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AKTUALNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie

Okres minionych wakacji to dla wielu
czas odpoczynku i nabierania sił do dalszej

pracy. W gminie Dębe Wielkie obfitował
w wydarzenia kulturalne i sportowe ale
był też czasem prowadzenia inwestycji.
Zakończyły się prace przy budowie nowego
budynku przedszkola w Dębem Wielkim,
rozpoczęła się budowa kolejnej części sieci
wodociągowej. Kilka inwestycji zostało
przygotowanych i we wrześniu ruszy przebudowa ulicy Szkolnej i Strażackiej w Dębem
Wielkim, budowa sieci kanalizacyjnej w ul.
Parkowej w Aleksandrówce oraz modernizacja drogi w Celinowie w kierunku Glinianki.
Wakacje to też czas intensywnych remontów

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

Wykaz Zebrań Wiejskich w sprawie
Funduszu Sołeckiego w Gminie Dębe Wielkie
SOŁECTWO

Miejsce Zebrania Wiejskiego

7 września 2017 r. godz. 1830

Dębe Wielkie Wschód
ul. Strażacka 3

Urząd Gminy Dębe Wielkie

8 września 2017 r. godz. 1730

Choszczówka Rudzka
Choszczówka Rudzka 16B

Dom Sołtysa

8 września 2017 r. godz. 1900

Choszczówka Stojecka

Salon Ługowski

10 września 2017 r. godz. 1700

Bykowizna

Świetlica Wiejska

11 września 2017 r. godz.19 00

Ostrów Kania

Dom Sołtysa
Ostrów Kania 3A

12 września 2017 r. godz. 1800

Dębe Wielkie Południe

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3

17 września 2017 r. godz. 1800

Cyganka

OSP Cyganka

19 września 2017 r. godz. 1700

Choszczówka Dębska

Dom Sołtysa
Choszczówka Dębska 31

19 września 2017 r. godz. 1900

Teresław

Dom Sołtysa
Teresław 2

20 września 2017 r. godz. 1900

Chrośla Północ

Dom Kultury w Chrośli

21 września 2017 r. godz.19

Ruda

Budynek Stowarzyszenia
„Wrzosowianie”

22 września 2017 r. godz.1800

Aleksandrówka

Świetlica
ul. Warszawska

23 września 2017 r. godz. 1500

Olesin

Boisko Gminne
ul. Szklarniowa

23 września 2017 r godz.1900

Poręby

Dom Sołtysa
Poręby 28

24 września 2017 r. godz. 1700

Gorzanka

Dom Sołtysa
Gorzanka 16

25 września 2017 r. godz.1800

Cięciwa, Cezarów

Dom Sołtysa
Cięciwa 10

26 września 2017 r. godz.1900

Jędrzejnik

OSP Jędrzejnik

27 września 2017 r. godz.1800

Dębe Wielkie Centrum

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3

29 września 2017 r. godz.1800

Chrośla Południe

Dom Kultury w Chrośli

Pomoc dla przedsiębiorców
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski powołał pełnomocnika ds. przedsiębiorców w osobie Pana Krzysztofa Górnika. Jest
on odpowiedzialny za pomoc przedsiębiorcom
w załatwianiu w Urzędzie Gminy spraw związanych z inwestycjami.
Pełnomocnik urzęduje w pok. 34, tel. 25 756 47 00

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Wójt
Gminy
Dębe
Wielkie
Krzysztof Kalinowski widząc potrzebę pomocy
osobom niepełnosprawnym powołał w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie pełnomocnika ds.
osób niepełnosprawnych w osobie pani Marleny
Jackiewicz. Pełnomocnik jest odpowiedzialny
za wskazywanie źródeł finansowania potrzeb

rehabilitacyjnych, edukacyjnych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będzie też
brał udział w projektowaniu gminnych inwestycji aby minimalizować bariery architektoniczne.
Pełnomocnik wójta ds. osób niepełnosprawnych urzęduje w pok. 44 na II piętrze Urzędu
Gminy tel. 25 756 47 44.
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obsługa. Nadchodzące dwa miesiące będą
znów pełne wydarzeń organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pozostałe
jednostki organizacyjne. Życzę przepięknej
złotej polskiej jesieni i jeszcze wielu ciepłych
dni.
Krzysztof Kalinowski
wójt gminy Dębe Wielkie

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„ DWUJĘZYCZNE DZIECI”

wrzesień

Data i godzina
Zebrania Wiejskiego

30

2

w szkołach, które od września powiększą się
o siódme klasy szkoły podstawowej. Nareszcie, dzięki uruchomieniu kuchni w gminnym
przedszkolu, dzieci z naszej gminy będą
jadły wartościowe i pyszne posiłki, zamiast
cateringowego jedzenia. Z końcem sierpnia zdecydowałem się powołać dwóch
pełnomocników: pełnomocnika ds. osób
niepełnosprawnych w osobie pani Marleny
Jackiewicz i pełnomocnika ds. przedsiębiorców w osobie pana Krzysztofa Górnika.
Liczę, że będą bardzo pomocni obu grupom
klientów gminy i dzięki nim poprawi się

Od wielu lat staramy się w Naszej Gminie jak
najlepiej realizować politykę zarówno prorodzinną, jak i prospołeczną ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją. Z tego względu postanowiliśmy włączyć
się w nurt najnowszych światowych tendencji i promować ideę dwujęzyczności (w ramach
Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”). Dwujęzyczność to nie tylko
nauka drugiego języka równolegle do języka
ojczystego, ale też zupełnie niesamowite możliwości rozwoju mózgu małego człowieka.
Jednym słowem jest to wyjątkowy prezent
na całe życie. Dotąd był tylko przywilejem dzieci
z rodzin lub środowisk różnojęzycznych. Teraz

- dzięki najnowszym badaniom i programom
- staje się nowym standardem. Uczestnikami Programu są wszystkie dzieci urodzone w okresie
od 1 stycznia 2017 i latach następnych, których
jeden z rodziców albo oboje rodzice albo opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim według miejsca zamieszkania
na terenie gminy Dębe Wielkie oraz wyrażą chęć
przystąpienia do programu. Prezent w postaci
kompletnego zestawu dla najmłodszych (0-4)
Baby Beetles – składającego się z płyt z DVD
z historyjkami, płyt CD z piosenkami, książeczek
z obrazkami, książeczek do kolorowania, można
odebrać nieodpłatnie w Referacie Spraw Obywatelskich i Wojskowych Urzędu Gminy Dębe
Wielkie w pok. 31. Więcej informacji o metodzie
i zaletach dwujęzyczności przeczytacie Państwo
na stronach www.dwujezycznedzieci.pl.
Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy

Dowody osobiste!!!
Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18 urodziny i chcesz
wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu
zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć
także przez internet.
Informujemy, że dowody osobiste podlegają
wymianie w związku z utratą jego ważności lub
zmianą danych osobowych. Rok 2007 był ostatnim rokiem, w którym wszyscy musieliśmy
wymienić dowód osobisty. Nie trzeba czekać do
grudnia aby wymienić dowód na nowy. Należy
spodziewać się zwiększonej ilości składanych
wniosków. Można uniknąć kolejek składając
wniosek już teraz. Prosimy o sprawdzenie daty
ważności swojego dowodu osobistego. Jeśli
skończyła lub kończy się jego ważność należy

zgłosić się osobiście do organu dowolnej gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem
złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący
uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek
składa rodzic (jeden), opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu takiego wniosku musi być
obecny małoletni. Dowody osobiste wydawane
są bezpłatnie, a czas oczekiwania to około 30 dni.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu SO

W naszej gminie zameldowanych jest 9879 mieszkańców
na pobyt stały i 140 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 29.08.2017r.)

24h

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

aktualności

ZAKŁAD KOMUNALNY w dębem wielkim
DZIEŃ OTWARTY NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim organizuje akcję wykonania nasadzeń na terenie
oczyszczalni ścieków połączoną z dniem otwartym na oczyszczalni ścieków. W tym dniu każdy
z mieszkańców Naszej Gminy będzie miał okazję
z bliska zobaczyć na czym polega praca obsługi
oczyszczalni ścieków, poznać przebieg procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
jak również zasadzić drzewo (dąb). Sadzenie
dębów ma na celu utworzenie bariery ochronnej dla mieszkańców okolicznych terenów przed
uciążliwością zapachową. Akcja zaplanowana
jest na jesień b.r. i jest w trakcie organizacji.
O dokładnym terminie akcji będziemy jeszcze
informować. Wszystkich serdecznie zapraszamy
do spędzenia tego dnia z Nami.
ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ
W tym roku lato mamy wyjątkowo mokre
i często zdarzają się obfite opady deszczu,
przypominamy jednak, że zgodnie z art. 9
ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017
r., poz. 328) zabrania się wprowadzania ścieków
opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Kto nie stosuje się do tego zakazu
podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10 000 zł.
OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA SIĘ
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku
poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Niestosowanie się do
w/w przepisów skutkować będzie wszczęciem
postępowania administracyjnego.
PROCEDURA PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje,
że w celu podłączenia posesji do sieci wodocią-

GMINNy OŚRODeK POMOCY SPOŁECZNEJ w dębem wielkim
NOWY OKRES ZASIŁKOWY
ŚWIADCZENIA RODZINNE
I WYCHOWAWCZE (500+)
Przypominamy o konieczności złożenia
wniosków o zasiłek rodzinny oraz o świadczenia wychowawcze (500+) o na nowy okres
zasiłkowy!
Gdy prawidłowo wypełniony wniosek o zasiłek
rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami jest
złożony w okresie:
1) OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA wydanie
decyzji oraz wypłata świadczeń za listopad
następuje do dnia : 30 LISTOPADA.
2) OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń za listopad
następuje do dnia: 31 GRUDNIA.
3) OD 1 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA wydanie
decyzji oraz wypłata świadczeń za listopad i/lub
grudzień następuje do dnia : 28 LUTEGO 2018 r.
Gdy prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) wraz z wymaganymi
dokumentami jest złożony w okresie:
1) OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA wydanie
decyzji oraz wypłata świadczeń za październik
następuje do dnia : 31 PAŹDZIERNIKA.
2) OD 1 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA wydanie
decyzji oraz wypłata świadczeń za październik
następuje do dnia: 30 LISTOPADA.
3) OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 PAŹDZIERNIKA
wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń za październik następuje do dnia: 31 GRUDNIA.
4) OD 1 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA wydanie
decyzji oraz wypłata świadczeń za listopad/grudzień następuje do dnia : 31 STYCZNIA 2018 R.
5) OD 1 GRUDNIA DO 31 STYCZNIA następnego

roku wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń
następuje do dnia : 28 LUTEGO.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS
pokój 57 i 59 lub na stronie http://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/. Wnioski
o świadczenie 500+ można składać również
drogą elektroniczną np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać
w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dębem Wielkim ul. Strażacka 3 ( II piętro, p. 55 )
w terminie:
• 1 – 15 wrzesień 2017 r. – dla uczniów,
• 1 wrzesień – 15 październik 2017 r. – dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne
dla ucznia/słuchacza jest:
• Miejsce zamieszkania – Gmina Dębe Wielkie
• Dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku (sierpień 2017 r.) nie przekraczający
na jedną osobę w rodzinie 514,00 zł.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS
pokój 55 lub na stronie internetowej http://
www.gopsdebewielkie.pl/wnioski-i-formularze/
pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym/

Starszy Inspektor

Lekarze alarmują

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Regulacje prawne

Miłosława Kaska

Jolanta Bieńkowska

Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się
do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej
się przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim. Kontakt
telefoniczny pod numerami telefonów
(25) 749-70-01 lub 749-70-02.

też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci
w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje!
Często w okresie jesienno-zimowym wiele
osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je
w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga
zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność
energetyczna nieposegregowanych śmieci nie
jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo
poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Temperatura w piecach domowych wynosi
zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym
z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura
spalania. Z domowych palenisk do atmosfery
wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe
substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie są objęci zorganizowanym
systemem gospodarowania odpadami przez
Gminę, są obowiązani do udokumentowania
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
wpisanego do rejestru działalności regulowanej
– przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

nej inwentaryzacji powykonawczej oraz spisanie
przez Wykonawcę protokołu wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
3. Na podstawie protokołu wykonania przyłącza
kanalizacyjnego/wodociągowego Zakład Komunalny sporządzi protokół odbioru przyłącza,
który jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczanie wody/
odprowadzanie ścieków. Na podstawie wniosku
Zakład Komunalny sporządza umowę i od tego
momentu świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

Pamiętaj!

