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WYDARZENIA
6 STYCZNIA 2016 R.
10 STYCZNIA 2016 R.

ZAPOWIEDZI

V GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD

28 LUTEGO 2016 R.

KONCERT PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”

5 MARCA 2016 R.

„XX NOCNE MANEWRY” W GÓRKACH,

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

ZAWODY W NOCNYM MARSZU NA ORIENTACJĘ,

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DĘBEM WIELKIM

KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ „STOWARZYSZE”

23 STYCZNIA 2016 R.

„DĘBSKA GALA SPORTU 2016R.”

28 STYCZNIA 2016 R.

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

POD DĘBEM WIELKIM, po raz pierwszy

31 STYCZNIA 2016 R.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA DZIECI

rekonstrukcja bitwy

I MŁODZIEŻY
6 LUTEGO 2016 R.
21 LUTEGO 2016 R.

kwiecień 2016 R.

OBCHODY 185 ROCZNICY BITWY

II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

I MŁODZIEŻY

Z TERENU POWIATU MIŃSKIEGO – LZS POWIATU

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

MIŃSKIEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
23 LUTEGO 2016 R.

2-3 kwietnia 2016 R.

KWIECIEŃ 2016 R.

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

OlIMPIADA Z ZAKRESU WIEJSKIEGO

O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO,

GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA Z UŚMIECHEM”

Dochody 30,05 mln zł, w tym: subwencja
oświatowa 7,3 mln zł, część wyrównawcza
600 lat
subwencji ogólnej 1,9 mln zł, udział w poDębego Wielkiego
datku dochodowym budżetu państwa
6,4 mln zł, podatki i opłaty lokalne 4,2 mln zł,
dotacje ze środków Unii Europejskiej
5 mln zł, dotacja z budżetu państwa na pomoc
społeczną 2,8 mln zł.
Wydatki 32,5 mln zł, w tym: infrastruktura wodno-kanalizacyjna 7,7 mln zł,
drogi publiczne 2,1 mln zł, administracja
- Urząd Gminy 3 mln zł, oświata i wychowanie
11,4 mln zł, pomoc społeczna 3,97 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1,8 mln zł, kultura 0,2 mln zł, kultura fizyczna
i sport 0,4 mln zł.
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NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
należy, że znacząca część zadłużenia pochodzi
1. MIESZKAŃCY
z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego
Na terenie gminy Dębe Wielkie zameldowa- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
nych jest na stałe 9579 mieszkańców (+125) Wodnej, które są w części umarzalne. Pieniądze
oraz dodatkowo 139 osób na pobyt czasowy. z zadłużenia nie zostały „przejedzone” lecz zaW systemie gospodarowania odpadami ko- inwestowane w infrastrukturę wodociągową, kamunalnymi zarejestrowanych jest 9365 (+113) nalizacyjną, drogową, sportową czy rekreacyjną.
osób. Do Stałego Rejestru Wyborców wpisaW najbliższych latach planowana jest stabilinych jest 7469 mieszkańców. Od początku pro- zacja zadłużenia. Nowe przepisy ustawy o figramu 156 rodzin (+57) złożyło wniosek o wy- nansach publicznych nie pozwalają na szybszą
danie Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku wy- spłatę zadłużenia, nawet jeśli kosztem braku indano karty dla 344 osób. W sumie od początku westycji gmina chciałaby to zrobić. Reasumując
programu karty posiada 783 osoby.
finanse gminy są stabilne a z inwestycji możeLiczba mieszkańców (zameldowanych) w po- my korzystać już dziś.
szczególnych miejscowościach przedstawia się 4. DROGI
następująco:
Gmina zarządza ponad 85 km dróg publicznych (nie włączając dróg gminnych
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2. FINANSE
nież kanał deszczowy o długości blisko 260 m.
Ze względu na trwające rozliczenie budżetu 2015
W ubiegłym roku wykonano ponadto na dłuroku wyniki podane poniżej nie są ostatecznymi. gości ponad 700 m nawierzchnię asfaltową na
Planowane wykonanie kasowe budżetu 2015 ulicy Południowej w Dębem Wielkim nową naprzedstawia się następująco:
wierzchnię na nowej podbudowie oraz chodnik
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na części ul. Prądzyńskiego w Dębem Wielkim. Drogi i ulice gminne, powiatowe i krajowe
oświetla 1253 lampy (+88).
Do bieżącego utrzymania dróg gmina posiada następujący sprzęt : równiarkę, koparko-ładowarkę, 2 ciągniki, recykler, spalinową piłę
jezdną (do napraw nawierzchni asfaltowych).
Do zimowego utrzymania dróg wykorzystuje
się trzy pługi śnieżne montowane na koparce
i ciągnikach oraz posypywarkę.
W roku 2015 zakupiono wózek drogowy dla
potrzeb utrzymania czystości przy drogach, kosiarkę bijakową tylno-boczną oraz odmularkę
z kompletnym wyposażeniem do konserwacji
rowów przydrożnych.
3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Gmina Dębe Wielkie posiada łącznie

106,99 km (+44,69 km) wybudowanej sieci
wodociągowej w miejscowościach: Dębe Wielkie, Chrośla, Cyganka, Górki, Ruda, Bykowizna, Kobierne, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka, Aleksandrówka, Olesin (częściowo), Ostrów Kania
(częściowo), Rysie (częściowo).
Aktualnie w budowie jest około 7 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Aleksandrówka, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka, Chrośla, Dębe Wielkie, Kobierne.
Sieć wodociągowa jest zasilana z dwóch
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych
w Dębem Wielkim o wydajnościach 25m3/h
i 116m3/h. Gmina posiada również ujęcie wody
w Chrośli, bez Stacji Uzdatniania Wody. Ilość
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przyłączy wodociągowych do budynków / gospodarstw: 1965 szt. (+384 szt.) W odniesieniu
do budynków mieszkalnych gmina zwodociągowana jest w 68,2%. (+14,8%).
Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w Dębem Wielkim ma długość 24,82 km (+7,52 km).
Ilość przyłączy kanalizacyjnych prowadzących
d budynków / gospodarstw: 642 szt. (+109 szt.).
Procent skanalizowania gminy w odniesieniu do
budynków mieszkalnych: 22,3% (+4,4%). Ścieki
komunalne są oczyszczane w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dębem Wielkim - przepustowość 650m3/dobę.
Aktualnie w części miejscowości Dębe Wielkie
i Aleksandrówka w budowie jest około 8 km
sieci kanalizacyjnej.
Gmina posiada jeszcze pozwolenie na budowę kolejnych 10 km sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Dębe Wielkie (część północna), Aleksandrówka oraz Olesin (część południowa).
5. OŚWIATA
Gmina Dębe Wielkie jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych:
w Dębem Wielkim - 372 uczniów (+16), w Rudzie - 151 uczniów (+13), w Cygance - 63 uczniów
(-6) i w Górkach - 86 uczniów (+17), oraz Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim - 264
uczniów (+10). Obie szkoły w Dębem Wielkim
tworzą Zespół Szkół w Dębem Wielkim. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych roczne wychowanie przedszkolne spełnia łącznie 132 dzieci (-15). Na terenie gminy
funkcjonuje 1 Gminne Przedszkole Publiczne
w Dębem Wielkim (50 miejsc) oraz 3 Przedszkola Niepubliczne: w Chrośli, Rudzie i w Dębem
Wielkim - łącznie 143 dzieci (-15). Funkcjonują
również 3 niepubliczne Punkty Przedszkolne:
2 w Cygance i 1 w Górkach - łącznie 72 dzieci
(+7). Łącznie wychowanie przedszkolne realizuje na terenie gminy 397 dzieci (-2) a w szkołach uczy się 936 uczniów (+50).
W 2015 roku wykonano termomodernizację wszystkich szkół zlokalizowanych
na terenie Gminy Dębe Wielkie, tj. Szko-

ły Podstawowej w Cygance, Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Gimnazjum
w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej
w Górkach, Szkoły Podstawowej w Rudzie.
Gmina dotuje działalność zarówno niepublicznych podmiotów prowadzących wychowanie
przedszkolne jak również opiekę w niepublicznym żłobku kwotami: przedszkola niepubliczne
– 508,30zł / dziecko miesięcznie, niepubliczny
punkt przedszkolny – 271,09 zł / dziecko miesięcznie, niepubliczny żłobek – 300zł / dziecko miesięcznie. Łącznie dotacje dla podmiotów
niepublicznych prowadzących wychowanie
przedszkolne na terenie naszej gminy zostały
wypłacone w kwocie nieco ponad 1,11 mln zł,
a dla niepublicznego żłobka w kwocie 62,7 tys.
zł. Dodatkowo 280 tys. zł dopłaciliśmy do wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących w naszej gminie, które realizują wychowanie w innych gminach.
6. KULTURA
Na terenie gminy funkcjonuje jedna instytucja
kultury – Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana w Dębem Wielkim z filią w Cygance.
Biblioteka posiada 22 216 woluminów (+668).
Zarejestrowanych jest 1218 czytelników (+35).
Roczna ilość wypożyczeń – 19918 (+592).
Biblioteka posiada czytelnię oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla
mieszkańców.
Biblioteka ma małą powierzchnią, co jest związane z rozwojem czytelnictwa, rozrastającym się
księgozbiorem oraz rosnącą liczbą czytelników.
Gmina realizuje i współorganizuje ok. 20 imprez kulturalnych w roku: uroczystości patriotyczne, muzyczne, plenerowe, rocznicowe, jubileusze, kino letnie. Liczba imprez podwoiła się.
( w 2014 – 10 imprez).
IMPREZY KULTURALNE W 2015:
1. 06.01.2015 - Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
2. 11.01.2015 - Finał WOŚP
3. 07.02.2015 - Dębska Gala Sportu
4. 01.03.2015 – Koncert Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

5. 03.03.2015 – Gminna Olimpiada Wiedzy
o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
6. 14.03.2015 - Finał Gminnej Ligi Szkół
7. 29.03.2015 – 184. Rocznica Bitwy pod Dębem
Wielkim
8. 30.05.2015 – Obchody Gminnego Dnia Strażaka, 50-lecie OSP Cyganka
9. 13.06.2015 – Kino Plenerowe
10. 28.06.2015 – Święto Gminy Dębe Wielkie.
Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy”.
Wyścig Kolarski.
11. 10.07.2015 – Kino Plenerowe
12. 25-26.07.2015 – Międzynarodowy Turniej
Smaków w Liwie – stoisko gminne
13. 14.08.2015 - Kino Plenerowe
14. 28.08.2015 – Kino Plenerowe
15. 05.09.2015 – Narodowe Czytanie Lalki
16. 06.09.2015 – Miński Festiwal Chleba – stoisko
gminne
17. 15-17.10.2015 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – udział na stoisku MROT
18. 12-13.09.2015 – Obchody 76. Rocznicy
Bitwy pod Dębem Wielkim
19. 11.11.2015 – Obchody Dnia Niepodległości
20. 05.12.2015 – „Czadowe Mikołajki” Podsumowanie akcji Zgaś Ryzyko
7. SPORT
Gmina posiada dobrą infrastrukturę sportową.
W Dębem Wielkim zlokalizowana jest
pełnowymiarowa hala sportowa. W Rudzie
oraz Górkach funkcjonują przyszkolne
sale gimnastyczne. W Rudzie wybudowany
został kompleks boisk sportowych: boisko ligowe do piłki nożnej trawiaste, boisko treningowe ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Przyszkolne boiska znajdują się w Górkach oraz
w Cygance. Gminne place zabaw znajdują się
również w miejscowościach: Dębe Wielkie
przy Szkole Podstawowej (z programu Radosna
Szkoła), Aleksandrówka przy ul. Spacerowej,
Choszczówka Stojecka przy numerze 6, Ruda
przy kompleksie boisk sportowych (plac wybudowany na działce gminnej przez Stowarzyszenie „Wrzosowianie”), Górki przy Szkole Podstawowej, Cyganka przy Szkole Podstawowej
(wybudowany przez Stowarzyszenie)
W 2015 roku została wybudowana siłownia zewnętrzna w Olesinie przy ul. Szklarniowej.
Siłownia zewnętrzna tworzy możliwość łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu. W miejscowości
Górki wybudowano przyszkolny plac zabaw
wraz z siłownią zewnętrzną.
W 2015 roku odbyło się na terenie gminy 28
imprez sportowych, w tym 25 w hali sportowej w Dębem Wielkim (+5). W hali sportowej
funkcjonuje sekcja tenisa stołowego (organizatorem jest gmina) oraz prywatne szkółki sportowe: siatkarska, piłkarskie, prowadzone są zajęcia fitness, zajęcia sztuk walki. W szkołach
prowadzone są zajęcia kolarskie.
Funkcjonuje 1 klub sportowy – Gminno-Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Płomień Dębe
Wielkie”, którego najbardziej liczną sekcją jest
sekcja piłki nożnej. Gmina Dębe Wielkie dotowała działalność sportową GLUKS Płomień
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE W 2015 ROKU:
1. 11.01.2015 – WOŚP – rozgrywki sportowe
w czasie finału
2. 18.01.2015 - Turniej piłkarski „Dębe CUP” organizator Jakub Malesa
3. 24.01.2015 – Mecz ligowy siatkówki „młodej plus ligi” AZS Politechnika Warszawska vs.
RCS Cerrad Czarni Radom
4. 25.01.2015 – Mecz ligowy siatkówki „mło-

