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WYDARZENIA
29-30 MARCA 2014R.
OBCHODY 183 ROCZNICY
BITWY POD DĘBEM WIELKIM
3 MAJA 2013R.
GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZAPOWIEDZI

24 MAJA 2014R.
„POLSKA BIEGA-BIEG WIOSNY 2014”

29 CZERWCA 2014R.
ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE,
ZAWODY KOLARSKIE

7 CZERWCA 2014R.
XII PIKNIK RODZINNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DĘBEM WIELKIM

14 WRZEŚNIA 2014R.
OBCHODY 75 ROCZNICY
BITWY POD DĘBEM WIELKIM

8 CZERWCA 2014R.
POWIATOWE ŚWIĘTO STRAŻAKA,
JUBILEUSZ 40 - LECIA ODDZIAŁU GMINNEGO
ZOSP RP W DĘBEM WIELKIM
13 CZERWCA 2014R.
OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
W CYGANCE

24h

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

D

zięki wczesnej wiośnie
w tym roku dosyć szybko
udało się rozpocząć po zimie
prace drogowe. Najbardziej widocznym ale też najbardziej pracochłonnym zadaniem było wykonanie nakładek asfaltowych
(w dwóch warstwach) na ul. Starzeńskiego i ul. Leśnej w Rudzie,
ul. Piastowskiej w Bykowiźnie,
ul. Wybranieckich w Cygance.
W sumie ułożono asfalt na długości ok. 2,3km. Dzięki temu
dojazd do Mińska Mazowieckiego przez Rudę, Bykowiznę
i Kędzierak odbywa się sprawnie i bez obawy o uszkodzenie
zawieszenia. Wykonanie nakładek asfaltowych poprzedzone
było wymianą przepustów pod
drogą oraz wykonaniem podbudowy w miejscach gdzie to było konieczne. Do końca czerwca
udało się także rozwieźć większość materiału drogowego
w ramach funduszu sołeckiego.
Aktualnie prowadzone jest koszenie poboczy i naprawy lokalnych uszkodzeń asfaltu w pozostałych sołectwach.
Ten rok jest bardzo obfity
w różnego rodzaju inwestycje:
Ukończono budowę wielofunkcyjnego boiska i bieżni przy
Szkole Podstawowej w Cygance, rozpoczęła się tegoroczna
dobudowa oświetlenia, powsta-

Święto Strażaka, w czasie którego wręczono medale zasłużonych ochotnikom i zawodowcom a mieszkańcy mieli okazję obejrzeć sprzęt, który na co
dzień ratuje nasze mienie i życie.
Dziękuję wszystkim druhnom
i druhom za bezinteresowną pomoc i ofiarność w czasie akcji
ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję również wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację
święta – przede wszystkim Komendantowi Gminnemu OSP
druhowi Grzegorzowi Ostrowskiemu oraz całemu Zarządowi
Oddziału Gminnego ZOSP RP
z prezesem druhem Mirosławem
Jura. Święto było okazją do wręczenie nowego sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego. Jako
Przewodniczący Społecznego
Komitetu Fundacji Sztandaru
dziękuję wszystkim darczyńcom – fundatorom za wsparcie
finansowe, które jest podziękowaniem za ofiarność strażaków
z naszej gminy. W czasie części
piknikowej nastąpiła inauguracja programu edukacyjnego, który od 1 września wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej będą realizowały wszystkie nasze szkoły
podstawowe. Projekt pod nazwą
„Razem Bezpiecznie” będzie
polegał na przekazaniu dzie-

ną nowe place zabaw w Górkach i Choszczówce Stojeckiej
oraz w Rudzie (tu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wrzosowianie”). Już niedługo ruszy
budowa chodników w ul. Mazowieckiej w Chrośli i ul. Strażackiej w Dębem Wielkim. Również w tym roku rozpocznie się
rozbudowa sieci wodociągowej
(ok. 45km), której zakończenie
planowane jest na koniec października przyszłego roku. Wodociąg zostanie wybudowany
w Górkach, Cygance, Ostrów
Kani, Rysiu, Aleksandrówce,
Dębem Wielkim, Rudzie, Chrośli, Choszczówce Stojeckiej, Bykowiźnie. Szczegółowy harmonogram zostanie określony po
wyborze wykonawcy.
Miniony kwartał obfitował
również w wydarzenia kulturalne i sportowe. Obchodziliśmy
183 rocznicę bitwy pod Dębem
Wielkim w Powstaniu Listopadowym, z okazji której gmina
wydała komiks historyczny i grę
komputerową. Żywię nadzieję,
że wydawnictwa przybliżą historię naszej małej ojczyzny a już
dziś z pewnością stwierdzam, że
rozreklamowały naszą gminę na
terenie Polski o czym świadczą
liczne prośby o udostępnienie
komiksu. W czerwcu w Dębem
Wielkim odbyło się Powiatowe

TERENY INWESTYCYJNE

S

zanowni Państwo,
na stronie internetowej
www.debewielkie.pl została utworzona 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 za-

INTERNETOWA BAZA FIRM

S

zanowni Przedsiębiorcy, na
stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje zakładka baza firm, która
umożliwia przedsiębiorcom, którzy mają swoją siedzibę, bądź oddział na terenie naszej gminy zamieszczenie swoje wizytówki
w internetowej bazie firm. Wystarczy na stronie internetowej
Urzędu Gminy wejść na zakładkę baza firm (po prawej stronie)
i dodać swoją wizytówkę albo
wypełnić formularz dostępny na
stronie internetowej, który należy:
• odesłać faksem pod numer (025) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
• p r z e sła ć n a a d r e s:
k.padzik@debewielkie.pl lub

frastruktury: droga, woda, energia elektryczna, kanalizacja,
4. Możliwości kontaktu: telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np. poprzez urząd
gminy),
5. Określić zapisy planu umożliwiające realizację określonych inwestycji (budownictwo
mieszkaniowe, usługi, przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi danymi, urząd
gminy umożliwi ich uzupełnienie, jak również mogą być

gospodarowania 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 in-

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

ciom wiedzy jak zachować się
w niebezpiecznych sytuacjach:
w przypadku zagubienia się, nad
wodą, na drodze, postępowanie
z prądem eletrycznym itp.
Podczas majowej sesji po
wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Radni Gminy Dębe Wielkie
podjęli uchwałę w sprawie utworzenia trzech nowych sołectw
w Dębem Wielkim w miejsce
dwóch poprzednich. Przyłączono również część Ostrów Kani
wzdłuż ul. Powstańców do dębskich sołectw. Dzięki uchwale Dębe Wielkie będzie miało
do dyspozycji większe środki z Funduszu Sołeckiego. Dla
mieszkańców nie powoduje to
żadnych zmian oprócz zmiany sołtysa. Powołanie nowych
sołectw nie będzie skutkowało
zmianą adresów czy wymianą
dokumentów.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

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: sekretariat@debewielkie.pl, s.kierat@debewielki.pl,
k.padzik@debewielkie.pl

reklamy w biuletynie

S

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

USŁUGA NEWSLETTER

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

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

W naszej gminie zameldowanych jest
9364 mieszkańców na pobyt stały
i 169 osoby na pobyt czasowy
( stan na dzień 13 czerwca 2014r.)

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

PIĄTEK DNIEM
WEWNĘTRZNYM

S

zanowni Państwo przypominamy, iż od 1 lipca 2011r.,
w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM (w tym dniu interesanci nie będą przyjmowani). Prosimy o dostosowanie się do zmian.

TABLICA OGŁOSZEŃ

N

a stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa tablica ogłoszeń, która umożliwia mieszkańcom zamieszczanie swoich drobnych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy wejść na stronę internetową gminy i kliknąć na okienko
tablica ogłoszeń (prawa strona), a następnie postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami od administratora. Ogłoszenie zostanie dodane do tablicy ogłoszeń po akceptacji przez pracownika Urzędu Gminy. Prosimy pamiętać o tym aby dodać
w ogłoszeniu numer telefonu bądź inny kontakt do siebie oraz o
tym aby dopasować treść ogłoszenia do działu, w którym ma być
ono zamieszczone.

WYMIANA TABLIC ADRESOWYCH

S

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

GMINNY PORTAL MAPOWY

N

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

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

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Jak wybieraliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014?

Nr
obwodu

nelewski – głosów 37; lista nr
8 – Julia Pitera – głosów 137;
lista nr 9 – Jarosław Kalinowski – głosów 55. Z wyjątkiem
listy nr 2 i listy nr 4 najwięcej
głosów otrzymali kandydaci
z pierwszych miejsc na liście.
Z listy nr 2 najwięcej głosów
otrzymał kandydat umieszczony na 2 pozycj, a z listy nr
4 kandydatka Teresa Wargocka umieszczona na pozycji nr

Siedziba obwodu

1

Zespół Szkół
w Dębem Wielkim,
ul. Warszawska 78A
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim,
ul. Warszawska 78A
Szkoła Podstawowa
w Cygance, ul. Szkolna 21
Szkoła Podstawowa
w Rudzie, ul. Szkolna 7

2
3
4
5

Zespół Szkół
w Dębem Wielkim,
ul. Warszawska 78A
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim,
ul. Warszawska 78A

6
RAZEM

U

każdego czytelnika będzie to
materiałem do refleksji.
Z okręgu wyborczego nr
5, w którym głosowaliśmy
do Parlamentu Europejskiego
mandat zdobyło trzech europosłów; Zbigniew Kuźmiuk PiS, Julia Pitera - PO i Jarosław
Kalinowski – PSL.
Chciałem pod z iękowa ć
wszystkim, którzy brali udział
w przeprowadzeniu wybo-

Liczba
uprawnionych

Wydano
kart
do głosowania

Liczba
kart
nieważnych

Liczba
kart
ważnych

Liczba
głosów
nieważnych

1270

240

0

240

8

Liczba
głosów
ważnych
oddanych na
wszystkich kandydatów
232

808

143

0

143

7

136

17,70

1080

125

0

125

7

118

11,57

1729

271

0

271

11

260

15,67

1185

280

0

280

5

275

23,63

1272

280

0

280

3

277

22,01

7344

1339

0

1339

41

1298

18,23

SZANOWNI MIESZKAŃCY
rząd Gminy Dębe Wielkie uprzejmie informuje, że w związku z organizacją Kolarskiego Kryterium
Ulicznego o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie w dniu
29 czerwca 2014r. w godz.
1500 - 2000 będą ograniczeniu
w ruchu drogowym w Dębem
Wielkim, a także utrudnienia

3. Kandydaci naszego powiatu otrzymali następującą ilość
głosów: lista nr 3 – Krzysztof
Miąsko – 5 głosów, lista nr
4 – Teresa Wargocka – 203
głosy; lista nr 5 – Piotr Maciejec – nie otrzymał głosów;
lista nr 7 – Izabela Raduch –
15 głosów; lista nr 9 – Marcin
Uchman – 50 głosów. Nie oceniam i nie komentuję wyników
naszych wyborów, niech dla

w dojeździe do posesji.
Trasa wyścigu w naszej gminie będzie przebiegała ulicami: tj. start ulica Kościelna,
dalej ulicą Pedagogów, Ignacego Osucha, lokalna wzdłuż
ulicy Warszawskiej, meta ulica Kościelna. Ze względów
bezpieczeństwo ulice te zostaną czasowo zamknięte. Po-

nadto na potrzeby organizacji
tegorocznego Święta Gminy
Dębe Wielkie będzie także
zamknięta ul. Rzepeckiego,
ul. XXX-lecia PRL.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy Dębe Wielkie

TRASA WYŚCIGU

Frekwencja
%

rów: członkom obwodowych
komisji wyborczych, pracownikom szkół, w których
mieściły się lokale wyborcze
i pracownikom Urzędu Gminy. Szczególne podziękowania dla służb mundurowych,
policji i żandarmerii, których
stała obecność w pobliżu lokali wyborczych zapobiegała ewentualnym zakłóceniom
przebiegu wyborów. To dzięki
Nr
listy

2
3

18,90

G

mina Dębe Wielkie dynamicznie się rozwija, sprowadza się coraz więcej mieszkańców. Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski mając na celu opiekę nad zasłużonymi dla niepodległości kraju zwraca się z prośbą o skontaktowanie się takich osób z Urzędem Gminy Dębe Wielkie. Za pośrednictwem Urzędu Gminy Dębe Wielkie istnieje możliwość wsparcia kombatantów
i inwalidów wojennych przez organizacje kombatanckie. Kombatanci są zapraszani na różne uroczystości patriotyczne. W taki sposób pragniemy podziękował za ofiarę w czasie działań wojennych.

Stanisław Kierat
Sekretarz Gminy
urzędnik wyborczy

4
5
6
7

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe

8
9

RAZEM

Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
zaprasza na

,
Swieto Gminy

PROGRAM

Ilość
%
głosów głosów

Nazwa komitetu

39

3,00

35

2,70

58

4,47

563

43,37

34

2,62

43

3,31

107

8,24

287

22,11

132

10,17
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15 00 rozpoczęcie Święta Gminy Dębe Wielkie;
15 10 występ zespołu „Wrzosowianie”;
15 30 rozpoczęcie II Kolarskiego Kryterium Ulicznego
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie;
16 10 rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy 2014”;
16 35 pokaz sztuk walki w wykonaniu zawodników ze Stowarzyszenia
„Akademia Sztuk Walki” oraz zawody STRONG MAN
18 00 występ Kabaretu „NOWAKI” ;
19 00 wręczenie nagród zwycięzcom Kolarskiego Kryterium Ulicznego
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie ;
20
19 GWIAZDA WIECZORU zespół „DYSTANS”
z wokalistką Renatą Dąbkowską;
20 30 występ zespołu „Efekt” i zabawa „Pod Chmurką”.

NOWAKI

DRODZY KOMBATANCI

Wam wszystkim wybory zostały przygotowane i przebiegły sprawnie, zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego.

Komitet Wyborczy
Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro
Komitet Wyborczy
Wyborców Ruch Narodowy
Koalicyjny Komitet
Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej-Unia Pracy
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
Koalicyjny Komitet
Wyborczy Europa
Plus Twój Ruch
Komitet Wyborczy
Polska Razem
Jarosława Gowina
Komitet Wyborczy
Nowa Prawica
Janusza Korwin-Mikke

1

,

poszczególnych listach
najwięcej głosów z naszej gminy otrzymali: lista nr
1 – Ludwik Dorn - 16 głosów;
lista nr 2 – Norman Czarnecki – 9 głosów; lista nr 3 – Anna Kalata – 34 głosy; lista nr
4 – Teresa Wargocka - 203 głosów; lista nr 5 – Andrzej Celiński – 23 głosy; lista nr 6 –
Marek Czarnecki – 15 głosów;
lista nr 7 – Krzysztof Szpa-

,

W

KCJE
DODATKOWE ATRA asteczko,
mi
e
soł
we
N,
MA
zawody STRONG
e, bandżi,
zjeżdżalnie, dmuchańc alne,
stragany, stoiska region szych.
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ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW
Dnia 15 maja 2014r. weszła
w życie ustawa o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki
nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków
dla opiekunów osobom, które
utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji
przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Skutkuje to koniecznością złożenia
WNIOSKU O USTALENIE
PRAWA DO ZASIŁKU DLA
OPIEKUNA. Wniosek może być złożony nie później niż
w terminie 4 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy,
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
przysługuje:
1) za okresy od dnia 201307-01 do dnia 2014-05-14
wraz z odsetkami ustalonymi
w wysokości odsetek ustawowych, tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie
ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania
świadczenia
pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.
z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31 grudnia 2012 r.,
2) od dnia 2014-05-15 tj. od dnia
wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31 grudnia 2012r.
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za
okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalo-

XIII rocznica utworzenia grupy AA „Veto”
ne prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki, innej osobie zostało ustalone
prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego
nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna
w okresie od dnia 2013-0701 do dnia złożenia wniosku
o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
W myśl art. 3 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy, w przypadku, gdy
o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy,
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2013r. poz.
1403 ze zm.) świadczenie to
przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego,
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego albo
wykonywania przez nich pracy
w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie
prowadzenia
gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniemzłożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Zasiłek dla opiekuna
przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Jeśli w okresie 4 miesięcy od
wejścia w życie ustawy toczy
się postępowanie o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności osobie, nad
którą jest sprawowana opieka,
wniosek może być złożony nie
później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Wniosek należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim
ul. Strażacka 3, pokój nr 59, tel.
25 757-77-26.
WOLONTARIAT
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego
czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego.
Każdy moment jest dobry na
podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni
poświęcą wolny czas, wiedzę
i umiejętności wybranym osobom czy grupom społecznym.
Będąc wolontariuszem można
nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.
Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
Do współpracy zapraszamy
młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną, seniorów (mile
widziani emerytowani nauczyciele) oraz wszystkich, którzy chcieliby pomagać poprzez
działania wolontarystyczne.
Zapraszamy ! Skontaktuj się
z nami. Jesteś Potrzebny !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul.
Strażacka 3, pokój nr 56, osoba do kontaktu: pracownik
socjalny Anna Wróblewska,
tel. 25 740 51 55.

Po stronie wydatkowej widzimy, że największą grupę wydatków stanowią wydatki na
oświatę. W roku 2013 było to aż
55% budżetu. Wydatki te ciągle
rosną. Od roku 2009 wzrosły
prawie 2-krotnie (186%).
Od 2007 roku na stałym poziomie utrzymują się wydatki na
obsługę administracyjną gminy oraz pomoc społeczną. Chociaż tutaj przydałoby się więcej środków. Niestety, znaczna
część zadań w zakresie pomocy społecznej, to zadania Budżetu Państwa, zlecone gminom do wykonywania, do których samorządy nie mogą dokładać własnych środków.
Od 2009 roku znacząco spadły
wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, jednakże sytuacja ta już się zmienia, bowiem
w okresie 2014-2015 na budowę sieci wodociągowej przewidziano kwotę 6.986.356 zł, a na

rok 2016 kolejne 3 mln. Lada
chwila zostanie rozstrzygnięty
przetarg na realizację tego zadania. Wydatki roku 2014 na rozbudowę oczyszczalni ścieków
i kanalizacji to kolejne 4 mln zł.
Pozostaje mieć również nadzieje, że przy coraz bardziej
sprzyjającej koniunkturze zaczną rosnąć wpływy z udziału
gminy w podatkach PIT i CIT,
czego pierwsze symptomy możemy już obserwować.

Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
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nalizując składowe budżetu gminy Dębe Wielkie w latach 2006-2013 należy
zauważyć, że zarówno dochody, jak i wydatki gminy w tym
okresie wzrosły ok. 2-krotnie.
W tym momencie należy podkreślić, że wydatki roku 2014
to już kwota ponad 29 mln zł,
a dochody to ok. 27 mln zł.
W wymienionym przedziale
czasowym na stałym poziomie utrzymywały się dochody z podatków i opłat od osób
fizycznych i osób prawnych.
Największy udział w dochodach gminy ma otrzymywana subwencja (ok. 1/3 dochodów), na drugiej zaś pozycji
jest udział gminy w podatku
PIT (ok. 20%). Kwota otrzymywanych dotacji nieznacznie
się zmienia, przy czym nie bez
znaczenia jest tutaj dostępność
środków unijnych w poszczególnych okresach.
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Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik
Gminy Dębe Wielkie

W

ybrałem życie w trzeźwości „ W kręgu siedziało około 30 osób. Każda przedstawiała się imieniem
i dodawała: „Jestem alkoholikiem.” Kolejka nieuchronnie zbliżała się do mnie. Co ja
tu robię? Przecież mój ojciec
był alkoholikiem. Widziałem
jak to się kończy. Przysięgałem sobie, że nigdy nie stanę
się podobny do niego. Myślałem, że ta wiedza mnie uchroni.
A jednak dziś siedzę wśród tych
ludzi i muszę powiedzieć: „nazywam się Stanisław i jestem
alkoholikiem”. Miałem wtedy 27 lat. Minęło już wiele następnych. Z perspektywy czasu
wiem, że problem miałem już
w liceum. Piłem często i upijałem się w weekendy. Ale wydawało mi się, że to normalne.
Wszyscy moi koledzy tak robili. Nie wiedziałem, że już wtedy działał w moim myśleniu
system samooszukiwania. Nie
dostrzegałem tych nie pijących,
byli nudni, inni. Poszedłem do
pracy. Tam też „wszyscy” pili.
Tak mi się wydawało. Najpierw
było radośnie, potem codziennie, potem samotnie. Ale ciągle porównywałem się z tymi,
co pili gorzej. Przecież miałem
pracę, piłem za swoje. Już ciągami, ale to przecież moje życie. Co komu do tego. Dwa razy zabrali mi prawo jazdy, raz
wylądowałem na policyjnym
„dołku”. Ale ciągle nie widziałem, że alkohol o wiele więcej
mi zabiera niż daje. Do przychodni zgłosiłem się dopiero
gdy uświadomiłem sobie, że nie
potrafię przerwać ciągu picia
i następnego dnia mogę nie
przeżyć. Ale ciągle powiedzenie o sobie „jestem alkoholikiem” traktowałem jako obelgę.
Strasznie się wstydziłem wchodząc do przychodni, że może
ktoś mnie zobaczy, nie pamiętając ile razy wracałem do domu zataczając się po całej ulicy,

a nawet przewracając. Tak działa ta choroba. Moje dziwaczne
poczucie wstydu pracowało na
to, żebym nie szukał pomocy,
został sam i zapił się na śmierć.
Na szczęście trafiłem do tych
dziwnych ludzi, którzy bez żenady mówili o sobie „jestem
alkoholikiem”. Od nich dowiedziałem się, że te słowa uratowały mi życie, ponieważ tylko
wtedy gdy przestaniemy wypierać się, że jesteśmy chorzy,
możemy zacząć zdrowieć. Trafiłem do przychodni leczenia
uzależnień, a stamtąd na spotkania Anonimowych Alkoholików. Tam zobaczyłem, że nie
jestem sam, że ta choroba dotyka wiele osób, od ministra do
dozorcy. Dowiedziałem się, że
nie byłem gorszy, głupszy czy
upośledzony. Byłem po prostu
od dawna chory. Dzięki ich pomocy i doświadczeniu utrzymuję abstynencję od wielu lat.
Sam nie dałbym rady. Najgorszą
rzeczą jaką robi człowiek, który nadmiernie pije, jest uwierzyć, że sam sobie z tym problemem poradzi. To tak, jakby
próbować samemu wyciągnąć
się z bagna za włosy. Nie da się.
Potrzebni są inni, którzy nam
w tym pomogą”.
Tyle świadectwo.
Chcemy pomagać!!!
A może ty masz problem
z powodu picia alkoholu? Może najbliżsi próbują wzbudzić
w tobie motywację do walki
z uzależnieniem, a ty uważasz,
że jest wszystko w porządku. Pomyśl, poszukaj pomocy. Przyjdź do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która oferuje
rozwiązania adekwatne do etapu twojego problemu. Dzięki
pomocy oraz wsparciu finansowemu władz lokalnych kilka rodzin podjęło nową formę
terapii rodzinnej. Skorzystaj
z porad udzielanych w Punkcie
Konsultacyjno – Informacyj-

nym ds. Uzależnień w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
A może przyjdź do AA, czyli
grupy Anonimowych Alkoholików „Veto”. Kim są ? Między
sobą znają się tylko z imienia
i z liczby lat życia w trzeźwości. Są wspólnotą mężczyzn
i kobiet, którzy wzajemnie
wspierają się w przezwyciężaniu choroby alkoholowej dzieląc się siłą, doświadczeniem
i nadzieją. Jedni są po odbytym leczeniu – terapii alkoholowej, inni nie korzystali z leczenia odwykowego.
Są w różnym wieku i z różnych środowisk. Mają tylko
jeden cel tj. umacniać własną trzeźwość i pomóc innym
w osiągnięciu trzeźwości. Wiedzą, że alkoholizm jest postępującą chorobą, która nigdy nie
może być wyleczona, ale można
zatrzymać jej rozwój. Pamiętają, że był kiedyś taki czas, gdy
nie wyobrażali sobie życia bez
alkoholu. Niektórzy z nich pili przez wiele lat nie zważając
na skutki nałogu. Grupa systematycznie spotyka się w każdą
środę od godz. 17.00 w sali katechetycznej użyczonej bezpłatnie
przy kościele św. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim. Spotkania
zwane mityngami są otwarte,
przyjść może każdy. W czerwcu 2014 r. grupa AA „ Veto ”
obchodzi trzynastą rocznicę
utworzenia. Przyjdź, znajdziesz
tam pogodę ducha, odwagę
i mądrość, które są potrzebne
w trzeźwieniu. Odnajdziesz nadzieję na lepsze, nowe życie. Życie w trzeźwości.
		
Teresa Dobosz
Insp. ds. kadr, oświaty, zdrowia i spraw
społecznych,
Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
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Program usuwania azbestu

R

ada Gminy Dębe Wielkie
uchwałą Nr XLIX/245/2010
z dnia 27 maja 2010r. przyjęła „Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest
na lata 2010-2032 dla Gminy Dębe Wielkie”, który jest konsekwentnie realizowany.
Podstawowym celem niniejszego
Programu jest spowodowanie usunięcia z terenu Gminy Dębe Wielkie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest do roku 2032,
sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko oraz
stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów
prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest stosowanych w UE.

Ile azbestu jest
w gminie ?
Na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2010 roku przeprowadzono pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
Oszacowano ich ilość na około
4 325 Mg. Najwięcej azbestu znajduje się w miejscowościach: Dębe Wielkie, Cyganka, Chrośla, Górki, Olesin
i Walercin. Stan techniczny
wyrobów azbestowych oceniono jako dobry. Wyroby
azbestowe stanowią przede
wszystkim pokrycia dachowe
na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych, ale także pozostawione są luzem na podwórzach, w ogrodach i na polach.

Ze względu na dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, konieczne jest pozyskanie środków ze
źródeł zewnętrznych. Od 2010
roku unieszkodliwiono z terenu
gminy 388 Mg azbestu to stanowi niespełna 9 %. Na realizację
tego zadania przez okres obowiązywania Programu uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW
w Warszawie o łącznej wartości
161 062 zł.
Powyższy wykres wskazuje iż
w 2010 roku unieszkodliwiono
największą ilość azbestu. Wynika to z faktu, że był to pierwszy
rok obowiązywania Programu
i nasi mieszkańcy pozbywali się
w dużej mierze azbestu składo-

WYCIĘCIE DRZEW WYMAGA ZEZWOLENIA

Z

godnie z postanowieniami ustawy o ochronie
przyrody ( Dz. U. z 2013r., poz.
627 ze zm.) jednym z podstawowych instrumentów służących ochronie drzew i krzewów jest obowiązek uzyskania
zezwolenia na ich usunięcie.
Z punktu widzenia obowiązujących przepisów wycinka
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia jest zabroniona i grozi wysokimi karami.
Kiedy nie trzeba
zezwolenia?
Przepisy prawne przewidują
również sytuacje, w których
zezwolenie na wycięcie drzewa nie jest potrzebne. Tak jest
w przypadku drzew owocowych, które można usunąć
z działki bez oficjalnej zgody
i opłaty pod warunkiem, że
działka, na której rosną, nie jest

wpisana do rejestru zabytków
oraz nie leży w granicach parku narodowego lub rezerwatu
przyrody. Kolejnym przypadkiem usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia są drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat. Właściciel działki
sam ocenia wiek swoich drzew,
i jeśli uzna, że nie przekracza
ono 10 lat, może je usunąć bez
zezwolenia. Jednakże pamiętajmy, iż w wątpliwych przypadkach należy badać faktyczny
wiek drzewa, a nie okres, przez
który rosło ono w określonym
miejscu. Jest to o tyle istotne, że
w pewnych sytuacjach sadzonki drzew mają już kilka lat i ten
wiek powinien być brany pod
uwagę.
Wniosek o wydanie
zezwolenia
Na każde inne usunięcie drzew

GMINNA SPÓłKA WODNA

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie!
Proszę wszystkich Mieszkańców o pilne wpłacanie składek
członkowskich, ponadto proszę
o dokonywanie wpłat na działalność statutową GSW DWna konto bankowe GSW DWBS MM 50 9226 0005 0000
0648 2000 0030, aby można
było wykonać jeszcze więcej
metrów bieżących konserwacji rowów.
Informujemy, iż do do dnia
3.06.2014r, wykonano konser-

wację rowów melioracyjnych i
usunięto awarie drenarskie.
1/ Aleksandrówka - RA8 770mb + RE-680mb +-RE1-100mb=1550 mb
2/ Celinów- RA7- 300mb
3/Cezarów- RC- 200mb – wycinka zagajników - odmulanie
do X.2014r.
4/Choszczówka
Stojecka
– RA11- 300mb +- RA12100mb= 400 mb
5/ Chrośla- RH+RH4= 1270mb
6/Cięciwa- RC- 1100 mb- wycinka zagajników- odmulanie

wanego na działkach.
Obecnie ogromną barierą
w pozbywaniu się azbestu są wysokie koszty wymiany pokrycia
dachowego. Nielicznych jest stać
na wymianę dużych powierzchni
dachowych choćby z budynków
gospodarczych i inwentarskich.
Niestety na mocy obowiązujących
przepisów wymiana pokrycia da-

z nieruchomości na przykład
gdy drzewo jest suche, czy złamane na skutek zjawisk atmosferycznych (przez silne wiatry
podczas burz) wymagane jest
uzyskanie zezwolenia. W tym
celu do Urzędu Gminy należy
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Do wniosku należy
dołączyć tytuł prawny do nieruchomości oraz mapkę bądź
rysunek z działką, budynkami
i umiejscowieniem drzew przeznaczonych do wycięcia.
Kary za wycinkę
Jak już wskazano, wycięcie
drzewa bez stosownego zezwolenia może skutkować nałożeniem na posiadacza nieruchomości olbrzymiej kary
finansowej. Karę tę wymierza organ właściwy do wydania zezwolenia, a jej wysokość
jest równa trzykrotnej opłacie

przewidzianej za usunięcie
drzew zgodnie ze stawkami
dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew publikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Środowiska na dany rok.
Dla przykładu: usunięcie dębu
bez zezwolenia, którego obwód mierzony na wysokości
130 cm od powierzchni gruntu
wynosi 100 cm, w 2014 roku
„kosztować będzie” 63.556,29
zł, brzozy o tym samym obwodzie 26.129,25 zł, a olszy
lub topoli o tym samym obwodzie 9.612,72 zł. Warto więc
wystąpić do Urzędu i uzyskać
zezwolenie.

do X.2014r.
7/ Cyganka- RC,RC1,RC3, RF1100mb wycinka zagajnikówodmulanie do X.2014r.
8/ Dębe Wielkie- RA3,RA4,RC,RG,RA=1390mb-wycinka zagajników- odmulanie
- do X.2014r.
9/ Górki – RM- 540mb
10/Kobierne- RA 200mb
11/ Poręby- RC,RC1-1250mb
-wycinka zagajników- odmulanie do X.2014r.
12/ Ruda-RA1- 400mb
13/Rysie- RC,RG-900mb-wy-

cinka zagajników- odmulanie
do X.2014r.
1+13= Razem konserwacja 10500 mb
Ponadto zostały usunięte awarie drenarskie we wsiach;
Aleksandrówka, Cyganka, Kobierne za kwotę około- 3100zł
W uzgodnieniu z RZSW MM

biologiczne oczyszczanie ścieków osadem czynnym. Osad
czynny to zasiedlona przez mikroorganizmy (m.in. bakterie,
pierwotniaki, grzyby, nicienie,
wrotki) kłaczkowata zawiesina.
Zadaniem osadu czynnego jest
przekształcanie zanieczyszczeń
do nieszkodliwych związków.
Organizmy osadu czynnego
tworzą kłaczki, które mieszane
są z napowietrzanymi ściekami.
Dzięki temu mikroorganizmy
przeprowadzają swoje procesy
życiowe, w praktyce oczyszczając ścieki. Po oczyszczeniu bio-

logicznym ścieki odpływać będą do osadnika wtórnego, którego budowa trwa obecnie. Osadnik wtórny służy do oddzielenia
osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Z osadnika wtórnego oczyszczone ścieki odpływać będą do odbiornika (rów
melioracyjny).

Jolanta Bieńkowska
Podinsp.
ds ochrony środowiska

Teresa Piotrkowicz
Przewodnicząca
Zarządu GSW DW

chowego jest kosztem wyłącznie właściciela nieruchomości,
a dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotyczy
wyłącznie demontażu, transportu
i unieszkodliwienia azbestu.
W 2014 roku wpłynęło 25
wniosków mieszkańców o dofinansowanie unieszkodliwie-

nia azbestu o łącznej ilości
67 Mg. Na realizację tych wniosków gmina pozyskała w formie dotacji z WFOŚiGW kwotę 13 500 zł, pozostała wartość zadania to środki własne
z budżetu gminy na kwotę
24 583 zł. Po zakończeniu realizacji zadania w bieżącym
roku zwiększy się procent
unieszkodliwionego azbestu
z terenu Gminy Dębe Wielkie
z 9 do 10,5 %.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

oświetlenie uliczne

W

najbliższym czasie na terenie naszej gminy przybędzie kilkanaście punktów
oświetleniowych, w niektórych
miejscach powstaną zupełnie
nowe linie oświetleniowe. Gmina Dębe Wielkie zawarła umowę na dobudowę oświetlenia
ulicznego w miejscowościach:
• Kobierne przy drodze serwisowej drogi krajowej nr 2 – budowa linii z 10 oprawami,
• Dębe Wielkie ul. Wesoła – dowieszenie 3 opraw,
• Dębe Wielkie ul. Urocza - dowieszenie 6 opraw,
• Ostrów Kania – budowa sieci
oświetlenia ulicznego z 5 słupami oraz 4 oprawami przy drodze
powiatowej,
• Cyganka ul. Gościnna – dowieszenie 9 opraw,
• Chrośla ul. Sosnowa - dowieszenie 4 opraw,
• Cięciwa etap III - budowa kolejnej lampy,
• Aleksandrówka – skrzyżowanie ul. Spacerowej i Kolejowej – etap I – dowieszenie
2 opraw,
• Dębe Wielkie ul. Południowa
i ul. Polna w kierunku zachodnim - dowieszenie 20 opraw
(12 opraw na ul. Południowej
i 8 opraw na ul. Polnej),
• Ruda ul. Nadrzeczna – dowieszenie 5 opraw,
• Bykowizna ul. Wiosenna – dowieszenie 2 opraw.
Wykonawcą powyższych robót

jest firma Usługi Elektryczne
Zbigniew Grabarczyk z siedzibą w Siedlcach. Termin realizacji zadania jest przewidziany
do 30.09.2014r. Ponadto w bieżącym roku zaplanowano budowę sieci oświetlenia ulicznego
w miejscowości Choszczówka
Rudzka z 11 słupami i 8 oprawami oświetleniowymi przy drodze serwisowej drogi krajowej
nr 2. Inwestycja jest w trakcie
uzyskiwania pozwolenia na budowę. W większości zadania te
zostały zaplanowane w ramach
Funduszu Sołeckiego.
Została wykona dokumentacja
projektowa na nowe zadania,
które będą realizowane w ciągu
najbliższych dwóch lat, zgodnie
z wydanymi przez Rejon Energetyczny warunkami technicznymi przyłączenia tj. Bykowizna ul. Spacerowa – dowieszenie
4 opraw, Aleksandrówka ul. Polna i ul. 103 Batalionu Strzelców
– dowieszenie łącznie 9 opraw,
Aleksandrówka ul. Kolejowa
II etap – dowieszenie 9 opraw.
W trakcie opracowywania jest
również dokumentacja projektowa dotycząca budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Cięciwa.

ramach inwestycji pod
nazwą
„Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz
z budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dębe Wielkie”
rozpoczął się etap prac związanych z rozbudową oczyszczalni
ścieków z maksymalnej przepustowości 242 m3 do 650 m3 ścieków oczyszczonych na dobę.
Mechanizm
oczyszczania
Ścieki wpływające na oczyszczalnię ścieków podlegać będą
najpierw oczyszczaniu mecha-

nicznemu na kracie oraz w piaskowniku. Kraty wyłapują ze
strumienia dopływających na
oczyszczalnię ścieków odpady
stałe takie jak np. kamienie, gałęzie, odpady drzewne, papier,
butelki, szmaty. To co zatrzymują kraty nazywamy skratkami. Cząstki mineralne takie
jak piasek, żwir itp. usuwane są
w piaskownikach w procesie sedymentacji. Piasek zostaje oddzielony od zawiesin organicznych. Następnie ścieki trafiać
będą do reaktora biologicznego,
w którym następować będzie

Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

N

a realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie” w dniu
28 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie zapewnił udzielenia Gminie Dębe Wielkie
dofinansowania w formie pożyczki na lata 2014-2015.
Dnia 27 maja 2014 roku odbyło
się otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na realizację w/w
przedsięwzięcia obejmującej zakresem blisko 45 km budowy
sieci wodociągowej z terminem
realizacji do dnia 30 października 2015 roku. W przetargu
wzięło udział 18 potencjalnych
wykonawców. Obecnie trwają
prace komisji przetargowej mające na celu wyłonienie najko-

rzystniejszej oferty.
W zakresie przedsięwzięcia
będzie budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
Aleksandrówka, Bykowizna,
Choszczówka Dębska, Chrośla,
Cyganka, Dębe Wielkie, Górki, Kobierne, Olesin, Ostrów
Kania, Ruda oraz Rysie.
Przedmiotowa planowana inwestycja liniowa usytuowana będzie częściowo w działkach prywatnych właścicieli,
częściowo w poboczach dróg
gminnych i powiatowych, częściowo po terenie kolejowym
PKP.
Wodociąg zgodnie z dokumentacją projektową będzie wykonany z rur: PE SDR 17 PN 10
o średnicy 160 x 9,5 mm,
110x 6,6 mm, 90 x 5,4 mm, 63
x 3,8 mm oraz PERC SDR 17

PN 10 o średnicy 160 x 9,5 mm
i 110 x 6,6 mm.
Warto również dodać, iż z wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego Wykonawcą
umowę na budowę wodociągu
będzie można rozszerzyć o tereny obecnie doprojektowywane przez firmę GM PROJEKT
mgr inż. Grzegorz Malinowski, z siedzibą ul. Wąska 32/2,
07-200 Wyszków, z którą to
firmą Wójt Gminy Dębe Wielkie w dniu 2 grudnia 2013 roku
podpisał umowę na zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na
budowę sieci wodociągowej na
terenie Gminy Dębe Wielkie”.