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
STYPENDIA SZKOLNE

Informacja dla prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Gminy Dębe Wielkie

Odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej nie są objęte zorganizowanym
systemem przez Gminę, a pozbywanie się ich
odbywa się na koszt prowadzącego działalność
gospodarczą za pośrednictwem dowolnie
wybranej firmy posiadającej wpis do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie ( § 2 pkt.10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Dębe Wielkie przyjętego
Uchwałą nr. KE.XVIII.0007.171.2016 Rady Gminy
Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r.).

gowej/kanalizacyjnej należy spełnić następujące
wymagania:
1. Należy uzyskać od Zakładu Komunalnego
warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej. Warunki przyłączenia określają możliwości techniczne
podłączenia posesji, jak i wskazują zalecenia co
do wykonania samego przyłącza.
Formularz Zlecenia wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do
zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej jest dostępny na stronie internetowej: www.
zk.debewielkie.com w zakładce: Dokumenty
do pobrania lub w siedzibie Zakładu.
Do wniosku należy załączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z danej nieruchomości,
• plan sytuacyjny na mapie bez sprawdzenia
w terenie,
• pisemną zgodę właścicieli przyległych posesji - tylko w przypadku, gdy przyłącze przebiega
przez nieruchomość będącą własnością innej
osoby.
2. Wymagane jest ponadto wykonanie geodezyj-

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
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.
Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza
powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu
podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków
nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce
obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów
komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów
paląc śmieci w domowym piecu.
Statystycznie każdy z nas wyrzuca około 300 kg
odpadów rocznie. To dużo. Chcemy pozbywać
się ich w sposób efektywny i co najważniejsze
bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach
zwanych potocznie spalarniami.
Bezpieczne spalanie odpadów
Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega
ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo
wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni
C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni,
w przeciwieństwie do domowego sposobu,
zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów
i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas
spalania. Ciągły monitoring procesu spalania
pozwala na jego pełną kontrolę. Spalanie śmieci
w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może
w przyszłości stać się metodą, która pomoże
rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością
odpadów.
Pamiętajmy!
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

Podinspektor ds. ochrony środowiska
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informacje
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W dniu 17 lipca 2017 roku Wójt Gminy Dębe
Wielkie podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej
na terenie Gminy Dębe Wielkie (etap I)”. Wykonawcą w/w inwestycji wyłonionym w przetargu
nieograniczonym została firma ADIMEX Spółka
z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą War-

szawa-Wesoła. Termin wykonania zadania został
ustalony na dzień 15 lutego 2018 r. wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie
wybudowanej sieci wodociągowej. Do końca
b.r. mają się zakończyć roboty budowlane.
Inwestycja obejmuje wybudowanie sieci w miejscowościach: Olesin, Ostrów Kania, Cięciwa,
Cezarów, Rysie i Kobierne. Odcinki sieci wodo-

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Dnia 5 lipca 2017 r. Gmina Dębe Wielkie otrzymała decyzję pozwolenia na użytkowanie
budynku przedszkola znajdującego się w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Krótka 1A.
Wykonawcą w/w inwestycji wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma STACON TIS
Duszak spółka jawna z siedzibą w Kadzidło.
Wybudowane przedszkole gminne jest 6-oddziałowe łącznie na 150 dzieci z nowoczesną
kuchnią, która będzie przygotowywała posiłki
dla obiektów oświatowych położonych na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Zgodnie z przyjętymi założeniami rozpoczęcie
funkcjonowania Przedszkola gminnego odbędzie się w miesiącu wrześniu 2017 r.

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI CELINÓW
W dniu 10.08.2017 r. do Urzędu Gminy Dębe
Wielkie wpłynęło pismo informujące o przyznaniu dofinasowania do zadania pn. „Modernizacja
drogi gminnej w miejscowości Celinów”. Gmina
Dębe Wielkie otrzyma dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
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. Wykonanie 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.
W związku z powyższym w najbliższym czasie
na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zadanie
zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Justyna Kucharczyk
Insp. ds. inwestycji, remontów
i zamówień publicznych
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ciągowej będące przedmiotem zamówienia
włączone będą do istniejącej sieci wodociągowej. Woda do wybudowanej sieci dostarczana
będzie z istniejącej stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie
na działkach o nr ewid. 664/9 i 666/6. Stacja
uzdatniania wody posiada niezbędną wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę dla

obszarów, które będą objęte wybudowaną siecią wodociągową.
Łączna długość budowy odcinków sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia wyniesie
23042,7 mb. Przedmiotowa inwestycja liniowa
usytuowana jest częściowo w działkach prywatnych właścicieli, częściowo w pasach dróg
publicznych.

inwestycje gminne

koncepcja zagospodarowania terenu
wokół budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie
Wójt Gminy Dębe Wielkie przedstawia kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zieleni
wokół budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
Pierwszy etap koncepcji został zrealizowany.
Wokół budynku Urzędu mamy piękną zieleń,
która cieszy nasze oczy, a to dzięki firmie GREEN
PARTNER Pracownia Architektury Krajobrazu
z siedzibą w Dłużce, która w czerwcu dokonała
nasadzeń 18 drzew. Dęby przyjęły się, mają się
dobrze, są już pierwsze owoce na drzewach.
W kolejnych etapach realizacji koncepcji zagospodarowania terenu oprócz udoskonalania
zieleni nowymi, różnymi gatunkami kwiatów
i krzewów powstanie skwer. Będzie to miejsce
do wypoczynku, rekreacji i spotkań, służące
dzieciom, młodzieży, dorosłym mieszkańcom,
seniorom, a także gościom odwiedzającym
naszą Gminy. Skwer zostanie wyposażony w ele-

menty małej architektury. Znajdą się tam m.in.
altany wypoczynkowe, ławki miejskie, kosze
na śmieci, stojaki na rowery, składane siedziska
parkowe w kształcie kwiatów, wiata na rowery,
stacja naprawcza dla roweru, zdroje miejskie,
słupki z gniazdami do ładowania urządzeń
elektrycznych. Nie zabraknie również atrakcji dla mieszkańców, którzy lubią spędzać czas
aktywnie. Na skwerze zostaną zamontowane
urządzenia do ćwiczeń, stół do gry w tenisa stołowego, stół do gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki
terenowe. Ponadto cały teren będzie oświetlany
przez latarnie i lampy dogruntowe, aby można
było korzystać z przestrzeni wieczorami.
Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji zagospodarowania terenu, dostępnej na stronie
www.debewielkie.pl, która najlepiej odzwierciedla zmiany jakie nas czekają.

Wszystkie sprawy związane z utrzymaniem
dróg gminnych prosimy zgłaszać
do Pana Tomasza Chomko tel.: 25 756 47 49, 606 426 471.
UWAGA! Od połowy czerwca
wycinka drzew wymaga zgłoszenia do wójta gminy.
szczegóły dostępne na stronie internetowej www.debewielkie.pl
oraz w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie - p. Jolanta Bieńkowska pok. 53
REDAKCJA: Katarzyna Padzik,
ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem
Wielkim, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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wydarzenia

OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA.

Ważne wydarzenie dla mieszkańców miejscowości i gminy Dębe Wielkie – otwarcie nowego
budynku Gminnego Przedszkola.
Data wydarzenia- 26 sierpnia 2017r
Czas wydarzenia- godzina 1600
Miejsce wydarzenia- ul. Krótka 1A, Dębe Wielkie.
Stan pogody-słonecznie, ciepło.
W powyższych okolicznościach nastąpiło uroczyste, zapowiadane przez Wójta Gminy Dębe
Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego i Dyrektor Panią Alicję Zając, otwarcie nowego budynku
Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim.
Całą uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 1500.
Rangę uroczystości podniosła obecność zaproszonych gości reprezentujących władze województwa,
powiatu i gminy oraz pozostałych zasłużonych dla
naszego przedszkola i jego przyjaciół.
Uroczystość zainicjowało przecięcie wstęgi
przez gospodarzy tj. Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Klinowskiego, Dyrektor Gminnego
Przedszkola Alicję Zając oraz zaproszonych
gości: Posła na Sejm RP Pan Daniela Milewskiego, Starostę Mińskiego Pana Jana Antoniego
Tarczyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy
Dębe Wielkie Pana Mirosława Siwika,
Ks. Sławomira Żaraskiego Proboszcza Parafii w Dębem Wielkim,
Dyrektora Sprzedaży Firmy
Stacon Tis Duszczak Pana Dariusza Wojdę, Przewodniczącego
Rady Rodziców Pana Pawła Krasuskiego oraz reprezentantkę
przedszkolaków. Po tym doniosłym fakcie wszyscy zaproszeni
goście, rodzice, dzieci i każdy
z przybyłych mieszkańców, zostali
zaproszeni do wnętrza budynku.
Tu Dyrektor przedszkola, Alicja Zając,
powitała wszystkich obecnych i zaprosiła do
obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki przygotowywały
się do tego wydarzenia od 17 sierpnia na kilku
kolejnych spotkaniach. Dziękujemy rodzicom
za współpracę i wsparcie podczas przygotowywania dzieci, za codzienne przyprowadzanie
ich na próby i przygotowanie kostiumów. Dzieci
za swój występ zostały nagrodzone brawami
i obdarowane upominkami przez zaproszonych
gości, które ubarwią im pobyt w przedszkolu.
Na przybyłych czekało poza tym wiele atrakcji. Każdy mógł obejrzeć sale przedszkolne, ich
wyposażenie oraz porozmawiać z personelem
przedszkola o organizacji pracy placówki. Dzieci
6

mogły poznać swoje przyszłe wychowawczynie
i pobawić się zabawkami.
W atrakcje dla dzieci obfitował teren przedszkolnego placu zabaw. Dzięki sponsorom mali
goście mogli hasać na dmuchanych zabawkach, pomalować sobie buziaki, wziąć udział
w zabawach i konkursach zręcznościowych,
quizach oraz warsztatach balonowych, puszczać tęczowe bańki. Kto lubi słodycze mógł
skosztować lodów, dla tych którzy poczuli głód
przygotowane były pieczone na grillu kiełbaski
i barszczyk. Zabawa trwała do zmierzchu.
W holu przedszkola wyłożone były kroniki
z ubiegłych lat, księga pamiątkowa oraz przygotowane zostało miejsce na propozycje gości
na nazwę przedszkola.
Całe przedsięwzięcie nie miało by tak barwnej
i bogatej oprawy, gdyby nie darczyńcy, przyjaciele przedszkola i sponsorzy, do których należą:
Firma Stacon TiS Duszak Sp.J., Wacława Rutyna
Topaz Exspress, Alicja i Czesław Woźnica sklep
„Czesiek”, Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J.
INVEST MICHEL, prywatny darczyńca, który pragnął zachować anonimowość.
Dzieci przyjęte do przedszkola spotkają się
ze swoimi wychowawczyniami i opiekunami
1 września na zajęciach adaptacyjnych, a 4
września, w poniedziałek „…para buch,
koła w ruch… i zaczynamy wspaniałą
przygodę”
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Grażyna Alinowska
Nauczyciel Gminnego
Przedszkola w Dębem Wielkim

kultura

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w dębem wielkim
Nowe książki ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
Z przyjemnością informujemy, że Gminna
Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim jest
ponownie w 2017 roku, beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
który szczególny nacisk kładzie na budowanie
nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów),
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.
Pozyskane środki finansowe przeznaczymy
na zakup wydawnictw popularnonaukowych,
literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla
dzieci i młodzieży. Zachęcamy Państwa do składania propozycji zakupu książek i e-booków.
Wszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę
i będą sukcesywnie realizowane w miarę naszych
możliwości. Wysokość dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dla naszej biblioteki
w poprzednich latach wynosiła:
2017 rok – 9 000,00zł
2016 rok – 8 500,00zł
2015 rok – 8 500,00zł
2014 rok – 6 450,00zł

były dla najmłodszych czytelników, którzy chcieli
ciekawie i twórczo spędzić wolny czas. W tym
roku dominowały zajęcia artystyczne. Wykorzystując różne techniki plastyczne dzieci tworzyły
ośmiornice, ryby, meduzy, koniki morskie, rozgwiazdy i inne morskie żyjątka. Ukoronowaniem
wysiłku pojedynczych osób było stworzenie
wspólnej pracy przedstawiającej podmorski
świat. Następnie z głębi oceanu przenieśliśmy
się na słoneczną łąkę, na której rosły kolorowe
kwiaty, skakały zielone żabki, przysiadły barwne
motyle i pracowite pszczoły oraz spacerowały
biedronki – wszystkie pieczołowicie wykonane
przez uczestników akcji. Oczywiście nie zabrakło
także czasu na wspólną zabawę, gry planszowe
i zręcznościowe. Dziewczynkom bardzo podobało się tworzenie ozdób z koralików – powstało
wiele bransoletek i naszyjników. Podsumowu-

jąc – to były bardzo sympatyczne spotkania,
wszystkim dopisywał humor, a dzieci wychodziły
z biblioteki z uśmiechem na twarzy.
Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki
www.gbpdebewielkie.pl. Na stronie można
znaleźć ważne informacje z życia biblioteki oraz
korzystać z elektronicznego katalogu książek.

Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

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

Wakacje w bibliotece 2017
Przez cztery wakacyjne tygodnie w filii bibliotecznej w Cygance trwała doroczna akcja
„Wakacje w bibliotece”. Zajęcia przeznaczone

Poniedziałek
Wtorek 		
Czwartek 		

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

Wspomnienia z majówki Sołectwa Dębe Wielkie Wschód
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBEM WIELKIM

Impreza zorganizowana została dzięki środkom z funduszu sołeckiego a także dzięki sponsorom
firmie Adama Nocunia „AiM SERWIS” oraz firmie Dariusza Gańko Przewozy Pasażerskie „Mesio”. To
niedzielne popołudnie miało wyjątkowy urok, bawili się i seniorzy i dzieci.

serdecznie zaprasza
na spotkanie autorskie z

Magdaleną Kordel
AKTYWNE WAKACJE MDP

autorką bestsellerowych powieści, które stały się balsamem
dla duszy tysięcy czytelników.

Spotkanie odbędzie się 26 października 2017 roku
o godzinie 18.00 w sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim.

Podczas spotkania będzie można zakupić
książki Autorki oraz otrzymać autograf.

Czas wakacji większość naszych dzieci kojarzy się z beztroskim odpoczynkiem, ale również
z nudnymi dniami. Na taką nudę nie mogli
narzekać członkowie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu Naszej Gminy. Ich opiekunowie starali się w miarę możliwości jak najlepiej
zapełnić im czas nie tylko atrakcjami, ale również
zajęciami edukacyjnymi jak i pracami porządkowymi w jednostkach. Najciekawszy był wyjazd
do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie mieli
okazje zwiedzić Lotniskową Straż Pożarną, hangar 2 Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej,

w którym czekały na nich śmigłowce. Członkowie
MDP brali udział w rożnego rodzaju festynach,
piknikach na których pokazywali swoje umiejętności i zachęcali do wstąpienia w szeregi swojej
organizacji. Uczestniczyli w zawodach sportowo
pożarniczych. Wielokrotnie pomagali w porządkach przy strażnicach i innych ważnych dla nich
obiektach. Wniosek nasuwa się jeden - Z nami
nie ma czasu na nudę.
Mariusz Gańko

WSTĘP
WOLNY!
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kultura

Święto Gminy Dębe Wielkie

Tegoroczny sezon wakacyjny został otwarty dość uroczyście – dwudniowym Świętem Gminy Dębe Wielkie
– 24-25 czerwca 2017r. Organizator imprezy - Gminny
Ośrodek Kultury zadbał w sposób szczególny by program był ciekawy i atrakcyjny dla mieszkańców gminy
i przybyłych gości.
W sobotę oficjalnego otwarcia imprezy dokonali
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Proboszcz Parafii ks. Sławomir Żarski, Przewodniczący
Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim
Anna Piotrkowicz. Pierwszym punktem sobotniego
programu był występ Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego z repertuarem
patriotyczno -rozrywkowym. Po mocnych dźwiękach
orkiestry i wspaniałym wokalu, na scenie zrobiło się
kolorowo i równie dźwięcznie, lecz w innym klimacie. A to za sprawą naszych gości z Białorusi – Zespołu
Folklorystycznego „Zaranok”. Z zespołem przyjechali
również rzemieślnicy, którzy zaprezentowali na swoich
stoiskach piękne białoruskie rękodzieło. Współpraca
z zespołem „Zaranok” odbyła się w ramach projektu
„Miesiąca Kultury Białoruskiej na Ziemi Mińskiej”.
Dla uczestników sobotniej imprezy Organizator przewidział również wspólny śpiew i integrację. Na scenie
pojawiła znajoma twarz - gwiazda polskiej sceny,
sympatyczny i mega zakręcony wodzirej MAREK
PISKALSKI, który poprowadził pierwsze dębskie
KARAOKE. Artysta w moment rozkręcił imprezę, serwując znane i lubiane przeboje, te starsze i nowsze,
dedykowane zarówno dla starszych i młodszych.
Śpiewali wszyscy bez wyjątku, a niektórzy nawet
otrzymali „małe co nie co” w nagrodę. Na zakończenie
imprezy Marek Piskalski wraz z zespołem MUSIC SET
zaśpiewał największe przeboje polskie i zagraniczne.
Trudno było zakończyć to wyjątkowe międzypokoleniowe spotkanie ponieważ wszystkim udzielił się
wspaniały humor.
Drugi dzień rozpoczął się aktywnie. Zostały przeprowadzone trzy aktywności sportowe: spod sceny ruszył
honorowy przejazd Wyścigu Kolarskiego, odbył się
bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz Młodzieżowy Wyścig Kolarski przygotowany przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim, Żyrardowskie Stowarzyszenie Cyklistów i Klub Kolarski
V-MAX. Rozgrzewką zajął się nasz dębski fitness „Fitness dla Pań”. Obszerna informacja w tym temacie
w rubryce sport.
Tego dnia na scenie również zostali nagrodzeni
uczestnicy gminnego konkursu „Najpiękniejszy Ogród
Przydomowy w Gminie Dębe Wielkie w roku 2017”.
Priorytetowym celem tego konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę
najbliższego otoczenia i Gminy. Dlatego konkurs był
otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy. W tym
roku zgłoszono 14 posesji. W czerwcu komisja dokonała przeglądu oraz oceny zgłoszonych do konkursu
ogrodów. Przypomnijmy, że tego roku zima była
długa, ale to nie przeszkodziło, naszym mieszkańcom
w zadbaniu o swoje ogrody, mimo iż wymagało to
większego nakładu sił. Wybór był, jak zwykle, bardzo
trudny. Dlatego w naszym konkursie wszyscy otrzymują upominek. Tegorocznymi zwycięzcami zostali:
1. Robert Zagórski z Aleksandrówki
2. Marek Michelis z Kobiernego
3. Janusz Pędowski z Dębego Wielkiego
3 Elżbieta Grzęda z Dębego Wielkiego
Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, Doradca z Mazowiedzkiego Ośrodka
doradztwa Rolniczego Gabiela Dowjat, Dyrektor GOK
Dębe Wielkie Anna Piotrkowicz.
Nagrody zostały ufundowane przez: Ogród i Dom
Choszczówka Stojecka, HUSQVARNA Mińsk Mazowiecki, ANWA TECH Sulejówek.
Wszystkie ogrody zaprezentowane przez uczestników konkursu były piękne, w każdym z nich coś
zasługiwało na podziw i uznanie, a przede wszystkim
w każdym z nich widać było ogromną pracę ich właścicieli. Bardzo cieszy nas ten fakt, że nie jest naszym
mieszkańcom obojętne, w jakim otoczeniu żyjemy.
Tym akcentem zakończyła się część oficjalna
niedzielnych obchodów, zadowoleni zwycięzcy
konkursów sportowych i konkursu ogródkowego
przekazali scenę artystom. Jako pierwszy wystąpił
nasz lokalny zespół „Wrzosowianie” inaczej nazywane Panie Wrzosowianki . Warto przypomnieć,
że ów ludowo-kabaretowy zespół bierze udział
w życiu kulturalno-oświatowym na terenie gminy
Dębe Wielkie i powiatu mińskiego. Występuje
w różnych festiwalach w Mińsku i w imprezach
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kulturalno-oświatowych na terenie gminy
Dębe Wielkie. Rozpoczął edukację kulinarną
w Kulinarnej Akademii Pana Wielądko w ramach
współpracy z Wielkim Gościńcem Litewskim. Na tegorocznym Święcie Gminy Panie w charakterystycznych
strojach z elementami wrzosu zaprezentował kilka
utworów.
Po „dziewczynach” z wrzosami barwnie, kolorowo
i z porywającą energią wystąpiły dzieci z grup tanecznych z Dębego i Górek prowadzonych przez Formację
Tańca Nowoczesnego Flash Dance z Warszawy. Popis
umiejętności tanecznych i akrobatycznych wzbudził
duże zainteresowanie wśród widowni.
Kolejny punkt programu przeniósł się na maty przed
sceną. Tutaj Akademia Sztuk Walki przygotowała
wyjątkowe show. Była samoobrona, praktyczne wskazówki, ciekawe, czasem zabawne scenki oraz pokaz
wyjątkowych umiejętności wybranych zawodników
z Mistrzem Taekwondoo Dawidem Matwiejem na czele.
Akademia Sztuk Walki z Dębego Wielkiego prężnie się
rozwija, przybywa zawodników, osiągają coraz większe

swoim urokiem porwał publiczność, a tych najmłodszych zaprosił nawet na scenę. Jako ostatni
wystąpił kultowy zespół SKANER, a zaraz po nim
na scenie pojawił się DJ Morda – Andrzej Mordase-

czuk udowodnił że sąsiadka obok może tylko
pozazdrościć takiej imprezy. To był świetny wieczór”.
Na potwierdzenie sprawdziliśmy, że klip z relacji
muzycznej części imprezy miał ponad 11 tys. wyświetleń. Jak pokazały późniejsze muzyczne imprezy tego
lata w okolicznych gminach, również organizowano
imprezy przy współpracy mediów różnych kanałów telewizyjnych. Zdecydowanie ten trend w naszej
okolicy wprowadził jako pierwszy Gminny Ośrodek
Kultury w Dębem Wielkim.
Podczas dwudniowych obchodów tegorocznego
Święta Gminy działała również galeria pod chmurką,
prezentująca prace dzieci wykonane podczas sekcji plastycznych GOK. Po szaleństwach w Wesołym Miasteczku
tutaj dla odmiany można było przyjemnie i inspirująco
odetchnąć na chwilkę…. Swoje stoisko również miała
Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, która promowała czytelnictwo, Gościniec Goździejewski częstujący
naszą Dębska Kawę Żołędziówkę, Panie „Wrzosowianki”
serwujące m.in. tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem oraz Ochotnicza Straż Pożarna, która zachęcała do wstąpienia w swoje szeregi.
Ponadto Święto Gminy Dębe Wielkie zostało wybrane
przez firmę ATV GROUP do przeprowadzenia castingu
pod najnowsze produkcje filmowe, reklamowe, TV, jak
również do największej w Polsce Galerii Twarzy. To stoisko również cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Dzięki współpracy z INTER VAN, na placu podczas
imprezy był bezpłatny dostęp do internetu oraz stały
monitoring, dzięki któremu na bieżąco można było
na wskazanej stronie obejrzeć i sprawdzić co dzieje
się na placu.
Powyższe przedsięwzięcie nie mogło by się odbyć bez
wsparcia wielu osób. Dziękujemy Ks. Proboszczowi
Sławomirowi Żarskiemu za użyczenie terenu i współpracę przy organizacji koncertu Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, niezawodnym i niezastąpionym Strażakom z jednostek OSP
z terenu Gminy Dębe Wielkie, służbie medycznej
z CENTRUM oraz sponsorom, którzy nam zaufali i kibicowali przedsięwzięcia.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

sukcesy, Działają nie tylko na terenie gminy Dębe Wielkie, ale również w Powiecie Mińskim.
Najbardziej wyczekanym punktem tego Święta była
WIELKA GALA DISCO zorganizowana przy współpracy
z kanałem telewizyjnym Polsatu DISCO POLO MUSIC.
Nietuzinkowi artyści, promocja medialna oraz rejestracja kamery podczas wydarzenia na potrzeby
późniejszej relacji w TV podniosła zdecydowanie prestiż imprezy. Frekwencja mile przerosła oczekiwania
Organizatora, tego dnia wszystkie drogi prowadziły do
Dębego Wielkiego. Na festiwalu dopisali mieszkańcy,
a także goście z okolic. Z pewnością wielu fanów przyciągnęli również sami artyści.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się
wysportowany i artystyczny Marcin Siegieńczuk z tancerzami. Kolejnym zespołem był
rytmiczny IMPULS
oraz Quest, który
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wicz, tak rozkręcił sprzęt grający by nie zwolnić tempa
i pozostawić na zakończenie mały niedosyt pośród
licznej widowni, by zachęcić do kolejnej tego typu
imprezy w Gminie Dębe Wielkie .
Jak to wspaniale ujął prowadzący – konferansjer
obydwu dni – prezenter telewizyjny, artysta, mieszkaniec naszej gminy Arek Braxton „Gmina Dębe Wielkie
otrzymała niezły IMPULS do zabawy,
Quest oczarował wdziękiem, skaner
mistrzowsko przeskanował część
swoich hitów,
Marc i n