dej plus ligi” AZS Politechnika Warszawska vs.
PGE Skra Bełchatów
5. 31.01.2015 – Turniej Tenisa Stołowego - organizator Urząd Gminy Dębe Wielkie
6. 1.02.2015- Karnawałowy Festiwal Fitness organizator Joanna Rokicka
7. 8.02.2015 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „gramy dla Otylki” - organizator kibicie
GLUKS Płomień Dębe Wielkie
8. 14.02.2015 -Wewnętrzy Turniej Piłki Nożnej
K.S. Respekt - organizator KS Respekt
9. 21.02.2015 – Turniej piłkarski - organizator
Szymon Górecki
10. 28.02.2015 - Turniej piłkarski - organizator
Zrzeszenie LZS Powiatu Mińskiego, zawody
dwudniowe.
11. 1.03.2015 - Turniej piłkarski - organizator
Zrzeszenie LZS Powiatu Mińskiego, zawody
dwudniowe.
12. 7.03.2015 – Dzień Kobiet z Wellness – organizator Joanna Rokicka
13. 15.03.2015 – Turniej Piłkarski „O Puchar
Wójta gminy Dębe Wielkie” - organizator
Urząd Gminy Dębe Wielkie
14. 21.03.2015 – Mecz ligowy siatkówki „młodej plus ligi” AZS Politechnika Warszawska vs.
MKS Banimex Będzin
15. 22.03.2015 – Mecz ligowy siatkówki „młodej plus ligi” AZS Politechnika Warszawska vs.
Effector Kielce
16. 28.03.2015 – Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego - organizator Zrzeszenie LZS Powiatu
Mińskiego
17. 29.03.2015- Powiatowy Turniej Taekwon-do
- organizator Akademia Sztuk Walki
18. 18.04.2015 – Spotkanie z dietetykiem - organizator Joanna Rokicka
19. 3.05.2015 – Gminny Turniej Tenisa Stołowego – organizator Urząd Gminy Dębe Wielkie
20. 23.05.2015 – Bieg w ramach akcji Polska
Biega – organizator Akademia Sztuk Walki –
zadanie zlecone przez Gminę Dębe Wielkie
21. 31.05.2015- Turniej Taekwondo - organizator Akademia Sztuk Walki
22. 26.09.2015 – Powiatowy Cykl Turniejów
Tenisa Stołowego, o Puchar Starosty Mińskiego
- organizator Stowarzyszenie Szkoła z uśmiechem. Pierwszy turniej
23. 17.10.2015 -Wewnętrzy Turniej Piłki Nożnej
K.S. Respekt - organizator KS Respekt
24. 24.10.2015– Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, o Puchar Starosty Mińskiego
- organizator Stowarzyszenie Szkoła z uśmiechem. Drugi turniej
25. 15.11.2015 – Powiatowy Cykl Turniejów
w Piłkę Nożną , o Puchar Starosty Mińskiego
- organizator SRT Halinów
26. 21.11.2015- Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, o Puchar Starosty Mińskiego - organizator Stowarzyszenie Szkoła z uśmiechem.
Trzeci turniej
27. 5.12.2015 – „Nie daj się czadowi” Impreza
Strażacka - organizator jednostki OSP
28. 6.12.2015 – Turniej Mikołajkowy
Taekwondo–organizatorAkademiaSztukWalki
- zadanie zlecone przez Gminę Dębe Wielkie
8. POMOC SPOŁECZNA
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia
w formie pieniężnej przyznawane są
średnio 202 rodzinom rocznie (-30), Świadczenia niepieniężne -92 rodzinom rocznie
(+18). 314 rodzin rocznie (+1) objęto pomocą
w postaci pracy socjalnej. GOPS prowadzi Klub
Samopomocy „Dziupla”, w zajęciach którego
bierze udział 221 osób rocznie (+44). GOPS
współpracuje przy procedurze wydawania Niebieskiej Karty dla rodzin dotkniętych przemocą. W 2015 roku założono 17 nowych Niebieskich Kart a 19 Kart zostało zamkniętych.
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9. OPIEKA ZDROWOTNA
Obecnie na terenie gminy działają dwa
niepubliczne podmioty lecznicze, które zapewniają usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz częściowo specjalistyczną opiekę zdrowotną. Istnieją również
prywatne gabinety stomatologiczne oraz dwie
apteki. Dostęp do opieki zdrowotnej jest dobry.
10. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Na terenie gminy swoją siedzibę ma 15 stowarzyszeń: Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem
Wielkim, OSP w Rudzie, OSP w Górkach, OSP
w Cygance, OSP w Jędrzejniku, Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”, Stowarzyszenie
„Sosenka”, Stowarzyszenie „Aktywny Dąbek”,
Stowarzyszenie „Rozwoju wsi Cyganka”, Stowarzyszenie „Przyjazne Dębe”, Stowarzyszenie „Rozwój i Perspektywy”, Stowarzyszenie
„Wrzosowianie”, „Akademia Sztuki Walki”,
Stowarzyszenie „W stronę marzeń”, G.L.U.K.S.
Płomień.
Organizacje te działają w zakresie bezpieczeństwa, wychowania dzieci i młodzieży, kultury
i sportu oraz promocji gminy.
W 2015 roku powstała w Kątach Goździejewskich Fundacja „Magiczne Kąty”.
Na terenie gminy działają również inne organizacje pożytku publicznego w tym ogólnopolskie.

Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Administracyjnego Szkół
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. PoSamorządowego Zespołu
petencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
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PLANOWANE DZIAŁANIA W GMINIE
DĘBE WIELKIE W LATACH 2016-2018
1. MIESZKAŃCY
Przewidywany jest dalszy wzrost liczby
mieszkańców ze względu na znakomite położenie gminy – bliska odległość do Warszawy i dobre połączenia komunikacyjne.
W 2018 roku liczba osób zameldowanych powinna przekroczyć 10 tys. Po przeprowadzeniu w 2015 roku konsultacji w bieżącym roku
w miejscowości Chrośla zostaną utworzone
dwa sołectwa, co poprawi obsługę mieszkańców i spowoduje wzrost środków funduszu sołeckiego.
2. FINANSE
Planowanie długofalowe finansów gminy
oparte jest na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego poprzez ostrożny wzrost dochodów
gminy i sukcesywny spadek zadłużenia.
Na koniec 2018 roku planuje się następujące
wskaźniki budżetu:
Dochody budżetu 29,1 mln zł
Wydatki budżetu 28,1 mln zł
Wynik budżetu (nadwyżka) 1 mln zł
Kwota długu 14,3 mln zł
Procentowe zadłużenie w stosunku do dochodów na poziomie 49 %
W ciągu najbliższych 3 lat gmina będzie
w dalszym ciągu pozyskiwała środki zewnętrzne – krajowe i unijne w celu rozszerzenia zakresu realizowanych przedsięwzięć.
3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Aktualnie zlecone jest wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie o łącznej długości sieci 84,7 km. Całe zadanie podzielono na cztery
etapy projektowe, tj.:
ETAP I – obejmujący miejscowości: Olesin, Ostrów
Kania, Cięciwa, Cezarów, Rysie i Kobierne;
ETAP II – obejmujący miejscowości: Górki, Teresław, Celinów, Jędrzejnik, Ruda i Bykowizna;
ETAP III – obejmujący miejscowości: Cięciwa,
Poręby, Cyganka, Gorzanka, Walercin i Kąty
Goździejewskie;
ETAP IV – obejmujący miejscowości: Dębe
Wielkie, Kobierne, Chrośla i Ruda.
Dla w/w zakresu w 2016 roku do realizacji zostanie przygotowane około 43 km sieci wodociągowej, natomiast w 2017 roku pozostała część. Budowa całego zakresu projektowe-

go została zaplanowana na lata 2016 – 2020,
w pierwszej kolejności będą budowane odcinki sieci wodociągowej na terenach o gęstej zabudowie.
W 2016 roku planuje się instalację kolejnego
stopnia uzdatniania wody w Stacji w Dębem
Wielkim przy ul. Powstańców, aby obniżyć
twardość wody.
Gmina posiada pozwolenie na budowę ok. 10
km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębe Wielkie (część północna), Aleksandrówka oraz Olesin (część południowa).
Realizacja pod kątem rzeczowym i czasowym
jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz, o które gmina będzie się starała poprzez składanie stosownych wniosków o dofinansowanie.
W 2016 roku planowane jest również uruchomienie pomocy finansowej dla mieszkańców
zainteresowanych budową przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej ze względów
ekonomicznych nie jest uzasadniona.
4. DROGI
W zakresie poprawy infrastruktury drogowej
na terenie Gminy Dębe Wielkie planowane są
następujące inwestycje:
* Budowa chodnika przy ulicy Pustelnickiej
w miejscowości Dębe Wielkie od rowu melioracyjnego do ulicy Powstańców (pomoc publiczna przy realizacji inwestycji na drodze powiatowej)
* Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej
w miejscowości Gorzanka i Cyganka (nakładka
asfaltowa na długości 690 m)
* Modernizacja ulicy Sosnowej w miejscowości
Ruda (nakładka asfaltowa na długości około 220 m)
* Utwardzenie asfaltobetonem drogi w Porębach (ok. 500 m w kierunku ul. Pustelnickiej)
* Przebudowa dróg gminnych (ulicy Szkolnej,
Janusza Korczaka i Kosmicznej) w miejscowości Dębe Wielkie – w przypadku pozyskania
środków z Unii Europejskiej
* Przebudowa ul. Letniej w miejscowości Dębe
Wielkie – przewidziana realizacja w 2016 r. – 2017 r.
* Przebudowa drogi gminnej (ul. Prądzyńskiego)
w miejscowości Dębe Wielkie (na odcinku od
ulicy Warszawskiej do ulicy Pustelnickiej) –
w przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej
* Przebudowa ulicy Rzepeckiego w miejscowości Dębe Wielkie – w przypadku pozyskania
środków z Unii Europejskiej
* Modernizacja ulicy Mazowieckiej w miejscowości Chrośla (nakładka asfaltowa na długości
około 300 m na odcinku od ulicy Lawendowej
w kierunku wschodnim) – przewidziana realizacja w 2017 r.
* Przebudowa ulicy Żwirowej w miejscowości
Chrośla (w tym wykonaniu chodnika, oświetlenia) – przewidziana realizacja w 2017 r. – 2018 r.
* Przebudowy ulicy Brzozowej i ulicy Olszowej
w miejscowości Dębe Wielkie – przewidziana
realizacja w 2017 r. – 2018 r.
Drogi gruntowe będą sukcesywnie utwardzane
z większym wykorzystaniem destruktu – kory
asfaltowej.
Sukcesywnie będzie dobudowywane oświetlenie uliczne na terenie całej gminy.
Wspólnie z powiatem zostanie zmodernizowana
ul. Pustelnicka w Dębem Wielkim oraz wybudowany chodnik wzdłuż ul. Kościelnej w Dębem
Wielkim. Poza opisanymi drogami planuje się
odtwarzanie dróg po budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
5. OŚWIATA
Planuje się modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Górkach w zakresie wymagań ppoż. i sanitarnych. Dużym wyzwaniem dla gminy będzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym, szczególnie w Dębem
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Wielkim. Planuje się budowę nowego przedszkola na ok. 100 dzieci na gruncie gminnym.
Rozważane są różne warianty realizacji inwestycji tak aby nie ograniczać znacząco pozostałych inwestycji. Przewiduje się nadal współpracę z niepublicznymi podmiotami wychowania
przedszkolnego i opieki żłobkowej.
6. KULTURA
Niezbędne jest podjęcie działań w celu zwiększenia powierzchni użytkowej dla Gminnej
Biblioteki Publicznej. Planuje się powołanie
Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz rozszerzenie działalności kulturalnej. W 2016 roku
gmina obchodzi 600-lecie pierwszego zapisu
o Dębem. Przewidywany jest szereg imprez kulturalnych i promujących gminę Dębe Wielkie.
7. SPORT
W 2016 roku zostanie zaprojektowany kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół
w Dębem Wielkim. Przewiduje się dalszą modernizację kompleksu boisk sportowych w Rudzie. Planuje się poszerzanie współpracy z klubami i organizacjami sportowymi zarówno lokalnymi jak i regionalnymi.
Planowana jest budowa i wyposażenie placu zabaw w Celinowie.
8. OPIEKA SPOŁECZNA
W związku z dużą liczbą osób wykazujących nieporadność życiową opieka społeczna oprócz pomocy materialnej coraz większą uwagę musi poświęcać na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wciąż zbyt
wysoki poziom bezrobocia na terenie gminy będzie powodem podejmowania działań

w celu minimalizacji tego problemu.
9. OPIEKA ZDROWOTNA
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gmina, nie może wydatkować środków na leczenie.
Dużym wyzwaniem będzie jednak poszerzenie działań profilaktyki zdrowotnej zarówno
w postaci edukacji jak i wykonywania badań
profilaktycznych czy szczepień. Wydatkowanie
środków na ten cel musi być poprzedzone diagnozą społeczeństwa gminy pod kątem zdrowotnym i opracowaniem gminnego programu
profilaktyki zdrowotnej. Planuje się podjęcie
działań w tym kierunku.
10. INNE DZIAŁANIA
W 2016 roku planowany jest zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dębe Wielkie.
Planuje się dalsze doposażanie jednostek OSP
w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa. Niezbędne będzie rozwiązanie problemu wałęsających się psów, poprzez wprowadzenie wieloletniego programu zapobiegania bezdomności
zwierząt (elektroniczna identyfikacja, szczepienia, akcje informacyjne).
Dla potrzeb rodziców uczniów i kadry pedagogicznej w 2016 roku planuje się budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Górkach.
Planowane jest podjęcie działań zmierzających
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka,
Aleksandrówka oraz Olesin.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LII/272/2010
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębe Wielkie w Gminie Dębe
Wielkie oraz uchwałą Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010 roku oraz
uchwałą Nr SR.XIII.0007.130.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2016r. do 11 marca 2016r. w siedzibie
Urzędu Gminy Dębe Wielkie, przy ulicy Strażackiej 3, pokój nr 50 (I piętro), w godzinach
pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.debewielkie.e-biuletyn.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 1600, w sali OSP
w Dębem Wielkim przy ulicy Strażackiej 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść do niego uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębe Wielkie, na adres: 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29 marca 2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze zm.), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Dębe Wielkie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie na adres: 05-311 Dębe
Wielkie ul. Strażacka 3 lub ustnie do protokołu (pokój nr 50), albo w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@debewielkie.pl.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest
prowadzone.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dębe Wielkie.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski

ZAKŁAD KOMUNALNY
NIEPRZYJEMNY ZAPACH
Z INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Odprowadzaniu ścieków towarzyszy nieprzyjemny zapach, żeby nie przedostawał się do pomieszczeń, trzeba odpowiednio zabezpieczyć
instalację wewnętrzną kanalizacyjną.

Zgodnie z dyspozycją § 3 Zarządzenia Nr 25/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
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4. Wykonamy wentylację instalacji kanalizacyjnej
Wykonanie kanalizacji z rur o odpowiednich
średnicach i prawidłowe podłączenie przyborów nie gwarantuje jeszcze bezproblemowego
funkcjonowania instalacji. Swobodny przepływ
ścieków nie będzie możliwy, jeśli do rur nie będzie mogło dostać się powietrze. Wentylacja instalacji kanalizacyjnej jest konieczna. Nie wolno z niej rezygnować, mimo że wykonanie jej
wymaga przebicia się przez połać dachu. Każdy pion powinien być zakończony rurą wentylacyjną (wywiewną) i wywiewką (wywietrznikiem). Ich zadaniem jest ograniczenie zmian
ciśnienia w instalacji podczas przepływu przez
nią ścieków. Dzięki temu, nawet kiedy spływają one całym przekrojem rury, nie tworzy się
podciśnienie i nie dochodzi do wysysania wody
ze znajdujących się wyżej syfonów. Rura wywiewna musi mieć średnicę co najmniej równą średnicy pionu. Wyprowadza się ją na wysokość od 50 do 100 cm ponad połać dachową,
aby jej wylot nie został zasypany śniegiem podczas obfitych opadów. Warto również zadbać o
to, by nie znalazła się ona zbyt blisko okna, bo
z pewnością będzie się z niej wydobywał nieprzyjemny zapach. Najlepiej, gdy każdy pion
jest wentylowany osobno – ma oddzielną rurę
wywiewną i wywiewkę. Jeśli z jakichś powodów nie da się wyprowadzić ponad dach każdego pionu kanalizacyjnego, można kilka z nich
(maksymalnie pięć) podłączyć do jednej rury
wentylacyjnej o większej średnicy albo zamontować rurę wentylacyjną z wywiewką tylko na
ostatnim, najdalszym pionie, a pozostałe zakończyć zaworami napowietrzającymi.

Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
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sprzętu ratowniczego, ocenę gotowości sprzętu
łączności, ocenę ćwiczenia praktycznego, ocenę stanu technicznego infrastruktury strażnicy,
mającego wpływ na gotowość operacyjną jednostki OSP.

ĆWICZENIA
1. W dniu 19.05.2015 r. w Stojadłach jednostka OSP Dębe Wielkie uczestniczyła w ćwiczeniach z zakresu praktycznego sprawdzenia
ewakuacji, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i zapoznanie się z obiektem zakładu produkcyjnego AWENTA.
2. W dniu 10.09.2015 r. w Dębem Wielkim
jednostka OSP Dębe Wielkie uczestniczyła
w ćwiczeniu – praktyczne sprawdzenie ewakuacji, zapoznanie się z obiektem oraz pokaz
sprzętu dla przedszkolaków.
3. W dniu 15.10.2015 r. w Rudzie jednostka
OSP Ruda uczestniczyła w ćwiczeniu - praktyczne sprawdzenie ewakuacji i zapoznanie się
z obiektem Szkoły Podstawowej w Rudzie.
4. W dnia 09.11.2015 r. w Dębem Wielkim
jednostka OSP Dębe Wielkie uczestniczyła
w ćwiczeniu – praktyczne sprawdzenie ewakuacji i zapoznanie się z obiektem Gimnazjum
Gminnego w Dębem Wielkim.
SZKOLENIA
1. W terminie od 05.06.2015 r. do 07.06.2015 r.
odbyło się organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie na bazie KP PSP
w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie Naczelników OSP”, które ukończył 1 członek OSP Dębe
Wielkie.
2. W terminie od 03.08.2015 r. do 09.08.2015 r.
odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników
OSP”, które ukończyło 2 członków OSP Górki
i 1 członek OSP Cyganka.
3. W terminie od 22.08.2015 r. do 04.10.2015 r.
odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie podstawowe
OSP”, które ukończyło 5 członków OSP Dębe
Wielkie, 6 członków OSP Cyganka, 3 członków OSP Ruda, 2 członków OSP Jędrzejnik

i 1 członek OSP Górki.
4. W terminie od 10.10.2015 r. do 29.11.2015 r.
odbyło się organizowane przez KP PS w Mińsku
Mazowieckim „Szkolenie podstawowe OSP”,
które ukończyło 8 członków OSP Ruda, 5 członków OSP Górki, 2 członków OSP Jędrzejnik i 2
członków OSP Cyganka.
5. W terminie od 07.12.2015 r. do 13.12.2015 r.
odbyło się organizowane przez KP PSP w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie dowódców OSP”,
które ukończył 1 członek OSP Dębe Wielkie.