Mapka poglądowa planowanych inwestycji w zakresie dokumentacji
projektowej i budowy sieci wodociągowej

Kierownik Referatu
Gospodarki komunalnej i ekologii

oczyszczalnia ścieków
w trakcie rozbudowy

zdjęcia przedstawiają
obecnie budowany
osadnik wtórny
po rozbudowie oczyszczalnia będzie
mogła oczyszczać do 650m3 ścieków
na dobę. Zakończenie rozbudowy
planowane jest na luty 2015r.
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REMONTY DRÓG

W

okresie wiosennym
wykonano
prace
związane z położeniem nakładek asfaltowych (mineralno-bitumicznych) wraz
z utwardzeniem poboczy
na następujących drogach:
ulicy Starzeńskiego i ulicy
Leśnej w miejscowości Ruda oraz ulicy Piastowskiej
w miejscowości Bykowizna
- łącznie nakładki asfaltowej
ułożono na długości blisko
1,7 km i szerokości pasa drogowego 5,5 m.
- ulicy Wybranieckich na odcinku 600 metrów od ulicy
Wspólnej w kierunku północnym w miejscowości Cyganka - łącznie nakładki asfaltowej ułożono na długości
0,6 km i szerokości pasa drogowego 5,2 m.
- remont część ulicy Leśnej
i część ulicy Wspólnej w miejscowości Ruda - łącznie nakładki asfaltowej ułożono na

długości blisko 0,6 km i szerokości pasa drogowego 5,2 m.
Wykonawcą nawierzchni asfaltowych było „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów”
Spółka z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kolejowa
28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Łączna wartość wykonanych
robót drogowych wyniosła blisko 830 tys. złotych.
Warto nadmienić, iż przed położeniem nowej nawierzchni

asfaltowej pracownicy komunalni gminy wymienili przepusty poprzeczne pod drogami.
Ponadto na ostrych zakrętach
w miejscowości Bykowizna
celem zwiększenia trwałości drogi ułożono na wysokości nawierzchni krawężniki
wzmacniające krawędź drogi.

PLANOWANE ROBOTY BRUKARSKIE

P

rzeprowadzono postępowania przetargowe dla następujących zadań:
- przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Chrośla w zakresie budowy chodnika wraz
ze zjazdami do nieruchomości
w części ulicy Mazowieckiej
(na odcinku od ulicy Żwirowej
do ostatnich zabudowań od
strony wschodniej przedmiotowej ulicy) i w części ulicy Lawendowej (na odcinku od ulicy Mazowieckiej do stacji PKP
Wrzosów)”, w ramach projektu pn. „Boso przez świat”, na
które to zadanie Gmina Dębe
Wielkie stara się o dofinansowanie w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 –
2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Realizacja zakresem obejmuje
wykonanie chodnika na długości 1187 metrów oraz remontu

Małgorzata Tkaczyk

ZAKŁAD KOMUNALNY

W

inWESTYCJE

REALIZACJA PROJEKTU „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH „

W

dniu 31 marca 2014 roku przekazano plac budowy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Rudzienku,
celem wykonania robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „W zdrowym
ciele zdrowy duch - budowa wielofunkcyjnego boiska
i bieżni w Cygance”, na działce o nr ewid. 637/1 położonej
w miejscowości Cyganka, gmina Dębe Wielkie. Zgodnie ze
złożoną ofertą w postępowaniu
przetargowym, wartość całego zadania została wyceniona
przez w/w Wykonawcę na wartość ponad 426 tys. złotych.
Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowano boisko

wielofunkcyjne i dwutorową
bieżnię wraz ze skocznią w dal.
Boisko wielofunkcyjne posiada
nawierzchnie ze sztucznej trawy
syntetycznej o wymiarach płyty
30 x 54 m natomiast bieżnia posiada nawierzchnię z poliuretanu nieprzepuszczalną dla wody.
Na płycie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowano boisko
do piłki nożnej o wymiarach
26 x 50 m, boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28
m, boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m i boisko do
tenisa ziemnego o wymiarach
10,97 x 23,77 m. Wokół całego
boiska wykonano piłkochwyty
oraz ciąg komunikacyjny z betonowej kostki brukowej gru-
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bości 6 cm, który umożliwia
dojście od strony szkoły podstawowej do nowo wybudowanego obiektu sportowego.

istniejących zjazdów do posesji i na pola (celem dopasowania wysokościowego).
Termin realizacji zadania został
ustalony na 30 września 2014 rok.
- przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Dębe Wielkie
ul. Strażacka w zakresie budowy chodnika ze zjazdami w ramach projektu pn. „Ścieżka do
informacji”, na które to zadanie
Gmina Dębe Wielkie stara się
o dofinansowanie w ramach
działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007 – 2013 w ramach
działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
Realizacja zakresem obejmuje wykonanie chodnika na długości 450 metrów oraz remontu
istniejących zjazdów do posesji
i na pola (celem dopasowania
wysokościowego). Termin realizacji zadania został ustalony
na 29 sierpnia 2014 rok.

- utwardzenie terenu przed
Urzędem Gminy Dębe Wielkie na działkach o nr ewid.:
41/7, 41/9, 41/12 i 41/13 w ramach projektu pn. „Ścieżka do informacji”, na które to
zadanie Gmina Dębe Wielkie stara się o dofinansowanie
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Zadanie polega na wymianie
istniejącej nawierzchni z trylinki na betonową kostkę brukową, przełożeniu istniejącej
kostki brukowej oraz wykonaniu nowego utwardzenia z betonowej kostki brukowej. Wykonane prace pozwolą poprawić estetykę otoczenia urzędu
gminy oraz obsługę komunikacyjną przed urzędem. Termin
realizacji zadania został ustalony na 29 sierpnia 2014 rok.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA DROGI GMINNE

W

dniu 15 maja 2014 roku
złożono do Starostwa
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wnioski o pozwolenie na budowę:

– przebudowy ulicy Krótkiej
w miejscowości Dębe Wielkie,
gmina Dębe wraz z budową na
niniejszej ulicy odwodnienia;
– przebudowy ulicy Letniej

w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie wraz
z budową na niniejszej ulicy
Letniej odwodnienia.
dokończenie art. na str. 16

KULTURA

KULTURA

D

183 ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM

S

toczona blisko dwa wieki temu bitwa pod Dębem
Wielkim to wyjątkowe wydarzenie w historii gminy Dębe
Wielkie, dlatego też jak co roku
w gminie Dębe Wielkie obchodzone są uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim, w trakcie której
zasłynął walecznością 4 Pułk
Piechoty Liniowej, 8 Pułk Piechoty Liniowej oraz kawaleria
z udziałem 2 Pułku Strzelców
Konnych oraz szwadronu karabinierów – żandarmów.
Obchody tegorocznej już
183 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim rozpoczęły się
w sobotni wieczór tj. 29 marca br. o godz. 1900 w kościele
parafialnym pw. św. ap. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim
gdzie uczniowie Gimnazjum
Gminnego im. Bohaterów
Powstania Listopadowego
w Dębem Wielkim zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczący wydarzeń

nali przeglądu pododdziałów
oraz przywitali się z żołnierzami. Następnie poczet flagowy w składzie: Dowódca –
st. kpr. Franciszek Jurkowski,
Flagowy – st. szer. Piotr Łada,
asysta – st. szer. Rafał Oreszczuk dokonał wciągnięcia flagi państwowej na masz, Orkiestra Wojskowa odegrała Hymn
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako pierwszy przemówienie wygłosił Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski. Jako gospodarz powitał wszystkich gości
w szczególności: poczty sztandarowe: poczet główny wystawiony przez Mazowiecki
Oddział Żandarmerii Wojskowej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie, poczet Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, poczty
sztandarowe ze szkół z terenu
gminy Dębe Wielkie i szkół
współpracujących z Żandar-

gorza Gańko, Pana Roberta
Grubka, Przedstawicieli władz
samorządowych miast i gmin
ościennych, Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Tomasza Szoplik, Zastępcę Komendanta
Centrum Szkoleń Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim ppłk Roberta Pawlickiego, Zastępcę Komendanta
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim ppłk Marka
Lupę, Kierownika Krajowego
Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, Dowódcę
jednostki ratowniczo gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim bryg.
Sławomira Makowskiego, Komendanta Komisariatu Policji
w Halinowie podkom. Rafała
Pałdynę, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim kom. mgr
Zbigniewa Pucelaka, Radnych

z tamtych lat.
W niedzielę 30 marca 2014r.
obchody rocznicy bitwy pod
Dębem Wielkim zainicjowała
uroczysta msza święta w Kościele parafialnym w Dębem
Wielkim, którą odprawili Proboszcz parafii ks. Henryk Zaraś oraz ksiądz kapelan por.
Maciej Kalinowski.
Przed rozpoczęciem mszy
świętej Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą bohaterów
Powstania Listopadowego
umieszczoną na ścianie frontowej Kościoła.
Oficjalna część obchodów
miała miejsce na placu przed
Kościołem parafialnym przy
pomniku Generała Franciszka Sznajdego. Uroczystość
rozpoczął marsz powitalny,
po którym Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek wraz
z Komendantem Głównym
Żandarmerii Wojskowej gen.
dyw. dr Mirosławem Rozmusem przyjęli meldunek od
Dowódcy Uroczystości, doko-

merią Wojskową oraz poczet
organizacji kombatanckich,
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Posła na Sejm RP Pana Czesława Mroczka, Posła na Sejm
RP Pana Grzegorza Woźniaka, Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej gen.
dyw. dr Mirosława Rozmusa, Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Wiesława
Chrzanowskiego, Dyrektora
Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej
płk Jerzego Gutkowskiego,
Szefa Oddziału Operacyjnego
Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Witolda Lipińskiego, Przewodniczącego Komisji
Kultury i dziedzictwa Narodowego Sejmiku województwa mazowieckiego, Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej
Pana Leszka Celeja, Starostę
Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Radych Powiatu Mińskiego Pana
Ireneusza Piaseckiego, Pana
Marcina Nowaka, Pana Grze-

Gminy Dębe Wielkie z Przewodniczącym Rady Panem
Mirosławem Siwik i Zastępcą Przewodniczącego Panem
Krzysztofem Górnik, Zastępcę Wójta Gminy Pana Karola
Chróścika, Skarbnika Gminy
Panią Bożenę Kot, Sekretarza
Gminy Pana Stanisława Kierata, członków Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej
„Żandarm” z Prezesem płk
w stanie spoczynku Janem
Skośkiewiczem, członków stowarzyszeń wojskowych i historycznych, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druha Bogdana
Wójcika, Członka Komisji rewizyjnej ZOSP RP Druha Andrzeja Gańko, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Dębem Wielkim druha
Mirosława Jurę, Komendanta Gminnego OSP w Dębem
Wielkim druha Grzegorza
Ostrowskiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim Ks.
Henryka Zarasia, Sołtysów
z poszczególnych sołectw gminy Dębe Wielkie, Dyrektorów

szkół gminnych i współpracujących z Żandarmerią Wojskową, Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Kombatantów,autorów komiksu historycznego i gry komputerowej
media oraz wszystkich przybyłych gości.
Z okazji kolejnej już 183 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim gmina Dębe Wielkie wydała komiks historyczny pt”
Bitwa pod Dębem Wielkim
183r.” oraz grę komputerową
pt „Wygraj Bitwę pod Dębem
Wielkim”, która można było
nieodpłatnie otrzymać na pikniku żołnierskim. Przemówienie wygłosił także Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej, Posła na Sejm RP
Pan Czesław Mroczek.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie Wójtowi Gminy Debe Wielkie
Krzysztofowi Kalinowskiemu
brązowego medalu za zasługi dla obronności kraju przez
przedstawiciela Ministerstwa
Obrony Narodowej w asyście Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Po czym Wójt Gminy Dębe
Wielkie wręczył podziękowania za współpracę i działania
na rzecz gminy Dębe Wielkie

dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Posła na Sejm RP Pana Czesława Mroczka, Posła na Sejm
RP Pana Grzegorza Woźniaka, Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej gen.
dyw. dr Mirosława Rozmusa,
Komendanta Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Wiesława Chrzanowskiego.
Hołd poległym oddano poprzez Apel Poległych, który
został odczytany przez Oficera Mazowieckiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej, a żołnierze z Kompanii Honorowej
Żandarmerii Wojskowej oddali salwę honorową. Zaproszeni
goście złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem
dowódcy żandarmerii.
W następnej kolejności Orkiestra Wosikowa z Siedlec odegrała „Pieśń Reprezentacyjną
Wojska Polskiego”, po czym
nastąpiło przegrupowanie pododdziałów i marsz wojskowy.
Uroczystość zakończyła się
defiladą Kompanii Honorowej
Żandarmerii Wojskowej, pododdziałów wojskowych, którą
prowadził dowódca uroczystości kpt. Artur Karpienko, Oddział Specjalny Żandarmerii

Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Centrum Szkolenia
Żandarmerii Wojskowej oraz
defiladą Orkiestry Wojskowej
z Siedlec.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości odbył się przy
ulicy Kościelnej piknik żołnierski na który organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji.
W pierwszej kolejności wszyscy uczestnicy święta, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy mogli skosztować wojskowej grochówki i bigosu. Następnie odbyła się prezentacja
wydanego przez gminę Dębe
Wielkie specjalnie na obchody
rocznicy komiksu historycznego pt ” Bitwa pod Dębem
Wielkim 183r.” oraz gry komputerowej pt „Wygraj Bitwę
pod Dębem Wielkim”. Atrakcji było co niemiara. Występy
orkiestry wojskowej, prezentacja stymulatora zdarzeń oraz
symulator jazdy 3D.

