warsztatach ukazujących, jak rozwijało się pismo i materiały
piśmiennicze w starożytnym

29 października w szkole
odbyły się Warsztaty Czerpania Papieru. Uczniowie dowiedzieli się, skąd bierze się
papier, na jakich materiałach
pisano przed wynalezieniem
papieru, co oznaczają takie
pojęcia jak: celuloza, makulatura, sito, masa papiernicza
oraz skąd pozyskujemy surowce do produkcji papieru.

radzenia sobie ze stresem
oraz biblioterapii. W ramach
innowacyjnych metod edukacyjnych organizowane są
„Dni historii” – odwiedzają
nas grupy rekonstrukcyjne
przedstawiające poszczególne epoki historyczne, dodatkowym elementem projektu
są comiesięczne wyjazdy
na basen. Wszystkie zaję-

cia są rzecz jasna bezpłatne
i ogólnodostępne dla czniów
szkoły. Wykwalifikowana
kadra oraz szerokie spektrum
zajęć to zalety przyciągające
do projektu wielu chętnych.
Ponad 200 tysięcy złotych
dofinansowania dla działań
naszej szkoły to szansa na
wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz skuteczne niwe-

28 listopada odbyły się
warsztaty ekologiczno –
przyrodnicze dla dzieci
EKOSIANKO prowadzone
przez twórców ludowych z
Podhala. Dzieci wykonały
figurki z siana m.in.: aniołki,
żłobki z małym Jezuskiem,
bałwanki i wiewiórki.
W listopadzie uczniowie
z koła plastycznego „Mali Artyści” i zajęć artystycznych
uczestniczyli w warsztatach
„Majsterkowo” zorganizowanych przez firmę Castorama.
Przesadzali kwiaty, malowali
doniczki oraz tworzyli obrazy na szkle.
Ry walizacja spor towa
w roku szkolnym 2012/2013
rozpoczęła się od indywidualnych biegów przełajowych,
w których wystartowało 43
uczniów naszej szkoły. Jakub
Chojecki zdobył III miejsce.
Ośmioro uczniów zakwalifikowało się na Mistrzostwa
Rejonu Siedleckiego, gdzie
wywalczyli sobie udział w
kolejnym etapie biegów –
Mazowieckich Igrzyskach

Młodzieży Szkolnej, które
odbędą się wiosną.
W sztafetowych biegach
przełajowych naszą szkołę
reprezentowały dwie sztafety- męska i żeńska. Dziewczętom udało się wywalczyć
V miejsce, zaś chłopcy zajęli
II miejsce, kwalifikując się
do dalszego etapu – zawodów
regionalnych, gdzie uplasowali się na VIII pozycji.
Kolejne zmagania, tym razem w grach zespołowych,
nie przyniosły większych
sukcesów sportowych, pomimo wielu starań, chęci
i ciężkiej pracy uczniów
oraz nauczycieli. W piłce
nożnej dziewczynki zajęły
VII, a chłopcy VIII miejsce.
Piłka ręczna też zakończyła
się na etapie półfinałowym,
zarówno dla dziewcząt, jak
i chłopców. 6 października
braliśmy również udział w I
Turnieju Szkół Gimnazjalnych w koszykówce chłopców o Puchar Burmistrza
Miasta Mińsk Mazowiecki.
Aktualnie rozpoczyna rywalizację zespół koszykówki –
ubiegłoroczne mistrzynie powiatu. Liczymy na udany start.
Pomimo bardzo ograniczonej bazy sportowej,
znaleźliśmy się na IV miejscu klasyfikacji generalnej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
Wszystkim
sportowcom
i trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Krzysztof Rek
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”

W

okresie od czerwca 2012 do stycznia
2014 w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim, we
współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej,
realizowany jest projekt
Szkoła Równych Szans IV
edycja Bis, finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu
jest wyrównywanie szans
edukacyjnym w związku
z czym Szkoła Podstawowa
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szkoła z uśmiechem” prowadzi szereg
zajęć, zarówno wyrównawczych jak i rozwijających za-

interesowania. Zaczynając
od zajęć wyrównawczych
z języka polskiego , matematyki czy zespołów dydaktyczno – wyrównawczych
dla klas I-III po zajęcia rozwijające
zainteresowania
z technologii komputerowych czy przyrody. Poza
tym prowadzone są warsztaty z asertywności, metod

lowanie różnic pomiędzy
jakością szkolnictwa na wsi
i w wielkich aglomeracjach.