ZAWODY GMINNE I POWIATOWE
W dniu 28.06.2015 r., przeprowadzono w Rudzie gminne zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu gminy Dębe Wielkie,
w których wzięły udział 4 drużyny. Najlepsi
okazali się druhowie z OSP Jędrzejnik, II miejsce zajęła jednostka z OSP Górki. III miejsce
wywalczyła jednostka OSP Ruda. Ostatnie
miejsce zajęła OSP Dębe Wielkie.
W dniu 13.09.2015 r. na stadionie sportowym
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy przy ul. Latowickiej 16 odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach
– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
i ćwiczenie bojowe. W zawodach wzięło udział
18 męskich drużyn pożarniczych grupy „A”
i 3 kobiece drużyny pożarnicze grupy „C”. Jednostka OSP Jędrzejnik została zakwalifikowana do zawodów powiatowych.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

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

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

3. Prawidłowo podłączymy podejścia do
urządzeń sanitarnych
Warunkiem dobrej pracy instalacji kanalizacyjnej jest również poprawne podłączenie po-

GOTOWOŚĆ OPERACYJNA
JEDNOSTEK OSP

ILOŚĆ ZDARZEŃ NA TERENIE GMINY W LATACH 2014 I 2015
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2. Dobierzemy odpowiednie średnice przewodów odprowadzających ścieki.
Średnica rur musi być dostatecznie duża.
Jest wówczas większe prawdopodobieństwo,
że spływająca woda nie wypełni całego przekroju rury i nie stworzy dużego podciśnienia.
W wyniku badań ustalono optymalne średnice rur kanalizacyjnych w zależności od liczby
i rodzaju podłączonych do nich przyborów sanitarnych. Wykonanie instalacji z rur o większych wymiarach, na wszelki wypadek, nie ma
sensu.

MIEJSCA POWSTAWANIA POŻARÓW
ILOŚĆ ZDARZEŃ
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WSZELKICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NIEPRZYJEMNYM ZAPACHEM
Z KANALIZACJI UNIKNIEMY, GDY:
1. Przed każdym urządzeniem sanitarnym
zrobimy tak zwane zamknięcie wodne, czyli syfon. Jest to odpowiednio wygięty odcinek
rury kanalizacyjnej lub specjalna kształtka, w
której znajduje się niewielka ilość wody. Wypełnia ona cały przekrój rury i ze względu na
kształt syfonu nie może z niego swobodnie wypłynąć. W ten sposób uniemożliwia wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z wnętrza
instalacji.
Kiedy syfon przestaje chronić:
• Jeżeli przez dłuższy czas (kilka-kilkanaście
dni) nie używa się przyboru sanitarnego, woda
z syfonu odparowuje. Jeśli nie jest uzupełniana,
w końcu robi się jej za mało, aby wypełnić cały
przekrój rury. By temu zaradzić, nie pozostaje
nic innego, jak zatkać odpływ korkiem.
• Do opróżnienia syfonu może dojść nawet,
gdy instalacja jest używana regularnie. Jeśli
ilość ścieków jest bardzo duża (na przykład po
spuszczeniu wody w ubikacji), wypełniają one
cały przekrój rury. Tworzy się wtedy tak zwany korek wodny, który przemieszcza się w dół.
W całej instalacji powyżej powstaje podciśnienie oddziałujące na zamknięcia wodne
w syfonach.
W skrajnym przypadku może dojść do wyssania znajdującej się tam wody, co jest sygnalizowane charakterystycznym bulgotaniem. Jeśli
w krótkim czasie woda nie zostanie uzupełniona, z kanalizacji zacznie śmierdzieć.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE W 2015 ROKU

dejść od urządzeń sanitarnych do pionu – możliwie najkrótszą drogą i koniecznie ze spadkiem
w kierunku pionu. Między miską ustępową,
a pionem nie powinno się już włączać innego
urządzenia, ponieważ ścieki spływające z miski pełnym przekrojem rury mogłyby wysysać
wodę z jego syfonu.Problemy ze zbyt dużym
podciśnieniem mogą się pojawić także wtedy,
gdy podejścia kanalizacyjne są zbyt długie. Tu
również może powstać korek wodny.
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Magdalena Wojnach
Specjalista pracy z rodziną

Dębego Wielkiego

Dębego Wielkiego
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inki Mikołaj rozdawał dzieciom drobne upominki. Prócz odwiedzin Mikołaja odbyło się
wiele zabaw ruchowych i konkursów z nagrodami. Dzieci były bardzo zadowolone ze wspólnego spotkania. Impreza trwała od 1500 do 1700.

600 lat

27

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

600 lat

6
2

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE
CZŁONKOWIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
Pragnę z całego serca podziękować Państwu za mb ,i RA5 – 80 mb na kwotę 2.340 zł. (brutto).
wpłaty członkowskie na rzecz Gminnej Spółki
Wykonane zostało koszenie rowu w miejscoWodnej Dębe Wielkie. W imieniu własnym, wości Ruda przy ul. Szkolnej u p. Chmielaka
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej chcę poin- – 45 mb
formować o działaniach Spółki w 2015 roku. Łącznie wykoszonych i odmulonych zostało
Był to rok owocnej pracy zakończony sukcesem 19300 mb rowów.
w postaci kilometrów oczyszczonych, wykoWykonane zostały naprawy awarii sieci dreszonych i odmulonych rowów, usuniętych awa- narskiej w następujących miejscowościach :
rii sieci drenarskich, oraz innych działań będą- • Aleksandrówka – Nowak Tadeusz, Rogala
cych w zakresie działań Spółki.
Piotr - 1.041,98 zł
Nasze działania objęły konserwację rowów po- • Celinów – Łokietek Waldemar – 1.343,41 zł
legającą na koszeniu, wycięciu krzaków, odmu- • Chrośla – Witecki Waldemar, Michalski Leleniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie oraz szek – 545,60 zł
rozplantowaniu urobku w następujących
• Kobierne – Bartkiewicz Paweł – 2.643,00 zł
miejscowościach :
Łącznie na naprawę awarii drenarskich wyda• Chrośla – rów H – 1580 mb
no 5.573,99 zł.
Zakupiony i wymieniony został przepust
• Ruda – rów R2 – 360 mb, RA – 1200 mb, RA1
w Kobiernem za kwotę – 471,07 zł (brutto).
– 510 mb, 2070 mb
Jako Przewodnicząca jestem zadowolona
• Górki – rów M – 1180 mb
• Dębe Wielkie – rów H – 300 mb, A – 370 mb, z pracy Spółki i chcę bardzo podziękować
A6 – 280 mb, A – 120 mb, rów A – 690 mb. za pomoc i współpracę całemu Zarządowi
Udział Zakładu Komunalnego 2/3 należnej w szczególności Panu Henrykowi Smudze
oraz Komisji Rewizyjnej .
kwoty.
Moje podziękowania kieruję także do Wójta
• Kobierne – rów A6 – 680 mb, A1 – 165 mb
• Choszczówka Stojecka – rów RA11 i RA12 Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego, który na każdym kroku wspiera nas
– 1400 mb
• Olesin – rów A – 2005 mb A- 200 mb w Gmi- i służy pomocą i radą, oraz Pracownikom
Urzędu Gminy i Radnym.
nie Halinów
• Aleksandrówka – rów E – 450 mb, A8 – 770 mb,
Pragnę jeszcze raz podziękować wam MieszA – 110 mb, A5 – 205 mb
kańcy Gminy i Członkowie GSW WD bo to
• Cyganka – rów – RG i RG1 – 2690 mb
dzięki Wam i Waszym wpłatom na rzecz GSW
• Celinów – rów A – 1500 mb
oraz zrozumieniu naszych wspólnych potrzeb
Zrealizowana została dotacja z Urzędu Gminy mogliśmy zrealizować wyznaczone cele.
Dębe Wielkie na kwotę 20.000.00 zł
Renata Smolak
GSW DW wykonała również prace wynikające z porozumienia zawartego z GDDKiA na
Przewodnicząca GSW DW
konserwację urządzeń meliorujących w miejscowości Dębe Wielkie na rowach RA – 385

GRUPA ZABAWOWA
W Klubie Samopomocy „ Dziupla ” we wtorki
i czwartki odbywają się spotkania grupy zabawowej. Zapraszamy małe dzieci wraz z rodzicami na zajęcia od 1000 do 1200.
MIKOŁAJKI
Dnia 7 grudnia 2015 r. w Klubie Samopomocy „ Dziupla ” odbyła się impreza mikołajkowa
z udziałem 36 dzieci oraz dzieci ich rodziców
biorących udział miedzy innymi w grupie zabawowej. Na początku tego niezwykłego spotkania dzieci wspólnie obejrzały jedną z najbardziej znanych baśni H.Ch. Andersena pt.
„Królowa Śniegu” w wykonaniu artystów
z teatru Art.- Re z Krakowa. Ta piękna adaptacja baśni, ukazała dzieciom siłę prawdziwej
przyjaźni. Całość zabawy uświetniła wizyta
świętego Mikołaja. W blasku świątecznej cho-

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

GMINNA SPÓŁKA WODNA

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
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ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U z 2013r, poz. 1399 ze zmianami)
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich posesjach przez: gromadzenie nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując w/w obowiązek są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
bądź przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej oraz
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

ZMIANA PRZEPISÓW
W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY
Weszły w życie długo wyczekiwane zmiany
ustawy o ochronie przyrody, które wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt
wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Przy okazji ustawodawca dokonał obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokości kar w zależności
od okoliczności sprawy, uregulował kwestię usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz
usprawnił procedury związane z wydawaniem
zezwoleń na usunięcie drzew.
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia
na usuwanie:
- krzewów z ogrodów przydomowych, przy czym
krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem,
- powalonych lub złamanych przez wiatr drzew,
które będą mogły być usunięte przez właściwe
służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej,
zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby,
po przeprowadzeniu oględzin przez pracownika
urzędu gminy potwierdzających, że drzewa lub

6 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE /LUTY 2016

krzewy stanowią złom lub wywrot.
Ponadto ustawodawca ułatwił kwalifikację
drzew, które podlegają obowiązkowi uzyskania
zezwolenia na usunięcie. W dotychczasowym
brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta,
burmistrza, prezydenta zwolnione były drzewa
lub krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat.
W zmienionych przepisach określono wielkości
obwodów pnia drzew. I tak stosownie do treści
znowelizowanego przepisu obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie będzie podlegać usuwanie
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku
o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono
obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania
nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań.
Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie
prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy
drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie
powyżej 30% korony będzie podlegało karze za
uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za
usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa,
za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie
powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem
może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych
drzew.

Jolanta Bieńkowska
Podinsp. ds. ochrony środowiska

W

Wykres 1

Gminie Dębe Wielkie od 2011, a w niektórych przypadkach od 2012 roku stawki podatków lokalnych pozostają na niezmiennym poziomie. Obecna ich wysokość, to wysokość określona i ustalona przez Radę Gminy
Kadencji 2006-2010. Na wniosek Wójta Gminy Radni wybrani na następne 2 kadencje dotychczas jednomyślnie podejmowali decyzję,
by uchwały w sprawie stawek podatków lokal-

nych przyjmować bez ich podwyższania. Zjawisko to jest ewenementem na skalę powiatu,
bowiem nie ma drugiej gminy, która przez tak
długi okres nie podwyższyłaby wysokości swoich stawek podatkowych. Wykaz stałego trendu
dębskich stawek w podatku od gruntów i budynków na tle uśrednionych danych powiatu
obrazują wykresy nr 1-4.

Stawki podatku: grunty związane z działalnością
gospodarczą
w latach 2007-2016 0,76 zł 0,77 zł 0,77 zł
Wartość w zł

0,74 zł
0,70 zł
0,67 zł
0,70 zł

0,65 zł
0,63 zł

0,63 zł

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

Miliony

0,63 zł

0,60 zł
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stawki podatku Gmina Dębe Wielkie

2014

2015

2016

8,30

8,03

8,78

BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY
DĘBE WIELKIE
W związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia
2015 roku z Wykonawcą Robót tj. firmą P.H.U.
INWOD Roman Pacek odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie”, które zostało dofinansowane przy udziale środków finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z wymogami umowy pożyczki Gmina Dębe Wielkie przystąpiła do przygotowania dokumentów do rozliczenia końcowego przedmiotowej pożyczki.

9,39

7 zł

Stawki podatku Powiat Miński

6 zł

Wykres 2

5 zł

Stawki podatku:
budynki związane z działalnością gospodarczą
w latach 2007-2016
19,16 zł
18,39 zł

4 zł
3 zł

19,30 zł

2 zł

19,54 zł

1 zł

18,59 zł

18,40 zł

0 zł

Wartość w zł

17,92 zł
17,32 zł

17,32 zł

18,40 zł

16,50 zł

17,72 zł
16,63 zł

2007

18,40 zł

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stawki podatku

Kształtowanie się stawek podatku: grunty pozostałe
w latach 2007-2016
0,30 zł

0,30 zł

0,29 zł
0,28 zł
0,27 zł
0,26 zł

0,26 zł

0,26 zł

Wartość w zł

0,25 zł
0,24 zł

0,24 zł

0,24 zł

0,24 zł

0,24 zł

0,24 zł

0,22 zł
0,20 zł

0,18 zł
2007

0,19 zł

0,19 zł

2008

2009

2010
2011
Stawki podatku

2012
2013
Stawki podatku

2014

2015

2016

Kształtowanie się stawek podatku: budynki mieszkalne

w latach 2007-2010

Wartość w zł

0,55 zł

0,46 zł

2007

0,58 zł

0,49 zł

2008

0,58 zł

0,60 zł

0,62 zł

0,65 zł

0,65 zł

0,65 zł

0,65 zł

0,53 zł
0,45 zł

2009

0,41 zł

2010

2011

Stawki podatku

0,42 zł

2012

0,45 zł

2013
Stawki podatku

0,47 zł

2014

0,48 zł

2015

2010

18,40 zł

16,96 zł

Stawki podatku

Wykres 3

18,03 zł

18,40 zł

16,07 zł

15,77 zł

Wykres 4

7,25

8 zł

Dębego Wielkiego

wego Urzędu Gminy, prosi o wyrozumiałość.
Mieszkańcy winni są realizować owe świadczenie pieniężne, a Gmina powinna je naliczać
tak, by nie być narażoną na zaniechanie dochodzenia własnych należności, gdyż skutkować to
może zmniejszeniem otrzymywanej subwencji.
Zatem strata byłaby podwójna, a mniej otrzymanych pieniędzy, to mniej środków wydatkowanych na potrzeby mieszkańców.
PŁAĆ PODATKI
W GMINIE DĘBE WIELKIE
Pomimo pozostawienia stawek podatków lokalnych na niezmienionym poziomie dochody
podatkowe ogółem w naszej gminie stale rosną. Dane z ostatnich 5 lat obrazuje wykres nr
5. Dane za rok 2015 są w opracowaniu. Wzrost
dochodów ma przełożenie na wzrost wydatków
inwestycyjnych.

