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WYDARZENIA
01.01.2017R. KONCERT NOWOROCZNY „USTA MILCZĄ DUSZA ŚPIEWA”
15.01.2017R. 25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DĘBEM WIELKIM
22.01.2017R. VI GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
29.01.2017R. „DĘBSKA GALA SPORTU 2017R.”
12.02.2017R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
18-19.02.2017 R. GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
24.02.2017R. OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
26.02.2017R. PODWIECZOREK ARTYSTYCZNY „ZAKOCHANI W OJCZYŹNIE NIEZŁOMNI NIEPOKONANI WYKLĘCI”

ZAPOWIEDZI
05.03.2017R. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
05.03.2017R. DZIEŃ OTWARTY GOK
08.03.2017 R. OLIMPIADA Z ZAKRESU WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
09.03.2017R. ZŁOTE GODY
01-02.04.2017R. OBCHODY 186 ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Stary 2016 rok pożegnaliśmy w naszej gminie w tanecznym rytmie pierwszego gminnego
Sylwestra pod gołym niebem. Liczna obecność
i doskonała zabawa mieszkańców pokazują,
że tego rodzaju imprezy są potrzebne. Nowy
2017 rok, rozpoczęliśmy na wysokim poziomie artystycznym koncertem operetkowym,
który był jednocześnie inauguracją działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Z nowym rokiem rozpoczął też swoją działalność
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim. Udany pierwszy dzień roku był obiet-

nicą dobrego całego roku. Niestety polityka
krajowa coraz bardzie wkracza w działalność
samorządu i życie społeczności lokalnych.
Wprowadzona z 1 stycznia nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody pozwoliła osobom
fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej na wycinkę drzew bez konieczności
uzyskania zezwolenia. Ta zbrodnicza ustawa
po dwóch miesiącach obowiązywania, spowodowała masową wycinkę drzew. Apeluję
do wszystkich właścicieli o zachowanie zdrowego rozsądku. Nie wycinajmy w pień starych
kilkudziesięcioletnich drzew! Nie zostawiajmy
po sobie kolejnym pokoleniom pustyni przyrodniczej bez cienia, bez ptaków, bez pszczół, bez
szumu liści na wietrze... Mam nadzieję, że ten
„zamach” na polską przyrodę zostanie szybko
usunięty z obrotu prawnego.
Z wielkimi obawami o przyszłość samorządu
słuchamy w mediach deklaracje o kardynalnych
zmianach ustrojowych w samorządzie. Pla-

GMINNE WWW W NOWEJ ODSŁONIE
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej www.debewielkie.pl
w nowej szacie graficznej. Odsłona nowej strony,
to zdecydowane zmiany wizualne, funkcjonalne,
ale przede wszystkim ulepszona struktura, więcej
informacji oraz większa dostępność. Na stronie
internetowej gminy funkcjonuje między innymi:
ZAKŁADKA INTERNETOWA BAZA FIRM
Umożliwia Przedsiębiorcom, którzy mają swoją
siedzibę bądź oddział na terenie naszej Gminy
zamieszczenie swoje wizytówki w bazie firm.
Wystarczy na stronie internetowej www.debewielkie.pl wejść na zakładkę DLA BIZNESU
(po prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo
wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej, który zależy odesłać faksem pod numer

(25) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
przesłać ma adres k.padzik@debewielkie.pl
lub dostarczyć do pokoju 29 w siedziby Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem
Wielkim. Informacje zawarte w formularzu
zostaną umieszczone na stronie Urzędu Gminy.
Mamy nadzieję, że dzięki takiej bazie danych
będzie można dotrzeć do potencjalnych kontrahentów z terenu gminy i nie tylko. Zarówno wpis
jak i przechowywanie danych na niniejszej stronie firm mających swoją siedzibę bądź oddział
na terenie gminy Dębe Wielkie jest całkowicie
bezpłatne.
ZAKŁADKA BAZA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Dla gminy Dębe Wielkie, w szczególności dla
terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 2. Zapra-

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM ( FEAD )
W PODPROGRAMIE 2016
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (
FEAD ) w Podprogramie 2016, udziela wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa
poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej
w formie paczek lub posiłków, a także włączenie
społeczne osób najbardziej potrzebujących poprzez
udział w działaniach towarzyszących. Na terenie
Gminy Dębe Wielkie dystrybucją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zajmuje
się organizacja Caritas Polska. Skierowania do

otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEAD wydają pracownicy socjalni naszego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a koordynatorem Programu jest starszy pracownik socjalny
p. Anna Wróblewska, pok. 47, nr tel. 756-47-47.
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.
pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/
informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie. Aktualizacja
związana jest ze zmianą kryterium dochodowego
od dnia 1.01.2017 r., które obecnie wynosi 200 %
kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

nowany jest zamach na bierne i czynne prawa
wyborcze mieszkańców, poprzez niezgodne
z konstytucją ograniczanie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dlaczego
próbuje się wam - drodzy mieszkańcy ograniczać
prawo do samostanowienia w samorządzie?
Jedynym wyjaśnieniem tych działań są krótkowzroczne cele polityczne, bo samorząd zostanie
w efekcie podporządkowany partiom politycznym. Czy tego naprawdę chcemy? Czy chcemy
aby kłótnie, które znamy z obrad sejmu przeniosły się na nasz gminny grunt?
Kolejnym polem wkraczania w życie samorządów, podyktowane interesem partyjnym jest
próba rozszerzenia granic administracyjnych
Warszawy, dokonywana bez żadnych konsultacji
społecznych oraz oszacowania kosztów. Mrzonki
o lepszej komunikacji są mocno naciągane i nie-

poparte dokładnymi analizami.
Pomimo sprzeciwu samorządów i związków
zawodowych oświaty wprowadzane są w życie
zmiany w oświacie. W naszej gminie, zgodnie ze
wstępną uchwałą Rady Gminy wszystkie szkoły
podstawowe będą miały 8-klasowy stopień
organizacyjny. Gimnazjum Gminne zostanie
wchłonięte przez Szkołę Podstawową w Dębem
Wielkim. Dotychczasowi uczniowie gimnazjum
będą kontynuować naukę zgodnie z dotychczasową podstawą programową.
Pomimo niepewnej sytuacji w polskim prawie
samorząd gminny planuje dalsze inwestycje,
licząc, że w dalszej części roku nastąpi pewna
stabilizacja.
Krzysztof Kalinowski

Wójt Gminy Dębe Wielkie

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

szam wszystkich właścicieli terenów, których
grunty leżą w miejscu umożliwiającym inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
o zgłaszanie tych terenów do bazy. Szczególnie
istotna jest informacja o terenach (i powierzchniach hal produkcyjnych), które właściciele
zamierzają wydzierżawić lub sprzedać. W zgłoszeniu do Bazy Terenów Inwestycyjnych należy
podać następujące informacje: 1. Nr działki i jej
powierzchnia, 2. Powierzchnia budynków (jeśli
występują) i ich wysokość, 3. określenie dostępności do infrastruktury: droga, woda, energia
elektryczna, kanalizacja, 4. możliwości kontaktu:
telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np.

poprzez urząd gminy), 5.określić zapisy planu
umożliwiające realizację określonych inwestycji
(budownictwo mieszkaniowe, usługi, przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi
danymi, Urząd Gminy umożliwi ich uzupełnienie,
jak również mogą być zgłoszone tereny z częściowymi informacjami. Zgłoszenie do Bazy Terenów
Inwestycyjnych nie przesądza o ostatecznych
decyzjach właściciela, stanowi tylko drogę ułatwiającą i umożliwiającą kontakty oferentowi
i inwestorom. Kontakty w sprawie Bazy Terenów
Inwestycyjnych: tel. (25) 756 47 00, (25) 756 47 29;
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, k.padzik@
debewielkie.pl

W Mińsku Mazowieckim przy ul. Olsztyńskiej 2
został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej (
DDOM ) Centrum. Placówka powstała w ramach
projektu pod nazwą: Organizacja i prowadzenie
domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia
i aktywności seniorów powiatu mińskiego. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne
w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp
do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości
usług zdrowotnych) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do Dziennego Domu Opieki
Medycznej mogą być przyjęci pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji oraz pacjenci,
którym w okresie 12 ostatnich miesięcy udzielone
zostały świadczenie zdrowotne z zakresu lecze-

nia szpitalnego. Wsparcie skierowane będzie do
osób niesamodzielnych, a w szczególności do osób
powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala
na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej i opieki
specjalistycznej, a jedocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego
realizowanego w trybie stacjonarnym.
Polecamy kontakt z koordynatorem placówki
DDOM p. Iwoną Wrzosek, tel.5172239428,
785-69-35, email: ddom@centrum.med.pl,
która odpowie na Państwa pytania.
Dorota Janzer- Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Dębem Wielkim

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

24h

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

W naszej gminie zameldowanych jest 9751 mieszkańców
2. W części B. właściwego dla siebie zeznania podatkowego adres zamieszkania na terenie g m i n y
Dębe Wielkie - Gmina Dębe Wielkie
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AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY
ZDALNY SYSTEM ODCZYTÓW WODOMIERZY
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim rozpoczyna wdrożenie radiowego systemu odczytu
wodomierzy. Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania
danych z wodomierzy mieszkaniowych. Przesyłanie informacji o zużyciu wody i ścieków będzie
następowało zdalnie. Zdalny odczyt wskazań
wodomierza odbywa się za pomocą nakładki
radiowej, którą montuje się na wodomierzu.
Nakładka ta przesyła za pomocą bezprzewodowej
trasmisji radiowej informacje o stanie wodomierza do komputera inkasenta.
Spodób zbierania danych przez Inkasenta
polega na tym, że jest on wyposażony w przenośny komputer z modemem radiowym oraz
przemieszcza się od posesji do posesji (od
licznika do licznika). Odczyt nie wymaga obecności właściciela domu, gdyż prowadzony jest
na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, trwa
ułamki sekund i odbywa się bez bezpośredniego
kontaktu urządzenia odczytującego z nakładką
radiową wodomierza (zamknięte mieszkanie nie
jest problemem).
Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło udogodnienie dla naszych odbiorców. Odczytu
licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego

AWARIE

dostępu do posesji czy też braku obecności
odbiorcy.
Pracownicy Zakładu zminimalizują konieczność wchodzenia do domów, aby odczytać stan
licznika. System ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy
związane z tym koszty. Wdrożenie tego systemu
wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia
mieszkańców.
Planujemy w roku 2017 objąć tym system
odbiorców korzystających z usług zbiorowego
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
z posesji zlokalizowanych w miejscowości Dębe
Wielkie przy ulicach: Pedagogów, Ogrodowej, Letniej, Strażackiej, XXX-Lecia PRL,
Rzepeckiego, Krótkiej, Szkolnej, Korczaka,
Kosmicznej, Warszawskiej (strona południowa),
Braci Tabiszewskich, Marii Bielawiny, Spółdziel-

ŚCIEKI

Coraz częściej do Urzędu Gminy w Dębem Wielkim docierają sygnały, że na terenie Naszej
Gminy stosowane są praktyki wylewania szamba
do ogrodów, rowów i na pola. Wydaje Nam się,
że postępując w ten sposób, mamy problem
z głowy. Nic bardziej mylnego! Tego typu ścieki to
nie jest nawóz, który można wylać na pole czy do
lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to nie tylko
bakterie kałowe, ale także cała masa przeróżnych
detergentów, które mogą zawierać trujące związki
chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te
dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując
ich skażenie. Fakt. że nie widać skutków wylewania ścieków do gruntu przez rok, dwa czy pięć lat
nie oznacza wcale, że ich nie będzie.
Potrzeba kilkudziesięciu lat, by skutki naszej bezmyślności były widoczne, a właściwie odczuwalne

przez nasze dzieci. Zawarte w ściekach substancje szkodliwe, które wymywane są z gleby do wód
podziemnych, powodują wzrost mineralizacji
tych wód, a co za tym idzie zwiększają twardość
wody. W konsekwencji instalacje wodociągowe
zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. A to wszystko kosztuje.
Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ma obowiązek utrzymania
czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie
z w/w ustawą każdy, kto posiada na swojej nieruchomości szambo, powinien mieć podpisaną
umowę z firmą upoważnioną do świadczenia
usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.
Aktualnie na terenie Gminy istnieje kilka firm które
są uprawnione do wykonywania tego typu usług.
Jolanta Bieńkowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska

NIE TRUJMY ŚRODOWISKA I SAMYCH SIEBIE
Coraz częściej zdarzają się sytuacje palenia
odpadów w ramach tzw. „oszczędności”. Nie
trzeba wydawać pieniędzy na drewno czy węgiel
skoro można spalić odpady. Zaoszczędzimy
na surowcu opałowym. Zyskujemy pieniądze,
ale czy warto narażać swoje zdrowie? O tym,
że jest to zjawisko rozpowszechnione, świadczą
wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską. W niektórych miejscach dochodzi do tego,
że zwykłe wyjście na spacer czy otwarcie okien
staje się wręcz niemożliwe z powodu ilości dymu
i pyłu w powietrzu. Lekarze alarmują, iż zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały
organizm i chociaż skutki ich oddziaływania
nie są widoczne natychmiast, to gromadzące
się toksyny mają znaczący wpływ na nasze

Zakład Komunalny informuje
iż w związku z występowaniem
w ostatnim czasie bardzo dużej
URZĄDZENIE INKASENTA
liczby awarii na sieci wodociągowej wszystkie informacje
dotyczące nagle występujących
awarii (o których nie jesteśmy
w stanie informować wcześniej)
zamieszczane będą na naszej
czej, Złotej, Kościelnej (od ulicy Warszawskiej do
stronie
internetowej
www.zk.debewielkie.com
torów kolejowych) oraz Przemysłowej.
(w
zakładce
Aktualności).
Będzie tam również
Po wdrożeniu zdalnego systemu odczytów Pańzamieszczany
i
na
bieżąco
aktualizowany
przewistwa okres rozliczeniowy ulegnie zmianie,
dywany
czas
naprawy
awarii.
tj. z kwartalnego na miesięczny. Oznaczać to
będzie, że inkasent dokona zdalnych odczytów Informujemy ponadto, że wszyscy pracowna koniec każdego miesiąca i wtedy też wysta- nicy Zakładu zostają w tym czasie kierowani
w miejsce awarii, w związku z czym telefony
wimy dla Państwa fakturę.
W związku z powyższym aby korzystać służbowe/alarmowe mogą być niedostępne.
z tego systemu należy wymienić wodomierz oraz Do dyspozycji Państwa będą telefony do biura
zamontować na wodomierzu nadajnik radiowy Zakładu: (25) 749-70-01, (25) 749-70-02 w godzinach urzędowania tj.: od poniedziałku do środy
(nakładkę radiową).
00
00
w godz. 800-1800,
Zakład Komunalny prosi wszystkich mieszkań- w godz 8 -16 , w00 czwartek
00
ców w/w ulic o podanie danych kontaktowych w piatęk w godz. 8 -14 .
bezprzewodowa transmisja
radiowa danych

zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od
kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia
się w formie alergii.
Szkodliwość palenia polega tym, że wydajność
energetyczna śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy,
pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej
zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci.
Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi
zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek
węgla i może wtedy dojść do zatrucia.
Odpady w warunkach domowych palone są
w niskich temperaturach, a to powoduje wydzie-

w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza
oraz wyposażenia go w system radiowy.

