BIULETYN
ISSN 2083-8050

INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

KWARTALNIK / WRZESIEŃ 2012

egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz.

WYDARZENIA
18 sierpnia 2012r.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY I POŚWIĘCENIA NOWEGO
KRZYŻA W ALEKSANDRÓWCE

26 sierpnia 2012 r.

DOŻYNKI GMINNE W CHROŚLI

16 września 2012r.

OBCHODY 73. ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM

23 września 2012r.

WIELKA ZIEMNIACZANA GALA W RUDZIE

ZAPOWIEDZI

24h
0 604 197 100

12-20 października 2012r.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

11 listopada 2012r.

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

TELEFON ALARMOWY
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

AKTUALNOŚCI

USŁUGA NEWSLETTER

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

S

kończyło się lato,
w tym roku przepiękne ale i suche.
Okres wakacyjny był
czasem gorącym nie
tylko ze względu na
pogodę ale i w związku z inwestycjami
gminnymi a przede
wszystkim z powodu
masowego odejścia
pracowników z Ośrodka Zdrowia z dniem
30 czerwca 2012r do
prywatnej placówki.
W ciągu dwóch miesięcy Pani Małgorzata
Pańczak – p.o. kierownika SPZOZ zaprowadziła porządek (dosłownie i w przenośni)
w tej placówce: odbyło
się gruntowne sprzątanie, odnowiono część
pomieszczeń, zatrudniono nowy przyjazny
personel. Wszystkie
urządzenia medyczne w ośrodku zostały
sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa
dla pacjentów, czego
jak się okazało nie
dopełniła poprzednia
kierownik. Pod koniec
sierpnia pracę rozpoczęła p. dr Marta Kwaczyńska – wybrana
w drodze konkursu na
kierownika SPZOZ.
O ś r o d e k Z d r ow ia
zmienił się na lepsze. Oprócz rejestracji
telefonicznej
wprowadzono
bezpłatną

p r of i l a k t y k ę c h o rób nowotworowych
i układu krążenia. Dla
wygody pań w Ośrodku Zdrowia pracuje
dwóch lekarzy ginekologów (mężczyzna
i kobieta). Wszystkie
moje działania mają
zapewnić konkurencję usług medycznych
tak aby w całym tym
zamieszaniu wygrał
pacjent – mieszkaniec.
Nie jest więc prawdą,
że Ośrodek Zdrowia
będzie pracował tylko
do końca roku, wręcz
przeciwnie – budynek
będzie remontowany,
planowane jest wprowadzenie
nowych
usług medycznych.
Zgodnie z kalendarzem inwestycyjnym
powstaje hala sportowa przy Gimnazjum
w Dębem Wielkim.
W ciągu miesiąca
zostanie
dostarczona konstrukcja dachu
i do końca roku budynek będzie przykryty.
Budowa
kompleksu
boisk sportowych dobiega końca. Pozostało
do wykonania jeszcze
oświetlenie i drobne
elementy dodatkowe.
Po dwóch unieważnionych przetargach,
w których oferenci
nie spełnili wymagań została zlecona
„z wolnej ręki” zgod-

nie z Prawem Zamówień Publicznych budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w
Dębem Wielkim. Termin realizacji upływa
14 listopada b.r.
Trwają prace drogowe. Ostatnio dotyczą
one przede wszystkim ul. Lawendowej
w Chrośli, ul. Warszawskiej w Cygance
i Rysia. Licząc na dobrą pogodę do końca
jesieni jestem przekonany, ze jeszcze sporo uda się w tym roku
zrobić w celu poprawy
komunikacji na terenie naszej gminy.
Od marca b.r. mieszkańcy mogli wypełnić ankiety na temat
pracy Urzędu Gminy.
Wersja „papierowa”
została rozdysponowana wśród sołtysów
ale można było też
skorzystać z wersji on-line. Wpłynęło 126
ankiet. Publikujemy
ich wyniki – jest to
cenne źródło wiedzy
na temat obszarów,
które należy poprawić.
Z analizy wynika, że
Urząd Gminy Dębe
Wielkie to instytucja raczej przyjazna
mieszkańcom, chociaż
jest jeszcze trochę do
poprawy w zakresie
wiedzy i kompetencji.

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa newsletter, która umożliwia otrzymywanie
bieżących informacji dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać
z tej usługi wystarczy wejść na stronę internetową gminy
i w oknie newsletter (prawa strona) wpisać swój adres e-mail
oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod wskazany adres
informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz się
do bezpłatnej usługi newsletter.

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

Godziny pracy są dostosowane do wymagań większości mieszkańców. Przeważają
też pozytywne odpowiedzi na pytanie „Jak
mieszka się w gminie
Dębe Wielkie”. Była
również część odpowiedzi zdecydowanie
negatywnych ale i one
zostaną uwzględnione w przyszłej pracy
mojej jak i Urzędu
Gminy. Ankieta będzie przeprowadzana
corocznie aby sprawdzać czy działania
samorządu są zbieżne
z o cz e k iwa n i a m i
mieszkańców.
Zachęcam do lektury
biuletynu…
Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy
Dębe Wielkie

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy, na
stronie iternetowej gminy
www.debewielkie.pl funkcjonuje zakładka baza firm, która
umożliwia
przedsiębiorcom,
którz mają swoją siedzibę, bądź
oddział na terenie naszej gminy
zamieszczenie swoje wizytówki
w internetowej bazie firm.
Wystarczy na stronie internetowej Urzędu Gminy wejść
na zakładkę baza firm (po
prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo wypełnić
formularz dostępny na stronie internetowej, który należy:

• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• przesłać na ad res:
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 ma-

jących swoją siedzibę bądź
oddział na terenie gminy
Dębe Wielkie jest całkowicie bezpłatne.

zanowni Przedsiębiorcy, zgodnie z wydanym
dnia 15 listopada 2011r.
Zarządzeniem nr 1/2011
w sprawie: ustalenia cennika
oraz sposobu umieszczania
reklam w Biuletynie In-

formacyjnym gminy Dębe
Wielkie, mogą Państwo w
dalszym ciągu zamieszczać
swoje reklamy w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Dębe
Wielkie. Kwartalnik gminny
wydawany jest raz na kwar-
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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. Wielkie wynosi 30 zł netto.
Jesteśmy przekonani, iż nowy
system nie tylko poprawi estetykę naszej okolicy, ale przede
wszystkim ułatwi dojazd służbom ratunkowym.

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

REKLAMY W BIULETYNIE

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.

tał i rozpropagowywany na
terenie całej gminy. Aby zamieścić swoje ogłoszenie należy wypełnić zamówienie
o
umieszczenie
reklamy i złożyć je w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Dębem Wielkim,
ul. Strażacka 1 (budynek
Straży
Pożarnej).
Zamówienie dostępne jest także na stronie internetowej
www.debewielkie.pl w zakładce
BAZA FIRM.

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

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

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE
MAPKA DOJAZDU DO SIEDZIBY ZAKŁADU KOMUNALNEGO, UL. ZIELONA 3

ZAKŁAD KOMUNALNY

Z

a k ła d Komu n a l ny
w Dębem Wielkim
informuje, że od dnia 1 listopada 2012 roku zmienia
lokalizację swojego biura
i przenosi się z budynku
Urzędu Gminy w Dębem
Wielkim do budynku biurowego na terenie oczysz-

czalni ścieków w Dębem
Wielkim przy ul. Zielonej 3.
W związku z przeprowadzką w dniach od 29-31
października 2012 roku Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim nie będzie przyjmował interesantów. Sprawy niecierpiące zwłoki pro-

simy kierować pod numer
telefonu: 723-262-797 lub
drogą elektroniczną. Za niedogodności przepraszamy.
Od listopada zapraszamy natomiast do nowej siedziby:
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3
Recepcja

05-311 Dębe Wielkie tel. 25-749-70-01, tel. 25-749-70-02, fax. 25-749-70-03
e-mail: zk.debewielkie@wp.pl , www.zk.debewielkie.com

Budynek biurowy od ul. Zielonej

NOWY KIEROWNIK SP ZOZ W DĘBEM WIELKIM

W

dniu 20 sierpnia
2012r. odbyło się
posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym został wyłoniony Kierownik
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia

w Dębem Wielkim.
Ko m i sja Ko n k u r s ow a
powołana Zarządzeniem
ZO.0 050.72.2012 Wójta Gminy Dębe Wielkie
z dnia 9 lipca 2012 r.

w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim po przeprowadzeniu procedury kon-

kursowej stwierdziła, że
w wyniku tajnego głosowania, Kierownikiem Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dębem Wielkim została wybrana Pani Marta Kwaczyńska,

która otrzymała bezwzględną większość głosów członków Komisji
Konkursowej.

Nowemu kierownikowi
życzymy samych sukcesów
w pracy zawodowej.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Gańko

ZAPRASZAMY

DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU FIRMOWEGO W DĘBEM WIELKIM
UL. STRAŻACKA 3A
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INFORMACJE OŚRODKA ZDROWIA W DĘBEM WIELKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 17
KONIECZNE
PRACE REMONTOWE

W

okresie od 27
czerwca 2012 r. do
27 sierpnia 2012 r. w budynku Ośrodka Zdrowia w
Dębem Wielkim ul. Szkolna 17 zostały wykonane
konieczne prace remontowe. W ramach tych działań
odnowiony został gabinet
zabiegowy, punkt szczepień, punkt pobrań oraz
gabinet lekarski.
Zostały wykonane tzw
„paszporty
techniczne”,
które muszą posiadać
wszystkie urządzenia medyczne, ponieważ sprzęt
medyczny Ośrodka Zdrowia podlega serwisowaniu
w okresie gwarancji i po
gwarancji. Dodatkowo obowiązek serwisowania wynika z ustawy o wyrobach

I

medycznych. Na kolejny rok
uaktualnione zostały paszporty sprzętu medycznego
m.in. wirówki laboratoryjnej, aparatu USG, apartu
EKG, lamp bakteriobójczych, autoklawu, zgrzewarki do autoklawu. Paszporty służą przedstawieniu
urzędowi kontrolującemu
dokumentów potwierdzających pracę sprzętu oraz jego
okresowe przeglądy, naprawy, legalizacje.
BADANIA PROFILAKTYCZNE
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dębem Wielkim przy
ulicy Szkolnej 17 w ramach rozwoju usług medycznych w terminach:
2 – 3 sierpnia 2012 r., 24
sierpnia 2012 r. zorganizował bezpłatne badania
profilaktyczne dla zade-

SZANOWNY PACJENCIE!

nformujemy, iż SPZOZ w Dębem Wielkim ul. Szkolna 17
nie zaprzestał działalności wbrew nieprawdziwym informacjom, które od pewnego czasu krążą na terenie gminy Dębe
Wielkie. Ośrodek w dalszym ciągu sprawuje opiekę medyczną
nad mieszkańcami gminy. Posiadamy w pełni wykształconą
i profesjonalną kadrę medyczną.
U nas nie musisz stać w po- w ostatnich 2 latach. SP ZOZ
w Dębem Wielkim zapewnia
dwójnych kolejkach.
bezpłatny transport na badaW SPZOZ w Dębe Wielkim nie do najbliższej współprafunkcjonuje poradnia gine- cującej placówki.
kologiczno-położnicza zapewniająca bezpłatne wizy- 3.Bezpłatne badania dla paty i badania specjalistyczne cjentów zadeklarowanych do
SPZOZ w Dębem Wielkim
w ramach kontraktu z NFZ.
w wieku 35,40,45,50,55 lat
Wszystkim naszym pacjen- w ramach programu Protom pomagamy w zapisach filaktyka wczesnego wydo wybranych poradni spe- krywania chorób układu
cjalistycznych neurologicz- krążenia:- oznaczenia ponej, chirurgicznej, reuma- ziomu cukru, - cholesterolu
tologicznej, alergologicznej z frakcjami, - wizyta lekarska
i innych, w których leczenie z oceną wyników. Badania te
i diagnostyka jest bezpłat- dotyczą osób zdrowych niena w ramach ubezpieczenia leczonych z powodu chorób
w NFZ.
układu krążenia.
Jako jedyni na ternie Gmi- 4.Bezpłatne wykonywanie
ny Dębe Wielkie posiadamy ankiet do badań onkologiczwłasną karetkę oraz świad- no-genetycznych mających
czymy bezpłatne usługi na celu wykrycie i obcięw zakresie transportu sani- cie opieka lekarską rodzin,
tarnego POZ w ramach kon- w których występują nowotraktu z NFZ.
twory piersi, jajnika, trzonu
Przypominamy, iż w cią- macicy, jelita grubego.
gu roku kalendarzowego 5.Program Badań Przesiepacjent może zmienić dwu- wowych dla wczesnego wykrotnie lekarza rodzinnego krywania raka jelita grubego
bez ponoszenia opłat.
dla pacjentów w wieku 50Zapraszamy na promocję 65 lat, którzy nie mają dolezdrowia w SPZOZ Dębe gliwości i nie mieli wykonywanej kolonoskopii w ciągu
Wielkie.
ostatnich 10 lat.
1.Bezpłatne badania cytoloDrogi pacjencie przyjdź,
giczne dla Pań w wieku 2559 lat, które nie miały wyko- zapisz się i sprawdź sam !!!
nanej cytologii w ostatnich 3
latach.
2.Bezpłatne badania mammograficzne dla pacjentek
w wieku 50-69 lat, które
nie miały wykonanego badania mammograficznego