10 zł
9 zł

600 lat

Dębego Wielkiego

Od ubiegłego roku niektórzy z mieszkańców
zobowiązani są do zapłaty wyższych danin na
rzecz gminy. Wynika to z tego, iż we wrześniu
2012 roku zakończyła się prowadzona przez
Starostwo Powiatowe modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy. Przyznać należy, iż w wielu przypadkach
gminni urzędnicy nie byli w posiadaniu aktualnych danych w związku z brakiem ich aktualizacji przez Starostwo bądź samych podatników.
Modernizacja ewidencji w oparciu o szczegółowe pomiary i zdjęcia satelitarne spowodowała,
iż na dzień jej zakończenia gminny zasób danych wymiarowych podatków stał się aktualny. Dane po modernizacji gmina Dębe Wielkie
otrzymała w styczniu 2015 roku . Z racji faktu,
iż zgodnie z prawodawstwem obciążenia podatkowe są świadczeniem obowiązkowym, Wójt
Gminy, wraz z pracownikami pionu podatko-

0,65 zł
0,63 zł

600 lat

0,67 zł

0,61 zł

INWESTYCJE

FINANSE

PODATKI – GMINA DĘBE WIELKIE CORAZ TAŃSZA

0,65 zł

0,49 zł

2016

2011

2012

2013

2014

Dochody podatkowe ogółem

Rosną m.in. wpływy z udziału gminy w podatki PIT, który to udział w 2015 roku wyniósł 6.345.751 zł. Wpływ na wzrost dochodów
z tego tytułu corocznie mają: wyższy udział
procentowy samorządów w owym podatku,
zwiększająca się liczba mieszkańców gminy
oraz wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej poprawnego wypełniania rocznego rozliczenia podatkowego.
W przypadku podatku PIT bardzo ważne
jest wpisanie w odpowiednim wierszu nazwy
gminy: „Dębe Wielkie” . Nawet wówczas gdy
mieszkańcy posiadają wpisany w dowodzie
inny adres zameldowania. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy i wskazanie tego faktu
w rozliczeniu, pozwala Ministerstwu Finansów przekazać podatek na rzecz owej gminy.
Każda złotówka uzyskana z wpływów z podatku PIT to pieniądze wydatkowane na drogi, infrastrukturę wodociągową, czy oświatę.
Przy założeniu, że mieszkaniec gminy osiąga z
tytułu zawartej umowy o pracę miesięczny dochód brutto w wysokości 2.000 zł, w 2015 ro-

ku z tego tytułu do gminy co miesiąc wpływało
41,81 zł. W przypadku wynagrodzenia w kwocie 3.000 zł brutto, wpływ z PIT to 75,56 zł. Ile
z tej kwoty wydatkowane zostało na poszczególne rodzaje wydatków przedstawia Tabela nr
1. Jest to ujęcie statystyczne, bowiem w 2015
roku dochody z PIT stanowiły 21% dochodów
budżetu ogółem.
Powyższe sumy są niewielkie. Jednakże zakładając, że na terenie gminy zamieszkuje 9 tys.
mieszkańców, a według danych statystycznych 51% to ludność czynna zawodowo, kwoty zbiorcze zaczynają przybierać inny wymiar.
Dlatego bardzo ważne jest, by mieszkańcy
w rozliczeniu rocznym deklarowali, że są
mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie. Wypełnienie zeznania podatkowego jest obowiązkiem. Od mieszkańców zależy, czy odprowadzane do Budżetu Państwa pieniądze wrócą by
zasilić realizację potrzeb naszego terenu.
Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

Lp.

Nazwa zakresu wykonywanych zadań

Relacja % do
wydatków
ogółem

Kwota
wydatków w zł

1

Gospodarka mieniem, plany zagosp. przestrzennego

0,32%

0,24

2

Kultura

0,73%

0,55

3

Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.

1,01%

0,77

4

Pozostałe wydatki, w tym obsługa długu

1,14%

0,86

5

Sport

1,21%

0,91

6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5,59%

4,22

7

Drogi publiczne gminne

6,47%

4,89

8

Administracja, USC, wybory, referendum

11,87%

8,97

9

Pomoc społeczna, ochrona zdrowia

12,50%

9,45

10 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym infrastruktura

24,01%

18,14

11 Oświata i wychowanie

35,15%

26,56

100,00%

75,56

SUMA
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Każda z grup uczestniczy w bloku zajęć pozalekszczególne grupy liczą od 15 do 25 uczestników.
Administracyjnego Szkół
projektowych dokonywali dyrektorzy szkół. PoSamorządowego Zespołu
petencji kluczowych uczniów. Naboru do grup
Dyrektor
cia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój komHalina Drzazga
kacyjno – wychowawczej szkół o dodatkowe zajęoraz gimnazjum, poprzez rozszerzenie oferty eduszans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych czą w atrakcyjnych zajęciach.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie uczniów i rodziców, uczniowie chętnie uczestnigimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.
wie. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem
skane ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszaw weryfikacji wniosków były wyniki szkół uzy- ninie koni oraz w zajęciach warsztatowych
godz.
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PROJEKTOWANIE
SIECI WODOCIĄGOWEJ
Trwa kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kolejnych odcinków sieci
wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie
(o łącznej długości sieci 84,7km). Prac zgodnie
z przedmiotem zamówienia i podpisaną umową
z firmą HIGHWAY Sp. z o.o. zostały podzielone na cztery etapy projektowe, tj.:
ETAP I – obejmujący miejscowości: Olesin,
Ostrów Kania, Cięciwa, Cezarów, Rysie i Kobierne;
ETAP II – obejmujący miejscowości: Górki, Teresław, Celinów, Jędrzejnik, Ruda i Bykowizna;
ETAP III – obejmujący miejscowości: Cięciwa, Poręby, Cyganka, Gorzanka, Walercin
i Kąty Goździejewskie;
ETAP IV – obejmujący miejscowości: Dębe
Wielkie, Kobierne, Chrośla i Ruda.
Niestety z przyczyn niezależnych od firmy
projektowej następuje opóźnienie w przekazaniu I i II etapu opracowania. Główną przyczyną
opóźnienia są problemy związane z zebraniem
zgód (prawa do dysponowaniem gruntem)
od wszystkich właścicieli działek przez które
zgodnie z koncepcją miała zostać zaprojektowana sieć wodociągowa. Część właścicieli nie
zgadza się na wejście w ich działki co powoduje konieczność szukania innych rozwiązań zaprojektowania sieci, często po innych działkach
również prywatnych właścicieli, co ostatecznie
wydłuża cały proces projektowania. Niestety
uwarunkowania terenowe nie pozwalają zaprojektować infrastruktury wodociągowej tylko
w działkach gminnych (drogowych), bowiem
często zdarza się, że mieszkańcy dojeżdżają
drogami wewnętrznymi (prywatnymi), mają
często prawo przechodu i przejazdu do nieruchomości bez jednoczesnego zapewnienia prawa przeprowadzenia mediów. Mając na uwadze
powyższe zwracam się z prośbą o wyrozumiałość właścicieli działek w przedmiocie wyrażania zgody na zaprojektowanie i w przyszłości
wykonanie infrastruktury wodociągowej, która
pozwoli uzbroić kolejne obszary Gminy Dębe
Wielkie i cieszyć mieszkańców lepszymi warunkami życia w gminie.
Zgodnie z pierwotnie planowanymi założeniami w 2016 roku ma zostać zaprojektowane około 43 km sieci wodociągowej, natomiast w 2017
roku pozostała część.
Po uzyskaniu dla poszczególnych etapów po-

zwoleń na budowę, gmina ogłosi przetargi na
wykonawstwo zaprojektowanych odcinków
sieci wodociągowej. Budowa całego zakresu
projektowego została zaplanowana na lata 2016
– 2018, przy czym w pierwszej kolejności będą
budowane odcinki sieci wodociągowej na terenach o gęstej zabudowie.
„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĘBE WIELKIE
W FORMULE PARTNERSTWA
,PUBLICZNO – PRYWATNEGO”
W dniu 19 stycznia 2016 roku nastąpił odbiór
końcowy zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe
Wielkie. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy Dębe
Wielkie, a także wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dębe Wielkie, tj. Szkoły
Podstawowej w Cygance, Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim, Gimnazjum w Dębem
Wielkim, Szkoły Podstawowej w Rudzie
i Szkoły Podstawowej w Górkach.

Obiekt budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

Obiekt Szkoły Podstawowej w Cygance
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

Obiekt Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

Obiekt Szkoły Podstawowej w Rudzie
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

„ELIMINACJA WYKLUCZENIA
CYFROWEGO W GMINIE DĘBE
WIELKIE Z WIEDZĄ PRZEZ ŚWIAT”
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą
przyszłość
Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie
Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie:
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– e-Inclusion.
Dofinansowanie: 100 % wydatków kwalifikowanych: 697.710,00 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.
Okres trwałości projektu: do 31.12.2020 r.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy Dębe Wielkie.
Cel główny jest realizowany poprzez realizację
celów szczegółowych m.in.:
1) przekazanie do użytkowania sprzętu komputerowego oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 65 gospodarstw domowych
oraz w ramach działań koordynacyjnych dla 6
jednostek podległych Gminy Dębe Wielkie:
- Szkoła Podstawowa w Cygance,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie,
- Zespół Szkół w Dębem Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Górkach,
- Gmina Biblioteka Publiczna w Dębe Wielkie,
- Gmina Biblioteka Publiczna w Dębe Wielkie
– Filia w Cygance

Obiekt Szkoły Podstawowej w Górkach
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w
zakresie korzystania z łączności elektronicznej
poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca, firma
Suntar Sp. z o. o. zapewnia kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu,
serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz
zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu
wsparcia uprawnionym odbiorcom.
Wsparcie to zostało skierowane do beneficjentów ostatecznych:
1) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej;
2) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych;
3) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym;
4) dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy
społecznej;
5) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej osiągająca
ponadprzeciętne wyniki w nauce;
6) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, spełnienie każdego z kryteriów;
7) osoby z grupy 50+.
W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono
cykl szkoleń skierowanych do beneficjentów
ostatecznych:
1) w zakresie obsługi komputera i Internetu,
2) w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in.
aktywizacji zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej
edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.
Z beneficjentami ostatecznymi zawarte zostały umowy, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie zestawów komputerowych.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

Obiekt Gimnazjum w Dębem Wielkim
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
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uż po raz piąty „Wesoła Nowina” zawitała
do gościnnej Chrośli. Dnia 6 stycznia wraz
z pierwszym śniegiem tej zimy, przybyli uczestnicy Przeglądu Kolęd i Pastorałek uświetniając swoimi występami Święto Trzech Króli.
Wspólne kolędowanie odbyło się w Gminnym
Domu Kultury w Chrośli. W przeglądzie brali
udział mieszkańcy z każdego zakątka Gminy,
a także reprezentanci szkół z Rudy, Górek,
Dębego Wielkiego oraz ze szkoły w Cygance,
dzieci z przedszkola gminnego w Dębem Wielkim i przedszkoli niepublicznych. Sala w Chrośli, jak co roku była wypełniona po brzegi.
W Przeglądzie brało udział 36 uczestników
(zespołów i wykonawców indywidualnych),
w sumie 150 osób. Organizatorami konkursu
byli: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Zarząd Domu Kultury w Chrośli, Radne Pani Renata Karpińska i Pani Elżbieta Bober
oraz Pani Katarzyna Rek. Już po raz kolejny spotkanie poprowadziła Pani Oliwia Karpińska.
Witając gości, Renata Karpińska w imieniu
Organizatorów podziękowała licznie przybyłej publiczności oraz wykonawcom, skierowała specjalne podziękowania do jury, za podjęcie
trudnego zadania oceny zawsze bardzo dobrze
przygotowanych uczestników przeglądu. Zaprosiła do wspólnego kolędowania, zaznaczając, że Święto Trzech Króli jest czasem wybaczania, ciepła i spokoju, ale przede wszystkim
radości życząc takiej atmosfery publiczności
i uczestnikom przeglądu.
Jury w składzie: Pani Danuta Piotrowicz pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cygance, Pani Olga Laskowska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, Pani
Agnieszka Wojda Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Pani Zofia Ruta ze
Stowarzyszenia „Wrzosowianie” przyznało nagrody w czterech kategoriach:
PRZEDSZKOLA I KLASY„O” :
Wyróżnienia: Zespół „ Motylki” z Niepublicznego Przedszkola U Cioci Ewy
Miejsce 3:ex aequo Zespół „ Krasnale” i „ Biedronki” z Niepublicznego Przedszkola
U cioci Ewy
Miejsce 2: „ Nutki Re” z przedszkola DO RE
MI
Miejsce 1: Maja Demianiuk z Niepublicznego
Przedszkola U cioci Ewy
KLASY I-III
Wyróżnienia: Maja Górska ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
Miejsce 3:ex aequo Zuzanna Kuźmierska i Piotr
Nowak
Miejsce 2: Jagoda Komorowska
Miejsce 1: Izabela Rebczewska
KLASY IV – VI
Wyróżnienia: Natalia Maciążek, Małgorzata
Krzyżewska i Edyta Mazaj
„Wesołe Nutki” – Szkoła podstawowa w Dębem Wielkim
Miejsce 3: Sidney Vivarelli
Miejsce2:ex aequo Chór ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, Wojtek Nowak i Nina
Wieczorek, Zyta Kocak
Miejsce 1: Małgorzata Puła i Aleksandra Chałupka
GIMNAZJA, DOROŚLI
I GRUPY MIESZANE:
Wyróżnienia: Katarzyna Mazurowska, ucznio-

wie z Gimnazjum w Dębem Wielkim
Miejsce 3: Weronika Grzędka
Miejsce 2:ex aequo - Grupa mieszana z Przedszkola U Cioci Ewy, Kacper Mróz
miejsce 1:ex aequo - Grupa mieszana z przedszkola DO RE MI, Julia Kalinowska i Klaudia
Karpińska
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostały nagrodzone tradycyjnie statuetką grającego anioła.
Zostały przyznane trzy specjalne wyróżnienia
od organizatorów:
Dla Kacpra Mroza z Gimnazjum w Dębem
Wielkim za oryginalny dobór utworu oraz nowatorski styl wykonania.
Dla przedszkola „ DO RE MI” - za pomysłowość, piękne bajkowe stroje, odwagę rodziców
dużą dawkę radości i dobrej zabawy .
Dla Zyty Kocak za piękną i wzruszającą interpretacje utworu.
Dla Piotra Nowaka za przebojowość i ujmującą
optymistyczną osobowość.
Jak co roku zostały przyznane nagrody książkowe za najlepszy strój kolędnika nagrody
otrzymali:
- dzieci i rodzice z przedszkola DO RE MI
z Chrośli
- dzieci z Przedszkola „U Cioci Ewy”
- dzieci z przedszkola w Górkach
Jury miało trudne zadanie by wyłonić laureatów wśród tylu wspaniałych wykonawców,
występy uczestników na wysokim poziomie,
dlatego pierwszy raz od pięciu lat zostały przyznane nagrody ex aequo. W czasie Przeglądu
były prowadzone warsztaty plastyczne. Prace
wykonane przez dzieci będą zaprezentowane
w gminnej galerii.
Z roku na rok uczestnicy rozszerzają swój repertuar kolęd i pastorałek, co bardzo cieszy
organizatorów, ponieważ publiczność może
wysłuchać, co raz to nowych utworów, często
zapomnianych. Zarówno dzieci, jak i dorośli
zaprezentowali się w pięknych przebraniach
kolędników. W trakcie obrad Jury wystąpili: Panie ze Stowarzyszenia „Wrzosowianie”
oraz młodzież gimnazjalna, która zaprosiła
publiczność do wspólnego śpiewania kolęd.
Wójt Krzysztof Kalinowski w imieniu organizatorów wręczył „Wrzosowiankom” ludowego
anioła autorstwa Pani Katarzyny Rek dziękując za uświetnianie swoimi występami „Wesołej Nowiny” oraz za działalność na rzecz gminy Dębe Wielkie.
O poczęstunek dla uczestników przeglądu kolęd zadbały panie ze stowarzyszenia „Wrzosowianie” oraz pani sołtys Chrośli, za co organizatorzy pięknie dziękują.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc
finansową i organizacyjną w V Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek: Krzysztofowi Górnik,
Zdzisławowi Rek, Bożenie Kuszpit, Oliwii
Karpińskiej, Januszowi Karpińskiemu, Grzegorzowi Ruta za udostępnienie nagłośnienia
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w organizacji V Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”.
Zapraszamy serdecznie już za rok z Wesołą
Nowiną!
Renata Karpińska

