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WYDARZENIA

6 stycznia 2014r.
III Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek „Wesoła Nowina”
18 stycznia 2014.
„Dębska Gala Sportu 2014r.”

15 lutego 2014r.
Turniej Piłki Nożnej Halowej dla dzieci
23 lutego 2014r.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
8 marca 2014r.
Gminna Liga Szkół
9 marca 2014r.
Turniej Piłki Nożnej Halowej
„O puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie”
11 marca 2014r.
Gminna Olimpiada Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii

ZAPOWIEDZI
29 -30 marca 2014r.
Obchody 183 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.
Promocja komiksu historycznego
pt. „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”
i gry komputerowej pt.
„Wygraj Bitwę pod Dębem Wielkim”
3 maja 2014r.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
24 maja 2014r.
„Polska Biega-bieg wiosny 2014”
30 maja 2014r.
Święto sportu w Szkole Podstawowej w Rudzie
30 maja 2014r.
Dzień sportu w Szkole Podstawowej
w Cygance
1 czerwca 2014r.
Festyn rodzinny w szkole podstawowej
w Górkach
7 czerwca 2014r.
XII Piknik rodzinny
w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
8 czerwca 2014r.
Powiatowe Święto Strażaka
w Dębem Wielkim
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29 czerwca 2014r.
Święto Gminy Dębe Wielkie,
Zawody kolarskie

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

Z

ima w tym roku była krótka, ale zamiecie dały się we
znaki mieszkańcom.
Pracownicy gminy zajmujący
się utrzymaniem przejezdności
mieli pełne ręce roboty. Dzięki
temu, że odśnieżanie było prowadzone systematycznie (również w nocy) drogi były przejezdne, z czym problem miały
niektóre inne gminy.
Wraz z budzącą się wiosną
budzą się również stare demony – w końcu jest to ostatni
rok obecnej kadencji. Wbrew
obiegowym opiniom niektórych „obserwatorów” finanse
gminy mają się całkiem dobrze, czego nie można było powiedzieć po przejęciu władzy
w 2010 roku. W pierwszym roku kadencji źle skonstruowany
przez poprzednią władzę budżet powodował ciągłe problemy. Kredyty są zaciągane, ale
na inwestycje – przede wszystkim jako wkład własny do pozyskanych środków zewnętrzny (unijnych i krajowych).
Te pieniądze nie są „przejadane”. Gmina Dębe Wielkie
rozwija się teraz w wielu różnych kierunkach. Nieprawdą
jest, że samorząd opóźnia się
z budową sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Żeby budo-

wać wodociągi trzeba je najpierw zaprojektować, o czym
wie chyba każdy mający do
czynienia z prowadzeniem inwestycji, jak i samorządem.
Dopiero jesienią ubiegłego roku gmina uzyskała pozwolenie na budowę ok. 45 km sieci wodociągowej. Tak długi
czas projektowania (umowa na
sporządzenie projektu została
podpisana w 2011 roku) wynika z trudności w uzyskaniu
zgód od właścicieli nieruchomości na poprowadzenie sieci,
ale przede wszystkim z prowadzonej w tym czasie przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i zablokowanie wydawania map do
celów projektowych. Gmina
nie miała na to wpływu. Późną wiosną zostanie ogłoszony
przetarg i prace przy budowie wodociągu ruszą jeszcze
w tym roku.
Budowa sieci kanalizacyjnej
i rozbudowa oczyszczalni
w Dębem Wielkim rozpoczęły się w ubiegłym roku, kiedy gmina pozyskała dotację
ze środków unijnych w wysokości 3 milionów złotych.
Oprócz zadań wodno-kanalizacyjnych są jednak też inne
potrzeby. Czas potrzebny na

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkiej Nocy

wszystkim Mieszkańcom i Przedsiębiorcom
życzę

chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu,

czasu spędzonego w rodzinnej atmosferze i nadziei,

którą niesie nam budzące się razem z wiosną życie.

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,
• p r z e sła ć n a a d r e s:
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.

Zarówno
wpis
jak
i przechowywanie danych
na niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź
oddział na terenie gminy Dębe Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.
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zaprojektowanie sieci wodociągowej został wykorzystany na budowę hali sportowej
w Dębem Wielkim na którą czekaliśmy przynajmniej
20 lat. Jest to obiekt bardzo
potrzebny przede wszystkim
dzieciom i młodzieży, które
nie mając do tej pory właściwej
infrastruktury sportowej rosły
z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i innymi wadami postawy. Ile lat powinniśmy jeszcze czekać z budową?
To będzie kolejny rok inwestycji. Zgodnie z aktualnym
planem na inwestycje wydamy w tym roku 7,8 mln zł
czyli 27% wydatków gminy.
Na tę kwotę składają się: budowa wodociągu, budowa kanalizacji, budowa boiska w Cygance, budowa chodnika wzdłuż
ul. Strażackiej w Dębem Wielkim i podjazdu przed Urzędem Gminy, budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej
w Chrośli, dobudowa oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach, budowa placu zabaw w Aleksandrówce, udział
w budowie chodnika na ul. Pustelnickiej w Dębem Wielkim.
Oprócz powyższych zadań
zostanie wykonana nakładka
asfaltowa na ul. Starzeńskiego w Rudzie i ul. Piastowskiej
w Bykowiźnie, nakładka asfaltowa na ul. Sosnowej w Rudzie, nakładka asfaltowa na
drodze gminnej pomiędzy Cyganką a Gorzanką.
Taki wszechstronny rozwój
gminy Dębe Wielkie jest możliwy przede wszystkim dzięki
porozumieniu w Radzie Gminy. Muszę przyznać, że radni
oglądają każdą złotówkę kilka razy kontrolując, czy jest
dobrze wydana, ale z drugiej
strony rozumieją, że w czasie kryzysu, kiedy w przetar-

USŁUGA NEWSLETTER

N

gach firmy oferują niskie ceny
trzeba inwestować jak najwięcej bo to się po prostu opłaca, nawet kosztem zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.
Gdy kryzys minie ceny inwestycji mogą wzrosnąć nawet
o 50% i wtedy już tak dużo nie
uda się wykonać.
Oprócz inwestycji w naszej
gminie jest coraz więcej wydarzeń: sportowych i kulturalnych. Najbliższym dużym
świętem będzie 183. Rocznica
Bitwy pod Dębem Wielkim
w Powstaniu Listopadowym.
Już dzisiaj zapraszam do jak
najliczniejszego wzięcia udziału w tym hołdzie żołnierzom
polskim, którzy walczyli
„o naszą i waszą wolność”.
Aby przybliżyć historię tego
okresu gmina Dębe Wielkie
wydała komiks historyczny
i grę komputerową, które będzie można bezpłatnie otrzymać w czasie pikniku żołnierskiego.
Zapraszam do lektury Biuletynu Informacyjnego Gminy
Dębe Wielkie.

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy
Dębe Wielkie

REKLAMY W BIULETYNIE

S

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

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

W naszej gminie zameldowanych jest
9314 mieszkańców na pobyt stały
i 173 osoby na pobyt czasowy
( stan na dzień 18 marca 2014r.)

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.

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

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.

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.
Jesteśmy
przekonani,
iż nowy system nie tylko poprawi estetykę naszej okolicy, ale
przede wszystkim ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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

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

CHROŃMY SWOJE DANE OSOBOWE

R

eferat Spraw Obywatelskich przypomina o obowiązku wymiany dowodów
osobistych tym mieszkańcom,
którym wkrótce minie data
ważności tego dokumentu.
Dowody osobiste ważne są
10 lat dla osób, które składały dowód osobisty jako osoby
pełnoletnie lub w związku ze
zmianą danych i 5 lat dla osób
małoletnich.
Zapraszamy również do wymiany mieszkańców, tych ulic
czy miejscowości, u których
zostały zmienione nazwy ulic
bądź nastąpiła zmiana numeracji. Dowód osobisty traci
ważność po 3 miesiącach od
dokonania zmiany.
Informujemy również, że pojawiają się sygnały o zatrzymywaniu cudzych dowodów
osobistych. Nie ma takiej możliwości oraz obowiązujących
przepisów prawa mówiących
o możliwości zatrzymywania dowodu osobistego. Chyba, że możliwość taka wynika
z wyraźnego uregulowania
zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nikt

a tym bardziej przedsiębiorcy
nie mają podstawy prawnej,
aby żądać od swoich klientów
pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie
takie nie znajduje umocowania
w obowiązujących przepisach
prawa oraz wiąże się z dużym
niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych
w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego
musi być zgłoszona niezwłocznie. Zgłoszenia dokonuje się
osobiście w organie gminy,
lub dowolnym organie gminy
ze względu na pobyt a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w
urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje
gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie
zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku
nielegalnego posłużenia się do-

BUDOWA OGRODZEŃ

Z

anim przystąpimy do budowy czyteż przebudowy
ogrodzenia, warto zapoznać się
z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
Prawo dość ogólnie określa
warunki jakie powinno spełniać ogrodzenie nieruchomości, a przede wszystkim,
zgodnie z art. 29, ust.1, pkt 23
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz.1409 ze zm.), nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na jego budowę.
Natomiast w art. 30, ust.1
przywołanej powyżej ustawy,
wymienione są jednak przypadki, w których przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić właściwemu organowi (jest
to Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim)
zamiar wykonania poszczególnych robót budowlanych. Do
takiego zgłoszenia należy również budowa ogrodzenia od
strony dróg, ulic, placów, torów
kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m.
Zgłoszenia wykonania robót
budowlanych należy dokonać
na odpowiednim wniosku (
we wspomnianym Wydz. Architektury i Budownictwa), a
także dołączyć szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem
(wcześniej należy zaopiniować w Ref. Strategii i Rozwoju
Urzędu Gminy Dębe Wielkiepokój 50) wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością

na cele budowlane.
W przypadku, gdy właściwy organ (Starosta Miński)
nie wniesie w ciągu 30 dni od
zgłoszenia sprzeciwu, wówczas można rozpocząć planowaną budowę ogrodzenia.
Jeśli w wymaganych przypadkach nie dokonamy zgłoszenia, możemy liczyć się z
nakazem wstrzymania prac
budowlanych lub nakazem
rozbiórki - ogrodzenie, uznane
zostanie za samowolę budowlaną. Kontynuacja robót może wiązać się z koniecznością
wniesienia opłaty legalizacyjnej lub innymi konsekwencjami (np. kara grzywny).
Więcej na temat ogólnych wymagań, jakie powinny spełniać
ogrodzenia działki znajdziemy
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.; §41-§43):
-ogrodzenie nie może stwarzać
zagrożenia dla bezpieczeństwa
ludzi i zwierząt;-umieszczenie
na ogrodzeniach, na wysokości
mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz
innych podobnych wyrobów
i materiałów jest zabronione;
-bramy i furtki w ogrodzeniu nie
mogą otwierać się na zewnątrz
działki i mieć progów utrudniających niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich;-szerokość bramy powinna wynosić w
świetle co najmniej 2,4 m, a w

kumentem przez nieuczciwego
znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoba, która utraciła dowód osobisty, fakt ten powinna
zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowanie w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Chroni to
przed zaciągnięciem zobowiązania wobec banku z wykorzystaniem danych osobowych
poszkodowanej osoby.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego składa się osobiście.
W przypadku osób pełnoletnich
wyrabiających dowód osobisty
po raz pierwszy do wniosku dołącza się dwa aktualne zdjęcia
oraz odpis skrócony aktu urodzenia. Dla dzieci do lat 13 obowiązkowa jest obecność i zgoda obojga rodziców a dla dzieci od 13-18
roku obowiązkowa jest obecność
i zgoda jednego rodzica. Obowiązkowa jest obecność dziecka.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i
Wojskowych

przypadku zastosowania furtki
jej szerokość powinna być nie
mniejsza niż 0,9 m, przy czym
na drodze pożarowej szerokości
te regulują przepisy odrębne
dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Natomiast w kwestii dotyczącej jakie skutki będzie miał
wybór przebiegu ogrodzenia określa Kodeks Cywilny,
w którym znajduje się tylko
jeden artykuł odnoszący się
do ogrodzenia nieruchomości
- art. 154. Wprowadza on domniemanie prawne, że między innymi mury, płoty i inne
urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. Artykuł
154 § 2 Kodeksu Cywilnego
nakłada na korzystających
z urządzeń znajdujących się na
granicy obowiązek wspólnego
ponoszenia kosztów ich utrzymania. Należy zaznaczyć, iż
omawiany przepis odnosi się
tylko do ogrodzenia znajdującego się w osi granicy nieruchomości i nie ma zastosowania w przypadku, gdy ogrodzenie znajduje się nie na granicy, ale wyłącznie w obrębie
własnej nieruchomości; jest jej
częścią składową.
Ogrodzenie działki powinno
znajdować się w jej obrębie, tzn.
żaden element takiego ogrodzenia nie może „wystawać, wychodzić” poza te granice.

AKTUALNOŚCI

BUDOWA ZJAZDU

Z

jazd jest to połączenie
drogi publicznej z nieruchomością położoną przy
drodze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowa
zjazdu należy do właściciela
lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po
uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenia
zarządcy drogi, na lokalizację
zjazdu - art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 260 ze zm.). Do
wniosku składanego w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie o
wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu inwestor do-

łącza projekt zagospodarowania działki na mapie do
celów projektowych z naniesionym
projektowanym
zjazdem oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
W decyzji Zarządca Drogi
określa parametry techniczne
dla projektowanego zajazdu
m.in. poprzez wskazanie koniecznej średnicy przepustu.
Ponadto przed rozpoczęciem
robót budowlanych inwestor
zobowiązany jest do uzgodnienia projektu budowlanego
zjazdu z Zarządcą Drogi oraz
uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiato-

wym w Mińsku Mazowieckim.
Ponadto przepisy nakładają
na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do
drogi utrzymywania zjazdów
oraz przepustów znajdujących
się pod zjazdami. Utrzymywanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

Szanowni Państwo!
Już od 13 marca w każdy czwartek w siedzibach Urzędu Gminy Dębe Wielkie, Urzędu Miejskiego
w Halinowie oraz Urzędu Miasta Sulejówek zostaną zorganizowane dodatkowe stanowiska umożliwiające elektroniczne wysłanie zeznań podatkowych za 2013 r. przez Internet. Pracownicy Urzędu
Skarbowego w Mińsku Mazowieckim będą pomagać wypełniać i wysyłać zeznania poprzez system e-Deklaracje oraz udzielać informacji w zakresie rozliczeń podatkowych PIT.

Dębe Wielkie
Halinów 1
Sulejówek

www.e-deklaracje.gov.pl

9:00 – 10:00
10:30 – 12:30
13:00 – 15:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PŁAĆ PODATKI, TAM GDZIE MIESZKASZ!
Drodzy Mieszkańcy!
Każdemu z nas marzy się, by
w Naszej Gminie żyło się lepiej, wygodniej. Tempo rozwoju gminy uzależnione jest od
posiadanych środków finansowych. Potrzebne są ogromne fundusze, by przyspieszyć
proces budowy infrastruktury wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, by polepszał się
stan naszych dróg, by zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców realizować zadania w zakresie oświaty, kultury, sportu.
Aby te zadania mogły być zrealizowane bez zakłóceń, konieczne jest uzyskiwanie niezbędnych dochodów. Najprostszym sposobem, na zwiększenie dochodów gminy jest
rozliczanie się z podatku dochodowego w urzędzie skar-

bowym właściwym dla miejsca zamieszkania oraz wskazanie Gminy Dębe Wielkie,
jako miejsca zamieszkania.
Nie wiąże się to z płaceniem
wyższych podatków. Chodzi o
to, by część zapłaconego przez
nas podatku trafiała do naszej
gminy, a nie do innej.
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 37,53 zł. Mnożąc tę kwotę

przez liczbę osób rozliczających się we właściwym urzędzie skarbowym, otrzymamy
całkiem pokaźną sumę, którą
będzie można przeznaczyć na
dalsze inwestycje.
Jeżeli więc zależy Państwu na
dalszym rozwoju naszej małej
ojczyzny, zróbmy wszystko,
by wpływy z naszych podatków trafiały do gminy, w której mieszkamy.
To wszystko przyczyni się do
poprawy jakości i komfortu
naszego życia w gminie Dębe
Wielkie.
Dlatego składając roczne rozliczenie podatku dochodowego
istotne jest, by poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe.
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

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

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

Bożena Zgódka

Podinsp.
Ds. planowania
przestrzennego
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INWESTYCJE W GMINIE DĘBE WIELKIE

INWESTYCJE
PLAN SIECI
WODOCIĄGOWEJ
Gmina
Dębe
Wielkie
w dniu 5 marca 2014 roku złożyła do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wniosek
o promesę pożyczki na budowę
sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie obejmującej miejscowości: Aleksandrówka, Bykowizna, Choszczówka Dębska, Chrośla, Cyganka, Dębe Wielkie, Górki,
Kobierne, Olesin, Ostrów Kania, Ruda oraz Rysie. Po pozytywnej decyzji odnośnie dofinansowania powyżej opisanego zadania, prace budowlane
budowy sieci wodociągowej
ruszą zaraz po wyłonieniu Wykonawcy wybranego w procedurze przetargu nieograniczonego. Przewidziany do wykonania zakres prac w latach 2014
– 2015 zobrazowano na poniższej mapie kolorem niebieskim.
„W ZDROWYM
CIELE ZDROWY DUCH”
W pierwszym półroczu 2014
roku zaplanowano na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej budowę boiska wielofunkcyjnego i dwutorowej bieżni wraz ze skocznią w dal na
działce o nr ewid. 637/1 w miejscowości Cyganka, gmina Dębe
Wielkie. Boisko wielofunkcyjne
będzie posiadało nawierzchnie
ze sztucznej trawy syntetycznej
o wymiarach płyty 30 x 54 m
natomiast bieżnia posiadała będzie nawierzchnię z poliuretanu
nieprzepuszczalną dla wody. Na
płycie boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowano boisko do piłki
nożnej o wymiarach 26 x 50 m,

DOKUMENTACJI
PROJEKTOWA
NA DROGI GMINNE
Obecnie na zlecenie Wójta
Gminy Dębe Wielkie trwa wykonywanie następujących dokumentacji projektowych:
- Projekt budowlany branży drogowej i sanitarnej na utwardzenie z kostki brukowej ulicy Letniej w miejscowości Dębe Wielkie wraz z kanalizacją deszczową na niniejszej ulicy z odprowadzeniem wód opadowych do
rowu melioracyjnego R-A6.