Marta Kwaczyńska
Kierownik SP ZOZ
w Dębem Wielkim
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klarowanych pacjentów.
Badania chorób układu
krążenia;
W ramach programu profilaktyka wczesnego wykrywania chorób układu krążenia pacjenci mogli wykonać
bezpłatne badania poziomu
cukru i cholesterolu z frakcjami oraz ocenę ryzyka
zachorowania na choroby
serca. W tym celu zostały
skierowane zaproszenia do
pacjentów w wieku 35, 40, 45,
50, 55 lat, zadeklarowanych
w SP ZOZ w Dębem Wielkim.
W wyniku przeprowadzonych badań u 7 pacjentów
wykryto chorobę układu
krążenia,
BADANIA CYTOLOGICZNE;
Badania zostały skierowane do pań w wieku 25-69
lat, które w ostatnich trzech

latach nie miały wykonanej
cytologii.
W tym celu do pań (pacjentek) zadeklarowanych
w SP ZOZ w Dębem Wielkim zostały skierowane zaproszenia. W bezpłatnych
badaniach wzięło udział 76
kobiet.
Pacjentki, które wykonały
badania cytologiczne dodatkowo mogły wykonać badanie USG ginekologiczne
i USG piersi. USG macicy
wykonano 25 pacjentkom,
USG piersi wykonano 31
pacjentkom,
BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE;
Badania zostały skierowane
do pacjentek w wieku 50-69
lat, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w ostatnich 2 latach.

Również w tym celu do pań
(pacjentek) zadeklarowanych w SP ZOZ w Dębem
Wielkim zostały skierowane zaproszenia. Transport
i przewiezienie pacjentek na
badania został zabezpieczony przez Ośrodek Zdrowia
w Dębem Wielkim. Pacjentki deklarowały udział w powyższych badaniach.

ankiety przez pielęgniarkę
Ośrodka Zdrowia zostały
przekazane do lekarza onkologa. W dalszej kolejności
wybrani pacjenci zostaną
przygotowani do badań onkologiczno-genetycznych
w kierunku zbadania kodu
genetycznego. Zakwalifikowane osoby zostaną objęte
opieką Poradni Onkologiczno-Genetycznej i poddane
szczegółowym badaniom.

PRZYGOTOWANIE
ANKIET DO BADAŃ
ONKOLOGICZNO-GENETYCZNYCH

W badaniu ankietowym
wzięło udział 70 pacjentów.

Ankiety mają na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory (piersi,
jajnika trzonu macicy, jelita
grubego).

Serdecznie zapraszamy zadeklarowanych pacjentów
w SZOZ w Dębem Wielkim – Ośrodek Zdrowia ul.
Szkolna 17 do udziału w badaniach profilaktycznych.

W wyniku udziału pacjentów w powyższym badaniu
ankietowym, wypełnione

Małgorzata Pańczak
Sekretarz Gminy

HARMONOGRAM PRACY SPZOZ W DĘBE WIELKIM UL. SZKOLNA 17
PORADNIA POZ
LEKARZE

pon

Małgorzata Wrońska- lekarz specjalista
medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych

wt

przyjęcia

śr

czw

15-18

8-10.50

8-13

13-18

pia

przyjęcia

8-13

13-18

wizyty
domowe

13-15.35

10.25-13 13-15.35 10.25-13

13.15.35

Marta Kwaczyńska- specjalista medycyny
rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych.
Kierownik SPZOZ Dębe Wielkie

przyjęcia

11-18

10-15

10-15

10-14

wizyty
domowe

10-11

15-16

15-16

14-15

Bagińska Anna- lekarz rodzinny

przyjęcia

8-13

8-13

13-18

wizyty
domowe

13-15.35

13-15.35

10.25-13

przyjęcia

8-10

8-10

przyjęcia,
szczepienia

10-13

9-12

10-13

Olga Wysokińska-lekarz rodzinny

Pogożelska Grażyna - specjalista pediatrii
Małgorzata Średzińska- lekarz specjalista
pediatrii, neonatolog, wieloletni pracownik
Centrum Zdrowia Dziecka

8-13

PORADNIA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZA
Dorota Klimowicz- specjalista ginekolog- położnik
Artur Prusaczyk- specjalista ginekolog- położnik
Punkt Pobrań
Gabinet zabiegowy

7.3010.30

7.3010.30

7.3010.30

7.3010.30

7.3010.30

8-18

8-18

8-18

8-18

8-18

ZAPISY PROWADZIMY TELEFONICZNIE (TEL. 25 757 77 722)
ORAZ OSOBIŚCIE W DOGODNYCH DLA PAŃSTWA GODZINACH.

KONKURS ZDROWA GMINA
Pomyśl o swoim zdrowiu i badaj się, wczesne wykrycie choroby to szansa na zupełne wyleczenie – pamiętaj to bardzo ważne. Gmina
Dębe Wielkie przystąpiła do konkursu Zdrowa Gmina, który powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem
jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN).
Ponadto, Konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu
przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie. Wszelkie informacje dot. konkursu dostępne na stronie internetowej gminy.
Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

URZĄD GMINY – CERTYFIKOWANY

Urząd Gminy Dębe Wielkie otrzymał certyfikat za wdrożenie metody samooceny w ramach projektu „3-majmy się razem-współpraca 3 jst z powiatu mińskiego” realizowanegow partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

GENEZA PROJEKTU
Gmina Dębe Wielkie przystąpiła do projektu „3-majmy się razem – współpraca
3 jst z powiatu mińskiego”,
który jest realizowany na
zlecenie MSWiA przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Działania projektowe są skierowane do
pracowników 3 urzędów
powiatu mińskiego. Gmina
Dębe Wielkie jest jednym
z partnerów projektu, którego realizacja obejmuje
okres 1 września 2011r. 31 sierpnia 2013 r.
Realizowani w ramach
projektu „3-majmy się razem – współpraca 3 jst
z powiatu mińskiego” samooceny CAF (Wspólnej
Metody Oceny – Common
Assessment Framework)
w Gminie Dębe Wielkie
miało pomóc we wdrożeniu
kompleksowego zarządzania
jakością w Urzędzie Gminy,
podniesienie sprawności or-

ganizacyjnej i efektywności
funkcjonowania
Urzędu,
projakościowej reorientacji
stosowanego modelu zarządzania. Metoda samooceny
CAF opiera się na założeniu,
że osiągnięcie pożądanych
rezultatów działań organizacji (urzędu), obywateli/
konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy
od jakości przywództwa,
wpływającego na politykę i
strategię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby
i procesy.
Zgodnie z tą metodą, organizację poddano jednoczesnemu oglądowi z różnych
punktów widzenia, w ramach kompleksowego procesu analizy wyników jej
działalności.
PRZEDMIOT
SAMOOCENY
Przedmiotem
samooceny metodą CAF jest ocena funkcjonowania urzędu

oparta na faktach (dowodach), przy wykorzystaniu zestawu kryteriów
powszechnie stosowanych
w jednostkach sektora publicznego w Europie oraz
identyfikacja obszarów doskonalenia i wprowadzenie
wymaganych usprawnień
zarządczych.
GRUPA SAMOOCENY
W drodze Zarządzeń Wójt
Gminy Dębe Wielkie powołał Grupę Samooceny
i Koordynatora w celu zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia samooceny według metody CAF
2006 w Urzędzie Gminy
Dębe Wielkie. Koordynatorem i jednocześnie przewodniczącym Grupy została
pani Małgorzata Pańczak.
PRODUKT SAMOOCENY
OBSZARY DZIAŁAŃ
DOSKONALĄCYCH.
Wybrano następujące obszary działań wymagają-

cych doskonalenia:
1) Strategia i planowanie
- Zaprojektowanie i wdrożenie Aktualizacji strategii
zrównoważonego rozwoju
Gminy. Projekt ma na celu
zaktualizowanie strategii
rozwoju Gminy z uwzględnieniem akcji ankietowania
mieszkańców oraz zaprojektowanie systemu (procedury) gromadzenia i analizy informacji o potrzebach
i oczekiwaniach klientów.
2) Pracownicy – Zbudowanie ankiet na temat odbytych
szkoleń. Celem tego planu
jest weryfikacja skuteczności działań firmy szkoleniowej i prowadzącego,
sprawdzenie wiedzy merytorycznej urzędnika z odbytego szkolenia. Stworzona
ankieta powinna zawierać
obszar: streszczenie najważniejszych informacji. Zaś
najważniejsze informacje
z odbytego szkolenia powinny być przekazywane pozo-

stałym pracownikom.
Poza powyższymi dwoma
obszarami zidentyfikowano
22 inne obszary do poprawy spośród których część
dotyczyła organizacji pracy
w Urzędzie Gminy, cykliczne przeprowadzanie
ankietyzacji wśród mieszkańców, stworzenie kart
usług administracyjnych,

które pomogą mieszkańcom
w załatwianiu
spraw
w Urzędzie.
Małgorzata Pańczak
Sekretarz Gminy
Dębe Wielkie Przewodnicząca
Grupy Samooceny
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INWESTYCJE

ZESPÓŁ BOISK W RUDZIE

Z

akończone zostały prace związane z budową
zespołu boisk w miejscowości Ruda wraz z robotami
dodatkowymi i uzupełniającymi wykonywanymi przez
firmę „DAWAR Sport” Sp.
z o.o. z siedzibą ul. Izbicka
5/7, 60-458 Poznań. Zakres
rzeczowy robót obejmował

wykonanie 3 niezależnych
od siebie boisk sportowych:
- Boiska pełnowymiarowego do gry w piłkę nożną
o wymiarach płyty 100x65m
obramowanej polem wolnym
szerokości 3m, które posiadało
będzie nawierzchnię trawiastą
oraz zamocowane piłkochwyty.

- Boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 15x28m
z nawierzchnią z poliuretanu, wykonaną w technologii
typu natrysk, na warstwie
podbudowy asfaltowej warstwa gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwa
natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)
o grubości 2-3mm.
- Boiska wielofunkcyjnego,
spełniające
jednocześnie
rolę boiska treningowego
o wymiarach płyty 30x50m
z zamocowanymi piłkochwytami, z nawierzchnią
z trawy syntetycznej wysokości 60mm, włókno monofilowe wykonane w 100%
z polietylenu, zasypanej pia-

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
GMINY DĘBE WIELKIE (c.d)

skiem kwarcowym i granulatem SBR w kolorze czarnym.
Całkowita wartość robót
wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi wyniosła 722 339,77 zł brutto.
Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata
2007-2013.
Oświetlenie boisk sportowych (boiska do gry
w koszykówkę oraz boiska
wielofunkcyjnego)

rwają prace związane
z budową hali sportowej. Obecnie wznoszone są
ściany nośne parteru oraz
ściany nośne budynku hali
sportowej. Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjno Spółdzielnia „ZIB”
z siedzibą w Białej Podlaskiej,
ul. Fabryczna 5.