Katarzyna Padzik
Insp. ds. informacji, promocji, kultury,
kultury fizycznej i sportu
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nia 8 czerwca 2014r.
w Dębem Wielkim odbyło się długo oczekiwane
Powiatowe Święto Strażaka
i Jubileusz 40 - lecia Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dębem Wielkim. Niedzielne
uroczystości rozpoczęły się
o godz. 1200 Mszą Świętą polową na placu przy ul. Kościelnej w Dębem Wielkim, którą odprawił Proboszcz Parafii
w Dębem Wielkim ks. Henryk Zaraś oraz Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
w Żukowie ks. Zenon Wójcik.
Podczas Mszy Świętej kapelan
Strażaków z Powiatu Mińskiego ks. Zenon Wójcik dokonał
poświęcenia nowego sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Dębem Wielkim.
Po Mszy Świętej rozpoczęła
się druga część uroczystości.
Apel rozpoczęto złożeniem
meldunku przez dowódcę kpt.
Pawła Zieniewicza Zastępcy
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Januszowi
Szylarowi o gotowości pododdziałów jednostek OSP i PSP
z powiatu mińskiego do uroczystości. Po złożeniu meldunku w celu nadania podniosłej
rangi uroczystości nastąpiło
podniesienie flagi państwowej
na maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP Ruda w składzie:
Druh Piotr Wieczorek – dowódca pocztu, Druh Mariusz
Larkowski- flagowy oraz Druh
Marcin Larkowski – asysta.
Uroczystego otwarcia uroczystości oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Druh
Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili m.in:
Sekretarz Stanu Ministerstwa
Obrony Narodowej, Poseł na
Sejm RP Czesław Mroczek,
Poseł na Sejm RP Grzegorz
Adam Woźniak, Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, starszy brygadier Janusz Szylar, Członek
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druh Bogdan Wójcik,
Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Druh Andrzej Gańko, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim Druh Mirosław
Jura, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim bryg.
Jarosław Ufnal, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego
Mirosław Krusiewicz, Radni
Powiatu Mińskiego, Komen-
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dant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp.
Robert Żebrowski, Komendant
Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Robert
Kokoszka, płk. Zbigniew Powęska, Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik, Wójtowie i burmistrzowie z ościennych gmin,
Radni Gminy Dębe Wielkie, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu
gminy Dębe Wielkie, sołtysi,
mieszkańcy i media.
Po rozpoczęciu głos zabrał
Druh Janusz Dudek, który
przedstawił rys historyczny
Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Dębem Wielkim. Następnie odbyła się ceremonia
pożegnania dotychczasowego
sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim oraz wręczenia nowego.
Akt ufundowania sztandaru odczytał Przewodniczący
Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Druh Krzysztof
Kalinowski Wójt Gminy Dębe
Wielkie, członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dębem Wielkim. Po wbiciu gwoździ, którego dokonało wielu zacnych gości, Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa

Dekoracji dokonał Prezes Oddziału Pan Józef Jedynak.
W dalszej części uroczystości
nadszedł czas na wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla
ochrony przeciwpożarowej:
1.Postanowieniem Ministra
Spraw Wewnętrznych. Brązową Odznaką Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej
odznaczeni zostali: Druh Mirosław Jura i Druh Grzegorz
Ostrowski.
2.Uchwałą Prezydium zarządu
Głównego ZOSP RP Złotym
Znakiem Związku odznaczeni zostali: Druh Stanisław Bąk
z OSP Dębe Wielkie, druh
Tadeusz Wójcik z OSP Debe
Wielkie oraz Druh Jan Żmudzin z OSP Guzew.
3.Na wniosek Kapituły Medalu za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej województwa
mazowieckiego i za zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania jednostki OSP Medalem
Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego Pioniera Polskiego
Pożarnictwa odznaczony został: Druh Bogdan Wójcik.
4.Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP w uznaniu szczególnych
zasług dla rozwoju i umacniania Związku Medalem Hono-

ra, Druh Mariusz Larkowski,
Druh Piotr Wieczorek.
7. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
województwa mazowieckiego
ZOS RP Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali: kpt. Paweł
Zieniewicz, st.sekc. Piotr Krusiewicz, st. sekc. Krzysztof
Domański, sekc. Piotr Jałocha,
druh Andrzej Gałązka, Druh
Jarosław Jastrzębski, Druhna
Bożena Czerwińska, Druh Jacek Lipiec, Druh Daniel Król,
Druh Artur Woźnica, Druh
Tomasz Kłoczewiak, Druh Artur Senktas, Druh Patryk Prasuła, Druh Łukasz Zawada.
Po wręczeniu druhom i strażakom odznaczeń nadszedł także
czas na wręczenie awansów na
wyższe stopnie służbowe strażakom z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim.
W związku z Dniem Strażaka
za szczególne zaangażowanie
w działaniach ratowniczo-gaśniczych Komendant Główny
PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz wyróżnił
dyplomem st. sekc Pawła Grabowskiego. Za szczególne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz upowszechnianie

Mikołajczyk, Druh Henryk
Smuga, Andrzej i Teresa Baranowscy właściciele firmy PHU
Folpak. Statuetki wręczył Prezes Wojewódzkiego Związku OSP RP Druh Antoni Jan
Tarczyński, Przewodniczący Kapituły Druh Jan Kosim,
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Druh
Leszek Dąbrowski oraz Komendant Powiatowy PSP starszy brygadier Jarosław Ufnal.
W imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych podziękował Druh Bogdan Wójcik. Nie zabrakło także podczas apelu przemówień zaproszonych gości.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski także wręczył podziękowania za
działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dębe Wielkie dla: Posła na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Czesława Mroczka,
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Grzegorza
Adama Woźniaka, Druha Antoniego Jana Tarczyńskiego,
Druha Mirosława Jury, Druha Grzegorza Ostrowskiego,
Druhny Teresy Piotrkowicz, st.
bryg. Jarosława Ufnala, Druha Andrzeja Gańko i Druha

gminnym przedstawiły się następująco:
Grupa I – przedszkolaki i
oddziały przedszkolne
1 miejsce Antoni Ostrowski –
S.P. Dębe Wielkie klasa 0b
2 miejsce Kacper Ślusarczyk –
S.P. Górki klasa 0
3 miejsce Natalia Rek S.P.
Górki klasa 0
wyróżnienie Mikołaj Rek S.P
Górki klasa 0
wyróżnienie Zuzanna Smolak S.P. Dębe Wielkie Oddział
Przedszkolny
Grupa II – uczniowie klas I-III
1 miejsce Anna Dudzień – S.P.
Dębe Wielkie klasa IIIa
2 miejsce Gabriela Niemczak
S.P. Ruda klasa III
3 miejsce Jesicca Urbaniak
S.P. Dębe Wielkie klasa IIIc
wyróżnienie Kamil Jackiewicz S.P. Dębe Wielkie klasa
III a
wyróżnienie Aleksandra Gocman S.P. Ruda klas II
Grupa III uczniowie klas IV-VI
1 miejsce Weronika Luba –
S.P. Ruda klasa V
2 miejsce Mateusz Strzałek –
S.P. Ruda klasa IV
3 miejsce Mikołaj Pitura – S.P.
Górki klasa VI
Wyróżnienie – Kinga Całun

mazowieckiego Druh Antoni
Jan Tarczyński odczytał akt
nadania sztandaru dla Oddziały Gminnego ZOSP RP
w Dębem Wielkim, a następnie wręczono sztandar Prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim Druhowi Mirosławowi Jurze. Nowy sztandar
Oddziału Gminnego Związku
OSP w Dębem Wielkim w dowód wdzięczności za wieloletnią działalność w ochronie
przeciwpożarowej dla dobra
społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Brązowym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa.
Po prezentacji sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP RP
na wniosek Zarządu Oddziału
Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim
Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie odznaczył sztandar Komendy Powiatowej PSP „Krzyżem za zasługi dla Związku
Inwalidów Wojennych RP”.

rowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został: Druh
Wiesław Kabat z OSP Górki.
5.Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Druh
Andrzej Gańko po raz drugi,
Druh Zenon Wójcik, Druh
Adam Piotrkowicz, Druh
Włodzimierz Król, Druhna
Halina Strzębska.
6. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
województwa mazowieckiego
ZOS RP Srebrnym Medalem
za zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: ogn. Marcin
Wojciechowski, Druh Mirosław Lesiński, Druh Krzysztof Kalinowski –Wójt Gminy
Dębe Wielkie, ins. Dariusz
Pergoł, płk Zbigniew Powęska, Druh Tadeusz Paździoch,
druh Paweł Trąbiński, Druh
Dariusz Woźnica, Druh Łukasz Trąbiński, Druh Andrzej
Kowalczyk, Druh Grzegorz
Ostrowski, Druh Mirosław Ju-

wiedzy i humanitarnych wartości służby pożarniczej Prezes Zarządu Głównego ZOSP
RP Druh Waldemar Pawlak
wyróżnił dyplomem uznania:
Druha Andrzeja Belkiewicza
Doradcę Starosty Mińskiego ds. Bezpieczeństwa, druha
Janusza Dudka Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim, Druha Edwarda
Jędruchniewicza z OSP Górki,
Druha Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe
Wielkie, Druha Mirosława Kamińskiego z OSP Jędrzejnik,
druha Stanisława Siporskiego
z OSP Cyganka, st. bryg. Jarosława Ufnala Komendanta Powiatowego PSP, Druha Bogdana Wójcika z OSP Ruda.
Kolejnym ważnym punktem
apelu było wręczenie Statuetek
Floriana. Akt nadania statuetek
odczytał Przewodniczący Kapituły Floriana Druh Jan Kosim. Wyróżnienie otrzymali:
gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, nagbrygadier Gustaw

Bogdana Wójcika.
Na zakończenie apelu został odegrany hymn Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, po czym nastąpiła defilada i
parada wozów bojowych.
Po części oficjalnej odbył się
piknik strażacki, w którym organizatorzy zapewnili wiele
różnych atrakcji dla wszystkich.
Piknik strażacki rozpoczął się
rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pn „Razem Bezpiecznie”. Organizatorem konkursu
był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Wójt Gminy
Dębe Wielkie. Celem konkursu
było m.in. promowanie wiedzy
o bezpieczeństwie, kształtowanie prawidłowych postaw i prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia, wśród dzieci
i młodzieży, które napotykają
w różnych okolicznościach życia codziennego: w czasie wolnym w domu, podczas zabaw
np. na świeżym powietrzu,
w szkole lub na drodze. Konkurs został przeprowadzony
w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu na etapie

S.P. Cyganka klasa V
Wyróżnienie Adrian Gryz S.P.
Dębe Wielkie klasa IVa
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego stanowiło inaugurację programu edukacyjnego „Razem Bezpiecznie” realizowanego przez szkoły
gminne we współpracy z Komendantem Głównym PSP.
Od 1 września 2014r. przez cały
rok szkolny uczniowie klas I-III
zostaną zapoznani ze sposobami
postepowania w niebezpiecznych sytuacjach życiowych.
Na pikniku także można było oglądać nowoczesny oraz
zabytkowy sprzęt strażacki,
sprzęt policyjny oraz sprzęt
Żandarmerii Wojskowej. Nie
zabrakło także zabaw dla dzieci. W dalszej części pikniku
można było podziwiać występy uczniów ze szkół z terenu
gminy Debe Wielkie. Wieczorem nie zabrakło także zabawy „ Pod Chmurką”.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CYGANCE

przybyli zaproszeni Goście
m.in.: Poseł na Sejm RP Pan
Grzegorz Adam Woźniak, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof
Wawrzyniec Borkowski, Dyrektor Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim woj.
mazowieckiego, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Pan Mirosław Krusiewicz,
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, inspektor nadzoru inwestycji Pan Mariusz
Kozera, Radni Powiatu Mińskiego, Wójt Gminy Jakubów
Pani Hanna Wocial wraz z Sekretarzem Panią Justyną Miłaczewską, Radni Gminy Dębe
Wielkie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem
Mirosławem Siwikiem, Zastępca Wójta Gminy Pan Karol Chróścik, Skarbnik Gminy Dębe Wielkie Pani Bożena
Kot, Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni w Rudzienku
- wykonawca inwestycji Pan
Grzegorz Koseski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Gustaw Muszkiet, Proboszcz parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego w Żukowie ks. Zenon Wójcik, dyrek-

torzy szkół z terenu gminy,
Kierownik Referatu Strategii i
Rozwoju Gminy Dębe Wielkie
Pan Rafał Gańko, Sołtysi z poszczególnych sołectw z terenu
Gminy, Przewodniczący Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej Pan Marek Kowalczyk,
oraz zgromadzeni nauczyciele,
media, rodzice, dzieci i mieszkańcy gminy.
Oficjalnego otwarcia, a także
powitania zaproszonych gości dokonał Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, następnie głos zabrał
m.in. Poseł na Sejm RP Pan
Grzegorz Adam Woźniak, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof
Wawrzyniec Borkowski, Dyrektor Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim woj. mazowieckiego, Przewodniczący
Rady Powiatu Mińskiego Pan
Mirosław Krusiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w Mazowieckim Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, inspektor nadzoru Pan
Mariusz Kozera. Były gratulacje, brawa, a także prezenty
w postaci piłek, które przekazano na ręce Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa
Kalinowskiego oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej Pani Mi-

drużyna Uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Cygance

towane pod okiem Pani Joanny Mazurowskiej ze Stowarzyszenia „Akademia Sztuk
Walki”. Na zakończenie został rozegrany pierwszy inauguracyjny mecz uczniów ze
szkoły Podstawoej w Cygance
vs Reszta Świata.
Mimo, iż w tym dniu pogoda niezbyt dopisała otwarcie boiska wielofunkcyjnego
w Cygance ucieszyło wszystich,
a przede wszystkim dzieci,
dzięki któremu będą mogły
rozwijać swoje umiejętności
sportowe.

S

potkania
z
ciekawymi ludźmi świata literatury to jedna
z najciekawszych form kształtowania kultury czytelniczej,
rozwijania
zainteresowań
użytkowników oraz szerzenie
u dzieci nawyków sięgania po
książki. Jak pisze prof. Joanna
Papuzińska – prozaik, poetka,
autorka wielu rozpraw dotyczących literatury dziecięcej:
„spotkania autorskie są wielką szansą promocji literatury
i czytelnictwa wśród dzieci, dotarcia do nich z książką,
pogłębienia i ożywienia ich
przeżyć czytelniczych i pozostawienia trwałego śladu tych
przeżyć”.
Paweł Beręsewicz
w Dębem Wielkim

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII ZAPRASZAMY

P

iątek trzynastego jest
uznawany za dzień pechowy, aczkolwiek dla mieszkańców sołectwa Cyganka,
a przede wszystkim dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Cygance można uznać ten dzień
za jak najbardziej szczęśliwy
i godny zapamiętania. Otóż
właśnie 13 maja 2014r. (piątek) o godz. 1600 na terenie
szkoły odbyło się uroczyste
otwarcie długo oczekiwanego
wielofunkcyjnego boiska. Zadanie pn.: „W zdrowym ciele
zdrowy duch – budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni w Cygance”, zostało zrealizowane przez firmę Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rudzienku. Zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu
przetargowym wartość całego zadania została wyceniona przez w/w Wykonawcę na
wartość nieco ponad 426 tys.
złotych. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowano boisko wielofunkcyjne
i dwutorową bieżnię wraz ze
skocznią w dal. Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy syntetycznej o wymiarach płyty 30
x 54 m natomiast bieżnia posiada nawierzchnię z poliuretanu .
Na płycie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowano boisko do
piłki nożnej o wymiarach 26
x 50 m, boisko do koszykówki
o wymiarach 15 x 28 m, boisko
do siatkówki o wymiarach 9
x 18 m i boisko do tenisa
ziemnego o wymiarach 10,97
x 23,77 m. Wokół całego boiska wykonano piłkochwyty
oraz ciąg komunikacyjny z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm, który umożliwia
dojście od strony szkoły podstawowej do nowo wybudowanego obiektu sportowego.
Na uroczyste otwarcie boiska

rosławy Popławskiej.
Po oficjalnym otwarciu, przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi, do której zostali
zaproszeni: Poseł na Sejm RP
Grzegorz Woźniak, Poseł na
Sejm RP Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Mirosława
Popławska – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Cygance, Krzysztof
Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie, Grzegorz KoseskiPrezes Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Rudzienku
(Wykonawca prac), Mariusz
Kozera - Inspektor nadzoru,
Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a także
Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, Marek Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Rodziców, Karolina Biernacka – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Cygance.
Następnie Proboszcz Parafii
w Żukowie ks. Zenona Wój-

Z okazji Tygodnia Bibliotek
w dębskiej bibliotece odbyło
się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem – znanym
i lubianym pisarzem książek
dla dzieci i młodzieży.
Na początku spotkania autor
opowiedział kilka słów o sobie oraz przybliżył swoją twórczość. Znakomicie nawiązał
kontakt z uczestnikami spotkania, opowiadając o początkach
swojej pracy zawodowej jako
nauczyciela języka angielskiego w warszawskim liceum.
Autor w formie zabawy przepytywał dzieci ze znajomości

języka angielskiego. Uczestnicy znakomicie odpowiadali
na zadawane pytania. Następnie pisarz zaproponował wybranym ochotnikom herbatę i pogawędkę o książkach.
W trakcie spotkania autor czytał fragmenty swoich książek
między innymi: Wielka wyprawa Ciumków, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Noskawery. Opowiadając o bohaterach
i ich przygodach nie zdradzał
jednak zakończenia, zachęcając
dzieci do samodzielnej lektury.
Na zakończenie spotkania pisarz chętnie odpowiadał na
liczne pytania uczestników,
rozdawał wiele autografów
i dedykacji do swoich książek.
Dla wszystkich uczestników
było to spotkanie pełne wrażeń, które na długo pozostanie
w pamięci.

Paweł Beręsewicz - autor powieści, opowiadań i wierszy
dla dzieci, a także tłumacz
i leksykograf. Jego książki były wielokrotnie nagradzane
i wyróżniane w prestiżowych
konkursach literackich.
Najważniejsze nagrody:
Nagroda Literacka m. st. Warszawy (2010) za książkę Warszawa. Spacery z Ciumkami
Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego (2006)
za książkę Ciumkowe historie
w tym jedna smutna
Nagroda Literacka im. Kornela
Makuszyńskiego (2011) za książkę Tajemnica człowieka z blizną
III nagroda w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
(2011) za książkę A niech to
czykolada!
Złota Lista Fundacji ABC XXI
Cała Polska czyta dzieciom:

A niech to czykolada!, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Czy
wojna jest dla dziewczyn?
Nominacja w Konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji
IBBY (2005) za książkę Co
tam u Ciumków?
Nominacja w Konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji
IBBY (2006) za książkę Pan
Mamutko i zwierzęta
Nominacja w Konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY (2011) za książkę
A niech to czykolada!
Nominacja w Konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY (2012) za książkę
Wszystkie lajki Marczuka
31 edycja konkursu recytatorskiego im. Kornela
Makuszyńskiego
na szczeblu gminnym
W maju 2014 r. odbyła się 31
edycja konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego, organizowanego przez
Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach. Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie
uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich u dzieci. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem

Wielkim odbyły się eliminacje
gminne.
Laureatami konkursu zostali:
Grupa klas I-III szkoły podstawowej:
Zuzanna Garbacka, Zyta Kocak, Zofia Szwajkowska –
wszystkie dziewczyninki to
uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
Grupa klas IV-VI szkoły podstawowej
Oliwia Bylinka ze Szkoły Pod-

stawowej w Górkach, Aleksandra Szymczuk ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
Wyróżnienie otrzymał Wojciech Nowak ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
Serdecznie gratulujemy!
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej
Biblioteki Publicznej

Wypożyczalnia, czytelnia,
czytelnia internetowa
zaprasza w godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

10.00 – 18.00
08.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

STOWARZYSZENIE „SZKOŁa Z UŚMIECHEM”
„Po zdrowie
z uśmiechem”
cik odmówił krótką modlitwę
w intencji bezpieczeństwa korzystających z obiektu oraz dokonał symbolicznego poświęcenia boiska. Po dokonanym
akcie otwarcia i poświęcenia goście udali się na słodki
poczęstunek, podczas którego
uczniowie prezentowali swoje
umiejętności sportowe. Były
pokazy akrobatyczne, a także pokaz sztuk walki przygo-

Sobotnie popołudnie 7 czerwca 2014 z pewnością zapisze
się jako wyjątkowo zdrowy
i pozytywny czas. XII Rodzinny Piknik zorganizowany
w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim pod hasłem:
„Dieta, sport, pozytywne myślenie – jak prowadzić zdrowy
tryb życia” uczył, delektował
i inspirował uczestników
do tego - że jednak warto interesować się swoim
zdrowiem i przede wszystkim żyć z uśmiechem na
co dzień. A skoro mowa
o uśmiechu to z pewnością go
nie zabrakło dzięki Stowarzyszeniu „Szkoła z uśmiechem”,
które przygotowało specjalnie
na tę okazję Grę terenową po
hasłem „Po zdrowie z uśmiechem”. Zainteresowanie grą
było olbrzymie, zarówno mali jak i duzi wytrwale stali
w kolejce po mapę przy stoisku
Stowarzyszenia, by móc prze-