Planowane
przedsięwzięcie umożliwi doprowadzenie
uzdatnionej wody do nieruchomości położonych w obszarze
objętym przedmiotowym zadaniem. Wybudowane odcinki
sieci wodociągowej rozdzielczej włączone będą do istniejącej sieci wodociągowej i dzięki
nim zwiększy się długość infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Dębe Wielkie. Woda do sieci dostarczana będzie
z istniejących stacji uzdatniania
wody zlokalizowanych w miejscowości Dębe Wielkie. Wyjątkiem jest wodociąg, który będzie wybudowany w południowo – wschodniej części miejscowości Cyganka, zasilany on
będzie od istniejącego odcinka
sieci wodociągowej w miejscowości Żuków w Gminie Mińsk
Mazowiecki. Stacje uzdatniania wody posiadaj niezbędną
wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę dla obszarów,
boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m, boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m i
boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m. Wokół
całego boiska przewidziano wykonanie piłkochwytów. Zaplanowano także ciąg komunikacyjny z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm, który umożliwi dojście od strony szkoły
podstawowej.
Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem:
- powierzchnia płyty boiska
wielofunkcyjnego – 1620,00 m2;
- powierzchnia bieżni – 187,5
m2;
- powierzchnia utwardzeń
z bet. kostki brukowej – 218 m2.

- Projekt budowlany branży drogowej i sanitarnej na utwardzenie z kostki brukowej ulicy Krótkiej w miejscowości Dębe Wielkie wraz z kanalizacją deszczową na niniejszej ulicy z odprowadzeniem wód opadowych do
rowu melioracyjnego R-A6.
- Projekt budowlany przykrycia rowu melioracyjnego na
długości działki o nr ewid.
103/13 stanowiącej odcinek
ulicy Złotej położonej w miejscowości Dębe Wielkie.
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które będą objęte wybudowaną
siecią wodociągową.
Łączna długość budowy odcinków sieci wodociągowej w
ramach planowanego przedsięwzięcia wyniesie blisko 45
km. Warto również dodać, iż
z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą, umowę na budowę wodociągu będzie można rozszerzyć o tereny obecnie doprojektowywane przez firmę GM
PROJEKT. Wykonawca dokumentacji projektowej zbiera obecnie oświadczenia od
właścicieli działek prywatnych
przez które planowany jest
przebieg sieci wodociągowej
(kolor czerwony na mapce).
Bardzo proszę o przychylne i
życzliwe podejście do projektanta, gdyż nad dalszym rozwojem infrastruktury technicznej na terenie naszej wspólnej
gminy zależy nam wszystkim.
REMONTY DRÓG
W okresie wiosennym w terminie wykonania do dnia 30
kwietnia 2014 roku zaplanowano położenie nakładek asfaltowych (mineralno-bitumicznych) na następujących
drogach: ulicy Starzeńskiego
i ulicy Leśnej w miejscowości
Ruda oraz ulicy Piastowskiej
w miejscowości Bykowizna
- przedmiotem inwestycji są
roboty polegające na wyrównaniu nawierzchni drogi mieszanką mineralną asfaltową,
średnio 100 kg/m2 oraz wykonaniu warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 4 cm. Łącznie zostanie wykonana droga o łącznej
długości blisko 1,7 km i szerokości pasa drogowego 5,5 m.
ulicy Wybranieckich na odcinku 600 metrów od ulicy

Wspólnej w kierunku północnym w miejscowości Cyganka - przedmiotem inwestycji
jest wykonanie nawierzchni
bitumicznej na istniejącej podbudowie. Warto przy tym zaznaczyć, iż podbudowę udało się wspaniale przygotować
z pomocą mieszkańców pobliskich miejscowości, za co im
w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować.
Wykonanie nowej nawierzchni
drogi będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z mieszanek
mineralno – bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz
ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
asfaltowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu
4 cm. Łącznie zostanie wykonana droga o łącznej długości 0,6

km i szerokości pasa drogowego 5,2 m. W zakresie zadania
jest ponadto wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2 x 0,50
m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po uwałowaniu 8
cm). Ma to na celu uniknięcie
zagrożeń w ruchu drogowym
spowodowanym krawędzią asfaltu. Remont część ulicy Leśnej
i część ulicy Wspólnej w miejscowości Ruda - Przedmiotem
inwestycji jest wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z betonu, którą z pomocą mieszkańców pobliskich miejscowości, udało się
wspaniale przygotować za co im
w tym miejscu także chciałem
bardzo serdecznie podziękować.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi będzie polegało na
ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicz-

nych asfaltowych warstwa
wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm.
Łącznie zostanie wykonana
droga o łącznej długości blisko
0,6 km i szerokości pasa drogowego 5,2 m. W zakresie zadania jest ponadto regulacja istniejących w drodze zaworów
wodociągowych i wykonanie
poboczy jezdni o szerokości
2 x 0,50 m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm). Ma to na celu
uniknięcie zagrożeń w ruchu
drogowym spowodowanym
krawędzią asfaltu.

ROBOTY BRUKARSKIE
W pierwszym półroczu 2014
roku zaplanowano na podstawie wykonanych dokumentacji
projektowych rozpoczęcie następujących zadań:
- przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Dębe Wielkie
ul. Strażacka w zakresie budowy chodnika ze zjazdami w ramach projektu pn. „Ścieżka do
informacji”, na które to zadanie
Gmina Dębe Wielkie stara się o

dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW
2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Chrośla w zakresie budowy chodnika wraz
ze zjazdami do nieruchomości
w części ulicy Mazowieckiej
(na odcinku od ulicy Żwirowej
do ostatnich zabudowań od
strony wschodniej przedmioto-

wej ulicy) i w części ulicy Lawendowej (na odcinku od ulicy Mazowieckiej do stacji PKP
Wrzosów)”, w ramach projektu pn. „Boso przez świat”, na
które to zadanie Gmina Dębe
Wielkie stara się o dofinansowanie w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 –
2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- utwardzenie terenu przed

Urzędem Gminy Dębe Wielkie na działkach o nr ewid.:
41/7, 41/9, 41/12 i 41/13 w ramach projektu pn. „Ścieżka
do informacji”, na które to zadanie Gmina Dębe Wielkie
stara się o dofinansowanie w
ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
Uchwałą
Rady
Gminy Dębe Wielkie NR
S R . X X I I I . 0 0 0 7.157. 2 012
z dnia 30 sierpnia 2012r. Gmina Dębe Wielkie przystąpiła
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Realizowana zmiana studium
obejmuje swym zakresem kilka niewielkich fragmentów
terenu Gminy Dębe Wielkie,
których zasięg został określony w załącznikach graficznych

do w/w uchwały Rady Gminy.
Oprócz wymienionej powyżej zmiany studium, na terenie
Gminy Dębe Wielkie opracowywany jest także miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego pod linię 400
kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” obejmujący swym
zasięgiem osiemdziesięciometrowy pas technologiczny linii wysokiego napięcia 400kV
przebiegającej przez teren części wsi: Kąty Goździejewskie,
Walercin i Gorzanka. W chwili obecnej projekty obydwu

wyszczególnionych powyżej
dokumentów planistycznych
przygotowywane są do uchwalenia przez Radę Gminy Dębe
Wielkie.
Trwają również prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
miejscowości: Dębe Wielkie,
Kobierne i Chrośla w Gminie
Dębe Wielkie. Obecnie trwa
etap opiniowania i uzgadniania
projektów tych planów przez
instytucje i organy wymienione w ustawie o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym oraz sporządzane są stosowne wnioski o wyrażenie
zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, gruntów przeznaczonych
w projekcie planu pod zabudowę, dla których uzyskanie takiej zgody jest konieczne zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

INFORMACJE

ZAKŁAD KOMUNALNY
MIESZKANIOWY ZASÓB
GMINY DĘBE WIELKIE
Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim prowadzi działalność w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi.
Mieszkaniowy zasób gminy
Dębe Wielkie tworzą następujące lokale:
1. socjalne znajdujące się
w miejscowości Celinów 75A
(lokale w dawnym budynku
szkoły) oraz w miejscowości
Aleksandrówka przy ul. Warszawskiej 72 (lokale w dawnym
budynku komisariatu policji,
niezamieszkałe z powodu konieczności wykonania remontu),
2. komunalne znajdujące się
w miejscowości Ruda przy ul.
Szkolnej 7A (lokale przy szkole podstawowej), w miejscowości Górki przy ul. Szkolnej 3 oraz Szkolnej 3A (loka-

le przy szkole podstawowej),
a także w miejscowości Dębe
Wielkie przy ulicy Warszawskiej 77 (lokale przy szkole
podstawowej),
3. wynajmowane na czas trwania stosunku pracy w miejscowości Dębe Wielkie przy ul.
Szkolnej 17 (budynek Ośrodka
Zdrowia) oraz w miejscowości
Cyganka przy ul. Szkolnej 21
(budynek szkoły podstawowej,
niezamieszkałe z powodu konieczności wykonania remontu).
Zasady wynajmowania w/w
lokali uregulowane są w uchwale Nr ZK.IX.0007.48.2011. Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
2 czerwca 2011 r.
KRYTERIA
PRZYZNAWANIA
LOKALI
Główne kryteria przyznania lo-

kali socjalnych i komunalnych:
- kryterium dochodowe:
- Lokale komunalne: dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu
komunalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę
w gospodarstwie domowym
w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 100%
najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych
i 75% w gospodarstwach wieloosobowych.
- Lokale socjalne: dochodem
uprawniającym do zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie
6 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej eme-

GMINNA SPÓŁKA WODNA

rytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwach wieloosobowych.
- kryterium
miejsca zameldowania:
Gmina realizuje potrzeby
mieszkańców, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Dębe Wielkie lub
są bezdomnymi, posiadającymi ostanie zameldowanie na
terenie Gminy Dębe Wielkie.
- kryteria przyznania
lokali ze stosunku pracy:
Lokale na czas stosunku pracy: umowy zawierane są na
czas trwania stosunku pracy
z osobami zatrudnionymi na
podstawie umowy o pracę w
Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wnioski o najem lokali rozpatrywane są przez Dyrektora Zakładu Komunalnego na
podstawie pełnomocnictwaWójta Gminy Dębe Wielkie.
Na liście oczekujących na
mieszkanie komunalne pozostaje 5 osób.
W chwili obecnej wszystkie
lokale w gminnym zasobie
mieszkaniowym nadające się
do zamieszkania są zajęte.
Szczegółowy wykaz lokali
wchodzących w skład gminnego zasobu gminnego, wniosek o wynajem mieszkania
oraz deklaracja o wysokości
dochodów znajdują się na stronie internetowej www.zk.debewielkie.com lub w siedzibie
Zakładu.

W DĘBEM WIELKIM
Trwa inwestycja pod nazwą
„Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dębe
Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dębe Wielkie”. Obecnie realizowane są prace w ul. Kościelnej i Alejowej.
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dane dotyczące wykonania Planu Rzeczowego w 2013 r.

KOSZTY OBSŁUGI Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA
wieś

zebrane składki
z prowizją (
32064,40 +
skł od przedsięb-1700,00.+
wpł. na dz.
stat- 50,00)

koszt
obsługi/zł/

koszt wykonanych prac

Ogółem
koszty

różnica / 3-6/

Aleksandrówka
Celinów
Cezarów-Cięciwa

2992,23
3195,80
470,30

1155,62
1238,87
182,66

5720,73
4893,26
0

6876,35
6132,13
182,66

-3884,12
-2936,33
287,64

Choszczówka Rudzka

945,50

366,57

1097,97

1464,54

-519,04

Choszczówka Stojecka
Chrośla
Cyganka
Dębe Wielkie I+ II

985,70
3634,90
2181,60
8360,64

381,48
1409,11
844,97
3239,46

1341,64
2800,02
3464,00
13036,40

1723,12
4209,13
4308,97
16275,86

-737,42
-574,23
-2127,37
-7915,22

Górki
Jędrzejnik
Kobierne
Olesin
Ostrów Kania

1303,50
761,20
3518,70
987,37
226,85

505,74
287,39
1363,13
382,72
86,98

0
2331,19
11554,11
6596,46
0

505,74
2618,58
12917,24
6979,18
86,98

797,76
-1857,38
-9398,54
-5991,81
139,87

Poręby
Ruda

864,60
1467,11

334,26
575,87

0
0

334,26
575,87

530,34
891,24

Rysie
Ogółem /zł/

168,40
33814,40

71,17
12426,00

0
52835,78

71,17
65261,78

97,23
-33197,38

sporządził: Justyna Kwiatek ,w uzgodnieniu; Marianna Sławińska, zaakceptował: Jacek Zawadka

Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014r. można dokonywać wpłat składek członkowskich w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w pokoju nr 28 ,
w każdy wtorek, w godzinach od 1000 do 14 00.

Gminna Spółka Wodna zawiadamia wszystkich Mieszkańców , że pragnie przeprowadzić konserwację rowów melioracyjnych w jak największej liczbie. Realizacja zadań zależy od pieniędzy,
m.in. od Państwa wpłat z tytułu składek członkowskich. Zaległości z tytułu nie płacenia składek to
kwota ponad 30.000zł.
Gminna Spółka posiada własne konto bankowe, które będzie podane na wezwaniu.
Zgodnie ze Statutem GSW DW - można również dokonywać wpłat dobrowolnych na działalność statutową GSW DW, tzn. na konserwację rowów, zakupywanie przepustów lub usuwanie awarii drenarskich.
Zwracamy się do Państwa o zgłaszanie się do Rejonowego Związku Spółek Wodnych MM
e-mail: jacekzawadka1@wp.pl lub telefonicznie - 25 758 36 12 - z prośbą o przesyłanie Państwu
mailem wezwań do zapłaty.
Wpłaty będzie można dokonać również w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
- pokój 28 - w każdy wtorek od godz. 1000 do 13 00

Usunięto awarie drenowania
u 30 właścicieli nieruchomości
( dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 9430,00 zł, oraz składki członkowskie GSW DW- 10381,84 zł) :
1) Dębe Wielkie
- Henryk Bąk, Jarzębski Henryk
- 2000 zł, Tkaczyk Janina,
Zdzisław Przysowa, Wojdyga
Kazimierz, Jan Bąk - 2191,62 zł
OGÓŁEM 4191,62 zł
2) Kobierne
- Gańko Marian, Bartkiewicz Paweł, Kowalczyk Elżbieta - 3190,78 zł, Stelęgowski
Michał, Ołdak Dorota, Lipiak
Adam, Lipiak Jan, Gańko Marian, Gańko Teresa, Kowalczyk Elżbieta, Dąbrowski Marian, Bartkiewicz Paweł, Matasek Zofia, Konowrocka Maria, Gulski Krzysztof, Gańko
Robert, Santorek Krystyna,
Mlącki Andrzej - 7296,18 zł
OGÓŁEM 10486,96 zł
3) Cyganka - Sadowski Andrzej - 3143,90 zł
4) Choszczówka Rudzka - Nalazek Krystyna, Malesa Teresa - 996,48 zł
5) Aleksandrówka- Bujalski Paweł, Bielak Agnieszka, Dziewulski Kazimierz992,88 zł
Ogółem na naprawę awarii
drenowania wydano 19811,84
zł/ brutto/ ( pracownicy
RZSW- umowa o pracę)
Konserwacja rowów
( Dotacja Urzędu Gminy Dębe Wielkie i składki członkowskie):
1) Aleksandrówka - wykonawca „ Matis” Góras Adam -FVAT- rów A- 100 mb - 645,00

zł, RA5- 460 mb- 2891,20 zł
( wykonawca RZSW i Biernacki Paweł), RA15- 80 mb663,20 zł OGÓŁEM - 640
mb- 4199,40 zł
2) Celinów- RA - 438 mb1707,22 zł, RA1- 230 mb939,70 zł, RA 7- 400 mb1794,50 zł- wykonawca firma
„ MATIS” Góras Adam OGÓŁEM- 1068 mb- 4441,42 zł
3) Chrośla - RB- 444 mb2541,41 zł (wykonawca firma
MATIS” Góras Adam)
4) Choszczówka Dębska - RA200 mb (wykonawca GDDKIA- praca wykonana bez
udziału kosztów GSW DW)
5) Dębe Wielkie - RA2- 760
mb- 3268,50 zł ( wykonawca
firma ‚ MATIS” Góras Adam),
RA5- 310 mb- 1610,00 zł ( wykonawca RZSW), RA6- 930
mb- 2162,50zł ( wykonawca
PKP-PLK Siedlce, firma „MATIS” Góras Adam) OGÓŁEM
2000 mb- 7041,00 zł
6) Jędrzejnik - rów A9- 460
mb- 2116,00zł
7) Olesin - rów RA- 1450 mb5987,50 zł( wykonawca firma
‚ MATIS” Góras Adam , RA65 mb- 407,22zł( pracownicy
RZSW) Ogółem 1515 mb 6394,72 zł
Ogółem na konserwację rowów wydano: z udziałem
dotacji UG DW- 20000,00
zł, dodatkowe pieniadze UG664,20 zł, składki członkowskie- 6069,76 zł, oraz ze środków Santochemii i PKP- PLK
Siedlce- 380 mb, oraz zakupiono rurę 60 za kwotę 1217,70 zł.
Razem wykonano 6327 mb.

