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Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie

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

gminne www w nowej odsłonie

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.debewielkie.pl
w nowej szacie graficznej. Odsłona nowej strony,
to zdecydowane zmiany wizualne, funkcjonalne,
ale przede wszystkim ulepszona struktura,
więcej informacji oraz większa dostępność.
Na stronie internetowej gminy funkcjonuje między innymi:
USŁUGA NEWSLETTER
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 wpisać swój adres e-mail oraz postępować zgodnie
z otrzymanymi pod wskazany adres informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz
się do bezpłatnej usługi newsletter.
TABLICA OGŁOSZEŃ
Umożliwia Mieszkańcom zamieszczanie swoich
drobnych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy
wejść na stronę internetową gminy www.
debewielkie.pl po czym wybrać zakładkę DLA
MIESZKAŃCÓW i kliknąć na tablicę ogłoszeń.
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.
APLIKACJA „GMINNY PORTAL MAPOWY”

Służy 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 www.debewielkie.pl, (prawa strona) i kliknąć na zakładkę
Gminny Portal Mapowy. Za pomocą sekcji
wyszukiwania znajdą Państwo mechanizmy do
wyszukiwania w systemie miejsc, dla których
znamy adresy lub numery działek ewidencyjnych.
ZAKŁADKA INTERNETOWA BAZA FIRM
Umożliwia Przedsiębiorcom, którzy mają
swoją siedzibę bądź oddział na terenie naszej
Gminy zamieszczenie swoje wizytówki w bazie
firm. Wystarczy na stronie internetowej www.

debewielkie.pl wejść na zakładkę DLA BIZNESU
(po prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo
wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej, który zależy odesłać faksem pod numer
(25) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
przesłać ma adres k.padzik@debewielkie.pl
lub dostarczyć do pokoju 29 w siedziby Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem
Wielkim. Informacje zawarte w formularzu
zostaną umieszczone na stronie Urzędu Gminy.
Mamy nadzieję, że dzięki takiej bazie danych
będzie można dotrzeć do potencjalnych kontrahentów z terenu gminy i nie tylko. Zarówno wpis
jak i przechowywanie danych na niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź oddział
na terenie gminy Dębe Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.
ZAKŁADKA BAZA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Dla gminy Dębe Wielkie, w szczególności dla
terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 2. Zapraszam wszystkich właścicieli terenów, których
grunty leżą w miejscu umożliwiającym inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
o zgłaszanie tych terenów do bazy. Szczególnie
istotna jest informacja o terenach (i powierzchniach hal produkcyjnych), które właściciele
zamierzają wydzierżawić lub sprzedać. W zgłoszeniu do Bazy Terenów Inwestycyjnych należy
podać następujące informacje: 1. Nr działki i jej
powierzchnia, 2. Powierzchnia budynków (jeśli
występują) i ich wysokość, 3. określenie dostępności do infrastruktury: droga, woda, energia
elektryczna, kanalizacja, 4. możliwości kontaktu:
telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np.
poprzez urząd gminy), 5.określić zapisy planu
umożliwiające realizację określonych inwestycji
(budownictwo mieszkaniowe, usługi, przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi
danymi, Urząd Gminy umożliwi ich uzupełnienie, jak również mogą być zgłoszone tereny
z częściowymi informacjami. Zgłoszenie do Bazy
Terenów Inwestycyjnych nie przesądza o ostatecznych decyzjach właściciela, stanowi tylko
drogę ułatwiającą i umożliwiającą kontakty oferentowi i inwestorom. Kontakty w sprawie Bazy
Terenów Inwestycyjnych: tel. (25) 756 47 00, (25)
756 47 29; e-mail: sekretariat@debewielkie.pl,
k.padzik@debewielkie.pl
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kontrola tabliczek na budynkach

Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne
podmioty, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu np. na ścianie frontowej
budynku lub ogrodzeniu i utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem
porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2015.520).
Niedopełnienie obowiązku wynikającego
z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem
wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu
Wykroczeń (Dz. U. 2015.1094).
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla
usprawnienia działań wszystkich podmiotów,
dla których łatwość identyfikacji domów jest
niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
W związku z powyższym, w celu zmobilizowa-

Wszystkie sprawy związane
z utrzymaniem dróg gminnych
prosimy zgłaszać do
Pana Michała Pieńkowskiego,
tel.: 25 756 47 49
oraz
Pana Tomasza Chomko
tel.: 25 756 47 49, 606 426 471.

nia i zwiększenia świadomości społeczności
lokalnej w zakresie oznakowania posesji, Wójt
Gminy Dębe Wielkie, informuje, iż od 1 października 2016 roku będą przeprowadzane
kontrole budynków.
Ponadto przypominam, iż w Naszej Gminie,
uchwałą Nr SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy
Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r, .został
wprowadzony System Informacji Gminnej,
w której są zamieszczone wytyczne jak powinna
być wykonana tabliczka. Zachęcamy więc Mieszkańców, którzy nie posiadają jeszcze żadnych
tabliczek z numerem domu do wykonania zgodnych z obowiązującym SIG na terenie gminy
Dębe Wielkie.
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 wynosi 30 zł.

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy
informujemy, że od 1 lutego 2016r.
w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ekologii
KAŻDY CZWARTEK
JEST DNIEM WEWNĘTRZnYM,
INTERESANCI W GODZ. 800- 1400
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.
Prosimy o dostosowanie się do zmian.

W naszej gminie zameldowanych jest ???mieszkańców
na pobyt stały i ??? osób na pobyt czasowy
( stan na dzień ???10.2016r.)

24h
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ZAKŁAD KOMUNALNY

Zakład Komunalny prowadzi od lipca br. w imieniu Gminy Dębe Wielkie inwestycję pn „Budowa
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe
Wielkie (etap II)” polegającą na budowie sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka.
W ramach inwestycji wybudowanych zostanie
niespełna 1,9 km sieci kanałem grawitacyjnym,
około 0,8 km kanałem tłocznym (ciśnieniowym)
oraz 0,4 km odejść do posesji. Kanalizacja wykonywana jest w ulicach Długiej i Mazowieckiej.
W związku z otrzymaniem dodatkowych funduszy inwestycja została rozszerzona o ulicę
Parkową.
Sieć kanalizacyjna jest to system rur, kolektorów, koryt służących do odprowadzania ścieków
sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z budynków bądź deszczowych (wód opadowych) oraz
przesyłania ich do oczyszczalni ścieków. Ze
względu na rodzaj przepływających ścieków rozróżniamy instalacje sanitarne, deszczowe oraz
sanitarno-deszczowe.
Nasza gminna sieć kanalizacyjna jest przystosowana do odbierania tylko ścieków
sanitarnych. Dlatego też wprowadzanie wód
drenażowych lub opadowych do urządzeń
kanalizacyjnych jest zabronione. Na podstawie art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 139 ze zm.) ten, kto nie stosuje się do
w/w zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Zakład Komunalny
w Dębem Wielkim prowadzi wyrywkowe kontrole przy użyciu zadymiarki kanałowej mające
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na celu wyeliminowanie takich działań.
Ze względu na zasadę działania instalacje kanalizacyjne dzielimy na:
- grawitacyjne – te, w których spływ ścieków
zachodzi samoistnie, bezciśnieniowo i związany
jest ze spadkiem przewodów uzależnionych od
naturalnych spadków terenu;
- podciśnieniowe – te, w których odprowadzanie
ścieków odbywa się za pomocą próżni wytwarzanej w instalacji, w takiej sytuacji przewody
mogą być układane bez spadku;
- tłoczne (ciśnieniowe) – te, w których ścieki
przepompowywane są na wyższy poziom lub
do dalej położonego zbiornika lub kolektora grawitacyjnego poprzez pompownie ścieków bądź
tłocznię.
Zakład Komunalny informuję, że w naszej gminie wykonane jest obecnie 33 km sieci kanalizacji
sanitarnej, która jest zlokalizowana w miejscowości Dębe Wielkie. Jest to sieć grawitacyjna
oraz tłoczna (ciśnieniowa). Na sieci zlokalizowanych jest również 6 przepompowni ścieków,
które są zlokalizowane przy ulicach: Batalionu
Parasol, Braci Tabiszewskich, Warszawskiej, Prądzyńskiego, Poprzecznej i na terenie oczyszczalni
ścieków oraz 3 tłocznie, które znajdują się przy
ulicach: Kościelnej, Olszowej i Warszawskiej.
Na obszarach na których nie ma możliwości
wykonania sieci grawitacyjnej wykonywana
jest kanalizacja tłoczna (ciśnieniowa). Tworzy ją
system przewodów kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków bądź tłoczni.
Fot: Tłocznia ścieków z ulicy Olszowej w Dębem Wielkim.

Przepompownie ścieków przeznaczone są do

transportu ścieków na duże odległości bądź do
podnoszenia ich na wyższy poziom. Wykorzystywane są do przepompowywania ścieków
bytowo-gospodarczych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.
Tłocznia ścieków w praktyce pracuje na zasadach przepompowni.
Czy podczas wykonywania czynności związanych z codzienną
higieną, tj. zmywania naczyń,
porannej czy wieczornej toalety,
zastanawiamy się nad oczyszczaniem ścieków? Każdy z nas
może przyczynić się do tego, by
odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie
oddziaływały na środowisko
oraz by koszt ich oczyszczania
był jak najniższy. Pamiętajmy
o tym żeby: nie wrzucać do urządzeń sanitarnych
(umywalek, zlewozmywaków, ubikacji) odpadów takich jak:
• artykuły higieniczne (waty, pieluchy, podpaski),

• patyczki do czyszczenia uszu,
• resztki pożywienia,
• oleje jadalnych (np. po pieczeniu frytek),
• resztki materiałów i tekstylii
ponieważ odpady te podczas zmniejszonego
przepływu ścieków (np. w nocy) osadzają się
na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnicę a w konsekwencji także
możliwy przepływ. Powodują one również awarię w przepompowniach nawijając się na wirniki
pomp oraz zatykając sita na tłoczniach. Odpady
te wcześniej czy później i tak muszą zostać usunięte, natomiast koszty usuwania takich awarii
z sieci kanalizacyjnej, przepompowni czy tłoczni
ścieków, a także z oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

POSTĘPOWANIE ZE ŚCIEKAMI - NIE TRUJMY SAMYCH SIEBIE
Urząd Gminy Dębe Wielkie, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) na właścicielach
nieruchomości, którzy nie są podłączeni do
gminnej kanalizacji ciąży obowiązek właściwego
postępowania ze ściekami, to znaczy gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych, a następnie opróżniania ich
przez uprawnioną firmę. Wykonując obowiązek określony powyżej właściciel na wezwanie
urzędu jest zobowiązany do udokumentowania
w formie umowy i dowodów uiszczania opłat

za te usługi o czym mówi art. 6 w/w ustawy. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych
określona jest w rozdziale IV § 11 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dębe Wielkie stanowiącego załącznik do
uchwały nr. KE.XVIII.0007.171.2016 Rady Gminy
z dnia 21 czerwca 2016 roku, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do pozbywania
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając
do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej

niż raz na 3 miesiące. Podkreślamy, iż nielegalny zrzut ścieków z przydomowych szamb
jest niedozwolony i nie ma znaczenia, gdzie się
wylewa, czy na własne podwórko, czy do rowu.
Tym, którzy w ten sposób pozbywają się ścieków grozi kara grzywny. Proceder ten stanowi
wykroczenie, dlatego też fakt ten należy zgłaszać
na Policję, a Policja ma obowiązek zareagować.
Gmina natomiast ma za zadanie wyegzekwować
obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości i kontrolować
rachunki potwierdzające wywóz szamba.
Zarówno wyżej wymieniona procedura poste-

powania ze ściekami, jak też informacje
o szkodliwości dla środowiska po wprowadzaniu ścieków do gruntu była niejednokrotnie
nagłaśniana w biuletynach gminnych oraz przez
sołtysów na tablicach ogłoszeń aczkolwiek walka
jest trudna, kiedy niejednokrotnie mieszkańcom
brak świadomości i wyobraźni, że takim postępowaniem zatruwają tak naprawdę samych
siebie.

wszystkich. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w roku 2012,2013, 2014 i 2015 podatnicy
otrzymali nakazy podatkowe, w których podstawę naliczania stanowiły niezmienione dane.
W roku 2015 tutejszy urząd otrzymał od Starosty
uaktualnione dane i rozpoczął proces korekty
należnego gminie podatku. Nie można naliczyć
podatku np. od chwili nabycia nieruchomości, ale zgodnie z Ordynacją podatkową, gmina
zobowiązana jest skorygować podatek do 5 lat
wstecz. Wskazana przez Starostwo data jest datą
obligatoryjną, niezależną od woli władz gminy.
Została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lipca
2014 roku pod pozycją 7190.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 254 ustawy
Ordynacja podatkowa, decyzja ostateczna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego
może być zmieniona przez organ podatkowy,
który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających
wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania.
Tak stało się w przypadku gminy Dębe Wielkie.
Wójt musi, wydać decyzje podatkowe za lata

wcześniejsze, jeśli zmiany w rejestrze gruntów
i budynków zostały zaktualizowane za wcześniejsze okresy. Dla podatników oznacza to tyle,
że wysokość podatku za wspomniane lata może
się zmienić, często wzrasta.
Zaznaczyć należy, że sam proces korekty trwa
już ponad rok, gdyż techniczne czynności związane z wezwaniami podatników i złożeniem
przez nich nowych informacji stanowiących
podstawę naliczenia podatków, uniemożliwia
szybkie działanie urzędników. W przypadku
kilku tysięcy właścicieli gruntów nie jest możliwe
zebranie niezbędnych, prawidłowych danych
w krótszym czasie.
Pracownicy Urzędu zapewniają, że działają
w granicach obowiązującego prawa. Prosimy
Państwa o wyrozumiałość.