Siegień-

sponsorzy i partnerzy

kultura

Wakacje z KULTURĄ

W terminie 31.07 – 11.08.
2017r. odbyły się letnie
warsztaty dla dzieci i młodzieży, pod ogólnym
hasłem „Wakacje z Kulturą”. W zajęciach wzięły
udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Warsztaty
składały się z dwóch przeplatających się ze sobą
bloków tematycznych:
Malowane Lato z literaturą w tle oraz
Przygoda z przyrodą.

wykonywali różnymi technikami. Zajęcia
z “Malowanego lata” przeplatane były autorskimi warsztatami
‘Przygoda z przyrodą’
‘Przygoda z przyrodą’ by pokazać zabawy oraz
aktywności, do których można wykorzystać

„Malowane lato –
z literaturą w tle”
„Malowane lato –
z literaturą w tle”
to projekt zrealizowany we współpracy
z Mazowieckim Instytutem Kultury. Były to
warsztaty plastyczne inspirowane utworami literackimi. Spośród powstałych prac pięć weźmie
udział w jesiennym konkursie na najlepszą pracę
plastyczną tegorocznej edycji Malowanego Lata
na Mazowszu. Finał przewidziano w październiku
w Pałacu w Chrzęsnem, zatem czeka nas jeszcze
wycieczka
Uczestnicy w ramach zajęć wspólnie czytali książki
oraz wymyślali własne opowieści, grając m.in.
w “story stones”. Odwiedziła ich również nasza
lokalna krasomówczyni absolwentka Dębskiego
Gimnazjum Klaudia Jadczak, która przeprowadziła zabawy wzbogacające słownictwo.
Nasi młodzi artyści, swoje prace plastyczne

dary natury. Na warsztaty zostali też zaproszeni
specjalni goście związani ze światem przyrody:
leśniczy oraz pszczelarka. Leśniczy Waldemar
Walczak opowiedział dzieciom o faunie i florze

okolicznych lasów. Dzieci dowiedziały się również jak powinno
się zachować w lesie i co robić
gdy napotka się na swojej drodze
jego mieszkańców. Natomiast z okazji obchodzonego 8 sierpnia Dnia
Pszczoły pszczelarka Joanna Czopik-Leżachowska podzieliła się wiedzą
o tych fascynujących owadach. Wielkim wydarzeniem był moment, kiedy
na oczach wszystkich z komory plastra wygryzła się prawdziwa pszczoła.
Można też było zobaczyć nieżywego szerszenia, przymierzyć strój
pszczelarza, zrobić własne świece
z pszczelego wosku, a na koniec degustować miody.
Wystawa fotografii oraz prac plastycznych powstałych w trakcie
warsztatów odbyła się 18 sierpnia
w trakcie Nocy w Urzędzie. Galeria
przepięknych prac cały czas dostępna
jest na naszym blogu – www.gokdebewielkie.blogspot.com
Serdecznie dziękujemy naszemu
Księdzu Proboszczowi za użyczenie
sal w Plebanii oraz ogrodu.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

Zadanie wspófinansowane przez Mazowiecki Instytut Kultury,
Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Letnie Kino Plenerowe
Tegoroczna edycja Letniego Kina Plenerowego w swoim repertuarze miała coś komediowego,
coś psychologicznego, coś familijnego, coś sensacyjnego oraz coś z klasyki. Dwa pierwsze seanse „
Szkoła spadania” oraz „Bez reguł” z powodu niełaskawej pogody odbyły się w zaciszu Sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim. Pozostałe filmy „Makbet”, „KI” oraz „Były sobie człowieki” udało się
obejrzeć pod chmurką.
Zdecydowanie najwyższa frekwencja była na ostatniej, familijnej kinotece, gdzie widownia należała
do najmłodszych. Ci którzy nie załapali się na leżaki (130 szt.) ratowali się rowerem, czy dodatkowymi
krzesełkami z Dziupli….
Na zakończenie GOK wspólnie z widownią podjął decyzję, że kolejna edycja kina pod chmurką
będzie skierowana do najmłodszych. Będzie to familijne, animowane kino z atrakcjami towarzyszącymi przed seansem. Zatem czekamy na pomysły: gok@debewielkie.pl
Anna Piotrkowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

FIT WAKACJE
FIT WAKACJE to cykl otwartych zajęć fitness organizowany przez Fitness dla Pań, które już 5 raz odbyły
się w Dębem Wielkim. Zajęcia odbywały się w każdą
środę w terminie 19.07- 2.08 na zielonym terenie przy
SP w Dębem Wielkim. W tym roku do akcji dołączył się
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim zapewniając najmłodszym rozrywki. Pogoda dopisała, nie
mogliśmy sobie wymarzyć lepszej aury dzięki czemu
frekwencja była wspaniała. Różnorodność treningów fitness t.j.: FIT&SHAPE trening wyszczuplający,
POWER PILATES, BODY SHAPE czy ZDROWY KRĘGOSŁUP każdemu dał powód do zadowolenia. Trening
fitness może być różnorodny, a co najważniejsze przyjemny. Podczas gdy zmagaliśmy się z przysiadami,
wypadami i podporami, pot lał się strumieniami, najmłodsi zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez
dębski GOK pod kierownictwem Ani Piotrkowicz. Były

m.in. podchody, artystyczne zabawy
pod chmurką. Tutaj jednak nie spadła ani jedna kropla potu. Fakt dzieci
mają niespożyte pokłady energii.
Następne FIT WAKACJE za rok,
zatem do zobaczenia :-) Smuci nas
jedynie fakt że żaden z Panów nie
zdecydował się z nami ćwiczyć,
mamy nadzieję że z biegiem czasu
się to zmieni.
Joanna Rokicka

Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim
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kultura

Tańce na Gościńcu

Wspaniałym pomysłem
tegorocznych
wakacji okazały się „Tańce
na Gościńcu” zorganizowane w Gościńcu
Goździejewskim.
Stały
się
międzypokoleniową
i międzygminną wakacyjną imprezą kulturalną.
Na deskach Gościńca Goździejewskiego w tanecznym
kroku spotkali się mieszkańcy
Gmin: Dębego Wielkiego,
Halinowa, Stanisławowa,
czy mieszkańcy Sulejówka,
Mińska Mazowieckiego
i Warszawy.
Po krótce „Tańce
na Gościńcu” to cykl
trzech
warsztatów
tańca ludowego poprowadzonych przez znakomitych instruktorów przy świetnych dźwiękach
kapel ludowych. Na pierwszy spotkaniu królował oberek poprowadzony przez Patrycję
Kuczyńską, a zagrała kapela Ciśnienie. Kolejnym
Tańcem był walczyk, poprowadzony przez Aleksandrę Wieckę przy dźwiękach Kapeli Dorosza.
Cykl warsztatów zamknęła polka poprowadzona

Noc w Urzędzie
Pewnego razu, w pewien wakacyjny piątek,
(dla dociekliwych data: 18 sierpnia 2017r.),
w godzinach wieczornych mieszkańcy gminy
Dębe Wielkie mogli służbowo i rekreacyjnie
odwiedzić Urząd Gminy Dębe Wielkie. Wszystkie
referaty były dostępne dla petentów, a w szczególności gabinet wójta, w którym nie tylko można
było załatwić sprawę, ale również zrobić sobie
pamiątkowe foto z wydrukiem na pamiątkę od
ręki. Zdecydowanie w galerii zdjęć
dominowały dzieciaczki, których
marzeniem może w przyszłości
był właśnie ten fotel. Natomiast w Sali Konferencyjnej
można było porozmawiać
z przedstawicielami Rady
Gminy Dębe Wielkie.
Gminny Ośrodek Kultury
Dębe Wielkie przygotował natomiast przed
Urzędem wystawę
podsumowującą projekt
„Wa ka c j e
z Kulturą

– Malowane lato z literaturą w tle” we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Piękne
prace cieszyły oko przybyłych gości, a wejście
do urzędu stało się wręcz galerią sztuki. Kolejną
atrakcją GOK byli przesympatyczna para szczudlarzy, która poprowadziła animacje dla
najmłodszych, a po zmroku do zabawy dołączyła
młodzież. W przerwach atrakcji, dzięki uprzejmości Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
oraz pomocy OSP Dębe Wielkie, przygotowaliśmy kurtynę wodną.
Do akcji włączyła się również
nasza dębska Młodzieżowa Rada Gminy Dębe
Wielkie, która pomiędzy
budynkiem a placem
przed urzędem cały
czas ochoczo działała i przeprowadzała
pośród mieszkańców
ankietę pomysłów
na „lepsze jutro”
w gminie Dębe
Wielkie.
Na zakoń-

już wkrótce
noc eksperymentów
śledź stronę www. gokdebewielkie.blogspot.com
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przez Piotra Zgorzelskiego, a zagrała Kapela
Niwińskich.
Muzyka ludowa sama w sobie porywa do tańca,
wyostrza zmysły, wprowadza odpowiednio
w rytm, poprawia nastrój, kondycję fizyczną,
a Taniec uczy otwartości na drugiego człowieka
i spontaniczności – tworzy wspaniałą integrację,
która to była naszym najważniejszym celem.
W planach kolejne potańcówki – bo jak stare

przysłowie mówi „praktyka czyni mistrzem” !!
Projekt współfinansowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego.

czenie każdy uczestnik „Nocy w Urzędzie”
na wyjściu otrzymał pamiątkowy zestaw pocztówek.
To kolejna, po DębeNOCce” impreza zorganizowana późną porą. Jak frekwencja pokazuje,
zainteresowanie jest duże. Kolejna edycja za rok.

Tymczasem GOK Dębe Wielkie zaprasza
na kolejne wydarzenie „Dębską noc nauki
i eksperymentów”, która odbędzie się jeszcze tej
jesieni.
			
Anna Piotrkowicz

Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

sport

Football na Tak

W niedzielę, 18 czerwca na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Rudzie (gmina Dębe Wielkie) odbyły się piłkarskie zawody. To wszystko
za sprawą Stowarzyszenia „Sport 4 Kids”, które
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim, zorganizowało
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej pn. „Football
na Tak”. Impreza była skierowana do dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych.
Frekwencja i pogoda dopisały, a teren wokół
boiska szczelnie wypełnili kibice, którzy głośno
dopingowali swoich faworytów.
Wśród najmłodszych uczestników turnieju –
Przedszkolaków organizatorzy naliczyli pięć
zespołów. Po zakończonych rozgrywkach każdy
spośród najmłodszych uczestników, otrzymał
pamiątkowy medal za udział turnieju.
W rozgrywkach dzieci z kl. 1-2 udział wzięło 6 drużyn. Po zaciętych meczach, gdzie często o wyniku
decydowały ostatnie minuty, najlepszymi okazali się zawodnicy Akademii Piłki Nożnej z Mińska

Maz., tuż za nimi zespół gospodarzy- Jedenastka
Dębe Wielkie, a na najniższym stopniu podium
stanęli adepci Tęczy Stanisławów.
Wśród drużyn grających w kat. 3-4 o miano
najlepszych walczyło 6 zespołów. W tej kategorii wiekowej bezkonkurencyjni okazali się
wychowankowie Akademii Piłkarskiej z Mińska
Mazowieckiego, którzy stanęli na pierwszym oraz
drugim miejscu. Po serii rzutów karnych na trzecim miejscu uplasowała się Dębska Jedenastka.
Najstarsza kategoria wiekowa to popis 4 zespołów. Na czele stawki ponownie Akademia Piłki
Nożnej z Mińska Maz, której dwie drużyny bez
większych problemów zajęły odpowiednio:
pierwsze oraz drugie miejsce, na za nimi drużyna
ze Szkoły Podstawowej z Wiśniewa.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z kategorii nagrodzeni zostali pamiątkowymi
medalami oraz pucharami, które wręczali:
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich oraz koordynator
imprezy Rafał Błażewski.
Była to już druga edycja turnieju, która przyciągnęła rekordową liczbę: 21 zespołów, grających
w czterech kategoriach wiekowych. Ten sukces
nie był by możliwy, gdyby nie wsparcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pomoc
finansowa ze strony powiatu mińskiego.
Wszystkich spragnionych kolejnych zawodów
w piłkę nożną zapraszamy do udziału w Dębskiej

Zimowej Lidze Piłkarskiej, która ruszy początkiem stycznia 2018.
Już we wrześniu będzie możliwość sprawdzenia swoich sił w innej dyscyplinie: od września
do grudnia w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbywać się będzie Powiatowy Cykl Turniejów
w Tenisie Stołowym, na który serdecznie zapraszamy. „Pierwsze starcie”: 23 września 2017.
Wyniki turnieju „Football na Tak” :
I. Kat. SP kl. 1-2
1. APN Mińsk Maz.
2. Jedenastka Dębe Wlk.
3. Tęcza Stanisławów