Mariusz Kujawski
koordynator Projektu,
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

GIMNAZJUM GMINNE IM. POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

O

d kwietnia 2012 r.
w naszym gimnazjum
jest realizowany kolejny projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej. Tym razem działania zostały zaplanowane na dwa lata, a kwota
dofinansowania wynosi nieco ponad 187 tyś. zł.
W ramach projektu realizujemy następujące zajęcia:
- zajęcia wyrównawcze
z matematyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
z języka polskiego, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia kabaretowo – teatralne
połączone z wyjazdami do
teatru, zajęcia rozwijające umiejętności językowe
z języka rosyjskiego i angielskiego połączone z obozem
językowym nad morzem,
zajęcia dla uczniów ze specyficznymi problemami prowadzone przez psychologów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Koło Młodego Przyrodnika – zajęcia
rozwijające zainteresowania
uczniów, połączone z wycieczkami do Białowieży,
Wigierskiego Parku Narodowego, Ogrodu Botanicznego
i Centrum Nauki Kopernik;
cykl zajęć zawodoznawczych
– spotkania z reprezentantami różnych zawodów na lokalnym rynku pracy.
Uczniowie uczęszczają na
zajęcia teatralno – kabaretowe prowadzone przez
Panią Sylwię Szymczak.
W ramach zajęć przygotowują scenki i przedstawienia
prezentowane przed społecznością naszej szkoły jak
również przed społecznością
lokalną. Mają już za sobą
występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którym zaprezentowali, m. in. własną
wersję scenek kabaretowych
Kabaretu Moralnego Niepokoju. W ramach podpatrywania mistrzów uczniowie
wyjeżdżają regularnie do teatru. Do tej pory odbyło się 5
wyjazdów m.in. na: - I Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Prywatnych w Siedlcach.
15 września 2012 r. uczestnicy zajęć teatralno - kabaretowych obejrzeli spektakl
taneczny „Lady Fossy 2”. To
wyjątkowe show taneczne w
wykonaniu artystów znanych
z programu „Taniec z gwiazdami”. 7 października członkowie koła obejrzeli spektakl
w Teatrze Studio Buffo. Zespół Teatru Studio Buffo
zabrał nas w podróż pełną
wrażeń, do różnych krain

na Półwyspie Bałkańskim.
W spektaklu zaprezentowano utwory kompozycji
Gorana Bregovića, Dana
Balana, Manosa Hadjidakisa
i innych.
Kolejny spektakl to gorąca, muzyczno-taneczna podróż poprzez
Kubę, Meksyk, Chile, Argentynę, Brazylię i Hiszpanię, którą
uczniowie naszej szkoły odbyli
24 października 2012 r. Można
było usłyszeć, m. in. takie piosenki jak: Copa de La Vida.
27 listopada to oglądanie kolejnego muzycznego show. Aktorzy (m.in. Hanna Śleszyńska,
Piotr Gąsowski, Robert Rosmus),
przybliżyli najpopularniejsze
przeboje muzyczne lat 60, 70 i 80
w nieco zwariowanej wersji.
Jeszcze nie opadły emocje po
występach „Tercetu”, a już
ponownie uczniowie wyjechali do teatru. Tym razem,
30 listopada, bawiliśmy się
w teatrze Studio Buffo na
„Wieczorze rosyjskim”.
Konkursy
Uczniowie gimnazjum od
kilku lat występują w konkursach krasomówczych „Ziemia
Mińska jakiej nie znamy”
organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
w Mińsku Mazowieckim.
W tym roku naszą szkołę
reprezentował Piotr Łukasz
Woźnica ucz. kl. III c przygotowywany przez p. Marlenę Pilarską. III miejsce
w potyczkach krasomówczych przyniosła mu gawęda o najmłodszym mieście
w powiecie mińskim zatytułowana „Halinów niegdyś
Skrudą zwany”. Przewodniczący jury, Stanisław Górka,
prof. Akademii Teatralnej
w Warszawie, docenił walory artystyczne wystąpienia, akcentując zwłaszcza
piękną barwę głosu ucznia.
Łukasz reprezentował następnie gimnazjum podczas
eliminacji
wojewódzkich
i zajął V miejsce wśród najlepszych krasomówców na
Mazowszu. Obecnie uczeń
jest przygotowywany do
Wojewódzkiego Konkursu
Krasomówczego organizowanego przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum
Niepodległości. W piątek,
7 grudnia, wystąpi tym razem
z oracją „Bolesław Prus – wnikliwy obserwator, publicysta
i felietonista oraz kronikarz
Warszawy”.