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

do celu albo też siłę swojej dłoni na specjalnym urządzeniu.
Można też było wykazać się
w zadaniu pt. „wiem, co jem”,
znajomością warzyw i owoców, których było bezliku. Organizator przewidział również
to, że w tak upalny i aktywny
dzień nie powinno zabraknąć
tzw. „Wodopoju”, który czekał
na uczestników w kolejnym
zadaniu. Każdy, po wcześniejszym przeszkoleniu, mógł ugasić pragnienie, pijąc z własnoręcznie wykonanego kubka
z kartki papieru. Najtrudniejszym i najdłuższym zadaniem
był „tajemniczy ogród”, który
znajdował się w parku przy
Szkole. Tutaj gracze, przemierzając trasę, na chwilę musieli
stać się skautami i odkryć tajemniczy szyfr. Oczywiście
na dowód i przede wszystkim
na wieczną pamiątkę całej tej
przygody, uczestnicy pozostawili odcisk swojej dłoni w specjalnie przygotowanej „Alei
Gwiazd”, a na zakończenie na
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żyć nową przygodę. „Szkoła
z uśmiechem” wie co jej kochane pociechy lubią najbardziej, …i tym tropem na
uczestników czekało 12 różnych zadań do pokonania….
Grę rozpoczynało obowiązkowo stanowisko sportowe–
tzw. WORKOBIEG czyli bieg
w worku. Na kolejnych stanowiskach dzieci oddawały się
twórczości własnej, np. na stoisku Mr Potato – powstawały
śmieszne figurki z ziemniaka
w roli głównej, na następnym
– w zacisznym miejscu, na ławeczce - być może pierwszy
raz pisały wierszyk lub fraszkę albo kolorowały owocowo-warzywną kolorowankę, czy
”wyżywały się” plastycznie
w „Kredowej krainie”. Były
też inne stanowiska sprawnościowe, np. należało znaleźć
przysłowiową „igłę” – niespodziankę w stogu siana czy
skarb za pomocą wykrywacza metalu, czy też sprawdzić
swoje „sokole oko” w rzucie
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stanowisku Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”– odbierali zasłużony podarunek
z mocą witamin oraz z czymś
praktycznym lub do zabawy,
ufundowany przez naszych
sponsorów:
Mazowieckie
Stowarzyszenie Historyczne
„Exploratorzy.pl”, Apport –
Transport i logistyka, Sklep Internetowy „ Rustikalne co nieco” i Centrum Ogrodzeń Konstruktor.
Powyższe przedsięwzięcie nie
odbyło by się dzięki pracy wielu wyjątkowych rąk rodziców
oraz wspaniałych i pracowitym wolontariuszy z naszego
dębskiego Gimnazjum.
Dziękuję również wszystkim
uczestnikom za tak liczne przybycie oraz ciepłe słowa. Cóż
więcej mogę powiedzieć takie
chwile dodają nam skrzydeł ….
Zatem do miłego zobaczenia
Roztańczony
Flash Dance
Grupa

taneczna

działają-

ca przy Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim, której od
samego istnienia patronuje Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem” prężnie się rozwija
i zbiera nagrody. Quatro – grupa starsza dębskiego Flash
Dance – została wyróżniona
w XVIII Wawerskim przeglądzie tańca współczesnego
oraz w innym Warszawskim
Przeglądzie zorganizowanym
przez AOM.
W pokazach na Pikniku Ro-

dzinnym zaprezentowała się
grupa Quatro oraz młodsza –
pierwszy raz na scenie – Mini Flash, a na zakończenie gościnnie wystąpił warszawski
Flash Dance.
Zapraszamy na naszą stronę
www. i fb.

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE: Anna Woźnica
DRUK: Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin

Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia
„Szkoła z uśmiechem”

organizacje pozarządowe
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STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
wiosna czyli czas
na mistrzostwa
Wiosna to bardzo pracowity
czas dla adeptów i instruktorów z Akademii Sztuk Walki
Taekwon-do ITF i Kickboxingu.
W dniach 8 i 9- tym marca
w Warszawie przedstawiciele
A.S.W. - Dawid Matwiej, Joanna
Mazurowska, Przemysław Mazurowski i Konrad Mikita wzięli udział w seminarium Kwan
Nyom Hapkido prowadzonym
prze Mistrza Geoffa J. Bootha
z Australii.
Kwan Nyom Hapkido jest koreańskim stylem samoobrony
opracowanym na bazie tradycyjnych sztuk walki. Techniki
nauczane przez mistrza z pewnością zostaną wprowadzone
do arsenału naszej Akademii
tak, by dać ćwiczącym kolejny argument, tym razem nie
w walce sportowej, a w starciu ulicznym.
mistrzostwa
powiatu
6 kwietnia w Dębem Wielkim miały miejsce V Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Taekwon-do ITF zorganizowane
przez Akademię Sztuk Walki
z prezesem Dawidem Matwiejem (V dan) na czele. Nowopowstała hala sportowa zgromadziła prawie 100 zawodników
z ASW, Mińskiego Centrum Taekwon-do Tradycyjnego, Mińskiego Centrum Kick-Boxingu
i zaprzyjaźnionego klubu Ronin
Tang Soo Do. Na początku imprezy zostały wręczone trenerom pamiątkowe odznaczenia
w podziękowaniu za przygotowanie ekip do turnieju. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Mazurowska, Patryk Matwiej, Jacek
Kesler i Dawid Matwiej.
Zawody rozpoczęły się bardzo efektownie, gdyż jako
pierwsze można było podziwiać walki light contact juniorów i seniorów, a później semi
contact w wykonaniu juniorów młodszych. Następnie rozegrana została konkurencja
układów formalnych TKD ITF
z podziałem na stopnie uczniowskie. Równocześnie na trzech
matach zawodnicy mierzyli się
ze sobą w walkach soft-kick, sumo grappling, technikach specjalnych twimyo nopi ap chagi
i twimyo nomo yop chagi.
Na końcu zwycięzcom wręczono puchary, dodatkowo każdy
startujący otrzymał pamiątkowy medal i dyplom. Ponadto
specjalną statuetką wyróżniono
najmłodszego zawodnika (Maria Miros 5 lat) i najlepszego
technika zawodów, którym okazał się Bartłomiej Reda (2 cup).
Serdecznie podziękowania należą się sponsorom, bez których
pomocy ta impreza nie byłaby
możliwa. Wsparli nas: UNIQA i Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim. Natomiast patronat honorowy
objęło Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim
i Gmina Dębe Wielkie.
Oto lista medalistów:

układy formalne:
10-10,5 cup: I Maciej Kuza,
II Aleksandra Piotrkowicz,
III Urszula Kolaszt i Michał
Abramowski.
9-7 cup: I Armik Badalyan,
II Kamil Wolf, III Szymon Sawka i Miłosz Szwajkowski.
6-5 cup: I Michał Łopong,
II Jakub Brodzik, III Michał Konowrocki.
4-2 cup: I Michał Jabłoński,
II Bartłomiej Reda, III Bartosz
Krupa i Mikołaj Mazurowski.
Walki light contact: dziewczyny I-II gimnazjum: I Natalia
Gawryś, II Natalia Gnich
chłopcy I-II gim: I Adrian Laskowski, II Jakub Bieniek.
Open: I Patryk Matwiej, II Bartłomiej Reda, III Michał Jabłoński.
Walki semi contact: I Szymon Szulc, II Sebastian Gańko,
III Kamil Dąbrowski.
Sumo grappling 5-6 lat: I Adrian Kleczyński, II Hubert Kosek, III Patryk Łopong.
1-2 kl. S.P.: I Adrian Socha,
II Szymon Radzio, III Szymon
Ostrowski.
3-4 kl. S.P.: I Jakub Suchocki,
II Dominik Kaim, III Piotr Gańko.
5-6 kl. S.P.: I Miłosz Szwajkowski, II Sebastian Gańko, III Filip
Kosmalla.
I-II gimnazjum: I Paweł Miros,
II Mikołaj Mazurowski, III Michał Rogalski.
OPEN:I Fabian Mikita, II Dawid Świnarski, III Patryk Matwiej.
Soft-kick 5-6 lat: I Igor Rachalewski, II Maria Miros, III Kornelia Naumiuk.
1-2 kl. S.P: I Jakub Słowik,
II Krzysztof Kasprzak, III Michał Abramowski.
3-4 kl. S.P: I Magda Gnich, II Jakub Suchocki, III Piotr Chaciński.
Techniki specjalne-Twimyo
Nopi Ap Chagi:
5-6 lat: I Adrian Kleczyński,
II Natalia Rek, III Hubert Kosek.
1-2 kl. S.P: I Adrian Socha,
II Jakub Słowik, III Michał
Abramowski.
3-4 kl. S.P.: I Mateusz Pasik,
II Dominik Kaim, III Tymoteusz Zima.
5-6 kl. S.P.: I Michał Laskus,
II Sebastian Gańko, III Michał
Konowrocki i Michał Łopong.
seniorzy do 180 cm:I Fabian
Mikita, II Kamil Wojcieszek,
III Kamil Pasik.
seniorzy powyżej 180cm:
I Bartłomiej Reda, II Michał Jabłoński, III Mateusz Laskus.
Twimyo Nomo Yop Chagi
5-6 kl. S.P.: I Michał Laskus,
II Michał Konowrocki, III Michał Łopong.
seniorzy do 180cm:I Kamil
Wojcieszek, II Fabian Mikita,
III Kamil Pasik.
seniorzy powyżej 180cm: I Bartłomiej Reda, II Michał Jabłoński, III Mateusz Laskus.
Mistrzostwa Polski
Kolejna duża impreza to Mistrzostwa Polski Taekwon-do
ITF Choi Jung Hwa w Oleśnicy (26.04.2014r.), które zgromadziły ponad 300 osób, okazały się pomyślne dla zawod-

ników Akademii Sztuk Walki. Trenerzy Dawid Matwiej
(V dan) i Joanna Mazurowska
(I dan) wystawili 15 podopiecznych, którzy reprezentowali
powiat miński na tej prestiżowej imprezie. W sumie Akademicy wywalczyli 18 medali,
w tym 7 złotych.
I tak w układach formalnych
TKD ITF najlepsi okazali się:
Michał Łopong ( 5cup), Adrian
Kiełczewski (6cup), Bartosz
Krupa (3 cup), Monika Wtulich (II dan). Brąz w tej konkurencji zdobyli: Jakub Brodzik (5 cup) i Michał Jabłoński
(2 cup). Techniki specjalne przyniosły złoto Katarzynie Mazurowskiej (4 cup) i Monice Wtulich, natomiast na trzecim stopniu podium stanęli Adrian Kleczyński, Kacper Kleczyński.
W walkach semi contact II lokatę zajęli: Bartosz Krupa, Monika Wtulich, Sebastian Gańko
i Michał Jabłoński, III miejsce
wywalczyli : Paweł Rogalski
i Michał Konowrocki. W walkach light contact złoto przypadło Michałowi Jabłońskiemu,
a srebro Monice Wtulich.
Godnie reprezentowali również klub Weronika Berdyńska,
Armik Badalyan i Łukasz Gańko, którym tym razem zabrakło trochę szczęścia, aby stanąć
na podium, ale tak jak wszyscy
zawodnicy, są bogatsi o kolejne
doświadczenia.
1-2 maja już po raz 2 odbył się
spływ kajakowy rzeką Liwiec.
mistrzostwa
mazowsza
17 maja 2014r. w hali sportowej w Dębem Wielkim odbyły się I Mistrzostwa Mazowsza
w Sztukach Walki, które zgromadziły ponad 80 zawodników.
Uczestnicy mierzyli się ze sobą
w 6 konkurencjach: soft-kick,
sumo-grapling, walki semi-hogo, walki light-contact, techniki specjalne twimyo nopi ap
chagi i twimyo nomo yop chagi. To pierwsza tak prestiżowa
impreza na terenie gminy Dębe
Wielkie. Należy podkreślić, że
zawody odbyły się pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie

Pana Krzysztofa Kalinowskiego i zostały współfinansowane
ze środków Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowiec-

STOWARZYSZENIE „SOSENKA”

I

kim. Głównym organizatorem
była Akademia Sztuk Walki na
czele z prezesem Dawidem Matwiejem.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Oto lista nagrodzonych
zawodników, na których czekały
wyjątkowe tłoczone medale (z logo ASW) i dyplomy.:
WYNIKI I MISTRZOSTW
MAZOWSZA W SZTUKACH
WALKI 17 maja 2014r.
SOFT KICK: 5-6 lat:I. Artur
Grzenda, II. Bartek Jackiewicz,
III. Kornelia Naumiuk.
1-2 kl. SP: I. Adrian Socha,
II. Ernest Suchocki, III. Franek
Kamiński.
3-4 kl. SP: I. Adrian Suchocki,
II. Tymek Zima, III. Jakub Suchocki.
WALKI SEMI-HOGO: 5-6 kl.
-40 kg I. Michał Konowrocki,
II. Krzysztof Steczek, III. Michał Łopong.
5-6 kl. -65 kg I. Szymon Szulc,
II. Paweł Rogalski, III. Jakubn
Suchocki.
Dziewczyny: I. Kasia Mazurowska, II. Natalia Steczek, III. Kasia Steczek.
WALKI LIGHT CONTACT:1-3
gim. -60 kg I. Konrad Zygadło,
II. Bartosz Krupa, III. Kamil
Raciborski.
1-3 gim -70kgI. Sebastian Walas, II. Filip Szymaszczyk,
III. Jakub Bieniek.
TECHNIKI SPECJALNE
TWIMYO NOPI AP CHAGI:
5-6 lat: I. Adrian Kleczński,
II. Artur Grzenda, III. Hubert
Kosek.
1-2 kl. SP: I. Jan Proczek,
II. Damian Szczęsny, III. Mateusz Ciok.
3-4 kl. SP: I . Tymek Zima,
II. Weronika Berdyńska,
III. Franciszek Miros.
5-6 kl. SP: I. Szymon Szulc,
II. Michał Laskus, III. Michał
Łopong.
Dziewczyny:I. Kasia Mazurowska, II. Kasia Steczek, III. Natalia Steczek.
I-III gim, I. Sebastian Walas,
II. Filip Szymaszczyk, III. Konrad Zygadło.
TECHINIKI SPECJALNE
TWIMYO NOMO
YOP CHAGI:
5-6 kl. SP:I. Szymon Szulc,
II. Michał Łopong, III. Michał
Laskus.
I-III gim:I. Sebastian Walas,
II. Konrad Zygadło, III. Filip
Szymaszczyk.
Dziewczyny:, I. Kasia Steczek,
II. Kasia Mazurowska, III. Natalia Steczek
SUMO-GRAPLING: 5-6 lat:
I. Hubert Kosek, II. Bartek Jackiewicz, III. Kornelia Naumiuk.
1-2 kl. SP: I. Adrian Socha,
II. Szymon Radzio, III. Wojtek
Nowak.
3-4 kl. SP: I. Adrian Suchocki, II. Błażej Szostak, III. Filip
Woźnica.
5-6 kl. SP - 40 kg: I. Michał Łopong, II. Michał Laskus, III. Michał Konowrocki.
5-6 kl. SP - 65 kg: I. Szymon
Szulc, II. Jakub Suchocki,

Z

nadejściem wiosny nastąpiły zmiany organizacyjne
w Stowarzyszeniu. Dotychczasowe stanowisko Prezesa objęła
Pani Danuta Zduńczyk, zastępcą
Prezesa został Pan Piotr Zgódka. W związku z zakończeniem
współpracy z Panem Krystianem Kędziorą, w imieniu nowego zarządu i pracowników,
serdecznie dziękujemy za trud
włożony w organizację przedsięwzięć Stowarzyszenia.
Wycieczki
Dnia 10 kwietnia 2014 roku
dzieci z Małego Przedszkola
wybrały się na wycieczkę do
Warszawy na film 3D pt. „Afrykańska przygoda”. Wszystkie
maluchy z ogromnym zaintere-

sowaniem śledziły losy dzikich
zwierząt. Po seansie odbyło się
spotkanie z mieszkańcem Ghany. Opowiadał on o tradycjach
i życiu afrykańskiej ludności.
Pod koniec spotkania wszyscy
obecni wzięli udział we wspólnych pląsach w rytmach afrykańskich. Wycieczka wzbogaciła przedszkolaków o nowe, ciekawe doświadczenia.
Edukacja i sport
Małe Przedszkole uczestniczy
w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. W ostatnim czasie
obchodziliśmy Dzień Ziemi,
który był wspaniałą okazją do
tego, aby porozmawiać z przedszkolakami na tematy związane
z ochroną środowiska. Odbyło

się spotkanie z leśnikiem, który
w sposób atrakcyjny przybliżył
dzieciom świat zwierząt dzikich. Nasi mali podopieczni często zdobywają nagrody i wyróżnienia w różnych dziedzinach
sportowych. I tak Marysia Miros, Szymon Gałązka oraz Dominik Wieczorek wzięli udział
w zawodach „Polska biega”.
Dzień Mamy
i dzień Dziecka
26 maja 2014 roku obchodziliśmy Dzień Mamy. Z tej okazji przedszkolaki przygotowały
program artystyczny. Śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Na zakończenie części artystycznej wręczono
własnoręcznie wykonane serduszka

i kwiatuszki, które dzieci same
wyhodowały. Następnie zebranych gości zaproszono na słodki poczęstunek. Przedszkolaki
uwielbiają niespodzianki. Jedną
z ostatnich było pojawienie się
rodzica przebranego za postać
Czerwonego Kapturka. Zaskoczone dzieci nie kryły radości
z powodu odwiedzin niespodziewanego gościa, który miał
dla wszystkich słodki upominek.
Dzień Dziecka to oczekiwany
i wesoły dzień dla każdego
malca. Spędziliśmy go w Swobodnej Przestrzeni w Cisiu,
gdzie wspaniale bawiliśmy się
na placu zabaw z trampoliną,
zjeżdżalnią i basenem wypełnionym po brzegi kolorowy-

mi piłeczkami. Pobyt był dużą
atrakcją dla wszystkich naszych
milusińskich. Przed nami przygotowania do zakończenia Roku
Szkolnego.