KULTURA

KULTURA

V GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
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MIERZYMY WYSOKO
24 FINAŁ WOŚP DĘBE WIELKIE

O

d trzech lat niedziela, w którą przypada
każdy kolejny finał WOŚP jest niezwykłym
dniem w gminie Dębe Wielkie. Tego dnia kilkadziesiąt osób poświęca swój czas dla innych.
Kwesta przy kościołach, w sklepach czy przygotowanie i obsługa finału to jedna wielka praca bezinteresownych rąk. W tym roku dopisało
wszystko: pogoda, liczba wolontariuszy, wsparcie sponsorów oraz frekwencja podczas głównej
imprezy.
Szkoły z terenu gminy – Dębego, Rudy
i Górek, zaangażowały się już na
kilka dni wcześniej, w ramach
imprez zamkniętych,
kwestowały
pośród
uczniów i nauczycieli, przygotowywały prace plastyczne do galerii finału.
Natomiast dzień finału
przebiegał bardzo intensywnie od samego rana. Na
początku wielkie przygotowanie,
potem impreza, a na końcu wspólne sprzątanie. Tutaj musimy szczególną uwagę zwrócić na młodzież, która była bardzo pracowita, przy tym pomysłowa
i bardzo sympatyczna.
W tym roku impreza główna odbyła się w bloku
czasowym 1500-1830. Tradycyjnie wiele się działo, bo orkiestra gra dla wszystkich – tych mniejszych, większych i doświadczonych. Stawiamy
przede wszystkim na rodzinną imprezę, dlatego program dopracowujemy w szczegółach. Dla
najmłodszych przewidziano kącik malucha, tutaj
zabawa była na całego, budowanie, skakanie, bitwa na poduchy.
Dla nieco starszych przygotowaliśmy laboratorium doświadczeń, kolorowe mikstury, tajemniczą parę. Kolejne stanowisko zapraszało
na warsztaty ze scropbookingu, gdzie można
było wyczarować piękne i niepowtarzalne rze-

czy przy odrobinie fachowej rady czy sprzętu i
własnej wyobraźni. Dużym zainteresowaniem
zarówno płci męskiej jaki i żeńskiej cieszył się
również zakątek militarny, na którym można
było prezentowaną wystawę dotknąć, a nawet
pewne elementy przymierzyć. Nadmienię, że
wszystko było pod kontrolą, a sąsiedzkie stoisko
z pierwszą pomocą przygotowane przez OSP było czysty przypadkiem. Ponadto tradycyjnie działała kawiarenka CAFE DĘBE obsługiwana przez
emerytki z Dębego, Chrośli i „Wrzosowianki”
oraz sklepik SIEMA SHOP.
Pomimo minusowej temperatury II Dębski
Bieg Policz się z Cukrzycą odbył się bez zastrzeżeń. Trzydziestu śmiałków ulicami Dębego w jaskrawych koszulkach pod eskortą gminnych jednostek OSP, policji i zaplecza medycznego, przebiegło ulicami Dębego odcinek ok. 3
km by pokazać jedność z akcją „POLICZ SIĘ Z
CUKRZYCĄ”. Skoro mowa o sporcie to w hali również miały miejsce rozgrywki sportowe w
unihokeya, czy wspólna zumba, która porwała
widownię
na samą scenę. Ponadto
był
pokaz taneczny
Flash
Dance oraz samoobrona
w
wykonaniu
Akademii
Sztuk Walki. Ponieważ mocno
stawiamy na
kulturę, na „deskach” hali również się działo kulturalnie. Wystawiliśmy
barwną i ciekawą sztukę
w wykonaniu najmłodszych
z Fun Kids. Natomiast na zakończenie popis sztuki kabaretowej dali
sami fachowcy – gość wieczoru - Kabaret
Świerszczychrząszcz. Gra słów, podkład dźwiękowy, przy tym doskonała pantomima to ich atuty. Elementem kończącym imprezę było światełko do nieba w formie fajerwerków.
Nasze dębskie granie z WOŚP to wkład finansowy z jednej strony – zebraliśmy ponad
13.tys. na PEDIATRIĘ I GODNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU
i integracja mieszkańców z drugiej strony. Stworzyliśmy wspólnie czas, podczas którego króluje
życzliwość, uśmiech i wzajemna akceptacja.
W podziękowaniu wszystkim z którymi graliśmy od serca dla serca.
Anna Piotrkowicz
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GMINA DĘBE WIELKIE W BITWIE MIAST I GMIN
W I POWIATOWYM TEŚCIE WIEDZY HISTORYCZNEJ

Wygrana w wysokości 2000 zł została przeznaczona na cele charytatywne Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Kubuś”
z Halinowa. Ponadto na zwycięzcę czekała druga nagroda ufundowana przez firmę Mobilis
Mińsk Mazowiecki – wyjazd 50 dzieci na mecz
Legii Warszawa.
Jak czas pokazuje, historia nadal jest żywą
dziedziną, która pasjonuje, skłania do pytań,
dyskusji a także pozwala się odkrywać na nowo,
rzucając nowe światło na pewne wydarzenia….
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji Gminy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Czytelnicy wg kategorii zawodowych
/ogółem 1 218/

19%

0,3%

dzieci

2%

uczniowie
studenci
38%

pracownicy umysłowi

15,7%

pracownicy fizyczni
inni zatrudnieni

3%
18%

Sponsorzy:

8%
14%

rolnicy

4%

niezatrudnieni

Czytelnicy wg wieku
/ogółem 1 218/

2%

19%

do lat 5

33%

egoroczny jubileusz „złotych godów”, odbył
się 28 stycznia 2016r., podczas uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanych
przez Dębskie Gimnazjum Gminne.
Pary, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt zostały uhonorowane medalami i pamiątkowymi dyplomami. Dekoracji dostojnych jubilatów,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał
wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Dębe
Wielkie Mirosława Siwika i Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Pani Małgorzaty Gańko.
OTO JUBILACI
TEGOROCZNYCH OBCHODÓW:
1.Bąk Józef Henryk i Stanisława
2.Biernacki Henryk i Lucyna
3.Budziak Tadeusz i Celina
4.Dobosiewicz Tadeusz i Stanisława Alina
5.Gańko Zdzisław Jan i Anna
6.Hałacz Teresa i Wacław
7.Jackowicz Tadeusz i Helena
8.Jastrzębski Henryk i Jadwiga
9.Kostka Stanisław i Bogumiła
10.Książek Jerzy i Sabina
11.Kuć Czesław i Janina
12.Łempicki Ryszard Feliks i Krystyna

CZYTELNICTWO W 2015 ROKU
W 2015 roku ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim oraz Filii bibliotecznej w Cygance korzystało 1218 czytelników . Wypożyczono 19918 książek
i 771 czasopism. W porównaniu do roku 2014 grono czytelników biblioteki powiększyło się o 35 osób, zanotowano również wzrost wypożyczeń o 592 książek W czytelni
udostępniono 1734 książek oraz 1183 czasopism. Z czytelni internetowej skorzystało 2375 użytkowników.
Księgozbiór GBP i Filii wzbogacił się o 1068 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 485 książek,
pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek umożliwiło zakup 445 książek, 138 woluminów
to dary od czytelników i instytucji. Na dzień 31.12.2015 r.
księgozbiór placówek liczył 22 216 książek.

13.Miros Stefan Antoni i Ewa Janina
14.Sadoch Kazimierz i Krystyna
15.Twardowski Stefan Józef i Sabina Czesława
16.Wysocki Ryszard i Alina
17.Zagańczyk Edward i Barbara
18.Zarzeczniak Stanisław i Genowefa Marianna
Bogaty program artystyczny, oprawa muzyczna oraz choreografia wnętrza z pewnością ujęła
nie jedno serce. Był to niewątpliwie wyjątkowy
czas, czas podczas którego znalazło się miejsce na wspomnienia, teraźniejszą radość oraz
pragnienia i plany na przyszłość… bo czy „pół
wielu miłości” ma jakąś receptę ??

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds.
upowszechniania kultury
i promocji Gminy

WYPOŻYCZALNIA,CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA
W DĘBEM WIELKIM
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00
FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
8.00 – 12.00
Wtorek
9.00 – 17.00
Czwartek
9.00 – 17.00

Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Wypożyczenia księgozbioru na
zewnątrz /ogółem 19 918/

6 - 12 lat

9%
7%

8%

13 - 15 lat

Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki”

45 - 60 lat
powyżej 60 lat
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literatura piękna dla
dorosłych

20 - 24 lata
25 - 44 lata

Stowarzyszenie „Wrzosowianie”, Koło Emerytów w Dębem Wielkim
Koło Emerytów w Chrośli

15%

16 - 19 lat

Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”
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iedzielny wieczór 17 stycznia 2016 r. zorganizowany przez portal Lokalnie.tv
z pewnością przyniósł wiele emocji zarówno
uczestnikom, jak i widzom, tym oglądającym widowisko w MDK w Mińsku Mazowieckim, jak
i oglądającym transmisję na żywo przez Internet.
Do testu przystąpiły 4 ekipy, w składzie każdej - włodarz z dwoma ekspertami. Gminę Dębe Wielkie reprezentował wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz dwie historyczki Pani Olga Laskowska – vice dyrektor Gminnego Gimnazjum oraz Pani Małgorzata Rudnik – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie. Trzy pozostałe zespoły reprezentowały w osobach Burmistrz Marcin Jakubowski - Mińsk Mazowiecki, Pan Arkadiusz
Śliwa - Sulejówek i Pan Adam Ciszkowski Halinów. Test składał się z pięciu rund, każda po 10 pytań. Pierwsza obejmowała zakres
I wojny światowej, druga dwudziestolecia wojennego, trzecia – II wojny świtowej, czwarta
– historia PRL i piąta historię najnowszą. Niestety gmina Dębe Wielkie i miasto Mińsk Mazowiecki nie dotrwali do finału. Ostatnia walka należała do Halinowa i Sulejówka, z czego
zwycięski okazał się Halinów z Burmistrzem
Adamem Ciszkowskim na czele.

Szef Sztabu WOŚP Dębe Wielkie

Organizacje NGO: Jednostki OSP Gminy Dębe Wielkie

„DĘBSKIE PÓŁ WIEKU MIŁOŚCI” –
ZŁOTE GODY W GMINIE DĘBE WIELKIE

30%

55%

literatura piękna dla dzieci
i młodzieży
literatura
niebeletrystyczna
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grudnia 2015, ten dzień zostanie na długo
w pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w Szkolnym Turnieju
Unihokeja o Puchar Dyrektora Szkoły.
Pomysłodawcą i koordynatorem tego sportowego przedsięwzięcia był p. Rafał Wtulich, nauczyciel WF-u oraz pełnomocnik Wójta gminy Dębe Wielkie ds. Sportu. We wspólnych
zmaganiach udział wzięło aż 7 zespołów (35
uczniów), rywalizujących w dwóch kategoriach: dziewczęta oraz chłopcy.
Zawodnicy na boisku dawali z siebie wszystko,
wynik spotkania często w ostatnich sekundach
ulegał zmianie. Wspólnej zabawie przyświecała
również atmosfera świąt, którą czuć było w ca-

łej szkole. Podczas meczu chłopców konieczna
była dogrywka, w której wyłoniliśmy zdobywcę drugiego miejsca - drużynę „FC Hokej”.
Dzięki wsparciu Pani Dyrektor Renaty Osicy
- Duszczyk, każdy uczeń, który zdecydował się
wziąć udział w zawodach, otrzymał pamiątkowy
dyplom - ufundowany przez Dyrekcję SP w Górkach. Ponadto dla najlepszych trzech zespołów
w każdej z kategorii czekały pamiątkowe puchary.
Poniżej prezentujemy wyniki:
DZIEWCZĘTA
„Sweet Dreams” (kap. Doroszuk Magdalena)
„Emilia Team” (kap. Jankowska Emilia)
„Blondi Girs” (kap. Suchocka Sylwia
„Ememensy” (kap. Fiutkowska Wiktoria)

DRUŻYNA
(DZIEWCZĘTA
)
1
„Ememensy”
2 „Sweet
Dreams”
3 „Blondi
Girs”
4 „Emilia
Team”

1
„Ememensy”

2 „Sweet
Dreams”

3 „Blondi
Girs”

4 „Emilia
Team”

MIEJSCE

X

0:2

0:0

0:0

3 msc. (2p.)

2:0

X

1:0

2:0

1 msc (9p.)

0:0

0:1

X

0:2

4 msc. (1p.)

0:0

0:2

2:0

X

2 msc. (2p.)

DRUŻYNA
(CHŁOPCY)
1 „FC Górki”
2 „FC Hokej”
3 ”UKS Wolej”

1 „FC Górki”

2 „FC Hokej”

3 ”UKS Wolej”

MIEJSCE

X
0:1
0:2

0:1
X
0:1

2:0
1:0
X

1 msc. (6p.)
2 msc (3 p.)
3 msc. (0 p.)

CHŁOPCY
„FC Górki” (kap. Hrynkiewicz Tymoteusz)
„FC Hokej” (kap. Rowiński Kacper)
”UKS Wolej” (kap. Nejman Krystian)
Turniej ten był kolejną okazją do przygotowania się do mistrzostw powiatu w unihokeju,
który Szkolny Związek Sportowy, organizować

będzie już w styczniu 2016. Mamy nadzieje,
że tam również uda się Nam zaprezentować
ogromny potencjał i niespożytą wolę walki.
Rafał Wtulich
Pełnomocnik Wójta ds. sportu

SPORT / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
600 lat
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GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

stycznia 2016 – ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w kolejnej już
edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej. Łącznie aż 13 zespołów rywalizowało w czterech
kategoriach. Warto podkreślić, że skład każdej
z drużyn stanowiły dzieci i młodzież zamieszkujące Naszą Gminę. Tak liczna obsada z pewnością świadczy o tym, że dębski sport ma się
coraz lepiej a sukcesy lokalnych szkół, klubu
sportowego „Płomień” i innych stowarzyszeń
działających na rzecz kultury fizycznej nie są
przypadkiem.
Podczas tegorocznej edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej po raz pierwszy naprzeciwko
siebie stanęły dziewczęta. Zespół „Hello, it’s
We” – stanowiący uczennice ze S.P. w Dębem,
podejmował zespół „Górki Star”, w skład którego wchodziły piłkarki ze Szkoły Podstawowej
w Górkach. Po zaciętym 12 minutowym spotkaniu zwycięzczyniami okazały się dziewczęta z Dębego i to one sięgnęły „po złoto”.
Drużyna „FC Górki” zdominowała najmłodszą kategorię wiekową i pewnie zajęła pierw-

sze miejsce wśród zawodników z klasach I-III.
„Biuro Art team”- ekipa chłopców z Dębego
nie miała sobie równych w klasach IV-VI. Pośród 6 zespołów w gimnazjum „FC Cebulaki”,
okazały się czarnym koniem turnieju i to oni
zajęli najwyższe miejsce na podium.
Na wszystkich uczestników tegorocznych zawodów czekały pamiątkowe medale oraz dyplomy, zdobywcy pierwszych czterech miejsc
dodatkowo otrzymali pamiątkowe puchary. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego.
Zaś dzięki wsparciu Studium Języków Obcych
z Mińska Mazowieckiego, finaliści z kategorii gimnazjum otrzymali rzeczowe upominki. Specjalną nagrodę -pamiątkową statuetkę
otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju, 6 letni Szymon Gałązka, zawodnik drużyny „Nieoszlifowane Diamenty” z S.P. Górki. Podczas
turnieju nie mogło również zabraknąć Smoka,
który chętnie pozował do zdjęć wraz z finalistami najmłodszej kategorii.
Organizatorów cieszy fakt, że chętnych do gry
jest coraz więcej. Mamy nadzieję, że tegorocz-

