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Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Dębe Wielkie
okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016 roku,
życzymy Państwu nadziei, zdrowia, uśmiechu i wiary.
Czasu spędzonego w atmosferze rodzinnego ciepła.
Niech radość i pokój płynący z narodzenia Pańskiego towarzyszą Państwu każdego dnia...

z

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni
oraz pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie

ZAPOWIEDZI

WYDARZENIA

11 LISTOPADA 2015R.

6 STYCZNIA 2016R.

V GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 STYCZNIA 2016R.

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DĘBEM WIELKIM

23 STYCZNIA 2016R.

„DĘBSKA GALA SPORTU 2016R.”

30 STYCZNIA 2016R.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA DZIECI

6 LUTEGO 2016R.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

21 LUTEGO 2016R.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

23 LUTEGO 2016R.

OLIMPIADA Z ZAKRESU WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12 MARCA 2016R.

FINAŁ GMINNEJ LIGI SZKÓŁ

5 GRUDNIA 2015R.
PODSUMOWANIE AKCJI
„ZGAŚ RYZYKO” – IMPREZA MIKOŁAJKOWA

6 GRUDNIA 2015R.
MIKOŁAJKI Z AKADEMIĄ SZTUK WALKI

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY,
kończy się 2015 rok - kolejny rok bardzo obfity dla
gminy Dębe Wielkie przede wszystkim pod względem ilości i wartości zrealizowanych inwestycji.
Część z nich będzie kontynuowana w roku następnym
jak chociażby budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowane są też nowe - trwa projektowanie
sieci wodociągowej dla pozostałej części gminy.
Czasami trzeba znieść trochę niedogodności aby
później było lepiej. Tak też jest z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną, której budowa początkowo niszczy drogi. Po zakończeniu robót dojazd do posesji jest jednak poprawiany a my możemy korzystać
z dobrodziejstw o których marzyliśmy przez wiele lat.
W tym roku swoje oblicze radykalnie zmieniły
wszystkie szkoły oraz budynek Urzędu Gminy. Dzięki termomodernizacji naszym dzieciom nauka będzie
przyjemniejsza, obiekty są bezpieczne a za ogrzewanie budynków gminnych zapłacimy dużo mniej.
Gmina rozwija też inne rodzaje działalności: kulturalną i sportową. Rozpoczęte w tym roku badania archeologiczne w zabytkowym parku w Dębem
Wielkim są pierwszym etapem w kierunku rewitalizacji tego historycznego miejsca. Planuje się również po zakończeniu termomodernizacji Urzędu
Gminy zadbać o przestrzeń publiczną wokół naszego centrum administracyjnego.
Ten rok był rokiem wielu „pierwszych razów”:
pierwszy raz gmina Dębe Wielkie została nagrodzona za produkt promocyjny - Dębską Kawę Żołędziówkę, pierwszy raz zorganizowane było letnie
kino plenerowe, pierwszy raz zabłysła profesjonalna świąteczna iluminacja (przed Urzędem Gminy)...

DOWODY OSOBISTE

I
Nasza gmina staje się też coraz częściej areną rozgrywek o zasięgu powiatowym dzięki współpracy
z Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe czy Starostwem Powiatowym.
Jaki będzie nowy 2016 rok? To przede wszystkim rok 600-lecia Dębego. Najstarszy znany dokument wspominający o naszej gminnej miejscowości pochodzi z 1416 roku. 600 - lecie zobowiązuje
do zwiększonej aktywności i promocji naszej gminy. Zaczniemy od konkursów na hasło promocyjne
i logo promocyjne gminy Dębe Wielkie oraz na naszą
gminną maskotkę. W przyszłym roku zostanie wydana kolejna książka historyczna, tym razem opisująca
naszą gminę od czasów prehistorycznych do nowożytności. Już dzisiaj mogę uchylić rąbka tajemnicy
i zdradzę, że odkryto nowe nieznane dotąd fakty,
które zmienią nasz pogląd na nasze zwyczajne zdawałoby się miejsce zamieszkania. W czasie całego
2016 roku zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń
kulturalnych, patriotycznych i sportowych uświetniających 6 wieków rozwoju Ziemi Dębskiej.
Rok 2016 obfitował będzie w kolejne inwestycje
wodciągowo - kanalizacyjne, drogowe i inne. Żywię nadzieję, że będzie tak udany jak ten poprzedni,
czego sobie i Państwu życzę.
Krzysztof Kalinowski
wójt gminy Dębe Wielkie

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

nformujemy, że dowody osobiste podlegają wymianie w związku z utratą ich ważności lub
z uwagi na zmianę danych osobowych. Prosimy
o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu
osobistego. Jeśli skończyła lub kończy się jego
ważność należy zgłosić się osobiście do organu
dowolnej Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem złożenia wniosku o wydanie
dowodu osobistego. Do wniosku dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wi-

WIELKI FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W DĘBEM WIELKIM

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi..”
Jan Paweł II
tym roku pierwszy raz w naszej Gminie Dębe Wielkie została zorganizowana
„Szlachetna Paczka”. To ogólnopolska akcja zapoczątkowana 15 lat temu przez księdza Jacka
Stryczka i Stowarzyszenie WIOSNA. Główne
cele to: pomoc rodzinom, które żyją w niezawinionej biedzie, przywrócenie im wiary we własne
siły, zmotywowanie do chęci zmiany swojego życia i stawania się BOHATEREM. Akcja obejmuje rodziny, w których partnerzy i wolontariusze
dostrzegli ogromny potencjał, wolę walki o lepsze jutro i chęć zmiany swojej sytuacji. Szlachetna Paczka łączy wokół idei mądrego pomagania
tysiące osób – wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców, rodziny, dzieci, instytucje.

W

TERENY INWESTYCYJNE

S

zanowni Państwo,
na stronie internetowej www.debewielkie.pl
znajduje się 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. 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 36, (25) 756 47 29; e-mail: s.kierat@debewielki.pl, k.padzik@debewielkie.pl

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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

Gminy należy wejść na stronę internetową Gminy (prawa strona) i kliknąć na zakładkę Gminny
Portal Mapowy. Za pomocą sekcji wyszukiwania
znajdą Państwo mechanizmy do wyszukiwania
w systemie miejsc, dla których znamy adresy lub
numery działek ewidencyjnych.

WYMIANA TABLIC ADRESOWYCH

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie
w związku z wprowadzeniem Systemu Informacji Gminnej przypominamy i jednocześnie
zwracamy się z prośbą o wymianę na swoich posesjach tablic adresowych. Urząd Gminy Dębe
Wielkie służy wszelką pomocą w tym zakresie.
Aby ułatwić wymianę tablic na nowe mogą Państwo składać zamówienia w Urzędzie Gminy Dę-

be Wielkie, pok. 29. Koszt wykonania tablicy adresowej o wymiarach: 350mm x 350mm zgodnie z wytycznymi podjętymi w Uchwale Nr
SR.XVII.0007.107.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 26 stycznia 2012r., wynosi 30 zł. Jesteśmy
przekonani, iż nowy system nie tylko poprawi estetykę naszej okolicy, ale przede wszystkim ułatwi
dojazd służbom ratunkowym.

PIĄTEK DNIEM WEWNĘTRZNYM

S

zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca
2011r., w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekolo-

24h

gii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM
(w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani).
Prosimy o dostosowanie się do zmian.

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100
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zerunek twarzy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej. W imieniu osoby nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu takiego wniosku musi być
obecny małoletni. Dowody osobiste wydawane są
bezpłatnie, a czas oczekiwania to około 30 dni. W
sprawie dowodów osobistych zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( DZ. U. 2010r. Nr 167, poz. 1131).

Koordynatorem akcji w Gminie był Andrzej Porębski. W listopadzie i na początku grudnia każdy
mógł włączyć się w akcję jako darczyńca – wybierając jedną rodzinę i wspólnie z najbliższymi
i przyjaciółmi organizując pomoc i paczki na
Święta Bożego Narodzenia.
Finał tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka”
w naszym regionie odbył się 12-13 grudnia.
Dzięki około 790 Darczyńców 26 Rodzin z terenu Gminy Dębe Wielkie otrzymało ogromną
pomoc o łącznej wartości 73100 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji za szlachetne serca i okazaną pomoc. Składamy serdeczne podziękowania
w szczególności wszystkim darczyńcom za bezgraniczną pomoc, głównemu sponsorowi Panu
Andrzejowi Puścian, a także pozostałym sponsorom: Państwo Wacława i Henryk Rutyna, Pan
Dariusz Rutyna, Gromulski Piekarnia Cukiernia,
Castorama, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim, Pani Małgorzata Siporska,
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Zastępca Wójta Gminy Dębe Wielkie Karol Chróścik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Górki Druh Łukasz Zawada, Naczelnik
OSP Górki Druh Tomasz Wojdyga,
Drużyna SUPERW Dębe Wielkie.
Z całego serca dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, Strażakom za
zaangażowanie oraz udostępnienie
remizy OSP Górki na Magazyn Szlachetnej Paczki.
Andrzej Porębski
Lider Rejonu Dębe Wielkie

USŁUGA NEWSLETTER

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa newsletter, która umożliwia otrzymywanie bieżących informacji dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać
z tej usługi wystarczy wejść na stronę internetową

gminy i w oknie newsletter (prawa strona) wpisać
swój adres e-mail oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod wskazany adres informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz się do bezpłatnej usługi newsletter.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa tablica ogłoszeń,
która umożliwia mieszkańcom zamieszczanie swoich drobnych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy
wejść na stronę internetową gminy i kliknąć na
okienko tablica ogłoszeń (prawa strona), a następnie

postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami
od administratora. Ogłoszenie zostanie dodane do
tablicy ogłoszeń po akceptacji przez pracownika
Urzędu Gminy. Prosimy pamiętać o tym aby dodać
w ogłoszeniu numer telefonu bądź inny kontakt do
siebie oraz o tym aby dopasować treść ogłoszenia do
działu, w którym ma być ono zamieszczone.

REKLAMY W BIULETYNIE

S

zanowni Przedsiębiorcy, zgodnien z wydanym dnia 15 XI 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
gminny wydawany jest raz na kwartał i dy-

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

W naszej gminie zameldowanych jest 9571 mieszkańców
na pobyt stały i 155 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 11 grudnia 2015r.)

AKTUALNOŚCI

GMINNA SPÓŁKA WODNA
SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY DĘBE WIELKIE,
CZŁONKOWIE GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
Chciałabym podziękować za wpłaty członkowskie na rzecz GSW Dębe Wielkie. Bardzo
mnie cieszy fakt, że mieszkańcy coraz bardziej rozumieją i dostrzegają nasze działania.
Wkrótce rok kalendarzowy dobiegnie końca
i będę mogła szczegółowo zdać sprawozdanie
z działalności spółki. Obecnie zakończyliśmy realizację dotacji gminnej. Dzięki
przychylności Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego i Radnych, Spółka Wodna Dębe Wielkie otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł. Dzięki tym funduszom możliwa była konserwacja rowów
w następujących miejscowościach:
Choszczówka Stojecka - rów RA11 i RA121000 mb, Dębe Wielkie rów HiRA- 370 mb
Kobierne rów RA 1165 mb, Ruda rów R2 140
mb, Chrośla rów RM 1000 mb, Górki rów
M 1000 mb. Łącznie usunięto zakrzaczenia,
wykoszono i odmulono 8615 mb rowów.
Spółka Wodna zrealizowała porozumienie
z GDDKiA w Dębem Wielkim na rowach
A- 385mb i A5 80mb na kwotę 2340 zł. Następnie
wykoszony i odmulony został rów A w Dębem

Wielkim na odcinku 690 mb. Z porozumienia zawartego z Zakładem Komunalnym koszty konserwacji rozłożone zostały w stosunku 2/3 do 1/3.
W miejscowości Kobierne u pana Bortkiewicza usunięta została awaria drenarska na kwotę
2643,63 zł. Z zadowoleniem mogę powiedzieć
że był to rok bardzo ciężkiej i owocnej pracy,
która przyniosła efekty w postaci kilometrów
wyczyszczonych i odmulonych rowów, a szczegóły już wkrótce umieszczone zostaną na stronie internetowej naszej Spółki.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chciałabym w imieniu
Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie oraz Komisji Rewizyjnej złożyć najlepsze
życzenia dla wszystkich pracowników Gminy
Dębe Wielkie oraz mieszkańców i członków
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie. Zdrowych radosnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016
pełnego sukcesów zawodowych oraz pomyślności w realizacji dalszych życiowych planów.
Renata Smolak
Przewodnicząca GSWDW

DOTACJE
DOTACJA NA OPRACOWANIE PLANU
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W dniu 15.10.2015r. została zawarta umowa
dotacji nr 0903/15/OA/D z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2015-2020”.
Kwota dotacji wynosi 8.250,00 zł i stanowi 75%
kosztu kwalifikowanego zadania.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zlecone zostało firmie Efektywniej s.c.
z Wrocławia. Plan ten pozwoli Gminie i jej
mieszkańcom ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji proekologicznych ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Wszystkich mieszkańcom, którzy zechcieli wziąć udział w czynnym tworzeniu tego dokumenty poprzez wypełnienie ankiet bardzo dziękujemy.
DOBUDOWA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Impulsem do rozwijania sieci oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy są przede wszystkim uchwały zebrań sołeckich decydujące
o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na ten cel. Jednak aby zadania te mogły być
w pełni zrealizowane corocznie przeznaczane
są także środki z budżetu Gminy, aby poprawiać
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
W bieżącym roku wykonano dobudowę
oświetlenia ulicznego na istniejących słupach
w miejscowościach: Aleksandrówka ul. Kolejowa – 8 opraw, Aleksandrówka ul. Spacerowa
i ul. Mazowiecka – 5 opraw, Aleksandrówka
ul. 103 Batalionu Strzelców i ul. Polna –
9 opraw, Bykowizna ul. Spacerowa – 4 oprawy, Cyganka ul. Wspólna – 4 oprawy, Ruda
ul. Szkolna i ul. Ogrodowa – 7 opraw, Ruda