Krystian Kędziora

nie byłoby możliwe funkcjonowanie naszych sekcji. Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Dębe
Wielkie oraz Firmie KOMA,
którzy to bardzo mocno wspierają nasze działanie. Wszystkie
nasze mecze rozgrywane są na
Gminnym boisku w Rudzie
przy ulicy Szkolnej na które
serdecznie zapraszamy.
Dębe Cup

W kwietniu zorganizowaliśmy w nowej hali pokazowy turniej siatkarski ,,Dębe
Cup” w którym uczestniczyły
4 męskie drużyny siatkarskie.
Triumfatorem turnieju po niezwykle zaciętym pojedynku
finałowym okazała się nasza
drużyna „Torpedo Dębe Wielkie” zaś drugie miejsce przypadło „AFM TEAM Jakubów”.
Nasza organizacja wspie-

ra również czynnie młodzież
i dzieci z naszych szkół na terenie gminy poprzez zapewnienie im dojazdów na zawody sportowe w różnych
rozgrywkach prowadzonych
przez LZS Siedlce czy SZS
w Mińsku Mazowieckim.

Nabór do sekcji piłkarskiej
rocznik 2002 i 2003 serdecznie zapraszamy wszystkie talenty piłkarskie z naszej gminy. zajęcia prowadzone są
w środy oraz soboty. kontakt
oraz zapisy nr tel 609673033

Prezes
Stowarzyszenia „Sosenka”

„PŁOMIEŃ’ DĘBE WIELKIE

III. Kamil Dąbrowski.
DZIEWCZYNY: I. Natalia Steczek, II. Kasia Mazurowska,
III. Kasia Steczek.
I-III gim. -60 kg: I. Konrad Zygadło, II. Kamil Raciborski,
III. Bartosz Krupa.
I-III gim. -70kg:I. Sebastian Walas, II. Filip Szymaszczyk, III.
Jakub Bieniek.
Polska Biega
24 maja w Górkach gmina
Dębe Wielkie miała miejsce
już 10 ogólnopolska akcja Polska Biega. Organizacją biegu
w naszym powiecie po raz
6 zajęło się stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki Taekwon-do i Kickboxingu na czele
z Dawidem Matwiejem i Joann
ą Mazurowską, a wsparcie finansowe uzyskano z Urzędu
Gminy Dębe Wielkie.
Impreza w sobotnie popołudnie
zgromadziła ponad 60 pasjonatów sportu. Wydzielono 7 kategorii wiekowych w biegach, natomiast nowością w tym roku była konkurencja nordic walking.
Specjalnym gościem był Wójt
Gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski, który także pobiegł z innymi uczestnikami.
Serdecznie dziękujemy pani
dyrektor SP. w Górkach Renacie Osicy-Duszczyk za udostępnienie szkoły dla zawodników.
Dziękujemy również sponsorom: Studium Języków Obcych
w Mińsku Mazowieckim, firmie
Dax Cosmetix oraz Towarzystwu Ubezpieczeniowemu UNIQA oraz ogólnopolskiemu patronowi, jakim jest Gazeta Wyborcza – pomysłodawca biegu.
Zwycięzcy każdej kategorii zostali wyróżnieni dyplomami,
medalami i nagrodami rzeczowymi. Gratulujemy medalistom
oraz wszystkim, którzy wzięli
udział, choćby dla zabawy, bo
przecież głównie o to w bieganiu chodzi.
Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych biegaczy:
Przedszkolaki do 4 lat
I miejsce Karolina Chachlińska, II miejsce Milenka Banach,
III miejsce Maja Kowalska.

miejsce Dominik Wieczorek,
II Konstanty Wasilkowski.
5-6 lat: I miejsce Magda Michalak, II miejsce Maria Miros,
III miejsce Roksana Szulecka.
I miejsce Szymon Gałązka,
II miejsce Kuba Fiutkowski.
1-2 klasa SP.: I miejsce Żaneta Kowalska, I miejsce Adrian Banach,
II miejsce Miłosz Kopciński,
3-4 klasa SP.: I miejsce Piotr Gręziak, II miejsce Seweryn Szulecki, III miejsce Jan Proczek .
I miejsce Agata Gałązka,
II miejsce Kamila Chachlińska,
III miejsce Wiktoria Fiutkowska
5-6 klasa S.P.: I miejsce Jakub
Szczepek, II miejsce Krzysztof
Steczek, III miejsce Paweł Rogalski,
I miejsce Lena Jackowicz,
II miejsce Katarzyna Mazurowska, III miejsce Olga Michalak
I-II gimnazjum: I miejsce Smolak
Piotr, II miejsce Konieczny Mateusz, III miejsce Piotr Woźnica,
I miejsce - Natalia Steczek
III GIMN – OPEN: I miejsce Konrad Mikita, II miejsce
Krzysztof Michalak, III miejsce Dawid Michalak, I miejsce Karolina Gańko, II miejsce
Ewa Szymańska-Kopcińska,
III miejsce Basia Majewska
Nordic Walking
I miejsce ex aequo: Jolanta Michalak i Agnieszka Foltyn
Jeśli i ty chcesz rozpocząć przygodę ze sztukami walki, uczyć
się i trenować z najlepszymi –
przyjdź na treningi Taekwon-do
do Akademii Sztuk Walki. Zapisy i więcej info na: www.asw-tkd.pl i pod nr tel. 507-145-636.
Śledź także nasz profil na Facebook’u:
Akademia Sztuk Walki.
Teakwon!!!

Taekwon!!!
Instruktor Dawid
Matwiej V dan.
Prezes Stowarzyszenia
Akademii Sztuk Walki
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.L.U.K.S Płomień Dębe
Wielkie to organizacja
wspierająca kulturę fizyczną
na terenie gminy wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych .
W jej szeregach znajduję się
m.in. drużyna piłkarska „Płomień Dębe Wielkie”, która
w tym roku po raz pierwszy
w historii klubu reprezentowana jest trzech rocznikach
rozgrywkowych. Dzięki środ-

kom przyznanym w tym roku
z Urzędu Gminny, nasz klub
uczestniczy w rozgrywkach
OZPN Siedlce w rocznikach
2001/02, 1997/98 oraz w rozgrywkach seniorów A klasy.
W Naszych zajęciach uczestniczy około 50 chłopców oraz
liczna grupa dorosłych piłkarzy.
W Ich imieniu składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, bez których

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
5. Open
I miejsce – Przemysław Jurek
II miejsce - Przemysław Grzelak
III miejsce – Tadeusz Gniadek

T

egoroczna
majówka
w gminie Dębe Wielkie
odbyła się także w klimacie
sportowym, a to za sprawą kolejnego Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego, który odbył
się 3 maja 2014r. w hali sportowej w Dębem Wielkim. Rywalizacja toczyła się w pięciu kategoriach: Szkoła Podstawowa
– klasa I-III, Szkoła Podstawowa – klasa IV-VI, Gimnazjum
Gminne Chłopcy, Dziewczęta
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Open.
W turnieju udział wzięło ponad 80 zawodników.
Po wyczerpującej rywalizacji
klasyfikacja przedstawiła się
następująco:

II miejsce – Oliwier Makowski
III miejsce - Bartłomiej Wieczorek

Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni pucharami,
medalami oraz pamiątkowymi dyplomami, które ufundował organizator turnieju
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski.

Gimnazjum Gminne Chłopcy
I miejsce – Paweł Bątruk
II miejsce – Przemysław Szuba
III miejsce - Sebastian Wieczorek
Dziewczęta Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gminne
I miejsce – Karolina Biernacka
II miejsce – Izabela Wiercioch
III miejsce – Aleksandra Jaworowska

Szkoła Podstawowa klasa I-III
I miejsce – Mateusz Krawczyk
II miejsce – Mikołaj Jurek
III miejsce – Piotr Konowrocki
Szkoła Podstawowa klasa IV-VI
I miejsce – Damian Rogulski
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Nabór
do
sekcji piłkarskiej

Prezes Klubu
Mirosław Garbecki
mgarbecki@gmail.com

SZKOLNE SUKCESY SPORTOWE
SzkołA PODSTAWOWA
W RUDZIE
W międzyszkolnym turnieju
klas I – III o puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie, nasza drużyna piłkarska zdobyła III miejsce,
a Jaś Wieczorek z klasy III został
w tym turnieju królem strzelców.
Podczas ostatnich Drużynowych
Zawodów
Lekkoatletycznych
w Siedlcach, szóstoklasista, Patryk
Chłopik, zajął III miejsce w biegu
na 60 metrów.
SzkołA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
25 kwietnia dziewczynki
z naszej szkoły wzięły udział
w zawodach sportowych. Były to zawody powiatowe Czwórbój
Lekkoatletyczny.
W reprezentacji wystąpiły: Kinga Królikowska i Ewelina Nowak
z klasy VIa, Aleksandra Jaworowska, Wioleta Walesiak, Weronika Bogusz z klasy VI b oraz
Magdalena Szostak z klasy Vb
. Dziewczynki uplasowały się
na VII miejscu. W reprezentacji chłopców 26 kwietnia, wzięli
udział: Miłosz Szwajkowski, Mateusz Cudny, Kacper Dzięcioł, Jakub Wincenciuk, Norbert Świerczyński z klasy VIb oraz Michał
Szczygielski z klasy V b.
GIMNAZJUM GMINNYM
W DĘBEM WIELKIM
W marcu zakończyły się zawody drużynowe w piłce siatkowej.
Dziewczęta z naszej szkoły zajęły

7 miejsce.
W Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych odnieśliśmy spektakularny sukces. Sztafeta chłopców 4x100 m zajęła I miejsce.
W zawodach indywidualnych
również I miejsca zajęli: Jarosław
Pasik z klasy IIc (bieg na 100 m),
Kamil Karwowski z klasy IIId
( skok w dal), Wojciech Pluciński z klasy IIc (skok w dal)
i Agnieszka Smolińska z klasy
IIa ( skok w dal).
W Mistrzostwach Lekkoatletycznych Regionu Siedleckiego sztafeta chłopców 4x100m
w składzie: Jakub Szepietowski,
Michał Ambrożkiewicz, Konrad
Jackiewicz i Damian Kąkol zajęła III miejsce. Jarosław Pasik
w biegu na 100 m zajął III miejsce, Wojciech Pluciński III miejsce a Kamil Karwowski VIII
miejsce w skoku w dal. Agnieszka Smolińska w skoku w dal
dziewcząt zajęła III miejsce.
19 maja w hali sportowej odbył
się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół.
W Turnieju wzięły udział drużyny z: Gimnazjum nr 2 z Sulejówka, Gimnazjum nr 1 z Mińska Mazowieckiego oraz drużyna
z naszego gimnazjum. Rywalizacja odbywała się systemem „ każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Poziom Turnieju był
wysoki. W skład drużyny z Gimnazjum nr 1 z Mińska Mazowieckiego wchodziły zawodniczki

z Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego. Rywalizacja okazała
się bardzo zacięta ale w atmosferze fair play. I miejsce zajęło
Gimnazjum nr 2 z Sulejówka,
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Nasz zespół zajął III miejsce. Organizator zawodów pani
S. Potapczuk wraz z trenerami drużyn wybrali najlepszą zawodniczkę Turnieju,
którą została Marta Nowicka z naszej szkoły. Dyplomy
i Puchar oraz statuetkę MVP
(Najlepszej Zawodniczce Turnieju) wręczył Dyrektor Zespołu
Szkół Pan Krzysztof Rek.
SzkołA PODSTAWOWA
W CYGANCE
Nasza szkoła może pochwalić
się również licznymi sukcesami
sportowymi. W Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii chłopców z kl. IV-VI, I miejsce
zajął Damian Rogulski, a III miejsce Bartłomiej Wieczorek. W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła
Karolina Biernacka i otrzymała puchar oraz medal. 13.04.2014
r. Jakub Soszka zajął I miejsce
i zdobył puchar w zawodach kolarskich MTB w Legionowie, natomiast 01.05.2014 r. również Jakub Soszka zajął I miejsce otrzymując medal w zawodach szosowych (czasówka).

z życia szkół

z Życia szkół

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

C

zas spędzony w szkole nie
upływa tylko na nauce
w klasach. Uczniowie uczestniczą w warsztatach, wycieczkach oraz w akcjach charytatywnych. Każdy wyjazd pozwala przeżyć coś niezapomnianego.
Wycieczki
daleki E I te bliskie
4 marca czwartoklasiści udali się do Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd ten pozwolił
na samodzielne poszerzanie
wiedzy i wyjaśnienie wielu
zjawisk. Uczniowie dokonywali wielu doświadczeń naukowych, zobaczyli na własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata. Dzięki temu, dotychczas
skomplikowane dla nich prawa przyrody stały się bardziej
zrozumiałe i jasne. Uwierzyli,
że nauka może stać się fascynującą przygodą. Kolejna wycieczka miała miejsce 31 marca. Uczniowie klas szóstych
wybrali się do Urzędu Gminy
Dębe Wielkie. Głównym założeniem było przybliżenie
działalności urzędu. Zwiedzający mogli poznać strukturę
organizacyjną Urzędu Gminy
i z bliska przypatrzeć się pracy poszczególnych urzędników oraz spotkać się z Wójtem
Gminy – Panem Krzysztofem
Kalinowskim.
Celem kolejnego wyjazdu było poznanie charakteru pracy
sprzedawców, wyrabianie szacunku dla pracy ludzi zajmujących się handlem. Dzieci miały
okazję poznać pracę nie tylko
kasjerów i sprzedawców na poszczególnych działach handlowych, ale również zapoznały
się z funkcjonowaniem magazynów w tak dużym sklepie,
jakim jest hipermarket.
Udział w kampaniach społecznych
Oprócz wycieczek nasi
uczniowie angażują się także
w różnego rodzaju kampanie
społeczne. Dlatego w ramach

II Powiatowych Obchodów
Światowego Dnia Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii „Nasz
Wspólny Świat”, którą zorganizował Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej
w Ignacowie. Celem tego
przedsięwzięcia jest integracja środowiska lokalnego
z osobami niepełnosprawnymi. 10 marca uczniowie pojechali do Ignacowa i razem
z wychowankami tej placówki uczestniczyli w zajęciach
plastycznych. Spotkanie to zaowocowało wieloma pięknymi
pracami, które zdobiły mury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mińsku Mazowieckim podczas podsumowania tej kampanii społecznej. Prace Alicji
Dębskiej z klasy IIIa i Darii
Woźnicy z klasy IVa otrzymały wyróżnienie. Tydzień
później uczniowie niepełnosprawni odwiedzili nas. W hali sportowej zostały zorganizowane dla nich zabawy taneczno-muzyczne. Wspólnie spędzony czas sprawił, że dzieci
zintegrowały się i uwrażliwiły
na potrzeby innych oraz zrozumiały, że niepełnosprawna
osoba tak jak każdy z nas, ma
swoje marzenia, zainteresowania i pragnienia.
Nasza szkoła zaangażowała się także w kampanię charytatywną „Moje marzenie –
szczepienie”, której celem było
wsparcie programów szczepień dzieci w Sierra Leone. Za
zebrane środki UNICEF zakupi szczepionki przeciwko gruźlicy, polio i odrze oraz zapewni
ich bezpieczny transport oraz
przechowywanie w odpowiedniej temperaturze. Dzięki temu
możemy pochwalić się certyfikatem, który otrzymaliśmy
za Społeczne Zaangażowanie
się Placówki i udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Gwiazdka dla Afryki”. W sobotę
10 maja uczniowie uczestni-

czyli w II Diecezjalnym Zlocie
Szkolnych Kół Caritas, który
w Ostrówku zgromadził ponad
500 wolontariuszy. Cały dzień
spędzony w miejscu uświęconym obecnością św. Faustyny,
przyniósł wszystkim wiele radości. Mamy nadzieję na ponowne spotkanie za rok. Nasza Szkoła bierze także udział
w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej
szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim
przedsięwzięciem, którego
jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034
szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy
uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji
życia szkoły. W związku z tym
5 maja wszyscy przyłączyli się
do wspólnej akcji ukwiecenia
terenu przyszkolnego. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu
szkołę otaczają piękne krzewy i różnokolorowe kwiaty.
Wszystkim dziękujemy za
przyniesione sadzonki i pomoc
przy sadzeniu roślin. Ale to nie
wszystkie akcje, w których nasza placówka bierze udział.
W tym roku szkolnym przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego programu „Śniadanie Daje
Moc” będącego elementem edukacji zdrowotnej. Program ten
ma wdrożyć uczniów do spożywania drugiego śniadania.
Uroczystości,
spotkania, imprezy
Czas przedwakacyjny w naszej szkole jest okresem podsumowań podjętych przedsięwzięć i upływa pod kątem
wielu uroczystości, spotkań
oraz corocznych imprez. 24
kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Poprzedził go szkolny konkurs, w którym uczniowie dowolną techniką mieli wykonać
ciekawe przedmioty, zabawki

z surowców wtórnych. Najlepsze prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawce
oraz nagrodzone. Dwie grupy teatralne z klas I-III oraz
z klasy IVb pod opieką pani
Iwony Słodownik wystąpiły
w przedstawieniach pt. „Wiosna tuż tuż” i „Tajemnicze jajo”. Uczniowie klasy VIa zaprezentowali się w przedstawieniu, na które złożyły się
piosenki o tematyce ekologicznej i informacje na temat Dnia
Ziemi. Dzięki temu wszyscy
uczniowie mogli, poszerzyć
swoją wiedzę na temat tradycji i okoliczności powstania
Święta Ziemi oraz właściwych
postaw ekologicznych. Święto Ziemi należałoby obchodzić każdego dnia, ponieważ
my, Jej mieszkańcy, cały czas
powinniśmy o Niej pamiętać
i wiedzieć, co jest dla Niej dobre a co złe. Na koniec uczniowie klasy VIa przeprowadzili
konkurs wiedzy o przyrodzie.
Wzięły w nim udział trzy grupy: z klas IV – VI.
28 maja uczniowie klas młodszych spotkali się z policjantami, których wspomagał sierżant Borsuk- maskotka Komendy Stołecznej Policji. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo podczas wakacji.
Uczniowie przypomnieli sobie
przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, dowiedzieli się jak zachować się
w kontakcie z niebezpiecznymi zwierzętami, a także co zrobić, kiedy zagubią się podczas
wyjazdu wakacyjnego. Policjanci przypomnieli uczniom
o zasadach obwiązujących pieszych i rowerzystów, zwrócili
uwagę na wyposażenie roweru
w oświetlenie, a przy okazji apelowali o stosowaniu po
zmierzchu elementów odblaskowych. Na koniec odbyła się
prezentacja policyjnego radiowozu i motocykli.
Zielona szkoła
W dn. 7-10 maja odbył się
wyjazd na Zieloną Szkołę dla