W związku z przypadającą
w bieżącym roku 70. rocznicą śmierci wychowawcy
młodzieży, Janusza Korczaka, uczeń naszej szkoły, Mateusz Geresz, wziął udział
w Powiatowym Konkursie
Pięknego Czytania organizowanym przez Miński
Odział Nauczycieli Polonistów. Gimnazjalista, znany
wcześniej jako zwycięzca
ubiegłorocznego szkolnego
konkursu, tym razem zaprezentował swe umiejętności
na szerszym forum. Z charakterystyczną dla siebie niezwykłą ekspresją przeczytał
fragment „Króla Maciusia
I”, przybliżając walory prozy
wielkiego pedagoga. Zaskarbił sobie przychylność jury,
zajmując II miejsce.
30 października 2012 r.
w bibliotece szkolnej odbyła
się druga edycja Konkursu
Pięknego Czytania przeznaczonego dla uczniów klas
pierwszych. Wzięło w nim
udział siedmioro kandydatów
na Mistrza Głośnego Czytania. Zadaniem uczestników
było zaprezentowanie przygotowanego przez siebie fragmentu prozy, następnie odczytanie wylosowanego tekstu,
a na koniec zmierzenie się
z wyzwaniem bezbłędnego odczytania łamańców
językowych. Najlepiej poradził sobie Ernest Pyza
z kl. Ic, drugie miejsce zajęła Natalia Sobiecka z kl. Ib,
a trzecie Agnieszka Smoli
ńska z kl. I a.
20 i 27 listopada odbył się
szkolny konkurs matematyczny dla klas I „Myślę
logicznie”. Rywalizację wygrała drużyna z klasy I a
w składzie: A. Smolińska, P.
Kurowska, N. Gańko.
28 września 2012 r.
w naszym gimnazjum
odbyło się ślubowanie
i otrzęsiny klas pierwszych.
W uroczystości uczestniczyli p. Krzysztof Rekdyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim, p. Olga
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Laskowska- wicedyrektor
oraz wychowawcy klas I.
Po przywitaniu gości przez
Kingę Gralę i Łukasza Sieradzana przystąpiono do
uroczystego
ślubowania,
a następnie wręczono legitymacje szkolne. Od tego
momentu pierwszaki stali
się oficjalnie częścią gimnazjalnej rodziny. Następnie
przyszedł czas na długo wyczekiwaną zabawę i rozrywkę. Prowadzący oświadczyli,
iż nie mogą wziąć „kotów
w worku”, więc sprawdzą,
czy nowo przyjęci gimnazjaliści sprostają ich wymaganiom i przygotowanym
zadaniom. W jury zasiedli:
p. Krzysztof Rek, p. Olga
Laskowska, p. Monika Budzińska i p. Anna Kalinowska. Łącznie przygotowano osiem zadań, a były
to, m. in.: zaprezentowanie
krótkiego programu artystycznego, przygotowanie
elementów dekoracyjnych,
„wymiauczenie”
znanej
piosenki, narysowanie portretu wychowawcy z zasłoniętymi oczami, wykonanie
„mumii”, zjedzenie pączka
bez użycia rąk oraz quiz ze
znajomości naszej szkoły.
Na zakończenie p. dyrektor wręczył wychowawcom
i gospodarzom klas pamiątkowe certyfikaty.
4 października 2012 r.
uczniowie mieli okazję
wziąć udział w lekcji filmowej „Podróż po kinie gatunków” oraz projekcji filmu
muzycznego „Bandslam”, na
które zaprosiło naszą szkołę
i inne placówki oświatowe
z okolic Mińska Mazowieckiego Centrum Edukacji
Filmowej w Wołominie. Powyższe zajęcia to element
ogólnopolskiego projektu
edukacji medialnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
która kształci się we wszystkich typach szkół. W czasie
zajęć uczniowie poznali podstawowe definicje dotyczące
kina, obejrzeli fragmenty filmów ważnych dla poszcze-