REDAKCJA: Aleksandra Nowak, Katarzyna Padzik, Aneta Chmielewska, Rafał Gańko,
ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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Poznań. Wartość zadania
opiewa na kwotę 68 744,04
zł brutto.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY GIMNAZJUM W DĘBEM WIELKIM

T

BIULETYN GMINY DĘBE WIELKIE

W celu umożliwienia jak
najdłuższego czasu korzystania w ciągu doby z boiska do gry w koszykówkę
oraz wielofunkcyjnego w
miesiącu październiku zostanie wykonane oświetlenie
przedmiotowych boisk. Prace zostaną wykonane przez
firmę DAWAR Sport Sp. z
o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458

Przewidywany termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową
wyznaczony jest na dzień
30.11.2013 r. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem
wartość inwestycji opiewa
na kwotę: 4 398 431,50 zł
brutto.
Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w ra-

mach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012
rok z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie dofinansowania 1 200 000,00 zł.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

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

INWESTYCJE / INFORMACJE

DOFINANSOWANIE DLA JEDNOSTEK OSP

GMINNE DROGI

otrzeby finansowe OSP
z uwagi na wysokie
koszty zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego
i gaśniczego są znaczące
i zazwyczaj przekraczają
możliwości budżetu gminnego, czy jednostek OSP. Wychodząc naprzeciw potrze-

ąty Goździejewskieprzygotowanie i wyrównanie dróg po wysypaniu tłucznia.

Rysie - wykarczowanie
zarośli przygotowanie do
odtworzenia drogi, zabetonowanie przyczółka mostu.

Dębe Wielkie - usuwanie
zarośli, koszenie i kopanie rowu str. północna ul.
Polnej. - wysypanie żużla
i równanie ul. Olszowej.
- wykonanie rowu str.
wschodnia, równanie po
wysypaniu tłucznia, rozwiezienie frezowane asfaltu
i wyprofilowanie ul. Wesołej.
- przygotowanie i równanie
po wysypaniu tłuczniem
parkingu przed szkołą.

Poręby - zabetonowanie
ubytków w podbudowie
drogi.

P

bom jednostek oraz starając
się zapewnienić skuteczność
i bezpieczeństwo ich działań
samorząd gminy podejmuje wszelkie możliwe kroki
w celu pozyskiwania finansowych źródeł zewnętrznych, i tak w ostatnim czasie Gmina Dębe Wielkie

uzyskała dofinansowanie na
doposażenie jednostek OSP
z terenu gminy Dębe Wielkie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy: WFOŚiGW - dotacja
w kwocie 43.941,00 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
dotacja w kwocie: 13.000 zł

CHODNIKI I PARKINGI

W

dniu 5 lipca 2012 r.
została
zawarta
umowa pomiędzy gminą
Dębe Wielkie a Powiatem
Mińskim o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Budowa
chodnika Dębe Wielkie –
Ruda – Kędzierak”.
W zakres robót związanych z budową chodnika
wchodziły
następujące
prace: roboty pomiarowe,
roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
wykonanie lewostronnego
parkingu szer. 2,5 m przy
w ykon a ny m chod n i k u
dla pieszych w rejonie SP
w Rudzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na

podsypce
piaskowo-cenentowej, na podbudowie
z kruszywa łamanego
gr. 25 cm, oraz warstwy
odsączającej gr. 10 cm.
Wykonanie
lewostronnego chodnika dla pieszych szer. 2,5 m z kostki
brukowej betonowej gr.
6 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
i warstwy odsączającej gr.
10 cm, w krawężniku betonowym 20x30 cm i ustawieniu obrzeży betonowych
8x30 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem skarp
i dna rowów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie
wpustów o wymiarach
30x50 cm z kratą żeliw-

ną osadnikiem z kręgów
betonowych śr. 500 mm
z wykonaniem obudowy głowicy wylotu przykanalika
z betonu B25 z odtworzeniem nawierzchni tłuczniem i wykonaniem przykanalików do wpustów
deszczowych PCV Ø200.
Wartość robót opiewała na kwotę 85 204,24 zł,
w tym kwota dofinansowania przez Gminę Dębe Wielkie wyniosła 42 602,12 (tj.
50% kosztów zadania).

d dnia 1 września
2012 r. można już
składać wnioski na nowy
okres zasiłkowy 2012/2013.
UWAGA! Zmianie uległa wysokość kryterium
dochodowego
uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego
i od dnia 1 listopada 2012
r. wynosi: - 539,00 zł netto na osobę w rodzinie;
- 623,00 zł netto na osobę
w rodzinie w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest

dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od dnia 1 listopada 2012 r.
zwiększeniu ulegną również
kwoty zasiłków rodzinnych
i wynosić będą: - 77,00
zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
- 106,00 zł na dziecko
w wieku powyżej 5. do
ukończenia 18. roku życia,

Cięciwa - dokończenie
kopania rowu, równanie
i profilowanie dróg po wysypaniu żużlem.
Gorzanka - korytowanie,
równanie i profilowanie
dróg po wysypaniu żużlem.
Walercin - kopanie rowu po
stronie północnej.

Teresław - wykonanie
przepustu, przygotowanie
i wyrównanie dróg po wysypaniu tłucznia.
Jędrzejnik - wykopanie
przepustu, okopanie dróg
rowami.
Celinów - okopanie rowami, profilowanie i wyrównanie po wysypaniu
żużla drogi do Porąb.
- kopanie rowu po str.
wschodniej i wyrównanie
po wysypaniu żużla drogi
przy szkole.
Chrośla - profilowanie
po wysypaniu tłucznia
ul. Kwiatowej. - odbudowa ul.Lawędowej; odtworzenie od ul. Kwiatowej

do DK2 ( 1200 m) pasa
drogowego polegającym na:
wytyczeniu geodezyjnym,
wykarczowaniu roślinności, okopaniu rowami, wyprofilowaniu korony drogiwykonaniu przepustów
od ul.Kwiatowej do stacji
kolejowej - wykopanie rowów, wykonanie przepustu
przy boisku wywóz ziemi
z rowów.
Bykowizna - karczowanie
roślinności, okopywanie rowami z wywózką ziemi na
ul. Leśnej.
Aleksandrówka - rozwożenie
i równanie frezowanego
asfaltu na ul. Kolejowej.
- karczowanie roślinności
i wykopanie rowu na ul.
Parkowej.
Karol Chróścik
Zastępca
Wójta Gminy Dębe Wielkie

Rafał Gańko
Kierownik Referatu
Strategii i Rozwoju Gminy

G.O.P.S.

K

ŚWIADCZENIA RODZINNE

O

K

- 115,00 zł na dziecko powyżej 18. do ukończenia
24 roku życia.
Bliższych informacji dotyczących świadczeń rodzinnych udziela p. Mirosława Kaska w pokoju nr 59
G.O.P.S. lub.tel.757-77-26.

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

lub Integracji Społecznej i Samopomocy
„ Dziupla ” przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
od momentu powstania działa w dni powszednie przez
cały rok.
Celem zorganizowanych
zajęć dla dzieci jest właściwe stworzenie bezpiecznej
i przyjaznej przestrzeni,
gdzie nikt nie odtrąci i nie
wyśmieje, gdzie w życzliwej atmosferze dziecko
może bezpiecznie spędzić
wolny czas.
W chwili obecnej zajęcia
dla dzieci z programem
profilaktyczno-wychowawczym odbywają się od poniedziałku do piątku. W poniedziałek i piątek od 13.00
do 16.00, a w pozostałe dni,
tj. wtorek, środa i czwartek
od 15.00 do 18.00.
Organizowane są ponadto
zajęcia grupy zabawowej,
gdzie mama z dzieckiem
może miło spędzić czas.
W grupie zabawowej, w odróżnieniu od innych form
opieki nad najmłodszymi
dziećmi, rodzice towarzyszą swoim dzieciom podczas
zajęć. Celem spotkań jest
nawiązanie oraz utrzymanie
więzi pomiędzy rodzicami
i dziećmi z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz wymiana
doświadczeń z innymi rodzi-

cami, jak również wzajemne wspieranie się. Do grupy
zabawowej zapraszamy najmłodszych w wieku 1 – 4 lat
wraz z opiekunami we wtorki i środy od 10.00 do 12.00.
W godzinach popołudniowych odbywają się także zajęcia grupy „ Ruszajmy się ”,
której celem jest aktywizacja ludzi poprzez gimnastykę przy muzyce. Na zajęcia
przychodzą również mamy
z dziećmi. Spotkania odbywają się w poniedziałki od
16.00 do 17.00 oraz w środy
od 16.00 do 16.45.
Od 18 września rozpoczynają się zajęcia grupy samopomocowej „ Zdrowo
i aktywnie ”. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Spotkania
odbywać się będą we wtorki
i czwartki od godziny 18.00
do 19.00.

Wakacje 2012
Wakacje już za nami, pozostały po nich jedynie
wspomnienia. W tym roku
w okresie wakacyjnym od
2 lipca do 20 lipca dzieci
miały możliwość uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych,
a następnie w okresie od
23 lipca do 3 sierpnia 2012
r. odbyły się półkolonie,
w których uczestniczyły
dzieci z Cyganki, Poręb, Celinowa, Jędrzejnika, Rudy
oraz Chrośli.
Wakacje w KISS „ Dziupla ”
minęły szybko i przyjemnie.

Specjalista
pracy z rodziną
Magdalena Wojnach
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EKOLOGIA

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

C

hcesz pozbyć się
z domu dawno nieużywanych lub niedziałających
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych? Tego rodzaju odpady nie mogą być
wyrzucane do pojemników
służących do zbierania innych odpadów. Wyrzucając
elektrośmieci do śmietnika
nie tylko stwarzamy zagro-

żenie dla środowiska, ale
także łamiemy prawo - grozi
za to wysoka kara grzywny.
Elektrośmieci muszą być
zbierane oddzielnie i przekazane uprawnionym przedsiębiorcom - zbierającym
zużyty sprzęt.
W związku z tym Wójt
Gminy Dębe Wielkie organizuje zbiórkę elektrośmieci.

NIE WYPALAJMY TRAW
Tym razem zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny np. stary telewizor, telefon, komputer, lodówkę,
kuchenkę, pralkę lub inne
niepotrzebne urządzenia należy przynieść do godz. 8.00
w dniu odbioru we wskazane miejsce według podanego
harmonogramu.

PUNKTY ODBIORU ELEKTROŚMIECI
SOŁECTWO

PUNKT ODBIORU

Aleksandrówka

skrzyżowanie ul. Długiej i Kolejowej
ul. Piastowska 3 przy pojemniku na
plastik
przy przystanku
róg ul. Pustelnickiej przy drodze na Cezarów Cięciwę (przy posesji Cięciwa 3)
przy szkole podstawowej w Cygance

Bykowizna
Celinów
Cezarów
Cięciwa
Cyganka
Choszczówka
Dębska
Choszczówka
Rudzka
Choszczówka
Stojecka
Chrośla

Dębe Wielkie I

Dębe Wielkie II
Gorzanka

15.10.2012
16.10.2012
18.10.2012
20.10.2012

przy wjeździe do Choszczówki Dębskiej

19.10.2012

przy posesji Choszczówka Rudzka 1

19.10.2012

naprzeciwko posesji Choszczówka
Stojecka 50
Plac przy ul. Lawendowej (okolice przystanku PKP Wrzosów)
1) Plac przy Urzędzie Gminy
od ul. Krótkiej
2) Plac przy skrzyżowaniu
ul. Prądzyńskiego z Pustelnicką

19.10.2012

1) przy stacji PKP od ul. Hallera
2) plac przy przejeździe kolejowym
ul. Kościelna

20.10.2012

13.10.2012

13.10.2012

przy posesji sołtysa Gorzanka 16
1) przy ul. Nadrzecznej
(tablica informacyjna)
2) przy posesji Poniatowskiego 181

17.10.2012

przy remizie strażackiej
1) przy posesji sołtysa
Kąty Goździejewskie I nr 2
2) przy posesji
Kąty Goździejewskie I nr 27

16.10.2012

Plac przy posesji
Katy Goździejewskie II nr 2A

17.10.2012

przy posesji sołtysa Kobierne 47
1) ul. Nadrzeczna 34
2) skrzyżowanie ul. Staropolskiej z
Ogrodową
1) przy przystanku (Łaszczyzna)
2) przy przystanku
( koło posesji P. Dobosz)

19.10.2012

Poręby

w pobliżu byłej szkoły w Porębach

18.10.2012

Ruda

przy budynku Stowarzyszenia Wrzosowianie (okolice boiska)
przy posesji sołtysa Rysie 11
przy wjeździe do wsi Teresław
(dwa krzyże)
przy posesji Walercin 11
i Walercin 27

15.10.2012

Górki
Jędrzejnik
Kąty
Goździejewskie I
Kąty
Goździejewskie
II
Kobierne
Olesin

Ostrów Kania

Rysie
Teresław
Walercin
8

DATA
ODBIORU
13.10.2012
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16.10.2012