Grażyna Pechcin

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM POSZUKUJE PRACOWNIKA FIZYCZNEGO NA PEŁEN
ETAT OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM ZAKŁADU POD NUMEREM
TEL. (25) 749-70-01, 749-70-02 LUB O ZGŁOSZENIE
OSOBISTE W SIEDZIBIE ZAKŁADU PRZY UL. ZIELONEJ 3 W DĘBEM WIELKIM.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
Dofinansowanie inwestycji związanej z budową
przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane
jest mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie w formie
dotacji w kwocie 3500 zł brutto, gdzie brak jest
istniejącej lub projektowanej lub planowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.
Dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup i montaż
wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni
ścieków zgodnych z normą PN - EN 125663+A2:2013.
O dotacje będą mogli ubiegać się mieszkańcy
po złożeniu wniosku. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie przez cały
rok do wyczerpania środków.
Szczegóły Regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe

lanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów
możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa.
Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji,
jakie powstają przy spalaniu w przydomowych
instalacjach grzewczych. Przy spalaniu jednego
kilograma odpadów polichlorku winylu- popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny,
butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280
litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (buty, odzież,
meble) do powietrza emitowane jest aż 50 litrów
cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt
wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. typu PET, worków foliowych,
odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których

Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Dębe Wielkie oraz wniosek wraz z załącznikami
są dostępne pod adresem: www.debewielkie.e-biuletyn.pl - w zakładce Ochrona Środowiska
– Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci
chorób nowotworowych.
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie
śmieci jest możliwe tylko w spalarniach odpadów. Dla porównania: podczas spalania odpadów
w paleniskach domowych jest emitowanych
ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na co narażamy
siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy, że palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii
są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci
w naszych domowych piecach nie jest oszczędne,
tylko kosztowne - bo nieekologiczne.
Jolanta Bieńkowska
Podinsp.ds. ochrony środowiska
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INFORMACJE

REGULARNY ODBIÓR POPIOŁÓW PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO
CO ZROBIĆ Z POPIOŁEM W OKRESIE GRZEWCZYM?
Obecny system gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy traktuje popiół
jako odpad komunalny nie podlegający segregacji. W związku z tym należy go oddawać razem
z odpadami zmieszanymi zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to i osób, które zadeklarowały
selektywną zbiórkę odpadów, jak i tych co
oddają tylko zmieszane odpady komunalne.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016r, poz. 250 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.
Jolanta Bieńkowska
Podinsp. ds. ochrony środowiska

JAK UNIKNĄĆ POGRYZIENIA PRZEZ PSA?
1. Nie należy podchodzić do psa i go głaskać, jeśli
w pobliżu nie ma właściciela.
2. Lepiej nie podchodzić do suki z młodymi.
3. Nie należy zabierać psu przedmiotu, którym się bawi.
4. Nie należy podchodzić do psa, który je.
5. Nie powinno się karmić nieznanego psa.
6. Nie należy podchodzić do psa przywiązanego,
znajdującego się w klatce lub za ogrodzeniem.
7. Jeśli pies jest agresywny, nie należy okazywać
strachu i zdenerwowania, a także wykonywać gwałtownych ruchów, ponieważ zwierzę może to uznać
za zagrożenie.
8. Należy unikać wzroku psa, gdyż traktuje to jako
wyzwanie.
9. Największym błędem jest uciekanie przed psem,
ponieważ budzi to w zwierzęciu instynkt łowiecki
i zwiększa ryzyko pogryzienia.
10. W żadnym wypadku nie należy bić zwierzęcia,
wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, gdyż
wzmaga to u zwierzęcia poczucie zagrożenia i osaczenia, przez co pies jest jeszcze bardziej agresywny.
11. Nie należy pozostawiać psa i dziecka razem bez
opieki dorosłych.
CO ROBIĆ, GDY PIES ZAATAKUJE?
Gdy pies zaczyna atakować, a nie masz się gdzie
przed nim schować, stań nieruchomo i zasłoń dłońmi
kark, tak aby ramiona ciasno przyległy do szyi (łokcie
będą chroniły twarz). Staraj się nie okazywać strachu
i zdenerwowania, nie wykonuj też żadnych gwałtownych ruchów, ponieważ zwierzę może to uznać
za zagrożenie. Unikaj wzroku psa, gdyż traktuje to
jako wyzwanie.
PIERWSZA POMOC PO UGRYZIENIU PRZEZ PSA
Ranę po ugryzieniu trzeba jak najszybciej oczyścić.
Najlepiej przemywać ją ok. 5 minut wodą z mydłem
(najlepiej antybakteryjnym). Uwaga! Jeśli nie masz
dostępu do wody, ranę należy wytrzeć ze śliny psa
i pozwolić jej krwawić przez parę minut. W ten sposób można pozbyć się bakterii. Następnie należy
jak najszybciej udać się do lekarza. W przychodni
poszkodowanemu powinna zostać podana szczepionka przeciwko tężcowi, ale pod warunkiem,
że od otrzymania ostatniej dawki minęło 5 lat.
Trzeba także dowiedzieć się od właściciela, czy
pies miał ważne szczepienie przeciw wściekliźnie.
Jeśli nie, konieczne będzie przyjmowanie leków
przeciw tej chorobie. Zwykle wskazane jest też
przyjmowanie antybiotyków (chyba że rana jest
powierzchowna).
O każdym przypadku pogryzienia, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia wścieklizny, należy
informować Urząd Gminy Dębe Wielkie w celu
obserwacji psa przeciwko wściekliźnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Przypadki bezpośredniego zagrożenia należy zgła4

szać na Policję. Policjant ma prawo do uśmiercenia
zwierzęcia bez wymaganej zgody właściciela lub
orzeczenia lekarza weterynarii, jeżeli zaistniałe okoliczności uzasadniają podjęcie działania w stanie
wyższej konieczności. Na Policję zgłaszamy również
przypadki wałęsających się psów, które posiadają
właściciela.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.)
„Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany.”
Sam fakt pozostawienia psa bez opieki i bez odpowiednich zabezpieczeń wystarczy do ukarania
właściciela. Według Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013
r., poz. 1624 ze zm.) - (tabela A, poz. 5) - za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, grzywna
wynosi od 50-250 złotych
„Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega
karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”
- w przypadku pokąsania sprawą zajmuje się prokuratura, a właściciel psa zobowiązany jest do
pokrycia kosztów leczenia i wypłacenia odszkodowania - niezależnie od zasądzonej kary.
Według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości
grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013
r., poz. 1624 ze zm.) - (tabela A, poz. 6) - za doprowadzenie psa poprzez drażnienie lub płoszenie do
tego, że staje się niebezpieczny, grzywna wynosi
250-500 złotych.
„Art. 108 Kto szczuje psem człowieka, podlega
karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.”
Natomiast w przypadku, gdy dane zwierzę nie
posiada właściciela należy zgłosić informację sołtysowi lub w razie jego nieobecności członkowi
rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę
przebywa celem stwierdzenia i dostarczenia pisemnego zaświadczenia o bezdomności zwierzęcia do
urzędu, który następnie zgłasza je do odłowienia.
Wprowadzona procedura znacznie ogranicza liczbę
przypadków zgłaszanych zwierząt bezdomnych,
gdyż za bezdomne uznawane są również te posiadające swoich właścicieli.
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Katarzyna Szymańska
Insp. ds. ochrony środowiska i ochrony zwierząt

W ramach uiszczanej opłaty za wywóz śmieci
odebrana zostanie każda ilość wytworzonych
odpadów komunalnych. Nie trzeba się już martwić, że za większą ilość odebranych odpadów
zapłacimy więcej. Popiół wraz z odpadami zmieszanymi wystawiony w odpowiednim worku
(czarny) na pewno zostanie odebrany. Należy
tylko pamiętać, że do worka nie można wsy-

pywać gorącego popiołu, a wystudzony, nie
powinien też być zalany wodą, ponieważ jego
duża waga może doprowadzić do uszkodzenia
worka podczas załadunku.
Niedopuszczalne jest wysypywanie popiołu
z palenisk domowych (pieców centralnego
ogrzewania) na drogi, pola, do przydrożnych
rowów, stawów lub tym bardziej do rzek.

WYCINKA DRZEW: NOWE PRZEPISY 2017
BEZ ZEZWOLENIA, KTO MOŻE
WYCIĄĆ DRZEWO?
Zmieniona ustawa o ochronie przyrody,
która weszła w życie 1 stycznia tego roku,
częściowo znosi obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie
prywatni właściciele nieruchomości mogą
bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy
na swoich posesjach. Konieczny do spełnienia jest jednak warunek, że działanie to nie jest
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobnie rzecz ma się z wycinaniem
drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowych do użytkowania rolniczego,
tutaj także wycinka drzew nie wymaga zezwolenia. Ale wszystko to jeszcze nie oznacza,
że wycinka to kompletna samowolka i nikogo
o nic nie trzeba pytać, tylko „ciąć”!
W Polsce, przyroda jest chroniona, więc
należy wiedzieć, że nowa ustawa nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony gatunkowej. Należy pamiętać o okresie lęgowym ptaków w terminie od końca
lutego do 1 października. Kolejny przypadek, w którym decyzji o wycince nie możemy
podjąć sami: prawo do wycinki drzewa bez
zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach.
W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas
procedury, czyli działań związanych ze znie-

sieniem formy ochrony przyrody.
Przedsiębiorca ma trochę lepiej, ale i tak
pytać musi Obowiązek uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
dotyczy nadal przedsiębiorców oraz instytucji. O tym warto pamiętać, bo czym innym
jest w myśl znowelizowanych przepisów prywatna działka, np. spółdzielni mieszkaniowej,
a czym innym przeciętnego Kowalskiego.
Ustawa wprowadza jednak zmiany dotyczące
obwodów drzew, co do których nie trzeba
będzie starać się o zezwolenie na wycinkę.
Z uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew
są zatem „zwolnione drzewa” wycinane
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości
130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku:
topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej i platana klonolistnego.
W przypadku pozostałych gatunków drzew,
wtedy, gdy obwód na wysokości 130 cm nie
przekracza 50 cm. Jest jednak pewne „ale”.
Takie otóż, że drzewa, które zamierzamy
wyciąć, nie są pomnikami przyrody.
Nie wycinajmy kilkudziesięcioletnich drzew.
Nie zostawiajmy po sobie następnym pokoleniom przyrodniczej pustyni.
Jolanta Bieńkowska
Podinsp. ds. ochrony środowiska

INFORMACJA O WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPIE PTAKÓW

Główny Lekarz Weterynarii poinformował
o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), podtypu H5N8. Głównym źródłem zagrożenia są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi
nosicielami wirusa grypy ptaków.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje
się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób
lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
(nawet jeśli posiada tylko jedną kurę, kaczkę, itp.)
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest
bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny
dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną
rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8
są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa
też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt
dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków,
w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych
przez człowieka wodą ze zbiorników, do których
dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie
ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem
lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach
i wyjściach z budynków, w których utrzymywany
jest drób; (bezwzględnie wszyscy nawet jeśli ma
tylko jedna kurę, itp.; można maty przygotować
samemu kładąc na folię gąbkę, którą należy
nasączyć środkami dezynfekującymi, które
można zakupić u lekarzy weterynarii);
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do
tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad
bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Katarzyna Szymańska
Insp. ds. ochrony środowiska
i ochrony zwierząt

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

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
SIECI WODOCIĄGOWEJ
W dniu 3 listopada 2016 roku Gmina Dębe Wielkie złożyła do Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim wniosek o pozwolenie na budowę
sieci wodociągowej o długości nieco ponad 24
km obejmującej miejscowości: Cezarów, Cięciwa, Kobierne, Olesin, Ostrów Kania oraz Rysie.
Starostwo Powiatowe po sprawdzeniu dokumentacji projektowej w dniu 4 stycznia 2017
roku wydało Gminie Dębe Wielkie pozwolenie
na budowę przedmiotowej sieci wodociągowej. Planuje się, że rozpoczęcie budowy sieci
wodociągowej nastąpi wiosną bieżącego roku.
Pozwolenie zostało wydane na odcinki sieci
zobrazowane na rysunku obok.

INWESTYCJE GMINNE

OPRACOWANIE PROJEKTU BOISK
SPORTOWYCH W DĘBEM WIELKIM
Na zlecenie Gminy Dębe Wielkie została
opracowana dokumentacja projektowa obejmująca budowę boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 55x27 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowę boiska do siatkówki i koszykówki
o wymiarach 30x18 m o nawierzchni z poliuretanu oraz budowę bieżni trójtorowej 60 m wraz ze
skocznią w dal o nawierzchni z poliuretanu.
Lokalizacja poszczególnych elementów pokazana jest na poniższym rysunku projektu
zagospodarowania terenu.
Dodatkowo w celu zachowania ciągów pieszych
oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem
nieczystości mogących powodować degradację
tego typu nawierzchni zaprojektowano utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm.
Zaprojektowano również piłkochwyty, pomieszczenie socjalne, oświetlenie i monitoring terenu
boisk oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej celem umożliwienia odprowadzania wód
opadowych zarówno z boisk, bieżni jak i z terenów
utwardzonych betonową kostką brukową.
Przedmiotowa dokumentacja została w dniu 29
grudnia 2016 roku wraz ze wnioskiem o pozwolenie na budowę złożona do Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim. Na dzień dzisiejszy
trudno jest określić termin realizacji budowy kompleksu boisk sportowych, niemniej jednak z uwagi
na obecnie realizowane zadanie inwestycyjne
związane z budową 6-oddziałowego przedszkola
gminnego przy ulicy Krótkiej w Dębem Wielkim
oraz planowaną budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Cezarów, Cięciwa, Kobierne,
Olesin, Ostrów Kania oraz Rysie w bieżącym roku
ze względów ograniczonych środków finansowych
budowa kompleksu boisk sportowych nie będzie
możliwa. Nadmienić należy, że Gmina Dębe Wielkie na realizację budowy boisk sportowych będzie
czyniła starania o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz.

PROJEKT BOISK SPORTOWYCH W DĘBEM WIELKIM

DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA
PN. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE (ETAP II)
- dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w Aleksandrówce w części ulicy Długiej, ulicy Mazowieckiej
i ulicy Parkowej.
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INWESTYCJE GMINNE
BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Trwa budowa przedszkola gminnego 6-cio
oddziałowego wraz z kuchnią oraz infrastrukturą
towarzyszącą, które zostało zaprojektowane
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Krótkiej na działkach ewidencyjnych nr 41/2 i 41/12.
Po wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych oraz ich izolacji prace skupiły się
na budowie ścian z betonu komórkowego,
słupów żelbetowych oraz robót związanych
z wykonaniem stropu. Wykonawca na plac
budowy dostarczył konstrukcję dachu (wiązary
dachowe), co pozwoli niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z budową ścian przystąpić
do wykonywania pokrycia dachowego.
Zgodnie z planami gminy rozpoczęcie funkcjonowania Przedszkola gminnego winno nastąpić
już we wrześniu 2017 roku, dlatego też pomimo
trudnych warunków pogodowych prace są cały
czas prowadzone.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Od dnia 6 stycznia 2017 roku na terenie prawie całej 3. niewielki obszar położony w południowo –
miejscowości Dębe Wielkie obowiązuje nowy miej- wschodniej części miejscowości Dębe Wielkie,
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. obejmujący trzy działki zlokalizowane pomiędzy
Początkowo przywołany plan miał obejmować terenem kolejowym, a ulicą Polną.
swym zakresem całą miejscowość Dębe Wielkie, ale Po uchwaleniu przedmiotowy plan wraz z całą
w związku z napotkanymi trudnościami na etapie dokumentacją prac planistycznych przez okres
jego sporządzania z obszaru opracowania wyłą- 30 dni był poddany ocenie zgodności z przepiczone zostały następujące tereny:
sami prawnymi przez Wojewodę Mazowieckiego,
1. południowo - zachodnia część miejscowo- który nie zgłosił w w/w terminie żadnych uwag ani
ści Dębe Wielkie, która znajduje się w zasięgu zastrzeżeń. W chwili obecnej plan jest już dokumenobszarów szczególnego zagrożenia powodzią tem obowiązującym i może stanowić podstawę do
rzeki Mieni (teren zlokalizowany w rejonie ulic: wydawania decyzji administracyjnych.
Nadrzecznej, Wiosennej, Marii Konopnickiej Natomiast na terenach opisanych w punktach
i częściowo ulicy Polnej);
1-3 obowiązują ustalenia „starego” miejscowego
2. obszar położony w środkowo – wschodniej planu ogólnego zagospodarowania przestrzenczęści miejscowości Dębe Wielkie zlokalizowany nego miejscowości Dębe Wielkie z 2003 roku.
pomiędzy ul. Złotą, a terenami kolejowymi, Dokumenty związane z planowaniem przeobejmujący w dominującej części grunty rolne strzennym dostępne są na stronie internetowej
stanowiące użytki klas III (wykluczony z uwagi https://debewielkie.e-biuletyn.pl w zakładce
na brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagospodarowanie przestrzenne.
na zmianę przeznaczenia),

REKRUTACJA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE
zapraszają młodzież od 12. roku życia oraz osoby dorosłe do wstąpienia w szeregi naszych
jednostek! Nie ma znaczenia płeć, wiek czy umiejętności. Czekamy na ludzi, którzy chcą
aktywnie spędzać wolny czas, pomagać innym i dbać o bezpieczeństwo w Naszej Gminie.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do OSP powinny:
• posiadać bardzo dobry stan zdrowia,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne.