gólnych gatunków, mieli
okazję prześledzić motywy
i schematy fabularne, obejrzeli fragment unikalnego
pierwszego filmu science-fiction i westernu sprzed
ponad 100 lat. Poznali także cechy kina gatunkowego
i autorskiego, a także mogli uświadomić sobie, jak to
pierwsze inspiruje współczesną kulturę audiowizualną. Opiekunkami uczniów
były: p. Beata Piraszewska
(organizator wyjazdu), p.
Marlena Pilarska i p. Jolanta
Witkowska.
Od kilku lat swoistą tradycją społeczności lokalnych,
w tym gmin powiatu mińskiego, staje się obchodzenie
Święta Niepodległości pod
patronatem władz samorządowych, które jest swoistym
zaakcentowaniem wagi tego
wydarzenia także w „małych
ojczyznach”. Młodzież Gimnazjum Gminnego w Dębem
Wielkim starała się o tym
przypomnieć już podczas
ubiegłorocznego koncertu
„Listopadowe skojarzenia,
czyli impresja patriotyczna”.
W tym roku przedstawiono
montaż poetycki „Obrazy
z przeszłości” przygotowany
przez p. Marlenę Pilarską, p.
Dorotę Późniecką i p. Annę
Sadowską, który poprzedzała Msza św. w intencji
Ojczyzny. Patronat nad uroczystością objął p. Krzysztof
Kalinowski, Wójt Gminy
Dębe Wielkie, który podobnie jak w roku ubiegłym zaprezentował wiersz i pieśń
patriotyczną. W atmosferę
tej podniosłej uroczystości
wprowadzała prezentacja
multimedialna pokazywana
przy akompaniamencie walca Chopina wykonywanego przez Julię Kalinowską.
Widzowie mogli obejrzeć
miejsca związane z historią
„naszej małej Ojczyzny”:
krzyże, kapliczki, piękne
zabytkowe nagrobki, stare domy, słowem niemych
świadków historii wspaniałej, a zarazem tragicznej. Następnie uczniowie, recytując,
śpiewając i przedstawiając
pantomimę, przypomnieli
zawiłe losy Rzeczpospolitej, począwszy od zaborów,
poprzez budzenie się wśród
Polaków myśli o odzyskaniu suwerenności i działalność Józefa Piłsudskiego, aż
do narodzin niepodległego
państwa polskiego. Widzom
zgromadzonym w kościele
parafialnym pokazano ponadto krótki film przygotowany przez Sylwka Bakułę

oraz Łukasza Sieradzana.
Zgodzili się w nim wziąć
udział p. Małgorzata Bedyńska, nauczycielka gimnazjum, która przedstawiła
krótki rys historyczny oraz
osoby niewątpliwie zasłużone dla gminy Dębe Wielkie- p. Jan Majszyk- badacz
dziejów gminy, popularyzator wiedzy historycznej oraz
p. Stanisława Tomasiewiczdziałaczka kulturalna i społeczna. Program artystyczny
został dwukrotnie powtórzony 13 listopada 2012 r.
uczniom klas 0- VI szkoły
podstawowej oraz klas I- III
gimnazjum.
Nasi uczniowie zdążyli się
już przyzwyczaić do tego, że
kilka razy w roku klaso-pracownie szkolne zamieniają
się w klimatyczne lokale o
niebanalnych dekoracjach
serwujące pyszne napoje i
ciasta. Taka będzie, mam
nadzieję, przygotowywana
w tym roku „Trattoria Nad
Świdrem” przybliżająca postać rysownika, malarza i
architekta E. M. Andriollego, związanego, o czym wie
niewielu, nie tylko z ziemią otwocką, ale i mińską.
Uczniowie wraz z opiekunem
projektu p. Marleną Pilarską,
by jeszcze lepiej poznać jego
biografię, postanowili skorzystać z niezwykłej okazji i
wziąć udział w niedzielę, 25
listopada 2012 r, w inscenizacji ślubu Andriollego z panną
Natalią Tarnowską w kościele
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku
Mazowieckim. Podziwiali
uroczystość
przygotowaną niezwykle pieczołowicie
przez młodzież z Sulejówka. Świątynia wypełniła się
kilkudziesięcioma młodymi statystami przebranymi
w barwne stroje bohaterów
książek ilustrowanych przez
Mistrza. Nie mogło więc zabraknąć J. E. Bpa Ignacego
Krasickiego, Zosi z II części
„Dziadów, tytułowej Marii
z dzieła Malczewskiego czy
Jankiela z „Pana Tadeusza”…
Mamy nadzieję, że zgodnie
z obietnicami organizatorów
będzie to impreza przygotowywana cyklicznie.