17.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

18.10.2012
15.10.2012
17.10.2012

B

iorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych
mieszkańców, przypominamy o zagrożeniach i konsekwencjach jakie związane są z wypalaniem suchej
roślinności.
W świadomości społeczeństwa nadal funkcjonuje błędny mit, że wypalanie traw
poprawia jakość gleby. To
nieprawda, bo wypalanie nie
daje żadnych pozytywnych
skutków, przynosi jedynie
szkody w postaci przyspieszonej erozji i wyjałowienia
gruntu, który w następstwie
staje się podatny na działanie
czynników atmosferycznych
– promieni słonecznych,
wiatru i opadów. Należy
także pamiętać, że płomienie zniszczą nie tylko suche
trawy, ale zagładzie ulega

pozostała roślinność, zwierzęta, ptaki i owady, a sam
proces palenia powoduje
wzrost zanieczyszczenia powietrza. Efektem wypalania
są również niekontrolowane
pożary, powodujące duże
straty materialne, a nawet
ofiary śmiertelne, spowodowane przenoszeniem się
ognia na pobliskie zabudowania lub lasy.
Za wypalanie grożą konsekwencje karne, zgodnie
z art. 131 pkt 12 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 120 ze
zm.) „Kto: […] wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Ponadto,

w przypadku gdy wypalanie
traw spowoduje zagrożenie
życia, zdrowia ludzkiego
lub mienia, na podstawie
art. 163 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.) taki czyn
może stanowić przestępstwo, za które grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawca podpalenia
może także zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej za
wyrządzone szkody lub ich
następstwa, jak również zostać finansowo obciążony
koszami akcji ratowniczej
i gaśniczej. Rolnicy za takie
praktyki mogą stracić prawo
do dopłat unijnych.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

GOSPODARKA WODNA W GMINIE

S

zanowni Mieszkańcy
Gminy Dębe Wielkie! Członkowie Gminnej Spółki
Wodnej Dębe Wielkie.
Już po raz trzeci, w tak
krótkim czasie, zwracam
się do Państwa z ogromną
prośbą o poprawę stanu gospodarki wodnej na terenie
naszej Gminy. Dołóżmy najwyższych starań aby poprawić stan gospodarki wodnej
w naszej gminie.
Czując się wobec Państwa
w obowiązku pragnę poinformować, że obowiązująca
w tym zakresie ustawa Prawo wodne w pierwszej kolejności nakłada na właściciela
obowiązek prawidłowego
utrzymania gruntów zmeliorowanych i rowów melioracyjnych. Następnie, o ile
właściciel ww gruntów jest
członkiem GSW, zobowiązany jest on do opłacania
składek do GSW. Dopiero
wówczas ze środków pochodzących ze składek swoich
członków, GSW zobowiązana jest do utrzymania ww.
urządzeń melioracyjnych
w prawidłowej kulturze.
Wg. ustawodawcy nie może
być tak, że właściciel gruntów zarówno nie płaci składki członkowskiej jak i nie
utrzymuje tych gruntów
w odpowiednim stanie technicznym. W sytuacji kiedy
z uwagi na nieopłacanie
składek członkowskich, brak
jest funduszy na realizację
planowych zadań, przepisy
prawne upoważniają Starostwo Powiatowe do zobligowania Gminnej Spółki

Wodnej do podwyższenia
wysokości składek, w celu
wykonania konser wacji
urządzeń melioracyjnych.
Zgodnie z brzmienie powyższego przepisu, o ile stan
urządzeń wodnych na danym terenie jest zaniedbany,
Starosta Powiatowy nakłada
na Gminną Spółkę Wodną
obowiązek podwyższenia
składki członkowskiej.
Mam świadomość, że zarówno Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie jak również
jej członkowie tj. mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie nie
do końca wywiązywaliśmy
się z obowiązków jakie nakłada na nas Prawo wodne
w odniesieniu do stanu gospodarki wodne. Mieszkańcy od lat zalegają z płaceniem składek członkowskich
zaś Gminna Spółka Wodna,
bez otrzymywanych składek członkowskich nie może
wykonać wymaganych prac
konserwacyjnych. Gminna
Spółka Wodna Dębe Wielkie
posiada do obsługi 70 km
rowów melioracyjnych.
Aby w 2013r. uniknąć
obligatoryjnego podwyższenia wysokości składki
członkowskiej,
Zarząd
GSW DW proponuje, aby
Członkowie GSW DW
pisemnie zgłaszali prośbę do Zarządu GSW
o wyrażenie zgody przez
Zarząd Gminnej Spółki
Wodnej - na zamianę składki członkowskiej za wykonane prace konserwacyjne
na rowach melioracyjnych
przez Członka GSW. Kon-

serwacja ma polegać na
koszeniu lub / i odmulaniu
tj. pogłębianiu rowów oraz
wycinaniu zakrzewień.
Zdaniem Zarządu tylko
takie patriotyczne podejście mieszkańców do tego
problemu da owoce w postaci polepszenia odpływu
wód gruntowych z naszych
gruntów.
Wszyscy członkowie, którzy podejmą się ww zadania
proszeni są o złożenie krótkiego podania do Zarządu
GSW DW.
Jednocześnie informuję, że
w ostatnim czasie GSW DW
wykonuje prace konserwacyjne umsz;
• 800 mb wykoszenie rowu
melioracyjnego w Jędrzejniku,
•300 mb wykoszenie i odmulenie rowu melioracyjnego
w Kobiernem i dalej w Dębem Wielkim, w kierunku
INCO- Veritas
•2430 mb wykoszenie i miejscowe odmulenie rowów; R1 i
Ra w Rudzie- od ujścia rzeki
Mienia w kierunku Chrośli.
• 432 mb wykoszenie i odkrzaczenie Ra 12 w Choszczówce Stojeckiej.
Wszystkich Państwa, którzy
potrzebują więcej informacji
proszę o kontakt telefoniczny
504 033 418.
W imieniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Dębem
Wielkim
Przewodnicząca Zarządu
Teresa Piotrkowicz
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UROCZYSTOŚĆ W ALEKSANDRÓWCE

W

sobotnie popołudnie
18 sierpnia 2012r.
w miejscowości Aleksandrówka odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy
i poświęcenia nowego Krzyża upamiętniającego poległych w walkach 17 sierpnia
1920r. żołnierzy Polskich
i Radzieckich.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Radni Gminy Dębe
Wielkie, Radny Powiatowy
– członek Zarządu Powiatu Mińskiego Pan Marcin
Nowak, Proboszcz Parafii
w Dębem Wielkim Ks. Henryk Zaraś, Pan Jan Majszyk
oraz liczni mieszkańcy sołectwa Aleksandrówka.
Uroczystość
rozpoczęła
Sołtys Sołectwa Aleksan-

26

sierpnia
2012r.
w gminie Dębe
Wielkie odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Chrośla. Celem zorganizowania „Dożynek”
było kultywowanie tradycji
i kultury lokalnej, propagowanie dobrych obyczajów,
oraz aktywnego stylu życia,
a także możliwość wyboru
alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Dożynki Gminne rozpoczęły się o godz. 13.30
Mszą Świętą Dziękczynną
za zebrane plony w Kościele Parafialnym p.w. Błogosławionego
Honorata
Koźmińskiego w Chrośli.
Po uroczystej Mszy Św. ko-

drówka Pani Elżbieta Bober,
która w imieniu mieszkańców powitała zgromadzonych Gości. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, który w krótkim
przemówieniu nawiązał do
dokonującego się w ostatnich
dniach pojednania polsko-rosyjskiego. Następnie kilka
słów o historii przytoczył
Pan Jan Majszyk. A historia
tego miejsca jest niezwykła. Po zaciętych walkach
z 17 sierpnia 1920r. w której
zginęli walczący z Armią
Radziecką żołnierze polscy
oraz polegli żołnierze Armii
Czerwonej zostali pochowani we wspólnej mogile.
2 lata później przeprowadzona została ekshumacja ciał.
Żołnierze radzieccy spoczęli
na cmentarzu parafialnym

w Dębem Wielkim, a Polscy bohaterowie spoczęli na
cmentarzu w Warszawie
i w grobach rodzinnych.
Aby pamięć o walczących
żołnierzach nie zginęła na
działce Państwa Książków
został postawiony Krzyż
pamiątkowy. Po prawie 100
latach z inicjatywy mieszkańców Aleksandrówki oraz
przy olbrzymim zaangażowaniu Pani Sołtys Elżbiety
Bober udało się ufundować
nowy Krzyż i odsłonić tablicę pamiątkową. Odsłonięcia
tablicy dokonał Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski i Sołtys Aleksandrówki Pani Elzbieta Bober. Następnie po
krótkiej modlitwie Ksiądz
Proboszcz Henryk Zaraś
poświęcił nowy krzyż, a
Pan Jan Majszyk wezwał do
apelu poległych mieszkań-

ców Aleksandrówki i żołnierzy, których szlak wojenny
przebiegał przez tę ziemię.
Na zakończenie zostały złożone pamiątkowe wieńce.
Uroczystość uświetniły występy młodych mieszkańców
Aleksandrówki, którzy przy
akompaniamencie akordeonu przypomnieli pieśni
żołnierskie jakie wówczas
zagrzewały do boju. Chwila
zadumy i refleksji nastąpiła
podczas recytacji wiersza
nieznanego autora w wykonaniu Madzi Wierzbickiej
i Wojtka Nowaka – najmłodszych uczestników sobotniej
Uroczystości.
Aleksandra Nowak
Główny specjalista
ds. prawnych i BHP

W CHROŚLI
rowód wieńców dożynkowych przejechał paradnie
na plac przy Domu Kultury
w Chrośli, gdzie nastąpiło
rozpoczęcie części plenerowej. Oficjalnego otwarcia
tegorocznych Dożynek dokonał Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski wraz z Sołtys
Sołectwa Chrośla – Panią
Cecylią Zagórską, którzy
wspólnie przywitali wszystkich przybyłych oraz życzyli
dobrej zabawy. W imprezie
udział wzięli m.in.: Radni
Powiatu Mińskiego w osobach: Pan Ireneusz Piasecki
oraz Pan Grzegorz Gańko,
Pan Kamil Płochocki Młodszy Specjalista do spraw
operacyjnych Państwowej

Straży Pożarnej w Mińsku
Mazowieckim,
Zastępca
Przewodniczącej Rady Gminy Dębe Wielkie Pan Mirosław Siwik, Radni Gminy
Dębe Wielkie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębem
Wielkim Druh Mirosław
Jura, Członek Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
Druh Bogdan Wójcik, W-ce
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej oddziału Powiatowego, Druh Andrzej
Gańko, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Dębem Wielkim Druh Piotr Wieczorek,

Komendant Gminny Druh
Grzegorz Ostrowski, Prezesi poszczególnych jednostek
OSP z gminy Dębe Wielkie,
Proboszcz Parafii Chrośla
Bogusław Wnuk, Proboszcz
Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie Ks. Zenon
Wójcik, Proboszcz Parafii
p.w. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim
Ks. Henryk Zaraś i ks. Józef
Sobieraj, sołtysi poszczególnych sołectw z terenu Gminy
Dębe Wielkie, Dyrektorzy
Szkół z terenu Gminy Dębe
Wielkie, Przewodnicząca
Parafialnego Koła CARITAS Pani Halina Drzazga,
Prezes Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów Pan Stefan Karwowski, Prezes Stowarzyszenia
„Wrzosowianie” Pani Zofia Ruta oraz liczna grupa
mieszkańców gminy Dębe
Wielkie.

wieniec dożynkowy”. Komisja Konkursowa w składzie:

Po oficjalnym rozpoczęciu ze swoim występem
artystycznym na scenę
wkroczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
i Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. W następnej
kolejności wystąpił kabaret
„Ty i Ja”. Występ zespołu
„Wrzosowianie”, dostarczył
także wszystkim uczestnikom imprezy niezapomnianych wrażeń, a to za sprawą
wykonanych wielu zabawnych piosenek „na ludowo”.

Od godz. 17.30 do późnego
wieczora mieszkańcy gminy
mogli bawić się przy muzyce
Zespółu „Reflekt”.

1) Pan Krzysztof Kalinowski
– Wójt Gminy Dębe Wielkie
2) Pan Mirosław SiwikZastępca Przewodniczącej
Rady Gminy Dębe Wielkie
3) Pani Renata Karpińska –
Radna Gminy Dębe Wielkie
4)Pani Elżbieta Bober–
Radna Gminy Dębe Wielkie
5) Pan Bogdan Główka–
Radny Gminy Dębe Wielkie
przyznała następujące nagrody:
I miejsce - wieniec dożynkowy mieszkańców sołectwa Ruda;
II miejsca - wieniec dożynkowy mieszkańców sołectwa Chrośla.
Dyplomy i nagrody wręczył
Pan Krzysztof Kalinowski.