NIE ZWLEKAJ – NA TWOJĄ POMOC CZEKAJĄ INNI!

PREZES ZOG ZOSP RP dh Mirosław Jura, KOMENDANT GMINNY dh Grzegorz Ostrowski,

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CELINÓW
Gmina Dębe Wielkie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie wniosek o dotację ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych na zadanie związane z Modernizacją
drogi gminnej w miejscowości Celinów. Obecnie zgłoszony do modernizacji odcinek drogi
ma nawierzchnię gruntową nieutwardzoną.
Poprawa parametrów technicznych drogi ma
nastąpić poprzez wykonanie podbudowy o grubości 20 cm z kruszyw łamanych frakcji 0 ÷ 31,5
mm z jednoczesnym zagęszczeniem. Wyko-

nanie przedmiotowej modernizacji pozwoli
przygotować drogę pod kątem położenia na niej
w przyszłości nakładki asfaltowej. Długość zmodernizowanej nawierzchni wyniesie 1150 m,
droga po zmodernizowaniu będzie miała 6 m
szerokości. Niniejsza inwestycja w budżecie
gminy została zaplanowana do realizacji w bieżącym roku.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

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

Masz chęć pomagać innym? Masz czas, który możesz poświęcić innym?
Zapraszamy do naszych OSP!
Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać wysyłając e-mail lub pod numerem telefonuOSP
CYGANKA
Dh Andrzej Gańko tel. 698 359 025, e-mail: ospcyganka@wp.pl,
Dh Mariusz Gańko tel. 512 116 325, e-mail: ospcyganka@wp.pl
MDP CYGANKA
Dh Ewa Gańko tel. 513 577 565, e-mail: eganko85@gmail.com
OSP i MDP DĘBE WIELKIE
Dh Grzegorz Ostrowski tel. 601 552 986 e-mail: prezes@ospdebewielkie.pl,
Dh Tomasz Kłoczewiak tel. 510 153 181 , e-mail: tomiosp@o2.pl
OSP i MDP GÓRKI
Dh Łukasz Zawada tel. 668 684 213 e-mail: ospgorki@gmail.com,
Dh Tomasz Wojdyga tel. 501 742 746, e-mail: ospgorki@gmail.com
OSP JĘDRZEJNIK
Dh Łukasz Krześniak tel. 509 764 462, e-mail: lkrzesniak87@gmail.com,
Dh Wojciech Pyza tel. 509 028 417, e-mail: wpyza1@wp.pl
OSP RUDA
Dh Bogdan Wójcik tel. 602 289 773, e-mail: bogdan.a.wojcik@wp.pl,
Dh Piotr Wieczorek tel. 506 207 479, e-mail: piotr.wieczorek51713@wp.pl
MDP RUDA
Dh Mariusz Larkowski tel. 668 248 239, e-mail: larkowski.m@wp.pl

KULTURA / FINANSE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CZYTELNICTWO W 2016 ROKU
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – powiedział
Umberto Eco. Początek nowego roku to czas
analizowania ilościowych danych za 2016 rok
dotyczących usług bibliotecznych. Jak wynika
z ostatnich badań Biblioteki Narodowej niestety
63% społeczeństwa ma niechęć do czytelnictwa.
W gminie Dębe Wielkie wskaźniki czytelnictwa są
optymistyczne i zadowalające. Z roku na rok ilość
czytelników korzystających z bibliotek na terenie
gminy Dębe Wielkie wzrasta.
W 2016 roku ze zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim oraz Filii bibliotecznej w Cygance korzystało 1 257 czytelników
. Wypożyczono 20 637 książek i 903 czasopism.
W porównaniu do roku 2015 grono czytelników
biblioteki powiększyło się o 39 osób, zanotowano również wzrost wypożyczeń o 719 książek
W czytelni udostępniono 1 531 książek oraz 1 068
czasopism. Z czytelni internetowej skorzystało
2 589 użytkowników.
Księgozbiór GBP i Filii wzbogacił się o 1 200
woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 515 książek, pozyskane dofinansowanie
w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek umożliwiło zakup 468 książek, 217 woluminy to dary
od czytelników i instytucji. Na dzień 31.12.2016
r. księgozbiór placówek liczył 23 116 książek.
Zachęcamy do odwiedzenia naszych placówek,
w których znajdą Państwo wiele ciekawych książek różnych gatunków literackich. Jest również
możliwość skorzystania z czytelni internetowej.
Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki
i katalogu on-line www.gbpdebewielkie.pl
BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE
W BIBLIOTECE

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 01 lipca
2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem
Wielkim we współpracy z firmą Funmedia,
ekspertem w dziedzinie nowoczesnych multimediów edukacyjnych, kontynuuje dostęp do
specjalistycznych i językowych kursów e-learningowych adresowanych do dzieci, młodzieży
i czytelników dorosłych, seniorów i osób dysponujących wolnym czasem oraz mających chęć
rozwijania swoich umiejętności.
W skład pakietu wchodzą:
• ANGIELSKI 123 – język angielski
• NIEMIECKI 123 – język niemiecki
• CZYTAJ 123 – kurs uczy szybkiego czytania,
poprawia pamięć fotograficzną
• PAMIĘTAJ 123 – skutecznie wspomaga procesy
pamięciowe
• FOTOGRAFIA 123 – kurs dla początkującego
fotografa i pasjonata zdjęć
• PHOTOSHOP123 – szkolenie z obsługi najpopularniejszego programu graficznego
Liczba dostępnych aktywacji jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
JAK OTRZYMAĆ KOD DOSTĘPU?
Aby skorzystać z bezpłatnego dostępu do wyżej
wymienionych kursów i otrzymać kod należy

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM

być czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim lub filii GBP w Cygance.
POCZTÓWKI Z OKAZJI 600 LAT
DĘBEGO WIELKIEGO
W Bibliotece istnieje możliwość zakupienia
kompletu pocztówek / 10 sztuk/, w cenie 5 złotych, wydanych z okazji 600 – lecia Dębego
Wielkiego. Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową ( do ceny jednostkowej należy doliczyć
koszt przesyłki, a zamówienia prosimy składać
na e-mail: gbpdebewielkie@wp.pl).
PUBLIKACJA „DZIEJE GMINY DĘBE WIELKIE
OD CZASÓW PREHISTORYCZNYCH
DO 1831 ROKU” – DODRUK
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim uprzejmie informuje, iż ukazał się dodruk
książki wydanej przez Gminę Dębe Wielkie „Dzieje
Gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych
do 1831 roku” autorstwa Karoliny Wandy Gańko.
Chętnych zapraszamy po publikację do Biblioteki.
/…/” W 2016 roku przypada 600 rocznica pojawienia się najstarszej wzmianki o Dębem Wielkim.
Jest to doskonała okazja do przygotowania
monografii miejscowości począwszy od czasów
najdawniejszych, aż do początku XIX wieku. Okres
ten jak dotąd nie doczekał się opracowania. Niniej-

GMINNE FINANSE

Zbliża się okres sporządzenia sprawozdania
finansowego za 2016 rok. Z danych, którymi
gmina dysponuje na obecną chwilę wynika,
że Dochody budżetu zamknęły się kwotą
37.303.982,26 zł – 98.05% planu, natomiast
wydatki gminy wyniosły 37.076.666,59 zł, co
stanowi 95,67% planu. W tym wydatki inwestycyjne to kwota 6.381.166,18 zł. Planując przez
cały 2016 rok deficyt w wysokości 910.000 zł,
gmina ostatecznie wygenerowała nadwyżkę
w wysokości 227.315 zł.
W 2016 roku Gmina zaciągnęła 1.948.303,33 zł
zobowiązań długoterminowych, w tym kwota
636.848 zł to pożyczka ze środków WFOŚiGW,
częściowo umarzalna w latach przyszłych. Środki
z pożyczki zostały przeznaczone na budowę

Wydatki roku 2016

Budowa kanalizacji i przydom.oczyszczalni
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w tym OSP
Inwestycje w budynki gminne i teren wokół nich
Drogi
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -pozostałe wydatki
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Oświetlenie ulic
Plany zagospodarowania przestrzennego
Pozostałe wydatki
Szkoły i przedszkola, w tym niepubliczne
Wydatki na kulturę i sport

0

4 000 000

8 000 000

Wydatki na kulturę i sport
652 833,00
Szkoły i przedszkola, w tym niepubliczne
Pozostałe wydatki
88 039,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
48 608,00
Oświetlenie ulic
503 636,65
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -…
1 628 128,00
Drogi
2 289 220,67
Inwestycje w budynki gminne i teren wokół nich
259 061,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w…
737 158,00
Administracja publiczna
3 762 971,00
Budowa kanalizacji i przydom.oczyszczalni
1 979 555,00

12 000 000

16 000 000
13 644 642,00

11 482 813,00

Agnieszka Wielgo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

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

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

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

infrastruktury kanalizacyjnej.
W ubiegłym roku spłacono 2.302.496,37 zł
z tytułu rat uprzednio zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Zadłużenie Gminy na koniec 2016
roku wyniosło 14.108.553,63 zł, co stanowi
37,82% zrealizowanych dochodów. Zatem zadłużenie gminy spadło. Proporcje w zakresie skali
poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków
ubiegłego roku zostaną Państwu przedstawione
w Informacji Wójta Gminy Dębe Wielkie o stanie
Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku (…), która
niebawem zostanie opublikowana.
Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

RELACJA DŁUGU DO DOCHODÓW WYKONANYCH

PROPORCJE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW WZGLĘDEM SIEBIE

Kwota wydatków roku 2016 w zł

sza książka ma za zadanie przedstawić w skrócie
najważniejsze wydarzenia i postaci, jakie związane
były z Dębem Wielkim oraz z okolicznymi wsiami,
wchodzącymi w skład majątku Dębe jeszcze
w okresie przedrozbiorowym….”
ze wstępu „Dzieje Gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku”
Karoliny Wandy Gańko
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KULTURA
„Tak się bawi Tak się bawi Dębe Wielkie !!!
(odpowiedź należąca do publiczności - była
zdecydowanie pozytywna i baaardzo głośna :-)
W międzyczasie muzykę podkręcał
„zakręcony” DJ MOON serwując bieżące
hity z aktualnych list przebojów.
O północy włodarze gminy - Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Siwik złożyli uczestnikom wspólnej
zabawy życzenia noworoczne, po których nastąpił
efektowny pokaz fajerwerków obsługiwany przez
niezastąpionych strażaków.

IE ROKU
N
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N
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HUCZNE P ESTER 2017
SYLW

Po raz pierwszy w gminie Dębe Wielkie została zorganizowana Zabawa Sylwestrowa „pod chmurką”.
Impreza odbyła się na placu
przed urzędem gminy Dębe Wielkie.
Pogoda była łaskawa, a frekwencja wspaniała - dzieci, młodzież,
dorośli, seniorzy.
Dębskiego Sylwestra rozgrzewali najlepsi z najlepszych:
Arek Braxton -prezenter telewizyjny (Disco Polo Music),
który m.in. przypomniał znane
i lubiane lata 80, a ponadczasowy utwór Ryszarda
Rynkowskiego „Jedzie pociąg
z daleka,..” porwał uczestników w realną podróż
po dębskim placu.
Gościem wieczoru był Zespół
AMBU-LANS - zwycięzca 1 edycji Discopolowania TV Disco
Polo Music- który od razu nawiązał doskonały kontakt z publicznością pytając:
„Jak się bawi Jak się bawi Dębe Wielkie????”

W spokojnej i przyjemnej atmosferze mieszkańcy
gminy oraz goście pożegnali stary rok.. by być może
spotkać się znów za rok .... ;-) kto wie ...

KONCERT

ZNY
NOWOROC

W niedzielne popołudnie 1 stycznia 2017
r. w sali multimedialnej OSP w Dębem
Wielkim przy 100 % frekwencji odbył się
wyjątkowy Koncert Noworoczny „ Usta
milczą, dusza śpiewa”.
Owe wydarzenie muzyczne nie tylko powitało Nowy Rok, ale również otworzyło
działalność nowej gminnej jednostki,
jakim jest Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
w Dębem Wielkim.
Na scenie wójt gminy Krzysztof Kalinowski oficjalnie
powitał nowego dyrektora GOK Annę Piotrkowicz, której pogratulował i obiecał wsparcie.
„Kulturę będę tworzyć wspólnie z Państwem,
w dialogu z mieszkańcami, by oferta była realna
względem potrzeb, by była ciekawa, atrakcyjna
i rozwojowa” – zapewniła Anna Piotrkowicz.
Podczas koncertu zostały przedstawione najpiękniejsze i najbardziej znane arie operetkowe.
Utwory zostały wykonane przez klasyczny kwintet
dęty (flet, obój, waltornia, fagot, klarnet) oraz śpiew
2 solistów – sopran, tenor. Ponadto utwory zostały
przeplecione słowem wstępu oraz ciekawostkami.
Wspaniały śpiew, oprawa muzyczna, stroje, gra
aktorska … wprawiły uczestników w wyjątkowy
i nastrojowy stan, który zdecydowanie chcieli przedłużyć, czego dowodem były owacje na stojąco
oraz kilka bisów…

„Usta milczą, dusza śpiewa
Kochaj mnie...
Bez miłości świat nic nie wart
Kochaj mnie...
Cały świat dookoła, tą miłością tchnie
Wszystko mówi mi, że Ty
Ty kochasz mnie...”