Krzysztof Rek
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

U

czymy się i nauczamy
nie dla szkoły, lecz dla
życia. To motto przyświeca
nauczycielom i uczniom ze
Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Cygance. Realizujemy je poprzez liczne
działania, a jednym z najważniejszych jest na pewno
wzbogacenie oferty edukacyjno-opiekuńczej szkoły
- założenie nowego przedszkola BAJKA dla dzieci
w wieku od 2,5 do 5 lat.
P r z e d sz kole p owst a ło
w związku z zapotrzebowaniem na taką placówkę w naszej społeczności oraz dzięki
staraniom pani dyrektor Mirosławy Popławskiej i pana
Krzysztofa Kalinowskiego
Wójta gminy Dębe Wielkie,
który zadeklarował swoje
wsparcie dla nowej inicjatywy. Punkt przedszkolny jest
prowadzony przez utworzo-

ne w wakacje Stowarzyszenie Aktywny Dąbek. Członkami stowarzyszenia są
oprócz pani dyrektor, która
jest jego prezesem, pracownicy ze szkoły w Cygance.
Uczniowie uczestniczyli
w licznych konkursach m.in.:
Konkurs Recytatorski im.
M. Chełmońskiej - Szczepankowskiej - etap gminny,
udział wzięły uczennice:
Julia Piotrkowicz (kl. IV)
i Wiktoria Majszyk (kl. V),
Szkolny Konkurs różańcowy, Konkurs wiedzy o Janie
Pawle II, Konkurs na najciekawszy plakat przybliżający społeczności szkolnej
sylwetkę wielkiego patrioty
- Tadeusz Kościuszki - patrona naszej szkoły, Gminna
Liga Szkół - etap szkolny
wygrał Karol Rogala z klasy
VI, Konkurs na najpiękniejszą klasę, w którym co mie-

siąc uczestniczą wszystkie
klasy.
Nasi uczniowie rozwijają
się i uczą dzięki licznym wycieczkom i wyjazdom edukacyjnym, m. in.: do teatru,
na basen (systematycznie 2
razy w miesiącu), do ZOO
w Warszawie, na spotkania
autorskie z pisarzami.
Uroczystości szkolne, które
odbyły się w tym semestrze
niewątpliwie wzbogaciły życie całej społeczności lokalnej. Jedną z najważniejszych
był wieczorek patriotyczno
-historyczny (9.11.12r.), poświęcony Świętu Niepodległości oraz historii naszych
małych ojczyzn, czyli Dębego Wielkiego, Cyganki
i Choszczówek, o których
zajmująco i z niezwykłą
swobodą do późnych godzin
nocnych opowiadał pan Jan
Majszyk. W tym niezwy-

kłym święcie historii uczestniczyli również: Wójt gminy
Dębe Wielkie pan Krzysztof
Kalinowski, Radne Rady
Gminy Dębe Wielkie panie:
Renata Karpińska i Elżbieta
Bober, nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy
Cyganki i okolicznych miejscowości oraz gospodyni
wieczoru pani dyrektor szkoły Mirosława Popławska.
W tym miejscu nie możemy
zapomnieć o uroczystości
pasowania dzieci z klasy I
na pełnoprawnych uczniów.
Goście dopisali, gminne
władze reprezentowała Sekretarz gminy Dębe Wielkie
pani Małgorzata Pańczak,
przywożąc ze sobą prezenty
dla pierwszaków.
Dzień Papieski obchodziliśmy 25 października. Laureaci obu konkursów zorganizowanych z tej okazji,