Organizacją tegorocznych
Dożynek Gminnych zajęła
się Sołtys Sołectwa Chrośla Pani Cecylia Zagórska
i Urząd Gminy Dębe Wiel-

kie. Imprezę poprowadził
Pan Jan Pietrzak z Dębego
Wielkiego.
Organizatorzy
Dożynek
Gminnych w Chrośli bardzo
serdecznie dziękują wszystkim, którzy poświęcili swój
czas w przygotowanie Dożynek oraz sponsorom za okazaną pomoc w zorganizowaniu imprezy:
• Pani Agata Jackiewicz Sklep spożywczy w Rudzie;
• Pan Andrzej Wieczorek Sklep LEWIATAN w Chrośli;
• Pan Maciej SzczepaniakDelikatesy „HE-MAN”;
• Pani Maria Wilkos- Apteka w Dębem Wielkim przy
ulicy Warszawskiej;
• Pani Renata Kobza Kwiaciarnia
„Stokrotka”
w Dębem Wielkim
• Koło Emerytów Nr 5
w Chrośli;
• Dom Kultury w Chrośli.

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

Kolejnym punktem dożynek było przeprowadzenie
konkursu „na najładniejszy
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2012

9

KULTURA / WYDARZENIA

OBCHODY „73-EJ ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM”

W

rzesień 1939r. na terenach Gminy Dębe
Wielkie nie należał do spokojnych. Dochodziło do pierwszych bohaterskich walk
z Niemieckim najeźdźcą.
W dniach 13-14 września
1939r. miały miejsce najkrwawsze walki na terenach położonych w okolicach Dębego Wielkiego,
Cyganki, Rysia i Choszczówki Stojeckiej. Właśnie
dla upamiętnienia tego
wydarzenia, jak i bohaterskiej walki mieszkańców
naszej ziemi corocznie organizowane są uroczyste
obchody bitwy Pod Dębem
Wielkim. Tegoroczna – już
73. rocznica obchodzona
była w niedzielę 16 września 2012r. Uroczystości
rozpoczęły się od uroczystego złożenia kwiatów
pod tablicą pamiątkową
w Choszczówce Stojeckiej.
Złożenia kwiatów dokonali m.in.: Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Dębe Wielkie Jolantą
Gruber, Zastępca Wójta
Gminy Dębe Wielkie Pan
Karol Chróścik wraz
z Dyrektorem Zespołu
Szkól w Dębem Wielkim Panem Krzysztofem Rekiem, Dyrektor
zespołu Szkół im. Kard.
Stefana
Wyszyńskiego
w Stojadłach Pani Anna
Przybysz oraz w imieniu mieszkańców - dzieci

z miejscowości
czówka Stojecka.

Chosz-

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie
kwiatów pod pomnikiem
poległych Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w boju
o Cygankę, który znajduje się na terenie Szkoły
Podstawowej im Tadeusza
Kościuszki w Cygance.
Zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych i szkolnych złożyli
pod pomnikiem okolicznościowe wieńce i kwiaty.
Następnie dzieci uczące się
w tej szkole przygotowały
krótki patriotyczny występ,
który wprowadził wszystkich obecnych w atmosferę
tamtych wrześniowych dni.
Również dla upamiętnienia wydarzeń okresu
kampanii
wrześniowej
Wójt Gminy Pan Krzysztof Kalinowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy

Msza Święta sprawowana w intencji poległych
w walkach 1939r. żołnierzy
Wojska Polskiego. Uroczystą oprawę mszy zapewniła żandarmeria Wojskowa
oraz młodzież ze szkoły
Podstawowej, która przygotowała pat r iot ycz ne
przedstawienie przypominjące wojenną zawieruchę
i bohaterstwo Polskich żołnierzy. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili także zaproszeni goście:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Grzegorz
Woźniak, Przedstawiciele
Żandarmerii Wojskowej
z płk. Wiesławem Chrzanowskim i mjr. Sławomirem
Chmiel na czele, władze samorządowe Powiatu Mińskiego i gmin ościennych:
Radni Powiatu Mińskiego
i Gminy Dębe Wielkie,
sołtysi z terenu gminy
Dębe Wielkie, Zastępca
Komendanta Komisariatu
w Halinowie asp. szt. mgr

Mirosław Jura, Komendant Gminny ZOSP RP
Druh Grzegorz Ostrowski, Kombatanci, historyk
Pan Jan Majszyk, Dyrektorzy i nauczyciele Szkół
z terenu gminy Dębe Wiel-

gminy i kombatanci. Poczet
główny wystawiła zaś Żandarmeria Wojskowa.
Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy obchodów
przemaszerowali na pobli-

BÓG - HONOR - OJCZYZNA
Dębe Wielkie Pani Jolanta
Gruber złożyli kwiaty przy
tablicy pamiątkowej usytuowanej na ścianie Kościoła Parafialnego w Dębem
Wielkim.
Następnie
punktualnie
o 10.30 w Kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra
i Pawła rozpoczęła się

Janusz Czerwiński, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP Pan Bogdan Wójcik,
Członek Komisji Rewizyjnej oddziału Powiatowego
OSP Druh Andrzej Gańko,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dębem Wielkim Druh

kie, oraz ku zadowoleniu
władz gminy bardzo liczna grupa mieszkańców.
W uroczystościach wzięły
udział poczty sztandarowe
wystawione przez wszystkie szkoły z gminy Dębe
Wielkie, Zespołu Szkół
w Stojadłach, jak również,
jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu

ski cmentarz parafialny.
Uroczystości przy Mogile
Żołnierzy Września 1939r.
rozpoczął Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski. Następnie
odczytany został Apel poległych zakończony salwą
honorową. W chwile zadumy wprowadziła zebranych Gości i mieszkańców
uczennica Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim - Szkoły Podstawowej Julia Kalinowska, która wyrecytowała przepiękny wiersz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni”.
Kolejnym punktem obchodów były krótkie wystąpienia . Jako pierwszy głos
zabrał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, który w krótkim przemówieniu zwrócił
szczególna uwagę na bohaterstwo żołnierzy z terenów
naszej gminy oraz na ich
głęboki patriotyzm, który
powinien być wzorem do
naśladowania dla wszystkich mieszkańców, tak aby
z dumą móc powiedzieć
o sobie - „Jestem przede
wszystkim Polakiem, następnie Europejczykiem
i Obywatelem Świata”.
Jako kolejny głos zabrał
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Pan
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Krzysztof Rek, który
szczególną uwagę zwrócił na kształtowanie postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży, oraz
na rolę szkoły i rodziców
w wychowanie godnych
następców Wielkich Polaków. Głos zabrał również Poseł na sejm RP Pan
Grzegorz Woźniak, który
z zadowoleniem stwierdził,
że nasz lokalny Patriotyzm
napawa dumą i radością, co
wskazuje iż wartości narodowe są dla Nas szczególnie ważne. Krótką modlitwę za poległych żołnierzy
odmówił Proboszcz Parafii pw. Św. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim Ks.
Henryk Zaraś. Ostatnim
etapem uroczystości jakie
miały miejsce na cmentarzu było oddanie salw honorowej i złożenie kwiatów
na grobach bohaterów.
Pamięć bohaterów wydarzeń okresu kampanii
wrześniowej będzie trwała
wiecznie, bo jak Przypomniał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski w swoim
przemówieniu tak jak
drzewo bez korzeni upada za podmuchem wiatru,
tak człowiek bez poczucia
tożsamości narodowej ,bez
moralnego kręgosłupa gubi
się w labiryncie życia, dlatego tak ważne są żywe
lekcje historii.

Aleksandra Nowak
Główny specjalista ds.
prawnych i BHP

KULTURA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DOTACJE
DLA BIBLIOTEKI

G

minna Biblioteka
Publiczna w Dębem
Wielkim po raz kolejny
przystąpiła do programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem
programu jest wzbogacenie
i odnowienie księgozbioru
polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
Z programu mogą skorzystać biblioteki publiczne
zorganizowane w formie
samorządowej instytucji
kultury lub stanowiące
część innej samorządowej
instytucji kultury. Podstawowym warunkiem finansowym jest wkład własny

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE

instytucji, który wynosi minimum 25% całości
zadania. W b.r. ważnym
warunkiem, który instytucja musi spełnić jest to, iż
jedna trzecia kwoty dotacji
przyznana bibliotece musi
być przeznaczona na nowości wydawnicze dla dzieci
i młodzieży. Na podstawie
umowy biblioteka otrzyma środki finansowe na
powyższe zadanie w kwocie 6.500 zł. Pierwsze pozycje zakupione z dotacji
będą dostępne dla naszych
użytkowników pod koniec
września.
Agnieszka Wielgo

F

ilia biblioteczna w Cygance mieści się w budynku Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki,
przy ulicy Szkolnej. Z biblioteki korzystają nie tylko uczniowie z klas szkoły
podstawowej, przedszkola
czy ich rodzice, ale również
mieszkańcy Cyganki, Brzózego, Poręb, Rysia i Choszczówki. Nieustannie rośnie
liczba osób odwiedzających
bibliotekę, zarówno uczniów
jak i osób dorosłych. Niesłabnącą popularnością cieszy się literatura dla dzieci
i młodzieży. Wiąże się to
z dużym i dobrym wyborem
nowych książek. Wśród lite-

ratury dla dorosłych szczególnym zainteresowaniem
cieszą się książki podróżnicze oraz powieści polskich
i zagranicznych autorów.
Filia organizuje również dla
dzieci lekcje biblioteczne,
które utrwalają w młodych
ludziach nawyki czytelnicze
oraz pozwalają zaprzyjaźnić się z książkami na całe
życie. Uczniowie zapoznają się z układem książek na
półkach, z katalogiem i budową książki. Dbamy także
o systematyczną i bieżącą
gazetkę, dzięki której czytelnicy mogą zapoznać się
z rozmaitymi wydarzeniami

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej

W lipcu w filii odbył się
dwutygodniowy cykl spotkań „Wakacji w Bibliotece”.
W tym okresie wszyscy chętni wzięli udział w konkursach, zajęciach plastycznych,
projekcjach filmów, głośnego czytania fragmentów
książek oraz we wspólnych
zabawach. Najaktywniej-

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek 10.00 – 18.00

Czwartek

10.00 – 18.00

Wtorek

08.00 – 16.00

Piątek

10.00 – 18.00

Środa

10.00 – 18.00

jakie mają miejsce w Polsce
i na świecie, a które dotyczą
świata książki. W bibliotece są także organizowane
wystawy książek oraz rozmaite konkursy (np. konkurs
czytania ze zrozumieniem
„Wiem co czytam”, konkurs
o Krakowie jako pierwszej
stolicy Polski).

szych uczestników „Wakacji
w Bibliotece” – Darię Dębską, Urszulę Wiercioch, Izabelę Wiercioch oraz Sylwię
Szubę nagrodziliśmy dyplomami oraz drobnymi upominkami. Mamy nadzieję, że
szerokie zainteresowanie aktywną formą spędzania wakacji w bibliotece zaowocuje
w przyszłości poszerzeniem
aktywności czytelniczej.