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W

DĘBSKA GALA SPORTU 2016

K

ultura fizyczna i sport to bardzo ważne dzieciny, które gmina Dębe Wielkie
wspiera i w które inwestuje. Podsumowując rok
2015 to m.in. drugi rok działalności nowo wybudowanej i wyczekiwanej hali sportowej. Najważniejszą i najcenniejszą jednak tej dziedziny
są przede wszystkim sportowcy, którzy dzielnie trenują i osiągają sukcesy w skali gminy, powiatu, województwa, kraju czy zagranicy. Od
pięciu lat corocznie na początku roku w gminie
Dębe Wielkie jest organizowana „Dębska Gala
Sportu”, która wyłania laureatów oraz nagradza
zwycięzców.
Tegoroczna impreza przypadła na 23 stycznia
2016r. W uroczystości wziął m.in. Poseł Grzegorz Woźniak, który pogratulował sportowcom
osiągnieć oraz życzył kolejnych sukcesów. Na
Galę przybyli również Radni Powiatu: Ireneusz
Piasecki, Piotr Wieczorek, Piotr Stępień, Radni
Gminy Dębe Wielkie z Przewodniczącym Mirosławem Siwikiem na czele, liczni gości oraz
mieszkańcy. Oficjalnego otwarcia Gali Sportu
2016 dokonał osobiście Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, który podsumował
rok 2015 oraz zdradził kolejne plany inwestycyjne. Następnie przyszła kolej na uroczyste
wręczenie nagród przez Przewodniczącą Kapituły Konkursowej Urszulę Pacygę-Glanowską
oraz Wójta Gminy Krzysztofa Kalinowskiego.
W poszczególnych kategoriach statuetki
otrzymali:
SZKOŁA PODTAWOWA:
W kategorii Najlepszy Sportowiec:
* Nagroda I stopnia – Kamila Gryz – Szkoła
Podstawowa w Rudzie
* Nagroda II stopnia – Michał Szczygielski –
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
W Kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik:
*Adrian Kołak – Szkoła Podstawowa w Górkach
W Kategorii Najlepsza Drużyna:
• Nagroda I stopnia – DRUŻYNA CHŁOPCÓW W UNIHOC ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim w składzie: Marcin Czerederecki, Dominik Opejda, Jakub Piotrkowicz,
Michał Szczygielski, Maks Lisiewski, Mateusz
Piotrkowicz, Antonii Tkaczyk, Piotr Kanclerz,
Krystian Czerwiński
• Nagroda II stopnia – DRUŻYNA CHŁOPCÓW W TENISIE STOŁOWYM ze Szko-

ły Podstawowej w Dębem Wielkim w składzie: Marcin Czerederecki, Oliwer Makowski,
Krzysztof Bątruk
• Nagroda III stopnia – DRUŻYNA CHŁOP-

CÓW W DWA OGNIE USPORTOWIONE
ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim w
składzie: Jan Proczek, Kamil Jackiewicz, Gabriel Kaczmarek, Daniel Kaczmarek, Mateusz
Krawczyk, Jakub Ulikowski, Maciej Śledziewski, Krzysztof Łysik, Dawid Bankiewicz, Seweryn Szulecki
GIMNAZJUM:
W kategorii Najlepszy sportowiec:
* Aleksandra Sasin
w kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik:
* Michał Laskus
W kategorii Najlepsza Drużyna:
DRUŻYNA CHŁOPCÓW W TENISIE STOŁOWYM w składzie: Thomas Biernacki, Karol
Szymczuk,
OPEN:
WKategorii Najlepszy Sportowiec:
* Nagroda I stopnia – Jakub Soszka z Klubu
Kolarskiego V-MAX
* Nagroda II stopnia – Katarzyna Mazurowska
z Akademii Sztuk Walki
* Nagroda III stopnia – Sebastian Gańko
z Akademii Sztuk Walki
W Kategorii Najlepiej Rokujący Zawodnik:
* Aleksandra Piotrkowicz z Akademii Sztuk

Walki
W kategorii Najlepsza Drużyna:
DRUŻYNA GLUKS Płomień Dębe Wielkie
w składzie: Kamil Dróżdż, Arkadiusz Mróz,

Bartosz Malesa, Radosław Malesa, Mateusz
Wojda, Grzegorz Siporski, Paweł Kowalski,
Mateusz Kowalczyk, Piotr Rogala, Daniel Głuchowski, Kamil Konowrocki, Adrian Czajewski, Piotr Barszczewski, Marcin Świstak, Paweł
Jarzębski, Mateusz Wójcik
PONADTO:
W kategorii Najlepszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego
* Agata Mika-Ostrowska – nauczyciel Gimnazjum Gminnego

W kategorii Najlepszy Trener/Instruktor
* Joanna Rokicka – instruktor Fitness dla Pań
DODATKOWE WYRÓŻNIENIE:
Marek Piotrowski – Wielkiemu Sportowcowi
Ziemi Dębskiej w 600 – lecie Dębego Wielkiego
Mirosław Garbecki - Za zaangażowanie oraz
wieloletnią pracę na rzecz dębskiego sportu
Rafał Wtulich - Za zaangażowanie w propagowanie sportu na terenie Gminy Dębe Wielkie
Oficjalna część została uatrakcyjniona przez
występ artystyczno-muzyczny dziewcząt
z Gimnazjum Gminnego.
Niewątpliwie sport w naszej gminie jest na
wysokim poziomie, czego dopełnieniem są
czołowe miejsca na podium, czy wyróżnienia.
Z kolejnym rokiem rozwijają się nowe kierunki
dyscyplin sportowych, powstają nowe szkółki.
Promując dewizę „ w zdrowym ciele zdrowy
duch” życzymy wszystkim sportowcom sukcesów, a mieszkańcom chęci do wszelkiego rodzaju aktywności sportowych.
Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji Gminy
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pierwszą sobotę lutego (6.02.2016)
w Hali Sportowej w Dębem Wielkim
rozegrany został Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Mimo zimowej przerwy szkolnej, blisko
pięćdziesięciu zawodników rywalizowało aż
w pięciu kategoriach. W tegorocznej edycji turnieju organizatorzy po raz pierwszy rozegrali
kategorie kobiet.
Po raz kolejny w kategorii najmłodsi bezkonkurencyjny okazał się Szymon Ostrowski
(mieszkaniec Gorzanki). Choć wśród zawodników klas IV-VI rywalizacja była jak zwykle
zacięta, to jednak po żmudnych wyliczeniach
okazało się, że to właśnie Krzysztof Bątruk,

stanął na najwyższym stopniu podium. Kategoria gimnazjum zdominowana została przez
braci Ostrowskich: Krystiana oraz Damiana,
którzy zajęli odpowiednio pierwsze oraz drugie
miejsce . Wśród pań najlepsza okazała się Anna Paska, a w „królewskiej” kategorii – OPEN,
złoto wywalczył Paweł Bątruk.
Fundatorem pamiątkowych pucharów był Wójt
gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski i to
z jego rąk szczęśliwcy odbierali upragnione
trofea.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy udziału
w zawodach. Kolejne tenisowe zmagania – tym
razem rangi Powiatu, odbędą się na przełomie

ny rekord ilości drużyn w przyszłym roku uda
się pobić.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
I. Dzieci S.P. kl. I-III
1. „FC Górki” – S.P. Górki
2. S. P. w Dębem Wielkim im. WBK KS Respekt
3. „Nieoszlifowane Diamenty” – S.P. Górki
II. Dziewczęta S. P.
1. „Hello, it’s we” -S.P. Dębe Wielkie
2. „Górki Star” -S.P. Górki
III. Chłopcy kl. IV-VI
1. „Biuro Art team” - S.P. Dębe Wielkie
2. SP Ruda
3. „FC Górki” – S.P. Górki

IV. Kat. Gimnazjum:
1. „FC Cebulaki”
2. ‚’Popuś i przyjaciele’’
3. „ACE PAJACE”
4. „Żyleta Team”
Zapraszamy również na II Turniej Piłki Nożnej
Halowej L.Z.S. Powiatu Mińskiego dla dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu powiatu mińskiego, który już w marcu odbędzie się w Hali
Sportowej w Dębem Wielkim.

Rafał Wtulich
Pełnomocnik Wójta ds. sportu

marca i kwietnia w naszej dębskiej Hali, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Poniżej prezentujemy wyniki
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego
Kat. S.P. kl. I-III
Szymon Ostrowski
Adrian Kołak
Ignacy Kądziela
Kat. S.P. kl. IV-VI
Krzysztof Bątruk
Piotr Kanclerz
Antonii Tkaczyk
Kat. Gimnazjum
Krystian Ostrowski
Damian Ostrowski
Karol Szymczuk
Kat. Kobiety OPEN
Anna Paska
Agnieszka Paska
Karolina Wtulich
Kat. Mężczyźni OPN
Paweł Bątruk
Mariusz Maciołek
Przemysław Szuba

Wszystkich amatorów ruchu na świeżym powietrzu i wędrowania po lesie zapraszamy na Nocne Manewry, czyli nocne, turystyczne marsze na
orientację. Tym razem zawody zawitały na gościnne tereny gminy Dębe Wielkie. Ich organizatorem jest znany nie tylko na Mazowszu, Klub
Imprez na Orientację Stowarzysze. Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach: TP – dla
początkujących, TU – dla średniozaawansowanych oraz TZ – dla zaawansowanych.
W tym roku, będziemy świętować nie tylko
okrągłą rocznicę zawodów, bo to już ich dwudziesta edycja, ale i jubileusz 600-lecia Dębego Wielkiego. W związku z tym Honorowy Patronat nad
zawodami objął Wójt Gminy, Pan Krzysztof Kalinowski. Wszystkich zainteresowanych udziałem
w zaplanowanych na noc z 5/6 marca zawodach,
zachęcamy do śledzenia bieżących informacji
na stronach Klubu stowarzysze.om.pttk.pl/ oraz
Urzędu Gminy.

Rafał Wtulich
Pełnomocnik Wójta ds. sportu

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
WIGILIE W ASW
22 grudnia Akademia Sztuk Walki zorganizowała w Dębem Wielkim wigilię klubową. Zawodnicy wyjątkowo zjawili się nie w do-bokach, ale
w odświętnych strojach, na treningu pod znakiem
MASY. Dopisali również rodzice, którzy wyjątkowo pod tego rodzaju zajęcia się podłączyli.
Łącznie było nas ponad 50 osób.
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za
udział, zaangażowanie, za cały 2015 rok spędzony z Akademią Sztuk Walki i życzymy dużo
sportu w 2016.
AKADEMIA SZTUK WALKI
wspiera WOŚP!
Trener Dawid Matwiej (VI dan) wystąpił wraz
ze swoimi podopiecznymi z pokazem koreańskiej
sztuki walki – Taekwon-do ITF. Mimo małej ilości czasu, udało się pokazać najważniejsze elementy TKD: układ formalny Dan-Gun, walki reżyserowane, samoobrona, walka sportowa, kop-

nięcia z wyskoku na packę, układu synchroniczny
Won-Hyo.
Dziękujemy ekipie w składzie: Monika Wtulich
(II dan), Joanna Mazurowska (II dan), Mikołaj
Mazurowski (2 cup), Katarzyna Mazurowska (2
cup), Natalia Steczek (3 cup), Mariusz Steczek (4
cup), Katarzyna Steczek (4 cup), Sebastian Gańko
(IV cup), Krzysztof Steczek (6 cup).
Instruktorka Magdalena Darczuk już prawie
2 lat prowadzi zajęcia ZUMBY w Dębem Wielkim. Zumba cieszy się dużym zainteresowaniem, a na treningi przybywa coraz więcej Pań.
Ostatnio Panie dwukrotnie prezentowały swoje
taneczne umiejętności. Podczas VIII Mikołajkowego Turnieju Taekwon-do ITF ZUMBA była
rozgrzewką dla zawodników. Natomiast, w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dębem Wielkim taneczne zajęcia były miłą
atrakcją dla wszystkich obecnych na hali sportowej. Wspólny taniec to świetna zabawa, tym bardziej, że mógł dołączyć każdy.
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Zapraszamy na zajęcia we wtorki o 2030
i czwartki o 1900 do hali sportowej.
EGZAMINY TAEKWON-DO
22 stycznia w sekcji w Dębem Wielkim miał
miejsce egzamin z Taekwon-do ITF na stopnie uczniowskie. Ponad 60 osób przystąpiło
do sprawdzianu swoich umiejętności ze sztuk
walki, który poprowadził Dawid Matwiej.

DĘBSKA GALA SPORTU
Podczas Dębskiej Gali Sportu doceniono zawodników Akademii Sztuk Walki. Nagrodę I stopnia
zdobyła Aleksandra Piotrkowicz, II stopnia Katarzyna Mazurowska, a nagroda III stopnia przypadła Sebastianowi Gańko.
Monika Wtulich
Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / SZKOŁY

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH

K

oniec roku kalendarzowego obfituje
w szereg interesujących wydarzeń. Świąteczny okres to przygotowania do różnych uroczystości. Ubieranie choinki, dekorowanie sal,
wypiekanie pierników jak również tworzenie prac plastycznych o tematyce świątecznej
wprowadzały wszystkich w spokojną atmosferę. W tym czasie odwiedził nas Święty Mikołaj, który przekazał małym podopiecznym
mnóstwo prezentów. Oczywiście nie obyło się
bez pamiątkowych zdjęć z długo wyczekiwanym gościem. Za nami Wigilia, podczas której podzieliliśmy się opłatkiem i wysłuchaliśmy
kolęd. Z niewielką tremą, ale również uśmiechami na twarzy zaśpiewaliśmy kolędę „Świeć
gwiazdeczko” na kolędowaniu, organizowanym
w Chrośli. Byliśmy obecni na przedstawieniu teatralnym pt. „nie ma jak rodzinka”, które gościło w naszej szkole. Występy aktorów przybliżyły dzieciom relacje w rodzinie, które są niezwykle ważne w kształtowaniu charakteru każdego
dziecka.
Z ogromnym zapałem przygotowywaliśmy
się do uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka. Były tańce, śpiewy i recytowanie wierszy
przez najmłodszych wychowanków. Po części artystycznej i wręczeniu
upominków, nasi kochani
dziadkowie
zaproszeni
zostali na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci
naszych babć i dziadków.
Jak karnawał to karnawał… a my uwielbiamy
tańczyć. Wzięliśmy udział
w balu choinkowym organizowanym w szkole
podstawowej. Piękne dekoracje, kolorowe stroje

i muzyka sprawiły, że wszyscy znakomicie się bawili. Jest czas na zabawę, ale nie zapominamy o
nauce. W naszym przedszkolu zawitała Policja ze
Strażą Miejską z Mińska Mazowieckiego. Uczyliśmy się, w jaki sposób zachowywać się podczas
spotkania z agresywnym psem. Przedszkolaki
mogły zadawać mnóstwo pytań, na które uzyskiwali rzetelne odpowiedzi. W bardzo miłej atmosferze przebiegło również spotkanie z leśniczym.
Tematyka dotyczyła pracy leśnika oraz podstawowych zasad ochrony przyrody. Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało broszurkę przyrodniczą. Dzięki takim lekcjom wiemy jak zadbać
o przyrodę i w jaki sposób pomóc zwierzętom w
okresie zimowym. Początek roku obfituje w wiele ciekawych spotkań i mamy nadzieję, że będzie
działo się jeszcze więcej…

Danuta Zduńczyk
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Marta Kąkol Sekretarz

600 lat

Dębego Wielkiego

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

W

bieżącym roku szkolnym wizytę św. Mikołaja poprzedził koncert muzyczny pt.
„SKACZ JAK SPRĘŻYNA” (04 grudnia).
15 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się
wspólne kolędowanie przy choince. Po wystawieniu przez dzieci z grupy starszej „Jasełek” składano życzenia świąteczne dzieciom , rodzicom oraz
zaproszonym gościom. Na zakończenie tego bożonarodzeniowego spotkania dzieci zostały obdarowane od św. Mikołaja słodkim kuferkiem .
W grudniu również przedstawiliśmy „Jasełka”
dla pracowników Gminy Dębe Wielkie oraz zaproszonych gości, podczas spotkania wigilijnego.
22 grudnia przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt. „ZACZAROWANY CZAS”.
06 stycznia Julia Sójka z grupy „STARSZAKÓW” wzięła udział w Gminnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” . Jeszcze
raz dziękujemy Julii za reprezentowanie naszego
przedszkola w tym przeglądzie oraz jej rodzicom
za wyrażenie zgody na jej udział. Na początku
stycznia odbył się u nas także BAL KARNAWAŁOWY (08 stycznia). Podczas balu dzieci
bawiły się w przepięknych strojach przy wesołej, skocznej muzyce, która przeplatana była konkursami. Całą zabawę prowadził zaproszony do

przedszkola wodzirej. Bal zakończył się słodkim
poczęstunkiem, za przygotowanie którego serdecznie dziękujemy rodzicom. 15 stycznia bawiliśmy się w kolory – dzień niebieski.
Z tej okazji w przedszkolu „gościły” na ścianach
papierowe smerfy. W poniedziałek (18 stycznia)
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka. W tym dniu czytane były dzieciom
bajki Kubusia Puchatka. 21 i 22 stycznia gościliśmy w naszych progach dostojnych gości - BABCIE I DZIADKÓW. Obie grupy wiekowe przedstawiły dla swoich dziadków program artystyczny, w którym wyrażały swoją miłość do nich oraz
dziękowały za trud wkładany w ich wychowanie. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci wręczyły
swoim dziadkom własnoręcznie wykonane laurki, po czym zaprosiły na słodki poczęstunek.
29 stycznia oglądaliśmy wystawę klocków Lego
w Warszawie.