WYKONAWCY:
Sylwia Lorenc - flet
Katarzyna Soja - obój
Michał Szubarga - klarnet
Anna Muszyńska - fagot
Emilian Bońkowski - waltornia
SOLIŚCI :
sopran - Anna Nadwodna
tenor – Krzysztof Ciupiński – Świątek

Debem Wielkim
1 kwietnia 2017 r.
REKONSTRUKCJA BITWY z 1831r.
(teren parku przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim)

13 30 Przygotowania do rekonstrukcji bitwy
14 00 REKONSTRUKCJA BITWY
POD DĘBEM WIELKIM 1831
1500 BIWAK EPOKOWY

2 kwietnia 2017 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
12 00 msza św. w Kościele p.w. św.
Piotra i Pawła w Dębem Wielkim
13 00 uroczystości rocznicowe ku czci
bohaterów bitwy, przed pomnikiem
ppłk F. Sznajdego
oraz

PIKNIK ŻOŁNIERSKI

(WYSTĘP ORKIESTRY WOJSKOWEJ,
SYMULATOR ZDERZEŃ, SYMULATOR JAZDY
3D, WOJSKOWA GROCHÓWKA,
ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH)

więcej na: www.debewielkie.pl i
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KOLEJNE DĘBSKIE GRANIE NA RZECZ WOŚP
Jest taki jeden wyjątkowy dzień w roku, kiedy
czerwone serca są wszędzie…. na wsiach i w miastach, w Polsce i za granicą … Ten jedyny w swoim
rodzaju dzień od dwudziestu pięciu lat jednoczy
wspaniałą ideą wolontariatu oraz realną pomoc od
serca dla serca.
W gminie Dębe Wielkie mieliśmy przyjemność grać
z Fundacją WOŚP już czwarty raz. Była to kolejna
niepowtarzalna impreza, którą miałam przyjemność organizować wspólnie z Wielkimi Sercami
naszej Gminy - wolonatriuszami, partnerami, sponsorami oraz hojnymi mieszkańcami.
Trochę ważnych liczb:
wynik zbiórki to : 21 382,62 zł i tym samym
kolejny rekord !!!, liczba wolonatriuszy z puszkami:
35 oraz tyle samo wolonariuszy wspierających
sztab. W tym roku dla wszystkich wolontariuszy był
zapewniony obiad zasponsorowany przez Zajazd
pod Dębem oraz na zakończenie dnia – późna kolacja zaserwowana przez Pizzerię Drewutnię. Mamy
jeszcze w planach po feriach zimowych podsumowanie finału z wręczeniem podziękowań – tutaj
również mamy zapewniony catering przez Restaurację Sami Swoi.
Co działo się po krótce na dębskim finale ?
Dla najmłodszych:
Dla tych najmniejszych odbyło się spotkanie - kolędowanie w oparciu o metodę E.E.GORDONA, interaktywne
zabawy muzyczne z użyciem kolorowych chusteczek,
piłeczek, woreczków, baniek mydlanych czy instrumentów muzycznych poprowadzone przez Magdę
Nejbauer, a dla nieco starszych przejażdżki kucykiem
z „Kucykowej Zagrody”.
Dla sportowców:
Tradycyjnie odbył się Bieg „Policz się z cukrzycą”.
W organizacji tego przedsięwzięcia bardzo mocno
zaangażowanabyłaAsiaMazurowskaznajmłodszym
wolonatriuszem,grającymwręczodurodzeniacórką
Małgosią „Małgośka mówią mi”…. Na kwadrans
przed biegiem Asia Rokicka sprawnie przepro-

wadziła rozgrzewkę. Następnie
kilkudziesięciu śmiałków w pomarańczowychkoszulkachprzebiegło
ulicami Dębego by poprzeć i nagłośnić akcję. Tutaj każdy uczestnik
był zwycięzcą i otrzymał pamiątkowy medal oraz torebkę
z serduchem z niespodziankami.
Wszystko zostało ufundowane
przez sponsorów. Ważnym wsparciem podczas biegu były również
służby: policja i OSP Dębe Wielkie oraz opieka
medyczna z Nowej Przychodni Dębe Wielkie.
Ponadto w Hali Sportowej w Dębem Wielkim –
pod władzą w nowej jednostki gminnej jakim jest
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji odbył się turniej siatkarski zainicjowany przez trenera Roberta
Szumowskiego. Po emocjonującej grze na podium
stanęły trzy drużyny: pierwsze miejsce: Super Team
Sulejówek, drugie miejsce: Juvenia Dobre, trzecie miejsce: Nie gramy na raz. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale oraz puchary ufundowane
przez Dyrektora GOSiR Rafała Wtulicha. W przerwie
turnieju odbył się pokaz grup tanecznych formacji
tańca współczesnego Flash Dance, który gra z dębskim sztabem od samego początku.
Dla miłośników dobrego humoru:
Dębe ma duże poczucie humory dlatego nie
mogło zabraknąć kabaretu. W tym roku przyjechał
do naszej gminy zielonogórski Kabaret MADE IN
CHINA, który szybko i sprawnie rozbawił publiczność do łez… ze śmiechu, a śmiech to zdrowie
– tego się trzymajmy !!
Dla miłośników muzyki:
Orkiestra Jurka Owsiaka to również akcja wspólnego muzykowania i koncertowania. Dębskie
granie odbyło się w Sali OSP Dębe Wielkie przy
maksymalnej frekwencji. Na początku spokojne
brzmienie do posłuchania, potem mocniejsze,
a na końcu najprawdziwszy spontaniczny dan-

ze Stowarzyszenia Wrzosowianie, Koła Emerytów
w Dębem Wielkim i Chrośli. W tym roku działały
w dwóch miejscach: w hali sportowej i Sali OSP
w Dębem Wielkim.
Dębska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie
kolejna impreza w kalendarzu to - wspaniała akcja
społeczna, która w naszej gminie się przyjęła i rozwija. Akcja, która angażuje wszystkie grupy wiekowe,
instytucje i większość przedsiębiorców.
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy się włączyli
i przyczynili by ten nasz dębski finał został zorganizowany w taki sposób i z tak wspaniałym wynikiem.
Zapraszam na FB/wospdebe , gdzie w galerii znajdziemy wiele pięknych wspomnień.

cing. Spotkanie muzyczne zostało fachowo
poprowadzone przez Arka Braxtona oraz Andrzeja
Mordasewicza. Ponadto po raz pierwszy została
przeprowadzona licytacja, która nie tylko zasiliła
Anna Piotrkowicz
puszkę, ale również okazała się doskonałą zabawą.
Szef Sztabu
Światełko do nieba – fajerwerki przed urzędem miały być
W TYM ROKU Z NAMI GRALI:
ostatnim punktem programu, młodzież i nauczyciele z gimnazjum, dzieci i nauczyciele ze szkół
jednakże uczestnicy po owoc- podstawowych (Dębe, Ruda, Górki, Cyganka), radni Młodzieżonych negocjacjach z muzykami wej Rady Gminy, strażacy OSP, Emerytki z koła emerytów
(JOYLAND) wrócili na parkiet by z Dębego i Chrośli, panie ze Stowarzyszenia WRZOSOWIANIE,
rozkręcić na maksa międzypoko- pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy Biblioteki,
leniową imprezę. Profesjonalne osoby prywatne oraz partnerzy/sponsorzy:
oświetlenie i nagłośnienie to APPORT Logistyka, OGRÓD i DOM, Zajazd pod Dębem,
zasługa sponsorów.
Dekor, IPPL, ZAGŁOBA Drzewo Egzotyczne,
Dla łasuchów:
Market u Wieczorków czyli sieć sklepów Lewiatan,
Tradycyjnie podczas finału Delikatesy A&M, Benek, Studium Języków Obcych,
działała Kawiarenka Cafe Dębe, Fitness dla Pań, Restauracja Dębianka, Restauracjia SAMI SWOI,
którą przygotowały i obsługi- Pizzerii DREWUTNIA, Kucykowa Zagroda, CARBON,
wały przesympatyczne seniorki Towarzystwo z WARTA, Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych TUR, DAX COSMETICS, Willis Tower Watson Polska,

FERIADA 2017
Tegoroczna „Feriada 2017” miała już swoją 6 edycję i tradycyjnie obfitowała w ciekawy i bogaty program edukacyjno-twórczo-artystyczny. Zajęcia odbyły się w sali multimedialnej OSP oraz Klubie
„Dziupla” w Dębem Wielkim w dwóch blokach wiekowych równocześnie: dla dzieci 6-8 lat oraz 9-12 lat.
W tym roku postawiliśmy na cykliczność i rozwój poszczególnych zajęć. Ponadto zależało nam by
oferta nie pokrywała się z zajęciami dodatkowymi w szkołach, ale otwierała nowe pomysły i zainteresowania. W tej Feriadzie poruszaliśmy się wokół pięciu głównych tematów przewodnich:
TEATR – warsztat został
poprowadzony na prawdziwej scenie w OSP przez
aktorów Teatru Pianka, tutaj
każdy odnalazł się bez problemów, a efekt własnej i wspólnej pracy zaowocował przepięknym
podsumowaniem = jaki były odegrane etiudy,
każda w innym klimacie, nastroju i przesłaniu
FILM ANIMOWANY – inaczej
animacja poklatkowa –
warsztat przybliżył dzieciom
temat kina, powstawania
filmów na przestrzeni lat, ponadto nauczył jak
zrobić swój pierwszy film animowany
ROBOTYKA – otóż dwie
przyjemności: budowanie
z klocków i praca na komputerze zostały połączone,
tutaj dominowało wielkie
skupienie, praca rąk, praca umysłu i ogromna
satysfakcja na zakończenie
ŚWIAT – poznanie nie znanego jest nieodzownym
zjawiskiem towarzyszącym
dzieciom, tym bardziej gdy nie
tylko o tym słyszą, ale mogą to
poczuć, dotknąć, podyskutować, np. z podróżnikiem, z pasjonatom wielkich przygód, tutaj tylko
takich gościliśmy,
ENGLISH IS FUN – obcy
język to podstawa i wcale nie
musi być nudny, nasi feriadowicze aktywnie uczestniczyli

w zajęciach, które w przyszłości zaowocują bezcenną umiejętnością.
Organizatorem powyższego przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Dębem Wielkim. Projekt współfinansowany
z budżetu Gminy Dębe Wielkie. Wsparciem wolonatriackim byli nauczyciele i rodzice uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
W planach jest również kontynuacja najciekawszych zajęć z Feriady w ramach sekcji GOK Dębe
Wielkie, które ruszą już po feriach.
Relacja, galeria zdjęć i filmów z Feriady dostępna
na stronie: http://gokdebewielkie.blogspot.com
Tymczasem zapraszamy na dzień otwarty
5 marca 2017r.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

GOK Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, Dębe Wielkie
tel.: 503-015-608
mail: a.piotrkowicz@debewielkie.pl
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SIATKARSKI TURNIEJ WIELKICH SERC

Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
głośno grała także w Dębem Wielkim. Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w porozumieniu z Dębskim Sztabem WOŚP zadbał także o sportowy
akcent podczas tej charytatywnej imprezy.
W niedzielę 15 stycznia punktualnie o godzinie 900 rozpoczął się Siatkarski Turniej Wielkich
Serc, w ramach którego 9 zespołów z terenu
powiatu Mińskiego rywalizowało o zaszczytne
miano tego najlepszego. Warto dodać, że pięć
z nich stanowiły drużyny, w skład których wchodzili mieszkańcy gminy Dębe Wielkie. Rozgrywki
odbywały się równolegle na dwóch boiskach.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał
sędzia główny p. Robert Szumowski -trener Dębskiej sekcji KS Metro.
Przy tłumnie wypełnionych trybunach mecze
niejednokrotnie kończyły się przewagami lub
konieczne było rozegranie Tie-breaka.
W przerwie miedzy rozgrywkami kibiców
zachwycił swoimi umiejętnościami pokaz grupy
tanecznej Flash Dance, która już od blisko 3 lat
uczy dzieci w naszej gminie tanecznego fachu.

Na najniższym stopniu podium uplasował się
zespół „Nie gramy na raz” , po zaciętym finale wyższość rywali uznać musieli zawodnicy „ Juvenia
Dobre” a najlepszym zespołem w niedzielnych
rozgrywkach okazał się „Super Team Sulejówek”.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał
Szuba z drużyny Super Team Sulejówek
Medale i puchary zwycięzcy odbierali z rąk
Wójta Gminy Dębe Wielkie pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz Dyrektora GOSiR Dębe Wielkie
Rafał Wtulicha
Turniej miał charakter rekreacyjny, jego głównym celem była zbiórka w ramach tegorocznej
akcji WOŚP, z samych rozgrywek zebrano ponad
600 zł, które organizatorzy przekazali do puszki
Dębskiego Sztabu Orkiestry.
Wszystkim dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejny siatkarski turniej, który GOSiR
Dębe Wielkie planuje zorganizować wraz z końcem marca.

AKADEMIA SZTUK WALKI
Początek rok to okres przygotowania do egzaminów z Taekwon-do w Akademii Sztuk Walki. Tuż
przed feriami ok. 90 osób ze wszystkich sekcji
ASW przystąpiło do sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie: układów, techniki, teorii i
testów siły. Na wyższe stopnie (od 4 cup) wymagane jest łamanie desek. Stopnie uczniowskie
w Taekwon-do są przyznawane od 10 do 1 cup,
poczynając od białego pasa, a kończąc na czerwonym z czarną belką. Czarny pas przyznawany
jest od I do IX dana, a stopnie zaawansowania
oznaczamy poprzez naszycie złotej belki. Najwyższe stopnie mistrzowskie (dan) są przyznawane
za zasługi i wkład w rozwój TKD.
5 zawodników z ASW z naszej gminy zakwalifikowało się do kadry Polski na Mistrzostwa
Świata Taekwon-do ITF, które odbędą się na we
wrześniu 2017 w Holandii. Kornelia Naumiuk,

Dawid Matwiej
Prezes Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki

DĘBSKA HALOWA LIGA ZIMOWA

Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

Roksana Naumiuk, Katarzyna Mazurowska,
Monika Wtulich i Dawid Matwiej przeszli kwalifikacje na ostatnich Mistrzostwach Europy, gdzie
promowali gminę Dębe Wielkie. Trzymamy
kciuki za naszych zawodników!

Dębska Halowa Liga Zimowa- to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim oraz Klubu Sportowego „Jedenastka”. W ramach 5 spotkań, które odbywają się
co dwa tygodnie w hali sportowej w Dębem Wielkim, dzieci z roczników 2008/2009 oraz młodsze
rywalizują w dwóch grupach. „Jesteśmy już
po pierwszej kolejce, która odbyła się 14 stycznia
2017r., przed nami kolejne rozgrywki: 28 stycznia, 11 i 26 lutego, 11 marca oraz finał 18 lub 25
marca”- mówi Rafał Błażejewski, współorganizator Ligi. W sumie 10 zespołów z terenu całego
Powiatu Mińskiego, ponad 120 uczestników,

pod okiem trenerów, doskonali swoje piłkarskie umiejętności rywalizując z innymi dziećmi.
Celem przyświecającym tej sportowej imprezie
jest zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, integracja środowisk
sportowych oraz promocja aktywnego, zdrowego trybu życia. Podczas ostatniego piątego
turnieju, zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale,
ponadto wszyscy inni uczestnicy otrzymają
pamiątkowy medal za udział w rozgrywkach.
Poniżej prezentujemy wyniki (po pierwszym
turnieju):

GRUPA A

GRUPA B

1

„APN” I. MIŃSK MAZOWIECKI

12 pkt.

1

„JEDENASTKA” II. DĘBE WLK.

10 pkt.

2

„JEDENASTKA” I. DĘBE WLK.

3

‘MŁODE ORŁY” I. HALINÓW

9 pkt.

2

„APN” II. MIŃSK MAZOWIECKI

10 pkt.

4 pkt.

3

„TĘCZA” STANISŁAWÓW

6 pkt.

4

„JEDENASTKA” BRZUZE

4 pkt.

4

„JUTRZENKA” II. Cegłów

3 pkt.

5

„JUTRZENKA” I. CEGŁÓW

0 pkt.