3. Rafał Wtulich 13:21
II. KOBIETY OPEN
1. Olga Pechcin 16:21
2. Ewelina Kaska- Łobodowska 16:38
3. Aneta Urban 16:45
III. KOBIETY K 12 (12-15 LAT)
1. Agata Gałązka
2. Oliwia Kieliszek
3. Laura Piskorz
IV. KOBIETY K 20 (20-29 LAT)
1. Karolina Gańko
2. Marta Kuśmierowska
3. Maria Chachlińska
V. KOBIETY K 30 (30-39 LAT)
1. Edyta Płotecka
2. Joanna Rokicka
3. Ewa Jackiewicz
VI. KOBIETY K 40 (40 LAT I POWYŻEJ)
1. Aneta Majka
2. Ewa Połąg
3. Katarzyna Gańko
VII. MEŻCZYŹNI M 12 (12-15 LAT)
1. Miłosz Piskorz
2. Franciszek Miros
3. Jakub Kowalczyk
VIII. MEŻCZYŹNI M16
(16-20 LAT)
1. Dawid Michalak
2. Norbert Świerczyński
3. Michał Ładno
IX. MEŻCZYŹNI M 20
(20-29 LAT)

III. Kat. SP kl. 5-6
1. APN Mińsk Maz (05-06)
2. APN Mińsk Maz.(04)
3. S.P. Wiśniew
4. S. P. Górki

Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

FITNESS 2017/2018

Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie

W ostatnią niedzielę czerwca sympatycy biegania
zawitali w gościnne progi gminy Dębe Wielkie. To
wszystko za sprawą Biegu o Puchar Wójta Gminy
Dębe Wielkie, który zorganizował Rafał Wtulich
– dyrektor Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji
wraz z Dawidem Matwiejem – prezesem Akademii Sztuk Walki. Druga edycja biegu zgromadziła
ponad 50 biegaczy z różnych stron powiatu mińskiego. Na starcie każdy uczestnik otrzymał
pamiątkową koszulkę, specjalnie zaprojektowaną
na ten dzień.
O rozgrzewkę zawodników zadbała Joanna
Rokicka – instruktorka fitness, natomiast peleton
biegaczy poprowadził na rowerze Wójt Krzysztof
Kalinowski. Zawodnicy mieli do pokonania dystans
ok. 4km. Najlepsi na pokonanie tej trasy potrzebowali niewiele ponad 12 min. Pierwszy na mecie
pojawił się Paweł Czyżkowski (MKB Dreptak), tuż
za nim Hubert Urban, a jako trzeci linię mety przekroczył Rafał Wtulich (ASW Dębe Wielkie). Wśród
kobiet najlepsza okazała się Ola Pechcin (Mińsk
Mazowiecki), druga: Ewelina Kaska- Łobodowska (Fit&Joy, Siennica), a na najniższym stopniu
podium stanęła Aneta Urban (Duchnów). Tytuł najszybszej biegaczki w gminie Dębe Wielkie przypadł
Joannie Rokickiej, a najszybszego biegacza Rafałowi Wtulichowi. Najmłodszym uczestnikiem biegu
został Miłosz Piskorz (Górki), który okazał się również najszybszym zawodnikiem wśród chłopców
w kat. 12-15 lat.
Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
medal w kształcie liścia dębu – zaprojektowany
specjalnie na tą okazję, który szczęśliwcom wręczał
Wójt Krzysztof Kalinowski.
Za odpowiednie nawodnienie naszych biegaczy zadbał p.
Tomasz Pałdyna ze Studium Języków Obcych.
Słowa uznania należą się druhom z OSP, którzy
bacznie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Biegu o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz
Młodzieżowego Wyścigu Kolarskiego.
Impreza została dofinansowana ze środków
Gminy Dębe Wielkie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i poniżej prezentujemy wyniki zawodów:
I. MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Paweł Czyżkowski 12:38
2. Hubert Urban 13:19

II.Kat. SP kl. 3-4
1. APN Mińsk Maz.
2. APN Mińsk Maz.
3. Jedenastka Dębe Wlk.

Fitness dla Pań serdecznie zaprasza na otwarcie
nowego sezonu FITNESS 2017/2018.

1. Sebastian Koźluk
2. Michał Szczepek
3. Krzysztof Piotrowski
X. MEŻCZYŹNI M 30
(30-39 LAT)
1. Radosław Truszczyński
2. Piotr Krzewski
3. Rafał Jankowski
XI. MEŻCZYŹNI M 40 (40-49 LAT)
1. Marek Czyżowski
2. Robert Zagórny
3. Jacek Walczak
XII. MEŻCZYŹNI M 50
(50- LAT I POWYŻEJ )
1. Krzysztof Michalak
2. Piotr Twardowski
3. Leszek Stańczuk

Rafał Wtulich
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim

AKTYWNY SENIOR GIMNASTYKA 60+
W środę 6 września rusza kolejna edycja programu Aktywny Senior GIMNASTYKA 60+
zajęcia zgimnastyki leczniczej o charakterze rehabilitacyjnym przeznaczone dla osób
powyżej 60-tego roku życia z terenu Gminy
Dębe Wielkie. Zajęcia będą odbywać się
w poniedziałki i środy o godz. 17.15 na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębem
Wielkim. Uczestnictwo w zdjęciach jest bezpłatne dzięki dofinansowaniu przez GOSiR
Dębe Wielkie. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu pod nr. tel. 666-386-349,
liczba miejsc jest ograniczona.
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Dębe Wielkie CUP

sport

Dębski MiniVOLLEY 2017

W poniedziałek 19 czerwca 2017 w hali sportowej w Dębem Wielkim rozegrany został turniej
siatkarski Dębski MiniVOLLEY 2017.
Rozgrywki skierowane były do dzieci i młodzieży
z terenu gminy Dębe Wielkie.
Pomysłodawcą zawodów był Rober Szumowski, trener siatkarskiej szkółki KS Metro, która
od blisko czterech lat działa w Dębem Wielkim.
Patronat nad tą sportową impreza objął Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Mimo dosyć trudnego dla uczniów terminu,
w zawodach udział wzięło blisko 15 adeptów,
którzy na co dzień szlifują swoje umiejętności
w dębskiej sekcji siatkarskiej. Była to już czwarta
edycja turnieju, gdzie zawodnicy mogli spróbować swoich sił w grze singli czy dwójek.
Oliwier Makowski oraz Mateusz Piotrkowicz
okazali się najlepsi w kat. dwójek. O tym, że siatkówka to wcale nie męski sport, przypomniała
uczestnikom Kamila Gryz, która pewnie stanęła
na najwyższym stopniu podium w ramach rywalizacji w grze pojedynczej.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali
pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary ufundowane ze środków Gminnego Ośrodka Sporu
i Rekreacji w Dębem Wielkim. Nagrody zwycięz-

com wręczył Dyrektor GOSIR Rafał Wtulich oraz
koordynator turnieju Robert Szumowski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Poniżej
przedstawiamy wyniki rozgrywek.
Wyniki dwójek:
1. Oliwier Makowski i Mateusz Piotrkowicz
2. Kapcer Borkowski i Kacper Lipiński
3. Magda Linde i Marysia Kapustka
Wyniki singli:
1. Kamila Gryz
2. Patryk Lech
3. Małgosia Kwasiborska
4. Franciszek Miros
5. Jakub Parol
6. Rafał Orkisz
Zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach sportowych. Przypominamy, że we
wrześniu piłkę do siatkówki będzie można zmienić na piłeczkę do tenisa stołowego, bo już od
września do grudnia w Dębem Wielkim prowadzone będą zawody sportowe w ramach Cyklu
Powiatowych Turniejów w Tenisie Stołowym
o Puchar Starosty Powiatu Mińskiego.
Rafał Wtulich
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

Do blisko 20 imprez sportowych, które w tym roku zorganizował lub współorganizował Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim dopisać należy Wakacyjny
Turniej Siatkówki Plażowej „Dębe Wielkie CUP”.
Pierwsza tego typu impreza w Naszej gminie okazała się „strzałem w dziesiątkę”. O niesłabnącej
popularności siatkówki plażowej może świadczyć
fakt, że w zawodach udział wzięło 17 drużyn, m.in.
z Warszawy, Halinowa, Sulejówka, Mińska Maz. oraz
oczywiście z Dębego Wielkiego.
Wszyscy sympatycy grania w siatkówkę na piasku
mogli spróbować swoich sił – rywalizacja odbywała
się bowiem aż w czterech kategoriach. Z uwagi
na duże zainteresowanie turniejem listy startowe
zostały zamknięte na blisko tydzień przed zawodami,
a rozgrywki rozłożyliśmy na dwa dni.
Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Na zwycięzców w każdej z kategorii czekały pamiątkowe medale oraz puchary ufundowane przez
Dyrektora GOSiR.
W sobotę 19 sierpnia 2017 turniej otworzyli młodzieżowcy (14-16 lat) , wśród których
bezkonkurencyjni okazali się: Mateusz Gańko i Bartosz
Wiśniewski. Kolejno do walki o trofea stanęło 6 drużyn
damsko-męskich. Po zaciętych meczach, gdzie często
o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty na najwyższym stopniu podium stanęli: Iwona Piotrowska
i Michał Krzyżanowski.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe,
dalsza część rozgrywek została przesunięta i ostatecznie odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2017. Tego dnia
po dwóch stronach siatki stanęły zespoły męskie oraz
żeńskie. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 9 drużyn: 3
żeńskie oraz 6 męskich. Wśród pań tryumfowały Małgorzata Mrozińska oraz Joanna Karwat. Złoto wśród
drużyn męskich przypadło Adrianowi Wieczorkowi

oraz Marcinowi Derletcie.
Trofea zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski wraz z Księdzem Proboszczem
Sławomirem Żarskim oraz Dyrektorem GOSiR Rafałem Wtulichem.
Mając na uwadze zainteresowanie rozgrywkami
Dębskiej siatkówki plażowej, turniej na stałe wejdzie
w skład kalendarza imprez sportowych w naszej gminie. Tym spragnionym rewanżu, nie pozostaje nam nic
innego jak zaprosić do udziału w kolejnych zawodach,
które już za rok.
Poniżej publikujemy wyniki rozgrywek:
I. Młodzież
1. Mateusz Gańko, Bartosz Wiśniewski
2. Mateusz Krawczyk, Kacper Borkowski
II. Miksty/ drużyny mieszane
1. Iwona Piotrowska, Michał Krzyżanowski
2. Aleksandra Feldo, Jakub Osiński
3. Aleksandra Smuga, Daniel Matwiejczyk
III. Kobiety OPEN
1. Małgorzata Mrozińska, Joanna Karwat
2. Martyna Ludynia, Anna Makowska
3. Karolina Gańko, Wiktoria Kondratiuk
IV. Mężczyźni OPEN
1. Adrian Wieczorek, Marcin Derleta
2. Damian Sabak, Kamil Wójtowicz
3. Arkadiusz Trzebiński, Marek Jaśkiewicz
Tymczasem już we wrześniu piłkę do siatkówki
zamienimy na piłeczki do tenisa stołowego i 24 września 2017 w Dębskiej hali sportowej odbędzie się
kolejna odsłona Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego, do którego już teraz gorąco zachęcamy.
Do zobaczenia!
Rafał Wtulich
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

Stowarzyszenie „Sport 4Kids”
Klub Sportowy JEDENASTKA

Młodzieżowy Wyścig Kolarski
W ramach święta gminy Dębe Wielkie, jedną
ze sportowych atrakcji przygotowanych przez
GOSiR Dębe Wielkie oraz Akademię Sztuk
Walki był Młodzieżowy Wyścig Kolarski. Do
wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci ze Szkół
Podstawowych z kl. I-VI. Najmłodsi uczestnicy
tegorocznych zawodów mogli podążać wraz
z rodzicami. Asfaltowa 8 kilometrowa trasa
wyznaczona została ulicami Dębego. Na starcie
stanęło blisko 30 kolarzy. Po przekroczeniu linii
mety na każdego z uczestników czekał pamiątkowy medal.
Ponadto dla najlepszej trójki chłopców oraz
dziewcząt organizatorzy ufundowali pamiątkowe statuetki, które na scenie zwycięzcom
wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie.