uczniów naszej szkoły. Dzieci
zamieszkały w hotelu w pobliżu słynnej kopalni w Wieliczce. Podczas czterodniowego pobytu uczniowie zwiedzili: Kraków - Barbakan, Rynek
Główny, Sukiennice, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kaplicę
Świętej Kingi, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Ojcowski Park
Narodowy, ruiny zamku Kazimierzowskiego, zamek na
Pieskowej Skale, Maczugę
Herkulesa, Wawel, Katedrę,
Groby Królewskie i Kryptę
Prezydencką, słynny Dzwon
Zygmunta. Podczas całego
wyjazdu pogoda była piękna,
a humory wszystkim dopisywały. Dodatkowym atutem
udanego wyjazdu były smaczne posiłki z hotelowej kuchni. Program wycieczki został
w całości zrealizowany. W radosnych nastrojach, z bagażem
pełnych wspomnień, uczniowie wrócili do szkoły.
Sukcesy
naszych uczniów
2 czerwca już po raz dwunasty zorganizowana została Spartakiada dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych.
W tym roku konkurencje sportowe odbyły się w hali sportowej. Dzieci wesoło i przyjemnie spędziły czas o czym
świadczyły ich uśmiechnięte
buzie.
W naszej szkole odbyło się
wiele konkursów i zawodów
sportowych, w których chętnie
brali udział uczniowie:
W Gminnej Lidze Szkół wy-

grał Jan Trebnio, który okazał
się najlepszym przyrodnikiem
i anglistom;
Do XII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas
IV - VI. zakwalifikowali się:
Jan Trebnio VIa, Maria Brzóska VIa, Julia Kalinowska VIa,
Weronika Grądzka VIb;
W VIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla Szóstoklasistów III miejsce zajęła Julia Kalinowska z kl. VIa;
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - Wojciech
Nowak i Klaudia Jadczak zwyciężyli w eliminacjach gminnych i zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych
gdzie Wojciech Nowak zajął II
miejsce;
W eliminacjach szkolnych
XXXI Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im . Kornela
Makuszyńskiego zwyciężyli: Franciszek Pudło z kl 1b,
Wojciech Nowak z kl. 2a, Anna Matejak z kl. 3b, Krzysztof Bątruk z kl. 4a, Aleksandra Szymczuk z kl. 5b, Kacper
Chodkowski z kl. 6b.
Konkurs Mitologiczny dla klas
V: I miejsce - Zuzanna Auch
klasa Vb, Weronika Paplak
klasa Vb, Aleksandra Szymczuk klasa Vb , II miejsce –
Krystian Czerwiński klasa
Va, Arkadiusz Ołdak klasa Va,
Szymon Pietrzak klasa Va , III
miejsce – Marta Jagoda klasa Vb, Marta Morawska klasa
Va, Matylda Tkaczyk klasa Vb
zebrała i opracowała
Julita Winiarek-Cyran.

czniowie naszej szkoły rozwijali swoje zdolności i nabywali nowe umiejętności uczestnicząc w różnych turniejach, konkursach
i zawodach oraz uroczystościach szkolnych. Znaczącym
sukcesem zakończył się start
naszych uczennic z kl. VI
w I Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym dla szóstoklasistów. Dziewczęta zajęły II miejsce. Ponadto wzięliśmy udział w dwóch konkur-

sach recytatorskich na szczeblu
gminnym, konkursie „Piosenki
o zdrowiu” zorganizowanym
przez miński Sanepid, Turnieju Powiatowym: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz
konkursie o tematyce religijnej:
„Podążając za świętością Jana
Pawła II” oraz „Mali przyjaciele Maryi”, w którym uczennica
kl. III Aleksandra Piekut zdobyła wyróżnienie.
Pamiętamy
o naszych tradycjach

Ważną część życia naszej
społeczności szkolnej jest kultywowanie tradycji i zwy-

czajów. Uroczyście obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja, wesoło bawiliśmy

statnie wiosenne tygodnie dostarczyły naszym uczniom wielu emocji.
W marcu przystąpiliśmy do
ogólnopolskiego
programu
„W – f z klasą”. Podczas zebrania uczniów i nauczycieli, zorganizowanego w formie „okrągłego stołu”, ustaliliśmy program „rozruszania” szkoły i od
tej pory aktywność uczniów
podczas przerw polega nie tylko na bieganiu po korytarzach,
lecz każdy może wziąć udział
w ulubionych rozgrywkach
sportowych w sali gimnastycznej, wśród których największym powodzeniem cieszą się
mecze piłki nożnej i siatkówki.
W sportowym duchu przebiegały również doroczne obchody Dnia Patrona Szkoły, kiedy
to każda klasa demonstrowała
atrakcyjne grupowe ćwiczenie ruchowe z użyciem sprzę-

tu i rekwizytów sportowych.
Wkrótce odbędzie się akcja
pod hasłem „Cała Polska biega”, a następnie Szkolne Święto Sportu, w którym wezmą
udział również dorośli – pracownicy, rodzice, nasi nieocenieni strażacy i wolontariusze
z Fundacji PZU.
15 mają obchodziliśmy radosne Święto Polskiej Niezapominajki, przypominające
o wartości natury, tradycji
oraz miłości i wiernej przyjaźni. Tego dnia dzieci sadziły
w naszym ogrodzie wiosenne kwiaty, a cała szkoła tonęła
w zieleni i błękicie.
W ramach projektu „Bliżej
kultury”, uczniowie obejrzeli kilka ciekawych spektakli
w teatrach „Roma”, „Rampa”
i „Syrena”. Dzięki dobremu doborowi przedstawień,

udało się zaszczepić naszym
uczniom, nie tylko potrzebę
bywania w prawdziwym teatrze, ale też świadomość wartości sztuki, granej na żywo
właśnie dla nich.
W związku z przypadającą
4 czerwca 25 rocznicą wolnych wyborów do parlamentu,
szkoła włączyła się do przygo-

towanej przez MEN akcji pt.
„Lekcja Wolności”. Dużym
zainteresowaniem cieszy się
szkolna wystawka poświęcona
tej tematyce.
Z okazji Dnia Matki i Ojca,
w klasach 0 - III zostały zorganizowane okolicznościowe
uroczystości, podczas których

najmłodsi uczniowie prezentowali dedykowane mamom
i tatusiom przedstawienia,
tańce i popisy wokalne. Liczne przybyli rodzice otrzymali
kwiaty, a także własnoręcznie
przez dzieci wykonane upominki.
Do największych osiągnięć
tego półrocza zaliczamy 2 wyróżnienia w „Kangurze matematycznym” w kategorii „beniamin”; otrzymali je piątoklasiści: Wojciech Marzec i Łukasz Smoliński.
Mateusz Strzałek z kl. IV, Łukasz Smoliński z kl. V, zajęli
III miejsce w kategorii swoich
klas w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.
Trzecioklasistka, Zyta Kocak
uplasowała się na III miejscu
Powiatowego Konkursu J. Angielskiego Macmillan School
Tournament, a Maciej Górski

z kl. V otrzymał wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie J.
Angielskiego „Fox”.
Emilia Płochocka z kl. VI, mimo licznej konkurencji, uzyskała III miejsce w Powiatowym
Konkursie Mitologicznym.
Zosia Szwajkowska z kl. III
zwyciężyła w Powiatowym
Konkursie
Recytatorskim
Polskiej Polskiej Poezji i Prozy, natomiast Zuzia Garbecka
kl. II oraz Zyta Kocak i Zosia
Szwajkowska kl. III wygrały
gminne eliminacje Konkursu
Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego.

konkursy, zmagania- wiele radości i pozytywnej energii.
Nasi uczniowie korzystają
z bogatej oferty zajęć dodatkowych, oprócz nauki języków
obcych: angielskiego, francuskiego i rosyjskiego, uspraw-

niają swoje umiejętności z matematyki, języka polskiego,
wychowania fizycznego.

łego patrioty”.
Na zakończenie mijającego
roku szkolnego grupa „Starszaków” przygotowuje uroczystość
„POŻEGNANIE
PRZEDSZKOLA”, która zaplanowana jest na 24 czerwca.
Na nadchodzące wakacje nauczyciele, personel przedszkola

i przedszkolacy życzą wszystkim czytelnikom Biuletynu
Informacyjnego Gminy Dębe
Wielkie słonecznych wakacji.

Teresa Pogorzelska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudzie
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atrakcyjnie i ciekawie
w szkole w Górkach
Semestr letni w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach obfitował
w wiele atrakcji i ciekawych
przedsięwzięć. Po sprawdzianie klas szóstych uczniowie
mogli nieco odetchnąć z ulgą.
Osiągnęliśmy zadowalający
wynik, co pozwoli naszym
uczniom - niebawem absolwentom, na wybranie wymarzonego gimnazjum. To jednak nie
koniec szkolnych zmagań…
5 kwietnia razem z rodzicami zorganizowaliśmy w naszej
szkole I Góreckie Wielkanocne Warsztaty Rodzinne. Było
malowanie jaj, wspólne śpiewanie, konkursy. Z pewnością
ta inicjatywa doczeka się kon-

tynuacji w kolejnych latach. W
kwietniu obchodziliśmy także
Międzynarodowy Dzień Ziemi
- w tym dniu w naszej szkole
odbyły się konkursy, apele tematyczne, pokaz mody i piosenki ekologiczne. Uczciliśmy
Święto Konstytucji 3. Maja
wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych.
Naszą Szkołę odwiedzili ciekawi goście. Pierwszymi okazali
się myśliwi z Nadświdrzańskiego Koła Łowieckiego, do naszej
placówki zawitał także p. Sebastian Grzywacz ze swym psim
asystentem Rolkiem. Pan Sebastian utracił wzrok w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
opowiadał uczniom jak radzi
sobie w życiu i jak zmaga się z
przeciwnościami.

Piękna, wiosenna pogoda
sprzyja wycieczkom. A tych
w naszej szkole nie brakowało. Uczniowie mieli okazję jeździć na ciekawe filmy, podziwiać zieleń otaczających lasów
poprzez wyjścia krajoznawcze,
a także zgłębiać zakamarki
wioski indiańskiej w Dębem
Wielkim. Zwiedzanie umilał
grill, zabawy na świeżym powietrzu i zmagania sportowe.
Czerwiec upłynie pod znakiem wycieczek- pierwsza na
festyn do Helenowa, druga do
Multikina w Warszawie.
Nie zapominamy także o aktywnym uczestnictwie w konkursach. Na koncie mamy konkursy recytatorskie, mitologiczne, turnieje wiedzy pożarniczej, ekologiczne, muzyczne.

Dbamy także, o to by nasi
podopieczni dobrze radzili sobie w zmaganiach szkolnych w tym celu zorganizowaliśmy
warsztaty przy udziale Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku, uczące jak
skupić uwagę, skoncentrować
się, jak angażować wszystkie
zmysły.
dzień rodziny
W dniu 14 czerwca (sobota) zapraszamy wszystkich rodziców, uczniów i sympatyków szkoły na Dzień Rodziny. Chcemy w ten sposób zaakcentować rolę mamy i taty
w rozwoju dziecka, zintegrować środowisko rodziców, sprawić by jeszcze lepiej poznali
swoje dzieci, a przy tym świetnie się bawili. Czekają atrakcje,

Renata Osica - Duszczyk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Górkach
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
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się podczas Pierwszego Dnia
Wiosny. Okazją do poznania
i przypomnienia sobie wiadomości nt. zdrowego żywienia był obchodzony w dniu 30
kwietnia br. „Dzień Zdrowej
żywności”. Już od rana w całej szkole pachniało pieczonymi orkiszowymi bułeczkami,
które wspólnie z wychowawcą
przygotowała kl. IV. Pozostałe klasy włącznie z oddziałem
przedszkolnym nie pozostały
im dłużne i również zrobiły

pyszne, oryginalne, a przede
wszystkim zdrowe potrawy
i przekąski, których próbowaliśmy na wspólnej degustacji.
Swoją wiedzę uczniowie
wzbogacili także uczestnicząc
w wycieczkach: do Gniezna
i Biskupina oraz do Białowieży. Był również wyjazd do
warszawskich teatrów oraz
wycieczki rowerowe.

Mirosława Popławska
				
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance
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marca witaliśmy
z dziećmi wiosnę przy
zabawach z marzanną. W tym
dniu dominował w przedszkolu kolor zielony. Dzieci z grupy „Maluszków” wykonały
PANIĄ WIOSNĘ na dużym
formacie papieru, a „Starszaki” przestrzenne żabki, którymi udekorowały przedszkole.
27 marca z okazji Światowego Dnia Teatru, dzieci z grupy starszej przedstawiły „Maluszkom” bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”. Również w marcu
przedszkolaki wybrały się do
Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim na dzień adaptacyjny. Miały okazję poznać panie
uczące w klasach 0-I oraz budynek szkolny. 6 maja przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do remizy strażackiej.
Wzbogaciły wiedzę na temat

pracy strażaka i poznały wyposażenie wozu strażackiego.
W podziękowaniu za trudną
i ciężką pracę dzielnych strażaków, dzieci wręczyły upominki w postaci własnoręcznie wykonanych laurek. 8 maja gościliśmy w przedszkolu uczniów
z Gimnazjum Gminnego im.
Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem Wielkim, którzy przeczytali naszym przedszkolakom legendę
„O śpiących rycerzach”. 14 maja wybraliśmy się z dziećmi do
sali zabaw „Kolorado” w Warszawie. Radość jaką sprawiły
atrakcje utrzymywała się przez
cały dzień pobytu w przedszkolu. 23 maja w przedszkolu odbył się pierwszy dzień
adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na
rok szkolny 2014/2015. Dzieci

wraz z rodzicami miały okazję
poznać panie uczące i personel
przedszkola, budynek przedszkolny i plac zabaw. Wspólnie
z tegorocznymi przedszkolakami pobawiły się w ogrodzie
przedszkolnym. Na zakończenie pobytu wszystkie dzieci
zostały obdarowane lizaczkami. W maju nasze przedszkole odwiedził także policjant
z Panem Borsukiem, który przeprowadził z dziećmi
rozmowę na temat bezpiecznych wakacji. 30 maja odbyła
się kolejna, miła uroczystość
„ŚWIĘTO RODZINY”. Dzieci przedstawiły rodzicom i zaproszonym gościom program
artystyczny,
prezentowały
układ taneczny, składały życzenia i wręczały własnoręcznie wykonane upominki. Po
części artystycznej nastąpiła
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wspólna zabawa przy muzyce
zespołu „CRAZY PARTY”
oraz grillowanie. Kiełbaski na
grilla oraz napoje ufundowali
właściciele sklepu „Czesiek”
Alicja i Czesław Woźnicowie, Pan Maciej Szczepaniak
właściciel Delikatesów „HE-MAN” . Innymi sponsorami
na tę uroczystość byli Pan Paweł Krasuski właściciel firmy
geodezyjnej „Wektor”, Pan Roman Góralski dyrektor marketu Kaufland w Ząbkach, Pan
Krzysztof Turyk dyrektor marketu Kaufland w Mińsku Mazowieckim. Sponsorom i Rodzicom, serdecznie dziękujemy za wsparcie.
W tym okresie przedszkolaki
miały okazję obejrzeć w przedszkolu przedstawienia teatralne:
„Księżniczka, rycerz i smok”,
„Eko-Zdzisław”, „Przygody ma-

			