otrzymali nagrody ufundowane przez Ks. Zenona Wójcika, jednego z przyjaciół
naszej szkoły.
Liczne koła zainteresowań:
j. niemieckiego, matematyczne, przyrodnicze, zajęcia
dodatkowe z j. angielskiego
i polskiego, matematyki,
gimnastyki korekcyjnej, taekwon -do oraz domowa,
serdeczna atmosfera spra-

wiają, że nasza szkoła nie
tylko stale podnosi swój poziom nauczania i ofertę edukacyjną, ale jest także bezpieczna i przyjazna uczniom
oraz rodzicom.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
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bliża się koniec roku
2012. Okres największej
aktywności i wzmożonej
pracy przed zakończeniem I
semestru. W tym czasie odbywają się szkolne eliminacje do wielu konkursów.

pierwszoklasistów złożyło
uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły. Uroczystość zakończyła się słodkim
przyjęciem, przygotowanym
przez rodziców.

W Konkursie Przyrodniczo
– Ekologicznym „EKOŻACZEK” 2012, organizowanym przez Lasy Państwowe i Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim,
Emilia Płochocka z klasy V
zajęła II miejsce.

W tym czasie starsze dzieci,
odwiedziły miasto pierników i Mikołaja Kopernika
– Toruń. Wycieczka bardzo
się udała, dzieci wróciły
zachwycone tym pięknym
miastem, a własnoręcznie
wykonane pierniki pachniały i smakowały znakomicie.

12.10.2012 r., w obecności
rodziców, kolegów i zaproszonych gości, 24 naszych

Jak co roku, przed Zaduszkami, uczniowie naszej
szkoły wraz z p. Małgorza-

tą Rudnik, porządkują grób
Aleksandry i Mariana Starzeńskich – ostatnich właścicieli majątku w Rudzie.
W październiku odbyły się
Powiatowe Biegi Przełajowe
w Mińsku Mazowieckim, w
których nasi uczniowie osiągnęli czołowe miejsca: - Szymon Walasek /kl.VI/ - I miejsce
w grupie chłopców, Wiktoria
Głuchowska /kl. VI/ - I miejsce
i Aleksandra Sasin /kl. V/ - VIII
miejsce w grupie dziewcząt.
Uczniowie ci zakwalifikowali się do Biegów Regionalnych w Siedlcach, w których
zajęli: Szymon Walasek – V,

SZKOŁA PODSTAWOWA
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września odbył się w
szkole uroczysty apel z
okazji 9 rocznicy nadania naszej szkole imienia „Szarych
Szeregów”. Poczet Sztandarowy, Uczniowie oraz Nauczyciele udali się pod pomnik
Szarych Szeregów w Mińsku
Mazowieckim, aby tam uczcić
73 rocznicę i utworzenia Szarych Szeregów.
Następną uroczystością był
Dzień Nauczyciela - 15 października. Na uroczystość
przybył Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, który wręczył
nagrody Wójta pani Bogusławie Rosłaniec za dużą
aktywność w organizowa-

niu imprez ogólnoszkolnych
o znacznych walorach wychowawczych i dydaktycznych oraz pani Katarzynie
Rosochackiej - dyrektorowi
szkoły za wzorowe zarządzanie szkołą, oszczędne
i celowe gospodarowanie
środkami finansowymi oraz
za osiąganie wysokich wyników nauczania. Po za tym
nagrody z rąk pani Dyrektor
otrzymali: Anna Bylinka,
Bożena Kluczek, Wiesław
Chomiuk.
12 listopada uczciliśmy
Święto Niepodległości. Doniosłą uroczystością było
Ślubowanie uczniów klasy
I połączone z dyskoteką dla

uczniów całej szkoły.
Dopóki pogoda była łaskawa odbywały się liczne wycieczki. Odbyła się również
lekcja specjalna, w której
uczestniczył Prezes Nadświdrzańskiego Koła Łowieckiego p. Zbigniew Łucyan
na temat „Jak należy się za-