Ewelina Wróbel
bibliotekarz filii
bibliotecznej w Cygance

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”

R

ok akademicki
2011/2012 w Szkole Podstawowej w Dębem
Wielkim uczestniczącej
w Projekcie Uniwersytet Dzieci w Szkole (o
ww. projekcie szerzej pisaliśmy w poprzednim
biuletynie) można uznać
za zamknięty z wielkim
sukcesem dzięki naszym
małym studentom, którzy aktywnie uczestnicząc
w zajęciach wykazali się
dużą wiedzą oraz ogromną
ciekawością na nowe rzeczy, a także pokazali jak

cenna jest dla nich nauka
i wiedza praktyczna. Pożegnaliśmy się w wielkim
stylu! Ostatnie zajęcia zostały zorganizowane na
auli wykładowej Politechniki Warszawskiej, gdzie
czekał dla nich specjalnie
przygotowany wykład i
pokaz przygotowany przez
prof. Grzegorza Grabeckiego. Czy fizyka to tylko
wzory i wyliczenia? Oczywiście, że nie! Podczas
pokazu studenci przenieśli się do świata fizyki, w
którym przetestowali jak

niskie temperatury działają
na różne przedmioty. Czy
banan może zamarznąć
w 15 sekund? Czy kwiatek może stać się twardy
niczym lód? Od jakiej
temperatury możemy mówić, że jest zimno? Czy
gdzieś może być zimniej
niż na Antarktydzie? Na te
i inne pytania nasi studenci
znają już odpowiedzi
Czerwiec br. to przede
wszystkim czas EURO.
Korzystając z okazji, po
wspomnianym wcześniej
wykładzie zorganizowa-

na została niespodzianka dla dzieciaczków.
Wspólnie odwiedziliśmy
Warszawska Strefę Kibica. Zarówno chłopcy jak
i dziewczynki były ogromnie zainteresowane miejscem, było mnóstwo zabawy, pozytywnych emocji
oraz nowe znajomości.
Wakacje w Gminie Dębe
Wielkie w tym roku zostało uroczyście powitane
Piknikiem Powitanie Lata.
Stowarzyszenie „Szkoła

z u śmiechem” również
uczestniczyła ww. przedsięwzięciu organizując stoisko dedykowane dla dzieci
i młodzieży. We współpracy z Ogniskiem Artystycznym „Rozwiń skrzydła”,
Stowarzyszeniem „Przyjazne Dębe” oraz gościnnym
udziałem Mazowieckiego
Stowarzyszenia Historycznego Exploratorzy odbyły
się liczne gry i zabawy,
zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Moje
marzenie”, a dla bardziej

aktywnych i wytrwałych
kącik poszukiwaczy skarbów
Więcej informacji na naszej stronie
www.szkolazusmiechem.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”
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SPORT/ Z ŻYCIA SZKÓŁ

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

K

lub Akademia Sztuk
Walki Taekwon-do ITF
z Mińska Mazowieckiego
i Dębego Wielkiego wraz
z trenerem Dawidem Matwiejem V dan prężnie działał również w wakacje. Tak
jak w poprzednich latach
również w tym roku udało
się nam zorganizować dla
126 osób aż dwa obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i
młodzieży: VII obóz w Gdyni i już VIII w historii klubu
w Międzywodziu na Wyspie
Wolin.
Pierwszy z obozów zorganizowany został w dniach 5-18
lipca w Gdyni nad morzem.
14 dniowy obóz przeznaczony był dla dzieci i młodzieży, które nie boją się
ciężkich i wyczerpujących
treningów poprawiających
kondycję i technikę, zwłaszcza przed zbliżającymi się
Mistrzostwami Europy,
w których nasi klubowicze
wezmą udział. Nie zabrakło
również zabaw, wyjazdów
do Gdańska, rejsu na Hel,
wycieczki po Gdyni, kąpie-

li słonecznych i morskich,
dyskotek, pogodnych wieczorów, wspólnej rywalizacji i uśmiechu na twarzy.
Program był bardzo napięty dzięki temu wróciliśmy
z Gdyni pełni wspomnień.
Drugi obóz zorganizowany
został w sierpniu w dniach
1-12 w Międzywodziu.
Celem tego wyjazdu była
przede wszystkim zabawa,
wypoczynek oraz rozwój
fizyczny przez sport. Każdy
z uczestników mógł znaleźć
w nim coś dla siebie. Możliwość treningów Taekwon-do
z mistrzami Polski i Europy,
zabaw, gier zespołowych,
wspólnej rywalizacji oraz
odpoczynku na plaży dała
wiele radości, uśmiechu na
twarzy oraz co chyba najważniejsze poprawienia kondycji u każdego z uczestników. Dla uczestników obozu
lubiących podróże zorganizowana została wycieczka do
bunkra V3- jedynej w Polsce
ekspozycji tajniej broni niemieckiej V-3 z okresu II wojny światowej, a także spacer

Aleją Gwiazd, wyprawa na
395 m molo w Międzyzdrojach, a także do pokazowego
rezerwatu żubrów.
W każdym z naszych obozów udział biorą również
uczestnicy z zagranicy.
W tym roku w naszych
obozach uczestniczył m.in.
kolega z Nigerii, który chętnie przybliżał nam życie
i kulturę ludzi mieszkających w Afryce, koleżanka
z Białorusi, która opowiadała o życiu za wschodnią granicą, a także dwoje przesympatycznych dzieci z Austrii.
Pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
pielęgniarskiej i ratowniczej
ćwiczyli przyszli i aktualni
mistrzowie Polski, Europy
i Świata. Dla chętnych był
przewidziany egzamin na
stopnie uczniowskie. Egzamin na obozie jest dość wymagający i ciężki, ale byli
i tacy którzy się zmobilizowali i podwyższyli swoje
stopnie. Gratulujemy.
Co cieszy nie tylko organizatorów, ale również

i uczestników tegoroczny
obóz został uznany przez
wszystkich za bardzo udany,
a przede wszystkim za bezpieczny. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że wielu
uczestników już teraz zgłosiło się na kolejne wyjazdy
zimowe i letnie zorganizowane przez Akademie Sztuk
Walki.
Instruktor Dawid Matwiej
dziękuje wszystkim uczestnikom, darczyńcom, sponsorom, a przede wszystkim
Panu Wójtowi Gminy Dębe
Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu za dofinansowanie wyjazdu 45 uczestników
z terenu gminy.
Na zakończenie warto również wskazać, iż klubowicze
Akademii Sztuk Walki bardzo dobrze zaprezentowali

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

M

ałe przedszkole
w Górkach liczy
w tym roku 19 dzieciaczków w wieku 3 i 4 lata.
Zajęcia trwają od godziny 8 do godziny 13. Dzieci oprócz zajęć edukacyjnych przedszkolnych
uczestniczą w zajęciach
dodatkowych takich jak
j. angielski, gimnastyka
korekcyjna z elementami Taekwondo, rytmika, logopedia, zajęcia
plastyczne. Rok przedszkolny zaczęliśmy od
uroczystego powitania
i z abaw i nt eg r a cy jnych scalających grupę.

Zajęcia dydak t ycz ne
i zabawy powiązane są
z porami roku i wydarzeniami związanymi z organizacją pracy szkoły.
Dzieci mają możliwość
uczestnictwa w teatrzykach, muzykoterapii,
i różnorodnych wycieczkach tych bliższych – po
okolicy jak i dalszych
poza teren naszej Gminy.
Od nowego roku Przedszkole wzbogaciło się
w trzy urządzenia na
placu zabaw (pociąg
i dwa bujaki) oraz w dwa
kolorowe dywany, w tym

się podczas dwóch imprez
biegowych organizowanych
we wrześniu. W Żabieńcu
z bardzo dobrym rezultatem pobiegli Dawid Matwiej na dystansie 10 km,
Joanna Mazurowska – dystans 5 km, Bartek Mazurowski – 1000m, oraz Kasia
Mazurowska- 800 m. Natomiast w organizowanym
przez Miński Klub Biegacza
DREPTAK „I Biegu Białych
Kołnierzyków” wystartowały dwie sztafety : męska
w
składzie
Krzysztof
Pszczółkowski, Mariusz Steczek, Adrian Kiełczewski
i Konrad Mikita oraz mieszana Joanna Mazurowska,
Dawid Matwiej, Aneta Kotowska, Monika Wtulich i
zajęły odpowiednio I i IV
miejsce w klasyfikacji generalnej.

Obecnie nasi zawodnicy
przygotowują się do zbliżających się Mistrzostw Europy
w Taekwon-do.
Akademia Sztuk Walki zaprasza również na treningi
Taekwon-do i samoobrony w
nowym roku szkolnym. Od
września prowadzimy zajęcia w trzech: grupach wiekowych: grupa początkująca dzieci od 4 roku życia, grupa
średniozawansowana - dzieci szkolne, grupa zaawansowana - młodzież i dorośli
w Mińsku Mazowieckim
w Gimnazjum Miejskim nr
2, w Dębem Wielkim, Cegłowie, Brzezinach, Cygance i Stojadłach.
Instruktor Dawid
Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki

G.L.U.K.S. „PŁOMIEŃ”
jeden służący do zabawy - obrazujący makietę uliczną. Mamy nadzieję, że nowe zabawki
i dywany spodobają się
Naszym Podopiecznym
i dostarczą wiele radości
w nowym roku szkolno-przedszkolnym. Życzymy przedszkolakom
wspaniałych zabaw i niezapomnianych przeżyć.

Krystian Kędziora
Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”

G

.L.U.K.S
Płomień
Dębe Wielkie to organizacja wspierająca kulturę
fizyczną na terenie gminy.
W jej szeregach znajduje się
m.in. drużyna piłkarska Płomień Dębe Wielkie. Nasza
drużyna w ubiegłym sezonie wywalczyła awans do
A- Klasy, czyli do wyższej
grupy rozgrywek prowadzonych przez Okręgowy
Związek Piłki Nożnej Siedlce. Obecnie w związku
z remontem gminnego boiska w Rudzie Płomień Dębe
Wielkie swoje mecze rozgrywa dzięki uprzejmości klubu
Tęcza w Stanisławowie.
W tym sezonie do rozgrywek prowadzonych przez
OZPN Siedlce przystąpiła
drużyna juniorska rocznik
1994/95. Juniorom życzymy
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powodzenia i wielu sportowych sukcesów.
16 września nasz klub
zorganizował turniej piłkarski na sztucznym boisku
w Rudzie dla dzieci rocznik
1998/99/2000. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn w tym jedna dziewczęca!!
Po blisko czterech godzinach zmagań i zaciętych
meczach, ale prowadzonych
w duchu sportowej rywalizacji zwyciężyła drużyna
AC Pajace (reprezentacja
gimnazjum Dębe Wielkie)
przed Halinowianką oraz
SP Cisie. Dla wszystkich
drużyn oraz indywidualnie
dla najlepszego zawodnika
oraz króla strzelców zostały ufundowane nagrody.
W tym miejscu chciałbym
podziękować za pomoc

wszystkim osobą zaangażowanym w ten turniej.
Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do
Szymka Góreckiego oraz
do Gminy Dębe Wielkie
dzięki wsparciu której zostały ufundowane nagrody.
Ze swojej strony możemy
zapewnić, że takie turnieje
będą organizowane częściej,
ale to już po oficjalnym
otwarciu kompleksu boisk
w Rudzie, za które w tym
miejscu już teraz chcielibyśmy podziękować Wójtowi
Gminy Krzysztofowi Kalinowskiemu oraz Samorządowi Gminy Dębe Wielkie.
Prezes Klubu
Mirosław Garbecki

Z ŻYCIA SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

O

d pierwszego września 2012r. Szkoła
Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii
i Gimnazjum Gminne im.

Bohaterów Powstania Listopadowego weszły w skład
Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim. Zespół Szkół posiada dwie odrębne Rady

Pedagogiczne, Rady Rodziców oraz dwa Samorządy
Uczniowskie odpowiednio
dla każdej ze szkół.
Zespołem Szkół kieruje Dy-

rektor, który jest Dyrektorem
każdej szkoły wchodzącej
w skład Zespołu. Dyrektora wspomagają zastępcy.
W Szkole Podstawowej

funkcję tę kontynuuje Pani
Agnieszka Wojda, zaś
w Gimnazjum wicedyrektorem została Pani Olga Laskowska.

Szkoły zachowują dotychczasowe nazwy, tradycje
oraz ceremoniał, dlatego
w niniejszej publikacji opiszemy je osobno.

wanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.Pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze dla klas IV – VI

Projektem zostało objętych
19 szkół podstawowych i gimnazjalnych, które znajdują się
na terenie partnerskich gmin
Mazowsza.

6.Warsztaty z asertywności
oraz warsztaty „ Jak radzić
sobie ze stresem?”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII
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września uczniowie
naszej szkoły, wzorem roku ubiegłego udali się
do Otwocka, na zaproszenie
Prezydenta Miasta i brali
udział w uroczystościach
związanych z obchodami 73.
Rocznicy Kampanii Wrześniowej. Po drodze zatrzymali się przy rondzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Stojadłach i upamiętnili
rocznicę bitwy poprzez zawiązanie biało-czerwonych
wstążek na tablicach z napisem „Wołyńska Brygada
Kawalerii”.
Młodzież złożyła hołd spoczywającemu na miejskim
cmentarzu dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, Generałowi Julianowi
Filipowiczowi, uczestnicząc
w krótkim nabożeństwie
i składając kwiaty. Następnie
wszyscy uczestnicy udali się
do Muzeum Ziemii Otwockiej
i tam mieli niepowtarzalną
okazję uczestniczyć w spotkaniu z synową Generała Filipowicza, która przypomniała sylwetkę bohatera. Nasi
uczniowie przybliżyli sobie

historię miejscowości, wysłuchali opowieści o ciekawych
ludziach i wydarzeniach, oraz
mieli okazję pochylić się nad
losem tych, którzy tu żyli
tworzyli jej dawny wizerunek.
Wycieczka do Otwocka
stanowiła ważny element
wychowawczy, ponieważ
uczniowie przekonali się,
jak ważne dla przyszłych pokoleń jest zachowanie i przekazywanie wiedzy o dawnych czasach. Zapewne ta
żywa lekcja historii zostanie
na długo w ich pamięci.
W niedzielę 16 września
Szkoła Podstawowa nosząca
imię Wołyńskiej Brygady
Kawalerii, była gospodarzem ważnego dla społeczności lokalnej święta. Minęły właśnie 73. lata od
czasów, gdy w Dębem Wielkim i okolicznych miejscowościach rozegrała się jedna
z najcięższych bitew kampanii wrześniowej, w której
swój udział zaznaczyła Wołyńska Brygada Kawalerii
dowodzona przez pułkownika dyplomowanego Juliana
Filipowicza.