Jolanta Bieńkowska

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Modernizacja gruntów, a zmiany w podatkach
W związku z przeprowadzoną w roku 2012
przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim modernizacją ewidencji gruntów i budynków, na terenie naszej
gminy zmianie uległy niektóre rodzaje gruntów.
W szczególności, inaczej zostały sklasyfikowane
grunty, na których posadowione są budynki.
Zmiana klasyfikacji ma wpływ na zastosowanie
określonych stawek podatkowych. W przypadku
wielu mieszkańców wzrósł przez to podatek
od nieruchomości. Nie zawsze korekta w ewidencji powoduje wzrost podatku. Zdarza się,
że należna gminie danina ulega obniżeniu. Wówczas pozostaje na koncie podatnika nadpłata,
podlegająca zwrotowi lub zaliczeniu na poczet
przyszłych wpłat (na wniosek podatnika).
Na czym polega modernizacja, wyjaśnia art.
24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015, poz. 520
z późn. zm). Przepis ten stanowi, że modernizacja
to między innymi zespół działań technicznych,
organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę w celu:
• uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utwo-

rzenia pełnego zbioru danych ewidencyjnych,
• dostosowania istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych przepisami
prawa.
Dane zawarte w ewidencji budynków i gruntów
mają walor dokumentu urzędowego, o którym
mowa w art. 194 ustawy Ordynacja podatkowa
(Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu stanowią one dowód tego,
co zostało na nich stwierdzone. Za prawidłową
aktualizację odpowiada zatem Starosta Miński.
Z kolei art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że dane tejże ewidencji są
podstawą gospodarki nieruchomościami oraz
ewidencji gospodarstw rolnych między innymi
w gminie. Czyli włodarze gmin, danych tych nie
mogą bagatelizować, ani wpływać na zmiany,
by były one bezbolesne dla mieszkańców. Przepisy prawa podatkowego wyraźnie określają
datę, od której następują zmiany w podatkach.
Jeśli Starostwo zmodernizowało bazę danych
z terenu naszej gminy w miesiącu wrześniu
2012 roku, to zmiany następują od dnia 1 października 2012 roku i jest to data wiążąca dla

Ewa Kruszewska
Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli
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Wychowanie przedszkolne w Gminie Dębe Wielkie
Na terenie Gminy Dębę Wielkie funkcjonują aktualnie 4 przedszkola: 1 przedszkole
publiczne, 3 przedszkola niepubliczne: „U cioci
Ewy” w Rudzie, „Do Re MI” w Chrośli, „Euromisie”
w Dębem Wielkim oraz 2 punkty przedszkolne:
Niepubliczny Punt Przedszkolny w Cygance
i Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Górkach.
W 2015 r. z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dębe Wielkie skorzystało 397 dzieci
w tym: 50 uczęszczało do przedszkola publicznego, 215 do przedszkoli niepublicznych oraz
132 dzieci, spełniało obowiązek przedszkolny
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Niewielka grupa dzieci, w liczbie 45, realizowała
wychowanie przedszkolne w przedszkolach
publicznych poza terenem Gminy, natomiast 14
dzieci, mieszkańców innych gmin, uczęszczało
do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy
Dębe Wielkie.
W związku ze spełnianiem obowiązku przedszkolnego w przedszkolach na terenie innych
gmin, Gmina Dębe Wielkie wypłaciła z tego
tytułu dotację w kwocie 303 596,63 zł. Z tytułu
objęcia wychowaniem przedszkolnym, dzieci
z innych gmin, otrzymaliśmy dotacje od tych
gmin, w wysokości 17 855,69 zł.
Gmina, która nie jest w stanie zapewnić wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolu publicznym,
przekazuje co miesiąc za każde dziecko dotację
w wysokości kosztów bieżących przypadających
na utrzymanie dziecka w przedszkolu publicznym. W ubiegłym roku Gmina Dębe Wielkie
przekazała na rzecz przedszkoli niepublicznych
oraz punktów przedszkolnych, funkcjonujących
w terenie administracyjnym Gminy kwotę 1 116
270,09 zł.
Na utrzymanie Przedszkola Gminnego, dwuoddziałowego, Gmina poniosła w 2015 r. wydatki

w wysokości 509 305,55 zł
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 29 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty,
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci
od początku roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie
przedszkolne może być realizowane w przedszkolach publicznych, niepublicznych, w innych
formach wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania
przedszkolnego) oraz do dnia 31 sierpnia 2019 r.
także w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Aktualnie, gmina ma obowiązek
zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu
dziecku w wieku od 4 do 6 lat, a od 1 września
2017 r. reguła ta będzie dotyczyła także dzieci 3
letnich.

i wychowania, samorządy corocznie otrzymują
na realizację przedmiotowego zadania dotację
celową.
Podstawą naliczenia kwot dotacji na dany rok dla
gminy jest liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, ustalona
na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ogólną kwotę
dotacji ustalono jako iloczyn liczby tych dzieci
i kwoty rocznej dotacji wynikającej z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.).
Przedstawione powyżej wydatki przedszkolne,
częściowo są rekompensowane przez wpłaty
dokonywane przez rodziców dzieci przedszkolnych i tak, w 2013 r. wpłynęło 109 360,70 zł,
w 2014 r. 97 770,00 zł, a w 2015 r. wpłynęło z tego

Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach
w gminie Dębe Wielkie jest ogromne. Na podstawie danych uzyskanych z Ewidencji Ludności,
przedszkolaków, tj. dzieci urodzonych w latach
2010 – 2013 jest zameldowanych na terenie
Gminy Dębe Wielkie 548, co porównując z ofertą
miejsc w przedszkolach, np. 2015 r. zapewniono
miejsca 397 dzieciom, jest znacznie niewystarczające. W tej sytuacji, bardzo dobrą decyzją
było rozpoczęcie latem 2016 r. procesu budowy
nowego, sześciooddziałowego przedszkola
w Dębem Wielkim przy ul. Krótkiej.
Mamy nadzieję, że od września 2017 roku, każde
dziecko w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe w gminie
Dębe Wielkie, będzie miało zapewnione miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego
na terenie swojej gminy.

Wysokość otrzymanych dotacji oraz poniesionych wydatków na wychowanie przedszkolne w Gminie Dębe Wielkie:
Rok
otrzymania dotacji

Liczba wychowanków wg
SIO (stan na 30 września Kwota roczna dotacji *
poprzedniego roku)

Kwota
naliczonej dotacji

Wydatki poniesione
przez Gminę

Różnica

2013

264

414,00

109 296,00

1 300 171,24

1 190 875,24

2014

370

1 207,97

446 949,00

1 499 276,06

1 052 327,06

2015

394

1 273,00

501 562,00

1 929 172,27

1 427 610,27

2016

397

1 370,00

543 890,00

--

--

*- kwota roczna dotacji przypadająca na 1 dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w gminie
Od 1 września 2013 r. obniżono opłaty za przedszkola, wnoszone przez rodziców, opłata ta nie
może przekraczać 1 zł za każdą godzinę zajęć,
ponad ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. W ramach
refundacji za obniżenie opłat wnoszonych
przez rodziców za dodatkowe godziny opieki

tytułu 105 432,00 zł.
Z zaprezentowanych informacji wynika,
iż realizacja zadania, jakim jest wychowanie
przedszkolne, wymaga od Gminy zaangażowania ogromnych środków własnych, gdyż dochody
na ten cel, stanowią około 30% ponoszonych
wydatków bieżących.

Halina Drzazga
Dyrektor
Samorządowego Zespołu Administracyjnego
Szkół w Dębem Wielkim

NIECODZIENNE SPOTKANIE W URZĘDZIE

Dnia 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej
odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego z rodziną Państwa
Kingi i Pawła Kielczyk z Walercina, w której uro-

dziły się w tym roku trojaczki.
W związku z realizacją polityki prorodzinnej
w Gminie Dębe Wielkie, Rada Gminy ustanowiła jednorazowe wsparcie finansowe dla każdej
rodziny, w której urodziło się troje lub więcej
dzieci podczas jednego porodu.
Tak więc Natalia, Jakub i Alicja otrzymali od
Gminy Dębe Wielkie jednorazowe wsparcie
po 2000 zł na każde dziecko.
W spotkaniu uczestniczyli również: Radna
Gminy Dębe Wielkie Urszula Pacyga-Glanowska,
sołtys wsi Walercin Józef Wieczorek oraz Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Miłosława Kaska.
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Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

Zapraszamy mamy z dziećmi
w wieku 0- 3 lat na bezpłatne zajęcia
grupy zabawowej Aktywny Brzdąc
w Klubie Samopomocy "Dziupla"
W programie:
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci
- gimnastyka dla mamy i malucha

Każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.30-12.30

Mamo weź ze sobą: obuwie na zmianę, wygodne sportowe ubranie, kocyk dla malucha.

4

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / PAŹDZIERNIK 2016

inwestycje gminne

PLAN BUDOWY PRZEDSZKOLA GMINNEGO

600 lat

Dębego Wielkiego

W dniu 4 października 2016 roku dokonano
otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn. „Budowa przedszkola gminnego”,
które zostało zaprojektowane w miejscowości
Dębe Wielkie przy ulicy Krótkiej na działkach ewidencyjnych nr 41/2 i 41/12. W przedmiotowym
przetargu na „Budowę przedszkola gminnego”,
zostało złożonych 7 ofert. Termin wykonania
zadania został ustalony na dzień 31 maja 2017
roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego obiektu. W chwili
obecnej trwa procedura sprawdzania złożonych
ofert, a następnie zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.
Zaprojektowane Przedszkole gminne będzie 6 oddziałowe łącznie na 150 dzieci z kuchnią, która
docelowo umożliwi także przygotowywanie
posiłków dla obiektów oświatowych położonych
na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Ambitne plany Gminy zakładają rozpoczęcie
funkcjonowania Przedszkola Gminnego już we
wrześniu 2017 roku.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / PAŹDZIERNIK 2016

5

inwestycje gminne

600 lat

Dębego Wielkiego

PRZEBUDOWA ULICY LETNIEJ W DĘBEm WIELKIm
wej kostki brukowej w krawężniku zatopionym.
Zgodnie z dokumentacją wykonano również
utwardzenie terenu w/w działki o nr ewid.
308 za pomocą ażurowych płyt eco. Utwardzenie wykonano za pomocą ażurowych płyt
typu eco na podbudowie z kruszywa łamanego
frakcji 0-31,5 mm i warstwie mrozoochronnej
z kruszywa naturalnego grubości 15 cm w celu
poprawienia stabilności gruntu.
Wykonawcą w/w inwestycji była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Rudzienka. Wartość robót
wyniosła 114 728,25 zł.

SIEĆ GAZOWA

W dniu 7 lipca 2016 roku została podpisana
umowa na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Letniej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe
Wielkie”.
Wykonawcą w/w inwestycji była firma Z.U.T.H.
Stanisław Czerepiński, Roboty Ziemne, Budowlano-Drogowe z Mińska Mazowieckiego.
Wartość zadania opiewała na kwotę 225 618,16
zł brutto. Zgodnie z umową dokonano przebudowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Letniej oraz
budowy sieci kanalizacji deszczowej (obiekt kat.
XXVI) na działkach o nr ewid.: 1329, 1324, 1333
i 99 położonych w miejscowości Dębe Wielkie.
W zakresie robót wykonano nowy pas pieszo-jezdny z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja
nawierzchni pod kostkę stanowiła podbudowa
pasa pieszo-jezdnego wykonana z warstwy
z tłucznia stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5 mm o grubości 20 cm oraz warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
Zgodnie z dokumentacją wykonano również powierzchniowe odwodnienie drogi
systemem spadków podłużnych i poprzecznych do nowoprojektowanych wpustów
kanalizacji deszczowej. Wpusty zostały zlokalizowane w ciągu pieszo jezdnego w ścieku
wykonanym z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm. Odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych z ulicy Letniej wykonano do istniejącej studni w ulicy Pedagogów w Dębem
Wielkim do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 300mm.

NAKŁADKI ASFALTOWE
W dniu 5 września 2016 roku została podpisana
umowa na zadanie pn.: „Modernizacja dróg
gminnych w Gminie Dębe Wielkie”. Przedmiotem
zamówienia są roboty polegające na wykonaniu
modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy
Dębe Wielkie, której celem jest poprawienie
stanu istniejącego na tych drogach. W zakresie
6

przedmiotu zamówienia będzie modernizacja
polegająca na:
- wykonaniu nakładki asfaltowej oraz poboczy
na ul. Sosnowej na długości 210 metrów” – od
skrzyżowania ul. Wspólnej w miejscowości Ruda
w kierunku północnym w stronę stacji Wrzosów;
- wykonaniu nakładki asfaltowej oraz po południowej stronie drogi pobocza ul. Mazowieckiej
na długości 310 metrów” – od skrzyżowania
ul. Mazowieckiej z ul. Lawendową w kierunku
wschodnim;
- przebudowa ul. Olszowej w miejscowości Dębe
Wielkie gmina Dębe Wielkie – I etap (odcinek
drogi o długości 200 metrów przy segmentach
mieszkalnych);
- wykonanie nakładki asfaltowej w pasie wykonanych wcześniej robót kanalizacyjnych
na odcinku ul. 103 Batalionu Strzelców w Dębem
Wielkim, na odcinku ul. Staropolskiej w Aleksandrówce oraz w ul. Powstańców w Dębem
Wielkim i Ostrów Kani.
Wykonawcą w/w inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska
Mazowieckiego.
Wartość zadania opiewa na kwotę: 549 855,39 zł
brutto, zaś termin realizacji zadania został określony do dnia 31 października 2016 roku.