5

‘MŁODE ORŁY” II. HALINÓW

0 pkt.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DĘBEM WIELKIM
Dyrektor Rafał Wtulich
kontakt: sport@debewielkie.pl tel 728 473 959
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DĘBSKA GALA SPORTU 2017
O tym jak ważne miejsce zajmuje sport
w gminie Dębe Wielkie mogliśmy przekonać
się podczas tegorocznej Dębskiej Gali Sportu,
która odbyła się 29 stycznia 2017r w Hali Sportowej w Dębem Wielkim. Ta cykliczna impreza,
odbywająca się już po raz piąty, weszła na stałe
do harmonogramu wydarzeń i przedsięwzięć
sportowych w naszej gminie. Warto wspomnieć
o tym, że w tym roku po raz pierwszy organizatorem tej niezwykle prestiżowej imprezy był
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który od
1 stycznia prężnie rozpoczął działalność na terenie naszej gminy. Nie mogło oczywiście obyć się
bez ważnych gości. Swą obecnością zaszczycił
nas wójt gminy Dębe Wielkie pan Krzysztof Kalinowski, który wraz z innymi członkami zasiadł
w specjalnie powołanej kapitule konkursowej.
Jej celem było obradowanie i przyznawanie
nagród w poszczególnych kategoriach. Pozostali jej członkowie to: Leszek Woźnica, Urszula
Pacyga-Glanowska, Marcin Grabarczyk, Bożena
Kuszpit, Krzysztof Rudaś, Marek Sieradzan,
Mirosław Garbecki. Zanim jednak nastąpiło
wręczenie nagród, głos zabrał wójt gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. Przedstawił on
plany na przyszłość w zakresie infrastruktury
sportowej, przywołał zgromadzonym plan kompleksu boisk w Dębem Wielkim, który mamy
nadzieję uda się wykonać jeszcze w trakcie
tej kadencji. Wspomniał o budowie nowoczesnych placów zabaw w Celinowie i Cygance.
Następnie głos zabrał Dyrektor GOSIR p. Rafał
Wtulich, który przedstawił plany działalności

ośrodka na najbliższe miesiące. Poinformował
zebranych o Dębskiej Halowej Lidzę Piłki Nożnej (projekt realizowany jest wraz z p. Rafałem
Błażejewskim- trenerem KS Jedenastka, który
od 2 lat prowadzi zajęcia na terenie naszej
gminy) oraz o współpracy wraz z Panią Katarzyną Gańko - instruktorką tenisa stołowego,
która nieodpłatnie prowadzi zajęcia dla dzieci
z kl. 1-3 szkoły podstawowej. P. Wtulich zaprosił
zgromadzonych na najbliższe imprezy sportowe,
a będą nimi: Gminny Turniej Tenisa Stołowego
12 lutego 2017, Gminny Turniej Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży szkolnej 18 i 19 lutego 2017,
Otwarty Turniej Warcabowy 25 lutego 2017 oraz
Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie w piłkę nożną,
który odbędzie się 5 marca 2017.
Nadszedł długo oczekiwany czas przyznania
tytułów i wręczenia nagród zasłużonym sportowcom. Przewodniczący kapituły p. Leszek
Woźnica, wraz z wójtem gminy Dębe Wielkie
p. Krzysztofem Kalinowskim oraz dyrektorem
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Rafałem Wtulichem dokonywali wręczenia nagród
i dyplomów w poniższych kategoriach. A oto i ich
zwycięzcy:
NAJLEPSZA DRUŻYNA
W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce dla drużyny chłopców w tenisie sportowym ze Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w Zespole Szkół w Dębem
Wielkim.
NAJLEPSZY SPORTOWIEC ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I miejsce- Natalia Sasin, SP Ruda
II miejsce- Mateusz Krawczyk,
SP Dębe Wielkie
III miejsce- Adrian Banach, SP Górki
Najlepiej rokującym zawodnikiem
w kategorii szkół podstawowych
okazał się Igor Więsik ze Szkoły w Górkach, w dyscyplinie Taekwon-do ITF.
Najlepszą drużyną w kategorii gimnazjum okazała się drużyna chłopców w piłce
siatkowej. Statuetka najlepszego sportowca
w kategorii gimnazjum powędrowała do
Gabriela Ajdackiego. Z kolei najlepiej rokującym
zawodnikiem na etapie gimnazjum okazała się
Karolina Wawer. W kategorii OPEN najlepszą
drużyną okazał się „Fitness dla Pań” prowadzony przez p. Joannę Rokicką.
Spośród zawodników zgłoszonych w kategorii na najlepszego sportowca w kategorii OPEN
przyznano następujące miejsca:
I miejsce- Monika Wtulich z Akademii Sztuk
Walki, Taekwon- do ITF
II miejsce- Jakub Soszka, kolarstwo
III miejsce- Weronika Tkaczyk, indywidualne
biegi przełajowe
Przyznano także wyróżnienia dla Roksany
Naumiuk oraz Aleksandry Piotrkowicz. Najlepiej rokującym zawodnikiem w kategorii OPEN
okazał się Bartłomiej Woś. Miano najlepszego
nauczyciela wychowania fizycznego przypadło
pani Sylwii Potapczuk z Gimnazjum Gminnego.
Statuetka najlepszego trenera powędrowała
do rąk pana Dawida Matwieja z Akademii Sztuk

Walki Taekwon- do ITF. Kapituła przyznała także
dodatkowe wyróżnienia dla Katarzyny Gańko
oraz dla Szymona Góreckiego.
Uroczystość uświetniła swoimi występami
– pokazami artystycznymi i gimnastycznymi
młodzież z gimnazjum, które były gromko
oklaskiwane przez publiczność. Po emocjonującym wręczeniu nagród i dyplomów,
uhonorowaniu zasłużonych sportowców przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Zdobywcy
pierwszych miejsc otrzymali vouchery w kwocie 200 zł na zakupy w sklepie Fan Sport. Ich
fundatorem był Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie,
p. Rafał Wtulich. Następnie gości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas którego
mogli skosztować lokalnego przysmaku - dębskiej kawy „Żołędziówki”.
Kolejna, piąta już Dębska Gala Sportu przeszła
do historii. Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy, życzymy kolejnych sportowych
wyzwań i niegasnących pokładów energii, by je
realizować!
Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GMINAZJUM W DĘBEM WIELKIM
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBEM WIELKIM

28 listopada w naszej szkole odbyły się finałowe
rozgrywki w piłce ręcznej chłopców pod patronatem Szkolnego Związku Sportowego. Do
finału zakwalifikowały się cztery drużyny: w tym
nasza. Po zaciętej rywalizacji nasi zawodnicy
zajęli trzecie miejsce.
Elwira Budzyła

GIMNAZJUM GMINNE W DĘBEM WIELKIM
W czwartek 7 grudnia nasza szkoła zajęła 3.
miejsce w VI Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej chłopców w Halinowie. Poziom zawodów był
tak wysoki, że o II miejscu decydowała rożnica
jednej straconej bramki. Gratulujemy drużynie
w składzie: Kacper Zagórski, Szymon Pietrzak,
Krystian Czerwiński, Bartłomiej Wieczorek, Bartek Rabczewski, Dawid Chojecki, Igor Porębski,
Dominik Opejda, Kacper Konowrocki, Patryk
Przybylski, Adam Piekut. 12 grudnia nasi uczniowie zdobyli IV miejsce w Powiecie w piłkę ręczną
chłopców. Gratulujemy drużynie w składzie:
Michał Szczygielski - kapitan, Krystian Czerwiński, Oskar Wojdyga, Norbert Świerczyński,

Mateusz Okrzeja, Krzysztof Pasik, Michał Laskus,
Adam Piekut, Kacper Zagórski, Jakub Słobodzin, Radek Kostecki, Szymon Archiciński, Paweł
Okrzeja, Szymon, Pietrzak, Jakub Szczepek
oraz opiekunowi Pani Sylwii Potapczuk.
W tegorocznych rozgrywkach w koszykówce
dziewcząt nasza szkoła wystawiła dwa zespoły
dziewcząt przygotowane przez p. Agatę Mika-Orłowską. Dla zespołu były to debiutanckie
rozgrywki i pierwsze zmagania ze szkołami
powiatu mińskiego a niestety w grupie trafił się nam mocny przeciwnik: gimnazjalistki
z 3 i 4 miejsca z finałów z poprzedniego roku
czyli gimnazjum z Mrozów i GM3. Dziewczyny
dzielnie walczyły o każdy kosz ale niestety
nie wystarczyło to do wyjścia z grupy. Natomiast zespół 1 w składzie: Walesiak Wioleta,
Saganowska Julia, Grądzka Weronika, Sasin
Aleksandra, Białek Aleksandra, Kinga Całun,
Świątek Natalia, Gąsior Maja, Wawer Karolina, Luba Weronika, Katarzyna Mazurowska,
Wielądek Weronika, który poradził sobie bez
większych problemów z wyjściem do półfinału walcząc z gimnazjum z Kałuszyna i GM2.

W meczach półfinałowych nasze gimnazjalistki
walczyły o finał z gimnazjum z Mrozów i GM1
zdecydowanie wygrywając z obydwiema dru-

sportowe
sukcesy

nież, że wszystkie mecze rozgrywały się w hali
sportowej w Dębem Wielkim. Cieszy nas fakt,
że możemy być gospodarzami coraz większej ilości rozgrywek sportowych i liczyć
na naszych wspaniałych kibiców. Finały Mistrzostw Powiatu
w koszykówce odbyły się 10
stycznia. Tego dnia dwa najlepsze zespoły z każdej grupy – Dębe
Wielkie, Mrozy, GM3 oraz Janów
walczyły o najwyższe trofeum.
Po raz kolejny najlepsze okazały
się nasze gimnazjalistki wygrywając wszystkie mecze i zdobywając
złoty medal, który dał nam awans
na zawody regionalne.

Marlena Pilarska

żynami i awansując z wygranym meczem do
rozgrywek finałowych. Warto nadmienić rówBIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / LUTY 2017
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…
Z okazji Mikołajek pierwszaki wybrały się 5
grudnia do Warszawy na warsztaty z Mikołajem. Wycieczkę rozpoczęli wizytą na Placu
Zamkowym, gdzie powitała ich największa i najpiękniejsza choinka w mieście. Następnie udali
się na spacer uliczkami Starego i Nowego Miasta,
który zakończyli wizytą w „Piwnicy na Wójtowskiej”, gdzie obejrzeli spektakl opowiadający
o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia.
Poza tym wzięli udział w warsztatach teatralnych
– zabawa z cieniem. Mieli również okazję dekorować pierniczki, które następnie z apetytem zjedli.
Na koniec spotkali się ze Św. Mikołajem, który
rozdał słodkie prezenty i śpiewał kolędy przygrywając na swoich skrzypcach. Z uśmiechem
na twarzy wszyscy wrócili szkoły. 6 grudnia klasy
trzecie pojechały na niezapomnianą wycieczkę,
na spotkanie z Mikołajem, oraz Elzą i Olafem
z Krainy Lodu! Klasy IIIa i IIIc wraz wychowawczyniami Anną Boczkowską i Agnieszką
Miros-Kot przetarły szlak z samego rana.
O godzinie 800 wyruszyły wprost do prawdziwej
Krainy Lodu, czyli tak naprawdę do gospodarstwa „NaKOŃcu wsi” w Brzozówce. Klasy IIIb
i IIId z wychowawczyniami Martyną Ryszko
i Agatą Prokopiuk, przygodę z bohaterami Elzą
i Olafem rozpoczęły o godzinie 1230, wyjazdem
sprzed budynku szkoły. Moc atrakcji, jaka czekała
na miejscu zaskoczyła wszystkich! Uczniowie
uczestniczyli w ekscytujących grach, zabawach
i animacjach, samodzielnie wykonywali stroiki
bożonarodzeniowe z pachnącego igliwia, ozdabiały cynamonem, suszonymi pomarańczami,
szyszkami, a także różnego rodzaju błyskotkami,
brali udział w spotkaniu z Mikołajem, który każdemu wręczał upominki. Zabawa była świetna!
Świąteczny nastrój zapanował również wśród
uczestników i gości tegorocznego Integracyjnego Turnieju Mikołajkowego, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość”, przy
współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych
im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Młodzi
podopieczni placówek oraz organizacji pozarządowych doskonale bawili się ze swoimi
rówieśnikami ze szkół podstawowych z terenu
powiatu mińskiego. Artyści z zespołu „Piosenkowa Krowa” spotkali się z ciepłym przyjęciem
dzieci, choć, oczywiście trudno było im rywalizować ze Świętym Mikołajem, który wraz ze swoimi
pomocnikami wręczał prezenty. We wspólnej
zabawie wzięło udział 440 dzieci.
WYJĄTKOWE JASEŁKA
Takiej niespodzianki uczniowie Szkoły Podstawowej przed świętami się nie spodziewali.

Nauczyciele i rodzice przygotowali specjalnie dla
nich bożonarodzeniowe jasełka, w których sami
zagrali główne role. W inscenizacji udział wzięło
kilkunastu aktorów, którym dystansu do siebie,
poczucia humoru i świetnej pamięci można tylko
pozazdrościć. Były diabły, anioły, ludzie i Święta
Rodzina. Co ciekawe, mimo że jasełka opowiadały o odwiecznej walce dobra ze złem, to
inscenizacja dotyczyła naszych, współczesnych
czasów. Dzieci były spektaklem zachwycone.
Tym bardziej, że miały okazję zobaczyć swoich
wychowawców i rodziców w niecodziennych
strojach i makijażach. Pomysłodawcą Jasełek
była p. A. Majszyk, która całość wyreżyserowała
i czuwała nad wszystkim, muzycznego wsparcia
udzieliła p. D. Późniecka - choć co do tego mamy
pewne wątpliwości, bo te długie anielskie włosy,
skrzydła…. ale anielski głos ją zdradził! Podsumowując: było, na co popatrzeć i posłuchać
– czekamy na kolejne jasełka za rok!
W sobotnie popołudnie 7 stycznia spotkaliśmy
się w podniosłej świątecznej atmosferze, by
wziąć udział w specjalnie przygotowanym programie artystycznym. Rozpoczęli spektaklem
bożonarodzeniowym uczniowie naszego gimnazjum, przygotowani przez p. R. Dołkowską i p.
D. Późniecką. Wprowadzili nas w świat wartości,
które powinny przyświecać w tych wyjątkowych,
podniosłych dla nas chwilach. Następnie zaprezentowali się rodzice i nauczyciele ze szkoły
podstawowej, przedstawiając tradycyjne jasełka
z udziałem aniołów, diabłów i świętej rodziny.
Była też okazja do wspólnego kolędowania przy
tradycyjnych polskich pieśniach bożonarodzeniowych. Mimo siarczystego mrozu atmosfera
podczas spotkania była naprawdę ciepła i przyjemna. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji tego spotkania – aktorom,
twórcom dekoracji, scenografii i strojów. Dziękujemy również widzom – bez Was nie udałoby się
stworzyć tak wyjątkowej atmosfery.
BAL NOWOROCZNY
W czwartek 5 stycznia odbył się długo oczekiwany bal noworoczny. Wzięły w nim udział
oddziały przedszkolne wraz z uczniami klas I-III,
a następnie starsi uczniowie z klas IV-VI. Tego
dnia, ze względu na swą dekorację, sala gimnastyczna przyjęła bajkowy wygląd. Uczestnicy
balu przebrani byli za ulubione postacie z bajek.
Nie brakowało księżniczek, motylków, rycerzy, policjantów czy piłkarzy. Wspólną zabawę
urozmaiciły także liczne zabawy i konkursy,
przeprowadzone przez animatorów. W salach
natomiast, na wszystkich uczestników balu,
czekał poczęstunek. Zabawa karnawałowa była
czasem rozrywki i wspaniałej zabawy w gronie
kolegów, koleżanek i nauczycieli.
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GODZINA KODOWANIA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Godzina Kodowania, organizowana w ramach
Tygodnia Edukacji Informatycznej jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną
do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. W tym roku
również my przyłączyliśmy się do akcji. Trzech
nauczycieli: p. K. Gomulska, p. J. Owczarczyk
i p. M Ryszko przeprowadziły zajęcia w ramach
Godziny Kodowania. Uczniowie z klasy IIa,
IIIb i koła informatycznego świetnie bawili się
jednocześnie poznając tajniki kodowania. Kodowaliśmy taniec elfów, a nawet wyzwaliśmy ich
na pojedynek taneczny. Uczniowie klas drugich
i trzecich uczestniczyli w ogólnopolskim programie powszechnej nauki pływania „Umiem
Pływać”. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Podstawowym celem projektu było opanowanie przez uczniów elementarnych sposobów
pływania lub doskonalenie tej umiejętności
oraz uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych pływania. Zajęcia odbywały
się dwa razy w tygodniu. Podczas 20. wyjazdów na basen uczniowie pod kierunkiem
instruktorów poznawali tajniki nauki pływania.
Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły
w zajęciach. Uczyły się w sposób odpowiedzialny
i bezpieczny korzystać z pływalni. Dziękujemy
opiekunom, którzy charytatywnie zadbali bezpieczeństwo uczniów.