Bezkonkurencyjny okazał się Dawid Bereda,
który na pokonanie blisko 8 km potrzebował niespełna 16 min. Drugi do mety dojechał
Bartłomiej Czerwiński, a jako trzeci Bartosz Kacperkiewicz.
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Klaudia Balcerak, kolejno: Gabriela Miąckiewicz oraz
Kamila Chachlińska.
Była to pierwsza tego typu impreza kolarska
w naszej gminie, kierowana do najmłodszych.
Liczba chętnych pozytywnie zaskoczyła pomysłodawców. Żądnych rewanżu zapraszamy już
w przyszłym roku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, połamania kół!
Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim
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Okres wakacji był bardzo pracowitym dla naszego
Stowarzyszenia oraz Klubu. Tydzień po zakończeniu roku szkolnego nasi podopieczni z roczników
2007/2008 udali się na obóz piłkarski „SOKÓŁKA 2017”.
Był to bardzo udany, ale również pracowity tydzień dla
naszych zawodników. Podczas obozu udało nam się
zrealizować około dwudziestu godzin treningu piłkarskiego.Nasi zawodnicy rozgrywali mecze sparingowe
z zespołami Jutrzenki Cegłów oraz Piorun Warszawa.
W przedostatnim dniu obozu rozegraliśmy turniej, którego gospodarzem był lokalny klub Falcon Sokółka.
Nasi zawodnicy podzieleni na dwa zespoły zajęli
odpowiednio drugie i trzecie miejsce w zawodach.
Ponad to znaleźliśmy czas również na zwiedzanie miasta, kąpiele w lokalnym zalewie oraz seans filmowy.
Kolejną formą aktywności było zorganizowanie
przez nasz klub półkolonii piłkarskich „DĘBE 2017”
dla naszych najmłodszych podopiecznych w wieku
przedszkolnym. Udział w półkoloniach wzięło siedemnastu zawodników naszego Klubu. Przez pięć
dni pod okiem trenerów dzieci rozwijały swoje
umiejętności sportowe poprzez treningi piłkarskie,
treningi karate oraz treningi ogólnorozwojowe. Jedną
z największych atrakcji był wyjazd na Stadion Legii
Warszawa, gdzie dzieci zwiedziły muzeum Klubu oraz
odwiedziły Stadion Narodowy. Ze strony Stowarzyszenia wielkie podziękowania należą się Dyrektorowi

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Panu Rafałowi
Wtulichowi za wszelką pomoc w organizacji i przeprowadzeniu półkolonii.
Początek roku szkolnego to również start lokalnej ligi
OZPN Siedlce, w której to nasi zawodnicy od dwóch
sezonów biorą udział. W tym sezonie, w uzgodnieniu
z trenerami poszczególnych grup, wystawiamy aż trzy
drużyny do rywalizacji w rocznikach 2007, 2008 oraz
2010. Oby ten sezon był równie udany dla naszych
podopiecznych jak dwa poprzednie. Trzymamy kciuki
za dobrą grę !!!
Na koniec, kwestią wartą poruszenia jest coroczny
nabór, który Klub prowadzi wraz z rozpoczynającym
się nowym rokiem szkolnym. W tym roku prowadzimy
nabór do drugiej grupy dzieci z roczników 2010/2011.
Dodatkowo planujemy utworzyć zupełnie nową grupę
złożoną z dzieci z roczników 2012/2013 oraz zupełną
nowość w naszej Gminie czyli grupa treningowa dla
dziewcząt. Mamy nadzieję, że nasza oferta sportowa spotka się z entuzjastycznym odzewem wśród
najmłodszych mieszkańców naszej Gminy przez co
będziemy mogli poszerzać grono sympatyków piłki
nożnej w naszym regionie. Wszystkie informację
dotyczące naborów do Klubu oraz dane kontaktowe
znajdą Państwo na plakacie poniżej.
Marta Kowalczyk

Prezes Sport 4Kids

sport / z życia szkół

Akademia Sztuk Walki

SAYONARA, BIEG GMINY,
MŁODZIEŻOWY WYŚCIG KOLARSKI, POKAZ

W ostatnią sobotę czerwca ok 70 osób wzięło
udział w Sayonarze – ognisku podsumowującym
wspaniały sezon 2016-2017 w Akademii Sztuk
Walki. Dzień później w niedzielę sympatycy
biegania wzięli udział w Biegu o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie, który zorganizował Rafał
Wtulich – dyrektor Gminnego Ośrodku Sportu
i Rekreacji wraz z Dawidem Matwiejem – prezesem Akademii Sztuk Walki. Druga edycja
biegu zgromadziła ponad 50 biegaczy z różnych
stron powiatu mińskiego. Na starcie każdy
uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę,
specjalnie zaprojektowaną na ten dzień. Rozgrzewkę zawodników przeprowadziła Joanna
Rokicka – instruktorka fitness, natomiast peleton biegaczy poprowadził na rowerze Wójt
Krzysztof Kalinowski. Zawodnicy mieli do pokonania dystans ok. 4km. Najlepsi na pokonanie
tej trasy potrzebowali niewiele ponad 12 min.
Pierwszy na mecie pojawił się Paweł Czyżkowski (MKB Dreptak), tuż za nim Hubert Urban,
a jako trzeci linię mety przekroczył Rafał Wtulich
(ASW Dębe Wielkie). Wśród kobiet najlepsza okazała się Ola Pechcin (Mińsk Mazowiecki), druga:
Ewelina Kaska- Łobodowska (Fit&Joy, Siennica), a na najniższym stopniu podium stanęła
Aneta Urban (Duchnów). Tytuł najszybszej biegaczki w gminie Dębe Wielkie przypadł Joannie
Rokickiej, a najszybszego biegacza Rafałowi Wtulichowi. Najmłodszym uczestnikiem biegu został
Miłosz Piskorz (Górki), który okazał się również
najszybszym zawodnikiem wśród chłopców
w kat. 12-15 lat. Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal w kształcie liścia dębu

– zaprojektowany specjalnie na tą okazję, który
szczęśliwcom wręczał Wójt Krzysztof Kalinowski.
Za odpowiednie nawodnienie naszych biegaczy
zadbał p. Tomasz Pałdyna ze Studium Języków
Obcych. Słowa uznania należą się druhom z OSP,
którzy bacznie czuwali nad bezpieczeństwem
uczestników Biegu o Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie oraz pierwszy raz zorganizowanego Młodzieżowego Wyścigu Kolarskiego.
Na zakończenie części sportowej podczas
Święta Gminy odbył się pokaz Taekwon-do ITF,
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem co na pewno sprawiło wiele przyjemności
osobom występującym.
LETNIE OBOZY ASW

W lipcu odbył się już XVII obóz Taekwon-do
z Akademią Sztuk Walki. Tym razem akademicy
wyjechali do ośrodka kolonijnego „Jędrek”
w Augustowie. Podczas trwania obozu czekały
na nas świetne atrakcje: nauka jazdy na nartach
wodnych, bez ograniczeń nauka i doskonalenie pływania kajakiem, zakończone spływem
kajakowym. Wspaniale udała się wycieczka
po Suwalszczyźnie. Zwiedzaliśmy Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Smolniki „U Pana
Tadeusza”, przepiękne mosty w Stańczykach,
a także „Trójstyk granic”. Na Litwie oglądaliśmy
zamek w Trokach i piękne miasto Wilno. Dzieci
i młodzież wybrała się również na rejs statkiem
„Jadźwiedź” po Dolinie Rospudy. Codzienne
konkursy i gry zespołowe, dyskoteki, chrzest
kolonijny, śpiewy przy gitarze szybko zintegrowały grupę, aż żal było wracać do domu.
Kolejny obóz już XVIII na przełomie lipca
i sierpnia odbył się na Słowacji wysoko w górach
w pensjonacie „Paradise” w cudownej uzdrowi-

Akademię Sztuk Walki wzięło udział
132 osoby.
Dziękujemy za pomoc Panu Wójtowi
Gminy Krzysztofowi Kalinowskiemu
i Radzie Gminy, a także wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację obozu: Monice Matwiej, Rafałowi
skowej miejscowości Kunerad. Tu
spędzaliśmy czas bardzo intensywnie: wspaniałe spacery po górach
do pobliskich zamków, odpoczynek
na basenach w Rajeckich Teplicach przy 36 stopniach ciepła był
bardzo przyjemny. Rewelacyjnie
bawiliśmy się na spływie tratwami
po najważniejszej słowackiej rzece,
gdzie był rwący nurt i piękne krajobrazy. Odbyła się także wycieczka
do Słowackiego Betlejem, gdzie byliśmy również
na Mszy Świętej. Podziwialiśmy także Janosikowe Góry - coś co trudno opisać, trzeba przejść
i zobaczyć. Byliśmy jeszcze w Żylinie na rynku
przy fontannach i na lodach. Program obozu był
bardzo napięty, odbyły się chrzty i śluby obozowe, dyskoteki, wieczorami graliśmy w piłkę,
podczas pogodnych wieczorów śpiewaliśmy
przy gitarach i przedstawialiśmy różnego rodzaju
wesołe skecze. Ostatniego wieczoru zwyczajem w Akademii Sztuk Walki jest Sayonara
- uroczyste ognisko pożegnalne z kiełbaskami,
rozdanie nagród, medali i dyplomów, ostatnia
iskierka na apelu i na żądanie pompeczki – to był
dobry czas.
W obozach wakacyjnych organizowanych przez

Wtulich, Mateuszowi Laskusowi, Małgorzacie
Matwiej, Mateuszowi Gajewskiemu, Barbarze
Majewskiej, Sebastianowi Walasowi, Damianowi
Walasowi i wspaniałej pani ratownik medycznej
– Ewie Sobieraj oraz kierownikowi zamieszania
Dawidowi Matwiejowi.
Jeśli i Ty chcesz rozpocząć przygodę z Taekwon-do ITF, Karate czy Kickboxingiem, uczyć się
i trenować przepiękne sztuki walki, przyjdź
na treningi do Akademii Sztuk Walki.
Zapisy i więcej info na: www.asw-tkd.pl i pod nr
tel. 507-145-636.
Śledź także nasz profil na Facebook’u: Akademia
Sztuk Walki.
Taekwon!!!
Zarząd ASW

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
Minął upragnionych wakacji czas… A jeszcze nie
tak dawno analizowaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego, prymusi uczestniczyli w wycieczce
- nagrodzie do nadbużańskiej miejscowości,
wzruszaliśmy się, słuchając piosenek podczas
prezentacji projektu „Café Literacka, czyli literatura od kuchni”, świętowaliśmy zakończenie
roku szkolnego klas I i II, a przede wszystkim
przygotowywaliśmy pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów.
To były piękne i wzruszające chwile, kiedy trzecioklasiści- wychowankowie p. Sylwii Szymczak,
p. Anny Sadowskiej, p. Marzeny Borkowskiej i p.
Jolanty Witkowskiej „krokiem poloneza” przygotowywanego tradycyjnie pod kierunkiem p.
Doroty Późnieckiej opuszczali naszą szkołę i prezentowali program artystyczny, a piosenka przez

nich zaśpiewana z wymownym przesłaniem
wzruszyła wielu…
Gdy czegoś bardzo chcesz,
Nie podawaj się,
Nie bój się kolejnych zmian.
Jeśli bardzo chcesz,
Zmienisz życia sens,
Nie, nie poddawaj się
Stawiaj wyższy cel!
Wiele pracy za nami i przed nami, choć od roku
szkolnego 2017/2018 sytuacja formalno- prawna
gimnazjum zmienia się- Zespół Szkół w Dębem
Wielkim został przekształcony w ośmioklasową
szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, czego skutkiem jest przede wszystkim to,
że nie odbył się nabór do klas I. Dyrekcja oraz
Rada Pedagogiczna, mając jednak na względzie

uczniów klas II i III, którzy kontynuują rozpoczętą
edukację, postanowiła, by reprezentował ich
nadal poczet sztandarowy gimnazjum. A czego
możemy się spodziewać w nowym roku szkolnym? O wszystkich inicjatywach będziemy szerzej
informować w kolejnych numerach „Biuletynu
Informacyjnego”, ale już teraz przedstawiamy
wstępnie nasze plany. Na październik zaplanowane zostały obchody Dnia Edukacji Narodowej,
a na grudzień - jasełka. Mieszkańcy gminy Dębe
Wielkie chętnie biorą udział w uroczystościach
środowiskowych, dlatego nie może ich zabraknąć z naszym udziałem. We wrześniu będziemy
obchodzili rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim,
w listopadzie podczas okolicznościowego apelu
przypomnimy o Narodowym Święcie Niepodległości, natomiast w marcu 2017 r. zaprosimy

na obchody rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim.
W styczniu tradycyjnie powitamy w szkole seniorów w związku z organizacją obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Gwarantujemy świetną zabawę,
czas spędzony przy programie artystycznym
oraz poczęstunku w nastrojowej atmosferze
kawiarni zaaranżowanej w hali sportowej.
Jeszcze raz zapraszamy do lektury kolejnych
relacji na łamach „Biuletynu Informacyjnego”
oraz śledzenia aktualności umieszczanych
na stronie internetowej oraz odwiedzin profilu
społecznościowego na Facebooku.