BUDOWA ZJAZDU
ORAZ UTWARDZENIE
TERENU DZIAŁKI
PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH
W zakresie robót wykonano zjazd z drogi powiatowej na działkę nr ew. 308 tj. teren Szkoły
Podstawowej w miejscowości Górki, gmina
Dębe Wielkie. Zjazd o szerokości 4,5 m usytuowany został prostopadle do drogi powiatowej.
Połączenie jezdni drogi i jezdni zjazdu zaprojektowano za pomocą łuków, które umożliwiają
swobodne korzystanie z przedmiotowego
zjazdu. Zjazd wykonano o nawierzchni z betono-
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Dokonana wstępna ocena warunków ekonomicznych i technicznych nie spełnia kryterium
ekonomicznego przyjętego przez Polską Spółkę
Gazownictwa odnośnie możliwości przyłączenia
do sieci gazowej mieszkańców gminy Dębe Wielkie.
Niemniej jednak jak Nas poinformowała Polska
Spółka Gazownictwa w przypadku zwiększonego
zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej
mieszkańców Naszej Gminy, przedmiotowa gazyfikacja zostanie ponownie rozpatrzona.
Listę klientów zainteresowanych poborem paliwa
gazowego, można składać:
- korespondencyjnie, przesyłając na adres: Dział
Rozwoju i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a,
02-235 Warszawa;
- bezpośrednio w Zakładzie w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
(ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki);
- lub w najbliższym Rejonie Dystrybucji Gazu
w Garwolinie (ul. Mazowiecka 8, 08-400 Garwolin)
.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W dniu 6 października 2016 roku Rada Gminy
Dębe Wielkie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie. W trakcie realizacji
prac planistycznych dwukrotnie zachodziła
potrzeba zmiany granic terenu objętego planem.
W wyniku tego, z obszaru opracowania planu
zostały wyłączone następujące tereny:
1. południowo - zachodnia część miejscowości
Dębe Wielkie, która znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią rzeki
Mieni,
2. obszar położony w środkowo – wschodniej
części miejscowości Dębe Wielkie zlokalizowany
pomiędzy ul. Złotą, a terenami kolejowymi,
obejmujący w dominującej części grunty rolne
stanowiące użytki klas III, które nie uzyskały zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na zmianę przeznaczenia.
3. niewielki obszar położony w południowo –
wschodniej części miejscowości Dębe Wielkie,
obejmujący trzy działki zlokalizowane pomiędzy
terenem kolejowym, a ulica Polną.
Procedura planu została przeprowadzona
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony z właściwymi organami i instytucjami. Ponadto dla części terenów chronionych
stanowiących: grunty rolne klas III oraz grunty

leśne uzyskano zgody na zmianę przeznaczenia
na cele nierolnicze i nieleśne.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko był dwukrotnie
wykładany do publicznego wglądu. W dniach 11
marca 2016 roku oraz 7 lipca 2016 roku odbyły
się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w których uczestniczyli
mieszkańcy gminy oraz inne zainteresowane
osoby. W wyznaczonych terminach wnoszenia
uwag dotyczących projektu planu, wpłynęło
łącznie 69 uwag, które najpierw zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Dębe Wielkie,
a następnie podczas sesji uchwalającej plan
przez Radę Gminy Dębe Wielkie.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy został uchwalony przez
Radę Gminy Dębe Wielkie, po stwierdzeniu jego
zgodności z ustaleniami studium a, także po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy. Część tekstowa planu stanowi
treść uchwały, natomiast część graficzna oraz
wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki
do uchwały.
Zaprojektowana w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
struktura
funkcjonalno-przestrzenna terenu, jest zgodna
z wizją rozwoju tego obszaru przedstawioną
w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dębe Wielkie.
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe
Wielkie w gminie Dębe Wielkie wraz z całą dokumentacją prac planistycznych przez okres 30 dni
będzie poddany ocenie zgodności z przepisami
prawnymi przez Wojewodę Mazowieckiego,
a po wejściu w życie stanie się aktem prawa miejscowego i będzie stanowił podstawę prawną do
wydawania decyzji administracyjnych.
Należy również wspomnieć o przyjętej w dniu
6 października 2016 roku przez Radę Gminy
Dębe Wielkie uchwale w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Dębe
Wielkie, która została podjęta na podstawie
wymogu ustawowego wynikającego z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w oparciu o przeprowadzoną przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

kultura / wydarzenia

600 lat

Dębego Wielkiego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1
Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest
uchwalonym przez Radę Ministrów programem
wieloletnim na lata 2016-2010. Jego celem jest
wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu
liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników w bibliotekach publicznych.
Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów),
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.
Miło nam poinformować, iż w ramach programu
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:
2016 r. – 8 500 zł.
2015 r. – 8 500 zł
2014 r. – 6 450 zł
Pozyskane środki finansowe przeznaczymy
na zakup wydawnictw popularnonaukowych,
literatury pięknej dla dorosłych oraz książek
dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy Państwa do
składania propozycji zakupu książek. Wszyst-

kie propozycje zostaną wzięte pod uwagę i będą
sukcesywnie realizowane w miarę naszych możliwości.
Spotkanie autorskie dla młodzieży
z Barbarą Ciwoniuk
W pierwszy dzień jesieni - 22 września 2016 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
miała przyjemność gościć Barbarę Ciwoniuk
– autorkę książek, piszącą głównie dla nastoletnich czytelników. Jej książka pt. „Igor” została
nominowana przez Polską Sekcję IBBY do programu „Outstanding Books for People with
Disabilities”, powieść „Ania” uzyskała nominację
do nagrody „Książka Roku 2007” Polskiej Sekcji
IBBY, a książka „Musisz to komuś powiedzieć”
otrzymała wyróżnienie literackie w konkursie
„Książka Roku 2011” Polskiej Sekcji IBBY.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum Gminnego wraz z nauczycielami. W trakcie
spotkania autorka opowiadała o początkach
własnej przygody z pisaniem, o źródłach,
z których czerpie inspirację i pierwowzorach
powieściowych bohaterów. Pisarka przeczytała
fragmenty swojej debiutanckiej książki pt.„Igor”
oraz przybliżyła problematykę i losy bohaterów
kilku innych powieści. Młodzież słuchała wypowiedzi z zaciekawieniem, bowiem w swoich
książkach Barbara Ciwoniuk porusza problemy
współczesnej młodzieży, przede wszystkim
gimnazjalistów. Pisze o przyjaźni, pierwszych

miłościach, ale nie omija trudnych tematów
takich jak brak akceptacji wśród rówieśników,
wykluczenie, samotność, konflikty w szkole
i w domu, przemoc czy niepełnosprawność. Nasz
gość podkreślał, że nie można być obojętnym
w sytuacji, kiedy innej osobie dzieje się krzywda
i że zawsze trzeba walczyć o siebie. Ma nadzieję,
że w książkach czytelnicy znajdą wskazówki
do rozwiązania swoich problemów. Autorka
odpowiadała również na pytania uczniów.
Na zakończenie spotkania młodzież mogła zakupić książki pisarki oraz otrzymać autograf.
Wszystkich, którzy chcą poznać niezwykłe
powieści Barbary Ciwoniuk zapraszamy do
biblioteki.
Agnieszka Wielgo

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA
W DĘBEM WIELKIM
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek 		
8.00 – 16.00
Środa 		
10.00 – 18.00
Czwartek 		
10.00 – 18.00
Piątek 		
10.00 – 18.00

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek 		
Czwartek 		

ZAPRASZA W GODZINACH:
8.00 – 12.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

MAGICZNE ZWIERCIADŁO GOŹDZIEJEWSKIE

Dnia 11 września w Gościńcu Goździejewskim odbył się przegląd sztuki ludowej. Była
to pierwsza tego typu impreza w tym miejscu.
Odwiedzający mieli okazję poznać zapomniane
już zawody i sposoby wykonywania np. tkanin.
Każdy mógł również spróbować: tkania krajki czy
tkactwa tradycyjnego. Prof. Antoni Śledziewski
z pasją opowiadał o obyczajach na polskiej wsi,
a przede wszystkim o wycinance kołbielskiej.
Tkactwo prezentowały pani Agnieszka Niwińska
oraz pani Magdalena Papakul. Artystka z powiatu
węgrowskiego pani Małgorzata Pepłowska prezentowała wycinankę z opłatka oraz kwiaty
z bibuły.
Pan Paweł Całka opowiadał o stroju ludowym
wschodniego Mazowsza i Podlasia. Nie mogło
zabraknąć prelekcji o Szlaku - „Wielki Gościniec
Litewski. Szlak artystów, rzemieślników i handlarzy.” i krótkiego filmu zapraszającego na Szlak.
Prezentację przedstawili Włodzimierz Szczeciński - przewodnik warszawski i pilot wycieczek

m.in. w regiony położone na Szlaku Wielkiego
Gościńca oraz Katarzyna Sobieska z LOT WGL.
Wszystko odbyło się przy dźwiękach skocznych
melodii i w pięknym mazowieckim plenerze.

GMINA DĘBE WIELKIE NA X SEJMIKU TURYSTYCZNYM
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W dniach 26-27 września 2016r. odbył się
X Sejmik Turystyczny województwa mazowieckiego. Na Sejmiku turystycznym Wielki
Gościniec Litewski reprezentowali: Halina Ulińska – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego,
Anna Piotrkowicz – Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji Gminy Dębe Wielkie,
Bogusława Retkowska – właścicielka Gościńca
Goździejewskiego, Aneta i Sławomir Rybarczyk – właściciele Stadniny Koni w Nowej Wsi
Kosowskiej. Nowe trendy oraz dobre praktyki
były tematem przewodnim spotkania. Zostały

również wręczone certyfikaty i wyróżnienia dla
branży turystycznej Mazowsza.
Podczas Sejmiku odbyła się także prezentacja projektu Produktów Sieciowych
na Mazowszu wśród których znalazł się szlak
Wielkiego Gościńca Litewskiego z Gościńcem
Goździejewskim i Dębską Kawą Żołędziówką
promując „Modę na Mazowsze”

Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy
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Zawartość Kapsuły Czasu:

Urząd Gminy Dębe Wielkie
- List
015
- Informacja Wójta o stanie Gminy Dębe Wielkie na dzień 31.12.2
- Lista pracowników Urzędu Gminy Dębe Wielkie
- Lista Radnych Gminy Dębe Wielkie kadencji 2014/2018
- Lista Sołtysów Kadencji 2014/2016
Publikacje gminne:
- „Sacrum Ziemi Dębskiej”
- Komiks Historyczny „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”
do 1831”
- „Dzieje Gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych
2016
sierpień
–
Wielkie
Dębe
Gminy
cyjny
Informa
- Biuletyn

- Dębską Kawę Żołędziówkę
- Medal okolicznościowy z okazji 600-lecia Dębego Wielkiego
- Przypinka z herbem Gminy Dębe Wielkie
- Zestaw pocztówek , Fotografie, Plakaty
i Pawła
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra
- List
Piotra i Pawła”
- Publikacja: „Dębe Wielkie – dzieje parafii pw. Św. Apostołów
na
Publicz
ka
Bibliote
Gminna
- List
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
- Materiały zgromadzone przez uczniów i nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Rudzie
- Materiały zgromadzone przez uczniów i nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Górkach
- Materiały zgromadzone przez uczniów i nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Cygance
- Materiały zgromadzone przez uczniów i nauczycieli
Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Oddział w Dębem Wielkim
- Publikacja „Monografia Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz.”

Pierwsze informacje o wsi Dambe, (tak wówczas brzmiała jej nazwa) pochodzą z 1416 roku,
kiedy to stanowiła ona własność książąt mazowieckich. Po inkorporacji Mazowsza (1529) Dębe
Wielkie należało do króla, a w XIX wieku stało się
własnością rządową. Przez cały ten okres miejscowość dynamicznie się rozwijała…. by w 2016
roku obchodzić swoje 600-lecie…
Wyjątkowa uroczystość 600-lecia Dębego Wielkiego przypadła na 8 września 2016r. Obchody
zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika oraz Starosty Mińskiego Jana Antoniego
Tarczyńskiego.
Wydarzenie zainaugurowała jubileuszowa msza
św. dziękczynna z okazji 600-lecia Dębego Wielkiego koncelebrowana przez biskupa????? oraz
Proboszcza parafii Sławomira Żarskiego
w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Osoby prywatne – szt. 12 szt.
ych
- Materiały, listy, spisane informacje, przesłania dla potomn

Kolejnym punktem programu była uroczysta
sesja Rady Gminy Dębe Wielkie zorganizowana
w Sali multimedialnej OSP Dębe Wielkie. Po raz
pierwszy Rada Gminy Dębe Wielkie przyznała
i uhonorowała najbardziej zasłużonych dla
gminy Dębe Wielkie. Tytuł „„Zasłużony dla
Gminy Dębe Wielkie” otrzymali: Stanisława
Tomasiewicz, Jan Majszyk, Marek Piotrowski,
natomiast tytuł „Honorowy Obywatel Gminy
Dębe Wielkie” przypadł Bogdanowi Kuciowi.
Były piękne słowa, gratulacje, podziękowanie
oraz najprawdziwsza radość i wzruszenie…
Wyjątkową uroczystość uświetniły również wystąpienia gości, odznaczenia oraz
listy gratulacyjne. Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Gminę Dębe
WielkieMedalem Pamiątkowym PRO MASOVIA. Wręczenia medalu w imieniu Marszałka
dokonali: Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Mariusz Kozera oraz z Kancelarii Marszałka

Honorowi Obywatele Gminy Dębe Wielkie
BOGDAN KUĆ

Pan Bogdan Kuć jest społecznym historykiem i regionalistą, który
w 2008r. był inicjatorem i autorem projektu tablicy upamiętniającej
ostatnich książąt mazowieckich w kościele w Stanisławowie, fundatorów miasta Stanisławowa i parafii stanisławowskiej. W 2010 r. był
inicjatorem, autorem projektu i fundatorem tablicy upamiętniającej
ppor. Jana Bozowskiego znajdującej się w kościele w Dębem Wielkim,
który w sierpniu 1920 roku uratował kościół przed zburzeniem przez
bolszewików. W okresie od 2010 -2011r. inicjował i był autorem projektu tablicy i pomnika, jak również uczestniczył w budowie pomnika
wraz z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831r. w Cygance. W 2013 r. był inicjatorem
ufundowania tablicy, upamiętniającej poległego dowódcy z powstania
styczniowego, Kazimierza Kobylińskiego oraz jego podkomendnych
przy kościele w Siennicy, którą również zaprojektował.
Jako działacz społeczny od 1997 r. jest członkiem kilku stowarzyszeń :
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego od 1997 r., Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej - od 1998 r. a od marca 2011r. założycielem i prezesem Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, LGD
Ziemi Mińskiej od 2013r.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce
lokalnej, które drukowane były w następujących czasopismach: Wieści
Ziemi Stanisławowskiej, Do broni, Rocznik Mińskomazowiecki, Rocznik
Wołomiński, Rocznik Stanisławowski, Głos Stanisławowa, Lokalna- tygodnik powiatu mińskiego i Wesołej i Mińskie Zeszyty Muzealne.
W swoim dorobku ma również autorstwo i współautorstwo kilku pozycji książkowych o tematyce lokalnej, oto one: Pomniki, płyty i tablice
pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego z 2007 r., Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, - 2009 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu
1920 roku - 2010 r., 90 lat OSP Stanisławów - 2010 r., Z dziejów Cyganki 2010 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego - 2011 r.,

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów
- 2012 r. Sacrum Ziemi Dębskiej - 2013 r. Komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”(redakcja i konsultacja historyczna) – 2014r.
Od 2013r. jest redaktorem naczelnym Rocznika Stanisławowskiego
(dotychczas ukazały się 3 zeszyty), który zaczęto wydawać z jego inicjatywy.
Od 2011r. jest również inicjatorem i organizatorem kwest na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku na rzecz ratowania i renowacji
zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono 6 nagrobków. W 2013
r. wykonano I etap renowacji zabytkowej kapliczki w Cisówce, drugi etap
w 2015 r.
Z jego inicjatywy STH wydało pocztówki odrestaurowanych nagrobków
oraz dwie mapy: Gminy Stanisławów oraz Obwodu Stanisławowskiego
z 1826 r.
Od 2011r., 11 listopada w Dniu Niepodległości prowadzi Apel Pamięci
w Stanisławowie.
W 2013r. wygłosił dwa referaty: 22 września w czasie uroczystości 490 lat
Stanisławowa, pt. Historia powiatu stanisławowskiego. 13 Października
w czasie „Pikniku Historycznego w Cegłowie”, pt. „Powstanie styczniowe
na ziemi cegłowskiej”.
Obecnie jest w fazie finalizowania kolejnej pozycji książkowej Powstanie Styczniowe w powiecie stanisławowskim, w trakcie którego
dokonał odkrycia na skalę krajową. Odnalazł dokument mówiący
o śmierci i miejscu pochówku jednego z najdzielniejszych dowódców
powstania styczniowego Kazimierza Kobylińskiego. Dotychczasowe
relacje (przez 150 lat) mówiły o miejscowości Mienia, a znaleziony dokument wskazuje na miejsce śmierci miejscowość Żaków a pochówku
Siennicę. Ponadto uczestniczył z ekipą filmową red. Adama Sikorskiego
programu Było… nie minęło w poszukiwaniu obozu powstańczego
w Puszczy Knyszyńskiej i dwukrotnie w poszukiwaniu powstańczych
mogił w lesie koło Cegłowa.