Wykonano również konserwację zastępczą : ( konerwacja rowów : odmulenie, cięcie
krzaków, wykoszenie)
Konserwację zastepczą wykonali :
Ewa i Leszek Szuba- zam. Cyganka - RG- 100 mb- 164,50 zł
Mirosław Gańko- zam. Cyganka - RF- 55 mb, C1- 50
mb- ogółem 105 mb- 134,10 zł
Krzysztof Bogusz i Czesław
Koźluk- zam. Olesin - RA- 40
mb- 115,90 zł
Danuta i Jan Piotrkowiczzam. Kobierne - RA- 100 mb311,20 zł
Andrzej i Bożena Hnatyszak- zam. Ruda - R1- 45 mb193,00 zł
Andrzej Sadowski - RA10- 36
mb- 60,80 zł
Józef Sadowski - zam. Cyganka - RA10- 35 mb- 166,90 zł
Grzegorz Popławski- zam.
Wólka Wybraniecka - RC Cięciwa- 100 mb- 15,00 zł
Krzysztof Gulski- zam. Kobierne - RA6- 90 mb- 148,70 zł
Jan Saganowski- zam. Aleksandrówka - RA5- 400 mb138,00 zł
Krzysztof Zgódka - zam.
Choszczówka Stojecka - koszt
remontu przepustu na rowie
A - wieś Choszczówka Stojecka - 68,70 zł.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronierodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie
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INFORMACJE / FINANSE

KONDYCJA FINANSOWA GMINY
SZANOWNI PAŃSTWO!
Ubiegły rok budżetowy, mimo planowanego deficytu w wysokości 761.301 zł, Gmina Dębe Wielkie zamknęła nadwyżką w kwocie
4.319,35 zł. Nadwyżka była niewielka, ale na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz nadwyżkę w budżecie gminy odnotowano w 2004
roku. Należy również nadmienić, że z planowanej kwoty przychodów, tj. planowanych w uchwale budżetowej do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.814.836 zł, gmina zaciągnęła tylko 2.690.000 zł. Kształtowanie się wyniku budżetowego na przestrzeni
lat 2004-2013 przedstawia wykres nr 1. Zaznaczone na nim najbardziej skrajne wartości to nadwyżka roku 2004 w kwocie 700.482,84
zł oraz deficyt roku 2006 w wysokości 2.066.933,07 zł.
W roku 2013 udało się nieco zmniejszyć relatywWYNIK BUDŻETU W LATACH 2004-2013
ne zadłużenie gminy, które na koniec roku wynosiło 9.494.055,16 zł. W odniesieniu do wykonanych
dochodów wskaźnik zadłużenia ukształtował się na
poziomie 37,77%, przy dopuszczalnych 60%. Wzajemne relacje wysokości wskaźnika zadłużenia w
latach 2004-2013 obrazuje wykres nr 2.
Faktem jest, że zarówno dochody, jak i wydatki roku 2013 znacząco wzrosły w odniesieniu do roku
2012. W przypadku dochodów wzrost wyniósł 19%,
natomiast wydatki zwiększyły się o 14%. Wpływ na
to miały pozyskane dodatkowe (unijne i krajowe)
źródła finansowania zarówno inwestycji, jak i wydatków bieżących oraz wydatki na zadania inwestycyjne w dużej części finalizowane w 2013 r. Na inwestycje zakończone złożyły się m.in.:
- hala sportowa o wartości 4.711.082,22 zł,
- budowa łączników sieci wodociągowej: Dębe
Wielkie – Chrośla o wartości 649.625,86 zł,
- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej II
etap –za kwotę 223.739,09 zł,
- modernizacja budynku gimnazjum w Dębem
Wielkim o wartości 805.769.75 zł,
- modernizacja drogi w Cygance – 189.956,53 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego przy współudziale
środków z funduszu sołeckiego o wartości ogółem
249.113 zł,
- boisko wielofunkcyjne w Górkach za kwotę
225.846,01 zł.
Ponadto zwiększyła się baza sprzętu do utrzymania dróg będącego w dyspozycji gminy. Zakupiono
recykler, zagęszczarkę gruntu, pług śnieżny oraz
pojemnik na olej napędowy. Kwotę ponad 140 tys.
złotych zainwestowano w wykup gruntów pod drogi gminne.
BILANS ROZLICZEŃ Z TYTUŁU
Ogółem wydatki inwestycyjne roku 2013 zamknęły
GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK
się kwotą 5.446.557,74 zł.
293.515,94 zł
Z obecnych prognoz wynika, iż bieżący rok będzie Koszt selektywnej zbiórki i wywozu odpadów
trudno zamknąć nadwyżką budżetową. Chociażby Koszt licencji programu informatycznego
1.845,00 zł
dlatego, ze przewidziane wydatki inwestycyjne opie- do obsługi systemu gospodarki odpadami
wają na kwotę aż 7.827.583 zł (w tym prawie 4 mln Koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia osób
12.989,88 zł
to rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji), a pracujących w ramach systemu gospodarki odpadami
gmina właśnie czyni starania o pozyskanie pożyczRazem koszty
308.350,82 zł
ki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
301.021,00 zł
Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem Wpływy od mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami
7.329,82 zł
na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej. Różnica (kwota pokryta z budżetu gminy)
Jednakże potrzeby mieszkańców, możliwość wykoPOZOSTAŁE DANE LICZBOWE:
nania odcinków sieci wodociągowej w roku bieżącym zamiast za rok lub dwa oraz możliwość ubiega- Liczba wezwań do osób które nie złożyły deklaracji o wysokości
48
nia się o częściowe umorzenie pożyczki po zakoń- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłanych
czeniu inwestycji wydają się przeważać nad argu- w 2013 roku
mentami za utrzymaniem kwoty zadłużenia i wyniLiczba wezwań do osób które nie złożyły deklaracji o wysokości
57
ku budżetu na dotychczasowym poziomie.
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłanych
Po uzyskaniu z Ministerstwa Finansów informacji o
w 2014 roku
ostatecznych kwotach subwencji dla gmin, gdzie do9
chody z tego tytułu należy skorygować w stosunku Liczba wszczętych postepowań administracyjnych w sprawie
niezłożenia
deklaracji
do projektu budżetu 2014 tylko o 12,5 tys. zł, należy
54.075 zł
mieć nadzieję, ze dochody z podatku PIT zrealizu- Kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
ją się co najmniej na poziomie zakładanego planu. Kwota nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
8.869 zł
Na to oczywiście mają wpływ m.in. nasi mieszkań- Kwota należności umorzonych
105 zł
cy zameldowani na terenie innych gmin. Dochodu
368
gminie można przysporzyć wypełniając odpowied- Liczba wysłanych upomnień (2014 r.)
2.097,60 zł
nio rozliczenie roczne podatku PIT, ale o tym już Koszt wysłanych upomnień (2014 r.)
mowa w innym artykule niniejszego biuletynu.
Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik
Gminy Dębe Wielkie
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ZEBRANE ODPADY W GMINIE W I POŁOWIE
2013R. ( na podstawie starych przepisów)
PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
METALE
BIODEGRADOWALNE
DREWNO
NIEBEZPIECZNE ZUŻYTE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
BATERIE I AKUMULATORY
OPONY
NIESEGREGOWANE
RAZEM

19,8 Mg
0,62 Mg
2,0Mg
533,4 Mg
668,42Mg

ZEBRANE ODPADY W GMINIE W II POŁOWIE
2013 R. (po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu po-

rządku i czystości w gminach)

PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
METALE
BIODEGRADOWALNE
NIEBEZPIECZNE ZUŻYTE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
BATERIE I AKUMULATORY
OPONY
NIESEGREGOWANE
ODPADY Z BETONU I GRUZU
ODPADY ZMIESZANE OPAKOWANIOWE
ODPADY INNE ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY
ODPADY Z TEKSTYLIÓW
NIEBEZPIECZNE AZBEST
RAZEM

61,4 Mg
28,1 Mg
41,1 Mg
0,6 Mg
16,7Mg
0,06 Mg
0,37 Mg
0,9 Mg
557,9 Mg
50,27 Mg
27,76 Mg
10,8 Mg
3,90 Mg
48,9 Mg
848,76 Mg

W TYM PRZEZ FIRMĘ LEKARO
od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.
PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
BIODEGRADOWALNE
NIESEGREGOWANE
RAZEM

59,1 Mg
26,5Mg
39,2 Mg
14,3Mg
503,8 Mg
642,9 Mg

ZEBRANE ODPADY PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Dębem Wielkim, ul. Przemysłowa 56

31,7 ton segregowanych odpadów w okresie od 1 lipca do
30 września 2013r.
30,3 ton segregowanych odpadów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013r.
Powyższe ilości obejmują
opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe
z papieru i tektury, odpady
z tworzyw sztucznych, zmieszane odpady z budowy i remontów, opakowania z tekstyBożena Elżbieta Kot
liów, odpady ulegające biode-

Skarbnik
Gminy Dębe Wielkie

21,7 Mg
56,9 Mg
17,2 Mg
7,8 Mg
5,0 Mg
4,0 Mg

gradacji oraz tusze, kleje, lepiszcze i inne
ZORGANIZOWANA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZEZ
URZĄD GMINY UMOŻLIWIŁA MIESZKAŃCOM POZBYCIE SIĘ 28,8 ton TYCH
ODPADÓW
Jolanta Bieńkowska
Podinsp.
Ds. ochrony środowiska

INFORMACJE

INFORMACJE G. O. P. S
KLUB SAMOPOMOCY
„ DZIUPLA ”
W Klubie Samopomocy
„Dziupla” w każdy wtorek
i środę od godz. 10 do godz. 12
odbywają się zajęcia grupy zabawowej dla najmłodszych. W
spotkaniach uczestniczą małe
dzieci wraz z rodzicami.
Zapraszamy najmłodszych do
zabawy.
GRUPA GMINASTYKA +
Po południu we wtorki
i czwartki od godz. 16.00 do
godz. 17.00 odbywają się zajęcia gimnastyczne dla pań.
Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w spotkaniach.

FERIE ZIMOWE
Od dnia 17 lutego do dnia 28 lutego b.r. od godz. 10.00 do godz.
14.00 w okresie ferii zimowych
28 dzieci korzystało z zajęć profilaktyczno-wychowawczych.
W programie przewidziano gry
i zabawy, konkursy, łamigłówki,
zawody sportowe, spektakle teatralne oraz wyjazd na Plac Zabaw do Swobodnej Przestrzeni
w Cisiu.
Podczas ferii rozegrane zostały turnieje w tenisa stołowego,
bilard i piłkarzyki.
Za najciekawszą zabawę
uczestnicy uznali zabawy
z chustą i karaoke. Najwięcej
radości dał uczestnikom udział

APEL DO MIESZKAŃCÓW
O NIEWYPALANIE TRAW

W

dniu 11 marca 2014r.
z powodu bezmyślnego w y palania
traw spłonęło na terenie gminy Dębe Wielkie
10 ha lasu. Widząc nasilającą się tendencję APELUJEMY DO PAŃSTWA o nie
wypalanie traw. W przypadku zaistnienia takiego
zdarzenia będzie wzywana
policja, a co za tym idzie będą nakładane kary. Zgodnie
z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny.
Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń karą grzywny
w wysokości nawet do 5000 zł.
Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który
zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu |
w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Spro-

w różnego rodzaju konkurencjach sportowych. Dzieci brały
też udział w spektaklu pt. „Cudowna lampa Aladyna ” oraz
„ Calineczka” w wykonaniu aktorów z teatru ART-RE
z Krakowa. Spektakle dostarczyły dzieciom niezapomnianych wzruszeń i refleksji. Dzieci miały również okazję odkryć
pasję szydełkowania i robienia
pomponów z wełny. Dużą radość sprawił dzieciom wyjazd na Plac Zabaw „Swobodna Przestrzeń ” w Cisiu, gdzie
dzieciom zapewniono dobrą
zabawę i mnóstwo ruchu.
Wszystkie zajęcia w pierwszym tygodniu ferii odbywa-

ły się pod czujnym okiem p.
Magdaleny Wojnach i p. Małgorzaty Rudnik, a w drugim
tygodniu p. Magdaleny Wojnach i p. Agnieszki Pisarek.

Magdalena Wojnach
specjalista pracy z rodziną

Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik G.O.P.S.

!

wadzanie bezpośredniego
niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone
karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 8 lat.
Oprócz kar, jakie może nałożyć policja czy prokuratura,
w przypadku rolników karę
może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Karą za wypalanie traw może być zatem
zmniejszenie dopłat przysługujących za dany rok o ok.
3%. Sankcja ta nie jest jednak stała i zostaje określona
indywidualnie przy każdym
przypadku wypalania traw.
W zależności od stopnia winy rolnika, może być podwyższona nawet do 5%

Wójt Gminy
Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski
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KULTURA / SPORT

III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

M

imo, że święta już za Nami, to w powietrzu nadal
czuć tę magiczną moc Bożego Narodzenia. Towarzyszące zewsząd kolędy pozwalają
Nam choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia.
Właśnie dlatego w poniedziałek 6 stycznia 2014r., z inicjatywy Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz Radnych Gminy
Dębe Wielkie w szczególności
Pani Renaty Karpińskiej, Elżbiety Bober, Małgorzaty Kamińskiej i Krzysztofa Górnika
odbył się III Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek „Wesoła
Nowina”. Swój udział w organizacji miał również sołtys sołectwa Choszczówka Stojecka
Pan Grzegorz Ruta, który dostarczył i obsługiwał sprzęt nagłośnieniowy. Słowa podziękowania należą się również Pani Katarzynie Rek, która jest
autorką ludowego anioła dla
„Wrzosowianek”, przyjmowała zgłoszenia do przeglądu kolęd oraz udekorowała scenę.
W organizacji imprezy udział
brali również: Pani Emilia Rek,
Pani Ewelina Ruta, Pan Zdzisław Rek, Pani Agnieszka Woźnica. Szczególne podziękowania
organizatorzy składają Zarządowi Domu Kultury w Chrośli
i Radnej Gminy Dębe Wielkie
Małgorzacie Kamińskiej.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 16 tej. W tegorocznej
edycji udział wzięło 38 wykonawców podzielonych na
4 kategorie wiekowe: Przedszkolaki, Uczniowie z klas
0-III, Uczniowie klas IV-VI,
Gimnazjum, młodzież, dorośli i grupy mieszane. Imprezę
z dużym wdziękiem prowadziła Oliwia Karpińska. W tegorocznym jury zasiadły osoby: Piotr Gronek - członek
Zarządu Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, Pani Jolanta Zagożdżon - nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej w Rudze,
Pan Krzysztof Rek - Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim, Pan Mirosław Siwik
- Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie (Przewodniczący Jury), Pani Renata Osica
– Duszczyk - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach oraz
Pani Danuta Graboś reprezentująca Szkołę Podstawową w
Cygance. Jury oceniało dobór
repertuaru, poczucie rytmu,
intonację, własną interpretację/ aranżację oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Jako pierwsi rozpoczęli najmłodsi wykonawcy, którzy
z dużym przejęciem i wdziękiem zaprezentowali przygotowane kolędy i pastorałki. Po zakończeniu występów przedszkolaków jury udało się na naradę.
W tym czasie na scenie wystąpił

Wesoła Nowina

zespół „Raz, Dwa, Trzy” przygotowany przez Panią Monikę
Komudę i Panią Urszulę Buczek
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach.
Na zakończenie prezentacji
kolęd wystąpiły Panie ze Stowarzyszenia „Wrzosowianie”,
które przedstawiły widowisko
kolędowe „Herody”. Ziemia
dębska przez wiele lat słynęła
z tego przedstawienia wykonywanego ostatnio przez zespół
„Dębiacy”. Podczas drugiej
przerwy i obrad jury wystąpił Pan Piotr Gronek z Choszczówki Stojeckiej zapraszając
publiczność do wspólnego kolędowania. W końcu po burzliwej naradzie Przewodniczący Jury ogłosił tegorocznych
laureatów. Jak podkreślił wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, bowiem wszyscy
wykonawcy zasługiwali na
wyróżnienie.
W tegorocznym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek nagrodzeni
zostali:
Kategoria Przedszkolaków:
I miejsce – Adaś Szwajkowski - „Śpicie Pastuszkowie”
II miejsce – Patrycja Nocuń „Lulajże Jezuniu”
III miejsce – Piotr Nowak „Wśród nocnej ciszy”
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dzieci z Przedszkola „DO-RE-MI” z Chrośli za wykonanie „Zimowe

przyszły święta”.
Kategoria
uczniowie klas 0-III
I miejsce – Wesołe Nutki - za
wykonanie kolędy „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”
II miejsce – Zosia Szwajkowska - „Już blisko kolęda”
III miejsce – Wojtek Nowak za
wykonanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem”
Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymała Zuzanna Garbecka
za wykonanie kolędy „ Lulajże
Jezuniu”
Kategoria Uczniowie IV-VI
I miejsce Chór ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Dziś z radością śpiewamy”
II miejsce Dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim - „ O DU FRÖHICHE”
III miejsce – Natalia Kopeć - za
wykonanie „Maleńka miłość”.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Grupa z Choszczówki - „Maleńka miłość”
oraz Joanna Westerlich – za
wykonanie kolędy „Gdy śliczna Panna”.
Gimnazjum, młodzież,
dorośli grupy mieszane
I miejsce – Marta Nowicka, Julia Garbecka, Paulina Smolak „Uciekali uciekali”
II miejsce – Góreccy Górale „Życzenia”
III miejsce – Zespół Ewy Rucińskiej - „ Aniołek Najładniejszy”
Wyróżnienie w tej kategorii

otrzymały Panie ze stowarzyszenia „Wrzosowianie” oraz Zosia i Magda Szwajkowskie - „Przekażcie
znak pokoju”.
Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy, a najmłodsi uczestnicy również sło
dycze ufundowane przez Pana
Krzysztofa Górnika oraz Pana
Marcina Ługowskiego. Wyróżnieni laureaci otrzymali statuetki grających aniołów. Nagrodę specjalną od organizatorów
za kultywowanie tradycji ludowych otrzymało Stowarzyszenie „Wrzosowienie”.
Podczas Gminnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek został także
rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie. Wyróżnienia otrzymali: Góreccy Górale, Przedszkole „DO-RE-MI”
z Chrośli, Małgosia Krzyżew-

ska, Patrycja Nocuń. Nagrody
książkowe dla wyróżnionych
ufundowała Radna Gminy Dębe Wielkie Pani Elżbieta Bober. III Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek okazał się niezwykłym widowiskiem artystyczno – muzycznym, które zapadnie w pamięci wszystkim zgromadzonym, a tradycja wspólnego kolędowania okazuje się być
ciągle pielęgnowana. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz
gratulujemy, a organizatorom
i dobrym duchom imprezy serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy za rok!!!!!
Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji,
promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu

SPORT, KULTURA, AKCJA CHARYTATYWNA – CZYLI Z ŻYCIA HALI SPORTOWEJ

D

ługo oczekiwana hala
sportowa w Dębem Wielkim została w pełni oddana w
ręce mieszkańców na początku
stycznia br.
Niemalże od razu znaleźli się
chętni do prowadzenia zajęć
sportowych. Obecnie w hali
prowadzone są zajęcia z fitness,
zumby, siatkówki, koszykówki,
piłki nożnej, tenisa stołowego.
WIELKI FINAŁ WOŚP
12 stycznia miała miejsce
najgłośniejsza impreza w hali sportowej – Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowany przez Sztab
w Dębem Wielkim, na którego
czele stała Anna Piotrkowicz.
Na ogromny sukces WOŚP
składa się praca wielu wolontariuszy. Program finału uświet-

niły m.in. mecze piłki nożnej
oraz piłki ręcznej, pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także pokaz Taekwon-do z Akademii Sztuk Walki pod przewodnictwem Dawida Matwieja. Na koniec zagrały 3 zespoły
muzyczne: Live, Fire Garden
i Mach Of The Lear. W sumie
udało się zebrać na cele WOŚP
12 504,54 zł.
DĘBSKA GALA SPORTU
Kolejnym ważnym wydarzeniem w hali była Dębska
Gala Sportu (18 stycznia), na
której przyznawano nagrody i wyróżnienia za sportowe
osiągnięcia w 2013r. Imprezę
uświetniły występy artystyczne uczniów z naszej gminy
(np. występy wokalne, zespół
Cheerleaders, grupa taneczna

dziewcząt, chłopców). Na zakończenie na gości i nagrodzonych czekał słodki poczęstunek przygotowany przez „Zajazd pod Dębem”.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
„DĘBE WIELKIE CUP”
19 stycznia odbył się turniej
piłki nożnej halowej „Dębe
Wielkie CUP”, którego organizatorami byli sympatycy lokalnego G.L.U.K.S. „Płomień”.
20 drużyn seniorskich rywalizowało ze sobą w 4 grupach.
Zwycięzcą turnieju okazała się
ekipa z Dębego - „Orły” z Radosławem Malesą na czele.
FERIE NA SPORTOWO
15 lutego uczniowie z terenu naszej gminy konkurowali
ze sobą w turnieju piłki nożnej halowej zorganizowanym

2 KARNAWAŁOWY FESTIWAL FITNESS

W

sobotę 22 lutego na terenie hali sportowej
w Dębem Wielkim w godzinach 15.00- 20.00 odbył się 2
Karnawałowy Festiwal Fitness
pod hasłem „w dobrej formie
przez cały rok”.
Uczestnicy mogli wziąć

8

udział w spotkaniu tematycznym poświęconym bólom kręgosłupa, które poprowadziła
Katarzyna Kaczmarska z Gabinetu Kompleksowej Rehabilitacji REMEDIUM w Mińsku Mazowieckim. Następnie
odbyły się zajęcia prowadzone
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między innymi przez Joannę Rokicka (Dębe Wielkie „ Fitness
dla Pań”), Dorotę Izdebską
(Warszawa TMT), Krzysztofa Rosłaniec (Otwock),
każdy znalazł coś dla siebie
FIMAL CUTS, ABT, KIDS
AEROBIC, ZDROWY KRĘ-

z pomocą gminy Dębe Wielkie, trenera Szymona Góreckiego, dwóch czołowych zawodników K.S. Płomień: Radosława Malesy i Mateusza
Wojdy, nauczyciela w-f mgr.
Pawła Laszuka, koordynatora
hali Rafała Wtulicha oraz wolontariuszy. W szranki stanęło
11 zespołów w 3 kategoriach
wiekowych: klasy 3-4 S.P., 5-6
S.P. oraz gimnazjum. Na zwycięzców czekały puchary oraz
pamiątkowe medale.
Dzień później (16 lutego) do
rywalizacji stanęli starsi zawodnicy w ramach „Turnieju o
puchar Prezesa G.L.U.K.S Płomień”. W sumie gościliśmy 14
ekip z różnych części Mazowsza. Smak wygranej poczuli reprezentanci „Galacticos”
z Radzymina.