Czwartek 19 stycznia był dniem wyjątkowo
uroczystym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Oa i Ob. W godzinach popołudniowych
w sali gimnastycznej odbyła się piękna uroczystość - Święto Babci i Dziadka. W kolorowo
udekorowanej sali zasiedli wspaniali goście:
babcie i dziadkowie, ale również rodzice i rodzeństwo naszych wychowanków. Czekały tam
już odświętnie ubrane i radosne wnuczęta.
„Rodzinne spotkanie pokoleń” rozpoczęło się od
uroczystego poloneza, który dzieci tańczyły najpiękniej jak potrafiły. W dalszej części wzruszeni
seniorzy z uwagą wysłuchali wierszy i piosenek
prezentowanych z ogromnym przejęciem przez
„małych artystów”, podziwiali tradycyjną polkę,
a także obejrzeli krótkie humorystyczne przedstawienie „Dziadek, stołek i rosołek”. Gromkie
brawa, uśmiechy babć, dziadków i wszystkich
zgromadzonych towarzyszyły występom przedszkolaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również prace plastyczne najmłodszych prezentowane w „Galerii portretów babć i dziadków”.
Po zakończeniu programu artystycznego dzieci
wręczyły kochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i do ucha wyszeptały
życzenia z serca płynące. Kolejna wspaniała
impreza odbyła się w naszej szkole w piątkowe
popołudnie 20 stycznia i przygotowały ją klasy
pierwsze. W pięknie udekorowanej sali, dzieci
wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały piękny program artystyczny. W większości
były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem.
Największy uśmiech na twarzach gości wywołał
taniec - twist, który dzieci wykonały specjalnie dla
swoich babć i dziadków. Oklaskom i radości nie
było końca, a na sali zapanowała prawdziwa euforia! „Familiadka dla Babci i Dziadka” to program
artystyczny przygotowany przez uczniów klasy
IIb. Było wiele śmiechu, zwłaszcza, że przedstawienie było w niewielkim stopniu reżyserowane
i na scenie wszyscy aktorzy improwizowali.
Oprócz przedstawienia Dziadkowie zostali zaproszeni na seans filmowy - były to scenki kabaretowe
w wykonaniu klasowych aktorów. Potem były
wręczane własnoręcznie wykonane prezenty
i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. I tak to wesoło i przyjemnie minęło nam
pierwsze półrocze… dziękujemy naszym paniom
i panom za to, że tak wiele i ciekawie dzieje się
w naszej szkole…

VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
WESOŁA NOWINA
22 stycznia w Gminnym Domu Kultury w Chrośli
odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastorałek Wesoła
Nowina! Jak co roku, wspólnie kolędowaliśmy
z mieszkańcami Gminy Dębe Wielkie. Wśród
reprezentantów szkół nie zabrakło również
naszych uczniów. W Przeglądzie brało udział
wielu uczestników (zespołów i wykonawców
indywidualnych), ale nasza reprezentacja bardzo się wyróżniała. Wśród laureatów znaleźli
się: Natalia Kalinowska, Julia Woźnica, Michalina Woźnica, Aleksandra Pawlak, Anna Dudzień
- kolęda: Znak pokoju - II miejsce, Chór naszej
Szkoły – kolęda: Oto o północy - III miejsce, Uczennice kl. III Iza Dębska i Gabrysia Mazur - III miejsce ,
Alicja Dębska i Julia Woźnica- wyróżnienie, Karolina Kulmińska i Fabian Szyjanowicz - kolęda:
Kling, Glöckchen klingelingeling… -wyróżnienie. Karolina Kulmińska oraz Fabian Szyjanowicz
wzięli również udział w V Przeglądzie Piosenek
Świątecznych i Zimowych w Językach Obcych
w Brzezinach gdzie zajęli II miejsce. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Elwira Budzyła

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
27 stycznia w hali sportowej odbył się apel
podsumowujący - to znak, że I półrocze roku
szkolnego 2016/2017 dobiegło końca. Ci, którzy
jeszcze niedawno - we wrześniu - przekroczyli
mury naszej szkoły, mogą z całą pewnością
stwierdzić, że odbyli już „chrzest bojowy”, a żacy
z klas III uświadomili sobie, że od egzaminu już
dzieli ich tylko kilka miesięcy i czas na solidne
przygotowanie do testów. Pan dyrektor podziękował wszystkim za współpracę, zarówno
uczniom, jak i nauczycielom czy pracownikom
obsługi, ale szczególnie wyróżnił uczniów klasy
IIIa oraz Ia za najwyższe wyniki w nauce i najlepszą frekwencję w bieżącym półroczu. Apel
stał się również doskonałą okazją do wręczenia
nagród w konkursach bibliotecznych. P. Bożena
Caban- Drzewińska podsumowała Adwentowy
Konkurs „Czy znasz pierwsze zdanie?” oraz
Konkurs Pięknego Czytania dla klas I, w którym
zwyciężyła Nina Malarecka z kl. Ia. Następnie
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Klaudia Góralska i Sebastian Gańko uhonorowali
zwycięzców za najładniejszy wystrój świąteczny
klasopracowni. I tu znów bezkonkurencyjna
była klasa IIIa, która swą niezwykle estetyczną
i pomysłową choinką „pobiła” rywali. Za wychowankami p. Sylwii Szymczak uplasowała się
klasa Ic pod opieką p. Sylwii Potapczuk oraz kl.
IIIb - p. Anny Sadowskiej. Podsumowano także
konkurs „Sienkiewiczowskie potyczki” przygotowany z okazji Roku Autora „Quo vadis”. Pierwsze
miejsce zajęły w nim ex aequo Natalia Wolak
i Paula Pobikrowska z kl. Ia. Z kolei w konkursie
na legendę o Dębem Wielkim najlepsi okazali się
Jakub Wincenciuk z kl. IIIa i Wiktoria Bryzek z kl.
IIa. Tak przedstawia się relacja z podsumowania

I półrocza. A co działo się wcześniej?

PROJEKT EDUKACYJNY
„EKO- GMINA DĘBE WIELKIE”.
W klasie IIb o profilu matematyczno - przyrodniczym przeprowadzono dwie innowacje
pedagogiczne: „Matematyka ciekawa i nie taka
trudna” pod opieką p. Ewy Miros oraz „EKOgmina Dębe Wielkie” pod kierunkiem p. Anny
Kalinowskiej. Odbyło się uroczyste zaprezentowanie efektów tego drugiego projektu
edukacyjnego, którego realizację przewidziano
na I półrocze. Uczniowie przedstawili owoce
swej pracy w obecności nauczycieli, dyrekcji
szkoły oraz wychowawcy oraz kolegów i koleżanek z innych klas. Przedstawiono, m. in. relację
z wycieczki do Oczyszczalni Ścieków w Dębem
Wielkim, wywiad z Wójtem Gminy Dębe Wielkie oraz z przedstawicielem lokalnej firmy
recyklingowej „KOMA”, a także innymi ciekawymi
wynikami obserwacji przyrodniczych, np. oceną
poziomu zanieczyszczenia powietrza za pomocą
skali porostowej czy stopnia kwasowości opadów. Dzięki fotoreportażowi zwrócono także
uwagę na problem nielegalnych wysypisk śmieci
na terenie gminy oraz podnoszono świadomość
ekologiczną, zwracając uwagę na konieczność
segregowania odpadów.
JASEŁKA
W przededniu zimowej przerwy świątecznej, zanim uczniowie wraz z wychowawcami
i nauczycielami zasiedli do klasowych spotkań
opłatkowych, wszyscy mieli okazję obejrzeć
jasełka, które łączyły w sobie elementy klasycznego przedstawienia oraz refleksji na temat tego,
jak ludzie współcześnie świętują Narodziny Zba-

wiciela. Dzięki uczniom pod opieką p. Renaty
Dołkowskiej i p. Doroty Późnieckiej przenosiliśmy się z Betlejem do centrum handlowego,
witaliśmy Chrystusa, ale i …Świętego Mikołaja,
którego strój znacznie różni się od szat biskupa
z Miry, słyszeliśmy o Jezusie, ale i … licznych promocjach…

Z ŻYCIA SZKÓŁ

odbieranie dramatycznej atmosfery tamtych
dni wszelkimi zmysłami. Następnie trzecioklasiści udali się do Mauzoleum Walki i Męczeństwa
w Alei Szucha – miejsca, gdzie gestapowcy
w bestialski sposób przesłuchiwali aresztowanych Polaków przywożonych z więzienia
na Pawiaku - oglądali, m. in. pokój esesmana,
salę zbiorowa dla więźniów, celę zwaną tramwajem czy izolatki.
KONKURSY I SUKCESY

W sobotnie popołudnie – 7 stycznia spektakl
bożonarodzeniowy został powtórzony. Następnie zaprezentowali się rodzice i nauczyciele ze
szkoły podstawowej, przedstawiając tradycyjne
jasełka z udziałem aniołów, diabłów i świętej
rodziny. Była też okazja do wspólnego kolędowania przy tradycyjnych polskich pieśniach
bożonarodzeniowych.
MUZEALNA LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU
Z pewnością można tak nazwać wycieczkę
zorganizowaną dnia 26 stycznia br. przez p.
Beatę Piraszewską. Uczniowie klas III odwiedzili
Muzeum Powstania Warszawskiego. Gimnazjaliści mogli poznać historię zrywu z 1 sierpnia 1944
roku, przebieg walk oraz skutki powstania. Multimedialny charakter tego muzeum umożliwił

Tradycyjnie także okres świąteczny to dobra
okazja do pochwalenia się umiejętnościami
lingwistycznymi i wokalnymi. V Przegląd Piosenek Świątecznych i Zimowych w Językach
Obcych odbywający się 20 stycznia w Brzezinach
zakończył się dla nas sukcesem - zdobyliśmy
I miejsce. Uczniowie naszego gimnazjum: Maksymilian Duczek, Patryk Ślusarczyk, Adrian
Konieczny, Michał Laskus, Wojciech Marzec,
Patryk Rygalski, Maciej Górski, Zuzanna Auch,
Natalia Kopeć, Natalia Miros, Wiktoria Piotrkowicz, Marta Morawska, Lena Jackowicz, Wiktoria
Bryzek, Karolina Woźnica pod opieką p. Emilii
Alaby i p. Doroty Późnieckiej wyśpiewali podium
niemiecką kolędą In der Weihnachtsbäckerei . Możemy się także pochwalić II miejscem
zdobytym w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” w Chrośli. Gratulujemy
uczniom i ich opiekunom!
Ferie zimowe zbliżają się do nas wielkimi krokami. Całej społeczności szkolnej życzymy
wobec tego miłego, aktywnego, ale przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Marlena Pilarska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
SŁODKIE MIKOŁAJKI
6 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej
w Cygance społeczność szkolna w odpowiedzi na propozycję Samorządu Uczniowskiego
włączyła się w coroczną akcję „Słodkie Mikołajki”. Została ona zorganizowana dzięki
pomocy Rodziców, którzy chętnie przygotowali przepyszne ciasta, pierniki, babeczki,
rogaliki. Wypieki zachwycały pięknym wykonaniem, cieszyły podniebienie smakoszy słodyczy.
Fundusze pozyskane ze sprzedaży ciast przeznaczone zostaną na cele klasowe. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem.
OZDOBY BOŻENARODZENIOWE
Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową wpisał
się w coroczną akcję naszej szkoły, której organizatorami były Panie: Danuta Piotrkowicz,
Katarzyna Krajewska i Ewa Krasnodębska. W tym
roku uczniowie przygotowali bardzo ciekawe
prace plastyczne wykonane z różnorodnych
materiałów. Każda z prac (m.in. świąteczne stoiki, choinki, bomki, szopki, aniołki) wyróżniała
się oryginalnością i wykonana była z niezwykłą
starannością. Ozdoby zachwycały oglądających.
Każda ze zgłoszonych prac otrzymała nagrodę.
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
10.12.2016 r. w naszej szkole odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy i warsztaty artystyczne
pod kierunkiem artysty plastyka p. Emilii Antoniewskiej z Lublina. Nauczyciele mogli wykazać
się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Efektem kilkugodzinnych warsztatów były piękne
anioły i bombki z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Wytworami artystycznymi obdarowaliśmy wzruszonych Darczyńców i Sympatyków
naszej Szkoły.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
DLA DZIECI I RODZICÓW
13.12.2016 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Mądre rozwiązywanie konfliktów”,
których celem było poznanie zasad skutecznej komunikacji, przedstawiania swoich racji
i umiejętności słuchania drugiej osoby. Dzieci
zastanawiały się nad różnymi sposobami rozwiązywania konfliktów ze zwróceniem uwagi
na sygnały niewerbalne i emocje towarzyszące
trudnym sytuacjom. W tym dniu odbył się również warsztat dla rodziców, dotyczący treningu
umiejętności wychowawczych. Trener zwrócił
szczególną uwagę na potrzebę akceptacji, ustalenie zasad i pożądanych zachowań u dzieci, co
stanowi podstawę przy rozwiązaniu konfliktów
rodzic-dziecko. Warsztaty profilaktyczne zrealizowane zostały dzięki wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
ŚWIEĆ GWIAZDECZKO, MAŁA ŚWIEĆ…
– SPOTKANIE WIGILIJNE
20 grudnia Społeczność Szkoły świętowała
Wigilię wraz z zaproszonymi Gośćmi: p. Krzysztofem Kalinowskim Wójtem Gminy Dębe Wielkie,
p. Mirosławem Siwikiem – Przewodniczącym
Rady Gminy, Księdzem Proboszczem Zenonem
Wójcikiem, p. Teresą Pudłowską – dugoletnim Dyrektorem Szkoły, p. Andrzejem Gańko
– Komendantem OSP w Cygance, Wolontariuszami z Fundacji EBU, Aktorami Teatru Dużych
Lalek PIANKA, Rodzicami i Dziadkami naszych
Uczniów. Teatr Szkolny zaprezentował przedstawienie jasełkowe, po którym poproszono
o bis. Piękne życzenia bożonarodzeniowe oraz
wspólne kolędowanie wytworzyły ciepłą i radosną atmosferę. Spotkanie wigilijne zakończono
poczęstunkiem, który przygotowali Rodzice

i Dziadkowie naszych Uczniów, zaś pysznymi pierogami obdarowała nas p. Ewa Szulim z „Zajazdu
pod Dębem“.
WOŚP W CYGANCE
Społeczność SP w Cygance włączyła się w akcję
WOŚP. Samorząd Szkolny zorganizował w przede
dniu Orkiestry szkolną akcję, podczas której
nie tylko kwestowano, ale także przygotowano
setki czerwonych serduszek metodą origami.
Jako symbol solidarności i wsparcia, ozdobiły
szkolne korytarze dając okazję wykazać się także
najmłodszym uczniom. Teatr Szkolny, Aktorzy
Teatru Dużych Lalek PIANKA i Opiekunowie – p.
Karolina Buta i Danuta Piotrkowicz, przygotowali
dramy teratralne. Szkolni Wolontariusze WOŚP,
p. Małgorzata Wachowicz i Danuta Piotrkowicz,
brali udział w niedzielnej kweście (15 stycznia
2017 r.) przy Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Przeliczone w Sztabie
WOŚP skarbonki z Cyganki zawierały 1.629 zł
i 60 gr. Głównym Organizatorem WOŚP w Gminie Dębe Wielkie była Pani Anna Piotrkowicz.
Serdecznie dziękujemy Uczniom, Nauczycielom
i Pracownikom Szkoły, Rodzicom oraz Mieszkańcom, tym Dużym i Małym, za udział w niedzielnej
kweście w Cygance. Szczególne podziękowania
kierujemy do Księdza Proboszcza Zenona Wójcika za wielką życzliwość i wsparcie okazane
Szkolnym Wolontariuszom WOŚP.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar szkolnych uroczystości. To
szczególne święto celebrowaliśmy 19.01.2017
r. Zgromadzonych Gości przywitała Dyrektor
Szkoły Małgorzata Wachowicz. Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuki w montażu
słowno-muzycznym. Dzieci klas OP, I-III dekla-

mując wiersze i śpiewając piosenki, złożyły
swoim ukochanym Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, okazując w ten sposób swoją
wdzięczność i szacunek. Część artystyczną
wzbogaciły Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu Teatru Szkolnego, Opiekunów i Aktorów
Teatru ‚PIANKA. Dzieci obdarowały przybyłych
Gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez Rodziców. Babcie
i Dziadkowie z dumą i radością obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu wnucząt.
MOŻESZ WIĘCEJ AKCJA NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
Społeczność naszej Szkoły bierze udział w akcji
MOŻESZ WIĘCEJ, na rzecz niepełnosprawnych
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie. Organizatorem tej pięknej idei jest
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Akcja polega na zbieraniu plastikowych
nakrętek, z których dochód przekazywany jest
na rehabilitację chorych dzieci. Inicjatorem szkolnej akcji jest p. Ewa Gańko – Przewodnicząca Rady
Rodziców. Za dotychczasowe działania otrzymaliśmy podziękowanie od Zarządu Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym MOŻESZ
WIĘCEJ. Akcja trwa nadal.
VI GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK WESOŁA NOWINA
22.01.2017 r. mali aktorzy z Teatru Szkolnego
wraz z Opiekunami i Aktorami Teatru Dużych
Lalek PIANKA wzięli udział w VI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek WESOŁA NOWINA. Był
to występ gościnny naszych Uczniów na zaproszenie p. Renaty Karpińskiej Dyrektora Domu
Kultury w Chrośli. Dziękujemy za zaproszenie
oraz ciepłą atmosferę i podziękowania.
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INAUGURACJA ROKU KOŚCIUSZKOWSKIEGO
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Od lewej: dr Leszek M. Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji
Kościuszkowskiej, p. Maria Koc – Marszałek Senatu RP, dr Monika
Małopolska, Damian Foryś, Marta Siporska, mgr Danuta Piotrkowicz

26 stycznia Delegacja Szkoły w składzie:
Marta Siporska – Młodzieżowa Rada Gminy
Dębe Wiel-kie, Damian Foryś – Samorząd
Uczniowski, Opiekunowie SU – mgr Danuta
Piotrkowicz i dr Monika Małopolska oraz Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły, uczestniczyła
w Inauguracji Roku Kościuszkowskiego w Warszawie. Organizatorami uroczystości byli: Polska
Fundacja Kościuszkowska, Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. Obchody rozpoczęło złożenie
kwiatów przez delegacje szkół i organizacje społeczne przy urnie z sercem Tadeusza Kościuszki

na Zamku Królewskim. Następnie miały miejsce Obrady Wszechnicy Kościuszkowskiej
w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wykład
inauguracyjny dotyczący relacji Tadeusza
Kościuszki z rodziną Czartoryskich wygłosił prof.
dr hab. Marian Marek Drozdowski. Uczestnicy
Wszechnicy m.in. dyskutowali o planowanych
obchodach Roku Kościuszkowskiego. Prezes
Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Marek Krześniak poprosił nas o zaprezentowanie po-djętych
i planowanych działań wokół Patrona Szkoły
Podstawowej w Cygance.
W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki rok
2017 Sejm Rzeczypo spolitej Polskiej ogło-sił
Rokiem Tadeusza Kościuszki.
JASEŁKA – 29 STYCZNIA
Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu
Teatru Szkolnego przyciągnęło do Remizy
OSP w Cygance ogromną widownię. Przyszli
Rodzice, Dziadkowie, Mieszkańcy naszej miejscowości i Sympatycy Szkoły. W spotkaniu
uczestniczyli Panowie Jan Wieczorek Sołtys
Cyganki i Marcin Grabarczyk Radny Gminy Dębe
Wielkie. Na Jasełka przybył także Mikołaj Druh,
który opowiedział o zagrożeniach, jakie niesie czad i zachęcił do montowania czujników
pomiaru dwutlenku węgla. A jak na Mikołaja
przystało, rozdawał wszystkim słodycze.
Następnie, przy muzyce bożonarodzeniowej

degustowaliśmy pyszne
ciasta
przygotowane
przez Mamy i Babcie.
Serdecznie
dziękujemy
Gościom
za spotkanie i hojność
do szkolnej skarbonki.
Występ naszych zdolnych Uczniów Aktorów,
Opiekunów Szkolnego
Teatru – p. Danutę Piotrkowicz i p. Karolinę Butę
i Aktorów Teatru Dużych
Lalek PIANKA zasłużył
na gromkie brawa i zebrał
fundusze na koncert profilaktyczny w wykonaniu Dziecięcej Orkiestry Dni Naszych.
Bardzo dziękujemy Druhom z OSP w Cygance
i Rodzinom naszych Uczniów za słodkie stoły
i świetne przygotowanie Remizy na przyjęcie
Gości Jasełkowych.
DĘBSKA GALA SPORTU 2017
29 stycznia na Dębskiej Gali Sportu 2017 zostały
wręczone nagrody najlepszym sportowcom
z dębskich szkół podstawowych i gimnazjum. Ze
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance
nominowanych do odznaczeń za osiągnięcia
sportowe uzyskane w 2016 roku było dwoje
uczniów: Aleksandra Piotrkowicz (Kategoria

OPEN) i Szymon Ostrowski (Kategoria Szkoły
Podstawowe Najlepszy Sportowiec).
Kapituła w składzie: Panowie: Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie i Rafał Wtulich
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonali ceremonii wręczenia dyplomów
i statuetek utalentowanym dzieciom i młodzieży
z terenu Gminy Dębe Wielkie.
Gratulujemy wysokich osiągnięć i życzymy młodym sportowcom dalszych sukcesów!

dr Monika Małopolska
Nauczyciel SP w Cygance

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem...
Nic zatem dziwnego, że w Rudzie wszyscy z utęsknieniem wyczekują ferii i zaklinają Panią Zimę,
aby została jak najdłużej i pozwoliła na wesołe,
beztroskie harce po półrocznej ciężkiej pracy.

zapełniły się rycerzami, księżniczkami, dzielnymi
herosami, misiami, damami i ....wieloma innymi
postaciami, których niestety nie znam z imienia(
wiek ma swoje prawa). Zabawa była przednia,
a liczne konkursy dodatkowo uatrakcyjniały
imprezę.
WYCIECZKI

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU
Podsumowanie pierwszego semestru już
za nami, jedni się cieszą i zbierają pochwały, inni…
muszą przysiąść fałdów i nadrobić zaległości (tym
współczujemy, oj, współczujemy). Gratulujemy
wyników i życzymy dalszych sukcesów: Magdalenie Dębickiej z klasy IV (śr.4,9), uczennicom
klasy V - Zuzannie Garbeckiej (śr.5,18), Aleksandrze Gocman (śr. 5,09), Małgorzacie Kwasiborskiej
(śr.4,91), Wiktorii Łojek (śr.4,91), Klaudii Płochockiej (śr.4,82) oraz szóstoklasistkom - Zycie Kocak
(śr.5,2) i Elizie Serafin (śr.4,90). Podziwiamy
uczniów ze 100% frekwencją - Jakuba Zabłockiego (I ), Antoniego Okoniewskiego (IIb),
Aleksandrę Larkowską (IV) i Klaudię Rogulską
(V). Gratulujemy samodyscypliny i dobrego zdrowia. Na pochwałę zasługują również Patrycja
Górecka z klasy szóstej - zdobywczyni III miejsca
w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Czytam,
bo lubię” oraz Klaudia Płochocka - wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Powiat
miński - wymarzone miejsce na wakacje w zgodzie z naturą”. Podczas Dębskiej Gali Sportu tytuł
najlepszego zawodnika i statuetkę I stopnia otrzymała Natalia Sasin (kl.VI).
GRAMY Z WOŚP
Ja pomogę Tobie, Ty pomożesz mi, razem jest
łatwiej żyć …
Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych.
Z radością i olbrzymim zaangażowaniem przystępujemy do licznych akcji charytatywnych.
Pisaliśmy, niosące otuchę, listy do chorych
dzieci w ramach „Marzycielskiej Poczty”. Z entuzjazmem zbieraliśmy grosiki, powiększając Górę
Grosza. Graliśmy z Jurkiem Owsiakiem i jego dru-

żyną gorących serc, zbierając fundusze na godną
opiekę medyczną dla seniorów i sprzęt ratujący
życie i zdrowie dzieci. Pomyśleliśmy również
o dzieciach z Angoli i w ramach akcji UNICEF
„Kolory Świata” zorganizowaliśmy kiermasz
lalek. Lalki zostały specjalnie na ten cel uszyte
przez dzieci i ich rodziny. Naszym uczniom
dostarczyło to wiele radości i bezcennych wspomnień, a wielu angolskim dzieciom podarujemy
życie. Czyż może być coś piękniejszego niż taki
dar serca?! Lalki były tak piękne, że bez trudu
znalazły nabywców, a dochód z akcji wywołał
uśmiech na twarzach organizatorów - udało się
zebrać – 1420zł!!!
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Niechaj dziadek z babcią tak nam
długo żyją,
póki komar i mucha morza nie
wypiją...
Uroczyste obchody Dnia Babci
i Dziadka w naszej szkole maja
już długą tradycję. To święto jednakowo mocno kochają i dzieci,
i babcie, i dziadkowie. Niesie ono
ze sobą mnóstwo pozytywnych
emocji, wzruszeń i dobrej energii.
Dla dziadków i babć wnuki stanowią najpiękniejszy prezent od
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losu. Z dumą i zadowoleniem prezentują upominki, które w tym dniu od nich dostają, a łezka
w oku mówi wszystko. Śmiało można powiedzieć, że tego dnia miłość unosi się w powietrzu.
Tak było i w tym roku. Występy dzieci spotkały się
z wielkim aplauzem. Błyskały flesze aparatów,
dłonie, trzymające kamery, drżały, uśmiechy nie
znikały z twarzy. Dla takich chwil warto pracować! Takie momenty warto celebrować!
BAL KARNAWAŁOWY
„W karnawale, w karnawale przystrojone wszystkie sale.
Dookoła przebierańcy, każdy skacze, każdy tańczy...”
Nie inaczej było 2 stycznia podczas balu karnawałowego w naszej szkole. Szkolne korytarze

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”
Wyjazdy to zawsze radość dla uczniów. Nie tylko
bawią i uczą, ale też pozwalają na urozmaicenie nauki i oderwanie się od szkolnej ławki.
Rozwijają zainteresowania, wzbogacają wiedzę,
integrują, rozwijają osobowość.
W ostatnim czasie nasi uczniowie odwiedzili
Centrum Nauki Kopernik, Wesołą Planetę. Kolorado, kino Mikroklimat w Mrozach i kino Kurtyna
w Sulejówku, obejrzeli spektakl „Doktor Dolittle” oraz poszerzyli swoja wiedzę przyrodniczą,
uczestnicząc w seansach Kina Sferycznego.
Wielu naszych uczniów posiada zdolności
artystyczne. Dowodzą tego występy podczas
szkolnych uroczystości oraz udział w różnych
konkursach. Olbrzymia popularnością cieszył
się, zorganizowany przez SU, konkurs na najpiękniejszy łańcuch choinkowy. Pomysłowość
twórców pozytywnie zaskoczyła organizatorów
i członków jury. Zainteresowanie Konkursem
Śpiewania i Grania Kolęd też było bardzo duże,
a poziom wykonawców niezwykle wysoki.
Grupa dzieci z klasy I zaprezentowała utwór”
Świecą gwiazdki nad stajenką” podczas wspólnego gminnego kolędowania „Wesoła Nowina”.
Szkoła w Rudzie tętni życiem, dzieje się tam
wiele, nie sposób o wszystkim napisać w tak
krótkim tekście. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji na stronie
szkoły: http://spruda.szkolnastrona.pl/
Elżbieta Zgódka

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
Połowa roku szkolnego już za nami. W ostatnich
tygodniach nasza szkoła zorganizowała wiele
ciekawych imprez, a także brała udział w różnych wydarzeniach pozaszkolnych. Udało nam
się sprostać wielu wyzwaniom.
SPOTKANIA WIGILIJNE
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele społeczności naszej szkoły zostali
zaproszeni przez Wójta Gminy Dębe Wielkie
na spotkanie wigilijne, które odbyło się w Dębem
Wielkim w restauracji Dębianka dnia 15 grudnia 2016 r. z udziałem wielu znakomitych gości,
w tym rodziców. Uroczystość rozpoczął wójt
Krzysztof Kalinowski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych, głos zabrała także
dyrektor naszej szkoły pani Renata Osica-Duszczyk. Podczas tej imprezy wystąpili nasi
uczniowie, którzy zaprezentowali przedstawienie „Wigilia”. Na profesjonalnie zaaranżowanej
i pięknie udekorowanej scenie nasi imponująco
ucharakteryzowani aktorzy wcielili się w role
domowników przygotowujących się do kolacji wigilijnej. Wystąpili: Adrian Banach (kl. IV),
Kacper Borkowski (kl. VI), Adrian Jenda (kl. III),
Pola Krzos (kl. VI), Małgorzata Krzyżewska (kl. V),
Katarzyna Lewandowska (kl. VI), Alan Popławski (kl. VI), Sylwia Suchocka (kl. VI), Ewa Woźnica
(kl. VI). Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie strojów
i dostarczenie rekwizytów.
Sztuka ukazywała relacje międzypokoleniowe
w rodzinie, jakie można dziś zaobserwować
w szybko zmieniającym się świecie, w którym
rodzice są zapracowani, a młodzież zajęta jest
własnymi sprawami, intensywnym korzystaniem
z internetowych mediów społecznościowych lub
grami komputerowymi i w którym następuje
erozja uczuć i więzi rodzinnych. Inscenizacja
podkreślała nieprzemijalność wartości i tradycji,
wychowawczą rolę rodziców, dziadków i innych
bliskich. Oprócz tego dzieci zaśpiewały piosenki
przy akompaniamencie skrzypiec (Edyta Mazaj,
uczennica kl. V), fletu prostego (Agata Gałązka,
uczennica kl. VI) i gitary (pani Dorota Późniecka).
Aktorzy, instrumentalistki i śpiewacy z naszej
szkoły znakomicie poradzili sobie z pokonaniem
tremy i zachwycili publiczność, która doceniła
wysoki poziom występu i nagrodziła artystów
gromkimi brawami. Splendoru dodał spotkaniu