Uroczystości w naszej miejscowości rozpoczęły się
o godz. 10.30 mszą w intencji Ojczyzny w kościele pod
wezwaniem Św. Ap. Piotra
i Pawła. Poprzedzone zostały złożeniem kwiatów przy
płycie upamiętniającej walki
w Choszczówce Stojeckiej
i przy kamieniu w Cygance.

sztandarowe, przedstawiciele władz gminnych, zaproszeni goście, uczniowie oraz
mieszkańcy Dębego Wielkiego, przeszli na cmentarz
parafialny. Tam przy mogile
żołnierzy złożono wiązanki kwiatów i salwą honorową oddano cześć poległym
w walkach za ojczyznę.

Podniosły charakter święta podkreśliły swą obecnością poczty sztandarowe
organizacji kombatanckich
i okolicznych szkół, wśród
których znalazły się: poczet sztandarowy Gminnego
związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych w Dębem Wielkim oraz
poczet sztandarowy Kompanii Honorowej Żandarmerii
Wojskowej.

Cieszymy się, że mieszkańcy
i zaproszeni goście tak licznie
wzięli udział w ważnych dla
nas uroczystościach. To dzięki nim dzień ten nabrał szczególnego blasku.

Podczas mszy świętej
dzieci z naszej szkoły zaprezentowały
program
poetycko - muzyczny, nawiązujący w swej treści do wydarzeń z września 1939 roku.
Po mszy, w zwartym szyku, prowadzonym przez
Kompanię Reprezentacyjną
Wojska Polskiego poczty

Nasza szkoła będzie prowadzić
również zajęcia
w ramach projektu „Szkoła
Równych Szans Programy
Rozwojowe Szkół - IV edycja
bis”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu
IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrówny-

Zajęcia będą się odbywać od
września 2012r. do stycznia
2014 r. Rodzaj zajęć to:
1.Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla
uczniów klas IV – VI
2.Pozalekcyjne zajęcia z informatyki dla klas I – VI

4.Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla
uczniów klas IV – VI
5.Zajęcia z biblioterapii

7.Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas
I – III
8.Dni historii – przyjeżdżać
będą grupy rekonstrukcyjne
9.Wyjazdy

na

basen

Zachęcamy wszystkie dzieci
do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach, które są bezpłatne.

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO

W

rzesień to czas planowania pracy na najbliższy rok szkolny. W tym
czasie ukonstytuował się
skład Samorządu Uczniowskiego, wybranego w demokratycznych wyborach. Na
wzór wyborów samorządowych została powołana
Szkolna Komisja Wyborcza, która czuwała nad ich
właściwym
przebiegiem.
Zebrane głosy pozwoliły na
wyłonienie uczniów, którzy
będą aktywizować życie
szkoły. Planujemy tradycyjne Oscary, czyli szkolną
galę przyznawania nagród
nauczycielom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Liczne
dyskoteki i wieczory filmowe to kolejne propozycje,
które pozwolą na przyjemne
spędzenie czasu w gronie
przyjaciół, zintegrują społeczność szkolną i mamy
nadzieję wpłyną korzystnie
na osiągane wyniki w nauce.
Od września br. ruszyła IV
edycja projektu Szkoła Równych Szans, finansowanego

m.in. ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły
uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
oraz kompensacyjno – korekcyjnych z języka polskiego.
Miłośnicy nauki języków
obcych będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego, a za wytrwałość czeka ich nagroda –
wyjazd w czasie wakacji na
6 dniowy wypoczynek.
Podobne atrakcje czekają na
członków Klubu Młodego
Przyrodnika – 2 wycieczki
jednodniowe do Warszawy
oraz 6 dniowy wypoczynek
wakacyjny nad Wigrami,
a już w ostatni weekend
września 3 dniowa wycieczka do Białowieży.
W szkole rozpoczęło działalność również koło teatralno – kabaretowe. Młodzi
artyści przygotują własne
występy, jak również będą

systematycznie wyjeżdżać
do teatrów warszawskich
oraz na występy kabaretowe. Jeden wyjazd już mają
za sobą. W sobotę, 15 września w Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach obejrzeli przedstawienie taneczne
„ Lady Fossy 2”. Spektakl
ten otwierał I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych w Siedlcach. Został przygotowany przez
Teatr Capitol w Warszawie.
Znakomici tancerze znani
z programu „Taniec z gwiazdami” w mistrzowskim stylu
zaprezentowali historię Lady
Fossy – a jednocześnie różne
style taneczne. W obsadzie
spektaklu znaleźli się m.in.
Rafał Maserak, Anna Bosak,
Łukasz Czarnecki. Grupa po
raz pierwszy mogła zobaczyć imprezę przygotowaną
z takim rozmachem. Twarze
znane z telewizji, czerwony
dywan, dziennikarze to dodatkowe atrakcje, które działają zachęcająco do pracy
w kole i kolejnych wycieczek.

Ponadto trzecioklasistów
czekają spotkania z reprezentantami różnych zawodów
i poznawanie lokalnego rynku pracy w czasie wycieczek.
W okresie wakacyjnym
lipiec – sierpień 2012 we
wtorki i czwartki organizowane były nieodpłatnie zajęcia z koszykówki oraz na
siłowni. Z zajęć korzystało
8 uczniów, którzy regularnie
i chętnie ćwiczyli.
Gim nazjum Gmin ne
w Zespole Szkół w Dębem
Wielkim pomimo braku bazy sportowej będzie
brało udział we wszystkich
konkurencjach sportowych
przewidzianych w regulaminie PSZS w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny
2012/2013. Cały zespół wychowania fizycznego przygotowuje uczniów do udziału w
rywalizacji międzyszkolnej
z poszczególnych dyscyplin.
Pan J. Tkaczyk: piłka ręczna,
unihok, piłka nożna dziewczyn, pani A. Mika-Orłow-

ska: koszykówka dziewczyn,
piłka siatkowa dziewczyn,
dwubój nowoczesny, tenis
stołowy, gimnastyka, pan P.
Laszuk: koszykówka chłopców, pływanie, tenis stołowy
oraz pan S. Syryjczyk: piłka
siatkowa chłopców, piłka
nożna chłopców.

rozgrywki piłki nożnej pod
nazwą „Turniej Dzikich Drużyn” Organizatorem turnieju
był klub sportowy GLUKS –
„Płomień Dębe Wielkie”. W
turnieju wzięło udział 6 drużyn ze szkół gimnazjalnych
i podstawowych (rocznik
1998, 1999, 2000):

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują również gimnazjalistów na zbliżające się
Indywidualne i Sztafetowe
biegi przełajowe, oraz na zawody lekkoatletyczne, które
odbędą się w maju. Ponadto cały zespół wychowania
fizycznego korzysta przez
cały rok szkolny z zaproszeń
innych szkół na różnego rodzaju turnieje piłkarskie,
turnieje pokoleniowe, biegi
uliczne, turnieje integracyjne z gier i zabaw, turnieje
z koszykówki, gimnastykę.

„Ac Pajace”, „Czarni”, „Tosty”, „SP Cisie”, „Halinowianka”, „Smerfetki”

Dnia 16.września br. o godz.
12.00 na nowo wybudowanym boisku „Orlik” w Rudzie rozpoczęły się pierwsze

Rozegrano 15 meczy po
10 min. każdy bez zmiany
połów. Zwycięzcą turnieju
została drużyna z dębskiego gimnazjum „Ac Pajace”.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Halinowa „Halinowianka”, a trzecie zespół ze
Szkoły Podstawowej w Cisiu.
Królem strzelców został
Konrad Jackiewicz z kl. IIa
zdobywając aż 12 bramek we
wszystkich meczach.
Krzysztof Rek
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

J

uż od połowy sierpnia
szkoła codziennie tętniła
gwarem dziecięcych głosów.
To nasze dzieciaki pod kierunkiem swoich nauczycieli
ćwiczyły program, z którym
26 sierpnia wystąpiły
na gminnych dożynkach
w Chrośli. Dzięki staraniom
dzieci, ich rodziców i nauczycieli występ naszych
reprezentantów można zaliczyć do bardzo udanych.
Pierwszaki z wdziękiem
zaprezentowały lirycznego
kujawiaka, grupa starszych
uczniów – wesołe scenki,
tańce i piosenki retro, a zespół cheerleaderek dał pokaz
kilku swoich popisowych
numerów. Na koniec przed
zgromadzoną
publicznością wystąpił także szkolny
mistrz hula – hop – Daniel
Komorzycki.
Po wakacjach wróciliśmy do
szkoły pełni zapału do nauki
i wiary, że uda nam się zrealizować wszystkie ambitne
plany na nowy rok szkolny.

W tym roku nasza szkoła podjęła realizację dwóch
innowacji pedagogicznych:
„Matematyka innego wymiaru” i „Gramy w piktogramy”.
Mamy nadzieję, że przyczynią się one wydatnie do podniesienia jakości kształcenia
w zakresie matematyki.
Podobnie jak w roku ubiegłym, realizujemy projekt
„Szkoła równych szans”
/edycja IV bis/, w ramach
którego, już od września,
wszyscy nasi uczniowie
będą mogli skorzystać z
licznych zajęć dodatkowych,
rozwijających ich zdolności
sportowe, językowe, dziennikarskie, fotograficzne,
matematyczne, artystyczne
i inne. Wśród zajęć projektowych realizowana będzie
również terapia logopedyczna
i nauka pływania. W styczniu
2013 ruszy 6 kolejnych zajęć.
Na zajęciach z projektu
„Szkoła Równych Szans”
dzieci mogą wykazać się inwencją twórczą

WIELKA ZIEMNIACZANA GALA W RUDZIE
W niedzielę 23 września
2012 r. na terenie szkoły oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudzie odbył się piknik
rodzinny pod hasłem „Wielka Ziemniaczana Gala”.
W organizację imprezy zaangażowali się nauczyciele
oraz rodzice uczniów naszej
szkoły. Każda z klas miała
przygotowany swój stragan,
na którym królowały dania z
naszego popularnego kartofla. Chyba nikt nie wyobrażał
sobie, iż można przygotować
tyle różnorodnych potraw z
ziemniaków. Rodzice prześcigiwali się w wyglądzie
swoich stoisk oraz smaku i
estetyce podawanych dań.
Każdy z przygotowanych
kramików zasługiwał na nagrodę. Imprezę uświetnili
swymi występami uczniowie
szkoły oraz Wrzosowianki.
W czasie festynu, w punkcie medycznym, zorganizowanym przez rodziców
przy współpracy z SP ZOZ

w Dębem Wielkim, można
było również zbadać sobie
poziom cukru czy ciśnienia,
a także skorzystać z przejażdżki wozem strażackim.
Na zakończenie imprezy
została zorganizowana zabawa taneczne, w czasie
której przygrywał zespół
REFLEKT.
Za zaangażowanie i pomoc
w organizacji pikniku składamy podziękowania:
Rodzicom,
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rudzie,
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębem Wielkim,
Zespołowi „Wrzosowianki”
oraz sponsorom:
Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Dębem Wielkim
Sołectwu Chrośla
Państwu Teresie i Andrzejowi
Wieczorkom;
Państwu Ewie i Wojciechowi
Rutom

Pani Marii Wilkos - „Apteka”
Dębe
Wielkie”
Pani Ewie Szulim „Zajazd
pod Dębem”
Panu Stanisławowi Karolkiewiczowi firma „Danex”
Dębe Wielkie
Państwu Hannie i Tadeuszowi
Chomkom
Państwu Grażynie i Jarosławowi Chomkom
Pani Wiesławie Cieślak -Delikatesy A&M Dębe Wielkie
Panu Czesławowi Woźnicy - sklep „U Cześka” Dębe
Wielkie
Pani Wacławie Rutyna sklep

„Sezam” Dębe Wielkie
Zarządowi „International
Plastik Polska” sp. z o.o.
Dębe Wielkie
Pani Agnieszce Wielgo - Biblioteka Gminna w Dębem
Wielkim
Pani Elizie Grabiec „Hurtownia Drobiu” Dębe Wielkie
a także głównym pomysłodawczyniom Paniom Elżbiecie Glince i Danucie Graboś.

Teresa Pogorzelska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

W

raz z nowym rokiem
szkolnym do Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Cygance zawitało wiele pozytywnych
zmian i nowości. Rozpoczęły się one jeszcze w wakacje, podczas których, dzięki
wsparciu finansowemu przez
pana wójta Krzysztofa Kalinowskiego, zakupiono farby i
narzędzia do malowania dolnego korytarza w budynku
szkolnym. Oczywiście całe
przedsięwzięcie nie doszłoby
do skutku gdyby nie fundusze zebrane podczas festynu
letniego w dniu 17 czerwca
br., które w całości przeznaczono na ten szczytny cel.

Z prac remontowych wykonano również nowe osłony na
grzejniki w oddziale przedszkolnym, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci.
Nowości dotyczyły nie tylko
bazy lokalowej, ale również
kadry nauczycielskiej. Do
grona Rady Pedagogicznej
dołączyły p. mgr Karolina
Buta (w-f) i p. mgr Katarzyna
Lewandowska -Staroń (język
polski, historia) oraz p. lic. Jerzy Popławski (przyroda).
Mimo wakacyjnej przerwy
nasi uczniowie dowiedli po
raz kolejny, że są niezwykle wysportowani i odnieśli
znaczące sukcesy sporto-

we w skali powiatu. Przez
cały sierpień w Mińsku
Mazowieckim, w MOSiR
odbywały się powiatowe
rozgrywki w piłce nożnej.
Drużyna uczniowska z Cyganki zdobyła II miejsce
i wspaniały puchar oraz nagrody rzeczowe. Zaś nasza
uczennica Izabela Wiercioch
(klasa VI) w powiatowym
wyścigu kolarskim zajęła III
miejsce.
Aby nasi wychowankowie odnosili jeszcze więcej
sukcesów, także edukacyjnych, w nowym roku szkolnym, którego rozpoczęcie
uczciliśmy mszą świętą
i uroczystym apelem w dniu
3 września, szkoła poszerzyła
ofertę z zakresu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.
Tak więc w tym roku działają
już: koła języka angielskiego
i niemieckiego, koło plastyczne, szkolne koło sportowe.
Prowadzone są zajęcia umuzykalniające, zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej,
dydaktyczno -wyrównawcze
z języka polskiego i angielskiego. Ponadto kontynuowane są spotkania grupy trenującej taekwondo oraz treningi
szkółki kolarskiej.
Tradycją stały się już wyjazdy na basen i lodowisko
do Mińska Mazowieckiego
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oraz akcje: szklanka mleka,
owoce w szkole i szklanka
gorącej herbaty, które również i w tym roku szkolnym
będą kontynuowane.
Placówka ośw iatowa
w Cygance stosuje nowoczesne metody nauczania, do
których z pewnością należą
wycieczki. W związku z tym
już w połowie października
uczniowie z klas IV -VI wyjadą do Mińska Mazowieckiego na spektakl teatralny
pod tytułem: Mity greckie.
Kolejne zaplanowane wyjazdy to: wycieczka do ZOO
dla klas 0 -III, do teatru warszawskiego oraz do Powsina
i Sokółki. W planach jest
również biwak jednodniowy. Oczywiście ta oferta
zostanie jeszcze poszerzona
w miarę naszych możliwości
finansowych.
Przedstawione działania dotyczyły najbliższej przeszłości i przyszłości. Jednak nie
możemy zapomnieć także
o chwili obecnej. 16 września
odbyła się w naszej szkole uroczystość obchodów
73 rocznicy walk pod Cyganką, które miały miejsce
w dniach 13 i 14 września
1939 r. Uczniowie pod czujnym okiem pana Jerzego
Popławskiego i pani Ewy

Szymańskiej -Kopcińskiej
przygotowali część artystyczną. Swoją obecnością
uświetnili imprezę przedstawiciele władz gminy
w osobach różnych instytucji
oraz osoby zaprzyjaźnione ze
szkołą. W uroczystościach
brał udział Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, zastępca wójta
Karol Chróścik, sekretarz
gminy Małgorzata Pańczak,
radni gminy Dębe Wielkie,
zastępca przewodniczącego rady powiatu Ireneusz
Piasecki, zastępca komendanta Komisariatu Policji w
Halinowie Janusz Czerwiński, dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztof
Rek, historyk Jan Majszyk,
naczelnik OSP w Cygance
Andrzej Gańko, prezes OSP
w Cygance Zbigniew Sipor-

ski, sołtys wsi Jan Wieczorek.
Obchody są niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego środowiska lokalnego,
ponieważ tak, jak powiedział
O. Kolberg: „Tradycja jest
Twoją godnością,
Twą duszą, Twoim szlachectwem (…)Dbaj o zachowanie
spuścizny Twych ojców.”,
tak i my dbamy o to, żeby pamięć o tamtych niezwykłych
ludziach, którym tak wiele
zawdzięczamy, nie zaginęła.
Uczniowie kl.VI zajęli II
miejsce w powiatowych rozgrywkach, w piłce nożnej.

Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

3

września o godz. 900,
cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Górkach, rozpoczęła nowy
rok szkolny, który przebiegał
będzie pod hasłem: ”Współpracujemy z Rodzicami
i wspólnie dbamy o rozwój
Dziecka. Rok bezpiecznej
szkoły.” Po części oficjalnej
uczniowie z rodzicami oraz
wychowawcami, udali się
do swoich klas, aby omówić
sprawy organizacyjne na ten
rok szkolny i wybrać Radę
Rodziców.
Oprócz zajęć obowiązko-

wych w szkole prowadzone
będą zajęcia dodatkowe takie jak: terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia z pedagogiem i logopedą w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, koło matematyczne,
polonistyczne, językowe (język angielski) i wiele innych
atrakcyjnych zajęć.
16 września 2012r. Dyrekcja Szkoły wraz z Pocztem
Sztandarowym i opiekunem
Samorządu Uczniowskiego,
uczestniczyli w obchodach
73 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim.

Poza tym w najbliższym
czasie przewidziane są następujące uroczystości i imprezy w szkole:
- 18-19 października uczniowie klas II-VI wyjadą na
wycieczkę do Sandomierza,
Opatowa, Baranowa i Tarnobrzegu.
- Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata
- Dzień Patrona
- Dzień Nauczyciela
- Uroczyste
ślubowanie
uczniów klasy I
- Święto Niepodległości
- Wieczór
z wróżbami

Andrzejkowy

- Mikołajki klasowe
- Uroczysta wigilia ze szkolnym konkursem kolęd.
W tym roku szklonym
przystąpiliśmy do projektu „ Matematyka Trzeciego
Wymiaru” oraz programu o
bezpieczeństwie ”Klub Bezpiecznego Puchatka”.
A w wakacje…

Kiedy nasi uczniowie odpoczywali w naszej szkole
wykonane zostały prace remontowo- naprawcze: doposażono odział przedszkolny
w meble szkolne, wymieniono część wieszaków w szatni
,dokonano odwiertu nowej
studni. Ze środków pozyskanych z Rady Rodziców
oraz ze zbiórki makulatury

dokonano zakupu sprzętu
sportowego – tj. Skrzyni
z odskocznią, płotków, piłek,
ringa, pachołków. Sprzęt
ten z pewnością przyda się
w nowym roku szkolnym,
a lekcje wychowania fizycznego będą jeszcze ciekawsze.

w miłe i pozytywne wydarzenia, a wszystkim życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Mamy nadzieję, że ten rok
szkolny będzie obfitował

Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach

nas artystów z inscenizacjami utworów dla dzieci,
bądź sami wyruszać do teatru. Już udało nam się nam
w dniu 11 września obejrzeć
teatrzyk pt. „Kot w butach”.
W październiku odbędzie
się w przedszkolu koncert
pt. „Muzyka: filmowo-bajkowo-smyczkowo - melodie
z filmów i bajek”, a w listopadzie spotkanie z autorka
książek dla dzieci Panią Bogusławą Hodyl połączone
z przedstawieniem teatralnym pt. „Strach na wróble”.

odbędzie się także uroczyste
pasowanie najmłodszych na
przedszkolaka.

Katarzyna Rosochacka
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września w przedszkolu
rozpoczęło rok szkolny
2012/2013 50 dzieci wraz
z nową panią dyrektor
Panią Alicją Zając.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedszkole
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w czasie od 7.00 do 12.00. Za
każdą godzinę świadczenia
przekraczającego wymiar
bezpłatnych zajęć rodzic/
opiekun prawny umieszcza

opłatę w wysokości 1,80 zł.
W naszym przedszkolu
dzieci podzielone zostały na
2 grupy wiekowe: „Maluszki” – to dzieci 4 i 5 letnie
oraz „Starszaki” - czyli 5-lataki. Obie grupy wiekowe
pracują w oparciu o program
„Nasze Przedszkole” i roczny plan pracy dydaktyczno
-wychowawczo-opiekuńczy,
którego tematami wiodącymi są: „Kształtowanie
u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez różnego rodzaju ruch i zabawy na świeżym
powietrzu”; „Promowanie

przedszkola w środowisku lokalnym oraz angażowanie rodziców w życie przedszkola”.
W bieżącym roku szkolnym
podobnie jak w latach ubiegłych w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe
tj. nieodpłatnie: katecheza,
odpłatnie: jęz. angielski, nauka tańca i rytmika.
W związku z tym, że
dzieci kochają teatr, kontakt ze sztuką jest dla nich
przeżyciem i radością będziemy starać się w miarę
możliwości zapraszać do

Pod koniec października

W ramach współpracy
z Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną w Mińsku
Mazowieckim w najbliższym
czasie zostanie dokonane
u dzieci przesiewowe badanie
mowy przez panią logopedę.
Nasze przedszkole zostało
zgłoszone do Ogólnopolskiego programu kuratoryjnego
„POGROMCA ZARAZKÓW”
organizowanego przez Instytut Zdrowia Publicznego –

Państwowy Zakład Higieny.
Pani dyrektor zwróciła
się z prośbą do WORD-u
o uzyskanie znaczków odblaskowych i kamizelek
poprawiających bezpieczeństwo dzieci.
O dalszych ciekawostkach
z naszego przedszkola będziemy informować w kolejnych numerach Biuletynu.
Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego
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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.

Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Dębem Wielkim.

2.Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach 9.00 – 11.00 w
pokoju nr 33 Urzędu Gminy
Dębe Wielkie.

Przyjęcia
interesantów
I i III wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, pok.
Nr 28 Urzędu Gminy Dębe
Wielkie

3.Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i

4.Pracownik Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Siedlce

– (Powiatowy Zespół Doradców w Mińsku Mazowieckim)
– St. specjalista ds. produkcji rolniczej Pani Gabriela
Dowjat pełni dyżur w każdy
wtorek w 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

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

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.
TELEFON

5. Spotkania
Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Dębe
Wiel k ie odby wają się
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.00 – 12.00
w pomieszczeniu obok Klubu
„Dziupla” wejście od ulicy
Szkolnej.

NR.
POKOJU

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Beata Czerwińska

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

25 756 47 38

38

138

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Insp. ds. księgowości budżetowej
Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Małgorzata Pańczak

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

25 756 47 33

33

133

29

129

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

Specjalista ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i Gminy
Insp. ds. informacji, promocji, kultury, kultury ﬁzycznej i sportu

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 49

49

149

Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Anna Karwacka

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH

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

0 604 197 100
Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

128

Dyr. Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 756 47 53

53

153

Referent ds. obsługi sekretariatu

Katarzyna Wierzbicka

25 756 47 37

56

137

Starszy referent ds. ochrony środowiska

Joanna Wojnach

25 756 47 37

56

137

Główny Księgowy Zakładu Komunalnego

Agnieszka Woźnica

25 756 47 53

53

153

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Ewa Konca

25 757 70 58

45

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 73 31

57

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc, Urszula Olejnik

25 757 70 57

47

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Mirosława Kaska

25 757 77 26

59
55

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

SP ZOZ

Marta Kwaczyńska

25 757 77 22