Na zakończenie tegorocznych
ferii mieszkańcy gminy mieli okazję podjąć rywalizację
w ramach kolejnej już edycji „Gminnego turnieju tenisa
stołowego”. Tegoroczna impreza przyciągnęła ponad 100
zawodników, którzy byli podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Najlepszym Wójt gminy
Krzysztof Kalinowski wręczył
pamiątkowe statuetki.
FESTIWAL FITNESS
Nowością w naszej gminie
okazał się Festiwal Fitness (22
lutego), który powstał z inicjatywy Joanny Rokickiej. Trening fitness trwał ponad 3 godziny i zgromadził ok. 60 kobiet i mężczyzn. Imprezę urozmaiciły zajęcia TMT, Zumba
Kids, a także wykład z fizjo-

terapeutą na temat kręgosłupa.
W najbliższym czasie w hali sportowej będą miały miejsce: Maraton Zumby i Fitness
Dance (23 marca), mecz Młodej Plus Ligi w piłce siatkowej,
turniej siatkówki dla drużyn
seniorskich oraz V Mistrzostwa Powiatu Mińskiego Taekwon-do ITF Choi Jung Hwa
organizowane przez Akademię
Sztuk Walki. Więcej informacji na stronie gminy oraz na
profilu hali sportowej na Facebook’u. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy na zajęcia sportowe,
z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie.

GOSŁUP czy TMT.
Podczas festiwalu organizatorzy zachęcali do przekazywania 1% dla Marysi Andrzejczyk mieszkającej w Rudzie, która potrzebuje długiej
i kosztownej rehabilitacji. Festiwal odbył się pod Patronatem Wójta Gminy Dębe Wiel-

kie Krzysztofa Kalinowskiego.
Wszystkim uczestniczkom
dziękujemy za obecność oraz
za wspólną zabawę, zapraszamy na kolejną edycję już za rok.
Wszystkich zainteresowanych
zdrowym i aktywnym trybem
życia zapraszamy do udziału
w zajęciach „Fitness dla Pań”

w każdy poniedziałek, środę
w godzinach 1900 i 2005, oraz
w sobotę 745. Zajęcia prowadzi
Joanna Rokicka.

Rafał Wtulich

Konserwator
obiektów sportowych

Zapisy i informacje pod nr.
tel. 666-386-349.

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

D

zień 23 luty 2014r. okazał się być dla Gminy
Dębe Wielkie „sportową niedzielą”, a to za sprawą Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w hali sportowej w Dębem Wielkim.
Turniej został zorganizowany
przez Urząd Gminy Dębe Wielkie w ramach ferii zimowych.
Zawody prowadzono w pięciu
kategoriach:
Szkoła Podstawowa – kl.I-III
Szkoła Podstawowa – kl. IV-VI
Gimnazjum Gminna – klasa I-III
Dziewczęta Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gminne
Open
W sumie wzięło udział ponad
100 zawodników.
Po wyczerpującej rywalizacji
klasyfikacja przedstawiła się
następująco:
Zwycięzcy:
Szkoła Podstawowa
klasa I-III
I miejsce – Jaś Proczek
II miejsce – Daniel Kaczmarek
III miejsce – Gabriel Kaczmarek

KULTURA / SPORT

Szkoła Podstawowa
klasa IV-VI
I miejsce – Piotr Gniado
II miejsce – Oliwier Makowski
III miejsce – Jakub Piotrkowicz
Gimnazjum Gminne
klasa I-III
I miejsce – Jakub Kacprzyk
II miejsce – Bartłomiej Siwiec
III miejsce – Dawid Ostrowski
Dziewczęta Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum
I miejsce – Karolina Biernacka
II miejsce –Weronika Bogusz
III miejsce – Aleksandra Gańko
Open
I miejsce – Pani Katarzyna Gańko
II miejsce – Pan Patryk Piwek
III miejsce – Pan Mariusz Maciołek
Jak co roku zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
kategorii zostali nagrodzeni
statuetkami i pamiątkowymi
dyplomami, które ufundował
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski.
Dziękujemy wszystkim za
pomoc w przeprowadzeniu
i organizacji turnieju i zapraszamy za rok.

KULISY PRACY NAD KOMIKSEM

P

odczas obchodów 183.
rocznicy bitwy pod Dębem
Wielkim ukaże się komiks
przedstawiający w atrakcyjny
sposób losy bitwy. Czytając
komiks, zapewne wielu z Was
będzie się zastanawiać, jak
taki komiks powstaje. Muszę
przyznać, że jest to dość skomplikowany proces.

Kiedy dowiedziałem się, że gmina planuje wydanie komiksu na
temat bitwy pod Dębem Wielkim, wydało mi się to bardzo interesujące. Zawodowo zajmuję się
rysunkiem, animacją oraz grafiką reklamową i zawsze marzyłem o pracy nad albumem komiksowym. Był tylko jeden kłopot styl w którym rysuję to „cartoon
style”, a nie rysunek realistyczny.
Natychmiast pomyślałem o artyście rysowniku, Rafale Mrozie,
który specjalizuje się w realistycznych rysunkach batalistycznych. I tak powstał nasz duet.

W październiku 2013r. rozpoczęliśmy pracę nad komiksem.
Pracę trzeba było podzielić na
poszczególne etapy. Koordynowałem projekt, napisałem scenariusz, nałożyłem kolor i przygotowałem całość do druku. Rafał
wykonł wszystkie rysunki w tuszu. Każdy etap pracy był konsultowany z wójtem Krzysztofem
Kalinowskim oraz jego zespołem.
Aby napisać scenariusz musieliśmy dokładnie zapoznać się z literaturą dotyczącą tamtego okresu
historycznego. Część materiałów
otrzymaliśmy od gminy Dębe
Wielkie, a inne pozycje, takie jak
pamiętniki, reprodukcje obrazów,
książki i opracowania historyczne
pozyskiwaliśmy z innych źródeł.
Ogólny plan komiksu pomógł w
rozpisaniu poszczególnych scen
(tak zwanych „storyboardów”),
które miały się dziać na każdej
kolejnej stronie komiksu. Na
podstawie „storyboardów” zosta-

ły wykonane szkice w ołówku.
Dodatkowo powstał projekt okładki, stron technicznych oraz kolorowanek dla dzieci, razem 66 stron.
Każdy zaakceptowany szkic pokryty został tuszem, a potem następował cały proces graficznej
obróbki komputerowej:
skanowanie rysunków do komputera, nakładanie koloru przy użyciu tableta, dodawanie „dymków”
z tekstami oraz ramki. Tak obrobione rysunki składałem w całość,
aby spełniały normy drukarskie.
Tworząc komiks historyczny należy przykładać wagę do szczegółów historycznych oraz do wyglądu i ubiorów postaci. Dlatego
też, mimo, iż komiks może wydawać się formą „łatwą i przyjemną”, napotkaliśmy pewne trudności przy jego tworzeniu. Przede
wszystkim - małą ilość materiałów, szczególnie wizualnych. Mogliśmy korzystać jedynie z opisów znalezionych w książkach

historycznych i pamiętnikach, a
także z obrazów, gdzie często nie
było widać szczegółów, a kolory
nie odpowiadały tym podanym w
opisach historycznych. Niektórych oddziałów wojsk nie można
było w ogóle znaleźć w opisach
graficznych. Zdarzało się też, że
w różnych źródłach zamieszczano sprzeczne informacje odnośnie szczegółów przebiegu walk.
Praca nad komiksem wzbogaciła naszą wiedzę i wyobrażenie o
tamtym dramatycznym okresie
historycznym i ówczesnych wydarzeniach, w których uczestniczył nasz naród.
Mamy nadzieję, że lektura naszego komiksu również i Państwa
zainspiruje do refleksji.

niowego, aby nagrać dialogi do
historycznych postaci które pojawiają się w scenariuszu.
Sporą część pracy zajęło nam także tworzenie materiałów dodatkowych, nie występujących w samej
grze per se. Były to animacje które rozpoczynają i kończą grę, jedna animacja rysunkowa odgrywająca się po przejściu pierwszego poziomu, a także filmik promujący grę i materiały graficzne,
takie jak okładka do gry czy baner reklamujący.

Wielkim” to było dla mnie duże
wyzwanie programistyczne. Musiałem rozwiązać wszystkie kwestie – począwszy od wyświetlania
animacji żołnierzy, generowania
pola bitwy, terenów, przesuwania mapy, przełączania między
jednostkami, zapisywania informacji, wybierania i udostępniania
odpowiednich poziomów graczowi – dosłownie wszystko musiało powstać od zera. Droga, jaką
przeszliśmy w trakcie projektowania gry, była bardzo trudna –
gdy rozwiązywaliśmy jeden problem, nagle pojawiał się kolejny.
Tak było chociażby z animowaniem postaci – każda z nich ma w

sobie 32 rodzaje animacji, a wyświetlać należy tylko jedną, dopasowaną do sytuacji – biegu, ataku
czy przyjmowania swojej pozycji.
Po kilku dniach pracy nad algorytmem, w końcu udało się stworzyć kod, który w pełni mnie satysfakcjonował.
Jesteśmy bardzo wdzięczny
Gminie Dębe Wielkie, że zaufali
nam i powierzyli projekt gry, która dotyczy tak ważnego w historii
polski wydarzenia. Praca nad tym
była jednocześnie wyzwaniem,
ciężkim zadaniem, ale również
przygodą, z której mogliśmy wiele się nauczyć.

NAJLEPSZE GOSPODYNIE DOMOWE KULISY PRACY NAD GRĄ KOMPUTEROWĄ

D

nia 11 marca 2014r. miała miejsce kolejna edycja
Gminnej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii organizowana przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz Terenowy
Zespół Doradczy w Mińsku
Mazowieckim. Na to spotkanie przybyła również przedstawicielka Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział Siedlce Pani Anna Matyszczak.
W olimpiadzie wzięło udział
19 uczestniczek z terenu całej Gminy Dębe Wielkie. Test
zawierał 40 pytań z zakresu
obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Tegoroczną zwyciężczynią
Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i
Ekologii z wynikiem 30 pkt

została Pani GRAŻYNA
BANKIEWICZ z Dębego
Wielkiego. Drugie miejsce
zajęła także mieszkanka Dębego Wielkiego Pani BARBARA TRUSZEWSKA z
wynikiem 27 pkt. Pasjonująca była walka o trzecie miejsce. Wobec takiej samej liczby punktów (24 pkt), które
uzyskały 3 Panie: Pani Anna
Ładno, Pani Hanna Brączek
oraz Jolanta Abramowska konieczna była dogrywka.
Po przeprowadzonej dogrywce trzecie miejsce zajęła Pani
JOLANTA ABRAMOWSKA
z Dębego Wielkiego. Wszystkie Laureatki będą reprezentować naszą Gminę podczas
Olimpiady Powiatowej. Trzymamy za nasze wspaniałe gospodynie kciuki !
Uczestniczki
otrzymały
nagrody, które ufundował
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski.

N

a początku trzeba było
przyjrzeć się dokładnie historycznym opracowaniom. Na
ich podstawie przemyśleć strategię, jakie misje gracz będzie miał
do pokonania, jakie postaci znajdzie na swej drodze. Kiedy mieliśmy to, równolegle rozpoczęliśmy prace nad silnikiem gry, oraz
animacjami postaci. Na potrzeby
animacji, nagraliśmy kamerą rzeczywiste ruchy ludzkie, co mamy
nadzieję dobrze odwzorowaliśmy
w samej grze. Potem trzeba było
przygotować wszystkie grafiki,
tła, plansze ładowania poziomów,
mapy, obiekty, menu. W międzyczasie weszliśmy do studia nagra-

Stanisław Zarychta – grafik/projektant:

Gra „Wygraj Bitwę pod Dębem

Marcin Skoczek,
artysta grafik,
współautor
„Bitwy pod Dębem
Wielkim 1831”

Mariusz Jakowienko –
główny programista
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stycznia 2014r. odbyła się
trzecia w historii Gminy Dębe Wielkie gala sportu,
w trakcie której wręczone zostały pamiątkowe statuetki za
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Głównym celem Imprezy jest promocja osiągnięć sportowych
zawodników pochodzących z
terenu Gminy Dębe Wielkie
oraz rozwój tej formy aktywności wśród wszystkich mieszkańców Gminy. Jest to również
doskonałe miejsce na wymianę
doświadczeń z zakresu sportowego życia społeczności lokalnej i doskonała kolebka dla nowych inicjatyw z tego zakresu.
Uroczystości rozpoczęły się
piosenką Marty Cudni uczennicy Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim. Następnie prowadzący imprezę Alicja
Wincenciuk i Damian Murach
dokonali uroczystego powitania wszystkich uczestników
i gości. W uroczystości udział
wzięli m.in.: Pan Antoni Jan
Tarczyński Starosta Powiatu
Mińskiego, Pan Leszek Celej
Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku województwa
mazowieckiego, Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Pan Mirosław Krusiewicz Dyrektor
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim województwa mazowieckiego, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, Radni Powiatu Mińskiego: Pan Ireneusz Piasecki, Pan Marcin Nowak, Radni
Gminy Dębe Wielkie na czele
z Przewodniczącym Rady Panem Mirosławem Siwikiem,
Pan Karol Chróścik Zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie, Pani Bożena Kot Skarbnik
Gminy Dębe Wielkie, Pan Sta-

nisław Kierat Sekretarz Gminy Dębe Wielkie, dyrektorzy
gminnych szkół i przedszkola,
Pan Ryszard Łodziński - Prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej
w Warszawie, Pan Stanisława
Kander Przewodniczący Komisji Odznaczeń Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
w Warszawie, Pan Józef Tkaczyk Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Mińsku Mazowieckim, Pan Jacek Tomkiewicz Prezes Klubu Kolarskiego „V-MAX” Mińsk
Mazowiecki, Pan Mirosław
Garbecki Prezes Gminno-Ludowo-Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Płomień” Dębe Wielkie, Pan Andrzej Popławski Prezes firmy „Anwa
-Tech”, Pan Piotr Protasiewicz
właściciel firmy „EKWOS”,
Pani Izabella Pietrzykowska
Dyrektor Departamentu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Pani Bożena Adamiec Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Pani Agata Kulma Przedstawiciel Oddziału SK Bank
w Mińsku Mazowieckim, sołtysi, media, mieszkańcy gminy.
Następnym punktem Dębskiej Gali Sportu 2014 była
prezentacja Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa
Kalinowskiego poświęcona
gminnym inwestycjom. Wójt
omówił inwestycje jakie zostały wykonane w roku 2013,
a także przedstawił plany na
przyszłość – m.in. projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Cygance oraz kilku placów zabaw na terenie gminy.
Po wystąpieniu wójta na parkiecie zaprezentowała się drużyna dziewcząt Cheerleaders
ze Szkoły Podstawowej w Dę-

bem Wielkim. Następnie
pr z yszła
kolej na
uroczyste
wręczenie nagród
głównych
oraz nagród specjalnych Dębskiej gali sportu. Narody i dyplomy zostały wręczone przez
przewodniczącego kapituły
konkursowej Pana Tomasza
Rucińskiego oraz pomysłodawcę – gospodarza Dębskiej
Gali Sportu 2014 Pana Krzysztofa Kalinowskiego.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Nagrodę specjalną kapituły za
całokształt działań na rzecz
rozwoju sportu otrzymał Pan
Stefan Siporski. Jak podkreślono w uzasadnieniu wieloletnia
działalność i zaangażowanie
Pana przyczyniła się do promocji piłki nożnej.
W poszczególnych kategoriach
statuetki otrzymali:
W kategorii Najlepszy Sportowiec – Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymała Julia Saganowska ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Nagrodę II stopnia otrzymała
Weronika Tkaczyk ze Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim
Nagrodę III stopnia otrzymał
Kamil Buczek ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
W kategorii Najlepiej Rokujący
Zawodnik - Szkoły Podstawowe:
Nagrodę otrzymał Maksymilian Lisiewski ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
W kategorii Najlepsza Drużyna – Szkoły Podstawowe:
Nagrodę I stopnia otrzymała
drużyna chłopców w unihokeju ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim w składzie:
Kamil Buczek, Przemysław