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel
Przedszkola Gminnego
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marca odbył się „Dzień
Otwarty” dla uczniów
klas szóstych szkół podstawowych i ich rodziców. Otwierając drzwi naszej szkoły dla
młodszych kolegów pokazaliśmy miejsce, w którym każdy gimnazjalista spędza wiele
godzin nie tylko na nauce, ale
również na rozwijaniu swoich zainteresowań. Program
imprezy oprócz zwiedzania,
prezentacji
multimedialnej
w kawiarence i konkursu wiedzy o szkole przygotowanego
z myślą o gościach, przewidywał wiele innych atrakcji.
Sympatyczną atmosferę zapewnił występ artystyczny.
- Uczniowie klasy IIb przygotowali współczesną wersję
„Królewny Śnieżki”. Odbył się
konkurs recytatorsko–wokalny „Polska między Wschodem
a Zachodem”, podczas którego
gimnazjaliści zaprezentowali
swoje umiejętności językowe.
Był również czas na zmagania
sportowe. Zaplanowano rywalizację w różnych konkurencjach, która wyłoniła najlepszego sportowca wśród szóstoklasistów. „Dzień Otwarty” nie
odbyłby się gdyby nie osoby za
niego odpowiedzialne. A byli
to nauczyciele języków obcych
przygotowujący do konkursu
„Polska między Wschodem
a Zachodem”. Konkurs poprowadziły: p. S. Szymczak
p. J. Lipińska. Nauczyciele
wychowania fizycznego, rywalizację sportową poprowadził p. R. Szumowski, zajęcia
na stepach – p. S. Potapczuk.
Prezentację
multimedialną
oraz konkurs wiedzy o szkole przygotowała p. M. Borkowska, występ artystyczny
młodzieży – p. A. Czarnocka, kawiarenką opiekowała się
p. A. Sadowska.
Rocznica Bitwy
pod Dębem Wielkim
30 marca obchodziliśmy
rocznicę bitwy pod Dębem
Wielkim. Uroczystości rozpoczęły się dzień wcześniej
- o godz. 18:00 złożyliśmy
wieniec pod pomnikiem powstańców. Uczniowie naszego gimnazjum, pod opieką p.
A. Sadowskiej, D. Późnieckiej
i A. Goszczyckiej, przygotowali wieczornicę upamiętniającą wydarzenia z tamtych
lat. Występ naszych uczniów
zapisał się w pamięci mieszkańców jako pełna wzruszenia opowieść o tych, którzy
walczyli o wyzwolenie naszej miejscowości spod władzy Moskali. Teksty liryczne
przeplatane były pięknymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego chóru. Jak
zwykle nasi chłopcy – Mateusz Ostrowski i Michał Malesa – popisali się pięknym wy-

konaniem piosenki „Dziś idę
walczyć mamo”. Po występie
słychać było głosy, że największe emocje wzbudziła scena z
martwym powstańcem, gdzie
Martyna Miftadinow wyrecytowała „Elegię o chłopcu polskim”. Przy śpiewie chóru „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi
skąpana”, uczniowie przebrani za żołnierzy, wynieśli, przykrytego biało-czerwoną flagą,
powstańca. W trakcie spektaklu zaprezentowała się również uczennica Szkoły Podstawowej - Julia Kalinowska,
która wykonała utwory fortepianowe. Na koniec zagrzmiała „Warszawianka”. Dziękujemy bardzo p. B. Czabańskiej
za pomoc w przygotowaniu
dekoracji. W niedzielę przy
prawdziwie wiosennej pogodzie braliśmy udział w drugiej
i bardziej oficjalnej części obchodów 183. rocznicy bitwy.
Szkoła Równych
Szans
zakończenie projektu
W marcu odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu Szkoła Równych Szans.
IV edycja bis. Koło Młodego Przyrodnika wyjechało na
wycieczkę do Centrum Nauki
Kopernik. Uczniowie klas III
zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy podczas spotkań
z reprezentantami różnych zawodów i wycieczek. Odbyły
się trzy wycieczki: do Telewizji Polskiej, Fabryki słodyczy
i na Targi Szkół. W czasie zajęć uczniowie poznawali zawody: policjanta, cukiernika,
realizatora dźwięku, mechanika, blacharza, nauczyciela,
informatyka, technika hotelarstwa, zawody gastronomiczne
itp. Uczestnicy koła teatralno
– kabaretowego pojechali 23
marca do Teatru Studio Buffo
na spektakl muzyczny „ Wieczór rosyjski cz.2”.
Konkursy
Uczeń klasy IIc Damian Murach wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym PANGEA, który odbył się 28 marca w Warszawie.
Był jednym z 500 najlepszych
matematyków spośród drugoklasistów w skali kraju.
Alicja Wincenciuk z klasy IIId
reprezentowała naszą szkołę
w konkursie organizowanym
przez Zespół Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim
„Supergimbus 2014”.
Uczniowie pod opieką pani
M. Borkowskiej wzięli udział
w całorocznym Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Aktywni dla klimatu”.
Jednym z zadań konkursu była zbiórka elektrośmieci, która odbyła się 8 kwietnia. Drużyna z naszej szkoły zajęła 94

miejsce na 186 szkół w Polsce.
Klasy Ia, Ic i IIc biorą udział
w całorocznym konkursie
Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego „Między nami
czytelnikami”, którego rozstrzygnięcie nastąpi 5 czerwca.
W ramach konkursu uczniowie stworzyli ranking 10 najlepszych książek, plakat filmowy do wybranej książki, pisali
alternatywne zakończenie wybranej powieści oraz zorganizowali happening na terenie
szkoły i gminy promujący czytelnictwo.
W ramach tych działań klasa I a udała się do Gminnego Przedszkola i przeczytała
dzieciom „Legendę o Śpiących
Rycerzach z Tatr”. Dzieci słuchały uważnie, a gimnazjaliści
mieli satysfakcję, że robią coś
dobrego. Na koniec wręczyli każdemu przedszkolakowi
medal „Dzielnego Słuchacza”
oraz podarowali książkę.
Klasa Ic uznała, że najlepszą promocją czytelnictwa będzie rozdawanie mieszkańcom
Dębego Wielkiego książek.
Najpierw przynieśli do szkoły książki, którymi mogli podzielić się z innymi. Do każdej
z nich włożyli kartkę z napisem
„Dzielmy się książką jak chlebem. 1C promuje czytelnictwo”.
Na koniec przygotowali transparent z napisem „1C promuje
czytelnictwo” i 7 maja ruszyli na ulice Dębego. Rozdawali
książki, rozmawiali z mieszkańcami, pokazywali, że naprawdę warto czytać. Spotkali się
z miłym przyjęciem i wrócili do
szkoły bardzo zadowoleni.
Janie Pawle II
pamiętamy
Włączyliśmy się również
w świętowanie kanonizacji Jana Pawła II, przygotowując dla
uczniów dwa konkursy. Miały
one na celu uczczenie Osoby
naszego Papieża i przypomnienie Jego wielkości.
Pierwszy z konkursów polegał na przygotowaniu wspólnej gazetki obrazującej życie i działalność. Każda klasa
otrzymała odrębny temat do
opracowania i przedstawienia
na planszy:
„Wadowice – tu wszystko się
zaczęło” Kl. IIa; „Jeśli patrzę
na tę młodość lat okupacji –
straszliwych lat, to był koszmar” Kl. Id; „Będę księdzem”

Kl. Ib; „Habemus Papam” Kl.
IIId; „Jedna ręka strzelała,
a inna prowadziła kulę”, Kl.
IIIc; „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga” Kl. IIb; „Pozwólcie mi odejść do Pana”, Kl.
IIIa; „Jesteście moją nadzieją”
Kl. Ic; „Nie możemy czekać
na wiernych – musimy do nich
wyjść” Kl. IIc; „Uśmiechnij się
z Ojcem Świętym” Kl. IIIb;
„Sport to najlepsza droga do
pokonania granic” Kl. Ia.
Uczniowie podeszli do zadania poważnie i odpowiedzialnie. Efekty ich pracy zostały
zaprezentowane wszystkim
uczniom i społeczności lokalnej. W dniu kanonizacji 27
kwietnia można je było oglądać w dębskim kościele parafialnym.
Drugą formą szkolnych
działań propagującą naukę i
twórczość Jana Pawła II był
konkurs recytatorsko-oratorski, w którym mogli wziąć
udział zainteresowani uczniowie. Do konkursu przystąpiło dziesięć osób, głównie
z klas pierwszych i drugich.
Ich zadaniem było zaprezentowanie fragmentu „Listu do
młodych” Jana Pawła II i zadeklamowanie wiersza autorstwa Karola Wojtyły lub jemu
poświęconego. Konkurs odbył się 16 kwietnia w gościnnych progach biblioteki szkolnej. Członkowie komisji, p. O.
Laskowska, p. A. Sadowska
i p. R. Dołkowska uznali za
najlepszego Damiana Muracha z kl. IIc, drugie miejsce
zajął Mateusz Geresz kl. IIIc,
a trzecie ex aequo Aleksandra
Jackiewicz kl. Ic oraz Paula
Padzik i Ernest Pyza kl. IIc.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom chęci zmierzenia
się z własną tremą i tak wymagającą twórczością.
Projekty edukacyjne
15 maja klasy IIb i c zaprezentowały projekt edukacyjny o wdzięcznej nazwie Cafe
z Tuwimem. Mottem przedstawienia był tytuł najnowszej
biografii Tuwima napisanej
przez Mariusza Urbanka „Tuwim. Wylękniony bluźnierca”.
Celem projektu było przybliżenie sylwetki twórczej poety, uwrażliwienie młodych
słuchaczy na sztukę poetycką
oraz zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej. Występom

uczniów towarzyszył szkolny
chór, który zaprezentował piosenki do słów Tuwima: „Wspomnienie”, „Kawiarenki” i „Tomaszów”. Uczestnicy projektu
zaprezentowali wybrane przez
siebie wiersze poety, a na koniec obejrzeliśmy fragment dokumentu prezentującego życie
i twórczość poety.
29 maja uczniowie klasy IIb
zaprezentowali projekt pt.
„Kuchnia brytyjska”. Przygotowali angielskie śniadanie,
na którym nie mogło zabraknąć herbaty z mlekiem, syropu
klonowego, czy deseru – ciasta
brownie.
W tym dniu odbył się również projekt uczniów klasy IIa
i IIc nt. podbojów Rzymian.
Grupa stworzyła zupełnie inny klimat. Można było na długo zapamiętać lekcję historii
podczas której z odezwą wystąpili Hannibal i Scypion. Goście mieli szansę poznać ruchy
wojsk w bitwie pod Kannami,
a to za sprawą makiety z przesuwanymi oddziałami. Wydarzenia tamtego okresu zostały
zebrane i przedstawione z bardzo dużym pietyzmem.
Wycieczki
18 marca uczniowie pojechali
na wycieczkę do Telewizji Polskiej. Grupa zainteresowanych
czytelnictwem odwiedziła Targi Książki w dniu 23 maja a 30
maja mała grupa wyjechała na
wycieczkę do Torunia, gdzie
uczniowie mieli okazję nie
tylko zwiedzić miasto Kopernika, ale też wzięli udział w
warsztatach wypieku pierników. Od 2 do 5 czerwca odbyła
się również wycieczka do Krakowa i Zakopanego.
Gimnazjada
Jak co roku w naszym gimnazjum odbyła się Gimnazjada, czyli gimnazjalne święto sportu. 5 czerwca o godz.
8:15 spotkaliśmy się wszyscy
w hali sportowej aby uroczyście ją otworzyć. Powitał nas
Pan Dyrektor, a przedstawiciele klas złożyli raport gotowości. Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na
sportowe konkurencje. Pogoda
dopisywała, humory również,
więc wszystkie klasy dzielnie
walczyły o podium. Wyniki
przedstawiają się następująco:
Piłka nożna

tel.: 25 756 47 00, fax.: 25 756 47 34 www.debewielkie.pl, e-mail: sekretariat@debewielkie.pl

I miejsce klasa Ib
II miejsce klasa IIIb
III miejsce
klasa IIb/
IIc
Konkurs
wiedzy
o piłce nożnej
I miejsce Maciej Kaczmarek klasa Ib
II miejsce Mateusz Kamiński –
klasa Ic
III miejsce
Karol Szymczuk – klasa Id
Koszykówka
I miejsce klasa IIb
II miejsce klasa IIId
III miejsce
klasa IIc
Siatkówka
I miejsce klasa Ib
II miejsce klasa IIId
III miejsce
klasa IIa
Konkurencje na wesoło
I miejsce klasa IIIb
II miejsce klasa IIc
III miejsce klasa Ic
Szachy
I miejsce Krzysztof Kaczmarek - klasa IIIa
II miejsce Mikołaj Mazurowski – klasa IIc
III miejsce
Patryk Leszko – klasa IIa
Warcaby
I miejsce
Mikołaj Mazurowski – klasa IIc
II miejsce
Krzysztof
Kaczmarek - klasa IIIa
III miejsce
Patryk Leszko – klasa IIa
W klasyfikacji końcowej na
podium stanęły następujące
klasy: I miejsce – klasa I b, II
miejsce – ex aequo klasy IIb
i IIIb, III miejsce – klasa IIId.
Nie można również zapomnieć
o konkursie karaoke, który
odbył się w ramach imprezy.
Zwycięzcami zostali: I miejsce
– Wiktoria Piotrkowicz – klasa
Ia, II miejsce – Milena Zgódka i Karolina Bakuła - klasa Ic,
III miejsce – Julia Garbecka –
klasa IIa
Bardzo przyjemną częścią tego dnia było grillowanie. Kiełbaski smakowały wyśmienicie. A w szkolnej kawiarence można było skonsumować
pyszne sałatki oraz ciasta wykonane przez uczniów.
Gratulujemy
zwycięzcom
i z niecierpliwością czekamy
na kolejną Gimnazjadę.

STANOWISKO

Zebrała i opracowała
p. Olga Laskowska
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

15

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

NR.
POKOJU

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

34

WEW.
100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

100

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. Fk.

Bożena Kot

25 756 47 39

39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

40

140

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

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

38

138

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 40

40

140

Insp. ds. obsługi kasowej

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

32

128

Specjalista ds. ksiegowości budżetowe i płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

35

135

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

41

141

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

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

Stanisław Kierat

25 756 47 36

36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

35

135

Inspektor ds. obsługi sekteratiatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

34

134

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

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 42

Biuro podawcze

142

Młodszy referent ds. archiwum

Ewelina Chlopik

025 756 47 42

Biuro podawcze

142

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

50

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

50

150

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

Agnieszka Rawska

25 756 47 53

53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

52

156

Podinsp. Ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 32

31

132

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 30

31

130

152

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

0 604 197 100

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

Michał Pieńkowski

25 756 47 52

28

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 757 70 58

45

Główny Ksiegowy

Maria Wojciechowska

25 757 70 58

45

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 757 47 44

44

Kierownik GOPS

Dorota Janzer-Dąbrowska

25 757 70 54

46

Główny Księgowy

Renata Sikora

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej

Jolanta Malesa-Gajc

25 757 70 57

47

Świadczenia z pomocy społecznej

Urszula Olejnik

25 740 51 55

56

Świadczenia z pomocy społecznej

Anna Wróblewska

25 740 51 55

56

Stypendia szkolne

Olga Sekuła

25 757 70 57

55

Świadczenia z pomocy społecznej, składki kombatanckie

Danuta Bogdanowicz

25 757 70 57

47

Fundusz alimentacyjny

Katarzyna Dołbakowska

25 757 77 26

59

Świadczenia rodzinne

Miłosława Kaska

25 757 77 26

59

Klub Integracji społecznej Samopomocy

Magdalena Wojnach

25 757 70 57

47

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Dyrektor Zakładu Komunalnego
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URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

KONSULTACJE W URZĘDZIE
1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień
mieści się w pokoju nr 28
(I piętro) Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. Konsultacji udziela
Pan Stanisław Pilewski (konsultant ds. uzależnień) w każdy poniedziałek w godzinach
13.00 - 16.00. Konsultacje prowadzone są w zakresie:
uzależnienia, picia problematycznego, współuzależnienia,
przemocy domowej.
2. Leśniczy Pan Andrzej
Perzanowski przyjmuje inte-

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

ny doradca rolniczy Pani Gabriela Dowjat pełni dyżur
w każdy wtorek w pok. 28
w godzinach 8.00 – 16.00
w Urzędzie Gminy Dębe
Wielkie.
Prowadzone jest doradztwo
i szkolenia w zakresie:
technologii
produkcji rolniczej; wsparcia rozwoju wsi w ramach PROW;
ekonomiki; rachunkowości
i organizacji gospodarstw rolnych,; ekologii i ochrony środowiska, w tym programów

rolno środowiskowych; pomoc
w wypełnianiu wniosków przy
ubieganiu się o fundusze UE;
organizowanie kursu uprawniającego do zakupu i stosowania środków ochrony roślin.
5. Spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 Dębe Wielkie
odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz.
10.00 -12.00 w pomieszczeniu
obok Klubu „Dziupla” wejście
od ulicy Szkolnej.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W

dniu 27 marca 2014 roku Rada Gminy Dębe Wielkie podjęła uchwałę
NR SR.XLIV.0007.333.2014
zatwierdzającą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dębe
Wielkie. Przedmiotowa zmiana studium objęła swym zakresem kilka niewielkich fragmentów terenu Gminy Dębe
Wielkie, których zasięg został określony w załącznikach
graficznych do w/w uchwały.
Oprócz wymienionej powyżej zmiany studium, w dniu
15 maja 2014 roku uchwałą Nr
SR.XLV.0007.341.2014 Rada
Gminy Dębe Wielkie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod
linię 400 kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi:
Kąty Goździejewskie, Walercin i Gorzanka, Gmina Dębe
Wielkie. Obszar wymienionego powyżej planu obejmuje
swym zasięgiem pas technologiczny o szerokości 80 metrów
istniejącej i przeznaczonej do
przebudowy linii elektroenergetycznej najwyższych napięć
400kV relacji „Miłosna – Siedlce Ujrzanów” (po 40 metrów
na stronę od osi linii) przebiegającej przez miejscowości:
Kąty Goździejewskie, Walercin i Gorzanka, która stanowi

inwestycję celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym
zaliczając się do części mostu
energetycznego Polska Litwa.
Obydwie wymienione powyżej uchwały zostały przekazane wraz z całą dokumentacją
prac planistycznych Wojewodzie Mazowieckiemu celem
sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi. Do chwili
obecnej organ nadzoru prawnego nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przekazanych dokumentów.
Trwają również prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
miejscowości: Dębe Wielkie,
Kobierne i Chrośla w Gminie
Dębe Wielkie. Obecnie trwa
etap opiniowania i uzgadniania
projektów tych planów przez
instytucje i organy wymienione w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz sporządzane
są stosowne wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleśne, gruntów przeznaczonych w projektach tych planów pod zabudowę, dla których uzyskanie takiej zgody
jest konieczne zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.

PLACE ZABAW

G

mina zakupiła urządzenia zabawowe, dzięki którym zostanie doposażony plac zabaw w Górkach oraz zostanie utworzony plac zabaw w Choszczówce Stojeckiej.

POZYSKIWANIE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

G

mina Dębe Wielkie w roku 2014 złożyła 6 wniosków aby pozyskać fundusze
z Unii Europejskiej oraz środków krajowych. W chwili obecnej wnioski te są w trakcie weryfikacji. W ramach konkursu
nr 1/M/2014 „Małe projekty”
do Urzędu Marszałkowskiego został złożony następujący
wniosek: „Ćwicz pod chmurką” kwota dofinansowania
projektu 25 000,00 zł. Ponadto
w ramach konkursu Nr
1/O/2014 „Odnowa i rozwój
wsi” został złożony wniosek pt.
„Budowa siłowni zewnętrznej
oraz doposażenie placu zabaw
w Dębem Wielkim” kwota dofinansowania 93 060,00 zł.
Gmina Dębe Wielkie złożyła
również wniosek do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na
realizację przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja drogi we wsi
Cyganka” wnioskowana kwota dofinansowania 142 849,27
zł. Złożono także wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pt. Budowa boiska wielo-

funkcyjnego oraz bieżni wraz
ze skocznią w dal, położonej w miejscowości Cyganka,
Gmina Dębe Wielkie, Powiat
Miński na kwotę 100 000,00
zł. Pozostałe wnioski tj. budowa placu zabaw „Raj Dziecka” na kwotę dofinansowania
25 000,00 zł oraz w ramach
konkursu „Odnowa i rozwój
wsi” wnioski pt.: „Ścieżka do
informacji” - budowa chodnika
i miejsc parkingowych na ulicy Strażackiej i przy Urzędzie
Gminy w Dębem Wielkim na
kwotę dofinansowania projektu 200 000,00 zł oraz wniosek pt. „Boso przez świat”
- budowa chodnika na ulicy
Mazowieckiej i Lawendowej
w Chrośli na kwotę 138 000,00
zł. Zostały pozytywnie rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
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