proboszcz parafii w Dębem Wielkim, ks. prałat płk Sławomir Żarski, który akompaniował
na akordeonie podczas wspólnego śpiewania
kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Dopełnieniem uroczystości było dzielenie się opłatkiem i wzajemne
składanie sobie życzeń bożonarodzeniowych.
21 grudnia w naszej szkole z udziałem pani
Dyrektor, nauczycieli, pracowników i uczniów
odbyło się spotkanie przedświąteczne. W szkole
zapanowała miła, ciepła atmosfera Świąt Bożego
Narodzenia. Przy pięknym akompaniamencie
skrzypcowym uczennicy klasy V Edyty Mazaj
śpiewaliśmy kolędy. Na zakończenie uczniowie
klasy IV wręczyli nauczycielom wykonane przez
siebie choinki.
BAL KARNAWAŁOWY
W sobotę 14 stycznia w naszej szkole odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci. Impreza obfitowała
w wiele atrakcji towarzyszących pląsom przebierańców w sali gimnastycznej. Dla utrudzonych
tanecznymi szaleństwami dzieci rodzice przygotowali poczęstunek. Lubiący ozdoby mieli do
dyspozycji stoisko z wyrabianiem kotylionów, dla
wielu ogromną atrakcją było malowanie twarzy.
Miłośnicy quizów językowych mogli sprawdzać
swoją wiedzę na stoisku z zagadkami i łamigłówkami językowymi. Na pamiątkę można było
zrobić sobie zdjęcie z Elsą z Krainy Lodu. Oczywiście przeprowadzony również został Konkurs
na Najpiękniejsze Przebranie, w którym wzięło
udział 80 uczestników. Nagrodziliśmy w nim
ponad 20 dzieci, a pozostałe otrzymały słodkie upominki. Rada Rodziców przygotowała dla
wszystkich uczniów paczki ze słodyczami. Równocześnie trwała zbiórka dla WOŚP, w której
pomagali uczniowie klasy V; czerwone serduszka
dodatkowo ozdabiały uczestników balu. W sali
gimnastycznej zabawę prowadziła pani Elżbieta
Walczak z pomocą uczniów klasy VI. Było super!
Imprezę organizowali: p. Elżbieta Kąkol, p. Ewa
Majewska, p. Jadwiga Migacz-Banach, p. Tomasz
Rycharski, p. Renata Sokół, p. Elżbieta Walczak.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dnia 19.01.2017 r. przybyli do naszej szkoły
zacni goście — Babcie i Dziadkowie. Uroczystość
związana z ich świętami — Dniem Babci i Dniem
Dziadka — była przygotowana w sali gimnastycznej. Dzieci z kl. 0-III przedstawiły wiersze
i piosenki mówiące o wzajemnej miłości wnu-

cząt i dziadków. Dwie uczennice zagrały koncert
— Julia Bachleda na flecie i Jagoda Komorowska na keyboardzie. Na zakończenie występu
zatańczyła grupa taneczna Flash Dance złożona
z uczennic naszej szkoły. Uczniowie obdarowali
gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.
W pięknie udekorowanej sali przy herbacie,
kawie i ciasteczkach, przygotowanych przez jak
zwykle niezawodną Radę Rodziców, oraz pysznych ciastach, upieczonych przez dzieci i ich
mamy, wspólnie spędziliśmy czas. Było dużo
śmiechu, radości i rozmów przy muzyce nieco
„retro”. Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dziadków i wnucząt w parach, między
innymi „Zgadnij, co to jest?”, przewijanie kłębka
nitki na czas i taniec w parach. Takie imprezy środowiskowe wzmacniają więzi i uczą wzajemnego
szacunku i wrażliwości. Nad całością czuwali p.
Renata Osica-Duszczyk, p. Anna Bylinka, p. Barbara Sabak, p. Bogusława Rosłaniec, p. Piotr
Zgódka oraz p. Anna Adamowicz.
WESOŁA NOWINA
Zespół reprezentujący naszą szkołę wziął udział
w VI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Wesoła
Nowina”, który odbył się 22 stycznia w Gminnym
Domu Kultury w Chrośli. W trakcie konkursu
można było podziwiać występy wykonawców indywidualnych i reprezentantów szkół
z gminy Dębe Wielkie, a także spoza jej granic.
W jury zasiadała również Dyrektor naszej skzoły
Renata Osica-Duszczyk. Nasi uczniowie zdobyli

I miejsce w kategorii „KLASY IV-VI”: Edyta Mazaj
i Małgorzata Krzyżewska z klasy V, oraz II miejsce
w kategorii „KLASY I-III”: uczniowie z klasy II —
Jagoda Komorowska, Agata Gałązka, Szymon
Gałązka, Nikodem Bajera, Marcin Gruszka, Piotr
Mazaj, Oliwia Kąkol, Michalina Józefczak, Julia
Bachleda.
W niedzielę 29 stycznia przedstawiciele naszej
szkoły wzięli udział w parafialnym kolędowaniu
w Gliniance. Wystąpili nauczyciele z pastorałką
„Bardzo cicha noc” oraz zespół flecistów (Adrian
Banach, Jakub Mazaj, Agata Gałązka, Martyna
Nowak, Sylwia Suchocka, Nikola Lewandowska,
Edyta Mazaj, Ewa Woźnica, Laura Piskorz) i wokalistka Małgosia Krzyżewska.
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Moja
zdrowa przyszłość”. Uczniowie biorą udział
w kolejnych zajęciach z trenerem, podczas których poznają zasady właściwego odżywiania się
i zdrowego trybu życia. Projekt jest wspomagany
finansowo przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie.
W najbliższym czasie planujemy zmianę mebli
w oddziale przedszkolnym dzięki wsparciu pieniężnemu z Funduszu Sołeckiego naszej wsi.
Przed nami nowe cele i zadania, o których
będziemy informować na łamach kolejnego
numeru „Biuletynu”.
Tomasz Rycharski
Nauczyciel języka polskiego
SP w Górkach

PRZEDSZKOLE GMINNE
Dyrektor, Rada Pedagogiczna wraz z dziećmi
witają serdecznie czytelników Biuletynu Informatycznego Gminy Dębe Wielkie w Nowym
Roku, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności
na cały rok.
U nas, jak zawsze dzieje się wiele ciekawego.
Od 28 listopada do 09 grudnia, jak co roku
zbieraliśmy monety na Górę Grosza. 06 grudnia
przedszkolaków tradycyjnie odwiedził św. Mikołaj, który obdarował dzieci słodkimi upominkami.
W tym dniu odbyło się również przedstawienie
teatralne pt. „Święta tuż, tuż”, które przybliżyło
nas do okresu Bożego Narodzenia. Kolędowanie przy choince z rodzicami i zaproszonymi
gośćmi odbyło się 14 grudnia. Uroczystość ta
rozpoczęła się od „Jasełek” przedstawionych
przez dzieci z grupy starszej. Następnie wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Świąteczną atmosferę
wśród dzieci „rozbudził” jeszcze bardziej dźwięk
dzwoneczka przepowiadającego wizytę św.
Mikołaja. Radość na twarzach przedszkolaków
z otrzymanych prezentów była przeogromna.
Dwa dni później, 16 grudnia „Starszaki”

przedstawiły „Jasełka” dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim. 21 grudnia
witaliśmy pierwszy dzień astronomicznej zimy.
Z tej okazji w przedszkolu „królował” kolor
biały. Na początku stycznia w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Kolorowe
stroje dzieci, niektóre uszyte przez rodziców spe-

cjalnie na tę okazję wprowadziły dzieci w świat
bajek. Były: wróżki, biedronki, baletnice, piraci,
strażacy itp. oraz Pani Wodzirej, która poprowadziła cały bal. Atrakcji na balu było wiele: zawody
sprawnościowe, konkursy. Każde dziecko
miało szansę wziąć udział w jednej z tych atrakcji i otrzymać nagrodę. W przerwie balu dzieci
miały słodki poczęstunek, w przygotowanie
którego włączyli się rodzice. Zabawa dzieci
została uwieczniona na zdjęciach. 18 stycznia
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka. Tego dnia, dzieci poznały historię pluszowego misia, miały również okazję przynieść
do przedszkola pluszowych przyjaciół Kubusia
Puchatka i pobawić się nimi z dziećmi. Kolejna
miła uroczystość w naszym przedszkolu odbyła
się 19 stycznia (w grupie „Maluszków”) i 20
stycznia (w grupie „Starszaków”) z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Dzieci z obu grup starały się, aby
ten dzień dziadkowie mile wspominali. Przedstawiły program artystyczny, w którym były
wiersze, piosenki, życzenia płynące z serca i przygotowane przez dzieci upominki dla kochanych

Dziadków. Mamy nadzieję, że ten dzień zostanie
Babciom i Dziadkom na długo w ich pamięci. Jak
co roku wzięliśmy udział w VI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”
w Domu Kultury w Chrośli. W konkursie Antonina Turkowicz (grupa „Starszaków”) otrzymała
wyróżnienie za zaśpiewanie kolędy „Przybieżeli
do Betlejem”. 26 stycznia w grupie „Maluszków”
odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
Możemy poszczycić się udziałem naszego
przedszkola w Ogólnopolskim konkursie pt.
„Zaczytane przedszkole” organizowanym przez
Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,
który rozpoczął się 16 stycznia, a zakończy się 30
września.

Joanna Najmrodzka
Nauczyciel Przedszkola Gminnego
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WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

25 756 47 46

146

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 56

156

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 56

156

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Główny księgowy ds. oświaty

Maria Wojciechowska

25 756 47 54

133

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz Gminnego Ośrodka Kultury

Maria Lewandowska

25 756 47 33

133

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 33

133

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 32

132

Podinspektor ds. płac jednostek oświatowych

Dorota Żebrowska

25 756 47 54

133

Starszy inspektor

Miłosława Kaska

Referent ds. księgowości oświatowej

Barbara Lipińska

25 756 47 54

133

Starszy inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

Podinspektor

Monika Czerwińska

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

Podinspektor

Mariola Antosiewicz

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 38

138

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

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 33

133

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

Starszy pracownik socjalny

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 28

128

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

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

Teresa Dobosz

25 756 47 38

138

Podinsp.ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 44

144

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 27

127

Renata Sikora

Starszy Księgowy

Olga Sekuła

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta Nowak

25 756 47 53

153

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

Edyta Wolińska

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

Pomoc aministracyjna

Monika Grzenda

25 756 47 50

150

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

Insp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 52

152

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 52

152

Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

Michał Pieńkowski

25 756 47 49

149

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Beata Bartnicka

25 756 47 44

144

25 756 47 45

145

25 756 47 49

149

SAMODZIELNE STANOWISKA DS. OŚWIATY
Główny specjalista ds. oświaty

Halina Drzazga
ZESPÓŁ TECHNICZNY

Inspektor. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

Pracownik gospodarczy

Paweł Trąbiński

Pracownik gospodarczy

Grzegorz Woźnica

Pracownik gospodarczy

Jacek Kotowski

Pracownik gospodarczy

Stefan Siporski

Pracownik gospodarczy

Artur Kowalski

VI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
Już po raz szósty wspólne kolędowanie
z „Wesołą Nowiną” odbyło się w Gminnym
Domu Kultury w Chrośli. W niedzielne południe
22 stycznia w przeglądzie wzięli udział mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie oraz reprezentanci
Szkół z Rudy, Górek, Dębego Wielkiego, dzieci
z przedszkola gminnego w Dębem Wielkim
i przedszkoli niepublicznych. Gościliśmy również
dwie grupy ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach.
Organizatorów przeglądu w postaci Wójta Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego, Radnej
Renaty Karpińskiej, Katarzyny Rek oraz Zarządu

Domu Kultury w Chrośli cieszy fakt, że „Wesoła
Nowina” zdobywa popularność także poza granicami naszej gminy. Witając przybyłych gości
Organizatorzy zaznaczali fakt, że Nasz przegląd
to przede wszystkim okazja do wspólnego kolędowania, miłego spotkania i zabawy, a dopiero
na końcu rywalizacji.
W przeglądzie wzięło udział 28 wykonawców
(zespołów oraz uczestników indywidualnych),
Przegląd Kolęd poprowadziła Oliwia Karpińska wraz z Julią Kalinowską. Trudnego zadania
oceny świetnie przygotowanych uczestników

25 756 47 57
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KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rafał Wtulich

728 473 959

Anna Piotrkowicz

25 756 47 35
735 553 555

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

Specjalista ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy
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SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główny Księgowy

Specjalista pracy z rodziną

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

25 756 47 59

podjęło się jury w składzie: Pan Mirosław Siwik
Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie, Pani
Olga Laskowska Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim, Pani Renata Osica – Duszczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach,
Pani Marta Woźnica Animator Teatru Dzieci
i Młodzieży, Pan Leszek Woźnica Przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Gminy Dębe Wielkie oraz
Pani Renata Dołkowska nauczyciel katechezy.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostały
nagrodzone juz tradycyjnie statuetką grającego
anioła. Przyznano następujące nagrody w czterech kategoriach :
PRZEDSZKOLA i KLASY „0”
Wyróżnienia: „Motylki” z Niepublicznego Przedszkola „U Cioci Ewy”, „Krasnale” z Niepublicznego
Przedszkola „U Cioci Ewy”, Antonina Turkowicz
z Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim
Miejsce 1: „Biedronki” z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”
Miejsce 2: Magdalena Woldańska z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”
Miejsce 3: Alicja Siwak i Julia Rucińska z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy”
KLASY I-III
Wyróżnienia: Halszka Rębkowska, „Kolorowe
Nutki”, Zespół Szkół w Stojadłach
Miejsce 1: „Śpiewające Orły” Zespół Szkół w Stojadłach
Miejsce 2: Dzieci z kl.II Szkoły Podstawowej w Górkach.
Miejsce 3: Izabela Dębska i Gabrysia Mazur (Świetlica w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim)
KLASY IV – VI
Wyróżnienia: Julia Woźnica, Alicja Dębska, Karolina Kulmińska i Fabian Szyjanowicz Szkoła
Podstawowa w Dębem Wielkim
Miejsce 1: Edyta Mazaj i Małgorzata Krzyżewska
ze Szkoły Podstawowej w Górkach
Miejsce2: „Wesołe Nutki” Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
Miejsce 3: Chór ze szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
GIMNAZJA, DOROŚLI I GRUPY MIESZANE:
Wyróżnienia: Zespół z Gimnazjum w Dębem Wiel-

kim (Oliwia Blinka, Sebastian Gańko, Karolina
Koźluk, Klaudia Jadczak, Weronika Grądzka),
Oliwia Blinka, Weronika Grądzka, Sebastian
Gańko, Katarzyna Pazio
Miejsce 1: Góreccy Kolędnicy
Miejsce 2: Uczniowie z Gimnazjum w Dębem
Wielkim (opiekun grupy Pani Emilia Alaba)
Miejsce 3: Katarzyna Mazurowska
Zostały przyznane dwa specjalne wyróżnienia od organizatorów: Dla „Kolorowych Nutek”
z Zespołu Szkół w Stojadłach za przepiękne
wykonanie utworu „Kołysanka” oraz dla Pani
Doroty Późnieckiej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim za przygotowanie
i akompaniament dla wielu grup i solistów.
Nagroda specjalna powędrowała do Izabeli
Dębskiej i Gabrysi Mazur (Świetlica w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim) za oryginalne stroje,
urok osobisty oraz wdzięczne wykonanie utworu.
Jak co roku zostały przyznane nagrody książkowe za najlepszy strój kolędnika.
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
uczestników poprowadziły dzieci z grupy Malarskiej z Rudy pod opieką Pani Marty Verjans.
W trakcie obrad Jury wystąpiły dzieci z Teatru
Szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, prezentując jasełka.
Zaśpiewały również nasze niezastąpione Panie
ze stowarzyszenia „ Wrzosowianie”.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc
finansową i organizacyjną VI Przeglądu Kolęd
i Pastorałek: Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury,
Elżbiecie Bober , Leszkowi Woźnicy, Zdzisławowi Rek, Juli Kalinowskiej, Oliwii Karpińskiej,
Januszowi Karpińskiemu, Marcie Verjans oraz
wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji
wydarzenia.
Zapraszamy serdecznie już za rok
z Wesołą Nowiną!
Renata Karpińska