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA DZIECI

T

egoroczne ferie zimowe
w gminie Dębe Wielkie
rozpoczęły się Turniejem Piłki Nożnej Halowej dla dzieci,
który odbył się 15 lutego 2014r.
w hali sportowej w Dębem
Wielkim. Turniej został zorganizowany przez Urząd Gminy
Dębe Wielkie.
Do rywalizacji przystąpiło 11
drużyn. Zawody prowadzono
w 3 kategoriach.
Po wyczerpującej rywalizacji
klasyfikacja przedstawiła się
następująco:
Szkoła Podstawowa
kl.III-IV
(DZIECI W WIEKU: 9-10,
ROCZNIK: 2003 ORAZ 2004)
I miejsce – SP Dębe Wielkie,
Kapitan: Maksymilian Lisiewski
II miejsce – SP Dębe Wielkie

10

„FC Toster”,
Kapitan: Maya ViVarelli
Szkoła Podstawowa
kl. V-VI
(DZIECI W WIEKU: 12-13,
ROCZNIK 2001 ORAZ 2002)
I miejsce – SP Cyganka 1,
Kapitan: Bartłomiej Wieczorek
II miejsce – SP Dębe Wielkie
„Topaz Extreme”,
Kapitan: Krystian Czerwiński
III miejsce – SP Ruda,
Kapitan: Patryk Przybylski
IV miejsce – SP Dębe Wielkie
„Champions”,
Kapitan: Jakub Piotrkowicz
Gimnazjum Gminne
kl. I-III
(MŁODZEŻ W WIEKU:
14-16, ROCZNIK 1998- 2000)
I miejsce – Gim. Dębe Wielkie
„ Galactikos”

Kapitan: Bartek Woś
II miejsce – Gim. Dębe Wielkie „FC po Nalewce”
Kapitan: Mateusz Ićkiewicz
III miejsce – Gim. Dębe Wielkie „FC Dębiaki”
Kapitan: Jakub Rogala
Najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub Soszka, natomiast królem strzelców Michał Malesa.
Zdobywcy czterech pierwszych miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz pamiątkowymi dyplomami, które
ufundował Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. Nagrodę i dyplom otrzymał także najlepszy bramkarz
i król strzelców.
Nagrody zwycięzcom wrę-
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Żelazowski, Radosław Tkaczyk, Karol Szymczuk, Przemysław Nowak, Adam Siporski, Bartłomiej Siwiec, Artur
Soćko, Kacper Pyrek, Konrad
Gańko, Dawid Kaczorek.
Nagrodę II stopnia otrzymała drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim w tenisie stołowym
w składzie: Wiktoria Ładno, Weronika Tkaczyk, Kinga Woźnica
Nagrodę III stopnia otrzymała
drużyna drużyna cheerleaders
ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim w składzie: Julia
Kalinowska, Kinga Królikowska, Maria Brzóska, Ewelina
Nowak, Justyna Zawada, Wioleta Walesiak, Julia Saganowska, Justyna Nieborek, Weronika Kaczmarek.
W kategorii Najlepszy sportowiec – Gimnazjum Gminne:
Nagrodę otrzymała Martyna
Majszyk
W kategorii Najlepszy nauczyciel wychowania fizycznego:
Nagrodę otrzymał Grzegorz
Wojda ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim
W tej kategorii wyróżnienie
otrzymała także Pani Bożena
Wiącek ze Szkoły Podstawowej w Rudzie.
W kategorii Najlepszy Sportowiec – kategoria Open:
Nagrodę I stopnia otrzymała Małgorzata Pyrek z Klubu
Kolarskiego V-MAX Mińsk
Mazowiecki „Szkółka Dębe
Wielkie”
Nagrodę II stopnia otrzymała
Monika Wtulich ze Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki

czył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim
Krzysztof Rek.
Tak aktywnie spędzona pierwsza sobota ferii na pewno da się zapamiętać miło i wspominać ją będzie każdy
uczestnik zawodów.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu i organizacji turnieju (m.in. Pawłowi Laszuk - nauczycielowi
WF z Gimnazjum Gminnego,
Radosławowi Malesa oraz Mateuszowi Wojdzie - zawodnikom Gminnego Klubu Sportowego „Płomień” Dębe Wielkie, wszystkim wolontariu-

Nagrodę III stopnia otrzymała Katarzyna Mazurowska ze
Stowarzyszenia
Akademia
Sztuk Walki
W kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik – kategoria Open:
Nagrodę otrzymał Jakub Soszka z Klubu Kolarskiego V-MAX Mińsk Mazowiecki
„Szkółka Dębe Wielkie”
W kategorii Najlepsza Drużyna – kategoria Open
Nagrodę otrzymała Drużyna siatkarska „Torpedo” Dębe Wielkie w składzie: Patryk
Piwek, Bartosz Malesa, Eryk
Sadurek, Damian Zawadzki,
Kamil Kalinowski, Robert Zawadzki, Grzegorz Piotrkowicz,
Piotr Piotrkowicz, Rafał Piotrkowicz, Marcin Świstak, Bartłomiej Brączek, Wojciech Jackiewicz, Arek Czerwiński.
W kategorii Najlepszy Trener/
Instruktor
Nagrodę otrzymał Piotr Kiszczak z Gminno Ludowo
Uczniowski Klub Sportowy
„Płomień” Dębe Wielkie.
Laureaci nagród I stopnia
otrzymali oprócz pamiątkowych statuetek również nagrody rzeczowe oraz bony na zakupy sprzętu sportowego.
Podczas Dębskie Gali Sportu 2014 nagrody za uzyskane osiągniecia szosowe w roku 2013 otrzymali także podopieczni Pana Jacka Tomkiewicza Prezesa Klubu Kolarskiego „V-MAX” Mińsk
Mazowiecki ze Szkółki z Dębego Wielkiego: Małgorzata Pyrek, Izabela Wiercioch,
Ewelina Nowak, Przemysława

Nowak, Jakuba Soszka, Dawid
Ostrowski.
Na zakończenie Pan Stanisław Kander Przewodniczący Komisji Odznaczeń Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej w Warszawie wręczył
srebrną odznakę Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu, Januszowi Książek oraz Elżbiecie
Flig, złotą odznakę otrzymał
Pan Józef Tkaczyk.
Dębską Galę Sportu 2014 zakończyła piosenka w wykonaniu uczennicy Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim – Kamili Bakuły. Dębska
Gala Sportu 2014 dostarczyła
wszystkim zebranym gościom
niezapomnianych
doznań
i wrażeń estetycznych, a to
za sprawą oprawy scenicznej
i muzycznej. W trakcie wręczania nagród swoje umiejętności taneczne zaprezentowały
m.in. dziewczęta z Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim,
drużyna dziewcząt Cheerleaders ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim. Swoim
tańcem zachwyciła również
grupa chłopców z Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim.
Organizatorem Dębskiej Gali
Sportu 2014 była Gmina Dębe
Wielkie.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

szom: Bartek Milewski, Mateusz Ostrowski, Konrad Gańko,
Cezary Zawada, Damian Murach, Ola Modzelewska, Mateusz Góralski, zawodnikom
turnieju, kibicom, druhom
jednostki OSP Dębe Wielkie,
którzy dbali o bezpieczeństwo
uczestników, a także wszystkim opiekunom za zorganizo-

wanie drużyn i opiekę nad nimi podczas trwania turnieju.

Katarzyna Padzik

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

Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji, promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu
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GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

T

egoroczny Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie, odbył się 9 marca
2014r. w nowo wybudowanej
hali sportowej przy Zespole
Szkół w Dębem Wielkim.
Do rywalizacji przystąpiło aż
15 drużyn: „Koma”, „Na Luzie”, „Czarna Izolacja”, „Oldboys Team”, „OKS Brzozowa”,
„Walercin”, „Nafciarze”, „Galacticos Husares”, „Orły z Orlika w Planach”, „Prezes i Spółka”, „Sami Swoi’, „Płomień JR
I”, „Płomień JR II”, „Plastmen”, „Nieznani Sprawcy”.
Drużyny rywalizowały pomiędzy sobą w trzech grupach. Do ćwierćfinału zakwalifikowały się na następujące drużyny: „Koma, „Prezes
i Spółka”, „Sami Swoi’, „Płomień JR I”, „OKS Brzozowa”,
„Nafciarze”, „Orły z Orlika
w Planach” „Nieznani Sprawcy”.
W półfinale zacięcie rywali-

ny: „Koma”, „Prezes i Spółka”,
„Sami Swoi’, „OKS Brzozowa”,
Po wyczerpujących zmaganiach w finale spotkały się
drużyny: „Koma”, „Prezes
i Spółka”, „Sami Swoi”.
Finał okazał się być zwycięskim dla drużyny: ”PREZES
I SPÓŁKA” i to Oni zdobyli
Główną nagrodę – czyli Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Oto zwycięzcy: Kapitan
drużyny Mirosław Garbecki,
Przemysław Bortkiewicz, Kamil Czumaj, Kamil Tymiński,
Mirosław Czmoch, Łukasz
Szydłowski, Michał Amboźkiewicz, Paweł Chomka, Patryk Karpiński.
Drugie miejsce zajęła drużyna „KOMA” w składzie: Kapitan drużyny Piotr Kiszczak,
Marcin Pechcin, Daniel Smuga, Kamil Nidzgorski, Kamil
Konowrocki, Kamil Dróżdź,
Mateusz Kowalczyk, Rado-

sław Malesa.
W meczu o III miejsce drużyna „SAMI SWOI” w składzie:
Kapitan drużyny: Wojciech
Jackiewicz, Mateusz Kacprzyk, Radosław Miros, Grzegorz Siporski, Jarosław Siporski, Szymon Górecki, Rafał
Gawęda, Jarosław Konowrocki wygrała z drużyną „OKS
BRZOZOWA” reprezentującą
Sołectwo Cięciwa, Cezarów
w składzie: Kapitan druzyny:
Andrzej Biernacki, Marcin
Biernacki, Krzysztof Biernacki, Michał Biernacki, daniel
Gańko, Andrzej Staruch, Jacek
Kwas, Mariusz Chmielewski,
Sławomir Rozbicki.
Wszystkie cztery drużyny
zostały nagrodzone pucharami
i dyplomami,
a za zajęcie trzech pierwszych
miejsc drużyny otrzymały także medale. Wszystkie nagrody
ufundował Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinow-

ski.
Królem strzelców turnieju został RADOSŁAW
MALESA
z drużyny „KOMA”,
najlepszym bramkarzem JAROSŁAW
KONOW RO C K I
z drużyny
„SAMI SWOI”, najlepszym zawodnikiem
turnieju został MARCIN BIERNACKI
z drużyny „OKS
BRZOZOWA”. Zawodnikom
zostały wręczone statuetki i
pamiątkowe dyplomy oraz indywidualne nagrody, które
ufundował Prezes G.L.U.K.S
„Płomień” Pan Mirosław Garbecki.
Dla wszystkich zawodników
organizatorzy
przygotowali poczęstunek. Każdy z nich
po wyczerpującej rywalizacji
mógł zregenerować siły, posila-

jąc się pyszną grochówką przyrządzoną tradycyjnie przez
„gminnego kucharza” Pana
Tadeusza Wójcika oraz słodkościami ufundowanymi przez
sponsorów w szczególności
Piekarni Cukierni Gromulscy.
Wójt Krzysztof Kalinowski
dziękuje wszystkim organizatorom imprezy, zawodnikom turnieju, kibicom, sędziom, druhom jednostki OSP Dębe Wielkie, którzy dbali o bezpieczeń-

stwo uczestników, a także sponsorom z Gminy Dębe Wielkie:
Właścicielom sklepów: Piekarnia Cukiernia Gromulscy, Cukiernia „Miś”, „A & M” s.c De
likatesy, „Benek”, „He-Man”,
PHU „Global”, Z.P.H Delfin Sp.
jawna, International Plastic Polska Sp. z o. o., za okazaną pomoc w zorganizowaniu tak udanej imprezy sportowej.

O 20.00 zakończyliśmy nasze wspólne WOŚP-owanie
tradycyjnym wypuszczeniem
Światełka do Nieba. W naszym dębiańskim wydaniu był
to pokaz fajerwerków, w którego przeprowadzeniu pomogli
nam nasi wspaniali strażacy.
Klika słów o naszych pracowitych wolontariuszach. Zaplecze
mieliśmy dość okazałe. Liczną
młodzież gimnazjalną, dzieci z podstawówki, nauczycieli ze Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim, ze Szkół Podstawowych: Ruda i Górki, Gminnego Przedszkola, pracowników Urzędu Gminy, członków
organizacji pozarządowych,
a także wielu osób prywatnych.

W efekcie 20 osób przy puszkach, 20 wspomagających oraz
kilkudziesięciu wolontariuszy
do pomocy przy organizacji imprezy, jej obsługi w trakcie oraz
przy pracach porządkowych.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wolontariuszom,
partnerom, sponsorom oraz
licznym uczestnikom imprezy za wspólne granie. Zebraliśmy oficjalnie: 12 546,96
zł na WOŚP dobrze się przy
tym bawiąc. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku spotkamy
się jeszcze w większym gronie.

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”
WIELKIE SERCA
W WIELKIM DĘBEM
22 Finał WOŚP w Dębem to
przede wszystkim mega pozytywna atmosfera imprezy
możliwa dzięki zaangażowaniu mnóstwa wolontariuszy
i wsparciu partnerów oraz
sponsorów. Jednym słowem
„Wielkie Serca w Wielkim Dębem” a wszystko to w naszej
Gminie po raz pierwszy dla Orkiestry, która grała w tym roku
dla Juniorów i Seniorów.
12 stycznia w niedzielę od samego rana 20 wolontariuszy,
zaopatrzonych w identyfikatory
i puszki ruszyło kwestować na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byli wszędzie,
przed kościołami, w sklepach,
w trakcie orkiestrowego grania, wszędzie tam gdzie mieli
się pojawić, nie patrząc na nie
sprzyjające warunki pogodowe
stali i zbierali datki.
O godzinie 15.00 ruszyliśmy
w Hali Sportowej w Dębem
Wielkim z naszym programem. Były atrakcje dla najmłodszych, nieco starszych
i najstarszych m.in.:

- turniej piłki nożnej halowej „Dębska halówka dla 22
WOŚP”, w którym brali udział
uczniowie szkół podstawowych z Gminy Dębe Wielkie,
w przerwie zaprezentowano pokaz tańca współczesnego przygotowany przez studio
Flash Dance,
- pokaz taekwon-do i samoobrony w wykonaniu Akadami Sztuk Walki,
- pokaz ratownictwa medycznego z wieloma atrakcjami
angażującymi widownię, a w
szczególności najmłodszych
przygotowany przez strażaków
z OSP Dębe Wielkie,
- koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu uczniów,
nauczycieli i gości Szkoły Muzycznej Missio Musica
- animacje z chustą dla najmłodszych oraz twórczy kącik przy sztalugach „od serca
dla serca” przygotowane przez
wolontariuszy.
- punkt medyczny prowadzony przez nową Przychodnię w
Dębem, w którym można było
zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru czy zasięgnąć fa-

STOWARZYSZENIE SOSENKA

M

iesiące zimowe obfitowały w ciekawe wydarzenia związane ze Świętami
Bożego Narodzenia i karnawałem. W trosce o bezpieczeństwo 4 grudnia dzieci obejrzały bajkę Studia Artystycznego
Premiera „Pierwsza pomoc
w Bajkolandii”.
6 grudnia w naszym przedszkolu przeżywaliśmy Mikołajki. Dzień ten uatrakcyjnili rodzice, przygotowując dla

swoich pociech upominki, które przyniósł do sali św. Mikołaj.
Przed świętami bawiliśmy się
w piekarzy-cukierników. Dzieci wycinały z piernikowego
ciasta choinki, mikołaje, ptaszki i gwiazdki, a po upieczeniu
ozdabiały lukrem i kolorowymi
perełkami. Degustacja odbyła
się podczas wspólnej Wigilii.
W styczniu przygotowaliśmy
się do karnawałowej zabawy
oraz Dnia Babci i Dziadka.

chowej porady lekarza
- kawiarenka „cafe Dębe” prowadzona przez panie z Koła
Emerytów w Dębem Wielkim
i Chrośli oraz Stowarzyszenie
Wrzosowianki. Panie do kawy
i herbaty serwowały wyroby
własne oraz produkty Piekarni
Cukierni Gromulski, a dekoracją wnętrza zajęła się Restauracja Dębianka.
- Orkiestrowe Studio Urody,
do którego kolejka nie miała
końca, mogło zaistnieć, dzięki
współpracy naszego dębskiego salonu: Avangarda oraz wolontariuszy. W „siema shop”
można było nabyć ciekawe gadżety WOŚP oraz przeróżne
rzeczy otrzymane od darczyńców (Dax-Cosmetics, Swobodna Przestrzeń, Ocean Urody, Dom i Ogród, Komatsu,
Restauracja Dębianka, Zajazd
pod Dębem)
- sponsoring imprezy APPORT Logistyka, Market u
Wieczorów, AUTO KOT s.c. ,
Centrum Ogrodzeń Konstruktor, FHU Matis, KOMA,
- natomiast o pełny brzuszek
naszych wolontariuszy dbała
Na tę okoliczność stworzyliśmy piękne korony a dla dziadków malowaliśmy serduszka.
Uroczystość odbyła się w sobotę 25 stycznia 2014 roku.
Zaśpiewaliśmy piosenkę „Wesoła babcia”. W wierszu pt.
„Dla babci i dziadka” złożyliśmy życzenia, a występ zakończyliśmy tańcem przy piosence „Wesoła zabawa”. Podczas
zabawy choinkowej po raz kolejny pojawił się św. Mikołaj

Pizzeria Drewutnia
- czerwony klimat na hali sportowej udało nam się uzyskać
dzięki Zajazdowi pod Dębem.
Na koncert plenerowy złożyły się z trzy występy. Na początek, w dobry nastrój wprowadziła wszystkich kapela Live.
Zaprezentowali repertuar, w
którym dosłownie każdy znalazł coś dla siebie. Następnie
dobry humor imprezowiczów
nie ustawał dzięki Fire Garden,
a mocne brzmienie Mach Of
The Year dało nam wystarczającą ilość rockowego klimatu.
Zespoły zagrały na scenie
przygotowanej w czerwonej
naczepie udostępnionej przez
firmę Timex.
W trakcie trwania imprezy
można było podziwiać świetne czerwony wozy naszych
gminnych jednostek Straży
Pożarnej: Dębe Wielkie, Jędrzejnik, Ruda Górki, Cyganka oraz motocykle „Gremium
MC” - klubu motocyklowego
z Halinowa.

z workiem pełnym słodkich
paczek. W trakcie spotkania
popisywaliśmy się umiejętnościami i wiedzą zdobytą w
przedszkolu. W konkursie na
najciekawszy strój karnawałowy również zdobyliśmy atrakcyjne nagrody.
Obecnie z utęsknieniem czekamy na prawdziwą wiosnę.
Chodzimy na wycieczki i wyglądamy jej z utęsknieniem.