REKONSTRUKCJA BITWY POD DĘBEM WIELKIM NA KANALE TVP HISTORIA

W 2011r. został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, leg. nr 18872.
W 2016r. za kultywowanie i upamiętnianie historii został odznaczony
przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Jana Kasprzyka medalem „Pro Patria”, leg. nr 4791/16.
Poza tym organizuje wystawy historyczne, na które udostępnia swoje
prywatne zbiory gromadzone od ponad 20 lat.
Z uwagi na wybitne zasługi Bogdana Kucia dla Gminy, którego działalność przyczyniła się do promocji Gminy w dziedzinie kultury i nauki
i jako wybitnej osobistości, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Dębe Wielkie o nadanie tytułu” Honorowy Obywatel
Gminy Dębe Wielkie”.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

MAREK PIOTROWSKI

Pan Marek Piotrowski to zawodowy bokser i kick-bokser. Swoją karierę
sportową rozpoczął jako bardzo młody adept jujutsu, z czasem zainteresował się karate kyokushin. W 1984 r. zdobył w tej dyscyplinie
mistrzostwo Polski juniorów. W 1985 r. powtórzył ten sukces w kategorii
seniorów. W karate stoczył 13 oficjalnych pojedynków, wszystkie wygrał.
W lipcu 1993 r. stał się posiadaczem czarnego pasa (1 dan). Z początkiem
1987 r. rozpoczął uprawiać kick-boxing w formule full contact, mimo,
że dyscyplina ta była wówczas w Polsce zakazana. 11 października 1987
r. zdobył w Monachium amatorskie mistrzostwo świata w kategorii
wagowej do 81 kg. Tego samego roku wygrał również mistrzostwo Polski
, a na Węgrzech Puchar Świata, zostając uznanym za najlepszego zawodnika turnieju.
W 1988 roku zdecydował się na wyjazd do USA, aby rozpocząć karierę
zawodową. W październiku stoczył swoją pierwszą walkę. W Rockford
znokautowł Boba Handegana w 4 rundzie.

Dnia 30 września o godz. 20.00 w programie „Wojownicy Czasu” - odc. 5 miała miejsce premiera odcinka pt. ”Dębe Wielkie czyli zmarnowane zwycięstwo”. Materiał został nagrany w bieżącym roku 2 kwietnia podczas
obchodów 185. Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim w parku przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gdzie odbyła się rekonstrukcja bitwy. W programie nie tylko zobaczymy fragmenty dębskiej inscenizacji, ale
również interesujące wywiady i historyczne ciekawostki. Polecamy do obejrzenia w internecie !!!
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patriotyczno – rozrywkowy repertuar pod batutą
dyrygenta Grzegorza Mielimąki zgromadził
ogromną widownię mieszkańców. Bisów nie
było końca ….
600-lecie to bardzo wyjątkowy i okazały jubileusz. Podczas uroczystości kilkakrotnie zostały
przybliżone najważniejsze wydarzenia minionych sześciu wieków, m.in. bitwa w trakcie
powstania listopadowego (31 marca 1831 r.) oraz
bitwa z okresu kampanii wrześniowej (13-14
września 1939 r.). – Jest jeszcze jedna bitwa, z 17
sierpnia 1920 r. w ramach tzw. Cudu nad Wisłą,
kiedy to gen. Józef Haller pokonał bolszewików

Aldona Zawadzka
Listy gratulacyjne i pamiątkowe ryngrafy gminie
Dębe Wielkie przekazał:
Poseł Czesław Mroczek
Poseł Grzegorz Woźniak
Poseł Teresa Wargocka
Poseł Daniel Milewski
Wicemarszałek Senatu Maria Koc
Starosta Miński Jan Antonii Tarczyński
Wojewoda Mazowiecki Zbigniew Sipiera
Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial
Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka
Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski
Starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar
Wyczachowski

Dębego Wielkiego

i wypchnął ich poza Mińsk Mazowiecki.
600-lecie to życie pokoleń, piękna i urodzajna
ziemia, pełna przełomowych wydarzeń historia,
…. i przede wszystkim zaszczyt oraz duma dla
ówczesnej władzy i mieszkańców !!! Teraz Gmina
Dębe Wielkie to moje miejsce, MOJA przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
Anna Piotrkowicz

Inspektor ds. kultury i promocji
Gminy Dębe Wielkie
tel.: 25 756-47-33
mail: a.piotrkowicz@debewielkie.pl

Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
Z-ca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk
Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka
Wójt Gminy Aleksandrowa Kujawskiego Andrzej
Olszewski
ponadto
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Artur
Dąbrowski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku
Mazowiecki Jacek Lipiec
Następnie przed Urzędem Gminy zakopana
została na 50 lat „Kapsuła Czasu”. Nietuzinkowa
forma kapsuły została wykonana przez sponsora
– lokalną rodzinną firmę WRÓBEL Joanna Wróbel CAR-TECH Włodzimierz Ducin. Materiały do
kapsuły były zbierane na kilka tygodni wcześniej.
W tym celu przygotowano w urzędzie specjalną
urnę dostępną dla każdego. Zainteresowanie
przeszło najśmielsze oczekiwanie, do ostatniej
chwili wpływały materiały - w efekcie kapsuła
została wypełniona po brzegi. Co się w niej znalazło ? Przede wszystkim informacje o dzisiejszej
gminie Dębe Wielkie, ale także wyobrażenia
na temat jej przyszłości za 50 i więcej lat.
Zwieńczeniem obchodów był wspaniały koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego zorganizowany w plenerze
przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie. Ciekawy

Honorowi Obywatele Gminy Dębe Wielkie
19 sierpnia 1989 r w swej piątej walce za Oceanem zwyciężył jednogłośnie na punkty dotychczas niepokonanego Ricka „ The Jet” Roufusa
i zdobył zawodowe mistrzostwo Stanów Zjednoczonych organizacji
PKC. Do jego nazwiska przylgnął również przydomek Punisher.
4 listopada1989 r w Chicago pokonał Dona „ The Dragon” Wilsona i został
zawodowym mistrzem świata w organizacji ISKA, PKC i FFKA.
Do 1991 r. stoczył sześć pojedynków, pokonując między innymi Boba „
The Thunder” Thrumana oraz renomowanego Marka Longo.
Był do tego momentu niepokonanym zawodnikiem na zawodowym ringu.
W lutym 1992 roku rozpoczął karierę w boksie zawodowym wygrywając
pierwszą walkę przed czasem w 4 rundzie.
W lipcu 1992 r zdobył tytuł mistrza Ameryki Północnej wygrywając
z Kanadyjczykiem Conradem Pla.
22 czerwca 1993 r pokonał w Montrealu przez TKO Michaela McDonalda. W tym samym roku zwyciężył Mike’a Winklejohna, zdobywając
tytuł mistrz świata ISKA w formule oriental rules.
W grudniu 1995 roku stoczył swoje ostatnie starcie w kickboxingu.
W Krakowie pokonał Włocha Stefano Tomiazzo, zdobywając pas mistrza
świata organizacji WKA i unifikując wszystkie światowe tytuły w full-contact. Tym samym stał się posiadaczem wszystkich najważniejszych
pasów mistrzowskich: ISKA, KICK, PKC, WAKO-PRO, FFKA, WKA i TBC.
Równolegle ze startami w kickboxingu p. Marek kontynuował karierę
zawodowego boksera, staczając od 1992 do 1996 r w sumie 21 pojedynków w wadze półciężkiej. Wygrał wszystkie.
Zawodową karierę zakończył 13 grudnia 1996 r w Hanowerze wygraną
walką bokserską.
W 1987 r. Pan Marek Piotrowski dostał nagrodę „Syrenki” od miesięcznika „ Sportowiec” za największą niespodziankę sportową roku. Był
trzykrotnie wybierany do pierwszej dziesiątki najlepszych sportowców
w Polsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego ( 1987, 1989, 1990), dwukrotnie zajmując 2 pozycję. Prestiżowy magazyn „Fighter” , klasyfikując
najlepszych kickbokserów lat 80, umieścił Marka Piotrowskiego w wadze
do 172 funtów (tj.78 kg) na drugim miejscu. Dwukrotnie, w latach 1989
i 1994 został uznany przez amerykańskich fachowców kickboxerem
roku. Został także wybrany przez amerykańską prasę jednym z dwóch
najlepszych fighterów lat 90. Otrzymał nagrodę Powiatu Mińskiego
Laura 2008. Dnia 20 listopada 2009 r został odznaczony przez Prezydenta

RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za swoje osiągnięcia sportowe i pracę społeczną.
Pan Marek Piotrowski jest nie tylko wzorem zawodnika ale wzorem
działacza sportowego.
Nigdy nie zapomina o podkreślaniu, że jego korzenie znajdują się w Gminie Dębe Wielkie, powiecie mińskim.
Z uwagi na fakt, że Marek Piotrowski swoją działalnością przyczynił się
do promocji Gminy, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta
Gminy Dębe Wielkie o nadanie tytułu
„ Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie”.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

STANISŁAWA TOMASIEWICZ

Pani Stanisława Tomasiewicz to główna organizatorka działań kulturalno-oświatowych w Dębem Wielkim po zakończeniu II wojny
światowej. Po 1945 roku zaangażowała się w działalność jedynej istniejącej wspólnoty przykościelnej Kółka Różańcowego, które zastąpiono
Kołem Gospodyń Wiejskich. Pod przewodnictwem Pani Stanisławy
odbywało się wiele akcji oświatowych, okolicznościowych, imprez kulturalnych. Założyciela Zespołu Ludowego „ Dębiacy”. Zespół otrzymywał
wiele nagród i wyróżnień, współpracował z Centrum Kultury i Sztuki
Województwa Siedleckiego. Sztuka „ Herody” w 2007 r została wydana
w formie Zeszytu przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Pani Stanisława jest autorką scenariuszy o wartościach patriotycznych, religijnych
i moralnych.
Nagrody i wyróżnienia to: w plebiscycie „Gospodyni” zdobywczyni
tytułu „ Order Serca- Matkom Wsi”, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla
Powiatu Mińskiego, kilkanacie dyplomów i wyróżnień od instytucji
i organizacji m.in. z Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich
przyznawanych za działalność społeczną, kulturalną i wychowawczą
w środowisku lokalnym.
Z uwagi na fakt, że p. Stanisława Tomasiewicz swoją działalnością
przyczyniła się do promocji Gminy, Kapituła pozytywnie zaopiniowała
wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim
o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie”.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

JAN MAJSZYK

Pan Jan Majszyk jest miejscowym społecznym historykiem. Całym
swoim życiem daje wyraz jak bardzo bliska jest mu historia miejscowości i niewątpliwie posiada najgłębszą wiedzę historyczną dotyczącą
dziejów Dębego Wielkiego. Pan Jan przez długie lata opiekował się
mogiłą Wołyńskiej Brygady Kawalerii poległych w Kampanii Wrześniowej i dzięki jego inicjatywie został postawiony pomnik upamiętniający
wydarzenia tego okresu. Przy jego zaangażowaniu, udziale i doradztwu
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim zyskała imię Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Pan Jan jest także projektantem sztandarów szkolnych:
Szkoły Podstawowej w Górkach i Gimnazjum Gminnego. Kultywując
pamięć o historycznych wydarzeniach mających miejsce na dębskiej
ziemi przyczynił się do powstania Izby Pamięci w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim, w której to co roku odbywają się lekcje historii prowadzone przez samego inicjatora. Pan Jan Majszyk jest bardzo mocno
zaangażowany w kwestie dotyczące renowacji zabytkowych pomników
i kapliczek znajdujących się na terenie gminy Dębe Wielkie, środki na ten
cel pozyskuje między innymi poprzez organizowanie i uczestniczenie
w kwestach organizowanych na cmentarzu parafialnym 1 listopada
każdego roku. Był inicjatorem i projektantem tablicy poświęconej żołnierzom i mieszkańcom Dębego Wielkiego poległym w czasie II wojny
światowej, która obecnie znajduje się w kruchcie Parafialnego Kościoła.
Przez długie lata był członkiem zespołu ludowego „ Dębiacy”. Pan Jan
jest również bardzo zaangażowany w przygotowania corocznych uroczystości rocznicowych Bitwy pod Dębem Wielkim w 1831 oraz Bitwy
pod Dębem Wielkim i Cyganką z września 1939 r. Jest autorem wielu
wierszy o Dębem Wielkim, Powstaniu Listopadowym, artykułów do
czasopism „ Gazeta Lokalna” i „Lumen”. Sukcesem jest również wydanie publikacji książkowych pt.” Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939
„ oraz „ Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 r”,” Dębe Wielkie i okolice w czasie powstania listopadowego „ Dębe Wielkie dzieje parafii
pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, których p. Jan Majszyk
jest współautorem. Ponadto był radnym Gminy Dębe Wielkie.
Z uwagi na fakt, że Jan Majszyk swoją działalnością przyczynił się do promocji Gminy, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy
Dębe Wielkie o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie”.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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SUKCES DZIECI I MŁODZIEŻY DĘBSKIEJ NA XX EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

kultura

600 lat

Dębego Wielkiego

Corocznie w pierwszą sobotę września (w tym
roku – 03.09.2016) w całej Polsce odbywa się Narodowe Czytanie. W gminie Dębe Wielkie akcja miała
miejsce po raz drugi. W dębskiej OSP, w nastroju
z epoki przy dębskiej kawie żołędziówce przybyli
goście mogli wysłuchać fragmentów powieści
twórczości Henryka Sienkiewicza.
Artyści wystąpili w strojach udostępnionych
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej z Warszawy.

Główne role przypadły:
Marek Winicjusz – Damian Murach
Ligia – Aleksandra Jackiewicz
Pomponia Grecyna – Bożena Kot
Gajusz Petroniusz – Krzysztof Rek
Aulus Plaucjusz – Dawid Duniewski
Narratorzy:
Klaudia Kujawska i Krzysztof Kalinowski
Statyści - Rzymianie:
Pluton Różańcowy działający przy Parafii
w Dębem Wielkim
Gladiator: Mateusz Ostrowski
Dekoracja sceny: ukwiecenie – Market „Ogród i Dom”
z Choszczówki, eksponaty – prywatne zasoby.
Dziękujemy Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie sali multimedialnej oraz
Gminnej Bibliotece Publicznej za pomoc

ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
Dnia 23 września 2016 r. zostały przeprowadzone
gminne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z harmonogramem szkoleń
z zakresu obrony cywilnej na 2016r. określonym
w „planie działania w zakresie obrony cywilnej gminy Dębe Wielkie na 2016 r.”. W związku
z powyższym został przeprowadzony trening systemów alarmowych. Polegał on na ogłoszeniu
i odwołaniu alarmu w dwóch rodzajach emisji:
modułowym (tzw. przerywanym) oraz ciągłym.
W przedsięwzięcie zaangażowani wszystkie jednostki OSP Dębe Wielkie, Ruda, Górki, Cyganka
i Jędrzejnik, ponadto szkoły z terenu gminy Dębe

Wielkie, Gminne Przedszkole oraz Urząd Gminy
Dębe Wielkie.
Z raportu wynika, że próbna ewakuacja odbyła
się sprawnie, ww. placówki zostały opuszczone
w graniach czasowych: 2,3 min -3 min. Sprawnie również została udzielona pierwsza pomoc
poszkodowanemu.
Nad całym przedsięwzięciem czuwali: Wójt
gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz
Komendant Gminny Grzegorz Woźnica, którzy
po zakończeniu aukcji zorganizowali spotkanie
podsumowujące, na którym przeanalizowano
szczegółowo akcję.

77 Rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim
W sobotnie popołudnie odbyła się wycieczka rowerowa „ szlakiem wielkiego dębu” po gminie Dębe
Wielkie. Miłośnicy dwóch kółek przemierzyli południową stronę gminy z jej wyjątkowymi miejscami,
m.in. Dwór w Olesinie, 600- letni dąb oraz wydmy
śródlądowe w Ostrów Kani, Rysiową górę, Gościniec Goździejewski na szlaku Wielkiego Gościńca
Litewskiego. Do dębskiej grupy rowerzystów dołączyły dodatkow dwie mińskie grupy – Mińska Grupa
Rowerowa oraz członkowie mińskiego PTTK z Prezes Joanną Janicką na czele. Natomiast gminę Dębe
Wielkie godnie reprezentował Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Mirosław Siwik,
gośćmi specjalnymi byli - lokalny historyk Jan Majszyk
oraz Dyrektor Biura LOT Wielki Gościniec Litewski
Katarzyna Sobieska. Podczas rajdu nie zabrakło
z dłuższej chwili wytchnienia – w Gościńcu Goździejewskim właściciele Bogusława i Bogdan Retkowscy
zorganizowali ognisko z kiełbaskami oraz degustację
dębskiej kawy żołędziówki. Nad bezpieczeństwem
całego przedsięwzięcia czujnie czuwali nasi Strażacy
Ochotnicy z dębskich jednostek.
Niedzielne obchody 77 Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielkim rozpoczęły się porannym złożeniem kwiatów w Choszczówce Stojeckiej przy pamiątkowej
płycie w pobliżu Drogi Krajowej nr 2. Kwiaty złożyli
Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski z Przewodniczącym
Rady Mirosławem Siwikiem, Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztof Rek z historykiem Janem
Majszykiem, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Janusz
Piechoski z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach Anną Przybysz.
W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła Radna Gminy
Dębe Wielkie okręgu Choszczówek Renata Karpińska
oraz Sołtys Choszczówki Stojeckiej Grzegorz Ruta.
Kolejny punkt uroczystości miał miejsce w Cygance,
gdzie na wstępie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego
Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Boju o Cygankę

6 -7 października 2016 r. w krasomówcze szranki
stanęli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
mińskiego. W konkursie wzięło udział 33 osoby,
a wszyscy spotkali się w jak zawsze w gościnnych
murach Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum
Miejskiego nr 3 przy ul. Siennickiej 17 w Mińsku Maz. Koordynatorem imprezy była Joanna
Janicka reprezentująca Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze w Mińsku Maz.
Bracia z Dębego Wielkiego - Wojtek Nowak
i Piotrek Nowak reprezentowali Oddział PTTK

w Mińsku i Mińską Akademię Krasomówców. Opiekunem przygotowującym była Joanna Janicka.
Wojtek Nowak zajął II miejsce - zakwalifikował
się do etapu wojewódzkiego, natomiast Piotr
Nowak otrzymał wyróżnienie jury.
Kolejna mieszkanka Dębego Wielkiego Klaudia
Jadczak z kl. III Gimnazjum Gminnego w Dębem
Wielkim przy wsparciu nauczycielki Marleny
Pilarskiej oraz Joanny Janickiej zajęła III miejsce
i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 29 października, ( sobota) w Warszawie w siedzibie
Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno
- Krajoznawczego przy ul.
Senatorskiej 11.
GRATULUJEMY KRASOMÓWCOM I ŻYCZYMY SUKCESU NA
ETAPIE WOJEWÓDZKIM !!!

Laureaci konkursu

MAREK PIOTROWSKI ODZNACZONY
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6 października 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych, nadanych
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej osobom zasłużonym za działalność na rzecz sportu.
Wyróżnieni otrzymali odznaczenia z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki za wybitne

osiągnięcia w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, krzewieniu ducha sportu
następnych pokoleń oraz działalność na rzecz
promocji Polski na arenie międzynarodowej. Dla wyróżnionych za działalność na rzecz
sportu to nie tylko praca, ale przede wszystkim
pasja i cel życia.
MAREK PIOTROWSKI - dziesięciokrotny
mistrz świata w kickboxingu, uznany za najlepszego zawodnika lat 90-tych ubiegłego wieku,
to również mieszkaniec gminy Dębe Wielkie,
odznaczony podczas tegorocznych wrześniowych obchodów 600-lecia Dębego Wielkiego
jako „ Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie „
GRATULUJEMY !!!

ZAPRZYSIĘŻENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DĘBE WIELKIE
przy Szkole Podstawowej. Ta część została uświetniona występem artystycznym przygotowanym przez
uczniów tutejszej szkoły.
Kolejny – kulminacyjny - punkt uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego, gdzie w kościele
parafialnym została odprawiona msza. św. w intencji
żołnierzy poległych w walkach września 1939r. Swoją
obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z p.o. Komendantem Oddziału Mazowieckiego - ppłk. Krzysztofem
Mokwą na czele, Radni Powiatu Mińskiego w osobach: Roberta Grubek, Piotra Wieczorka, Ireneusza
Piaseckiego, Radni Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi
z terenu Gminy, a także przedstawiciele Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy,
Kombatanci, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu
Gminy Dębe Wielkie oraz szkół zaprzyjaźnionych.
Wspomnieć należy o licznie wystawionych pocztach
sztandarowych – żandarmerii, szkół, jednostek OSP
oraz kombatantów. Dopełnieniem całości był występ
artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. WBK w Dębe Wielkim.
W dalszej części nastąpił wspólny przemarsz uczestników na cmentarz parafialny. Tutaj został odczytany
apel poległych uhonorowanych salwą honorową
a na zbiorowej mogile złożono wieńce i wiązanki.
W trakcie tej części obchodów został odczytany list
posła Daniela Milewskiego oraz głos zabrał Wójt
Gminy Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim Krzysztof Rek oraz wnuk płk. Franciszka Hinca, który zginął w boju o Cygankę.
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7 października w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Dębe Wielkie odbyła się I sesja MRG Dębe
Wielkie. Zgodnie z zasadami etyki samorządowej
została poprowadzona przez najstarszego radnego MRG Damiana Muracha.
Młodzi radni na wstępie otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosława Siwika oraz Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego zaświadczenia
o wyborze na radnego.
Kolejnym ważnym punktem sesji było uroczyste
złożenie ślubowania przez każdego radnego.
Następnie młodzi wybrali spośród siebie Prezydium. Wybory przeprowadziła Komisja
Skrutacyjna w osobach Pauliny Dudzińskiej
i Marty Jagody. W efekcie Przewodniczącym
MRG został Damian Murach, a Wiceprzewodniczącymi Sebastian Gańko i Damian Woźnica.
W czasie sesji padło wiele ciepłych i miłych
słów w stronę młodzieży. Ponadto Opiekun
Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie Anna
Piotrkowicz zapewniła, że młodzi będą mieli
wsparcie i pomoc z urzędu.
W sesji gościnnie uczestniczyli również: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie
Grzegorz Wojda, Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Leszek Woźnica, Radny
Gminy Andrzej Wieczorek oraz Sekretarz Gminy
Beata Budzyńska- Kupidura.
Skład MRG Dębe Wielkie:
SP DĘBE WIELKIE: Maciej Śledziewski
SP GÓRKI: Katarzyna Lewandowska

SP RUDA: Jan Wieczorek
SP CYGANKA: Marta Siporska
GIMNAZJUM:
Bartosz Sieradzan
Natalia Sobczuk
Sebastian Gańko
Ewelina Nowak
Marta Jagoda
PONADGIMNAZJALNE:
Damian Murach
Weronika Tkaczyk
Aleksandra Jackiewicz
Damian Woźnica
Mateusz Ostrowski
Paulina Dudzińska
Z pewnością mamy wyjątkową drużynę inteligentnych i kreatywnych młodych osób. Drużynę,
która zadba nie tylko o sprawy młodzieży
w naszej gminie, ale także otworzy nowe możliwości i przestrzeń dla gminy.
Anna Piotrkowicz

Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy
tel.: 25 756-47-33
mail: a.piotrkowicz@debewielkie.pl

organizacje pozarządowe / sport

600 lat

Dębego Wielkiego

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

Witaj Przedszkole! Nadszedł czas na wspólną
zabawę. Pierwsze dni upłynęły na adaptacji
dzieci z nowym otoczeniem, natomiast starszaki
z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich koleżanek i kolegów. Aby nasi mali podopieczni
mogli czuć się swobodnie w nowym miejscu,

już na początku września zaprosiliśmy do
naszego ogrodu kucyki.
Wszyscy mogli skorzystać z przejażdżki.
Było to niesamowite
przeżycie dla każdego
z osobna. Mieliśmy
okazję uczestniczyć
w próbnej ewakuacji
z budynku szkoły. Zwarci w szeregu mogliśmy
zaobserwować zachowania strażaków, którzy
trzymali pieczę nad całym wydarzeniem. Przy
tej okazji chcieliśmy serdecznie podziękować
strażakom z OSP Górki, którzy poświęcili trochę

czasu naszym podopiecznym. Pokazali dzieciom
urządzenia, w które wyposażony jest samochód używany do gaszenia pożaru jak i pomocy
w innych trudnych zdarzeniach. Wszyscy wiemy
jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Dlatego zarówno na zajęciach jak
i w terenie, dzieci mogły się dowiedzieć,
dlaczego w pobliżu drogi należy zachować szczególną ostrożność. Tegoroczna jesień wzbudziła
w naszych podopiecznych ciekawość poszukiwania skarbów. Zebrane kasztany posłużyły
do wykonania ludzików a z jarzębiny powstały
znakomite korale. Śpiewaliśmy piosenki o tematyce jesiennej. Tradycją naszego przedszkola są
obchodzone urodziny naszych przedszkolaków.

Solenizanci obdarowują maluszków słodkościami, a w nagrodę otrzymują moc cudownych
życzeń oraz pięknie wymalowany portret
pamiątkowy. W październiku czeka nas pierwsza
wycieczka autokarem na koncert Majki Jeżowskiej do Mińska Mazowieckiego. Już nie możemy
się doczekać. A co przed nami? Wprowadzenie
tematyki zdrowotnej, czyli co jeść, aby być zdrowym. Uroczystość pasowania na Przedszkolaka,
na której maluchy będą mogły zaprezentować
program artystyczny. Ponadto zabawa i jeszcze
raz zabawa, dzięki której dziecko najlepiej rozwija się w różnych sferach.
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka” Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

STOWARZySZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyło się we
Wrocławiu spotkanie Polskiego Zrzeszenia
Taekwon-do ITF i UITF podsumowujące sezon
2015/2016 jak również został omówiony wstępny
plan na najbliższy rok. Delegatami z Powiatu
Mińskiego była Monika Wtulich II Dan i Trener
Dawid Matwiej VI Dan, który został wyróżniony
nominacją do komisji egzaminacyjnej na stopnie
mistrzowskie Dan. Tydzień wcześniej spotkanie podsumowująco-sprawozdawcze odbyło
się w Stowarzyszeniu Akademia Sztuk Walki
Taekwon-do ITF, na którym z dumą można było
przedstawić rok treningowy. W minionym sezonie w ASW udało się zorganizować 2 obozy

sportowe z tego po raz pierwsze za granicą naszego kraju,
zimą 2 zimowiska, 1 biwak
szkoleniowy, 1 spływ kajakowy, wigilie klubowe, 14
pokazów sportowych, 4 treningi w plenerze, 3 sesje
egzaminacyjne, zawody
Mikołajkowe, Mistrzostwa
Powiatu, Mistrzostwa Mazowsze, bieg z cyklu Polska Biega,
współpraca przy biegu 600
lecia gminy Dębe Wielkie.
Uczestniczyliśmy w seminarium szkoleniowym z GM
Geoff Booth mistrz Hapkido
(IX Dan) oraz niesamowite seminarium z GM
Hwang Kwang Sung mistrzem Taekwon-do ITF
IX Dan (K-9-1). Zorganizowaliśmy Sayonara kończąca sezon, na której zostały rozdane nagrody
za frekwencje na zajęciach za miniony sezon.
Nasi zawodnicy z powodzeniem startowali
również w Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF oraz w bardzo prestiżowej
imprezie Mistrzostwach Europy Taekwon-do
UITF, w których najlepiej zaprezentowali się:
Monika Wtulich II dan (dwa złota i brąz), Aleksandra Piotrkowicz - 7 cup (złoto i brąz)

Najmłodsza reprezentantka ASW 7-letnia Kornelia Naumiuk-9cup (dwa złota i srebro), Roksana
Naumiuk-7cup (złoto i srebro), Katarzyna Mazurowska 2cup (dwa złota), Jakub Brodzik -3cup
(brąz), Armik Badalyan -3cup (złoto), Natalia
Michalczyk -6cup (brązowy medal), Kamila Chachlińska -6cup (cenne doświadczenie). Został
również podsumowany ranking zawodników
za ostatni sezon i tak wśród seniorów pierwsze
miejsce zajęła Monika Wtulich, wśród dzieci,
kadetów i juniorów dziewcząt: 1 - Katarzyna
Mazurowska, 2 - Natalia Michalczyk, 3- Roksana
Naumiuk. Wśród chłopców: 1-Armin Badalyan,
2-Arkadiusz Miszto, 3-Jakub Brodzik.
BIWAK INTEGRACYJNY AKADEMII SZTUK
WALKI TAEWKON-DO ITF I KICKBOXINGU
W dniach 24-25 września w Zespole Szkół
w Stojadłach odbył się biwak integracyjny zorganizowany przez Akademię Sztuk Walki. Blisko
50 uczestników z różnych sekcja treningowych
prowadzonych przez ASW (Dębe Wielkie, Mińsk
Mazowiecki, Cyganka, Brzóze, Stojadła) wspólnie
postanowiło spotkać sie i oficjalnie rozpoczęło
sezon treningowy 2016/2017. Trener Dawid
Matwiej VI dan przeprowadził trening Taekwon-do z elementami zabaw i technik specjalnych
a asystowali mu Monika Wtulich II Dan, Michał
Jabłoński I Dan Agnieszka Sawka 4Cup, Mariusz

Steczek 3Cup oraz Bartłomiej Reda I Dan. Cała
grupa udała się również na spacer, szukając
śladów jesieni. Wieczorem odbyły się wspólne
zabawy integracyjne. Jest to już kolejny biwak
zorganizowany przez Akademię Sztuk Walki.
Bardzo się cieszymy, że z roku na rok przybywa
coraz więcej adeptów chcących kontynuować,
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów tą
przepiękną sztukę walki w niezmienionej tradycyjnej formie. Uczymy swoim adeptom zasady
pielęgnowania takich wartości jak: grzeczność,
rzetelność, wytrwałość, samokontrola, uczciwość. To dopiero początek sezonu, ale ASW już
szykuje się do zawodów Mistrzostw Powiatu
Mińskiegi w Taekwon-do ITF 9 października. Serdecznie zapraszamy na treningi.
Jeśli i Ty chcesz rozpocząć przygodę z Taekwon-do ITF, uczyć się i trenować przepiękną sztukę
walki kontynuując naukę gen. Choi Hong Hitwórcy taekwon-do – przyjdź na treningi do
Akademii Sztuk Walki. Zapisy i więcej info na:
www.asw-tkd.pl i pod nr tel. 507-145-636. Śledź
także nasz profil na Facebook’u: Akademia Sztuk
Walki. Teakwon!!!
Dawid Matwiej
Prezes Stowarzyszenia „Akademia Sztuk Walki”

JESIENNO-ZIMOWE ROZGRYWKI O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
ROZPOCZĘTE Z „UŚMIECHEM”

W sobotę 24 września 2016 odbył się drugi
turniej z II Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Mińskiego organizowanego
przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”.
Po zeszłorocznym sukcesie, turniej przyciąga
coraz więcej miłośników tenisa stołowego nie
tylko z terenu gminy Dębe Wielkie, ale także
z wielu miejscowości z powiatu mińskiego m.in.:
Latowicza, Jakubowa, Siennicy, Wiciejowa,
Mistowa, Wielgolasu, Halinowa, Żakowa, Pogorzeli oraz samego Mińska Mazowieckiego.
Sobotnie rozgrywki odbyły się tradycyjnie
w dębskiej hali sportowej. Obecnością swoją
zaszczycili z ramienia Powiatu Mińskiego:
Urszula Soroka – Zastępca Naczelnika Wydziału
Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego, Izabela Komorowska – podinspektor w Wydziale
Oświaty i Promocji Starostwa Mińskiego, natomiast z ramienia gminy Dębe Wielkie: Krzysztof
Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali: Katarzyna Gańko
- Sędzia Główny, Rafał Wtulich - Pełnomocnik
Wójta ds. sportu w gminie Dębe Wielkie oraz
Anna Piotrkowicz Prezes Stowarzyszenia „Szkoła

z uśmiechem”.
W przerwie zawodnicy mogli przekąsić „małe
co nieco” w przyjemnej i kreatywnej kawiarence
obsługiwanej przez sympatyczne dębskie gimnazjalistki.
Reasumując - po zaciętej i emocjonującej rywalizacji na podium stanęli najlepsi z najlepszych
wg kategorii:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Igor Murasicki- Wiciejów
2. Daniel Kowalski – Pustelnik
3. Mikołaj Rek – Dębe Wielkie
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1) Igor Piskorski – Wielgolas
2) Marek Popławski – Pustelnik
3) Szymon Ostrowski – Gorzanka
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1) Katarzyna Purgał – Mistów
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1) Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2) Piotr Chabrowski – Żaków
3) Jakub Buczek – Pustelnik
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Izabela Czwarnóg –Jakubów

2. Ewelina Popławska – Pustelnik
3. Weronika Wadas - Jakubów
VI. Kat. OPEN
1) Artur Kasprzak – Mińsk Mazowiecki
2) Sławomir Ozimek – Siennica
3) Janusz Konstanty - Wielgolas
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz
upominki. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki
wparciu
wielu
instytucji
i osób: Powiat Miński ufundował puchary, gmina Dębe Wielkie
użyczyła halę sportową, natomiast
nagrodami rzeczowymi oraz obsługą
turnieju, kawiarenki zajęło się Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem”.

Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”

Następne turnieje z tego cyklu
zostaną rozegrane w terminach:

22.10.2016
19.11.2016

oraz mikołajkowy

10.12.2016

ZAPRASZAMY
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Dębego Wielkiego

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

Jeszcze nie tak dawno życzyliśmy wszystkim
uczniom miłych wakacji, a już przyszedł czas
na podsumowanie pierwszego miesiąca nauki.
W czerwcu wychowawczynie klas III- p. Anna
Kalinowska, p. Martyna Chacińska- Pawlak, p.
Ewa Miros, p. Małgorzata Bedyńska pożegnały
absolwentów, a już we wrześniu nowi wychowawcy powitali w progach gimnazjum swych
podopiecznych w trzech klasach pierwszych,
z których jedna ma profil językowy, zaś dwie –
ogólny. Tradycyjnie w pierwszym miesiącu roku
szkolnego odbyło się wiele imprez o charakterze oficjalnym. Najpierw uroczysta inauguracja
roku szkolnego w hali sportowej poprzedzona
Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych celebrowaną przez księdza proboszcza
w intencji uczniów i ich rodziców. W części oficjalnej uczestniczyli także zaproszeni goście:
p. Karol Chrościk - zastępca Wójta Gminy Dębe
Wielkie, ks. Sławomir Żarski - Proboszcz Parafii
Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, p. Anna
Piotrkowicz - prezes Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem”, p. Małgorzata Gańko - Przewodnicząca Rady Rodziców. P. Krzysztof Rek – Dyrektor
Zespołu Szkół w okolicznościowym przemówieniu złożył wszystkim życzenia na rozpoczynający

się rok szkolny, ale także przypomniał o rocznicy
wybuchu II wojny światowej i poprosił delegację uczniów o złożenie wiązanki na cmentarzu
parafialnym. Wrzesień zakończył się ślubowaniem klas pierwszych, podczas którego nowo
przyjęci uczniowie przyrzekli na sztandar szkoły
sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach
i w życiu szkoły, dbać o jej pozytywny wizerunek i godnie ją reprezentować oraz przestrzegać
zasad i norm zachowania. Świadkami ceremonii
była dyrekcja szkoły - p. Krzysztof Rek i p. Olga
Laskowska, wychowawcy: p. Artur Jankowski,
p. Paweł Laszuk, p. Renata Dołkowska oraz inni
nauczyciele, a także przedstawiciele samorządów klas II i III.
8 września Dyrekcja i delegacje uczniów wszystkich klas uczestniczyły także w obchodach
600-lecia Dębego Wielkiego, na które złożyła
się Msza św. dziękczynna w Kościele Parafialnym w Dębem Wielkim, uroczysta Sesja Rady
Gminy Dębe Wielkie, zakopanie Kapsuły Czasu
oraz Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Z kolei 10 i 11
września 2016r. władze samorządowe zaprosiły
na obchody
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77. rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim.
W sobotę chętni mieli okazję uczestniczyć
w wycieczce rowerowej „Szlakiem wielkiego
dębu”, zaś w niedzielę w uroczystościach oficjalnych – złożeniu kwiatów pod pomnikiem
poległych żołnierzy i tablicą pamiątkową, uroczystej Mszy Świętej w kościele Św. Ap. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim, apelu poległych przy
Mogile Żołnierzy Września 1939r. na cmentarzu
parafialnym. W gimnazjum również nie może
zabraknąć inicjatyw służących podnoszeniu
poziomu czytelnictwa. Jedną z nich są spotkania autorskie. Dzięki uprzejmości p. Agnieszki
Wielgo - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim 22 września młodzież poznała
pisarkę Barbarę Ciwoniuk. Autorka omówiła
kilka swoich powieści - „Igor” to nie tylko debiut,
ale oparta na faktach historia bohatera zmagającego się z dysleksją rozwojową, „Ania” to
kontynuacja losów poznanych bohaterów, zaś
„Ten gruby” opowiada historię chłopca z nadwagą, a „Wakacje z gangsterem” mówi o wielkiej
przygodzie i pierwszym uczuciu. Cechą wspólną
książek Barbary Ciwoniuk jest to, że traktują
o sprawach bliskich młodemu człowiekowi
- braku zrozumienia, przemocy psychicznej,
agresji, konfliktach, chorobie, wykluczeniu…
Jedne klasy spędzały poranek z książką, inne
na sportowo. W nocy z 30 września na 1 października w hali sportowej naszego gimnazjum odbył
się Nocny Maraton Sportowy. Głównym celem
imprezy było rozwijanie zainteresowań uczniów.
Już od godz. 20.00 rywalizowali oni w konkurencjach na wesoło, które sprawiły im dużo radości.
Nie zabrakło także meczów „na poważnie”- królowały dyscypliny, takie jak: piłka siatkowa, piłka
nożna, koszykówka, rugby, gra w palanta.
Nagrodą dla uczniów było wspólne spędzenie
czasu wolnego w gronie swoich rówieśników.
Impreza przygotowana przez p. Sylwię Potapczuk okazała się być bardzo dobrym pomysłem.
Nasza szkoła kontynuuje podjęte działania
profilaktyczne, tym razem poszerzone o rozbudowany i udoskonalony zintegrowany program
profilaktyczny „Archipelag skarbów” skierowany
do rodziców/opiekunów uczniów oraz nauczycieli i wychowawców. Doświadczenia w innych
placówkach pokazały, że wpływa on na postawy
i zachowania młodzieży w następujących
obszarach: profilaktyka uzależnień i przemocy,
wychowanie ku miłości i odpowiedzialności
za swoją seksualność, profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS. We wrześniu
głosami gimnazjalistów zostali wybrani członkowie Samorządu Szkolnego, tj. Klaudia Góralska
(Przewodnicząca), Patryk Chłopik (Zastępca
Przewodniczącej), Sebastian Gańko (Skarbnik),
którzy już w pierwszym miesiącu nauki wykazali się dużym zaangażowaniem w życie szkoły.
Złożyli również uroczystą przysięgę i obiecali

realizować swój program wyborczy.
Ledwo ostygły emocje z wyborami do SU,
a już pod koniec miesiąca pierwszy raz w historii
wybieraliśmy również przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie – kadencja
2016/ 2017. Oto zwycięzcy: Sebastian Gańko,
Marta Jagoda, Bartosz Sieradzan, Natalia Sobczuk i Ewelina Nowak. Zarówno wybory do
Samorządu Uczniowskiego, jak i do Młodzieżowej Rady Gminy poprzedzone były kampanią
wyborczą – kandydaci prezentowali swe dokonania i programy. Tym „mniejszym” politykom
(na szczeblu gimnazjum), jak i tym o większej
randze (młodym radnym) życzymy wytrwałości
w forsowaniu swych pomysłów. Kto wie, może
to będzie dla nich wprowadzenie do prawdziwej
kariery politycznej w dorosłym życiu, trudna, ale
i ciekawa lekcja uczciwości oraz odpowiedzialności za słowa i czyny.
SUKCESY SPORTOWE
„Corocznie rywalizację międzyszkolną rozpoczynamy od udziału w Mistrzostwach Powiatu
Mińskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Nasze gimnazjum reprezentowało 58
uczniów i uczennic. Srebrny medal „wybiegała” sobie Aleksandra Sasin - uczennica klasy
3c - usportowionej. Siedemnaścioro uczniów
zdobyło cenne dla szkoły punkty, a 5 uczestników: Aleksandra Sasin, Marta Morawska, Gabriel
Ajdacki, Michał Laskus oraz Patryk Zawada będą
reprezentowali nas na zawodach regionalnych
w Siedlcach już 6 października.
30 września w Mińsku Mazowieckim rywalizowały ze sobą sztafety przełajowe 10x800 m
dziewcząt i chłopców. Walka była zacięta. Obie
nasze sztafety aż do ósmej zmiany dzielnie
utrzymywały się na drugim miejscu. Niestety,
przewaga zaczęła słabnąć i ostatecznie zarówno
sztafeta dziewcząt, jak i chłopców zajęła 3. miejsce. To duży sukces gimnazjalistów i do-bry
początek do dalszych zmagań.
Skład sztafety dziewcząt: Aleksandra Sasin,
Ewelina Nowak, Aleksandra Szatańska, Daria
Bielińska, Aleksandra Jaworowska, Lena Jackowicz, Marta Morawska, Katarzyna Mazurow-ska,
Katarzyna Smolak, Natalia Świątek i Kinga
Całun; opiekun: p. Agata Mika-Orłowska.
Skład sztafety przełajowej chłopców: Mateusz
Okrzeja, Adam Piekut, Oskar Wojdyga, Nor-bert
Świerczyński, Krystian Czerwiński, Jakub Szczepek, Gabriel Ajdacki, Dawid Chojecki, Szymon
Pietrzak, Michał Laskus oraz Krzysztof Pasik.
Wszystkim Gratulujemy.”

Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim

z życia szkół
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. wołyńskiej brygady kawalerii w dębem wielkim
CZAS POWROTÓW
To, co przyjemne niestety mija nam najszybciej.
Także dla uczniów czas wakacji dobiegł końca
i nadeszła chwila by po raz kolejny znaleźć się
w murach naszej szkoły. Po dwumiesięcznej
przerwie korytarze zapełniły się gwarem rozmów i śmiechem naszych pociech. Wszyscy
zrelaksowani i wypoczęci po wakacjach powrócili, by ze zdwojonym entuzjazmem poznawać
tajniki wiedzy. Uroczysta inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się mszą św. w naszym kościele.
Po przejściu do szkoły zebraliśmy się wszyscy –
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście
– w hali sportowej. Pan dyrektor rozpoczął
kolejny rok szkolny. Uczciliśmy również pamięć
o poległych w obronie ojczyzny podczas II Wojny
Światowej, a przedstawiciele klas szóstych udali
się na cmentarz parafialny by złożyć kwiaty
na mogile żołnierzy września 1939r. Pan dyrektor
w imieniu swoim oraz nauczycieli życzył wszystkim uczniom, by rozpoczynający się właśnie rok
szkolny służył nie tylko pogłębianiu wiedzy, ale
także był okazją do odkrywania w sobie talentów oraz ich rozwijania.
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

zawiodą zaufania kolegów i koleżanek, będą
godnie reprezentować szkołę oraz podtrzymywać jej tradycję. Samorząd zadeklarował, że ma
wiele ciekawych pomysłów, o których będzie
systematycznie informował całą społeczność
naszej szkoły.
RAJD SZÓSTOKLASISTÓW
Uczniowie klas szóstych, dla upamiętnienia
rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim, wybrali się
na rajd. Wycieczka rowerowa z historią w tle rozpoczęła się w środę 21 września. Inna, ciekawsza
i niecodzienna lekcja historii spędzona na rowerze, a dodatkowo komentarz lokalnego znawcy
historii pana Jana Majszyka - sprawiły, że z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem grupa
76. uczniów podjęła trud niełatwej wyprawy
rowerowej drogami okolic Dębego Wielkiego.
Trasa wycieczki podzielona była na kilka etapów,
które wytyczały ważne dla lokalnej historii wydarzenia. Każdy etap zakończony był opowieścią.
Uczestnicy mieli okazję wypocząć przy jednym
z najstarszych obiektów gminy - dworku rodziny
Kurkowskich w Aleksandrówce, zobaczyć wiekowy, olbrzymi dąb w okolicy wsi Ostrów Kania;
uczniowie poznali przeszłość wielu kapliczek

nie wyszkolonych, zaangażowanych jest w to,
byśmy czuli się bezpiecznie w naszej szkole.
DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Na pewno część uczniów przez okres wakacyjny trochę zapomniała tabliczkę mnożenia. 30
września był świetną okazją do jej przypomnienia, ponieważ właśnie wtedy obchodziliśmy VI
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przez cały
dzień można było sprawdzić swoją wiedzę z tego
zakresu, a kto pokazał, że naprawdę potrafi
i zdał egzamin – zostawał Mistrzem Tabliczki
Mnożenia. Specjalnie powołane komisje egzaminacyjne z uczniów klas IV – VI, nadzorowane
przez p. A. Czarnocką i p. A. Zawadzką, miały
dużo pracy, ponieważ chętnych do zdawania
było wielu. W akcji wzięli udział nie tylko uczniowie, ale też pracownicy szkoły, których wyniki
mogły zadziwić niejednego ucznia. Dziękujemy
osobom za pracę w komisjach egzaminacyjnych,
poświęcony czas, wysiłek oraz świetną znajomość tabliczki mnożenia.
PIERWSZAKI W „KOLORADO”
W poniedziałek, 3 października dzieci z klas
pierwszych radośnie spędziły czas w sali zabaw
„Kolorado” w Warszawie. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się
z labiryntu przejść, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. Dzieci korzystały także z mini pojazdów,
dmuchańców, fontann oraz armatek na piłeczki.
Każdy, kto poczuł zmęczenie, mógł skorzystać z zacisznego kącika, w którym można było
odpocząć i nabrać sił przy wspólnym stole ze
smakołykami i soczkami. Pobyt bardzo szybko
dobiegł końca. Pełni niezapomnianych wrażeń
i emocji dzieci pożegnały się z tym bajkowym
miejscem i wróciły do szkoły.
PIĄTOKLASIŚCI NA TITANICU

Święto Patrona Szkoły już na dobre wpisało się
w naszą tradycję. W tym roku zaczęliśmy je dość
wcześnie bo już 10 września. Tego dnia udaliśmy
się na wycieczkę rowerową z historią.
Oficjalne obchody miały miejsce w niedzielę 11
września. Rozpoczęliśmy je Mszą Świętą. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Żandarmeria
Wojskowa oraz poczty sztandarowe okolicznych
szkół i instytucji. Dodatkowo nabożeństwo
wzbogacił montaż słowno-muzyczny z udziałem chóru szkolnego. Po zakończeniu uczestnicy
obchodów przeszli na cmentarz parafialny, gdzie
przy mogile Żołnierzy Września odbyła się dalsza
część uroczystości. Po przemówieniach zaproszonych gości miał miejsce apel poległych oraz
salwa honorowa.
Druga część uroczystości odbyła się 14 września w Szkole Podstawowej. Wszyscy uczniowie
i nauczyciele wzięli udział w uroczystej akademii.
Przybliżono historię Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz wartości, które przyświecały żołnierzom.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W środę 14 września uczniowie naszej szkoły
wybierali swoich reprezentantów do samorządu uczniowskiego. Po podliczeniu głosów
oraz oficjalnych wynikach 23 września samorząd
został uroczyście zaprzysiężony. Galowy strój
oraz podniosła atmosfera potęgowały uczucie odpowiedzialności jakie spadło na Kamila
Polkowskiego – przewodniczącego – oraz
Aleksandrę Dudzińską i Alicję Walerczak, jako
zastępców. Wybrani uczniowie ślubowali, że nie

i krzyży, które są niemymi świadkami niezwykłych i trudnych wydarzeń w lokalnej historii.
Uczestnicy wycieczki wykazali się dużą odpowiedzialnością, mimo kilku trudności stanęli
na wysokości zadania. Odpoczynek przy ognisku i zajadanie się pieczonymi kiełbaskami były
ostatnim punktem naszej wycieczki. Dzięki zajęciom w plenerze nasi uczniowie wrócili bogatsi
nie tylko o nowe wrażenia, ale także wyposażeni
w unikatowe wiadomości. Zapewne niektórzy
z nich odkryli w sobie również zamiłowanie do
poznawania historii. Wychowawcy klas szóstych
dziękują wszystkim nauczycielom i rodzicom,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczki.

W czwartek 6 października mimo niezbyt
sprzyjającej aury piątoklasiści wybrali się do
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na wystawę
„Titanic. The Exhibition”. Ekspozycja przedstawiała ponad 200. oryginalnych przedmiotów
wydobytych z wraku statku oraz pozyskanych
z innych źródeł, a także wiele pełnowymiarowych rekonstrukcji wnętrz. Ponadto przewodnik
szczegółowo opowiadał o każdym z eksponatów
oraz przybliżył tło historyczne wystawy. Kolejnym punktem programu wycieczki była wystawa
„Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. Ponieważ
sezon na grzyby w pełni wizyta w Wojewódzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie była jak najbardziej uzasadniona. Uczestnicy
wycieczki dowiedzieli się jak wiele grzybów niejadalnych, trujących i jadalnych rośnie w Polsce.
W skład wystawy wchodziły 63. atrapy grzybów, jak również grzyby świeże, pogrupowane
pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego.
Okazy prezentowane były w otoczeniu drzewek, krzewów i innych elementów runa leśnego,
które tworzyły niepowtarzalną atmosferę lasu
w samym centrum Warszawy. Całość wzbogacono planszami edukacyjnymi, ilustrującymi
różnice między poszczególnymi gatunkami
grzybów oraz przedstawiającymi podstawowe
zasady ich zbierania. Podczas wystawy zaprezentowany został film edukacyjny, dotyczący
najbardziej znanych grzybów jadalnych i trujących oraz reguł grzybobrania.
LEKCJA Z PIŁSUDSKIM
Naukowiec czy detektyw? Na czym naprawdę
polega praca historyka? Czy ogranicza się wyłącznie do lektury starych dokumentów? W czasie
lekcji muzealnej z edukatorem z Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku przyjrzeliśmy się różnym rodzajom źródeł historycznych, nie tylko
przez lupę! Poszukując tropów związanych
z historią rodziny Piłsudskich, uczniowie klasy
Va przekonali się, jak wiele można się nauczyć
z rodzinnych opowieści i skarbów zachowanych
w muzeach. Po tych zajęciach pojęcia takie jak
genealogia, chronologia czy oś czasu nie będą
sprawiać im żadnych trudności.
16 września na stadionie lekkoatletycznym
w Siedlcach odbyły się VII Międzynarodowe
Zawody Lekkoatletyczne. W tym roku we wszystkich konkurencjach startowało około 1200.
zawodników z między innymi z Rosji Litwy
i Ukrainy. Honorowymi gośćmi imprezy byli
reprezentanci Polski na ostatnich Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janeiro Kamila Lićwinko
i Tomasz Majewski. Naszą szkołę reprezentowało
siedmiu zawodników w różnych dyscyplinach:
Ławecka Kamila bieg na 300 m, Adamczyk Nikola
bieg na 100 m, Krawczyk Mateusz rzut piłeczką
palantową, Szulecki Seweryn bieg na 300 m,
Ulikowski Jakub pchnięcie kulą, Kaczmarek
Daniel bieg na 600 m, Proczek Jan bieg na 300
m. Medale zdobyli: I miejsce Kaczmarek Daniel,
III miejsce Szulecki Seweryn. Gratulujemy.
Zebrała i opracowała Elwira Budzyła
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim

PRÓBNA EWAKUACJA
23 września uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji budynku szkoły podstawowej. Akcja
przygotowana była wspólnie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. O godz. 9.05 pan
dyrektor otrzymał informację o konieczności
ewakuacji stanu osobowego. Na podniesiony
alarm wszyscy uczniowie opuścili szkołę i udali
się na miejsce koncentracji. Niebawem nadjechały wozy bojowe, jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dębem Wielkim i Jędrzejnika. Było
poważnie... Strażacy niezwłocznie przejęli akcję
dowodzenia. Nikomu nic się nie stało. Na szczęście były to tylko ćwiczenia...
Jesteśmy dumni z naszych służb ratowniczych,
bo na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
Nie wiedzieliśmy, że aż tyle osób, specjalFot.: Dzień tabliczko mnożenia
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Dębego Wielkiego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się mszą świętą w Żukowie, którą
celebrował ks. Zenon Wójcik. Następnie wszyscy
udali się do szkoły. Wprowadzono i odśpiewano
hymn narodowy, następnie Dyrektor Szkoły
pani Małgorzata Wachowicz przywitała społeczność szkolną, poinformowała o remoncie
szkoły, podziękowała Rodzicom, Nauczycielom
i Mieszkańcom, którzy włączyli się w wakacyjne
prace, przypomniała o zasadach bezpieczeństwa i życzyła wszystkim uczniom motywacji
do zdobywania wiedzy i umiejętności w nowym
roku szkolnym. Następnie dzieci zaprezentowały się w części artystycznej, podczas której
przypomniały o trudzie pracy szkolnej, która
rozpoczyna się wraz z nadejściem pierwszego
września, w ich wystąpieniu nie zabrakło również
nawiązania do kolejnej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, jej tragicznych skutków,
ofiar poniesionych podczas działań wojennych.
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klasy pierwszej, której wychowawczyni p.
Danuta Piotrkowicz wraz z Dyrektorem SZAS p.
Haliną Drzazgą i Dyrektorem Szkoły dokonały
symbolicznego przyjęcia w poczet społeczności szkolnej. Po części oficjalnej niespodzianką
i miłym zaskoczeniem było przedstawienie
o Czerwonym Kapturku w wykonaniu aktorów
Teatru Dużych Lalek PIANKA, z którymi nasi
uczniowie spotykali się już od połowy wakacji na zajęciach teatralnych. Po uroczystym
spotkaniu na szkolnym hollu uczniowie wraz
z wychowawcami udali się na spotkanie w swoich klasach.

uczniów Szkoły Podstawowej w Cygance
pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej wprowadził Gości w nastrój towarzyszący zmaganiom
wojennym na ziemi dębskiej w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Wiersze i pieśni patriotyczne
w wykonaniu dzieci były wyrazem szacunku do
regionalnej historii i tożsamości narodowej.
DYSKOTEKA Z OKAZJI DNI CHŁOPAKA

Fot.: Ślubowanie klasy pierwszej

UROCZYSTE OBCHODY
77 ROCZNICY BITWY ROZEGRANEJ NA
POLACH WSI CYGANKI, CHOSZCZÓWKI
STOJECKIEJ I DĘBEGO WIELKIEGO
W niedzielne przedpołudnie 11 września 2016
roku na dziedzińcu Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Cygance miały miejsce
uroczyste obchody 77 rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielkim. Wszystkich przybyłych gości powitała p. Dyrektor Małgorzata Wachowicz. Mowę
wygłosił wójt pan Krzysztof Kalinowski, przedstawiając rys historyczny wydarzeń wojennych
w 1939 roku, oddał cześć poległym żołnierzom
Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii
walczącym na polach wsi Cyganki, Choszczówki
Stojeckiej i Dębe Wielkie.
Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Ochot-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

„ Nie do wiary, nie do wiary, to są chyba jakieś
czary”, mówili jedni. Inni twierdzili, że” stęskniła
się szkoła za nami” i dobrze, że już do niej wracamy. Faktem jest, że wakacje przeminęły lotem
błyskawicy i rozpoczął się nowy rok szkolny,
a z nim nowe obowiązki, doświadczenia, wyzwania i ...pełne atrakcji szkolne życie.
Jakie to atrakcje?
Po pierwsze - nauka. już w pierwszym tygodniu
września były kartkóweczki, a to wszystko po to,
by szkolną brać zmobilizować do pracy.
Po drugie - zawody sportowe. Wrzesień to
czas, kiedy szkolni sportowcy stają na start

i porównują swoją formę z innymi. Okazało
się, że kondycja naszych uczniów jest godna
pozazdroszczenia i zakwalifikowali się do wielu
konkurencji, a w biegach przełajowych nie
mieli sobie równych. Uczennica klasy VI Natalia Bakuła zdobyła złoty medal, uczennica klasy
VI Natalia Sasin zdobyła srebrny medal- obie
zakwalifikowały się do zawodów na szczeblu
regionu w Siedlcach. Cała drużyna dziewcząt
w składzie - Malwina Linde, Maja Malesa, Natalia
Bakuła, Kamila Gryz, Natalia Sasin zajęła II miejsce w powiecie.
Po trzecie - szkolne i gminne imprezy. Braliśmy
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niczej Straży Pożarnej, Władz Samorządowych
Gminy Dębe Wielkie, Dyrektorzy placówek edukacyjnych oraz delegacja uczniów naszej szkoły
złożyli pamiątkowe wieńce przed pomnikiem
bohaterów II wojny światowej.
Występ artystyczny przygotowany przez

29 września 2016 r. z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego została zorganizowana w naszej
szkole dyskoteka dla klas I-VI z okazji Dnia
Chłopca. Opiekę sprawowały panie K. Buta, M.
Małopolska, K. Krajewska, D. Piotrkowicz. Wszyscy z chęcią bawili się przy tanecznej muzyce.
Dzieci młodsze i starsze pokazały, że potrafią
razem miło spędzać czas. Z radością oczekiwały
na pizzę, którą spożyli na świeżym powietrzu.
Zabawa była udana, wszyscy zadowoleni wracali
do domów. Dyskoteka została zorganizowana
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.
Zebrała i opracowała dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

Fot.: Poczty Sztandarowe przy Pomniku Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Cygance.

udział w obchodach 600-lecia Dębego Wielkiego i zostawiliśmy swój ślad w kapsule czasu,
uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych
z rocznicą bitwy pod Dębem oraz świetnie bawiliśmy się podczas V Wielkiej Ziemniaczanej Gali

organizowanej w naszej szkole. 18 września
pogoda dopisała, więc plac przed budynkiem
OSP wypełnił się amatorami dobrej zabawy
i pysznej kuchni. Aromat dań przyciągnął nawet
tych, którzy niedzielne popołudnie zazwyczaj
spędzają na kanapie przed telewizorem. Bo któż
nie lubi pyz, placków czy bab ziemniaczanych?
A zupa z dyni? - poezja! Do tego smakowite ciasta.
Nawet występy dzieci , pod hasłem” warzywno
- owocowe inspiracje”, podporządkowane
były tego dnia jedzeniu. Było barwnie, wesoło
i smacznie. Kto nie był, niech żałuje i przybędzie do nas za rok. Czekamy w trzecią niedzielę

września. Dziś już kłaniamy się w pas rodzicom
, babciom i dziadkom naszych dzieci , dziękując za wkład pracy i ogromne zaangażowanie.
Dziękujemy również strażakom za pomoc przy
organizacji i użyczenie placu.
Po czwarte - „ co w szkole piszczy?”. Odwiedzających naszą szkołę może dziwić widok
panoszących się w szkolnym ogródku strachów
na wróble. Nie są to jednak zwykłe strachy. To
są najprzystojniejsze strachy na wróble, będące
dziełem uczniów, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez SU.
Obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka i Dzień
Chłopaka. Nie zabrakło życzeń i prezentów.
Zostały również przeprowadzone wybory do
Młodzieżowej Rady Gminy. Reprezentantem
naszych uczniów został Jan Wieczorek z klasy
VI. Na słowa uznania zasługuje również Natalia Maciążek, która przeprowadziła wspaniałą
kampanię przedwyborczą. Dzięki pani Ali Książek mogliśmy w Dniu Jedzenia Jabłek chrupać
ekologiczne jabłuszka z jej sadu i delektować się
ich smakiem. Poza tym 60 -cioro uczniów z klas
młodszych w ramach programu „Umiem pływać” uczy się i doskonali umiejętność pływania
Poza tym jest u nas gwarnie i wesoło, bo w tym
roku szkolnym przybyło nam uczniów. Pierwszego września było nas 200!
Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

Dębego Wielkiego

czynku wychowanków czekała odświeżona
o odmalowane korytarze szkoła. Pracowników,
nauczycieli i rodziców przywitał wielofunkcyjny
parking o ruchu jednokierunkowym, a także
ogólnodostępna siłownia na świeżym powietrzu. Najmłodsi mogą korzystać z nowoczesnego
placu zabaw, a jako, że ruch to zdrowie wdrażają
to motto w życie niemal każdorazowo po wyjściu
ze szkoły mknąc na plac zabaw.
CO NAS CZEKA?

Fot.: Złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojskowym – Powązki Warszawskie.

WOŁA WRZESIEŃ, ŻE JUŻ JESIEŃ!
1 września punktualnie o 900 dzwonek obwieścił naszym uczniom, że czas ponownie zasiąść
w szkolnych ławach. Nim do nich powróciliśmy,
zostaliśmy zgromadzeni na Sali Gimnastycznej
podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
2016/2017. Pani Dyrektor Renata Osica – Duszczyk powitała zebranych uczniów, nauczycieli
oraz rodziców. Ze szczególną troską i ciepłem
witała tych, którzy dopiero weszli w mury naszej
szkoły. Spędzą w niej bowiem wiele długich,
i oby jak najbardziej owocnych lat. Po przywitaniu zebranych wszyscy rozeszli się do swych sal,
by móc spotkać się ze swymi wychowawcami.
Mimo, iż przed nami wiele trudów i szkolnych
zmagań, na twarzach malowały się: radość, ekscytacja i stęsknienie za kolegami, koleżankami.
Do grona pedagogicznego dołączyła pani Renata
Sokół- nauczyciel języka angielskiego. Miło nam
ją powitać w naszych szeregach.
PRÓBNA EWAKUACJA
Bezpieczeństwo naszych wychowanków to dla
nas wartość nadrzędna. Jego sprawdzeniu służyć
miała próbna ewakuacja w gminie Dębe Wielkie,
w dniu 23 września. Gdy rozległ się sygnał alar-

mowy cała społeczność szkolna pospiesznie
udała się odpowiednimi drogami ewakuacyjnymi na bezpieczny teren poza szkołą. Wszystko
przebiegło sprawnie i pomyślnie.
SZARE SZEREGI- PAMIĘTAMY
Wrzesień to w historii Polski czas bolesnych
wydarzeń: wybuch II wojny światowej, klęska
kampanii wrześniowej, najazd ZSRR na naszą
ojczyznę. Z należytym szacunkiem oddaliśmy pamięć tym wydarzeniom, a szczególnie
jednemu- 27 września. Wtedy bowiem powołane zostały do życia Szare Szeregi. Pamięć
harcerzy miał uczcić wyjazd całej społeczności
szkolnej w dniu 9 września do Muzeum Powstania Warszawskiego i Cmentarza Wojskowego
na Powązkach. Po wyczerpujących opowieściach przewodników udaliśmy się na Powązki,
by złożyć kwiaty i zapalić znicz przy kwaterze
głównej Harcerstwa Polskiego. Z kolei 27 września odbył się krótki apel tematyczny połączony
ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.
Dały się słyszeć wdzięczne rytmy Pałacyku
Michla, Warszawskich Dzieci i innych.
SZKOŁA SIĘ ZMIENIA
Na

wracających

z

wakacyjnego

W tym roku na nudę z pewnością narzekać nie
będziemy. Samorząd Uczniowski, który ukonstytuował się dnia 19 września przygotował wiele
ciekawych przedsięwzięć na ten rok szkolny.
W dniach 28 - 29 września odbyła się debata
wyborcza i głosowanie celem wyłonienia przedstawiciela do Młodzieżowej rady Gminy Dębe
Wielkie. Reprezentować naszą szkołę będzie
Katarzyna Lewandowska, uczennica klasy VI.
Uczniowie klas II-III uczestniczą w projekcie
„Umiem pływać”, którego założeniem jest nauka
pływania. Drugo- i trzecio- klasiści w okresie od
września do grudnia 2 razy w tygodniu jeżdżą
na basen do Mińska Mazowieckiego. Od paź-

dziernika ruszyły ponownie „Owoce i warzywa
w szkole” dla klas I-III, oraz mleko dla wszystkich. Dla najmłodszych uruchomione zostały
zajęcia szachowe, prowadzone przez specjalnie przeszkolonych nauczycieli w naszej szkole,
w ramach projektu „Edukacja przez szachy”.
W tym celu zakupione zostały specjalne plansze
szachowe. Oprócz szachów wśród oferty zajęć
dodatkowych znalazły się: koło języka angielskiego, koło plastyczne, matematyczne, języka
polskiego, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna.
Harmonogram szkolnych imprez i uroczystości pęka niemal w szwach, czekają nas: Dzień
Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów
klasy I połączone z dyskoteką, Obchody Święta
Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, dni tematyczne, ciekawe wyjazdy i wyjścia terenowe,
projekty edukacyjne, spotkania z interesującymi
gośćmi i wiele innych.
Zebrała i opracowała Katarzyna Wolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Górkach

Fot.: Rok szkolny 2016/2017 uroczyście rozpoczęty!
wypo-

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

Gminne Przedszkole wznowiło pracę wraz
z początkiem roku szkolnego 2016/17.
Na nowy rok szkolny zostały przyjęte dzieci
czteroletnie i pięcioletnie. Przedszkole nasze
dysponuje pięćdziesięcioma miejscami i taka
liczba dzieci została przyjęta zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty,
kryteriami Rady Gminy oraz informacją Wójta
Gminy.
W obecnym roku praca dydaktyczno-opie-

kuńczo-wychowawcza zaplanowana została
w oparciu o podstawę programową, program
wychowania pt. „Kalendarz przedszkolaka”
oraz roczne plany przedszkola: „Mały badacz
i odkrywca. Rozwijanie twórczych i matematycznych postaw dzieci, którego celem jest
kształtowanie u dzieci postaw poznawczych
i „Dziecko w świecie książki”, który ma rozbudzać zainteresowania czytelnicze.
Na początku września spotkaliśmy się z rodzi-

cami dzieci na zebraniu ogólnym
i zebraniach grupowych. Rodzice zostali
zapoznani z dokumentami, zasadami i kierunkami pracy przedszkola. Wybrana została
Rada Rodziców.
Zgodnie z naszą tradycją będziemy organizować zabawy w kolorowe dni, organizować
obchody nietypowych świąt, także obchodzić tradycyjne święta.
Wesołe zabawy rozpoczęliśmy świętowaniem
Dnia Przedszkolaka –20 września.
W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola
przebrane za swoje ulubione postacie. Przed
śniadaniem odbyła się parada postaci. Potem
każda grupa bawiła się w swojej sali na zabawie
tanecznej. Punktem kulminacyjnym uroczystości był tort ze świetlnymi fontannami. Zrobił
on duże wrażenie na przedszkolakach i równie dobrze im smakował. Po obiedzie na dzieci
czekała jeszcze jedna atrakcja- teatrzyk pt. „
Zaczarowany koszyczek”. A 22 września jeszcze
raz na wesoło: dzień pomarańczowy czyli dzień
marchewki. W tym dniu dominował
w pomieszczeniach przedszkola, posiłkach, strojach i pracach dzieci kolor pomarańczowy.
W dniu 23 września dzieci uczestniczyły w próbnej ewakuacji.
Obecnie przygotowujemy się do atrakcji, jakie
przyniesie nam październik oraz bardzo ważnego
wydarzenia dla wszystkich nowych przedszko-

laków i ich rodziców- pasowania
na przedszkolaka.
Zebrała i opracowała Grażyna Alinowska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
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uwaga!

od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe numery telefonów uwaga!

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

wykaz numerów telefonów

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

telefon

wew.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

telefon

wew.

25 756 47 46

146

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 66

166

Sekretariat

Zastępstwo
Ewelina Chłopik

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

25 756 47 00

100

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

Inspektor

Miłosława Kaska
Katarzyna Dołbakowska

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

141

Inspektor

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

Podinspektor

Monika Czerwińska

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 28

128

Podinspektor

Klaudia Kwiatkowska

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 38

138

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

25 756 47 59

159

25 756 47 57

157

25 756 47 55

155

25 756 47 47

147

25 756 47 66

166

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główna Księgowa

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

133

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

135

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 27

127

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 756 47 44

144

Młodszy referent ds. kancelarii

Aneta Matuszewska

25 756 47 27

127

Insp. ds. płac

Gabriela Niedek

25 756 47 44

144

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 756 47 45

145

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk
w Rudzie Pełnomocnik Wójta ds. Sportu

Rafał Wtulich

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

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

Zastępstwo Wioletta Nowak

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

Pomoc aministracyjna

Monika Grzenda

25 756 47 50

150

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

Insp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 49

149

Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

Michał Pieńkowski

25 756 47 49

149

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Beata Bartnicka

25 756 47 68

168

REKLAMY W BIULETYNIE
Zgodnie z wydanym dnia 15 listopada 2011r.
Zarządzeniem nr 1/2011 w sprawie: ustalenia
cennika oraz sposobu umieszczania reklam w
Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie,
mogą Państwo zamieszczać swoje reklamy w
Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie.
BIuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie jest
wydawany co dwa miesiące i rozpropagowywany na terenie całej gminy. Aby zamieścić swoje
ogłoszenie zależy złożyć zamówienie o umieszczenie reklamy i złożyć je w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1
(budynek Straży Pożarnej). Więcej info 25 752 48
16.