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel Gminnego Przedszkola

Z ŻYCIA SZKÓŁ
600 lat

Dębego Wielkiego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

G

rudzień to czas, kiedy zaczynamy myśleć
o świętach, a to za sprawą Mikołajów, którzy
7 grudnia odwiedzili dzieci z klas 0-III. Maluchy
były wyjątkowo grzeczne, ponieważ wielu Mikołajów przybyło do naszej szkoły, by wręczyć
dzieciom drobne podarunki. Dzięki temu zaczerwienił się nasz szkolny korytarz, było radośnie,
czerwono i mikołajowo.
16 grudnia odbył się w naszej szkole koncert zespołu „Kapela Drewutnia”, który wprowadził
nas w atmosferę zbliżających się świąt. Zespół
w połowie składa się z osób niewidomych i niedowidzących. Działa on w Lublinie już od 15 lat,
koncertuje w Polsce i za granicą, jest zdobywcą
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie. Tradycyjnie w naszej
szkole, w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się wigilie klasowe oraz
jasełka. Chociaż pogoda za oknem nie przypominała świątecznej scenerii, to jednak dzieci, wcielając się w postacie Świętej Rodziny, Pastuszków
i Aniołków, wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój i zwróciły uwagę na to, żeby w tym
przedświątecznym pędzie nie zapomnieć o tym,
co istotne, czyli o miłości do bliźniego. Bo święta to nie suto zastawiony stół, tylko miłość w naszych sercach.
W pierwszą niedzielę 2016 roku odbyło się dębskie kolędowanie. O godzinie 1600 w szkolnej
sali gimnastycznej zebrali się mieszkańcy, którzy wraz ze wspólnotą szkolną śpiewali kolędy
i oglądali występy przygotowane przez dzieci
z naszej szkoły. Na scenie wystąpiły między

tańczyły wróżki, księżniczki, motylki jak również piłkarze, batmani i spider-mani. Uczniowie
siły do zabawy czerpali z poczęstunków przygotowanych przez rodziców. Starsze klasy natomiast rozpoczęły bal noworoczny o godzinie
15.00. Wszyscy dobrze się bawili i z chęcią brali
udział w konkursach przygotowanych przez animatorów. Jednak nic nie trwa wiecznie i po zabawie przyszedł czas na naukę. Szóstoklasiści
19 stycznia po raz kolejny przystąpili do pisania
próbnego sprawdzianu szóstoklasisty. To dla nich
ważna próba przed 5 kwietnia. Egzamin ten pozwoli im sprawdzić swoją wiedzę, by lepiej przygotować się do ostatecznego egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Życzymy jak najlepszych wyników.
KONKURSY

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Brzezinach III miejsce Magdalena Puła i Aleksandra Chałupka – j. niemiecki, Konkurs Kolęd
i Pastorałek w Chrośli - I miejsce Magdalena Puła
i Aleksandra Chałupka – j. niemiecki, II miejsce
Chór szkolny + ex-e quo Wojciech Nowak i Nina
Wieczorek, III miejsce Maja Vivarelli. Konkurs
SU na najładniejszą bożonarodzeniową dekorację
klasy: Kat. klas IV-VI: I miejsce kl. VIb, II miejsce kl. VI a, III miejsce kl. Vc ex-e quo z Vb Kat.
klas I-III - I miejsce kl. II a,b, II miejsce kl. IIIa,
III miejsce kl. I a,b.
W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia w świetlicy szkolnej zorganizowano w listopadzie konkurs plastyczny i konkurs plastyczno - literacki „Wyczaruj misia”.
W konkursie plastycznym „Wyczaruj misia” I
miejsce zajęła Ala Janiszek z kl.IIa, II
miejsce - Natalia Rek Ic, Mikołaj Rek
Ic, Ala Dekarczyk Ia, III miejsce - Julia Paska Ia, Klaudia Paska IIIb, Magda Kołsut Ia. Wyróżnienia otrzymali:
Amelka Urbaniak Ia, Małgosia Góral
IIIb, Jaś Góral IIIb, Maja Przywuska
IIb, Krystian Piwek IIb, Karolina Gałązka Ic, Karolina Przędzik Id.
Julita Winiarek-Cyran
Zespół Szkół
w Dębem Wielkim

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
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ieżącą relację na temat tego, co dzieje się
w gimnazjum, rozpoczniemy tym razem od
przedstawienia informacji sportowych. A jest się
czym chwalić, bo w I półroczu roku szkolnego
2015/2016 odnieśliśmy sporo sukcesów.

BRĄZOWY MEDAL
DLA PIŁKAREK RĘCZNYCH
Tegoroczne zmagania dziewcząt w piłce ręcznej nasza szkoła rozpoczęła w dniu 19 listopada
współzawodnictwem z gimnazjami mińskimi, tj.
Gimnazjum Miejskim nr 2 i Gimnazjum Miejskim
nr 1. Bez większych problemów nasze gimnazjalistki awansowały do rozgrywek półfinałowych.
W półfinałach, które rozgrywały się w Gimnazjum w Mrozach 10 grudnia, dziewczyny walczyły o finał z gimnazjami z Siennicy, Jakubowa
oraz z drużyną gospodarzy. Po zaciętej rywalizacji awansowaliśmy do finału, zyskując możliwość
walki o medal. 19 grudnia w Gimnazjum Miejskim nr 3 w Mińsku Mazowieckim odbył się finał
piłki ręcznej dziewcząt. Cztery najlepsze drużyny
walczyły o najwyższe trofeum - złoty medal. Naszym szczypiornistkom udało się wywalczyć fantastyczne trzecie miejsce na 12 startujących drużyn ze szkół gimnazjalnych.
Reprezentacja dziewcząt przygotowana przez
p. Agatę Mika-Orłowską w składzie: Weronika
Kaczmarek, Wiktoria Głuchowska, Paulina Filibczuk, Julia Saganowska, Wioleta Walesiak, kapitan- Aleksandra Sasin, Kinga Woźnica, Natalia
Świątek, Anna Sierpińska, Weronika Grądzka,
Aleksandra Białek, Ewelina Nowak, Dorota Konowrocka, Maja Gąsior oraz Dagmara Bilska.
Sztafeta przełajowa w składzie: Aleksandra Sasin, Agata Konowrocka, Wioletta Książek, EweBIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / LUTY 2016 13

innymi wychowankowie oddziałów zerowych
przedstawiając przygotowane wspólnie ze swoimi wychowawczyniami oraz rodzicami Jasełka. Swoje talenty artystyczne miały możliwość
zaprezentować uczniowie ze szkoły muzycznej działającej na terenie placówki wygrywając
i śpiewając kolędy oraz utwory o tematyce świątecznej. Całość imprezy podsumował i artystom podziękował dyrektor Zespołu Szkół pan
Krzysztof Rek, który intonując znaną kolędę zachęcił wszystkich do kultywowania tej pięknej
tradycji, jaką jest wspólne kolędowanie. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym po raz
kolejny przyniosła wspaniałe efekty. Występom
towarzyszyła niezwykła atmosfera. Piękny wystrój i oświetlenie sali wprowadziło wszystkich
w iście świąteczny nastrój… 8 stycznia uczniowie uczestniczyli w „Żywej lekcji przyrody”,
którą zdominowały … PŁAZY. Tym razem mogli dotknąć i zobaczyć Rzekotkę chińską, australijską, Ropuchę Agę, górskiego Kumaka oraz
traszkę japońską. Uczniowie dowiedzieli się
o budowie, życiu, środowisku, zwyczajach płazów oraz poznali wiele ciekawostek na ich temat. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem
i wzbudziło wiele emocji. Wszelkiego typu „żywe
lekcje….” przyczyniają się do rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy. Pierwszym ważnym wydarzeniem w naszej szkole, po powrocie
z przerwy świątecznej, był bal noworoczny. Zabawę rozpoczęły klasy młodsze. Dzięki przebraniom uczniów sala gimnastyczna przypominała
bajkowy świat. W rytm popularnych przebojów

lina Nowak, Wioleta Walesiak, Lena Jackowicz,
Alicja Kaczmarek, Aleksandra Jaworowska,
Wiktoria Głuchowska, Weronika Kaczmarek, Julia Saganowska.
Aktualnie trwają rozgrywki w następujących
dyscyplinach:
• koszykówka dziewcząt- finał mistrzostw powiatu mińskiego (28 stycznia)
• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
(26 stycznia)
• tenis stołowy dziewcząt i chłopców
(25-26stycznia),
• pływanie dziewcząt i chłopców (27
stycznia).
Czekamy więc z niecierpliwością na
kolejne medale…
KONKURSY
Ale nie samym sportem żyje człowiek… Zwłaszcza gdy jest się uczniem klasy I o
profilu językowym, tak jak w przypadku Sebastiana Góreckiego. Żadnego z naszych uczniów
nie trzeba przecież przekonywać, jak ważne są
umiejętności lingwistyczne, a zwłaszcza swobodna komunikacja w języku Szekspira. Tym bardziej było nam miło, że uczeń kl. Ia zajął II miejsce w Świątecznym Dyktandzie Językowym zainicjowanym i organizowanym przez Szkoły im.
Bułhaka w Warszawie. Sebastiana przygotowała
p. B. Cyranowicz.
Uczniowie prezentowali także swe umiejętności
literacko - oratorskie w Wojewódzkim Konkursie
Krasomówczym w Warszawie, podczas którego
mogli pochwalić się umiejętnością pięknego mówienia oraz wiedzą na temat Henryka Sienkiewicza i brata Alberta Chmielowskiego. Dostrzeżono
tu przede wszystkim występ Aleksandry Jackiewicz z kl. IIIc, która zajęła III miejsce, Aleksandry Ambroziak również z kl. IIIc – zdobyła wyróżnienie oraz Klaudii Jadczak z kl. IId – uzyskała tytuł laureatki. Uczennice przygotowywała p.
Marlena Pilarska.
SUKCESY NA V PRZEGLĄDZIE
KOLĘD I PASTORAŁEK
Dobrą okazją do zaprezentowania się gimnazjalistów o zdolnościach wokalnych i językowych
był również V Przegląd Kolęd i Pastorałek, który
odbył się dn. 6 stycznia w Chrośli. Naszą szkołę reprezentowała duża grupa uczniów, a część
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z nich wykonywała pieśni w języku niemieckim.
Oto nasze sukcesy: Kacper Mróz zdobył II miejsce oraz specjalne wyróżnienie za oryginalny dobór utworu oraz nowatorski styl wykonania. Z kolei Weronika Grądzka „wyśpiewała” III miejsce,
zaś Katarzyna Mazurowska oraz zespół uczniów
z klas Ia i Ib zdobył wyróżnienia. Zwycięzcy pojechali później do Brzezin, gdzie w miejscowej
szkole pierwszoklasiści zajęli I miejsce w Przeglądzie Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych.
Uczniowie odnieśli sukces dzięki zaangażowaniu
p. Doroty Późnieckiej i p. Emilii Alaby.
W GRUDNIU I W STYCZNIU...
Grudzień był czasem nie tylko intensywnej pracy dydaktycznej, ale i okresem przygotowań do
Świąt Bożego Narodzenia i przypomnienia o ich
istocie. Tradycyjnie już odbywały się klasowe
spotkania wigilijne, podczas których łamano się
opłatkiem i składano sobie serdeczne życzenia.
Nie mogło zabraknąć ponadto jasełek. Podczas
tegorocznej inscenizacji przygotowanej przez p.
R. Dołkowską i p. D. Późniecką uczniowie w niej
występujący prowokowali do zadumy i do odpowiedzi na pytanie, na ile przesłanie Bożego Narodzenia jest obecne wśród nas. Podjęli ten temat,
skłaniali do refleksji, czym są dla ludzi, co szczególnego ze sobą niosą. Często okazuje się niestety,
że nie potrafimy wykorzystać tego wyjątkowego
czasu łaski, który przeznaczony jest dla nas, aby
obudzić nasze serca. Powtarzając słowa piosenki: „Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów, najjaśniejsza gwiazda zblednie
i niepokój, jak co roku, wróci znów”, uczniowie
pragnęli uświadomić wszystkim to, że Boże Narodzenie jest okazją do obudzenia w nas nowego
człowieka. Życzyli wszystkim, aby nie zmarnowali szansy i z prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela.
Styczeń z kolei to także czas kolejnych imprez,
które na trwałe zagościły w naszym kalendarzu.
Najpierw były działania wolontariatu w WOŚP
a 23 stycznia 2016 r. zaangażowaliśmy się w imprezę organizowaną przez władze samorządowe,
promującą kulturę fizyczną, najlepszych zawodników i ich trenerów, czyli Galę Sportu, podczas
której p. Agata Mika-Orłowska otrzymała tytuł
Najlepszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego. Nie mogło ponadto zabraknąć imprezy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, w tym roku połą-

czonej z uroczystością organizowaną przez Urząd
Gminy, a mianowicie Złotymi Godami, czyli
świętem tych seniorów, którym udało się wytrwać w związku małżeńskim 50 lat. Tym razem
zaproszono do aktywnego udziału także publiczność, która mogła rywalizować ze sobą w dwóch
drużynach, bowiem program swą formułą przypominał teleturniej muzyczny „Śpiewające fortepiany”. Śpiewom, jak sam tytuł sugeruje, tańcom
nie było końca, tak jak w piosence kończącej program artystyczny: „Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca, walczyka, parami…”, a wszystko to
w zaaranżowanej kawiarence, gdzie goście mogli
napić się i posilić, włączyć się aktywnie do wykonywania szlagierów dzięki otrzymanym śpiewnikom, a także otrzymać drobne upominki, które,
mamy nadzieję, sprawiły im odrobinę radości.
Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznej.
Koniec roku 2015 był także czasem zapoznania
się dyrekcji oraz grona pedagogicznego z wynikami ewaluacji zewnętrznej, która polega na
zbieraniu i analizowaniu informacji na temat
funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Badanie zostało zrealizowane w dniach 12 - 24 listopada 2015r.
przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji zewnętrznej Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a objęto
nim 157 uczniów, 163 rodziców i 37 nauczycieli, przeprowadzając z nimi ankietę i wywiad grupowy oraz wywiad indywidualny z dyrektorem
placówki, a także dokonując obserwacji lekcji i
analizy dokumentacji. Na podstawie zebranych
danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Sformułowano w nim wnioski, że gimnazjum prowadzi wstępne diagnozy, monitoruje i analizuje
osiągnięcia uczniów oraz podejmuje skuteczne
działania dydaktyczno-wychowawcze, które prowadzą do podniesienia wyników egzaminów zewnętrznych. Podkreślono, iż szkoła posiada wyposażenie i pomoce dydaktyczne sprzyjające realizacji podstawy programowej, a nauczyciele indywidualizują proces nauczania w odniesieniu do
większości uczniów i udzielają im wsparcia adekwatnego do ich potrzeb oraz możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na
stronie www.npseo.pl.
Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Do życzeń dołączył się również Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski.
LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO

19 stycznia 2016 r. uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w żywej lekcji przyrody, którą
przeprowadziła Agencja Impresaryjno-Artystyczna Klaps Art z Krakowa. W czasie spotkania zostały zaprezentowane okazałe węże.
Opiekunka węży opowiadała o życiu, zwyczajach tych niezwykłych, egzotycznych zwierząt.
Uczniowie dowiedzieli się, co to jest „wylinka”,
czym odżywiają się węże, jak są zbudowane, jaką długość osiągają. Każdy miał okazje pogłaskać węża sprawdzając, że w rzeczywistości są
to bardzo delikatne i miłe w dotyku zwierzęta.
Duże zainteresowanie wzbudził pyton tygrysi,
który jako albinos ma bardzo rzadko spotykane biało – żółte ubarwienie. Żywa lekcja przyrody była cennym doświadczeniem. Uczniowie
mogli osobiście zetknąć się i zobaczyć na żywo

Dębego Wielkiego

niezwykłe zwierzęta.
LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA LODOWISKU
20 stycznia 2016 r. uczniowie klas IV-VI wraz
z wychowawcami p. K. Butą, p. M. Małopolską i p. J. Popławskim uczestniczyli w zajęciach
wychowania fizycznego na lodowisku w Mińsku Mazowieckim. Wyjazd promował zdrowie
poprzez aktywną formę ruchu, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności łyżwiarskie,
wejście na lodowisko dało możliwość doskonalenia tych umiejętności początkującym, zajęcia wszystkim się podobały, pojedyncze upadki
nie przesłoniły dobrych humorów. Wyjazd był
również formą integracji międzyklasowej.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z klasy
pierwszej i drugiej wraz z wychowawczyniami
p. K. Krajewską i p. B. Wolszczak przygotowały program artystyczny, który zaprezentowały
21 stycznia 2016 roku w naszej szkole w obecności przybyłych gości. W formie wierszy i piosenek dzieci złożyły Dziadkom i Babciom serdeczne życzenia, wyraziły im swoją wdzięczność i szacunek. Obdarowały przybyłych gości
własnoręcznie wykonanymi upominkami. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, zorganizowanym przez rodziców. Babcie

i Dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków.
Towarzyszyły im radość i uśmiech na twarzy,
z uwagą wysłuchali programu artystycznego,
który zaprezentowali im ich wnukowie.
KINO W SZKOLE
FILM W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
25.01. 2016 r. sala gimnastyczna naszej szkoły została zamieniona na salę kinową za sprawą
wyświetlanego filmu W głowie się nie mieści.
Wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego
i klasy I-VI poznały przygody 11-letniej Riley,
której reakcjami sterują emocje – małe ludziki za pomocą elektronicznej konsoli. Zobrazowane w ten sposób metafory: Radość, Smutek,
Gniew, Strach, Odraza kształtują osobowość,
wspomnienia, marzenia senne dziewczynki.
Jednocześnie uczniowie dostrzegli, że bohaterka, która przeprowadziła się do nowego miasta,
musiała pokonywać problemy związane z adaptacją do nowego środowiska, zawsze mogła
liczyć na wsparcie rodziców. Dynamiczna akcja spowodowała, że dzieci z zainteresowaniem
śledziły przygody bohaterów filmu.
dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

„G

rudzień jaki, czerwiec taki” - mówi stare
przysłowie. Życzylibyśmy sobie, aby się
sprawdziło i to nie w kwestii pogody, ale atrakcyjności szkolnego życia i efektów pracy. Zaczęliśmy mikołajkowymi wyjazdami, a skończyliśmy szkolnym spotkaniem wigilijnym , podczas
którego zabrzmiały kolędy z różnych stron świata oraz odbył się przegląd kolęd i pastorałek .
Wszystkich zachwyciły jasełka, które nie tylko
dostarczyły wzruszeń, ale też odrobinkę rozbawiły i zmusiły do refleksji nad sensem tego, co
dzieje się wokół nas.
Gdy jedni szlifowali formę i uczyli się ról do jasełek, inni obmyślali scenariusz, gromadzili rekwizyty i przygotowywali pantonimę „ Bez zapachu,
bez koloru - czad zabójca - bez honoru” na podsumowanie akcji „ Zgaś Ryzyko” Pomysłowość,
umiejętności aktorskie i sposób realizacji tematu zostały docenione przez jury i nasza grupa teatralna zdobyła pierwsze miejsce. Aktorom i pani
Apolonii Czekaj gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. O tym, że czujka czadu ratuje życie
przekonywali również autorzy prac plastycznych.
W gronie nagrodzonych również znaleźli się nasi
uczniowie. Byli to: Karolina Komuniecka( kl.II),
Kamila Gryz i Natalia Maciążek( kl.V) oraz Iga
Oleksińska(kl.VI).
Dzieci z oddziału przedszkolnego również przy-

gotowały występ bożonarodzeniowy, a podczas
zajęć otwartych pokazały, że potrafią pięknie
pracować. Emocji, jakie towarzyszyły pieczeniu
i ozdabianiu pierniczków, nie da się opisać słowami. Trzeba to było widzieć, słyszeć i czuć!
8 grudnia wspólnie z zespołem Limbos” wyławialiśmy perełki z oceanu muzyki”, a kilka dni
później uczniowie klasy V i VI uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych.
„MRÓZ NA DWORZE, CISZA, MROK.
KTO TO PUKA? ....NOWY ROK!
W 2016 rok, zgodnie ze szkolną tradycją, wkroczyliśmy tanecznym krokiem, bawiąc się na zabawie noworocznej . Tego dnia szkolne korytarze, za sprawą pomysłowości dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas młodszych, wypełniły się
postaciami z kreskówek. Uczniowie klas starszych też prezentowali się niezwykle atrakcyjnie w starannie dobranych strojach i fryzurach.
Najważniejsze, że wszyscy bawili się doskonale
i ze smutkiem w oczach opuszczali szkołę. Podczas zabawy zaczęliśmy grać z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Całym sercem popieramy
tę akcję i dlatego nasi wolontariusze dwoili się
i troili, aby w szkole dużo się działo i pieniążków
w puszkach przybywało. Udało się zebrać 877,34
zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

i prosimy: „ Bądźcie z nami za rok”
6 stycznia liczna grupa naszych uczniów zaprezentowała swoje umiejętności wokalne podczas
V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Jury doceniło Izę Rabczewską ( kl. II) - I miejsce
w kat. kl. I - III, Zytę Kocak ( kl.V)- II miejsce
w kat.klas IV - VI, Natalię Maciążek(kl. V) wyróżnienie w kat. kl. IV - VI
Wiele słów uznania usłyszeliśmy po prezentacji jasełek w Kościele pod wezwaniem Świętego
Honorata Koźmińskiego w Chrośli. Dodało nam to
skrzydeł i szybko zapomnieliśmy o trudach przygotowań i żmudnym uczeniu się ról. Dziękujemy pani Jolancie Zagożdżon za pomysł i przygotowanie.
„CO BY BYŁO, GDYBY BABCI
I DZIADKA NIE BYŁO?”
Nawet nie chcemy o tym myśleć i dlatego kochamy nasze babcie i dziadków z całych sił i przygotowujemy dla nich niespodzianki z okazji ich
święta. W tym roku babcie i dziadkowie zawitali
do naszej szkoły dwa razy - 21 i 22 stycznia, aby
zobaczyć specjalnie przygotowane z tej okazji
występy. Nie zabrakło też pięknych, własnoręcznie wykonanych, upominków i słodkiego poczęstunku. Było bardzo miło, a w niejednym babcinym oku pojawiła się łza wzruszenia.

…każdy o tym powie. Także i w tej dziedzinie
życia szkolnego nie jesteśmy bezczynni. 16 grudnia 2015r. odbył się szkolny turniej unihokeja
o puchar Dyrektora Szkoły. Nad całością czuwał
p. Rafał Wtulich, nauczyciel wf-u a także pełnomocnik Wójta Gminy Dębe Wielkie ds. Sportu.
Zawodnicy na boisku dawali z siebie wszystko,
wynik spotkania często w ostatnich sekundach
ulegał zmianie. Dzięki wsparciu p. Renaty Osicy- Duszczyk, każdy uczeń, który zdecydował
się wziąć udział w zawodach, otrzymał pamiątkowy oraz dyplom- ufundowany przez Dyrekcję
S.P w Górach. Ponadto dla najlepszych trzech zespołów w każdej z kategorii czekały pamiątkowe puchary. Możemy pochwalić się doniosłym
osiągnięciem w dziedzinie sportu, bowiem nasz
uczeń Adrian Kołak podczas Dębskiej Gali Sportu otrzymał nagrodę I stopnia dla Najlepiej Rokującego Zawodnika w kategorii Szkoła Podstawowa. Adrianowi gratulujemy jego osiągnięć spor-

towych i życzymy kolejnych sukcesów.
PRZED NAMI…
….wiele ciekawego, nowego i atrakcyjnego. Przywitaliśmy nowy plac zabaw, który już na wiosnę
zostanie wypróbowany przez naszych uczniów.
Modernizacji ulegnie parking szkoły. Nowa tablica interaktywna znajdująca się w sali klasy II już
działa i służy uczniom w uatrakcyjnieniu procesu edukacji. Od marca ruszają „Warzywa w szkole”, stale bierzemy udział w projektach: Szkoła
na Ptak, Książka Naszych Marzeń, Wiarygodna
Szkoła, Mleko w szkole. W marcu odwiedzi nas
Kino Sferyczne, a także zmierzymy się z Gminną
Ligą Szkół.
FERYJNY CZAS..
…niech będzie okazją do odpoczynku, bowiem
po powrocie wszyscy z utęsknieniem czekają na
Pocztę Walentynkową. Szóstoklasiści zaś, zbierają siły do kolejnych próbnym sprawdzianów (trzy

OD 1 STYCZNIA 2016R. OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW

UWAGA!

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON

WEW.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

25 756 47 46

146

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy

Stanisław Kierat

25 756 47 36

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 66

166

Sekretariat

Aneta Chmielewska
Zastępstwo
Ewelina Chłopik

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Szymońska

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

25 756 47 59

159

25 756 47 55

155

25 756 47 47

147

25 756 47 66

166

25 756 47 00

100

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata
Wojdyga

25 756 47 41

141

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

Główna Księgowa

Renata Sikora

Młodszy księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 38

138

Księgowa

Olga Sekuła

Marianna Piotrkowicz

25 756 47 28

128

Insp. ds. obsługi kasowej

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska
SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Stanisław Kierat

25 756 47 36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

133

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji
gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

133

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

Teresa Dobosz

25 756 47 35

135

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 756 47 57

157

Insp. ds. płac

Elżbieta Wieczorek

25 756 47 44

144

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 756 47 45

145

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 49

149

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 27

127

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

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

Rafał Wtulich

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

„ NAUKA SKARB DROGI,
KTO JĄ MA, NIE BĘDZIE UBOGI”
Gratulujemy Kamili Gryz (kl.V), która otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii Najlepszy Sportowiec Gminy Dębe Wielkie.
Słowa uznania kierujemy ku uczniom, którzy
uzyskali bardzo dobre wyniki w mijającym semestrze. Są to: Aleksandra Gocman, Wiktoria Łojek, Zuzanna Garbecka, Tomasz Owsianko, Zyta
Kocak, Mateusz Strzałek, Bartłomiej Przybysz,
Aleksandra Ciszkowska.
Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
HU HU HA! NASZA ZIMA….
…wcale nie taka zła. Zimowe miesiące w naszej
szkole upływały pod znakiem wielu aktywności.
Tę najbardziej wyczekaną była z pewnością choinka noworoczna, w dniu 23 stycznia 2016r. Na
naszych podopiecznych czekały tańce, ciekawe
występy artystyczne, zabawy i oczywiście paczki ze słodkościami przygotowane pieczołowicie przez przedstawicieli Rady Rodziców. Równie oczekiwaną uroczystością był Dzień Babci
i Dziadka w naszej szkole. O tym, że dziadkowie i babcie są niezastąpieni i niezwykli wiedzą
wszyscy, dlatego w dniu ich święta nasi uczniowie chcieli im podziękować najpiękniej jak potrafią- piosenką i własnoręcznie przygotowanymi
upominkami. Nad całością uroczystości czuwała
p. Bogusława Rosłaniec, która zadbała by seniorzy poczuli się w tym dniu niezwykle ciepło i serdecznie.
SPORT TO ZDROWIE,…

UWAGA!

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

nowy adres BIPu
www.debewielkie.e-biuletyn.pl

ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie, tel.: 25 756 47 00, fax.: 25 756 47 34,
www.debewielkie.pl, e-mail: sekretariat@debewielkie.pl,
www.facebook.com/gmina.debewielkie

600 lat

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
APEL BOŻONARODZENIOWY
I SZKOLNY OPŁATEK
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
w polskiej tradycji i kulturze są przeżywane
jako święta rodzinne, pełne emocji i podniosłego nastroju, wyczekiwane są przez wszystkich z utęsknieniem przez cały rok. W naszej
szkole dnia 22 grudnia 2015 miała miejsce inscenizacja bożonarodzeniowa w wykonaniu
uczniów klas V-VI przygotowana pod kierunkiem p. Ewy Krasnodębskiej. W czasie spotkania, na którym obecni byli zaproszeni goście:
m.in. wójt p. K. Kalinowski, p. T. Pudłowska
– emerytowana dyrektor SP w Cygance, nauczyciele i rodzice, dzieci w części artystycznej wprowadziły obecnych w magię wyczekiwanych świąt, podkreśliły radość wypływającą
z symbolicznych narodzin Jezusa, która dociera do domów, gdzie w wigilijny wieczór gromadzą się rodziny. Występ młodych artystów
zwieńczyło wspólne kolędowanie, o oprawę
muzyczną zadbał p. B. Rąbalski. Ważnym momentem spotkania było łamanie się opłatkiem,
poprzedzone życzeniami świątecznymi ks. Zenona Wójcika W zastępstwie dyrektora szkoły
p. D. Piotrkowicz złożyła wszystkim uczniom
i rodzicom życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

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

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta
Nowak

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień
publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony
zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

148

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania
kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 68

168

już za nimi), kolejne przed nimi. Tak, by 5 kwietnia stanęli zwarci i gotowi na napisanie tego ważnego i prawdziwego sprawdzianu.
DZIENNIK ELEKTORNICZNY TUŻ, TUŻ…
…zbliża się wielkimi krokami, od drugiego półrocza będzie towarzyszył naszej szkole w działaniach edukacyjnych. Mamy nadzieję, że zagości
na stałe.
Katarzyna Wolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Górkach

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE /LUTY 2016 15

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

W naszej gminie zameldowanych jest 9607 mieszkańców
na pobyt stały i 150 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 19.02. 2016r.)

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

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

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

TELEFON KONTAKTOWY GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100
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