Anna Piotrkowicz
Szef Sztabu

Krystian Kędziora
Prezes Stowarzyszenia
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W RUDZIE
„W STRONĘ MARZEŃ”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

FERIADA 2014

Z

a nami III Edycja Feriady
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” we współpracy z Ogniskiem Artystyczno-Edukacyjnym „Rozwiń Skrzydła” przy
wsparciu finansowym Gminy
Dębe Wielkie oraz pracy wolontariuszy nauczycieli i rodziców. Zajęcia odbyły się w
I tygodniu ferii w Nowej Hali Sportowej oraz Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
i wzięło w nich udział ponad 70
dzieci w wieku szkolnym kl. I-VI z Gminy Dębe Wielkie.
MUZYKA,
PYSZNOŚCI I ŚPIEW
W tym roku Feriadę rozpoczęliśmy w meksykańskim
klimacie. Była interesująca
prelekcja z wystawą fotografii,
którą poprowadził Pan Marek
Łasisz - archeolog, podróżnik,
kulturoznawca oraz twórcze
warsztaty rękodzieła Pani Doroty Łasisz, na których powstały kolorowe girlandy oraz
malowane doniczki techniką
Televera. Dla lubiących się fotografować przewidziano sesję
w oryginalnym meksykańskim
ponczo i sombrero. Nie zabrakło również gorących rytmów,
które miały miejsce na następnych warsztatach – tzw. bębniarskich zorganizowanych
przez Szkołę Muzyczną Missio Musica. Po takich chwilach natchnienia, nastał czas
pasji tworzenia – np. malarstwa na zajęciach plastycznych

Pani Pauliny Auch oraz kulinarnych zabaw MasterChefa
poprowadzonych przez Szefa
Kuchni Panią Bożenę Buczek.
W profesjonalnym stroju-fartuchu i nakryciu głowy, oraz
przy obfitym stole powstawały najróżniejsze pyszności
– palce lizać!!! Natomiast na
kolejnych zajęciach – ogrodniczych – przeprowadzonych
przez Centrum Ogrodnicze
Aura- dzieci dowiedziały się
podstawowych wiadomości
o uprawie ziół oraz miały możliwość zasadzenia wybranego
ziółka: bazylii, oregano, mięty,
itp.. do swojej meksykańskiej
doniczki.
W DROGĘ, RUSZAJMY
W DROGĘ…
Kolejną atrakcją – była wycieczka, a raczej wycieczki.
W tym roku zainwestowaliśmy
w nasz powiat. Na wstępie - był
wypad do Centrum Rozrywki
Planeta w Mińsku Mazowieckim na kręgle i bilard oraz wyjazd na basen i kulki do Sali
Zabaw Wesoła Planeta. Miłym
zaskoczeniem okazała się wycieczka do kameralnego kina w
Mrozach. Dla dzieci przyzwyczajonych do multipleksowych
kin z popcornem, to kino z
pewnością było pozytywną nowością. Kolejną atrakcją były
odwiedziny w gospodarstwie
agroturystycznym w Rudce.
Tutaj, kilka pełnych godzin,
na łonie natury, dzieci miały
możliwość wyładować swoje
nadmiary energii. Na skutek
zmian pogodowych, zaplanowany kulig – został zastąpiony
przejażdżkami bryczką. Była
również jazda na kucyku, zabawy z kozą oraz obowiązkowo
ognisko z kiełbaskami. Przesympatyczna trzypokoleniowa
rodzina, zapewniła tak beztroskie warunki, że zabawie nie
było końca…
SPORT TO ZDROWIE
Końca, również nie było na

zajęciach sportowych, których
w harmonogramie Feriady
również nie zabrakło. Dla miłośników sportu i nie tylko –
były mecze piłki halowej, rozgrywki tenisa oraz inne gry i
zabawy sprawnościowe poprowadzone przez sportowca Pana Rafała Wtulicha.
Z pewnością kondycja naszych
podopiecznych została mocno
poprawiona.
Na zakończenie feriady –
ostatniego dnia - organizatorzy przewidzieli turniej tenisa, podczas którego wyłoniono
zwycięzców:
I miejsce:
Jakub Piotrkowicz – VB,
II miejsce:
Sławomir Piotrzkowicz – VB,
III miejsce:
Piotr Kanclerz – IVA
Dziękujemy i zapraszamy za rok
Na uroczystym wręczeniu
dyplomów oraz pamiątkowych medali Feriady 2014 byli zaproszeni goście: Pan Karol
Chruścik – Z-ca Wójta, Pan
Krzysztof Rek – Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Aleksandra
Nowak – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Anna
Piotrkowicz – Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z Uśmiechem”. Po wspólnej fotografii na feriadowiczów czekała
jeszcze jedna – ostatnia niespodzianka. Spotkanie z twórcą baśni i bajek Panem Michałem Malinowskim, który swoimi opowieściami, zabawami
z klockami mubabao, pobudził
każdy umysł – zarówno tych
małych jak i dużych, by wprowadzić w świat dziecinnych
marzeń…. I tym akcentem –
MARZENIAMI – zamknęliśmy Feriadę 2014.
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła
z uśmiechem”

„WRZOSOWIANKI”

O

kres jesienno-zimowy
członkowie Stowarzyszenie „Wrzosowianie” spędzili
bardzo aktywnie. W telegraficznym skrócie zaprezentujemy najważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce z Naszym
udziałem w okresie od września 2013 r. do stycznia 2014 r.
Do najważniejszych imprez
należy zaliczyć:
Święto chleba – śpiew i stoły
chlebowe (wyróżnienie specjalne dyplom). Impreza odbyła się w Mińsku Mazowieckim
8 września 2013r.,
Przegląd Piosenki Ludowej
w Ludwinowie – dyplom oraz nagroda rzeczowa 14 września 2013r.,
Korowód Kolędowy organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Miń12

skiej w Szkole Podstawowej w
Stojadłach – nagroda dyplom.
III Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek ‘Wesoła Nowina”
w Chrośli – nagroda –dyplom
wyróżnienie w kategorii „Grupy
mieszane” przedstawienie „Herody” – aniołek za kultywowanie tradycji ludowych od organizatorów III Przeglądu Kolęd
i Pastorałek ‘Wesoła Nowina” w
Chrośli, który odbył się tradycyjnie
w święto Trzech Króli –
6 stycznia 2014r.
Przedstawienie
herodów
w Kościele błogosławionego Honorata Koźmińskiego
w Chrośli 19 stycznia 2014r.
Wsparcie FINAŁU XXII
WOŚP, współorganizacja i prowadzenie kawiarenki.
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Zofia Ruta
Prezes Stowarzyszenia
„Wrzosowianki”

P

odczas zimowych ferii
uczniowie szkoły w Rudzie nie mogli narzekać na
brak atrakcji. W organizację zimowego wypoczynku
włączyło się Stowarzyszenie
„W Stronę Marzeń”. Oferta
zajęć była niezwykle bogata,
dzięki pozyskanym od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz Wójta Gminy Dębe Wielkie środkom finansowym.
Na starcie, w piątek 14.02.2014,
atrakcją było „Nocowanie w
szkole” pod opieką p. K. Cyran,
p. G. Kozłowskiej, p. A. Pisarek.
W ten niezwykły sposób uczniowie uwielbiają spędzać jedną noc
w roku. Wtedy to do woli grają
w gry planszowe, uczestniczą
w grach sportowych i terenowych lub biorą udział w karaoke czy oglądają filmy. Największą jednak atrakcja jest
spanie na karimatach w sali lekcyjnej, wspólny posiłek
i wesołe spędzanie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów.
Ferie zaczęły się bardzo aktywnie, bo już w sobotę
15.02.2014, toczyły się rozgrywki. Miłośnicy sportu mogli wykazać się sprawnością i
rywalizować ze sobą podczas
szkolnych zajęć sportowych
zorganizowanych przez panią
B. Wiącek.
20 lutego grupa pod opieką p. D. Komorzyckiej, p. B.
Biernackiej, p. G. Kozłowskiej
zwiedziła Stadion Narodowy.
Dzieci przebyły trasę piłkarza,
przekonały się, którędy zawodnicy przybywają na stadion,
zobaczyły jak wygląda Strefa
Zawodnicza, poznali zakamar-

ki piłkarskiej szatni, wczuli się
w rolę piłkarza w pomeczowej Sali Konferencyjnej. Pan
przewodnik zrekompensował
swoje spóźnienie oprowadzeniem uczniów fragmentem
Trasy Ekskluzywnej i sprawił,
że rudzcy uczniowie poczuli
się wyjątkowo, bo odwiedzili
również strefę VIP. Sprawdzili,
w jakich warunkach przebierają się piłkarze przed meczem
oraz jak pracują dziennikarze
w czasie imprez.
„ Co można zrobić z papieru
przyprawionego szczyptą wyobraźni” - to temat zajęć, na
które zapraszały wszystkich
chętnych panie: E. Zgódka i G.
Kozłowska 21 lutego. Pomysłowość i kreatywność dziewczynek, które wzięły udział w
warsztatach, zasługują na podziw i uznanie.
25 lutego 44 uczniów wzięło
udział w warsztatach w Muzeum Archeologicznym. Odtwarzali w modelinie paciorki
szklane. O atrakcyjności zajęć
świadczyły uśmiechy dzieci
opuszczających muzeum oraz
duma z jaką prezentowały
swoje dzieła - sześć pięknych
kolorowych koralików. Wyjazd zorganizowały panie: p.
E. Zgódka, p. E. Glinka, p. Z.
Kaczmarczyk.
Miłośnicy pływania wyruszyli pod opieką p. A. Pisarek i K.
Cyran na miński basen.
Podczas ferii odbyły się
również dwa wyjazdy w ramach projektu „Szkoła Równych szans” IV bis. 18 lutego uczniowie klas młodszych
odwiedzili Muzeum Etnograficzne. Wzięli udział w lekcji”

Karnawał na Mazowszu” oraz
„Na szkle malowane”. Efektem zajęć były własnoręcznie
wykonane karnawałowe maski
oraz obrazki na szkle. 26 lutego w oranżerii pałacu w Wilanowie starsi uczniowie mogli
się na własnej skórze przekonać jak wyglądała nauka jedenastoletniego Jasia - przyszłego króla Polski. Podczas zajęć
pt. „Czego Jaś się nie nauczy ,
tego Jan nie będzie umiał” mogli uczestniczyć w lekcji łaciny, geometrii oraz kaligrafii.
Pod okiem surowego nauczyciela powtarzali łacińskie liczebniki, kreślili odcinki, proste prostopadłe i równoległe
oraz krzywe, a wszystko na
podstawie odpowiednich fragmentów podręcznika takiego,
jakim dysponował Jaś Sobieski. Najtrudniejsza okazała się
kaligrafia. Przez kolejne dwa
dni odbywały się zajęcia taneczne realizowane również w
ramach projektu „Szkoła Równych Szans” IV edycja bis.
Hasło tegorocznych ferii zimowych „Aktywne, bezpieczne ferie pożyteczne” w Szkole
Podstawowej w Rudzie dzięki
społecznej pracy członkiń Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
w Rudzie „W stronę marzeń”
oraz pomocy finansowej ze
strony Urzędu Gminy Dębe
Wielkie udało się doskonale
zrealizować ku zadowoleniu
uczennic i uczniów z obwodu
naszej szkoły.
Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Glinka

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

C

zas ferii to przerwa od
treningów i szkoły jednak
dla adeptów Taekwon-do ITF
z Akademii Sztuk Walki jest
czasem wyjątkowo intensywnym. Jak co roku Instruktorzy
z ASW zorganizowali w Zakopanym zimowisko dla dzieci
i młodzieży. Chętnych na wyjazd było ponad 130 uczestników w związku z tym po raz
kolejny zostały zorganizowane
dwa turnusy – pierwszy od 14
do 21 lutego przeznaczony dla
dzieci młodszych i drugi od
21 do 28 lutego dla młodzieży i dorosłych. Każdy 8-dniowy wyjazd w Tatry pozostawił
wiele wspaniałych wspomnień
i sprawił, że wielu uczestników
już zdecydowało się na wakacje z Akademią.
Zimowy wypoczynek wolny
był od treningów Taekwon-do,
które, na co dzień prowadzą instruktorzy ASW. Za to uczestnicy mogli skorzystać z innych
sportów: nauczyć się jeździć
na nartach, snowboardzie czy
łyżwach na stoku Harenda w
Zakopanem. Nie zabrakło też

tradycyjnych
ślizgów z górki na „jabłuszkach” i wojen na śnieżki.
Wśród licznych atrakcji można wymienić również ognisko,
które umilały dźwięki gitary,
akordeonu i wspólne śpiewanie. Natomiast podczas przejażdżki zabytkowym wojskowym samochodem zwiedzaliśmy okolicę i dom państwa
Pawlikowskich, który zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Prawdziwy folklor można było poznać w „Karczmie
Muzykancko”, gdzie koncertowała kapela Górali. Wyjątkową atrakcją był wyjazd
na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej. Można było
po relaksować się w basenach
termalnych, także tych na ze-

wnątrz, a nawet pospacerować
po dworze, żeby później wskoczyć do gorącej wody.
Ostatnim punktem zimowiska była wycieczka na Gubałówkę oraz pamiątkowe zakupy na Krupówkach. Było to już
8 i 9 zimowisko w historii klubu, które uznajemy za bardzo
udane. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom
i kadrze: Joanna Mazurowska,
Małgorzata Matwiej, Monika
Wtulich i Dawid Matwiej.
Zapraszamy również na profesjonalnetreningi Taekwon-do
i Kickboxingu. www.asw-tkd.pl
Taekwon!!!
Instruktor
Dawid Matwiej V dan.

Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

Ś

rodowisko skupione wokół
naszej szkoły wyróżnia się
bardzo dużym zaangażowaniem w jej sprawy. Rodzice
czują się współgospodarzami
szkoły i wciąż zabiegają o poprawę warunków nauki swoich
dzieci, angażując w te sprawy
różne instytucje. Jesienią rodzice uczniów klasy piątej własnymi siłami odnowili salę lekcyj-

ną, w której uczą się ich dzieci,
a w okresie przerwy świątecznej, ruszyli do pracy rodzice
czwartoklasistów. Przy współudziale Fundacji PZU, która,
w ramach konkursu „Wolontariat to radość działania”, wybrała projekt pomocy naszej
szkole, rodzice pozyskali środki na remont sali lekcyjnej i zakup wyposażenia. Dla swego

GMINNA LIGA SZKÓŁ

D

nia 8 marca 2014 roku
w Szkole Podstawowej
w Rudzie odbył się finał Gminnej Ligi Szkół. Konkurs wiedzy dla szóstoklasistów ze szkół
naszej gminy miał w tym roku
swoją drugą edycję. Organizatorem była Komisja Wychowania, Oświaty, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dębe Wielkie wraz z nauczycielami szkół podstawowych z
terenu Gminy Dębe Wielkie.
Wójt Gminy Dębe Wielkie objął
ligę swoim patronatem.
Konkurs składał się z trzech
etapów. Dnia 27.11.2013r. został rozegrany etap szkolny,
do którego przystąpiło ponad
100 uczniów klas szóstych.
11.01.2014r. odbył się półfinał,
w którym uczestniczyło 33
uczniów. Do finału zakwalifikowało się 6 uczniów:
SP Dębe Wielkie
Brzóska Maria, Kalinowska Julia,
Trebnio Jan, Wypustek Angelika
SP Ruda
Płochocka Emilia
SP Górki
Westerlich Joanna
Finał odbył się w Szkole Pod-

stawowej w Rudzie. Uczestnicy
odpowiadali na pytania z języka polskiego, następnie historii
i języka angielskiego. Forma
teleturnieju, w której uczestnicy wybierają czy wszyscy odpowiadają za 2 czy za 4 punkty, wyświetlanie pytań na tablicy multimedialnej, obecność
widowni i kibiców sprawiło, że
turniej ten miał niepowtarzalny przebieg i atmosferę.
Po trzech przedmiotach nastąpiła przerwa, w czasie której zaprezentował się zespół
taneczny ze Szkoły Podstawowej w Rudzie oraz przeprowadzono konkurs zorganizowany
przez nauczycieli z Rudy.
W międzyczasie strażacy
z naszych jednostek prezentowali swoje umiejętności.
Po przerwie przystąpiono do
dalszej części konkursu, finaliści odpowiadali na pytania
z matematyki i przyrody.
Ostatecznie najlepszym szóstoklasistą naszej gminy został Jan Trebnio reprezentujący Szkołę Podstawową w Dębem Wielkim, dalsza kolejność
przedstawia się następująco:
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zadania pozyskali sojuszników
i sponsorów również w osobach właścicieli warszawskiej
firmy „Protect”. Rada Rodziców także stanęła na wysokości zadania i z własnych środków sfinansowała zakup regałów /z szufladkami dla wszystkich uczniów/ do czterech sal
lekcyjnych oraz krzeseł dla
jednej z klas. Podczas zabawy
karnawałowej dla dzieci, w jej
organizację zaangażowała się
Rada Rodziców, która zadbała o muzykę, dekorację sali
tanecznej oraz o obfite zaopatrzenie Mikołajowego worka,
w którym znalazły się ulubione
przez dzieci słodycze.
W zorganizowanym w święto Trzech Króli, w Chrośli, III
Gminnym Przeglądzie Kolęd i

Pastorałek „Wesoła nowina”, nasi uczniowie byli wśród uczestników i laureatów konkursu.
Ważnym wydarzeniem dla naszego środowiska był półfinał
Gminnej Ligi Szkół. Zakwalifikowała się do niego piątka naszych szóstoklasistów, spośród
których najlepsza okazała się
Emilka Płochocka.
W tym roku szkoła zaangażowała się w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
podczas której dwa zespoły
nauczycieli – wolontariuszy,
w asyście dzieciaków, z dużym
powodzeniem kwestowały na
rzecz Orkiestry na trenie Rudy
i Chrośli. W gminnym finale
WOŚP wzięła udział także reprezentująca naszą szkołę drużyna piłkarska, zorganizowa-