Wiktoria Głuchowska – X,
a Aleksandra Sasin – VII
miejsce. Po uzyskaniu tych
wyników, wszyscy troje zakwalifikowali się do udziału
w Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej, które
odbędą się wiosną w Płocku.
11 listopada, w kościele parafialnym
w Chrośli, po Mszy Św.
w intencji Ojczyzny, młodzież szkolna zaprezentowała ciekawy program poetycko – muzyczny, poświecony
wydarzeniom z 1918 roku.
Ta inicjatywa naszej społeczności szkolnej spotkała się
z dużym zainteresowaniem

chować w lesie i jak się nie
zgubić?” o także spotkanie
z Policjantem z Komendy
Stołecznej Wydział Ruchu
Drogowego –„Bądź bezpieczny na drodze”.
Nasi uczniowie brali również udział w przedmiotowych konkursach kurato-

ze strony mieszkańców,
którzy licznie przybyli do
kościoła. Reżyserkami programu były p. M. Rudnik, E.
Glinka, E. Zgódka.

ryjnych, ogłoszony został
także Fotograficzny Konkurs Przyrodniczy „Zrównoważony Rozwój- dla przyrody i człowieka”. Szkołę
zgłoszono również do projektu edukacji przyrodniczej „Ożywić pola”. Ponadto cały czas trwa realizacja
projektu „Matematyka innego wymiaru”, „Bezpieczny
Puchatek ‘’ „Akademia czystych rąk”.
Zorganizowane zostały wyjazdy do teatru Kalliope na
spektakl pt. „Cztery Łapy”
oraz „ W drodze na Olimp”.
W szkole odbył się teatrzyk
dydaktyczny przeciwdziałamy przemocy i agresji

Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie

w szkole. Odbyła się projekcja filmu pt. „Merida waleczna”. Poza tym uczniowie ze
starszych klas wzięli udział
w dwudniowej wycieczce
autokarowej do Sandomierza. 30 listopada w każdej
klasie odbyły się Andrzejki.
Szkoła włączyła się również w Ogólnopolską Akcję
Szlachetna Paczka (szkoła
dla wybranej Rodziny) oraz
„ Góra Grosza”.

Katarzyna Rosochacka
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach
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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

139

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

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. księgowości budżetowej i pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

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

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI
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, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

129
142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

151
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

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Anna Karwacka

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

152

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego (pn-śr-czw)

Michał Pieńkowski

25 756 47 52
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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

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 757 70 57

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 757 70 57

56

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Mirosława Kaska

25 757 77 26

59

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Kierownik SP ZOZ

Marta Kwaczyńska

25 757 77 22

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

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.
P r z y jęcia i nteresa ntów
I i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, pok.
Nr 28 Urzędu Gminy Dębe
Wielkie

4.Pracownik Terenowego Zespołu Doradczego w Mińsku
Mazowieckim Główny doradca rolniczy, Pani Gabriela
Dowjat, pełni dyżur w każdy
wtorek w pok. 28 w godzinach 8.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie:
•technologii produkcji rolniczej, •wsparcia rozwoju wsi
w ramach PROW, •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
Wiel k ie o d by wają się
w każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. 10.00 – 12.00
w pomieszczeniu obok Klubu „Dziupla” wejście od ulicy Szkolnej.

GMINNA LIGA SZKÓŁ

K

omisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dębe Wielkie pod patronatem Wójta
Gminy Dębe Wielkie organizuje turniej wiedzy dla uczniów
klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Eliminacje szkolne wyłoniły 10 półfinalistów.
Zapraszamy na półfinał i finał Gminnej Ligi Szkół, który odbędzie się 5 stycznia 2013r. w budynku Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim. Początek o godz. 10. Zapraszamy wszystkich uczniów klas szóstych oraz ich rodziców do kibicowania i
zapoznania się z ofertą oświatową Gimnazjum Gminnego. Od
godz. 11 planowana jest prezentacja walorów szkoły.
tlejem
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Wesoła nowin sta Porodziła syna.
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ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
Dyrektor

ANKIETA
1. Czy jest Pan/Pani za zniesieniem sołectwa Dębe Wielkie I, Dębe Wielkie II?
jestem za

jestem przeciw

wstrzymuję się od głosu

2. Czy jest Pan/Pani za utworzeniem sołectwa Dębe Wielkie Północ, Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie Południe?
jestem za

jestem przeciw

wstrzymuję się od głosu

3. Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Ostrów Kania i włączenie części sołectwa do sołectwa Dębe Wielkie Północ?
jestem za

jestem przeciw

wstrzymuję się od głosu
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