Zebrała i opracowała Marlena Pilarska.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

Zielona szkoła
W dniach od 31 maja do 3 czerwca pięćdziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło
w Zielonej Szkole pod magiczną nazwą „Tajem-

niczy Dolny Śląsk i Kotlina Kłodzka”.
Zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc jak Kopalnia
Złota w Złotym Stoku. Chwile dreszczyku i emocji
przeżyliśmy podczas podziemnego spływu łodzią
w jaskini słuchając niesamowitych opowieści
o ludziach związanych z historią tego miejsca.
Spędziliśmy dwa dni w Lądku Zdroju w przepięknych willach. Czas wolny wypełniały nam zabawy
na ogromnym placu zabaw i boisku sportowym.
Drugiego dnia pobytu mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskotekę, podczas której
każda grupa przedstawiła przygotowany przez
siebie program artystyczny. Wszyscy uczestnicy
mieli niesamowite pomysły. Niezaprzeczalnym
zwycięzcą został Igor Krupa. W kolejnych dniach

zwiedzaliśmy najciekawsze zabytki Wrocławia,
z uwagą słuchaliśmy opowiadania pani przewodnik. Ostatniego dnia wybraliśmy się z wizytą do
wrocławskiego ZOO, gdzie zobaczyliśmy jedyne
na świecie oceanarium poświęcone wyłącznie
faunie Afryki, która zrobiła na nas niesamowite
wrażenie. Pełni wrażeń i pięknych wspomnień
szczęśliwie wróciliśmy do domu. Dziękujemy
i pozdrawiamy opiekunów, którzy troszczyli się
o nasze bezpieczeństwo.
Wizyta w Kucykowej zagrodzie
2 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z opiekunami pojechały
na wycieczkę do Cyganki, do Kucykowej Zagrody.

Na miejscu na wszystkie dzieci czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez właścicieli
ośrodka. Na dobry początek przedszkolaki
zostały poczęstowane pyszną watą cukrową.
Przy pomocy rodziców zorganizowany został
również słodki poczęstunek przy stolikach
oraz upieczone kiełbaski z grilla. Dzieci pełne
energii mogły bawić się na miejscowym placu
zabaw: grać w piłkę, zjeżdżać na linie, skakać
na trampolinach, organizować własne zabawy
w ogromnym tipi, jak również korzystać z dmuchanego zamku. Jedną z najciekawszych atrakcji
Kucykowej Zagrody był przejazd na kucykach
i możliwość ich wyczyszczenia.
dokończenie na str. 14

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / WRZESIEŃ 2017

13

z życia szkół
miała Fundacja DKMS, gdzie można było wziąć
udział w akcji rejestracyjnej i podarować swojemu bliźniakowi genetycznemu w potrzebie
cząstkę siebie. Dzięki nam w bazie dawców szpiku
przybyły 53 osoby. Zadbać o kondycję można
było w trakcie zajęć fitness i pilates oraz w tańcu
zumby. Cały piknik zakończył mrożący krew
w żyłach pokaz taekwondo w wykonaniu Akademii Sztuk Walki. Ta fantastyczna impreza nie
odbyłaby się, gdyby nie praca i zaangażowanie
dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz wsparcie szerokiego grona
sponsorów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
wycieczka do manufaktury lizaków
Oprócz koni dzieci mogły zobaczyć także spacerujące po wybiegu osły. Po mile spędzonym czasie
w ośrodku zadowolone, uśmiechnięte i pełne wrażeń przedszkolaki szczęśliwie wróciły do szkoły.
piknik rodzinny
Jeśli w sobotnie popołudnie 10 czerwca aura nie
zachęcała do spędzania czasu z rodziną na świeżym powietrzu to na pewno nie w Dębem! Tego
dnia mieliśmy bowiem okazję uczestniczyć w XV
Pikniku Rodzinnym. W tym roku hasłem przewodnim było: „Nasze talenty i zdolności czynią życie
piękniejszym”. Jak wielką popularnością cieszy
się ta impreza można było zauważyć po liczbie
osób, które tego dnia nas odwiedziły. Nawet
deszcz, który zaczął padać w pewnym momencie, nie odstraszył żadnego uczestnika Pikniku.
Tradycyjnie już na terenie szkoły zorganizowany
został szereg stoisk tematycznych. Każda klasa
przygotowała portfolio i prezentacje, na których
przedstawiała swoje zdolności, talenty oraz sukcesy. Przy stoisku prezentującym świetlicę można
było dowiedzieć się jak ozdabiać przedmioty
metodą decoupage, a także czym jest quiling
oraz zaprojektować własną ekotorbę czy koszulkę
z nadrukiem według własnego pomysłu. Dzieci
oraz dorośli mogli dowiedzieć się, jak w kreatywny i ciekawy sposób spędzić czas z rodziną.
Do dyspozycji było wiele gier i zabaw. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy, gdzie zaangażowane panie zamieniały nasze
pociechy w motylki, zwierzątka oraz piratów. Naj-

więcej emocji wzbudziła jednak loteria fantowa.
W tym roku nagrodą główną był rower. Najmłodsi
mieli do dyspozycji plac zabaw, końską zagrodę
oraz konstrukcje dmuchane. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik technika kryminalistyki,
gdzie każdy mógł przyjrzeć się pracy funkcjonariusza z sekcji dochodzeniowo-śledczej - pobrać
odciski palców i zamienić się w detektywa. Zabawie nie było końca! Na tych, którzy potrzebowali
chwili wytchnienia czekała kawiarenka oraz grill
sprawnie zorganizowane przez rodziców.
Dzieci z klas O-III prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne na scenie. Nie
zabrakło hitów ostatnich czasów. Swoje osiągnięcia i talenty prezentowali również uczniowie
z poszczególnych sekcji i kół zainteresowań funkcjonujących w placówce. Dzięki temu mogliśmy
podziwiać pokaz taneczny w wykonaniu grupy
„Flash Dance”, która odnosi sukcesy w kraju.
Na scenie zaprezentowała się również grupa
dziewcząt ze świetlicy z pokazem tańca z pomponami. Kolejnym punktem programu był pokaz
talentów naszych uczniów. Rozpoczęli go zwycięzcy szkolnej edycji „Mam talent”. Okazało się,
że talenty naszych wychowanków są niesamowite. Oprócz pokazów tanecznych i wokalnych
mogliśmy obejrzeć między innymi pokaz układania kostki Rubika na czas. I to z… zawiązanymi
oczami! Szkolny chór uświetnił całą imprezę śpiewając tym razem „na ludową nutę”. W tym roku
nie zabrakło również miejsc, gdzie czas mogli
spędzić nasi trochę starsi goście. Swoje stoisko

21 czerwca klasy 2a i 2c wybrały się do Manufaktury Cukierków na warsztaty ręcznego
robienia lizaków. Pokaz rozpoczął od wylania
gorącej masy na granitowy stół. Następnie dodawany był aromat, który najczęściej nawiązuje do
wzoru, który umieszczony jest w cukierku. Później poszczególne części masy są zabarwiane
tak, aby mógł powstać określony wzór. Bardzo interesujące, było tzw. rozciąganie cukru,
czyli napowietrzanie, które sprawiło, że zmienił
on kolor. Po czym z przygotowanej „kolorowej
maczugi” Pani odcinała kolorowe paski, z których
każdy tworzył własnego lizaka. Wszyscy uczniowie okazali się wspaniałymi cukiernikami, ich
umiejętności zostały docenione pamiątkowymi
dyplomami. Dzieci miały okazję spróbować ciepłych cukierków. Trudno opisać ich smak, ale
w opinii uczniów były o „niebo lepsze od zwykłych”. Po warsztatach dzieci z lizakami i rożkami
cukierków udały się na spacer wokół Instytutu
Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina. Zobaczyły złotą kaczkę i świetnie bawiły
się na placu zabaw znajdującym się na Skwerze
Bohdana Wodiczko.
Do szkolnego konkursu talentów zgłosiło się

aż 72 uczestników! Nasza komisja miała ogromny
problem, aby spośród tak wielu superutalentowanych osób wybrać te najzdolniejsze. Były
tańce, śpiewy, rysunki, pokazy walk, akrobatyka,
żonglerka piłką, pompki, cheerleaderki, recytacje, układanie kostki Rubika na czas- jednym
słowem nasza szkoła jest kopalnią MULTITALENTÓW! W kategorii klas 0-III zwyciężyła Natalia
Korcz, a w kategorii IV-VI – Marta Szatańska. Gratulujemy! Dziękujemy za pomoc naszemu Jury
w składzie: p. A. Kośmider, p. J. Kulma-Mazurek,
p. E. Chodkowska. Ogromne podziękowania kierujemy również do Samorządu Uczniowskiego
za współpracę - przygotowanie, organizację
i czuwanie nad wszystkimi małymi i dużymi
uczestnikami.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Wreszcie przyszedł dzień, na który czekali
wszyscy uczniowie – zakończenie roku szkolnego. Uroczystości rozpoczęliśmy od mszy
św. w naszym parafialnym kościele. Następnie
wszyscy udaliśmy się do hali sportowej, gdzie
o godz. 11. 15 pan dyrektor rozpoczął spotkanie
kończące rok szkolny 2016/2017. Ważną częścią tej uroczystości było nagodzenie uczniów
wyróżnionych – nasi przodownicy otrzymali
świadectwa i nagrody książkowe z rąk pana
dyrektora i wychowawców. Część artystyczną
przygotowała klasa VIc. Po apelu rozeszliśmy
się do klas na spotkania z wychowawcami. Tam
pożegnaliśmy się na całe wakacje z nauczycielami oraz naszymi koleżankami i kolegami.
Wychowawcy życzyli wszystkim uczniom bezpiecznego i udanego wypoczynku.
Przed nami kolejny rok szkolny obfitujący
w wiele ciekawych inicjatyw, ale o tym następnym razem.
Zebrała i opracowała Elwira Budzyła.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
Ferie letnie blisko domu
W dniach 21.08-01.09.2017 r. trwał wakacyjny
program skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance. Chętni
mogli wziąć udział w różnorodnych zajęciach
pod opieką nauczycieli, tj.: .warsztaty kultury
żywego słowa i recytacji, muzyczne, sportowe,
profilaktyczne i czytelnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia matematyczne
i chemiczne oraz zabawy integracyjne. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantami
z Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim
i Komisariatu w Halinowie, Panami: asp. Marcinem Zagórskim, asp. Piotrem Siatkowskim, mł.
asp. Mariuszem Lipskim, do których dołączyli
asp. Jacek Mazur i mł. asp. Daniel Pernach wraz
z psami służbowymi. Podczas spotkania, Policjanci przypomnieli dzieciom zasady dotyczące
bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz, jak
i kiedy korzystać z telefonów alarmowych. Barwnie opowiedzieli o swojej codziennej pracy oraz
konieczności doskonalenia umiejętności i wiedzy, aby być skutecznymi, kiedy zajdzie potrzeba
interwencji. Niewątpliwą atrakcją była obecność
dwóch wyszkolonych owczarków niemiec-

kich, które całkowicie pochłonęły uwagę dzieci
i dorosłych. Po pokazie umiejętności psów wraz
z Przewodnikami, wszyscy zapragnęli mieć
takiego mądrego pupila w domu i oczywiście
zostać w przyszłości policjantem! Kolejnego
dnia odwiedzili dzieci Druhny i Druhowie OSP
w Cygance i Dębem Wielkim, którzy zaprezentowali umundurowanie, wyposażenie i sprzęt
ratowniczo-gaśniczy. Była świetna okazja, aby
wejść do wnętrza ogromnych samochodów strażackich. Przećwiczono pod fachowym okiem
udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
która może uratować niejedno życie. Bardzo
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dziękujemy za ciekawe spotkania, możliwość
zadawania mnóstwa pytań, na które Policjanci
i Druhowie z OSP w Cygance i Dębem Wielkim
cierpliwie i z zaangażowaniem odpowiadali.
Życzymy wszystkim Policjantom i Druhom OSP
bezpiecznej i spokojnej służby.
Udział Cyganki w Bezpiecznej+
Przez najbliższe cztery miesiące społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki będzie realizowała wielowątkowy
projekt w ramach Rządowego programu związanego z zapewnieniem uczniom bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki – „Bezpieczna+“.
Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie otwartości szkoły na współpracę
z otoczeniem oraz kształtowanie u uczniów
aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.
Osiągnięcie założonych celów oparte jest
na współpracy z Rodzicami naszych uczniów
oraz lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami: Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cygance, Parafią w Żukowie, Sołectwami
Gminy Dębe Wielkie, Młodzieżową Radą
Gminy, Gminną Biblioteką Publiczną Filią

w Cygance, Teatrem Dużej Lalki PIANKA oraz Stowarzyszeniem KONCEPT wspierającym rozwój
Szkoły w Cygance. Duża część zadań realizowana będzie we współpracy z instytucjami
związanymi ze środowiskiem kościuszkowskim,
czyli Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie oraz Szkołą Podstawową im. Tadeusza
Kościuszki w Długosiodle – naszą szkołą partnerską. Będziemy podążać śladami Naczelnika
i Insurekcji Kościuszkowskiej w literaturze,
muzyce, sztuce i fotografii oraz w terenie poprzez
wycieczki.Wkrótce uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczną badania ankietowe dotyczące
lokalnej tożsamości kulturowej (gwary), skierowane do mieszkańców wsi Cyganka i Gminy
Dębe Wielkie we współpracy z Uniwersytetem
w Białymstoku, które koordynować będzie dr
Monika Małopolska - nauczyciel języka polskiego i historii. Efektem tego działania będzie
opracowanie publikacji „Język naszych przodków“. Zapraszamy mieszkańców Gminy Dębe
Wielkie do współpracy i wsparcia działania
Szkoły w pielęgnowaniu kultury i tradycji językowych (gwary) przodków naszych uczniów.

z życia szkół

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Tak niedawno...