2 miejsce Emilia Płochocka –
Szkoła Podstawowa w Rudzie,
3 miejsce Angelika Wypustek
– szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim,
4 miejsce Julia Kalinowska –
Szkoła Podstawowa w Dębem
Wielkim,
5 miejsce Joanna Westerlich –
Szkoła Podstawowa Górki
6 miejsce Maria Brzóska –
Szkoła Podstawowa E Dębem
Wielkim
Najlepszym matematykiem
została Julia Kalinowska
Najlepszym historykiem została Emilia Płochocka
Najlepszym polonistą została
Angelika Wypustek
Natomiast Jan Trebnio został
Najlepszym Anglistą i Najlepszym Przyrodnikiem
Wszyscy finaliści otrzymali
nagrody rzeczowe – laptopy,
tablety i bony pieniężne.
FUNDATORZY NAGRÓD:
Gmina Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski – Wójt
Gminy Dębe Wielkie
Karol Chróścik – Zastępca
Wójta Gminy Dębe Wielkie
Bożena Kot – Skarbnik Gminy

Dębe Wielkie
Stanisław Kierat – Sekretarz
Gminy Dębe Wielkie
Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim - Tomasz Paudyna
Robert Grubek – Radny Powiatu Mińskiego
Marcin Nowak – Radny Powiatu Mińskiego
Mirosław Siwik- Przewodniczący Rady Gminy Dębe
Wielkie
Krzysztof Górnik – Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie
Monika Tkaczyk – Radna
Gminy Dębe Wielkie
Jolanta Gruber- Radna Gminy
Dębe Wielkie
Przemysław Modliński – Radny Gminy Dębe Wielkie
Teresa Piotrkowicz – Radna
Gminy Dębe Wielkie
Marianna Drużbalska – Radna
Gminy Dębe Wielkie
Tomasz Ruciński – Radny
Gminy Dębe Wielkie
Halina Drzazga – Dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół
Przychodnia w Dębem Wiel-

na przez jednego z rodziców, p.
Szymona Góreckiego.
FERIE PEŁNE ATRAKCJI
Uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych form spędzania wolnego
czasu, zorganizowanych w ramach projektu unijnego SRS
edycja IV bis oraz przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Rudzie „W stronę marzeń”.
Pomoc uzyskaliśmy także od
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Ferie rozpoczęliśmy od,
tradycyjnego już,” nocowania
w szkole”. Wzięli w nim udział
szóstoklasiści, którzy pod opieką nauczycieli, spędzili aktywną noc w szkole. Poza walorami edukacyjnymi, ta forma spędzania czasu miała na

celu aktywizację i integrację
uczniów. W następnych dniach
zorganizowane zostały zajęcia
sportowe, taneczne, pływanie oraz autokarowe wyjazdy
licznych grup dzieci w różnym
wieku na Stadion Narodowy
oraz do Muzeum Etnograficznego Archeologicznego i w Pałacu w Wilanowie. Zwiedzanie
wystaw muzealnych połączone było ze zorganizowanymi
specjalnie dla dzieci, zajęciami, rozwijającymi ich zainteresowania i talenty.

kim, Pani Anna Ciupak i Teresa Zagórska.
SPONSORZY:
Cake Studio Agnieszka Pazdyka
Pizzeria Drewutnia
Sklep Zoologiczny Grzegorz Rokicki, ul. Mireckiego,
Mińsk Mazowiecki
Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Rudzie
Głównym celem ligi jest motywowanie uczniów do nauki
i systematycznej pracy. Mamy nadzieję, że Gminna Liga
Szkół wpisze się w tradycję życia oświatowego naszej gminy i będzie narzędziem służącym nauczycielom i rodzicom
do podnoszenia motywacji

u młodzieży do nauki, a dla naszych uczniów stanie się ważnym wydarzeniem w ich szkolnym życiu. Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji
Gminnej Ligi Szkół: nauczycieli, rodziców, uczniów, a także darczyńców.
Gospodarzem, kolejnej edycji
Gminnej Ligi Szkół, zgodnie
z przyjętym zwyczajem, będzie
Szkoła Podstawowa w Dębem
Wielkim. Zapraszamy już dziś i
zachęcamy młodzież do nauki.
Warto się uczyć!!!

Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

K

oniec pierwszego semestru i początek drugiego
w naszej szkole przebiegały
pod znakiem aktywności. Za
nami II Góreckie Kolędowanie, bal karnawałowy dla dzieci, Gminna Liga Szkół - w której do finału zakwalifikowała
się nasza uczennica- Joanna
Westerlich. W tym roku z inicjatywy Rady Rodziców odbył
się bal karnawałowy dla dorosłych. Skupił on rzesze sympatyków i z pewnością powtórzy
swój duży sukces w roku następnym 2015. Obecnością na
balu zaszczycili nas nie tylko mieszkańcy wsi Górki, nauczyciele, mieszkańcy Dębego
Wielkiego, ale także włodarze
gminy- za co serdecznie dziękujemy.

MODERNIZACJA SZKOŁY
W bieżącym roku szkolnym
udało nam się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć,
związanych z modernizacją
naszej szkoły i wzbogacaniem bazy dydaktycznej. Profesjonalnie wykończona została pracownia komputerowa,
wzbogacono ją m.in.: o tablicę
interaktywną, rolety, nowoczesne oprogramowanie, tablicę
flamastrową. Na korytarzach
i w salach lekcyjnych pojawiły się nowe tablice korkowe.
W niedalekiej przyszłości modernizacji ulegnie wjazd i parking przy szkole, plac zabaw
zostanie przeniesiony w bezpieczniejsze miejsce, zaś termomodernizacja
budynku
szkoły zaplanowana została na

wakacje. Powiększyła się także
nasza baza lokalowa- zyskaliśmy nową pracownię, przeznaczoną do zajęć indywidualnych
i terapeutycznych.
WYCIECZKI,
SPEKTAKLE, ATRAKCJE...
W marcu odbędzie się wycieczka do Sejmu, centrum
rozrywki Hula- Kula. Maj zapowiada się pod znakiem kina
i ciekawych seansów. Zaplanowaliśmy także na przełomie
maja i czerwca dłuższa wycieczkę, kilkudniową, z wieloma atrakcjami i rozrywkami. Na bieżąco gościmy ciekawych ludzi, bierzmy udział w
spektaklach profilaktycznych.
Przed nami wiele imprez tematycznych, wpisanych w harmonogram szkoły np. Pierw-

szy Dzień Wiosny i związany
z tym pokaz talentów, kolejno:
Dzień Ziemi i towarzyszący
mu pokaz mody ekologicznej; 3 Maja, Dzień Dziecka.
W szkole działa także Samorząd Uczniowski, w ramach
którego wydane zostało czasopismo szkolne SMYK.
JĘZYKI OBCE...
Nasi uczniowie oprócz nauki
języka angielskiego, kształcą
swe umiejętności z zakresie
języka francuskiego i rosyjskiego. Zajęcia połączone są
z zabawą, nauką piosenek, wykorzystaniem zasobów multimedialnych, poznawaniem
kultury i obyczajowości krajów Rosji i Francji. To nowe,
bogate doświadczenia dla naszych uczniów, które na pew-

no w przyszłości zaprocentują.
UCZNIOWIE
O SPECJALNYCH
POTRZEBACH
W bieżącym roku
szkolnym kształcimy kilkoro uczniów
wymagających
szczególnego wsparcia i opieki. Stale bogacimy naszą
bazę pomocy rewalidacyjno- terapeutycznych, by
w przyszłości móc zapewnić
naszym podopiecznym odpowiednie warunki i rozwój. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przygotowanych
do pracy z takimi uczniami.
Są to: oligofrenopedagodzy, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

Wszelkie informacje o działalności naszej szkoły, przedsięwzięciach i inicjatywach
możecie znaleźć Państwo na
naszej stronie internetowej.
Katarzyna Janiak
Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Górkach
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SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
MIKOŁAJKOWE
WYCIECZKI
2 grudnia uczniowie wybrali się do Farmy Iluzji. Podczas
zwiedzania parku rozrywki
oglądali gigantyczne dekoracje świąteczne, podglądali gromadkę wesołych elfów przy
pracy, zobaczyli jak produkowane są zabawki, które potem
roznosi święty Mikołaj oraz
mieli możliwość spotkania
i osobistego porozmawiania
ze Św. Mikołajem o jego ciężkiej pracy. 4 grudnia uczniowie z klas II - IV wybrali się
na wycieczkę do Warszawy.
Głównym celem wyjazdu był
udział w koncercie mikołajkowym: „Pięć złotych minut″.
Koncert, zorganizowany przez
Fundację Prometeusz, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
odbył się w Sali Kongresowej.
Był on zwieńczeniem rocznego cyklu szkoleń dla młodzieży szkolnej z ratownictwa medycznego i udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie bawili
się wraz z koleżankami i kolegami z całej Polski przy przebojach znanych wykonawców.
W świat iluzji i czarów wprowadził ich Maciej Pol w swoim
magicznym programie. Koncert zakończył wspaniały pokaz laserów. Natomiast dzień
wcześniej uczniowie klas V-VI
udali się do auli Zespołu Szkół
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego na VI Integracyjny Koncert
Mikołajkowy. Organizatorzy
imprezy Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Upośledzonych
Umysłowo „Dzieciom Radość” i Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie zapewnili
wspaniałą zabawę muzyczną,
którą prowadził zespół dziecięcy „Dzieci z brodą” założony przez Joszka i jego żonę
Deborę. Na zakończenie koncertu każde dziecko otrzymało słodki upominek od Mikołaja. Jednak najciekawszym
i długo oczekiwanym dniem
był 6 grudnia. Dlaczego? Otóż
tego dnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj i rozdał dzieciom
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drobne upominki. Uśmiechnięte i szczęśliwe maluchy
dziękowały Świętemu Mikołajowi za przyniesione prezenty
piosenką i wierszykami. Starsi
uczniowie również cieszyli się
z wizyty przybysza z Laponii
i przyniesionych przez niego
prezentów.
ŻYWE LEKCJE HISTORII
19 grudnia po raz kolejny
odwiedziła nas grupa rekonstrukcyjna KERIN. Tym razem uczniowie poznali historię Bolesława Chrobrego i jak
zawsze mogli wcielić się w role
rycerzy, poddanych oraz samego króla. Lekcje te cieszą się
ogromnym zainteresowaniem
uczniów, którzy w sposób obrazowy i praktyczny poznają
historię swojego kraju.
WIGILIA
W NASZEJ SZKOLE
Piątek 20 grudnia był ostatnim przedświątecznym dniem
szkoły. To właśnie tego dnia
odbyły się wigilie klasowe,
podczas których uczniowie
dzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy i wręczali sobie prezenty, dzięki czemu stworzyli
namiastkę prawdziwej wigilii.
Nie zabrakło także uroczystego apelu, podczas którego uczniowie klasy IV a oraz
uczennica z klasy IVb zaprezentowali przedstawienie pt.:
„Dziewczynka z zapałkami.
KARNAWAŁ
CZAS ZACZĄĆ
Pierwszym ważnym wydarzeniem w naszej szkole, po
powrocie z przerwy świątecznej, był bal noworoczny. Zabawę rozpoczęły klasy młodsze.
Dzięki przebraniom uczniów
sala gimnastyczna przypominała bajkowy świat. W rytm
popularnych przebojów tańczyły wróżki, księżniczki, motylki jak również piłkarze, batmani i spider-mani. Uczniowie
siły do zabawy czerpali z poczęstunków przygotowanych
przez rodziców. Starsze klasy
natomiast rozpoczęły bal noworoczny o godzinie 16.00.
Wszyscy dobrze się bawili i z
chęcią brali udział w konkur-

sach przygotowanych przez
uczniów z klasy VI b. Jednak
nic nie trwa wiecznie i po zabawie przyszedł czas na naukę.
PORA EGZAMINÓW
Szóstoklasiści 9 stycznia po
raz kolejny zapełnili salę gimnastyczną, by przystąpić do
pisania próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem
2014. To dla nich ważna próba
przed 1 kwietnia. Egzamin ten
pozwoli im sprawdzić swoją
wiedzę, by lepiej przygotować
się do ostatecznego egzaminu
na zakończenie szkoły podstawowej. Życzymy jak najlepszych wyników. Dzień później uczniów czekało kolejne
spotkanie z … owadami. To w
piątek, 10 stycznia, uczestniczyli w „Żywej lekcji przyrody”. Tym razem mogli dotknąć
i zobaczyć karaluchy, pędraki,
patyczaki, szarańcze, motyle
oraz piękną i olbrzymią ćmę
„Atlas”. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się o budowie, życiu, środowisku, zwyczajach owadów oraz poznali
wiele ciekawostek na ich temat. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem i wzbudziło
wiele emocji. Wszelkiego typu
„żywe lekcje….” przyczyniają się do rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy.
A potwierdzeniem tego jest
wynik kolejnego etapu Gminnej Ligii Szkół, który odbył się
11 stycznia 2014 r. W wyniku
rywalizacji wyłoniono sześcioro najlepszych. Wśród nich jest
czworo uczniów naszej szkoły. Najwyższy wynik uzyskała uczennica Julia Kalinowska
z klasy VIa, na kolejnych miejscach uplasowali się Angelika Wypustek, Maria Brzóska
i Jan Trebnio również z tej klasy. Laureatom gratulujemy
i życzymy wygranej w finale.
TEATR DOBRY
NA WSZYSTKO
Jest czas na naukę i czas na
przyjemności, a ponieważ teatr jest dobry na wszystko, to
dlatego 22 stycznia wychowankowie klas „0” wybrali się
na przedstawienie teatralne pt.
,,Zaczarowany świat bajek”
wyreżyserowane i przedstawione przez Agencję artystyczną
,,Joanna”. Historie pochodzące z wierszy znanych polskich
autorów dla najmłodszych jak
chociażby Julian Tuwim, choć
dobrze znane dzieciom, warte
były obejrzenia. Wspaniała gra
aktorska, kostiumy i scenografia, wdzięczne tańce i piosenki
oraz muzyka zabrały młodego słuchacza w świat fantazji.
Przedstawienie było prawdziwą
ucztą dla oczu i uszu, i dało poczucie dobrze spędzonego cza-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / MARZEC 2014

su. Dzień wcześniej klasy IV
pojechały na przedstawienie teatralne pt. „Tacy jak my” realizowane przez Wrocławski Teatr
Edukacji ARTENES. Spektakl
odbył się w Zespole Szkół Nr 1
w Mińsku Mazowieckim. Widowisko miało charakter dydaktyczny i poruszało problem
tolerancji, akceptacji ludzi bez
względu na wiek, pochodzenie,
wyznanie, sprawność fizyczną. Spektakl zwrócił uwagę na
potrzebę akceptacji i tolerancji
na to, że każdy z nas pragnie
być docenianym i rozumianym
przez innych oraz jak ważne
jest wsparcie drugiej osoby w
każdej sytuacji. Natomiast dla
uczniów klas II i III teatr „Artenes” przygotował spektakl
pt. „Polak Mały”. Aktorzy w
sposób baśniowy i dostosowany do wieku odbiorcy przybliżyli ważne treści historyczne i
przypomnieli legendy związane z powstaniem państwa polskiego, np.: „O, Lechu, Czechu i
Rusie”, „O Lajkoniku”. Uczniowie przypomnieli sobie znany
wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia to data wszystkim dobrze znana, dlatego jak
co roku odbyła się świetlicowa
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały pod okiem wychowawczyń – pani Renaty Bąk, pani
Iwony Słodownik i pani Marzeny Borcuch zaproszenia i
prezenty dla dziadków. Tym razem spotkanie odbyło się w sali
gimnastycznej z uwagi na liczne grono zaproszonych gości:
babcie, dziadkowie, rodzice.
Zaproszenie przyjęli również:
dyrektorzy szkoły pan Krzysztof Rek i pani Agnieszka Wojda. Dzieci pięknie deklamowały wiersze, odgrywały scenki
teatralne, śpiewały piosenki,
tańczyły. W uroczystości wzięła udział również cała klasa II
b z wychowawczynią panią
Aliną Majszyk. Zaprezentowali przedstawienie teatralne pt.
„Król Ból”. Przepiękne stroje,
perfekcyjna gra aktorska, dekoracja – wszystko to złoży-

ło się na wspaniały występ i
jednocześnie było podziękowaniem za miłość, wsparcie i
obecność w życiu wnucząt –
babci i dziadka. Uroczystość
zakończyła się odśpiewaniem
100 lat i wspólną degustacją
tortu przygotowanego w świetlicy szkolnej. Było to niezapomniane spotkanie pełne wzruszeń, szczególnie dla babć
i dziadków, integrujące środowisko rodzinne i szkolne.
WARSZTATY
CZEKOLADOWE
28 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej wyruszyli na
warsztaty czekoladowe organizowane przez fabrykę czekolady Wedel. Po dotarciu na
miejsce i krótkim odpoczynku
uczniowie udali się w kierunku pijalni czekolady. Spotkanie
rozpoczęło się od teorii. Każdy
z uczestników odbył interesującą podróż po krainie tej smacznej i uwielbianej przez wszystkich… „królowej smaku”. Po
obejrzeniu prezentacji multimedialnej uczniowie wzięli udział
w kilku konkursach, które dostarczyły wielu emocji. Następnym punktem spotkania było własnoręczne dekorowanie
dwóch pierników. Uczniowie
wykazali się ogromną inwencją
twórczą popuszczając wodze
fantazji. Na zakończenie warsztatów każdy skosztował wyśmienitej czekolady z puszystą
bitą śmietaną oraz otrzymał dyplom mistrza czekolady i słodkie upominki na drogę.
CYRK
To, że w naszej szkole nie jest
nudno mogliśmy przekonać się
28 stycznia, podczas występu
cyrku „Katarzyna” . W czasie 45 minut uczniowie mieli
okazję podziwiać różnorakie
sztuczki cyrkowe w wykonaniu zwierząt. Widzieli m.in.
tańczące i śpiewające psy, pokonujące przeszkody koty,
skaczącą i bawiącą się balonem małpkę oraz małego aligatora. Umiejętności „cyrkowców” wszystkim bardzo się
podobały, o czym świadczyły
burzliwe oklaski po każdym
pokazie. Jak to bywa w cyrku i tutaj nie mogło zabraknąć
magii. Uczniowie w skupieniu
i zadziwieniu patrzyli jak mag
wyczarowuje kolejne butelki,
parasole oraz sprawia, że zerwane korale znów są nawleczone na żyłkę.
KONKURSY
W styczniu odbył się w naszej
szkole konkurs plastyczny na
najciekawszą maskę karnawałową. Był on adresowany do
dzieci klas 0 - VI. Do udziału
w konkursie zgłosiło się bar-

dzo dużo dzieci, wykonały
maski samodzielnie. Ponadto
maski i ich wykonanie były nie
lada wyzwaniem dla naszych
najmłodszych, ponieważ z tym
trudnym tematem zetknęli się
po raz pierwszy. Laureaci:
Miejsce I: Wiktoria Makowska
klasa 0b, Miejsce II: Wiktoria
Piotrkowicz klasa Va, Miejsce
III: Klaudia Paska klasa Ib.
5 lutego 2014 r. grupa dziewczynek z kółka artystycznego
pod opieką p. Marzeny Borcuch: Marta Szatańska, Julka
Siporska, Kinga Florkiewicz,
Nina Wieczorek, Patrycja Melkowska, Madga Paplak, zdobyły I miejsce w I Powiatowym
Turnieju Tanecznym „Wytańczyć marzenia” zorganizowanym przez Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dziewczynki zaprezentowały układ taneczny do
melodii popularnej „To ostatnia niedziela”. Oryginalność
układu choreograficznego, dobór strojów i rekwizytów, zdecydowały o nagrodzie. Za swój
występ otrzymały puchar, dyplomy oraz aparat fotograficzny. W Ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim
„Wyczaruj misia” zorganizowanym przez Fundację Filmową Se-ma-for przy Muzeum
Animacji w Łodzi w ramach
Światowego Dnia Pluszowego
Misia wzięły udział dzieci ze
świetlicy szkolnej. Laureaci:
w kategorii praca literacka - I
miejsce: Maja Chrzanowska
IIIc, Natalka Urbaniak IIIc,
Klaudia Paska Ib. W kategorii
praca przestrzenna: II miejsce
Dawid Olko IIIa (Dawid uszył
misia). Dawid Olko osobiście odebrał nagrodę w Łodzi
w Muzeum Animacji Se-Ma-For podczas uroczystości rozdania nagród 14 grudnia 2013r.
Konkurs poetycki „Mój
Wiersz”. W I semestrze roku
szkolnego 2013/2014 przeprowadzono szkolne eliminacje
w konkursie poetyckim „Mój
wiersz”. Spośród 24 prac konkursowych wyłoniono i nagrodzono najlepsze. Laureaci: K.
Jadczak, M. Pajor, D. Piotrkowicz z klasy VI b oraz J. Kalinowska, K. Królikowska, M.
Brzóska, J. Zawada z klasy VI
a. Wyróżnienia: W. Bogusz, J.
Wincenciuk, M. Szwajkowski,
K. Dzięcioł z klasy VI b oraz
D. Bielińska, J. Trebnio, A Wypustek, E. Nowak, K. Jackiewicz, B. Sieradzan, N. Lesińska, A. Szatańska z klasy VI a.
zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ

GIMNAZJUM GMINNE
IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

C

złonkowie koła kabaretowo – teatralnego pod kierownictwem p. Sylwii Szymczak oraz przy współpracy z p.
Dorotą Późniecką i prowadzonym przez nią chórem, przygotowali niezapomnianą uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka pod hasłem: „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”.
Tym razem bawiliśmy naszych
Gości w kawiarence z dancingiem z lat 70 – tych, w której
„ nie licząc godzin i lat, żeby
szczęśliwym być, tak jak przed
laty przetańczyliśmy całą?.......
no prawie całą noc. Scenografia, wykonana przez panie Sylwię Szymczak i Barbarę Czabańską oraz naszych uczniów,
stworzyła nostalgiczną, uroczą
atmosferę. Młodzież gimnazjum zamieniła się w kelnerów
i kelnerki, z wielką wprawą obsługujących drogich nam Seniorów. Artyści wspięli się na
wyżyny doskonałości prezentując ciekawy repertuar, także
w języku rosyjskim. Nie zabrakło scenek kabaretowych,
prezentacji zdjęć Seniorów, jak
również walca w wykonaniu
młodzieży. Wszyscy zaproszeni otrzymali prezenty wykonane przez uczniów. W tym
roku odbyło się również losowanie wyjątkowego prezentu
ufundowanego przez redakcję
„Nowego Dzwonu”. Było to
podwójne zaproszenie na koncert Jerzego Połomskiego. Na
zakończenie uroczystości na-

si Seniorzy biesiadowali przy
akompaniamencie muzycznym Pana Józefa Tkaczyka.
Uroczystość nie odbyłaby się
gdyby nie osoby za nią odpowiedzialne. A były to Panie:
Sylwia Szymczak (scenariusz,
reżyseria oraz dekoracje), Dorota Późniecka (muzyka, przygotowanie chóru i solistów),
Barbara Czabańska (dekoracje), Sylwia Potapczuk (choreografia walca), Jolanta Kościuch (organizacja kawiarenki, przygotowanie kelnerów),
Bożena Caban – Drzewińska
(przygotowanie mini – śpiewnika, fotografia), Małgorzata
Bedyńska (prezentacja tekstów
piosenek), Monika Budzińska (pomoc przy dekoracjach i
przygotowaniu sali) oraz młodzi artyści: prowadzący: Alicja
Wincenciuk, Aleksandra Kupińska i Grzegorz Miros, chór,
koło teatralno – kabaretowe
i wolontariusze.
UDZIAŁ
W UROCZYSTOŚCIACH
W styczniu odbył się również półfinał Gminnej Ligi
Szkół oraz Dębska Gala Sportu. Podczas Ligi szóstoklasiści
mieli okazję obejrzeć szkołę,
pochwalić się nie tylko wiedzą ale również sprawnością
fizyczną. W oczekiwaniu na
wyniki półfinału nauczyciele (p. Beata Piraszewska, p.
Martyna Chacińska-Pawlak,
p. Anna Czarnocka, p. Robert
Szumowski) oraz uczniowie

gimnazjum przygotowali małe niespodzianki. Była rywalizacja sportowa – zmagania w
różnych konkurencjach wyłoniły najlepszego z najlepszych
oraz kawiarenka w stylu karnawałowym. Podczas Dębskiej Gali Sportu uczniowie
mieli okazję po raz kolejny pochwalić się umiejętnościami
tanecznymi, do których przygotowała młodzież p. Sylwia
Potapczuk.
Kontynuowane są również,
zarówno indywidualnie jak
i grupowo, zajęcia dla uczniów
ze specyficznymi problemami
szkolnymi, które prowadzi pani Justyna Zaremba.
W ramach doradztwa zawodowego, uczniowie klas III poznają różne zawody oraz szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mińskim i w Warszawie. W
marcu planowane są spotkania
z reprezentantami różnych zawodów oraz wycieczki przy-

bliżające uczniom rynek pracy.
31 stycznia 2014r. uczniowie
gimnazjum skorzystali z zaproszenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i uczestniczyli
w konferencji pt. „Bezpieczne przebywanie na akwenach
śródlądowych zimą oraz związane z tym zagrożenia”. Konferencja zorganizowana w siedzibie Sejmu była bardzo ciekawa zarówno ze względu na
temat, jak i miejsce.
SPORT
W grudniu zakończyły się rozgrywki Piłki Ręcznej chłopców.
Nasza reprezentacja „szczypiornistów” awansowała do półfinału. Ostatecznie w rywalizacji
piłkarzy ręcznych zajęliśmy 5.
miejsce w Powiecie Mińskim.
W rozgrywkach Piłki Ręcznej
dziewcząt nasze „szczypiornistki” również grały w półfinale,
który odbył się w naszym Gimnazjum. Po zaciętej walce drużyna zajęła 6. miejsce.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
„Każde dziecko powinno czuć,
że szkoła pomaga mu stać się
lepszym człowiekiem.”
To zdanie wypowiedziane
przez psychologa F. Zimbardo
przyświeca działaniom i pracy
z naszymi uczniami. Realizujemy je organizując różne konkursy: na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, konkurs ortograficzny, konkursy
czytelnicze, sportowe. Nasi
uczniowie uczestniczą również
w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez panie: Małgorzatę Tyrańską i Ewę Jagodę.
Uczymy także przez sztukę,
zapraszając do szkoły artystów prezentujących występy
teatralne i artystyczne oraz organizując wyjazdy na spektakle teatralne. W tym semestrze
uczniowie mogli podziwiać
kunszt aktorów z Teatru Rampa w Warszawie w adaptacji
lektury szkolnej i klasyki dziecięcej literatury: „Tajemniczy ogród”. Niezapomnianych
przeżyć dostarczyła dzieciom
sztuka teatralna „Polak Mały” obejrzana w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie mogli
przypomnieć sobie i poznać
najpiękniejsze polskie legendy.
Także zorganizowanie przez

panią Ewę Krasnodębską i pana Bogdana Rąbalskiego jasełka bożonarodzeniowe i udział
w nich społeczności szkolnej,
przyniósł wszystkim wiele
wzruszeń i przygotował nas
duchowo do właściwego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto, wspólne kolędowanie i życzenia złożone
przez księdza Zenona Wójcika i panią dyrektor Mirosławę
Popławską, podkreśliły wagę
uroczystości i zbliżających się
świąt. Przez swoją pracę zacieśniamy także więzy rodzinne
i integrujemy całe środowisko,
zapraszając babcie i dziadków
na specjalnie dla nich zorganizowany Dzień Babci i Dziadka, który odbył się 20 stycznia.
W tym roku bardzo wysoka
frekwencja seniorów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i była dla dzieci największą nagrodą za wspaniałe
występy artystyczne i pięknie
udekorowaną salę. Nad całością czuwały panie Małgorzata
Tyrańska i Bożena Wolszczak.
25 stycznia odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Podczas
imprezy miało miejsce wiele
atrakcji. Podczas zabawy dla
dzieci wybrano królową i króla

balu. Nie zabrakło również innych konkursów zręcznościowych i muzycznych oraz pysznego, słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez rodziców. Niewątpliwie najbardziej
wyczekiwanym gościem tego
dnia był święty Mikołaj, który
obdarował wszystkich, łącznie
z Radą Pedagogiczną, wspaniałymi prezentami.
O piękny wystrój sali i liczne
zabawy zadbały panie:
Katarzyna Krajewska i Danuta Piotrkowicz. Jak co roku,
w pierwszym tygodniu ferii
zimowych nauczyciele zorganizowali ciekawe, twórcze,
rozwijające i różnorodne zajęcia dla wszystkich chętnych
uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się pieczenie
ciast, konkursy czytelnicze,
sportowe oraz liczne zajęcia
plastyczne i zajęcia z kompu-

terem. Wszystko to pod czujnym okiem pań: Katarzyny
Krajewskiej, Danuty Piotrkowicz, Małgorzaty Tyrańskiej,
Katarzyny Lewandowskiej-Staroń, Bożeny Wolszczak
i Karoliny Buta oraz panów: Jerzego Popławskiego
i Krzysztofa Więch.
W tym semestrze, chcemy pochwalić się i jesteśmy dumni
z sukcesów sportowych: Karoliny Biernackiej z kl. VI,
która zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt w Gminnym
Turnieju Tenisa Stołowego,
Piotra Gniado ucznia kl. V, zajął
I miejsce w kategorii kl. IV-VI
oraz Jakuba Soszka, ucznia kl.
VI, który został królem strzelców w Turnieju piłki nożnej.
Mirosława Popławska

Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

W rozgrywkach Piłki Koszykowej chłopców nasza reprezentacja zakończyła swój
udział w ćwierćfinale. Ostatecznie zostaliśmy sklasyfikowani na 8. miejscu w Powiecie. Nasze koszykarki, które
broniły tytułu mistrzowskiego
z ubiegłego roku, grały systemem ligowym. Nie awansowały do finału.
W piłce siatkowej dziewcząt
nasze reprezentantki przebrnęły
fazę eliminacyjną wygrywając
cztery mecze i w kolejnej rundzie będą grały dwa turnieje w
Mrozach i w Dębem Wielkim.
W lutym rozegrano Drużynowe
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie
Stołowym. Reprezentacja chłopców powtórzyła wynik z poprzedniego roku plasując się na
4. miejscu, natomiast dziewczęta
uplasowały się na 6. miejscu.
Tegoroczne ferie zimowe
rozpoczęły się Turniejem Piłki Nożnej Halowej dla dzieci,
który odbył się 15 lutego 2014r.
w hali sportowej w Dębem
Wielkim. W kategorii Gimnazjum Gminne – klasa I-III
wystąpiły drużyny z naszego Gimnazjum. Klasyfikacja
końcowa turnieju: I miejsce –
Gim. Dębe Wielkie „ Galactikos” Kapitan: Bartek Woś,
II miejsce – Gim. Dębe Wielkie „FC po Nalewce” Kapitan:
Mateusz Ićkiewicz, III miejsce
– Gim. Dębe Wielkie „FC Dębiaki” Kapitan: Jakub Rogala.
Królem strzelców całego tur-

nieju został Michał Malesa.
W ostatni weekend ferii zimowych odbył się turniej halowej
piłki nożnej o Puchar Tygodnika „Co Słychać?”. Turniej
wygrała reprezentacja naszego
Gimnazjum. Gratulujemy.
KONKURSY
W Powiatowym Konkursie
Ortograficznym II miejsce zajął Mateusz Geresz z klasy III
c. W Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek I miejsce zajęły Julia Garbecka, Marta Nowicka, Paulina Smolak z klasy
II a. Uczniowie brali udział w
konkursie kuratoryjnym o papieżu – Jan Paweł II – droga
człowieka. Powiatowy Konkurs Ekologiczny zakończył
się wyróżnieniem. Przeprowadzono również konkurs dotyczący ochrony środowiska naturalnego Białowieskiego i Wigierskiego Parku Narodowego
oraz konkurs matematyczny
„Pangea”. Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w
Świątecznym Dyktandzie Językowym. W lutym odbył się
szkolny konkurs wiedzy o Rosji. Grupa Ekogimbazaków z
dużym zaangażowaniem działa w związku z ogólnopolskim
konkursem „Aktywni dla klimatu”. Biblioteka natomiast
prowadzi Nieustający Konkurs
Biblioteczny.
zebrała i opracowała
Małgorzata Bedyńska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W

2013
roku
ze
zbiorów
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim i Filii bibliotecznej w Cygance korzystało 1 164 czytelników, którzy
wypożyczyli 18 089 książek
i 2010 czasopism.
Na miejscu udostępniono
6 762 książek i czasopism, z
czytelni internetowej korzystało 1250 osób. Użytkownicy placówek odwiedzili nas 10
616 razy. Zbiory placówek bibliotecznych powiększyły się
o 1 008 pozycji książkowych.

Ze środków organizatora zakupiono 375 książek, z pozyskanej dotacji w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek zakupiono 360
woluminów, od czytelników i
instytucji otrzymaliśmy w ramach darów 273 książki.
Zapraszamy na stronę internetową i katalogu on-line:
www.gbp.debewielkie.pl
Agnieszka Wielgo
DyrektorGminnej
Biblioteki Publicznej
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STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

PRZEDSZKOLE GMINNE
W DĘBEM WIELKIM

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

139

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

Bożena Kot

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

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

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

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Młodszy referent ds. archiwum

Ewelina Chlopik

025 756 47 42

Biuro podawcze

142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

152

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

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

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 58

45

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

25 740 51 55

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 740 51 55

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

Miłosława 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

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Dyrektor Zakładu Komunalnego

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 inte-

resantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.
3. Związek
Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Dębem Wielkim. Przyjęcia interesantów I
i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, pok. Nr 28
Urzędu Gminy Dębe Wielkie
4. Pracownik
Terenowego
Zespołu Doradczego w Mińsku Mazowieckim - Głów-

ny 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 Wielkie
odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.
10.00 -12.00 w pomieszczeniu
obok Klubu „Dziupla” wejście
od ulicy Szkolnej.

O

statnio w Biuletynie ukazały się wiadomości o naszym
przedszkolu obejmujące czas od
września do listopada. Od tego
czasu w życiu naszych przedszkolaków wiele się wydarzyło.
17 grudnia odbyło się w spotkanie wigilijne. „Maluszki”
zaprezentowały program artystyczny przeplatany bożonarodzeniowymi wierszami i piosenkami, zaś „Starszaki” tradycyjnie wystawiły „Jasełka”,
przybliżając nam moc Bożych
Narodzin. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi śpiewaliśmy
kolędy. Na zakończenie tej miłej uroczystości odwiedził nas
św. Mikołaj obdarowując dzieci prezentami .
6 stycznia troje dzieci z grupy
„Starszaków” wzięło udział w
III Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” w Domu Kultury w Chrośli. Drugie miejsce zajęła Patrycja Nocuń, a trzecie miejsce Piotruś Nowak. Serdecznie
gratulujemy naszym przedszkolakom. 10 stycznia włączyliśmy się do akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
15 stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Kolorowe i ciekawe stroje
dzieci wprowadziły wszystkich
uczestników w świat bajek. Były dobre wróżki, królewny, piraci, Zorro, Czerwone Kapturki
i wiele innych bajkowych postaci. Atrakcji na balu było wiele. Każde dziecko miało szansę
wziąć udział w konkursie, za
co, otrzymywało nagrodę.
Kolejną ważną uroczystością w naszym przedszkolu był „Dzień Babci i Dziadka”. Wszystkie dzieci starały
się, aby w ten uroczysty dzień
Dziadkowie mile wspominali.
Były inscenizacje w wykonaniu dzieci i płynące z głębi serca życzenia. Po występach pojawiały się gromkie brawa. Na

twarzach dziadków widać było ogromne wzruszenie Dzieci wręczały swoim Babciom
i Dziadkom własnoręcznie
przygotowane upominki.
28 stycznia przedszkolaki udały się do Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim na występy cyrkowe. Dzień później bawiliśmy się w kolory. Tym razem królował kolor niebieski.
W tym dniu dzieci wraz z paniami „przeniosły się” do wioski Smerfów.
6 lutego gościliśmy w przedszkolu teatrzyk ze sztuką
pt. „Kopciuszek”. W lutym
w grupie „Starszaków” odbyły
się zajęcia otwarte dla rodziców pt.„Dokarmiamy ptaki zimą”. Rodzice mieli okazję zobaczyć jaką wiedzę z danego
tematu posiadają ich pociechy,
jak również zaobserwować
w jaki sposób zdobywają nowe
wiadomości.
12 lutego dzieci brały udział
w warsztatach balonowych,
na których poznawały sposoby
wykonania różnych zwierząt
i kwiatków z baloników.
Warsztaty te sprawiały przedszkolakom dużą radość.
14 lutego z okazji Walentynek
dominował w przedszkolu kolor
czerwony. Tego dnia „Maluszki”
wykonały dla swoich rodziców
walentynki, zaś „Starszaki” malowały gipsowe serduszka.
W styczniu i lutym realizowany był program edukacyjnych
„5 porcji warzyw i owoców lub
soku” oraz „W Plastusiowej
Krainie” - Akademia Zdrowia
Aquafresh . Oba te programy
miały na celu dostarczyć dzieciom wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, a także
dbania o swoje zdrowie.
Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego