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

NOWE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Od dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie
zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych,
wprowadzająca nowe świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwało od dnia porodu przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, w wysokości 1000,00
zł miesięcznie. Świadczenie to skierowane jest
głównie do osób, które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub zasiłku rodzicielskiego,
a więc osób bezrobotnych czy studentów. Osoby, które urodziły dziecko w 2014 r. będą mogły
otrzymywać świadczenie rodzicielskie od dnia
1 stycznia 2016 r. do upływu 52 tygodni od dnia
porodu (czyli do ukończenia przez dziecko 1 roku życia).
„ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ ”
Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega również weryfikacja kryterium dochodowego
przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
W przypadku, gdy miesięczny dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe 674,00 zł
pomnożone przez liczbę członków rodziny (np.
2 696 zł w rodzinie czteroosobowej) o kwo-

tę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków wraz
z dodatkami, przysługujących danej rodzinie
w okresie zasiłkowym, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał w kwocie pomniejszonej
o wartość przekroczenia. Osoby, które otrzymały decyzję o odmowie przyznania świadczenia na okres zasiłkowy 2015/2016 mogą ponownie ubiegać się o przyznanie świadczeń na
nowych zasadach.
RZĄDOWY PROJEKT PROGRAMU 500+
Informujemy, iż obiecywane w kampanii wyborczej świadczenie „500 zł na każde dziecko”
jest dopiero w fazie projektu. Nie jest więc
możliwe podanie informacji czy to świadczenie
będzie na pewno obowiązywało, od kiedy i komu będzie przysługiwało i jakie trzeba składać
dokumenty. Świadczenie takie ma być wprowadzone ustawą, a więc musi przejść normalny proces legislacyjny (Sejm, Senat, Prezydent).
Na dzień 30.11.2015 r. projekt ustawy nie został
złożony w Sejmie.
Miłosława Kaska
Inspektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZAKŁAD KOMUNALNY

ul. Ogrodowa od strony Górek – 6 opraw, Dębe Wielkie ul. Powstańców – 2 oprawy oraz
Dębe Wielkie ul. Błękitna i ul. Turkusowa –
13 opraw, Chrośla ul. Lawendowa – 3 oprawy
oraz wybudowano nowy odcinek linii oświetleniowej kablowej w miejscowości Cięciwa –
kolejna lampa. Zmodernizowano także oświetlenie placu zabaw w Choszczówce Stojeckiej. Wykonawcą powyższych robót była firma Usługi Elektryczne Zbigniew Grabarczyk
z siedzibą w Siedlcach. Ponadto do końca bieżącego roku zostanie dowieszonych 5 opraw
w miejscowości Chrośla ul. Mazowiecka oraz
4 oprawy na ul. Kościelnej w Dębem Wielkim
oraz zostanie wybudowana napowietrzna linia
oświetlenia ulicznego w miejscowości Cięciwa
z 6 słupami i 6 oprawami. Wykonawcą bieżących robót jest firma Ins-Elektro Olszanowski
i Wspólnicy Sp. k., Biała Podlaska.
Ponadto wykonano dokumentację projektową
dobudowy oświetlenia w miejscowościach: Bykowizna ul. Jesienna, Dębe Wielkie ul. Wiśniowa, Dębe Wielkie ul. Polna, Celinów przy drodze powiatowej, Dębe Wielkie ul. Polna od ul.
Żwirowej w Chrośli, Aleksandrówka ul. Parkowa oraz Choszczówka Rudzka.
Informujemy także, że awarie dotyczące
oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr
tel. 25 756 47 48 lub m.tkaczyk@debewielkie.
pl lub do sołtysa poza godzinami pracy urzędu.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

dzik@debewielkie.pl lub • dostarczyć do pokoju 29
w siedzibie 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.

NOWE STAWKI ZA DOSTARCZANIE
WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 05 listopada 2015 roku działając w oparciu o art. 24
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 139 ze zm.), zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz stawki dotacji
przedmiotowych z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Cena za dostarczanie wody na 2016 rok
w porównaniu z obecnie obowiązującą została obniżona i od 1 stycznia 2016 roku wynosić będzie 2,63 zł netto za m3, natomiast
za odbiór ścieków pozostała na tym samym
poziomie co w 2015 roku, a więc również od
1 stycznia 2016 roku będzie wynosiła 4,47 zł
netto za m3.
Szczegółowe informacje dotyczące stawek za
dostarczanie wody i odbiór ścieków dostępne są
na stronie internetowej Zakładu Komunalnego:
www.zk.debewielkie.com w zakładce: Aktualności oraz Dokumenty do pobrania; na stronie
internetowej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.pl/ lub w siedzibie Zakładu.
NOWA INWESTYCJA
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że aktualnie prowadzi inwestycję
pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie”. W zakresie w/w inwestycji zostanie
wybudowane około 7 km sieci
wodociągowej oraz przeszło
8 km sieci kanalizacyjnej.
Ze szczegółowym zakresem
w/w inwestycji można zapoznać się w siedzibie Zakładu
Komunalnego. Osoby zainteresowane podłączeniem się
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy o zgłaszanie się do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się przy ul. Zielonej 3

w Dębem Wielkim. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (25) 749-70-01 lub 749-70-02.
OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA SIĘ
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Jednocześnie informujemy o obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, zgodnie
z art. 5 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze
zm.), który stwierdza, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w przypadku braku jego wykonania przez
właścicieli nieruchomości zabudowanych będzie podlegał egzekucji administracyjnej.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
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KARTA DUŻEJ RODZINY
PROJEKT OGÓLNOPOLSKI
RÓWNIEŻ W NASZEJ GMINIE

Z

apraszamy do Urzędu Gminy Dębe Wielkie, Referat Spraw Obywatelskich i Wojskowych, I piętro pokój 31. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale
również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu
honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
na wniosek członka rodziny wielodzietnej po wypełnieniu
i złożeniu wniosku o przyznanie karty dużej rodziny lub
wydanie duplikatu karty dużej rodziny. Wniosek wraz
z oświadczeniem dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: www.debewielkie.pl.
Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca Przedsiębiorców
do włączenia się do Programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest obniżenie kosztów codziennego życia, ułatwienie rodzinom
wielodzietnym dostępu do instytucji kultury i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu.
DOŁĄCZ ONLINE

Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Administracyjnego Szkół
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. PoSamorządowego Zespołu
petencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
Dyrektor
cia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój komHalina Drzazga
kacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęoraz gimnazjum, poprzez rozszerzenie oferty eduszans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych czą w atrakcyjnych zajęciach.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie uczniów i rodziców, uczniowie chętnie uczestnigimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.
wie. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem
skane ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszaw weryfikacji wniosków były wyniki szkół uzy- ninie koni oraz w zajęciach warsztatowych
godz.
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DOŁĄCZ ON LINE
DO KARTY DUŻEJ RODZINY!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że
wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl
oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki
Społecznej lub Wojewoda podpisze z firmą lub instytucją umowę. Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces,
a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za
zawieranie umów z nowymi partnerami. Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie.
W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc
w całej Polsce. Deklarację można złożyć tutaj:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr
Małgorzata Gańko

Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Wojskowych

Od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 11 grudnia
2015r. wpłynęło 155 wniosków o przyznanie Karty
Dużej Rodziny. Karty odebrało 155 rodzin.
Liczba wydanych kart 817
REDAKCJA: Aleksandra Nowak,
Katarzyna Padzik,
ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe
Wielkie,ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
WYDAWCA: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie
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MARATON GŁOSOWANIA

Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy – urzędnik wyborczy

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU

Imię i Nazwisko
Marek CHCIAŁOWSKI
Sławomir IZDEBSKI
Maria Zofia KOC
Maciej Tadeusz
PRANDOTA
Tadeusz Edward ROSS

WYNIKI GŁOSOWANIA NA POSŁÓW
(UZYSKALI NAJWIĘCEJ GŁOSÓW)
Nr
listy

12,43

tak

373

9,64

tak

229

5,92

tak

205

5,30

tak

116

3,00

tak

116

3,00

tak

108

2,79

4

Adam SULEWSKI

100

2,59

2

Krzysztof Józef
TCHÓRZEWSKI

90

2,33

8

Marian PIŁKA
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5
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Michał Pieńkowski
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KW Prawo
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Koalicyjny KW
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
KW Platforma
Obywatelska RP

cych przejazd pojazdów samochodowych. Wobec powyższego informujemy, że odcinki dróg
gruntowych, jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne będą systematycznie wyrównywane. Rozumiemy zdenerwowanie rzekomą
bezczynnością urzędu w tym zakresie, jednakże trzeba mieć świadomość, że równanie dróg
może się odbywać wyłącznie w ściśle określonych, stabilnych warunkach atmosferycznych.
Naruszenie (tj. zerwanie) podczas równania
wierzchniej warstwy drogi gruntowej, w sytuacji kiedy zalega na niej woda, spowoduje efekty odwrotne od oczekiwanych. Mianowicie stabilna wierzchnia warstwa gruntu (aczkolwiek
zadołowana) zerwana i następnie wymieszana z zalegającą tam wodą, spowoduje powstanie błota (grzęzawiska), który może całkowicie
uniemożliwić ruch jakichkolwiek pojazdów.
W związku z powyższym prosimy o trochę
cierpliwości i wyrozumiałości w tym zakresie.
Jako, że zbliżamy się nieuchronnie do sezonu
zimowego 2015/2016 warto w tym miejscu poruszyć również kwestię zimowego utrzymania
dróg. Co prawda ostatnie okresy zimowe były
w zakresie intensywności opadów łaskawe dla
zarządców dróg, jednakże to wcale nie znaczy,
że tym roku będzie podobnie. Zadanie zimowego utrzymania dróg gminnych, jak to już jest
praktykowane od kilku lat, będzie realizowane
przy użyciu sprzętu i zespołu pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Dębe Wielkie. Pragniemy zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby standard zimowego utrzymania
dróg gminnych, nie odbiegał od standardów, jakie wypracowaliśmy w ciągu ostatnich lat.

13,26

KW Razem

2

Komitet Wyborczy

okresie jesiennym 2015 r. w ramach zadania bieżącego utrzymania dróg
na terenie gminy Dębe Wielkie zostało zrealizowane następujące prace:
• CHROŚLA – wykonanie dwóch progów
zwalniających płytowych na drodze gminnej
Nr 220218W (ul. Żwirowa); uzupełnienie destruktem zadołowania w nawierzchni drogi
w miejscu wykonania przepustu na ul. Żwirowej przy skrzyżowaniu ul. Kwiatową.
• CYGANKA/GORZANKA – naprawa nawierzchni drogi na ul. Wybranieckich na odcinku betonowym poprzez wypełnienie ubytków
masą betonową.
• DĘBE WIELKIE – wykonanie obiektu budowlanego (przepustu) na rowie melioracyjnym
przy ul. Złotej; profilowanie drogi na odcinku
gruntowym ul. Szkolnej, w tym utwardzenie
nawierzchni kruszywem łamanym; pomoc
sprzętowa przy poprawie nawierzchni na parkingu (od strony kasy biletowej) przy PKP Nowe Dębe Wielkie.
• GÓRKI – przeprowadzenie prac utwardzających nawierzchnię drogi gruntowej na ul. Hutniczej materiałem drogowym ufundowanym przez
zainteresowanych mieszkańców m. Górki; dodatkowo ustabilizowanie i wyrównanie utwardzonej nawierzchni na ul. Hutniczej żwirem.
• OLESIN – utwardzenie nawierzchni drogi na
ul. Armii Krajowej gruzem mielonym.
• RUDA – wykonanie progu zwalniającego płytowego oraz ustanowienie nowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) w obrębie
skrzyżowania ulic Spacerowej oraz Leśnej.
Jednocześnie poprzez niniejszy biuletyn gminny chciałbym się odnieść do licznych interwencji mieszkańców gminy w sprawie złego stanu
nawierzchni dróg na odcinkach gruntowych.
Urząd Gminy Dębe Wielkie ma świadomość
stanu dróg na odcinkach gruntowych, tj występujących tam licznie zadołowań, utrudniają-
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Wszystkie sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych prosimy zgłaszać do
Pana Tomasza Chomko, tel. 25 756 47 48, 606 426 471 oraz
Pana Michała Pieńkowskiego, tel. 25 756 47 52.

Imię
i Nazwisko

KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Platforma
Obywatelska RP
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Platforma
Obywatelska RP
KWW
„Kukiz’15”
KW Nowoczesna
Ryszarda Petru
KWW
„Kukiz’15”
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Prawo
i Sprawiedliwość
KW Platforma
Obywatelska RP
KKW Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

1

Głosów
w gminie

JESIEŃ Z DROGĄ

Komitet

Procent
głosów
w gminie

wszystkim, którzy wykonywali prace związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania: członkom komisji wyborczych, obsłudze informatycznej, pracownikom szkół gdzie
były lokale wyborcze, sołtysom i pracownikom
Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
W ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu RP
w naszej Gminie frekwencja wyniosła 52,92%
z czego uprawnionych do głosowania było 7547
mieszkańców, oddano 3869 głosów ważnych.
Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów przedstawiają zamieszczone tabele.

Zdobyte
głosy
w gminie

października 2015 r. skończyliśmy „maraton głosowania”, który trwał w ostatnich dwóch latach. Głosowaliśmy aż 8 razy
w następujących wyborach: do Parlamentu
Europejskiego, uzupełniających do Senatu,
w wyborach do organów samorządu terytorialnego, do Izb Rolniczych, dwukrotnie
w wyborach Prezydenckich, głosowanie w Referendum Ogólnopolskim i w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Wszystkie „kampanie wyborcze” – pod względem techniczno-organizacyjnym przebiegły zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Każdorazowo wysiłek niemal setki osób zapewnił prawidłowy przebieg
i właściwy efekt realizacji zadania. Dziękujemy

Nr
kandydata
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Marta Małgorzata
NOWAK
Antoni Jan
TARCZYŃSKI
Paweł Stanisław
WYRZYKOWSKI
Henryk
KOWALCZYK
Marek Wacław
SAWICKI
Anna
KORWIN-MIKKE
Katarzyna
NOWICKA
Arkadiusz
CZARTORYSKI
Grzegorz Adam
WOŹNIAK

tak

SEZON GRZEWCZY

O

kres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych.
Popiół stanowi odpad komunalny. Czy istnieje obowiązek selektywnej zbiórki popiołu, czy
też może on trafiać do odpadów zmieszanych?
To często duży problem. Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy traktuje popiół jako odpad komunalny nie podlegający segregacji. W związku
z tym należy go oddawać razem z odpadami zmieszanymi zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to
i osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę
odpadów, jak i tych co oddają tylko zmieszane odpady komunalne. W ramach uiszczanej opłaty za
wywóz śmieci odebrana zostanie każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Nie trzeba się
już martwić, że za większą ilości odebranych odpadów zapłacimy więcej. Popiół wraz z odpadami
zmieszanymi wystawiony w odpowiednim worku (czarny) na pewno zostanie odebrany. Należy
tylko pamiętać, że do worka nie można wsypywać
gorącego popiołu, a wystudzony, nie powinien też
być zalany wodą, ponieważ jego duża waga może

doprowadzić do uszkodzenia worka podczas załadunku. Niedopuszczalne jest wysypywanie popiołu z palenisk domowych (pieców centralnego
ogrzewania) na drogi, pola, do przydrożnych rowów, stawów lub tym bardziej do rzek.
Przypominamy, że odpady zmieszane (czarny worek) odbierane są dwa razy w miesiącu,
a segregowane (niebieski – papier, brązowy –
odpady ulegające biodegradacji, zielony – szkło
kolorowe, biały – szkło bezbarwne, żółty tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe) odbierane są raz w miesiącu.
Oznacza to, że jeśli mieszkaniec zadeklarował
sposób selektywny gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje raz w miesiącu
kolorowe worki i dwa razy w miesiącu czarny
worek. Natomiast jeśli mieszkaniec zadeklarował sposób zmieszany gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje dwa razy
w miesiącu czarny worek.
Katarzyna Szymańska
Podinsp. ds. ochrony
środowiska oraz ochrony zwierząt
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INWESTYCJE
wschodnim do wysokości działki o nr ewid.
855/5 położonej w Dębem Wielkim).
W zakresie inwestycji było m.in. rozebranie starej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
wykorytowanie podłoża i następnie wykonanie
nowej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (25 cm grubości) oraz warstwy tłucznia
kamiennego (25 cm grubości), wykonaniu krawężnika i finalnie wykonania nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy wiążącej - grubość warstwy
po zagęszczeniu 5cm oraz ścieralnej - grubość
warstwy po zagęszczeniu 4cm), a także wykonania rur przepustowych pod zjazdami oraz rury odwodnieniowej, studni rewizyjnych. Łączna
powierzchnia wykonanej jezdni asfaltowej wyniosła nieco ponad 1,75 tys. m2.
W pasie drogowym po stronie północnej odtworzono rów przydrożny oraz wykonano zjazdy z podbudowy z kruszyw łamanych, zaś po
stronie południowej wykonano zjazdy oraz
chodnik z betonowej kostki brukowej. Warto
nadmienić, iż wykonanie chodnika oraz zjazdów po południowej stronie ul. Prądzyńskiego począwszy od skrzyżowania ulicy Prądzyńskiego z ulicą Pustelnickiej do skrzyżowania ul.
Prądzyńskiego z ul. gen. Jana Skrzyneckiego
było możliwe dzięki rozszerzeniu zadania pod-

BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie

Dobiegła końca realizacja budowy blisko 45
km sieci wodociągowej w miejscowościach
Aleksandrówka, Dębe Wielkie, Choszczówka
Dębska, Cyganka, Górki, Bykowizna, Chrośla,
Kobierne, Olesin, Ostrów Kania, Ruda oraz Rysie. Wykonane prace zobrazowano na mapce.
Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z firmą P.H.U. INWOD Roman
Pacek wyniósł 5 388 494,70 zł brutto. Warto nadmienić, iż niniejszą inwestycję Gmina
Dębe Wielkie realizowała przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, który na przedmiotowe zadanie
zapewnił Gminie Dębe Wielkie dofinansowanie
w formie pożyczki w kwocie 4 896 878,00 zł.

PROJEKTOWANIE SIECI
WODOCIĄGOWEJ
Na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma HIGHWAY Sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Wartość prac projektowych została wyceniona
przez w/w Wykonawcę na kwotę 590 400,00 zł.
Przedmiotowe zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe
Wielkie o łącznej długości sieci 84,7 km. Całe zadanie podzielono na cztery etapy projektowe, przy czym w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla
miejscowości Olesin, Ostrów Kania, Cięciwa,
Cezarów, Rysie i Kobierne o łącznej długości
sieci wodociągowej około 20 km. Po uzyskaniu
dla danych etapów pozwoleń na budowę, gmina
ogłosi przetargi na wykonawstwo zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej.
„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĘBE WIELKIE
W FORMULE PARTNERSTWA
PUBLICZNO – PRYWATNEGO”

Obiekt Urzędu Gminy Dębe Wielkie:
stan przed termomodernizacją

Obiekt Urzędu Gminy Dębe Wielkie:
stan w trakcie termomodernizacji

W 2015 roku Gmina Dębe Wielkie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego zleciła
Konsorcjum w składzie Siemens Sp. z o.o. oraz
Siemens Finance Sp. z o.o. wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie. W ramach zadania wykonano termomodernizację wszystkich
szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dębe
Wielkie, tj. Szkoły Podstawowej w Cygance,
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Gimnazjum w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej w Rudzie.
Obecnie trwa dokańczanie ocieplania budynku
Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ
W DĘBEM WIELKIM
W dniu 16 listopada 2015 roku odebrano roboty budowlane rozbudowy i przebudowy ciągu
pieszo-jezdnego ul. Krótkiej w Dębem Wielkim oraz budowy w przedmiotowej drodze sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowała
na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma „DOWBUD-C” Sp. z o.o. W zakresie robót wykonano nowy pas pieszo-jezdny z betonowej kostki brukowej (na podsypce cementowo - pisakowej) o łącznej powierzchni nieco ponad 2,5
tys. m2. Konstrukcja nawierzchni pod kostkę
stanowiła podbudowa pasa pieszo-jezdnego
wykonana z warstwy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o grubości
5 cm oraz warstwy z tłucznia stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-63 mm o grubości 15
cm wykonanych na wcześniej przygotowanej
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem (25 kg cementu na 1 m2), grubość warstwy
po zagęszczeniu - 25 cm.
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Zgodnie z dokumentacją wykonano również
powierzchniowe odwodnienie drogi systemem
spadków podłużnych i poprzecznych do nowoprojektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty zostały zlokalizowane w ścieku z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm
zlokalizowanych częściowo w osi ciągu pieszo
jezdnego. Odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych z ulicy Krótkiej wykonano do
istniejącej studni w ulicy Strażackiej w Dębem Wielkim na sieci kanalizacji deszczowej
Ø500mm. W zakresie rzeczowym kanał desz-

Ciąg pieszo-jezdny w ul. Krótkiej
w Dębem Wielkim po rozbudowie i przebudowie

czowy wybudowano o długości blisko 260 m.
Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją
projektową (z nieistotnymi zmianami w stosunku do pierwotnego projektu). Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku
Mazowieckim nie wniósł sprzeciwu w drodze
decyzji do użytkowania przedmiotowej ulicy.
Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą
umową z firmą „DOWBUD-C” Sp. z o.o. wyniósł 377 057,74 zł brutto.
MODERNIZACJA UL. PRĄDZYŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM – I ETAP
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej
w dniu 15 października 2015 roku, Wójt Gminy Dębe Wielkie podpisał z firmą Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku umowę na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ul. Prądzyńskiego w Dębem Wielkim – I etap” (przebudowa i remont
przedmiotowej drogi gminnej na odcinku 280
m bieżących począwszy od skrzyżowania ul.
Prądzyńskiego z ul. Pustelnicką w kierunku

Modernizacja ul. Prądzyńskiego
w Dębem Wielkim – I etap – droga przed modernizacją

Modernizacja ul. Prądzyńskiego w Dębem Wielkim
I etap – skropienie nawierzchni asfaltem

Modernizacja ul. Prądzyńskiego w Dębem Wielkim
– I etap – droga po modernizacji

stawowego o roboty uzupełniające.
Wykonanie całości w/w robót podstawowych
i uzupełniających zostało wycenione na kwotę
nieco ponad 610 tys. zł.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy

FINANSE

FINANSE GMINNE
W dniu 15 listopada minął termin składania projektu budżetu na kolejny rok. Jak zwykle, pomysłów było dużo, możliwości nieco ograniczone.
Wstępnie planowane dochody przyszłego roku to kwota 26.384.968 zł, a wydatki – 27.034.968 zł.
W budżecie wyodrębniono środki Funduszy sołeckich na sumę ogółem 323.011,78 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 4.673.352,40 zł.
W chwili obecnej, mimo składania przez Gminę wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla realizowanych zadań, nie ma podstaw, by wykazać takie dochody w planie, tzn. jeszcze nie ruszył
proces rozstrzygania konkursów na środki UE. W roku 2015 Gmina Dębe Wielkie ze środków
wspólnotowych pozyskała ponad 5 mln zł. Wraz z upływem perspektywy unijnej 2007-2013 wykorzystanie środków było coraz większe. Wpływy z dotacji unijnych w okresie 2007-2015 obrazuje
rys. 1.

Kwota dotacji ze środków UE w zł w latach
2007-2015

Na sesji w dniu 5 listopada 2015 r. Rada Gminy Dębe Wielkie opowiedziała się za pozostawieniem
stawek podatków lokalnych na niezmienionym poziomie. Mimo tego, że stawki podatków nie zmieniają się od 2010 roku, dochody podatkowe Gminy są corocznie wyższe. Obrazuje to rys. 4.
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Pozostałe dochody gminy sukcesywnie wzrastają. Udział gminy w podatku PIT w latach 20062014 przedstawia rys. 2. Należy zwrócić uwagę na fakt, że plan roku 2015 przekracza 6 mln zł. Dotychczas realizacja planu przebiega bez zakłóceń.

Skoro wzrastają dochody, wzrastają również wydatki. Wzrost jest szybszy, niż można przypuszczać. Wydatki Gminy w roku 2004 ledwie przekraczały 10 mln zł. W roku 2015 wydatki wynoszą
prawie 34 mln zł. Proces wzrostu dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2004-2015 przedstawia
rys. 5.

Wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy Dębe
Wielkie w latach 2004-2015
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Wpływy do gminnej kasy z podatku od nieruchomości w analogicznym okresie przedstawia rys. 3.

Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z kilkoma wykresami sądzę, że oprócz zdziwienia, że
wzrost kwot budżetu jest dość dynamiczny, pojawia się w nas chęć obserwacji szybszego wzrostu
dochodów, niż wydatków. Tego oczywiście sobie i Państwu na nowy rok budżetowy życzę.
Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

JUŻ DZIŚ PRZYPOMINAMY!
PŁAĆ PODATKI, TAM GDZIE MIESZKASZ!

Wpływy z podatku od nieruchomości (zł)
3 000 000

1. W części A. zeznania „Urząd do którego jest adresowane zeznanie”
- Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2
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2. W części B. właściwego dla siebie zeznania podatkowego adres zamieszkania na terenie
gminy Dębe Wielkie
- Gmina Dębe Wielkie
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KULTURA

Dzień Niepodległości w Gminie Dębe Wielkie

D

zień 11 listopada – szczególna data na kartce
kalendarza, jak również w sercu każdego Polaka. W tym roku przypadła 97. Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. W całym kraju odbyły się
uroczystości, bardziej lub mniej oficjalne, mniejsze lub
większe, ale wszystkie ku chwale Ojczyzny.
Dębskie obchody objęte patronatem Wójta Gminy
Krzysztofa Kalinowskiego rozpoczęły się tradycyjnie

późnym wieczorem. W kościele Parafialnym pw. Św.
Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim o godz.18.00
została odprawiona uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z udziałem władz samorządowych, pocztów
sztandarowych: Ochotniczych Straży Pożarnych,

DĘBSKA KAWA ŻOŁĘDZIÓWKA NA TARGACH POZNAŃSKICH

W

dniach 15-17 października 2015 odbyły
się „Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON” w Poznaniu. Na
zaproszenie Wielkiego Gościńca Litewskiego
na stoisku Mazowsza - zorganizowanego przez
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną MROT – uczestniczyła
Gmina Dębe Wielkie z Dębską Kawą Żołędziówką.
Niepowtarzalny zapach, ciekawy smak stworzył wyjątkowy nastrój by rozmów o kulinariach, tradycji i historii na mazowieckim stoisku nie było końca…Cieszy nas fakt, że „dębska żołędziówka” na tych targach została tak
pozytywnie przyjęta, że padło tyle pozytywnych i ciepłych słów zarówno ze strony konsumentów, jak i koneserów czy mediów. Podczas
targów zostały zorganizowane również konkursy przygotowane przez Zamek w Liwie, w którym nagrodą były m.in. „Komiksy Historyczne
Bitwy pod Dębem Wielkim 1831”.
Mazowsze to serce Polski, a Dębska Kawa Żołędziówka z pewnością swoimi dobroczynnymi
właściwościami wzmocniła i wzmocni nie jed-

gminnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz
kombatantów a także licznych mieszkańców. Liturgia słowa oraz homilia wygłoszona przez Proboszcza
Parafii ks. Sławomira Żarskiego dotknęła niejedno
serce. Pamięć przodków oraz wychowanie przyszłego
pokolenia to ogromna sprawa, która ma rzeczywisty
wpływ na historię - usłyszeliśmy.
Po Mszy Świętej młodzież gimnazjalna przedstawiła część artystyczną pt. „ Gdy myślę, ojczyzna…” Na
wstępie, zostały przedstawione historyczne, wręcz
kultowe fotografie, przybliżające przeszłość … przeszłość z momentami wzniosłymi jak i trudnymi, radościami i smutkami … historię życia Polski – Ojczyzny.
Recytacja pięknych wierszy, czy aktualnych - jakże
wzruszających wpisów ze szkolnych zeszytów, a także doniosły śpiew wokalistów i chóru, czy efekty specjalne dały popis wielkiej sztuki. Czego dowodem były
gromkie oklaski oraz słowa pochwały i uznania dla artystów i opiekunów.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przed kościół, gdzie oficjalnie dwoje najmłodszych
uczestników włączyło dodatkowe oświetlenie kościoła, które od teraz na stałe o zmroku będzie rozświetla-

ło zabytkowy obiekt.
… Chrośla również pamiętała …
W Chrośli uroczystość z okazji Narodowego Święta
Niepodległości przygotowana została przez społeczność Szkoły Podstawowej w Rudzie. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, uczniowie zaprezentowali
program artystyczny. Wspomnieli w nim moment utraty niepodległości, pokazali ból i cierpienie matek i żon,
gdy mężczyźni wyruszali, by walczyć o wolność, ale
ukazali też na czym polega współczesny patriotyzm.
Na zakończenie uroczystości, po symbolicznych życzeniach urodzinowych dla Ojczyzny, wręczyli zebranym,
własnoręcznie wykonane, biało- czerwone kwiaty.
Pierwszoklasiści, śpiewając: „ Jesteśmy polką i Polakiem/ dziewczynką fajną i chłopakiem/ kochamy Polskę z całych sił/ chcemy byś także kochał ją i ty i ty...”
zachęcili do radosnego obchodzenia tego święta.
Podczas tych obchodów wielokrotnie padły piękne
słowa, a to zobowiązuje zwłaszcza , że „bycie patriotą to zaszczyt”.

Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury
i promocji gminy

„LUDZIE LISTY PISZĄ ZWYKŁE, POLECONE ...”

Z

pewnością był wielkim
zaskoczeniem najpierw
na dębskiej poczcie, potem
w rękach adresatów pewien
niezwykły list - opatrzony
pieczęcią Wielkiej Brytanii z Pałacu Buckingham,
którego nadawcą była sama
Królowa Elżbieta II. O tym,
jak pomysł zamieniony na
czyn może przynieść wiele radości, jak spełniają się
marzenia
-polecamy artykuł ze str.13
w materiale Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.

no serce…. Zatem promujmy zdrowie oraz promujmy „Modę na Mazowsze”.

DĘBSKA KAWA ŻOŁĘDZIÓWKA OCZAMI MOTOCYKLISTY

W

iktor Kammer, prezenter telewizyjnego programu MotoVBlog
News, w te wakacje wyruszył na wyprawę po najciekawszych zakątkach Polski. Na swoim R1200GS (dla nie wtajemniczonych model
dwukołowca) pokonał blisko 6000 km i odwiedził w niespełna cztery
tygodnie 16 województw. Pomysł programu był prosty: pokazać najciekawsze i najpiękniejsze zakątki Polski. Bo przecież nie trzeba wybierać
się na motocyklową wyprawę do Chorwacji by przeżyć niezapomniane
chwile w Polsce.
Dnia 22 października na antenie Motowizji miała miejsce emisja odcinka, który szczególnie polecamy. A mianowicie odkrywaniu uroków Mazowsza, m.in. tegoroczny Turniej smaków w Liwie oraz Dębską Kawę
Żołędziówkę (materiał
o kawie w czasie 3:30 4:00), materiał można
obejrzeć w internecie :
http://www.motocyklowapolska.pl/odcinek7.
html
Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury
i promocji gminy
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DĘBSKIE REKORDY GUINNESSA 2015

W

szyscy wiedzą, co to jest Rekord Guinnessa, Księga Rekordów Guinnessa, ale nie
wszyscy wiedzą, że nasi mieszkańcy też zapisują się w tej wyjątkowej Księdze… i to za sprawą
wyjątkowych uczestników … tych najmłodszych
z Gminy Dębe Wielkie.
PROFILAKTYKA
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim pod koniec września brały udział
w szczotkowaniu ząbków w ramach V Edycji
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej
„Akademia Aquafresh”.
PIERWSZA POMOC
Uczniowie kl. II-VI dębskiej podstawówki oraz
Gminnego Gimnazjum wspólnie wzięli udział
w akcji organizowanej przez Fundację WOŚP
próbie bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ZDROWE ODŻYWIANIE
Uczniowie kl. I-III dębskiej podstawówki wzięły udział w „Największe lekcji gotowania zdrowego śniadania - wiele lokalizacji”. Wydarzenie
było realizowane w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”, którego organizatorem jest Partnerstwo dla Zdrowia. (więcej info
w materiale SP Dębe Wielkie str 13)
Powyższe wydarzenia dają uczestnikom mnóstwa zabawy i pozytywnych emocji, ale również
w ciekawy sposób edukują - przekazując z jednej
strony podstawową wiedzę, z drugiej zaś zwracają uwagę przede wszystkim na profilaktykę i dobre nawyki od najmłodszych lat.
Gratulujemy uczestnikom i życzymy kolejnych
sukcesów !!

KULTURA

CZADOWE MIKOŁAJKI
CZADOWE MIKOŁAJKI
CZYLI BEZPIECZEŃSTWO
PONAD WSZYSTKO.
PODSUMOWANIE
GMINNEJ AKCJI ZGAŚ RYZYKO
Strażacy ochotnicy z Gminy Dębe Wielkie nie
tylko gaszą pożary i ratują ludzi. Dbają również o ich bezpieczeństwo poprzez prewencję
społeczną. W październiku br, dzięki inicjatywie komendanta gminnego OG ZOSP RP
dh. Grzegorza Ostrowskiego oraz st. kpt. Małgorzaty Romanowskiej, na co dzień pełniącej służbę w Komendzie Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, pod patronatem Wójta Gminy Krzysztofa Kalinowskiego, rozpoczęli akcję
w ramach ogólnopolskiego programu „Zgaś Ryzyko”, mającą między innymi na celu popularyzację czujników tlenku węgla (czadu). CZADU
– CICHEGO ZABÓJCY, który każdego roku
zbiera w Polsce tragiczne żniwo w postaci blisko
500 ludzkich istnień. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami Gminy w ich domach, strażacy wskazywali potencjalne zagrożenia mogące wystąpić
zarówno w miejscu zamieszkania, jak i budynkach gospodarczych. W akcję były zaangażowane wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dębe Wielkie: OSP Dębe Wielkie, OSP Ruda, OSP
Cyganka, OSP Górki, OSP Jędrzejnik.
Podsumowanie powyższej akcji miało miejsce 5 grudnia 2015 podczas spotkania Mikołajkowego w hali sportowej w Dębem Wielkim.
Wśród zaproszonych gości obecny był: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Jarosław Ufnal, Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Prezes Zarządu OG ZOSP RP
Mirosław Jura, Komendant Gminny Grzegorz
Ostrowski, Viceprezes Zarządu OG ZOSP RP
Andrzej Gańko oraz gościem specjalnym był
KEVIN AISTON – strażak, prezenter radiowo-telewizyjny, kucharz, uczestnik programu
„Europa da się lubić”.
Wyczekiwanym punktem imprezy było niewątpliwie rozstrzygnięcie konkursów, które pro-

mowały temat akcji „Zgaś Ryzyko”. Reasumując zwycięzcami zostali:
- przedstawienie teatralne „Bez zapachu, bez
koloru – czad zabójca – bez honoru” :
1. grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej
w Rudzie
2. grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim
3. grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej
w Cygance
- najsmaczniejszy z konkursów, konkurs na
„Czadowe ciasto”:
1. Jaglany (bez) sernik kokosowy z truskawkowym musem – Agnieszka Szyjanowicz z córką
Orianą
2. Czadowy domek – Przedszkole DO-RE-MI
z Chrośli - grupa nutek MI
3. Ciasto kukułka – Monika Maciołek z synem
Kamilkiem
Wyróżnienie publiczności: Herbatnikowa
krówka – Marta Ponichtera z córką Dominiką
- najliczniejszą reprezentację miał konkurs
plastyczny z wynikiem w poszczególnych kategoriach:
Przedszkola:
1. Przedszkole „U cioci Ewy” z Chrośli, grupa
„Motylki”
2. Publiczne Przedszkole w Dębem Wielkim,
grupa starszaków
3. Przedszkole w Górkach
Szkoły Podstawowe kl. I-III
1. Karolina Kumuniecka z kl. II z SP Ruda
2. Stanisław Wawer z kl. II z SP Dębe Wielkie
3. Aleksander Gańko z kl. I z SP Cyganka
Szkoły Podstawowe kl. IV-VI
1. Wiktoria Lisiewska – kl. V SP Dębe Wielkie
2. Kamila Gryz – kl. VSP Ruda
3. Natalia Maciążek – kl. V SP Ruda

Wyróżnienie: Iga Olesińska z kl. VI SP Ruda
Podczas imprezy nie zabrakło również licznych atrakcji dla najmłodszych jak i miejsc, na
których Strażacy prezentowali specjalistyczne sprzęty z ratownictwa oraz służyli wiedzą
i fachową radą – gdzie zamontować w domach
czujniki tlenku węgla czy w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach
zagrażających życiu i zdrowiu. W kolejnych zakątkach hali na uczestników czekała kawiarenka z Dębską Kawą Żołędziówką oraz kiermasz
świąteczny z pięknymi upominkami i stroikami przygotowanymi przez młodzież z dębskiej
podstawówki. Również przygotowane było specjalne stoisko, na którym można było zakupić
od ręki czujkę czadu.
Wiedza i profilaktyka to jedyna sprawdzającą
się metoda na zwycięstwo z zagrożeniem. Niebezpieczeństw wokół nas jest wiele i z pewnością przed wszystkimi nie jesteśmy w stanie się
uchronić. Na rynku jest wiele dostępnych zabezpieczeń, które mogą poprawić nasze bezpieczeństwo, ale to my sami musimy o nie zadbać !!
W nawiązaniu do powyższej akcji „Zgaś ryzyko” apelujemy, że to niepozorne, małe, białe
pudełeczko -CZUJNIK CZADU zamontowane w Twoim domu może uratować Twoje życie
i życie Twoich bliskich. To może być wspaniały
i wyjątkowy PREZENT.

Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury
i promocji gminy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ELIMINACJE GMINNE
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
im. MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ
SZCZEPANKOWSKIEJ

pod hasłem „A więc kochajcie książki,
o dziadki …”
16 października 2015 r. w Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim zaprosiła uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dębe
Wielkie do udziału w Konkursie Recytatorskim im.
Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej.
Laureaci konkursu:
Szkoła podstawowa klasy I – III
Małgorzata Góral ze SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa klasy IV – VI
Nikola Lewandowska ze SP w Górkach
Gimnazjum:
Joanna Westerlich z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim.
Laureatki reprezentowały naszą gminę w Finale
konkursu powiatowego, który odbył się 6 listopada
2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie.
SPOTKANIE Z „NIEULECZALNĄ OPTYMISTKĄ” – JOLANTĄ SZWALBE
W deszczowe popołudnie 21 października 2015 ro-

ku, odbyło się spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dębem Wielkim. Pani Jolanta jest autorką antologii cytatów, założycielką Wydawnictwa im. Benjamina Franklina. Podczas wizyty nasz gość zaprezentował swoje książki: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Sto i więcej lat w aktywności”, „Złap na
zawsze wiatr w żagle”, „Wyrusz w drogę”, „Sekrety
istnienia”. Adresatami tych publikacji są wszyscy
czytelnicy, bez względu na wiek i płeć. Mają one
inspirować do aktywności, dawać radość i nadzieję, a także wzmacniać wiarę w siebie. Pani Jolanta Szwalbe to pełna pozytywnej energii optymistka. Podczas kameralnego spotkania podkreślała,
że w każdym wieku należy marzyć i spełniać swoje marzenia, że nigdy nie jest za późno na realizację własnych celów. Mówiła, jak ważne jest pozytywne nastawienie do świata i drugiego człowieka,
uśmiech, pogoda ducha, wiara we własne możliwości. Zachęcała do pokonywania przeciwności losu.
Swoje wypowiedzi okraszała stosownymi sentencjami znanych ludzi. Na zakończenie tego ciekawego spotkania można było nabyć książki autorki
i otrzymać dedykację.
Publikacje Jolanty Szwalbe są dostępne w bibliotece. Serdecznie zapraszamy!
WYSTAWA PRAC ARTYSTKI
EMILII REK

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac artystki Emilii Rek, mieszkanki Choszczówki Dębskiej,

uczennicy Liceum Plastycznego w Warszawie.
Galeria Artystów Lokalnych została zainicjowana przez Panie: Renatę Karpińską i Elżbietę Bober.
Uprzednio miała siedzibę w budynku dawnego Posterunku Policji w Aleksandrówce. Prace można
oglądać w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim.
„KOLOROWA JESIEŃ”
KONKURS PLASTYCZNY

Jesień zachwyca swoimi barwami: złoto, żółć, pomarańcz, ciepłe brązy, soczyste czerwienie. Taką
gamę kolorów trzeba utrwalić, aby cieszyła oczy,
gdy przyjdą słotne dni. Z tej przyczyny, w Filii bibliotecznej w Cygance odbył się konkurs plastyczny
„Kolorowa jesień”. W konkursowych zmaganiach
uczestniczyło 18 uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem, wykorzystywały różnorodne techniki i materiały plastyczne. Powstały interesujące, kolorowe
prace, które będą nam przypominały o pięknej polskiej jesieni.
Laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – Monika Zagórska kl. IV
II miejsce – Julia Kurek kl V

III miejsce – Natalia Pustoła kl. VI
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a zwyciężczynie także
atrakcyjne nagrody książkowe.
W KRAINIE WIERSZY
JULIANA TUWIMA
Wiersze Juliana Tuwima od wielu lat bawią czytelników. Któż z nas nie zna „Lokomotywy”, „Abecadła” czy „Bambo”. W listopadzie, w Filii bibliotecznej w Cygance odbyły się zajęcia poświęcone twórczości tego lubianego autora.
W trakcie spotkań uczestnicy czytali wybrane
przez siebie wiersze, rozwiązywali zagadki literackie, rysowali ilustracje do przeczytanych utworów.
Część dzieci zainspirowana perypetiami pana Hilarego z wiersza „Okulary”, wykonała śmieszne papierowe okularki.
Zajęcia miały przybliżyć młodym czytelnikom
klasykę polskiej literatury dziecięcej oraz zachęcić
do samodzielnego przeczytania innych utworów tego wybitnego twórcy.
Spotkania były bardzo udane, dzieci zapoznały się
z dorobkiem artystycznym Juliana Tuwima i dobrze
się przy tym bawiły.
WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
08.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00

Agnieszka Wielgo

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
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KULTURA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2016rok

600-lecie

Debego
Wielkiego
,

Wójt Gminy Dębe Wielkie
ogłasza konkurs
na

, PROMOCYJNE GMINY DEBE WIELKIE
HASLO
,
Szczegółowe informacje na stronie www.debewielkie.pl i FB
nr.tel. 735 553 555, 25 756 47 33

ODKRYWAMY DAWNĄ HISTORIĘ I CIEKAWOSTKI ...

T

ereny Gminy Dębe Wielkie słyną z wielkiej
historii... to tutaj m.in. 31 marca 1831 doszło
do ciężkich walk, to tutaj legendarni Czwartacy
wyparli Moskali, to tutaj w 1939 polała się krew....
, ale także znajdziemy wiele ciekawostek o tym
terenie - np. że gospodarstwo rolne Państwa Tabiszewskich słynęło z uprawy szparagów znanych
w ekskluzywnych lokalach stolicy.
Odkrywanie starych fotografii, czy zapisków
przenosi nas w czasy, które zachwycają, inspirują,
intrygują, ale przede wszystkim pasjonują. Miłośnikom czytelnictwa polecamy kilka dębskich pozycji książkowych znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej : ALBUM „SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ” oraz KOMIKS HISTORYCZNY „BITWA POD DĘBEM WIELKIM 1831” ,
a w wersji elektronicznej dostępnch na www.debewielkie.pl zakładka NASZE PUBLIKACJE.
Internautom polecamy bardzo ciekawy profil Facebookowy „Dębe Wielkie i okolice – śladami
przeszłości”: https://www.facebook.com/debe.historia/
W przygotowaniu kolejna pozycja, która z pewnością nada nowe światło naszej dębskiej historii. Zwłaszcza, że gmina zleciła tej jesieni bada-

nia archeologiczne w dawnym parku przy Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim. Zdradzimy, że
dębska ziemia skrywa wiele faktów, ale też i wiele
tajemnic, które w niedalekim czasie odsłonimy…
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu FB:
https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

Impreza zgromadziła ponad 120 zawodników,
których zmagania obserwowały pełne kibiców
trybuny.
Dawid Matwiej (VI dan) jako główny organizator zawodów zgromadził wykwalifikowaną
sędziów, którzy czuwali nad regulaminowym
przebiegiem Turnieju: Przemysław Mazurowski (I dan), Michał Jabłoński (I dan), Bartłomiej
Reda (I dan), Mariusz Steczek (4 cup) oraz wielu kandydatów na sędziów. Funkcję sędziego
głównego pełniła Monika Wtulich (II dan).
Adepci Taekwon-do przybyli na zawody z sześciu sekcji ASW z Dębego Wielkiego, Brzezin, Brzózego, Cyganki, Mińska Mazowieckiego, Stojadeł. Rozgrzewkę w rytmach ZUMBY
poprowadziła instruktorka Magdalena Darczuk wraz z grupą Pań ćwiczących na co dzień
w Dębem Wielkim.
Zarząd ASW przy okazji Turnieju wyróżnił
osoby, które zwyciężyły w rankingu zawodników w roku szkolnym 2014/15. I miejsce wśród
dziewcząt zajęła Katarzyna Mazurowska,
II Weronika Berdyńska, III egzequo Natalia
Steczek i Urszula Kolaszt. Wśród chłopców
wygrał Michał Łopong, na drugiej lokacie uplasował się Konrad Mikita, a III miejsce przypadło Sebastianowi Gańko.
Agnieszka Sawka i Mariusz Steczek zostali wyróżnieni jako najbardziej zaangażowani
w działalność klubu.
Dzięki dobrej organizacji i pomocy wielu wolontariuszy zawody przebiegły bardzo sprawnie.
Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia sponsorów: Alfafloor, Dax Cosmetics, Delikatesy A&M, KOMA Odzysk Surowców Wtórnych, Teo-Net, Uniqa, Zajazd Pod
Dębem.
Oto wyniki zmagań sportowych:
Układy Taekwon-do ITF
10-9 cup- 1.Andrzej Ostrowski
8-6 cup- 1. Szymon Sawka
Tor przeszkód 4-6 lat 1. Maciej Kożuchowski
2. Rita Szarkowicz 3. Witold Zieliński
Tor przeszkód 7-8 lat
1. Adrian Kleczyński 2. Jakub Mazaj
3. Piotr Nowak
Tor przeszkód 9-10 lat
1. Gabrysia Osinowska 2. Szymon Sawka
3. Natalia Michalczyk
Szybkościówka 4-6 lat
1. Witold Zieliński 2. Michał Bartnicki
3. Piotr Mazaj
Szybkościówka 7-8 lat
1. Jakub Mazaj 2. Kacper Orzełowski
3. Anna Żołyniak
Szybkościówka 9-10 lat
1.Natalia Michalczyk 2. Oliwia Piotrkowicz
3. Szymon Ostrowski

Techniki specjalne 4-6 lat
1. Maciej Kożuchowski
Techniki specjalne 7-8 lat
1. Adrian Kleczyński
Techniki specjalne 9-10 lat 1. Szymon Sawka
Techniki specjalne 11-12 lat 1. Sebastian Gańko
Techniki specjalne 13-15 lat
1. Arkadiusz Miszto
Sumo-grapling 4-6 lat dziewczynki
1. Hanna Sitnicka 2. Michalina Ostrowska
3. Kornelia Naumiuk
Sumo-grapling 4-6 lat chłopcy
1.Dawid Porębski 2. Szymon Murawski
3. Maciej Kożuchowski
Sumo-grapling 7-8 lat dziewczynki
1.Julia Siporska 2. Marysia Woźnica
3. Aleksandra Nejman
Sumo-grapling 7-8 lat chłopcy
1.Marcel Ciesielski 2. Jakub Wojdyna
3. Adrian Kleczyński
Sumo-grapling 9-10 lat dziewczyny
1.Natalia Michalczyk 2. Natalia Bartkiewicz
3. Urszula Kolaszt
Sumo-grapling 9-10 lat chłopcy
1. Szymon Radzio 2. Wojtek Nowak
3. Jakub Gańko
Sumo-grapling 11-12 lat chłopcy +40 kg
1. Kacper Zielkowski 2. Konrad Grzenda
3. Fabian Szyjanowicz
Sumo-grapling 11-12 lat chłopcy -40 kg
1. Maciej Gańko 2. Maciej Ługowski
3. Krzysztof Steczek
Sumo-grapling 11-12 lat dziewczyny
1. Kamila Chachlińska 2. Aleksandra Świetlicka
3. Gabriela Suszczyńska
Sumo-grapling 13-15 lat
1. Grzegorz Krawczyk 2. Sebastian Gańko 3
. Miłosz Szwajkowski
Walki Hogo-Semi rocznik 11-12 lat +40kg
1. Fabian Szyjanowicz 2. Konrad Grzenda
3. Kacper Zielkowski
Walki Hogo-Semi rocznik 11-12 lat -40kg
1. Maciej Gańko 2. Krzysztof Steczek
3. Maciej Woźniak
Walki Hogo-Semi rocznik 11-12 lat dziewczyny
1. Kamila Chachlińska 2. Gabriela Suszczyńska
3. Aleksandra Świetlicka
Walki Light-Contact rocznik 13-15 lat
1. Grzegorz Krawczyk 2. Arkadiusz Miszto
3. Miłosz Szwajkowski
Tytuł Najmłodszego Zawodnika przypadł Zosi Szewczak, która ma 3 lata.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodnikom.

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
BIWAK INTEGRACYJNY
W dniach 3-4 października w Szkole Podstawowej w Górkach odbył się biwak integracyjny
dla adeptów Taekwon-do z sekcji klubu Akademii Sztuk Walki. Na biwak stawiło się ponad
40 osób z Brzezin, Cyganki, Dębego Wielkiego, Mińska Mazowieckiego i Stojadeł. Opieką, a także organizacją atrakcji zajęła się kadra
w składzie: Dawid Matwiej (VI dan), Monika
Wtulich (II dan), Joanna Mazurowska (II dan)
i Agnieszka Sawka (4 cup). Akademicką integrację rozpoczął spacer po lesie i zbieranie grzybów.
Potem przyszedł czas na zabawy integracyjne

i wspólne rozgrywki sportowe.
NOWE CZARNE PASY W ASW
Dnia 3 października 2015 roku w Oleśnicy odbył
się egzamin na stopnie mistrzowskie w Polskim
Zrzeszeniu Taekwon-do ITF. Z Akademii Sztuk
Walki do egzaminu podeszli Michał Jabłoński
i Bartłomiej Reda. Dzięki solidnemu przygotowaniu zawodnicy bez trudu poradzili sobie ze
wszystkimi technikami. Finałem egzaminu były testy siły, czyli łamanie desek. Wyniki egzaminu okazał się pozytywny i ASW wzbogaciły
kolejne 2 czarne pasy.
ASW NA PUCHARZE
POLSKI TAEKWON-DO ITF
24 października ekipa Akademii Sztuk Walki pokazała się na II Pucharze Polski Polskiego
Zrzeszenia Taekwon-do w Strzegomiu. ASW
reprezentowali: Oliwia Piotrkowicz, Aleksandra Piotrkowicz, Natalia Michalczyk, Weronika Berdyńska, Armik Badalyan, Jakub Brodzik, Katarzyna Mazurowska i Konrad Mikita. Funkcję kierownika ekipy w zastępstwie
pełniła Joanna Mazurowska (II dan), a sędziego Przemysław Mazurowski (I dan), którzy
dodatkowo odbierali certyfikaty na stopnie
mistrzowskie, które niedawno uzyskali. Zawodnicy spisali się bardzo dobrze, przywożąc
ze sobą do domu aż 12 medali.Weronika Ber-

dyńska zajęła I miejsce w układach kadetów
i III w walkach w hogo. Natalia Michalczyk
zdobyła II miejsce w technikach specjalnych
kadetów. Srebro
w skokach (w kategorii młodzików) trafiło także
w ręce Aleksandry Piotrkowicz.
W układach juniorów młodszych
6-3 cup srebro trafiło w ręce Jakuba
Brodzika, a brąz
przypadł Armikowi Badalyanowi.
Komplet medali
przywiózł Konrad Mikita, gdyż
zajął I miejsce w układach formalnych seniorów 6-3 cup, II miejsce w technikach specjalnych seniorów i III miejsce w walkach light
contact. Także Katarzyna Mazurowska stawała na każdym stopniu podium, zdobywając:
I miejsce w układach 2cup i wyżej, II miejsce w
walkach light contact i III miejsce w technikach
specjalnych juniorek młodszych. Czwarte miejsce w walkach soft-kick młodziczek wywalczyła Oliwia Piotrkowicz.
Serdecznie gratulujemy wyników i zachęcamy
do dalszej pracy i rozwoju w Taekwon-do
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

6 grudnia 2015 roku w hali sportowej w Dębem
Wielkim Akademia Sztuk Walki we współpracy z Gminą Dębe Wielkie zorganizowała już
VIII Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF.
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Monika Wtulich
Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki

Z ŻYCIA SZKÓŁ

ROZGRYWKI O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM ROZSTRZYGNIĘTE Z „U

D

zień 21 listopada 2015 pomimo kiepskiej
pogody nie przeszkodził fanom tenisa stołowego przybyć tak licznie na trzeci – ostatni
już turniej z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Mińskiego organizowanego
przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”.
Rozgrywki odbyły się w dębskiej hali sportowej na 9 stołach tenisowych. Na zwycięzców
czekały dyplomy, statuetki, upominki i przede
wszystkim puchary, które osobiście wręczył
Starosta Miński Antonii Jan Tarczyński w towarzystwie Piotra Wieczorka Członka Zarządu Powiatu oraz Radnego Powiatu, Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie
z Rafałem Wtulichem Pełnomocnikiem ds.
sportu oraz Anny Piotrkowicz Prezesa Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”.
ZWYCIĘZCAMI TEGO TURNIEJU ZOSTALI:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Michał Kowalski - Pustelnik
2. Adrian Kołak – Dębe Wielkie
3. Szymon Ostrowski - Cyganka
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1) Oliwier Makowski – Dębe Wielkie
2) Igor Kuszyp - Latowicz
3) Albert Mielcarz - Pustelnik
III. Kat. Dziewczęta z S.P. oraz Gim.
1) Sylwia Suda - Latowicz

ŚMIECHEM”

2) Aleksandra Królak - Jakubów
3) Czwarnóg Izabela - Jakubów
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1) Krzysztof Gajowniczek - Latowicz
2) Piotr Chabrowski - Żaków
3) Karol Szymczuk – Dębe Wielkie
V. Kat. OPEN
1) Artur Kasprzak – Mińsk Maz.
2) Artur Kietliński - Stanisławów
3) Paweł Parzyszek – Wielgolas
Na zakończenie wręczona została dodatkowa
nagroda dla Najlepszego z Najlepszych w kategorii OPEN, czyli najlepszego zawodnika
w zestawieniu trzech turniejów. Został nim bezapelacyjnie Artur Kietliński ze Stanisławowa.
PRZYPOMNIJMY ZWYCIĘZCÓW
WCZEŚNIEJSZYCH TURNIEJÓW:
I turniej – 29.09.2015:
I.
1.
2.
3.
II.
1)
2)
3)
III.
1)
2)
3)
IV.
1)
2)
3)
V.

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

L

istopadowe dni wniosły do przedszkola wiele informacji o bezpieczeństwie.
Uczestniczyliśmy w teatrzyku pt. „Drogowy
zawrót głowy”, podczas którego małym podopiecznym zostały przekazane wiadomości na
temat właściwego zachowywania się na drodze. Było mnóstwo śmiechu i wspólnej zabawy. Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, na którą maluchy nie mogły się już do-

Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
Szymon Ostrowski - Gorzanka
Adrian Kołak – Dębe Wielkie
Ignacy Kądziela - Choszczówka
Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
Oliwier Makowski – Dębe Wielkie
Albert Mielcarz - Pustelnik
Piotr Kanclerz – Dębe Wielkie
Kat. Dziewczęta z S.P. oraz Gim.
Izabela Czwarnóg - Jakubów
Aleksandra Królak - Jakubów
Ewelina Popławska - Pustelnik
Kat. Chłopcy z Gimnazjum
Karol Szymczuk – Dębe Wielkie
Krystian Ostrowski - Cyganka
Dawid Ostrowski - Cyganka
Kat. OPEN

czekać. Na ten uroczysty
dzień zaproszeni zostali
rodzice, którzy mogli obejrzeć występy artystyczne.
Wielkim testem okazały
się przeszkody, z którymi
przedszkolaki poradzili sobie znakomicie. Pasowanie
zaczarowanym ołówkiem
i wręczenie dyplomu wymalowały na ustach maluchów ogromne uśmiechy. Święto odzyskania
niepodległości przez Polskę to dzień szczególnie obchodzony przez naszych podopiecznych.
Z papierowymi chorągiewkami ruszyliśmy
do sali gimnastycznej na spotkanie z uczniami szkoły podstawowej, aby móc wysłuchiwać pieśni patriotycznych. Wzięliśmy udział
w ogólnopolskim konkursie „Zrób to sam” organizowanym przez portal internetowy buliba.

1)
2)
3)

Makaryk Jarosław - Sulejówek
Kietliński Artur - Sulejówek
Konstanty Janusz – Wielgolas

II Turniej – 24.10.2015
I.
1.
2.
3.
II.
1)
2)
3)
III.
1)
2)
3)
IV.
1)
2)
3)
V.
1)

Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
Szymon Ostrowski - Cyganka
Adrian Kołak – Dębe Wielkie
Michał Kowalski- Pustelnik
Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
Antoni Tkaczyk – Dębe Wielkie
Albert Mielcarz - Pustelnik
Marek Popławski - Pustelnik
Kat. Dziewczęta z S.P. oraz Gim.
Sylwia Suda - Latowicz
Weronika Wadas - Jakubów
Izabela Czwarnóg - Pustelnik
Kat. Chłopcy z Gimnazjum
Karol Szymczuk – Dębe Wielkie
Piotr Gniado – Mińsk Maz.
Krystian Ostrowski - Cyganka
Kat. OPEN
Artur Kasprzak – Mińsk Maz.

pl. Z odpadów i innych materiałów już wcześniej wykorzystywanych stworzyliśmy papierowy teatrzyk, który posłużył później maluchom
do występów teatralnych. Mieliśmy okazję
spotkać się ze strażakiem, który w bardzo rzetelny sposób przedstawił nam jak groźny może
być dla nas czad i co należy zrobić, żeby unikać
tego typu niebezpieczeństw. Uwieńczeniem tej
tematyki było namalowanie farbami wspólnego plakatu. Miłą lekcją okazała się wizyta w
przedszkolu Pani Anny Ziółkowskiej, mamy
naszego przedszkolaka, która w bardzo ciekawy sposób przeprowadziła warsztaty kulinarne

2)
3)

Kietliński Artur - Sulejówek
Konstanty Janusz – Wielgolas

Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki
wparciu wielu instytucji i osób: Powiat Miński
współfinansował projekt, gmina Dębe Wielkie
użyczyła halę sportową, natomiast obsługą turnieju i kawiarenki zajęli się wspaniali wolontariusze.
W turnieju rywalizowało w sumie ponad 200
zawodników, a to pokazuje, że mieszkańcy powiatu mińskiego zarówno młodzież jak i dorośli
lubią aktywnie spędzać czas, co sprzyja promocji
zdrowego typu życia jak i integracji społecznej.

Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”

na temat zdrowych produktów wytwarzanych z
różnych rodzajów mąki. Po przyswojeniu wystarczającej ilości wiedzy rozpoczęliśmy wypiekanie przepysznych ciasteczek owsianych, które
bardzo szybko znikały z talerzyków. Przygotowujemy się na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Tworzenie ozdóbek choinkowych i prac o
tematyce świątecznej wprawia nas w ogromny
zachwyt. Mamy pełne ręce pracy i mnóstwo ciekawych zajęć. A zatem, do dzieła…
Danuta Zduńczyk
Prezes
Marta Kąkol
Sekretarz Stowarzyszenia „Sosenka”

Ss
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W

dniu 22.09.2015 r. odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Bella” zaprezentowane przez grupę teatralną „Moralitet”. Spektakl ukierunkowany był na przeciwdziałanie
agresji i przemocy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2015
r. uczniowie kl. II wraz z wychowawczynią Panią Bożeną Wolszczak zaprezentowali program
artystyczny. Jednocześnie w tym dniu pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet pełnoprawnych uczniów. W zastępstwie dyrektora
szkoły p. Danuta Piotrkowicz dokonała aktu
pasowania. Pierwszaki pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Krajewskiej zaprezentowały program artystyczny, który obejrzeli rodzice
oraz zaproszeni goście: p. Stanisław Mejszuto-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
wicz prezes ZNP. p. Halina Drzazga – dyrektor
SZAS, p. Teresa Pudłowska – emerytowana dyrektor Szkoły w Cygance, p. Zbigniew Siporski – prezes OSP w Cygance. 19.10.2015 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. Tomaszem Justyniarskim, autorem
nowej lektury szkolnej pt. „Psie troski”.
Uczniowie rozmawiali
nt. przyjaźni, miłości,
jak można pomagać
zwierzętom.
20.10.2015 r. społeczność szkolna włączyła się w obchody Dnia
Papieskiego. Program
spotkania został przygotowany w oparciu
o nauczanie Jana Pawła II. Dzieci w swoim
wystąpieniu podkreśliły wielką rolę rodziny,
doceniły wpływ domu
rodzinnego na kształtowanie się osobowości
dziecka.
W przeddzień obchodów Święta Niepodległości 10.11.2015 r. uczniowie kl. III-V przygotowali piękną i wzruszającą lekcję historii pod
kierunkiem p. Moniki Małopolskiej i p. Małgorzaty Tyrańskiej.
25.11.2015 r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla kl. I-VI. Opiekę sprawowali wszyscy nauczyciele, wystrój sali przygotowali uczniowie
kl. VI wraz z p. Karoliną Butą, nad przygoto-

waniem i realizacją wróżb andrzejkowych czuwał p. Michał Dąbrowski.
W ramach współpracy z OSP w Cygance odbyło się spotkanie ze strażakami. Dzieci zdobyły informacje nt. niebezpieczeństwa związanego z czadem. Uczniowie naszej szkoły włączyli
się w akcję pt. „Bez zapachu, bez koloru – Czad
zabójca – bez honoru” pod patronatem Gminy
Dębe Wielkie i Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Dębem Wielkim. Wykonali plakaty pt. „Dom bez czadu”. Pani Joanna Grabarczyk wraz z córką Zuzią z kl. I upiekły „Czadowe ciasto”. Pani Katarzyna Krajewska przygotowała przedstawienie teatralne pt. „Grześ
i czujnik czadu”, które zajęło III miejsce w
gminnym konkursie.
07.12.2015 r. z dalekiej Laponii przybył do naszej szkoły św. Mikołaj. Wszystkie dzieci były
grzeczne i dostały słodkie upominki.

Rodzice uczestniczyli w warsztatach dotyczących tematu „Dopalaczy”. Od początku roku szkolnego odbyły się następujące konkursy
plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia”, „Jan
Paweł II w oczach dzieci” oraz „Konkurs różańcowy”, „Wiedzy o życiu Jana Pawła II”,
„Uszyj misia”. Dzieci z kl. O-III systematycznie
uczestniczą w zajęciach na basen. Pod kierunkiem instruktora p. Michała Guzik doskonalą
umiejętności pływania.
w/z Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Cygance
Danuta Piotrkowicz
dr Monika Małopolska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

W

rzesień, październik, listopad - te trzy
miesiące uczniom i pracownikom szkoły
w Rudzie minęły niezwykle szybko, bo działo
się u nas wiele. Każdy kolejny dzień przynosił
nowe doświadczenia i stawiał kolejne wyzwania. Na nudę i lenistwo czasu nie było i nie ma.
CO SIĘ U NAS DZIAŁO?
Od początku roku szkolnego ciężko pracowaliśmy, dzieląc czas między naukę i organizację
IV Wielkiej Ziemniaczanej Gali. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu rodziców, ich pomysłowości i pracy , impreza bardzo się udała i
20 września gościliśmy wielu amatorów tradycyjnej kuchni i dobrej zabawy.
Jeszcze w powietrzu unosił się zapach pieczonych ziemniaków, a już pierwszoklasiści
i przedszkolaki rozpoczęli przygotowania do
niezwykle ważnej dla nich uroczystości, jaką jest pasowanie na ucznia i przedszkolaka,
a uczniowie klas IV - VI, pod czujnym okiem
opiekunek SU, przygotowali program arty-

styczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień
Jedzenia Jabłek. Pięknymi, czerwonymi
i bardzo smacznymi owocami byli częstowani
wszyscy, którzy 18 września zawitali w gościnne progi naszej szkoły tj. rodzice, babcie, dziadkowie, kurierzy i oczywiście wszyscy uczniowie i pracownicy.
11 listopada, podczas uroczystości zorganizowanej w Kościele pod wezwaniem Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli,
wspólnie z mieszkańcami okolicznych miejscowości i w obecności zaproszonych gości, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Pokazaliśmy moment upadku Rzeczypospolitej, odwagę jej synów, cierpienie i rozterki matek
i żon żołnierzy, ale wyśpiewaliśmy też radość
i dumę z bycia Polką i Polakiem. Na zakończenie uroczystości, po symbolicznych życzeniach
dla Ojczyzny, wręczyliśmy wszystkim zebranym biało - czerwone kwiaty, wykonane przez
naszych uczniów.
13 listopada obchodziliśmy, po raz
pierwszy, Dzień Dobrego Słowa, a 20 listopada Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka.
Przez przedstawicieli
SU został odczytany
list Rzecznika Praw
Dziecka.
Nie zapomnieliśmy
również o wiernym
przyjacielu wszystkich dzieci, obchodząc 25 listopada
Dzień Pluszowego
Misia. Przystąpiliśmy do akcji „Góra
Grosza”, kontynu-
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ujemy „W-f z klasą”, dzieci z oddziałów przedszkolnych rywalizowały w ramach Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków. Wybraliśmy
„Książki naszych marzeń” teraz chętnie zaglądamy do biblioteki by po nie sięgać.

„Coś z niczego” w ramach konkursu ekologicznego. Po warsztatach z ornitologiem, przed piątoklasistami, ptaki nie maja już tajemnic.
Wróżby andrzejkowe pozwoliły z przymrużeniem oka spojrzeć w przyszłość, a zorganizo-

Spotkanie z komendantem gminnym OG
ZOSP RP w Dębem Wielkim druhem Grzegorzem Ostrowskim pozwoliło nam zrozumieć,
jak niebezpiecznym zabójcą jest tlenek węgla,
a „czadowe konkursy” zmobilizowały do zgłębienia wiedzy na ten temat. Konkurs „Bezpieczna przerwa” mobilizuje do dobrego zachowania nie tylko na lekcjach, a atrakcyjne nagrody wzmagają rywalizację klas.
Czytaliśmy utwory księdza Jana Twardowskiego, a Zuzanna Garbecka reprezentowała
naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania , zdobywając wyróżnienie.
Wiedzę przyrodniczą pozwolił zweryfikować
„Ekożaczek”, natomiast kreatywnością i bogatą wyobraźnią można się było wykazać, robiąc

wana z tej okazji dyskoteka dostarczyła mnóstwa pozytywnej energii. Endorfiny, które się
podczas niej wytworzyły, utrzymały wszystkich jej uczestników w dobrym humorze przez
kilka następnych dni.
Za nami mikołajki. Jedni otrzymajli prezenty
- niespodzianki, inni wyjechali na wycieczki.
Wszyscy cieszyli się, bo już wkrótce ..... przerwa świąteczna i odrobina wytchnienia od nauki, czas na wzmocnienie sił przed trudnym
czasem, jakim jest koniec semestru.
Zebrała i opracowała

Pani Elżbieta Zgódka

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

D

rugi miesiąc nauki upłynął na wielu interesujących spotkaniach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Uczniowie klas
szóstych dla upamiętnienia walk, które miały
miejsce w Dębem Wielkim wybrali się na rajd
rowerowy. Dzięki interesującym opowieściom
naszego miejscowego znawcy historii p. Jana
Majszyka mieli okazję zapoznać się z przeszłością. Klasy trzecie wybrały się natomiast do fabryki bombek SILVERADO w Józefowie. Tam
odwiedziły pracownię dmuchaczy, warsztat
w którym srebrzy się bombki, pokój, w którym dekoruje się ozdoby choinkowe. Zachwyt
wzbudziły przepiękne, oryginalne bombki. Piąto i szóstoklasiści wybrali się na wycieczkę do
Krainy Przygód. To wyprawa dla dzieci z wyjątkową energią i temperamentem. Po przyjeździe na miejsce uczestnicy zostali podzieleni
na grupy i pod opieką wychowawców rozpoczęli zwiedzanie i zabawy w terenie. Jedną z z
atrakcji była Tyrolka - czyli zjazd na linie. To
90 metrów pędu w przestworzach. Nie wszyscy byli tak odważni, by spróbować swoich
sił w tej konkurencji. Następnie szaleliśmy na
quadach oraz mogliśmy poczuć się jak Robin
Hood strzelając z łuku w środek tarczy. Grupa
uczniów ze szkolnego Caritas z opiekunami
p. Anną Skorupa, p. Hanną Puła, p. Renatą Dołkowską uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie. Idea
niesienia pomocy i przekazywania Bożego Miłosierdzie połączyła w Rzeszowskiej Hali „Podpromie” ok. 2,5 tysiąca wolontariuszy SKC
z całej Polski. W czasie naszego pielgrzymowania mieliśmy możliwość zobaczenia ciekawych
miejsc i obejrzenia interesujących pokazów.
Nasi wolontariusze włączyli się także w akcję charytatywną „Niedziela chleba”. Zebrane
datki posłużą pomocy, najbardziej potrzebującym parafianom. W naszej szkole są też takie
dni, kiedy panuje rozśpiewana atmosfera, a to
wszystko za sprawą koncertu zespołu „Limbos”. Uczniowie z radością uczestniczyli w tej
nietypowej lekcji muzyki. Wszyscy dobrze się
bawili, co było słychać, gdyż wraz z wokalistą
śpiewali znane i lubiane piosenki. Dzięki takim
spotkaniom dzieci nie tylko mogą miło i radośnie spędzić czas, ale przede wszystkim dowiedzieć się czegoś o muzyce klasycznej, jazzowej i rokowej. Zespół „Orkiestra Dni Naszych”
również śpiewająco zaprezentował bardzo ciekawy program profilaktyczny dotyczący zdrowego trybu życia. Wszystko zostało przekazane w sposób zrozumiały dla uczniów. Jurek-Ogórek, Pirat oraz Kubuś wyjaśnili uczniom
jak ważny jest w życiu ruch i dbanie o czystość
naszego ciała oraz co tracimy siedząc całe dnie
przed komputerem. Pluszowy miś to najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Aby uczcić
jego dzień, dzieci przybyły do szkoły ze swoimi pluszakami. Poznały historię święta, opowiadały o swoich maskotkach, opisywały ich
wygląd. Wspólnie z misiami, dzieci z zerówek
bawiły się i tańczyły przy piosence „Pokochaj
pluszowego misia”, słuchały opowiadań o Kubusiu Puchatku czytanych przez panie wychowawczynie. Uśmiechnięte i zadowolone miny
dzieci świadczyły o tym, że mile spędziły czas
świętując dzień ulubionego pluszowego misia.
5 listopada w świetlicy odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów klas pierwszych na świetlika. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci
do grona świetlicowego musieliśmy poddać ich
kilku próbom. Nad wszystkim czuwały wróżki kwiatowe i mała żabka. Obserwowały, jak
dzieci sobie radzą. Na początku sprawdziliśmy,
czy dzieci dobrze znają regulamin świetlicowy.
Okazało się, że wszyscy znają go świetnie. By-

ły też próba szybkości, próba smaku i zwinności. Najwięcej emocji wzbudziła próba odwagi.
Wszystkie dzieci z powodzeniem przeszły wyznaczone próby. Odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym każde dziecko otrzymało drobny upominek wykonany przez kolegów z drugich klas.
REKORD GUINNESSA
6 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w próbie bicia Rekordu Guinnessa „Największa lekcja gotowania zdrowego śniadania
- wiele lokalizacji”. Wydarzenie było realizowane w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”, którego organizatorem jest
Partnerstwo dla Zdrowia. W sali gimnastycznej zgromadziło się 211 uczniów klas 0-III biorących udział w próbie oraz zaproszeni
goście. Świadkami próby bicia Rekordu
Guinnessa byli wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz inspektor ds. promocji kultury gminy pani
Anna Piotrkowicz. Próbę obserwowali również licznie zgromadzeni rodzice
i nauczyciele. Wydarzenie rozpoczęło
się o godzinie 10.00. Zadaniem uczestników było zrobienie z przygotowanych wcześniej składników trzech potraw. Wszystkie
dzieci pracowały z wielkim zapałem. Kolejno
powstawały zdrowe, pięknie dekorowane potrawy. Presja kamer nagrywających całe wydarzenie, błysku fleszy nie speszyła żadnego
z małych kucharzy. Poprzez swoje zaangażowanie dzieci chciały pokazać całemu światu,
że doskonale wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia! Próba bicia Rekordu Guinnessa Śniadanie Daje Moc trwała 44 minut i
32 sekundy. Potem wszyscy uczestnicy z przyjemnością mogli spożyć swoje własnoręcznie
przygotowane zdrowe śniadanie, którym zostali również poczęstowani przybyli goście oraz
starsi koledzy ze świetlicy szkolnej. Pierwszoklasiści z naszej szkoły od 22 października
są już pełnoprawnymi uczniami. To właśnie
tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia. Był to wyjątkowy dzień, podczas którego wszystkie pierwszaki udowodniły, że potrafią śpiewać, tańczyć oraz pracować. Dzięki
swoim paniom pokazały, że wszystko to już potrafią. Nasze maluchy odwiedził także bajkowy
Pinokio, który przekonywał je, że w szkole jest
fajnie i sympatycznie. Po tej wizycie nadszedł
czas na najważniejsze wydarzenie tego dnia –
pasowanie na ucznia. Pan dyrektor dotykając
specjalnym ołówkiem każdego ucznia sprawiał,
że stawał się on poważnym pierwszakiem, który po przeprowadzeniu przez panią dyrektor
Agnieszkę Wojdę przez symboliczną bramkę
wstępował do społeczności szkolnej. Wszystko to dokonywało się w obecności znamienitych gości oraz rodziców. Następnie odbyło się
uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu jego treści dzieci złożyły przysięgę na sztandar szkoły.
Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym
Polakiem. Aby pierwszaki dobrze czuły się
w społeczności szkolnej szóstoklasiści przygotowali dla nich drobne upominki. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
LIST Z PAŁACU BUCKINGHAM
List opatrzony pieczęcią Wielkiej Brytanii
z Pałacu Buckingham był wielką niespodzianką dla naszej szkoły. Otóż okazało się, że to sama Królowa Elżbieta II odpowiedziała na życzenia, które dwóch uczniów wysłało z okazji
63 rocznicy panowania na tronie Wielkiej Brytanii. Uczniowie Kacper Przasnek i Rafał Pajor
wraz z nauczycielką języka angielskiego Elż-

bietą Tomczuk - pomysłodawczynią, mieli cichą nadzieję
na otrzymanie odpowiedzi na
wysłany list. List podpisuje lady-in-waiting, czyli asystentka
dworska. Dziękuje ona w imieniu Królowej za
otrzymane życzenia. Chociaż korespondencja
miała charakter formalny wywołała ogromną
radość.
25-LECIE NADANIA SZKOLE
IMIENIA I WRĘCZENIA SZTANDARU
Wielkim wydarzeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci było 25-lecie nadania
szkole imienia i wręczenia sztandaru. Jubileusz rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, po której udaliśmy się do hali sportowej
na dalszą część obchodów. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas byli dyrektorzy,
ksiądz prałat Tadeusz Armijak, który w latach
90-tych pełnił funkcję proboszcza w parafii,
wójt gminy pan Krzysztof Kalinowski, reprezentanci OSP oraz Żandarmerii Wojskowej,
radni gminy i powiatu, poczty sztandarowe
gminnych szkół, uczniowie i rodzice. Wszyscy z sentymentem wspominali minione lata
i zwracali uwagę na to, jak zmieniła się szkoła przez te 25 lat. Po przemówieniach nadszedł
czas na podziękowania przyjaciołom placówki. Otrzymali oni statuetki jako wyraz naszej
wdzięczności za ciepłe słowa, życzliwą aprobatę dla naszych działań, co jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak
najlepiej wykonywać swoją pracę. Po części
oficjalnej nadszedł czas na występ artystyczny. Uczniowie piosenką, wierszami i krótkimi
scenkami przedstawili „życie szkoły” widziane oczami ucznia i nauczyciela. Całość uroczystości uświetnił piękny, pyszny tort, który został ufundowany przez Stowarzyszenie „Szkoła
z Uśmiechem”. Wszyscy goście mogli także
obejrzeć kroniki szkolne, Izbę Pamięci Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz prace uczniów.
W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy jak najserdeczniej podziękować za uświetnienie swoją obecnością tej ważnej dla nas uroczystości. Relacja filmowa: www.youtube.com/
watch?v=_KnUpR_PNsM
SUKCESY SPORTOWE
Zakończyły się zmagania w piłce ręcznej
chłopców. Nasi zawodnicy po dwóch seriach
eliminacyjnych dotarli do finału rozgrywek,
który odbył się 18 listopada. Po zaciętej walce
drużyna SP Dębe Wielkie uplasowała się na
czwartej pozycji w powiecie i zdobyła pamiątkowy puchar. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
5 i 10 października odbyły się rozgrywki piłki
nożnej chłopców. Nasza drużyna dwukrotnie

udowodniła, że jest w dobrej formie awansując
tym samym do następnej fazy rozgrywek.
29 września nasi uczniowie wzięli udział w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim. Startowało
wielu uczniów ze szkół podstawowych. Uczennica naszej szkoły - Zosia Bałtycka z klasy VIa
zajęła 7 miejsce w powiecie.
22 września miało miejsce niezwykłe sportowe wydarzenie „Międzynarodowe Zawody
Lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka”. Nasi uczniowie zmagali się ze swoimi
rówieśnikami z: Białorusi, Rosji, Litwy i województwa siedleckiego. Na siedleckim stadionie
przy ul. Prusa 6 naszą szkołę reprezentowało
9 zawodników. Po sportowych zmaganiach medale zdobyli Mateusz Ambrożkiewicz i Maksymilian Lisiewski zajmując II miejsce oraz Mateusz Piotrkowicz III miejsce.
KONKURSY
W terminie 2–10 listopada odbył się w naszej
szkole konkurs plastyczny dla klas I – III „Wołyńska Brygada Kawalerii – patron naszej szkoły”. Był on przygotowaniem do uroczystych obchodów 25- lecia nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. Na konkurs wpłynęło ponad
140 prac. Komisja konkursowa wytypowała
prace do nagród i wyróżnień. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane były podczas Święta Szkoły.
Konkurs „Can you spell it” dla klas piątych
Literowanie wyrazów to jedna z podstawowych umiejętności w języku angielskim.
Uczniowie ćwiczą ją od początku nauki. Poziom przygotowania uczestników był tak wysoki, że organizatorki musiały przeprowadzić
dodatkową rundę, aby wyłonić zwycięzców.
I tak I miejsce zajęła Anna Matejak z klasy Vb,
II miejsce Julia Mirosz z klasy Va, natomiast
III miejsce Krzysztof Łysik z klasy Vb.
Konkurs „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”
Etap szkolny.
I miejsce: Julia Skolimowska, Magda Paplak,
Patrycja Melkowska, Mateusz Jóźwiak
II miejsce: Patrycja Szczepanik, Maria Koźlak,
Kinga Kostecka, Julita Piotrkowicz, Zosia Batycka, Julia Szafrankiewicz, Zuzia Bartnicka
III miejsce: Kamila Ławecka, Julia Woźnica
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym sympatykom życzymy pogody ducha, radości i ciepła rodzinnego,
a także samych sukcesów w 2016 roku.
Zebrała i opracowała
Pani Julita Winiarek-Cyran
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

S

zybko minęły trzy miesiące nauki, a więc
przyszedł czas na kolejne podsumowania
i informacje na temat tego, co nowego dzieje
się w naszej szkole. A ta znowu wypiękniała…
W poprzednim numerze Biuletynu chwaliliśmy
się estetyczną elewacją budynku gimnazjum,
a teraz nadarza się okazja, by wspomnieć
o dwóch nowych elementach dekoracyjnych
na parterze. Pierwszy z nich to fototapeta
z napisem „Primus inter pares”, przedstawiająca chłopca z walizką, która ma symbolizować
wiedzę i wartości, w jakie chcieliśmy wyposażyć ucznia naszej szkoły przez lata pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uhonorowaliśmy
w ten sposób naszych najlepszych absolwentów, ale także chcieliśmy pokazać obecnym
uczniom, że warto wzorować się na najlepszych. Udało nam się dotrzeć do większości
z nich, zdobyć fotografie oraz uzyskać informacje na temat tego, jak potoczyły się ich losy.
Cieszymy się, że udało im się „obronić” dobre
wyniki na kolejnym etapie edukacyjnym, skończyć szkoły średnie i renomowane uczelnie.
Tych, którzy nie widzieli jeszcze swoich podobizn, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
gimnazjum. Z kolei druga z fototapet przedstawia schody. Umieszczono na niej informacje na temat koncepcji naszej pracy oraz model
absolwenta, jaki powinien opuścić mury naszej szkoły, dzięki zastosowaniu odpowiednich
form i metod oddziaływań pedagogicznych
i wychowawczych. Jeszcze niedawno niektórzy
z nas aklimatyzowali się w nowym miejscu, byli objęci programem „Miękki desant”, a już teraz wszyscy pracują pełną parą. „Pierwszaki”
30 września zostały przyjęte do grona społeczności gimnazjum, a nowo wybrani członkowie
SU Damian Woźnica, Zuzanna Kalinowska
i Aleksandra Jackiewicz uroczyście zaprzysiężeni. Uczniowie klas I, czyli główni „bohaterowie” uroczystości, w obecności p. Krzysztofa
Reka- dyrektora, p. Olgi Laskowskiej- wicedyrektora, rodziców, zaproszonych gości oraz wychowawczyń: p. Beaty Cyranowicz, p. Marleny
Pilarskiej, p. Sylwii Potapczuk i p. Agaty Miki-Orłowskiej przyrzekli 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. Relacja filmowa z wydarzenia:
www.youtube.com/watch?v=V1haW4kukTM.
Nasza społeczność brała także udział w uroczystej akademii przygotowanej z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, podczas której dyrekcja
szkoły, nauczyciele i uczniowie złożyli sobie
serdeczne życzenia, a p. Krzysztof Kalinowski wręczył Nagrody Wójta p. Małgorzacie Bedyńskiej i Agnieszce Miros-Kot. Za nami także
kolejne konkursy wewnątrzszkolne, dzięki którym mają szansę wykazać się swymi szczególnymi predyspozycjami uczniowie zdolni. Konkurs Pięknego Czytania dla klas pierwszych organizowany przez p. Bożenę Caban-Drzewiń-

ską jest już tradycją naszego gimnazjum. 23
października odbyła się piąta edycja zmagań,
a przystąpiło do nich 9 osób. Jurorami byli:
p. Agnieszka Wielgo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Marlena Pilarska – nauczycielka języka polskiego oraz pan dyrektor Krzysztof Rek. Pierwsza część polegała na
przeczytaniu przygotowanego wcześniej fragmentu powieści, druga – tekstu zaproponowanego przez organizatora, a trzecia dała uczestnikom i widzom najwięcej radości, ponieważ
dzięki łamańcom językowym sprawdzano dykcję i płynność wymowy. Zdaniem jurorów najlepiej z zadaniami poradziła sobie i zajęła
I miejsce – Aleksandra Szymczuk kl. Ia, Michał Laskus kl. Ib uplasował się za nią, a Adrian
Konieczny kl. Ib znalazł się na trzecim miejscu.
Zwyciężczyni, czyli Aleksandra Szymczuk
oraz Kacper Chodkowski kl. IIa mieli także
okazję pokazać swe umiejętności 17 listopada
w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania
Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego w Mińsku Mazowieckim. Przygotowywali się pod
kierunkiem p. Bożeny Caban- Drzewńskiej i p.
Beaty Piraszewskiej. Październik i listopad to
także czas konkursów przedmiotowych przygotowanych przez Mazowieckie Kuratorium
Oświaty. Uczniowi naszej szkoły - Bartłomiejowi Milewskiemu kl. IIIa udało się zakwalifikować do etapu rejonowego konkursu języka
angielskiego. Z niecierpliwością czekamy na
wyniki. Braliśmy także udział w eliminacjach
powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży w Mińsku
Mazowieckim. W tym roku reprezentowała nas
Klaudia Jadczak z kl. IIb przygotowywana do
występu przez p. Marlenę Pilarską. Wygłaszając gawędę „Olesin… Zwykła, niezwykła miejscowość”, „wygadała” sobie nagrodę specjalną
Wójta Gminy Dębe Wielkie - otrzymała okolicznościowy dyplom oraz talon na zakup książek. Gimnazjaliści brali także udział w konkursach zewnątrzszkolnych, podczas których mogli wykazać się umiejętnościami wokalnymi,
szlifowanymi pod kierunkiem p. Doroty Późnieckiej. Pierwszy z nich – II Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2015”
organizowany przez Gminne Centrum Kultury
w Halinowie odbył się 17 października w Michałowie. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Ambroziak, Karolina Bakuła, Katarzyna Mazurowska i Milena Zgódka oraz Oliwia
Bylinka z kl. IIa. Ta ostatnia zajęła III miejsce
w kategorii: młodzież gimnazjalna. Nie mogło
nas zabraknąć podczas przesłuchań do XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, jakie odbywały się w dniach 21-24
listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej.
W konkursie wzięły udział 4 uczennice naszej
szkoły: Aleksandra Ambroziak, Karolina Bakuła, Oliwia Bylinka oraz Katarzyna Mazurowska i właśnie Kasia „wyśpiewała” III miejsce, wykonując utwór „ Tango na głos, orkiestrę
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i jeszcze jeden głos”. Ta utalentowana wokalnie
uczennica serce lokalnej publiczności zdobyła
już wcześniej – podczas wieczornicy z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się dn. 11 listopada w kościele pw. Św. Ap.
Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Było nam
szczególnie miło, że zebrała się wtedy publiczność wielopokoleniowa – przybyli rówieśnicy,
ale także rodzice i dziadkowie naszych gimnazjalistów, przyzwyczajeni już od kilku lat do
takiej formy obchodów święta na terenie gminy: uroczystości środowiskowej poprzedzonej
Mszą Św. celebrowaną w intencji Ojczyzny
z udziałem pocztów sztandarowych oraz władz
samorządowych. Uczniowie pod kierunkiem
p. Doroty Późnieckiej, p. Beaty Piraszewskiej
i p. Marleny Pilarskiej przygotowali program
pt. „Gdy myślę… Ojczyzna”. Wiersze przeplatały się z nastrojowymi pieśniami w wykonaniu

ści, równości i sprawiedliwości, a także dawała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
językowych. Wielbiciele historii współczesnej
z pewnością zaś byli zadowoleni z wyjazdu do
Muzeum Powstania Warszawskiego, na którą zabrała ich 5 listopada p. Anna Sadowska.
Uczniowie poznawali eksponaty, robili sobie
zdjęcia np. w motocyklach sprzed lat, mogli
wejść do zrekonstruowanego kanału, a przede
wszystkim posłuchać relacji powstańca
– uczestnika wydarzeń sprzed lat. Z kolei dn.
20 listopada uczniowie klas III mieli odwiedzili Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.
Grupa obejrzała sale sądowe, areszt. Przy pani sędzi, która poprowadziła krótką pogadankę,
uczniowie odegrali scenkę w sali sądowej. Były togi, łańcuchy, kajdanki oraz młotek zatwierdzający wyrok. Oczywiście nie zabrakło casusów językowych oraz śmiechu niemal do łez.

solistek i kilkudziesięcioosobowego chóru, a
prezentacja multimedialna mówiła o minionych
wydarzeniach i postaciach, bez których „nie
poznalibyśmy znaczenia słowa wolność”. Młodzież chciała przypomnieć nie tylko o tym, co
miało miejsce w roku 1918r., ale zwróciła uwagę także na to, co działo się później, na trudny czas, gdy znów nam niepodległość dawano
i odbierano, kampanię wrześniową, strajki robotników i studentów w czasie trwania „jedynie słusznego ustroju”, pierwsze wolne wybory w roku 1989. Bo jak mówią słowa piosenki:
„Niepodległość – trudne słowo. Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu? Kto mi wytłumaczy?”…
Nie mogło także zabraknąć wycieczek szkolnych. Szczególnie zadowoleni byli miłośnicy teatru, gdyż uczniowie mogli obejrzeć dwa
spektakle – 26 października „Dziady” w Studio
Buffo w Warszawie oraz dn. 4 listopada sztukę anglojęzyczną „The life and death of Martin
Luther King”. Podczas pierwszej z nich mogli
przypomnieć sobie treść tego dramatu romantycznego, a druga przybliżała im idee wolno-

Ale było nie tylko to, była również prawdziwa,
choć bardzo krótka rozprawa sądowa.
Na początku grudnia przeprowadzone zostaną
próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III, które mają nie tylko sprawdzić ich stan wiedzy, ale
i umiejętność rozwiązywania testów. W ramach
działań profilaktycznych odbyły się pogadanki z policjantami nt. odpowiedzialności karnej
nieletnich, a 7 grudnia czekają nas zajęcia, które
uświadomią nam zagrożenia związane z dopalaczami. Przed nami wkrótce mikołajki – czas
wręczania prezentów, ale i zaplanowane z tej
okazji wycieczki oraz najpiękniejszy czas w roku Święta Bożego Narodzenia, a więc przygotowane specjalnie na tę okazję jasełka oraz wigilijne spotkania klasowe. Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom życzymy zdrowych, spokojnych, radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych,
szczęścia i pomyślności w Nowym Roku.
Zebrała i opracowała
Pani Marlena Pilarska

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
A TYMCZASEM U NAS
..dzieje się wiele ciekawego. Choć zimowa aura przed nami, nie dajemy się zwieść chandrze
i bezczynności. Listopadowe dni minęły niezwykle intensywnie i ciekawie. Zaczął je spektakl profilaktyczny „Drogowy zawrót głowy”mówiący o bezpieczeństwie podczas przechodzenia przez jezdnię. 10 listopada uczciliśmy
Święto Niepodległości krótkim apelem i śpiewem pieśni patriotycznych. Zaś kilka tygodni
później, 25 listopada korytarze szkolne zaroiły się od pluszaków, obchodziliśmy bowiem
Dzień Pluszowego Misia. W tymże dniu nasi
uczniowie obejrzeli także ciekawe warsztaty
o ptakach w ramach projektu „Szkoła na Ptak”,
w którym bierzemy udział. Z kolei 30 listopada
odwiedził nas p. Grzegorz Ostrowski- komen-

dant OSP w Dębem Wielkim zaprezentowawszy pogadankę o niebezpieczeństwie zatrucia
czadem. Ostatni dzień listopada uczciliśmy
wróżbami andrzejkowymi. Było lanie wosku,
wróżenie z fusów, ustawianie butów, rzucanie
skórką od jabłka i wiele innych atrakcyjnych
wróżb. Samorząd Uczniowski, który pracuje
swą pierwszą kadencję również nie próżnuje,
ciekawe dni tematyczne, jak np. Dzień spódnicy czy Dzień Pluszowego Misia umilają życie
szkoły. 9 grudnia wsłuchaliśmy się w koncert
Orkiestry Dni Naszych, który przybliżył nas do
okresu Bożego Narodzenia. Czwarty grudnia
obeszliśmy mikołajkowo- uczniowie w klasach
wraz ze swymi wychowawcami obdarowali się drobnymi upominkami. Przy wigilijnych
stołach w naszych klasach zasiądziemy zaś 22

grudnia.
AKCJE, PROJEKTY,
PRZESIĘWZIĘCIA
…nie omijają także i naszej szkoły.
Jak co roku zbieramy na Górę Grosza- przed nami liczenie monet od
hojnych ofiarodawców (w postaci
uczniów, nauczycieli i Rodziców).
Włączyliśmy się także w akcję „Szlachetna paczka”. Bierzemy udział w
projekcie „Książka naszych marzeń”
, w ramach którego klasa II wraz w
wychowawcą panią Dyrektor Renatą
Osicą – Duszczyk zainscenizowała przedstawienie promujące czytelnictwo. Zostaliśmy zakwalifikowani do projektu „Wiarygodna szkoła” a także „Szkoła na Ptak” Ten ostatni rozbudza wiedzę przyrodniczą o ptakach, ich ochronie i znaczeniu. Roztacza przed nami ciekawe
warsztaty prowadzone przez odwiedzających
nas ornitologów, a także wyposaża w materiały
dydaktyczne.
SZÓSTOKLASIŚCI NA START!
… Nasi przyszli absolwenci zmierzyli się dwukrotnie z próbnym sprawdzianem po klasie szóstej, pierwszym 23 listopada z wydawnictwem
Nowa Era, drugim 3 grudnia z wydawnictwem
WSiP. To jeszcze nie koniec zmagań, bowiem
w kwietniu czeka ich prawdziwe starcie i prawdziwy sprawdzian umiejętności.
SUKCESY CIESZĄ…
…nas w szczególny sposób. Nasi wychowankowie nie próżnują. Możemy poszczycić się
udziałem naszej uczennicy, czwartoklasistki
Nikoli Lewandowskiej w finale konkursu recytatorskiego im. Michaliny Chełmońskiej –

Szczepankowskiej, miał on miejsce 13 listopada br. w Stanisławowie. Nasi zwinni i zdolni
uczniowi mogli wykazać się sprawnością i refleksem w turnieju piłkarskim „ Z podwórka na
stadion” odbytym w dniu 5 listopada.
CO JESZCZE NA NAS CZEKA?
Od stycznia wdrożony będzie w naszej szkole
dziennik elektroniczny. Na styczeń zaplanowaliśmy także zabawę choinkową, połączoną
z częścią artystyczną, tańcami, wizytą św. Mikołaja i oczywiście paczkami dla uczniów. Nie
zapominamy też o wycieczkach, mamy nadzieję, że zdominują one drugie półrocze roku
szkolnego, już 12 stycznia wyruszamy do centrum Nauki Kopernik!

Zebrała i opracowała:
Katarzyna Wolska
Nauczyciel j. polskiego

W GMINNYM PRZEDSZKOLU

N

a początku października w grupie starszej odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców pt. „DRZEWA OWOCOWE”. Rodzice
mieli okazję zaobserwować, jak bawią się ich
dzieci w grupie i w jaki sposób zdobywają nowe wiadomości. 9 października z okazji Światowego Dnia Poczty i Dnia Znaczka przedszkolaki udały się do Urzędu Pocztowego. Poznały,
na czym polega praca osób tam zatrudnionych
i złożyły serdeczne życzenia dla wszystkich
pracowników. Pamiętając o Dniu Drzewa (12
października) obie grupy wiekowe wraz z nauczycielkami posadziły w ogrodzie przedszkolnym młode drzewko. Z tej okazji gościliśmy
również leśnika Pana Andrzeja Perzanowskiego. Ostatniego dnia października udaliśmy się
na cmentarz, gdzie dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza
z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych. 05
listopada obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. W tym

dniu przedszkolaki przyszły przebrane za ulubionego bohatera z bajki. Bawiły się przy wesołej muzyce i prezentowały swoje kostiumy
przed wszystkimi dziećmi. W listopadzie odbyła się dla „Maluszków” jedna z najważniejszych
uroczystości przedszkolnych a mianowicie PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Podczas uroczystości dzieci przebrane za krasnoludków przedstawiły program artystyczny, po
czym Dyrektor Przedszkola Pani Alicja Zając,
dokonała pasowania każdego przedszkolaka.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplom oraz upominek ufundowany przez
rodziców. 25 listopada z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA na wszelkich zajęciach towarzyszyły dzieciom przyniesione z domu przytulanki. W dniu
30 listopada odbyła się u nas ZABAWA ANDRZEJKOWA. Podczas zabawy dzieci poznały zwyczaje i tradycje związane z andrzejkami,
były tańce, wróżby i przepowiednie dotyczą-

ce wykonywanego w przyszłości zawodu. Zabawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem,
w przygotowanie którego włączyli się rodzice,
za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. W tym
dniu również gościliśmy w przedszkolu psycholog Panią Katarzynę Rek Bakułę, która wygłosiła dla rodziców prelekcję na temat „ JAK
MĄDRZE KOCHAĆ I WYCHOWYWAĆ”.
Zarówno w październiku jak i w listopadzie
bawiliśmy się w kolorowe dni. W październiku
był to kolor brązowy, a w listopadzie - kolor
szary.
W ciągu tych dwóch miesięcy przedszkolaki obejrzały przedstawienia teatralne tj. „Calineczka”, „Przygoda Koziołka Matołka”, „Cenne rady” . Uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podobnie jak w roku ubiegłym kontynuujemy
zbiórkę nakrętek plastikowych, by wspomóc leczenie i rehabilitację chorej dziewczynki, a tak-

że rozpoczęliśmy już coroczną ogólnopolską
akcję „GÓRA GROSZA”.
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole włączyło się do akcji „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM”. Realizację akcji rozpoczął zaproszony do przedszkola gość specjalny - Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, który w ramach realizacji tematyki kompleksowej przeczytał dzieciom wybraną
historię KOZIOŁKA MATOŁKA. Mamy nadzieję, że do tej akcji włączą się również rodzice. Serdecznie zapraszamy.
Obecnie obie grupy wiekowe przygotowują prace na Gminny Konkurs Plastyczny pt.
„DOM BEZ CZADU” organizowany przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Dębem Wielkim.
Z niecierpliwością również czekamy na wizytę
św. Mikołaja w naszym przedszkolu.
Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola
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UWAGA!

OD 1 STYCZNIA 2016R. OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW

UWAGA!

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
NOWE

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

TELEFON

STANOWISKO

WEW.

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

25 756 47 39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

136

25 756 47 36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska
Zastępstwo
Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

25 756 47 00

100

25 756 47 39

139

25 756 47 39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

138

25 756 47 38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

25 756 47 40

140

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

25 756 47 40

140

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

135

25 756 47 35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

25 756 47 41

141

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata
Wojdyga

25 756 47 41

141

25 756 47 41

141

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

25 756 47 38

138

Insp. ds. obsługi kasowej

25 756 47 38

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

138
128

25 756 47 38
25 756 47 28

138

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

Stanisław Kierat

Główny specjalista ds. prawnych i BHP

Aleksandra Nowak

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

Marzena Rogala

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji
gminy

25 756 47 36

TELEFON

WEW.

25 757 70 54

25 756 47 46

146

25 757 70 57

25 756 47 47

147

25 740 51 55

25 756 47 66

166

25 757 77 26

25 756 47 59

159

25 757 70 57

25 756 47 55

155

25 757 70 57

25 756 47 47

147

25 757 70 57

25 756 47 47

147

147

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

Starszy pracownik socjalny

Jolanta Malesa-Gajc

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska
SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

Główna Księgowa

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła
KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”

Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
KLUB PRACY

128
Specjalista pracy socjalnej

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI
Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

TELEFON

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Bożena Kot

Piotr Rosik

IMIĘ I NAZWISKO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

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

Młodszy księgowy

NOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

136

25 756 47 36

Danuta Bogdanowicz
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

136

25 756 47 33

133

25 756 47 33

133

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

133

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

25 756 47 35

135

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

25 756 47 29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 49

149

25 756 47 49

149

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

25 756 47 00

100

Młodszy referent ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 42

biuro
podawcze

25 756 47 27

127

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

Rafał Wtulich

738 49 39 59

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

25 756 47 47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

25 756 47 45

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

25 756 47 45

145

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 31

25 756 47 57

157

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

25 756 47 44

144

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 757 70 58

25 756 47 45

145

I POWIATOWY TEST WIEDZY HISTORYCZNEJ -BITWA MIAST I GMIN:

Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek!

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

25 756 47 51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

25 756 47 03

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

25 756 47 50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

25 756 47 50

150

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

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta
Nowak

25 756 47 53

153

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień
publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

25 756 47 53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

25 756 47 48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

156

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony
zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

156

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

148

25 756 47 48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

132

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

130

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania
kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

152

25 756 47 68

168

KONSULTACJE W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień mieści się w KLUBIE „DZIUPLA” wejście od
ul. Szkolnej. Konsultacji udziela Pan Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1600. Konsultacje prowadzone są w zakresie: uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia, przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej Perzanowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 900 – 1100
w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
3. Pracownik Terenowego Zespołu Doradczego
w Mińsku Mazowieckim - Główny doradca rolniczy
Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur w każdy wtorek
w pok. 28 w godzinach 800 – 1600 w Urzędzie Gminy
Dębe Wielkie. Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie: - technologii produkcji rolni-

czej; wsparcia rozwoju wsi w ramach PROW; ekonomikirachunkowości i organizacji gospodarstw
rolnych,; ekologii i ochrony środowiska, w tym programów rolno środowiskowych; pomoc w wypełnianiu wniosków przy ubieganiu się o fundusze UE;
organizowanie kursu uprawniającego do zakupu i
stosowania środków ochrony roślin.
4. Zastępca Przewodniczącej Gminnej Spółki
Wodnej, Pan Henryk Smuga, przyjmuje w pok. 28
I piętro w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie
w środy i czwartki 10 00- 1400.
5. Spotkania Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło nr 3 Dębe Wielkie odbywają się
w pomieszczeniu obok Klubu „Dziupla” wejście od
ulicy Szkolnej.

P

Transmisja na żywo: www.lokalnie.tv
Rezerwacja miejsc na widowni (MDK Mińsk Mazowiecki): 518 749 477

o raz pierwszy w historii powiatu mińskiego odbędzie się test wiedzy historycznej „Bitwa Miast”transmitowany na żywo w lokalnej telewizji internetowej, dzięki czemu każdy w powiecie będzie mógł kibicować zawodnikom.
Reprezentacje każdego miasta / gminy będą rywalizować jako trzyosobowe drużyny, gdzie przewodniczącym będzie burmistrz bądź wójt. Sprawdzimy wiedzę z zakresu historii Polski XX i XXI wieku.
Całość będzie podzielona na 3 rundy oraz finał. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na dowolny cel charytatywny związany z reprezentowaną przez nią miejscowością.
Całość odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim z udziałem publiczności.
Dzięki transmisji całego wydarzenia na żywo większa część widzów będzie mogła śledzić zmagania
uczestników na swoich komputerach, tabletach oraz smartfonach.
Wygrana drużyna otrzyma nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na cel charytatywny!