Czas wakacyjnego lenistwa
powoli dobiega końca,
w sklepach z materiałami papierniczymi ruch
i gwar. Kolorowe zeszyty,
piękne przybory szkolne
cieszą oko i aż proszą, by je
kupić. Uczniowie wykorzystują ostatnie wolne chwile
na spotkania i wspólną
zabawę. Wszyscy cieszą
się z decyzji pani minister
o przesunięciu daty rozpoczęcia roku szkolnego
z pierwszego na czwartego
września.
Stęskniła się szkoła za nami
Wszystkimi swoimi ławkami...
W szkole trwają intensywne

prace porządkowe, by na początek roku szkolnego wszystko lśniło i zachęcało do nauki.
Przedszkolna sala już czeka na przyjęcie maluchów. Od 28 do 31 sierpnia będą się tam
odbywały zajęcia integracyjne w godz.9.00 12.00. Ministerialny program „Bezpieczna+”,
pomoże w integracji uczniów, nauczycieli
i rodziców. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na akcje zwiększające bezpieczeństwo
uczniów, wyjazdy integracyjne, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, naukę udzielania
pierwszej pomocy i działania pozwalające dzieciom i młodzieży na odkrycie drzemiącego
w nich potencjału i ukierunkowanie go na pomoc
potrzebującym.

wywalczył Piotr Mazaj uczeń klasy II w „Powiatowym Konkursie Matematycznym – Doskonały
Matematyk”.
„Na Wawel, na Wawel” oraz „Płynie Wisła płynie”. Dnia 23 czerwca 2017 roku w metrum 2/4
zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczął nowoutworzony z inicjatywy
p. Dyrektor Renaty Osicy - Duszczyk zespół
tańca ludowego pod przewodnictwem instruktorki p. Edyty Białek. Zaprezentował nam
piękny, oryginalny i ogromnie widowiskowy
układ Krakowiaka. Dziewczęta i chłopcy ubrani
w krakowskie stroje ludowe zebrali od wszystkich obecnych w sali gimnastycznej w pełni
zasłużone gromkie brawa. Pokaz tańca został
nagrany i możemy go zobaczyć i podziwiać
na you tube. W ten sposób nasza szkoła zaakcentowała, że rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły.
Następnie obejrzeliśmy występy teatralne, zaś
później zaprezentowały się, również tanecznie
nasze uczennice z grupy Flashdance. Dziewczęta
trenowane przez p. Agnieszkę Jurkowską zdobyły w tym roku wiele znaczących nagród.
Wręczyliśmy świadectwa i wyróżnienia, a tych
jak zwykle w Górkach było wiele, co cieszy,
zważywszy na fakt, że nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dumą
napawa sposób jak wspaniale potrafią łączyć
sukcesy sportowe i artystyczne z edukacyjnymi. Na koniec głos zabrał gość szczególny
i jak zawsze przychylny naszej placówce - Pan
Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie.
Z radością przyjęliśmy informacje o zmianach
planowanych w naszej szkole.
Wiele się w Góreckiej szkole działo również
w wakacje. Podczas gdy nasi milusińscy odpoczywali po pracowitym roku szkolnym, my
zadbaliśmy o to, by we wrześniu jeszcze radośniej było im do nas powrócić.
Z inicjatywy rodziców wspieranych przez p.
Dyrektor oraz OSP Górki została w lipcu przeprowadzona modernizacja przyszkolnego placu
zabaw. W pocie czoła grupa około 20 osób
w iście afrykańskich upałach pod wodzą p.
Tomasza Wojdygi wykonała piękną i przyjazną
dzieciom nawierzchnię, która szczególnie ucieszyła najmłodszych, tłumnie przybywających
z opiekunami przez cały okres wakacji. Rodzice
przygotowali również na terenie szkoły skocznię
w dal.
Pan Robert Filipczuk w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, tata naszych podopiecznych, włączył
się również o nową odsłonę naszej Sali gimna-

stycznej. Pomimo, że jeszcze prace remontowe
trwają, od września cieszyć się będziemy
odnowioną podłogą, która przeszła proces cyklinowania i malowania. Cała sala gimnastyczna
radować będzie pięknie pomalowanymi ścianami oraz nowoczesnym wyglądem.
W budynku szkoły, który nieprzerwanie od kilku
lat staje się miejscem coraz przyjaźniejszym
i kolorowym, przeprowadzono kolejne prace
remontowe. W pokoju nauczycielskim, sali
lekcyjnej i sekretariacie położono panele podłogowe. Wymienione zostały również meble w sali
„zerówki” i sali nr 7- dzięki wsparciu funduszu
sołeckiego. Dostosowaliśmy także warunki sanitarne dla młodszych dzieci. Z wielką radością
przygotowywujemy się do przyjęcia nowych
dzieci, bo w góreckiej szkole z roku na rok jest
nas coraz więcej.
Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele
nowości w ofercie dydaktycznej naszej placówki.
Wspierając ogromny potencjał uczniów staramy
się stwarzać jak najlepsze warunki dla ich rozwoju
i doskonalenia umiejętności, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa naszych
uczniów. Nasza szkoła dba również o to, aby
wszystkie dzieci miały równe szanse i dostęp do
dodatkowych zajęć oraz innowacji pedagogicznych. Od września uczniowie uczęszczać będą
mogli na zajęcia kół: działań multimedialnych
(fotografia, animacja, podstawy projektowania graficznego), czytelniczo – teatralnego oraz
dodatkowe zajęcia języka francuskiego. Mamy
też ofertę dla zdolniaków matematycznych, którzy dali o sobie znać. Będą mogli rozwijać swoje
umiejętności i zdolności w kole matematycznym
„Matematyka dla zdolniaka”. A to tylko niektóre,
bo nowe, z już istniejącego wachlarza dodatkowych zajęć. Kontynuowane będą również zajęcia
kół: matematycznego, szachowego, plastycznego, sportowego, tanecznego i karate.
Przy szkole powstanie też z początkiem roku
koło wolontariatu. Już w październiku zaplanowana jest w ramach działań tej grupy wycieczka
w Tatry. Program przewiduje między innymi
szkolenie przeprowadzone przez ratowników
TOPR.
Nasza szkoła ma wielu Przyjaciół, z ich wsparciem, małymi krokami budujemy miejsce, które
staje się świadomym wyborem wielu rodziców.
Z całego serca dziękujemy!

Wydaje się, że to było wczoraj,
a od tego momentu minęły już
prawie dwa miesiące. Co to było?
Oczywiście koniec roku szkolnego, czyli dzień, na który wszyscy
związani ze szkołą oczekiwali
z utęsknieniem. Pożegnanie szkoły
i rozpoczęcie wakacji zostało poprzedzone licznymi akcjami mającymi
na celu uświadomienie dzieciom
zagrożeń i propagowanie bezpiecznych zachowań podczas letniego
wypoczynku. Wiele emocji wywołał
wyjazd, będący nagrodą dla czworga
uczniów, a sponsorowany przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Żegnamy lasy, łąki i pole.
Jutro, pojutrze będziemy w szkole.

Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
Czerwiec w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach był bardzo pracowity i uroczysty.
Dnia 3 czerwca odbył się tradycyjny w naszej
szkole Dzień Rodziny. Na góreckie rodzinne
spotkanie przybyli wspaniali goście: pani Małgorzata Rudnik - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie, pani Agnieszka Wojda - zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, pan Mirosław Siwik - Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie. Uroczystość rozpoczęła
się od występów naszych uczniów. Zaprezentowała się również grupa taneczna Flash Dance
w kilku odsłonach układów choreograficznych. Na koniec części artystycznej odbył
się emocjonujący pokaz naszej grupy karate
kyoshin, trenowanej przez pana Rafała Wtulicha. Było pięknie, kolorowo i wesoło. Pogoda
tego dnia - prawdziwie letnia - była znakomitym
tłem do gier, zabaw i konkurencji sportowych.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się nasza
Loteria fantowa, stoisko z rękodziełem, warsztaty
pszczelarstwa p. Joanny Czopik – Leżachowskiej
oraz kawiarenka z pysznymi ciastami autorstwa
naszych rodziców i świeżo wyciskanym sokiem
– który promowali i sporządzali góreccy pedagodzy. Na zewnątrz można było posilić się hot
- dogiem lub smakołykami z grilla, a na deser watą cukrową. Serwowaniem i przygotowaniem
zajmowała się Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Panią Dorotą Miros.
Czerwiec z piękną, słoneczną pogodą zachęcał do aktywności, tak więc tegoroczny Dzień
Dziecka uczciliśmy na szkolnym boisku meczem
w dwa ognie uczniowie kontra nauczyciele. Kilka
dni później Rada Rodziców zorganizowała dla
naszych uczniów dwie wycieczki: „maluchy”
szlifowały umiejętności pizzermana w restauracji Gusto Dominium w pobliskim Józefowie, zaś
grupa „starszaków” odwiedziła Park Trampolin
w Warszawie.
Pierwszy letni miesiąc wprowadził wśród młodzieży atmosferę beztroski i zabawy. W Szkole
Podstawowej w Górkach jak co roku przed

wakacjami przypomnieliśmy dzieciom i rodzicom jak ważna jest znajomość i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych
wypraw. W dniu 8 czerwca odbył się w naszej
szkole egzamin na pierwsze prawo jazdy jakim
jest Karta Rowerowa. Nad przygotowaniem
całości czuwała Pani Elżbieta Kąkol – nauczyciel techniki. Czwarta klasa dzielnie stawiła
czoła egzaminatorowi i placykowi manewrowemu. W promieniach letniego słońca młodzi
cykliści pokonywali przeszkody, w tym najtrudniejsze - slalom i „ósemkę”. Możemy z dumą
ogłosić, że wszyscy zdali celująco! W dniu 20
czerwca odbyło się w naszej szkole szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa wodnego dla klas V-VI.
Zajęcia poprowadzili ratownicy z WOPR-u. Opowiadali jak właściwie należy zachowywać się
przebywając nad wodą, aby uniknąć zagrożeń.
Prezentowano również sprzęt ratowniczy.
Tuż przed wakacyjnym wypoczynkiem nasi
uczniowie osiągnęli kolejny sukces. Na XIII
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej
dla Szkół Podstawowych
i Przedszkoli, który odbył
się w Mińsku Mazowieckim
laureatkami zostały- Julia
Bachleda - wyróżnienie
w kategorii „Poezja klas I - III”,
oraz Laura Piskorz - III miejsce w kategorii „Poezja klas
IV - VI”. Natomiast III miejsce

Elżbieta Kąkol
Nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Górkach
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wykaz numerów telefonów

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

telefon

wew.

nr

STANOWISKO

pokoju

IMIĘ I NAZWISKO

nr

telefon

wew.

25 756 47 46

146

46

pokoju

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

34

Asystent

Krzysztof Górnik

25 756 47 00

100

34

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

36

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

47

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

56

Starszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 56

156

56

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 56

156

56

Główny księgowy ds. oświaty

Maria Wojciechowska

25 756 47 54

133

33

Starszy pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

47

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

Anna Kondraciuk

25 756 47 33

133

33

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 33

133

33

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 32

132

32

Podinspektor ds. płac jednostek oświatowych

Dorota Żebrowska

25 756 47 54

133

33

Referent ds. księgowości oświatowej

Barbara Lipińska

25 756 47 54

133

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

58

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke

58

SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH

33

Starszy inspektor

Miłosława Kaska
Katarzyna Dołbakowska

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

40

Starszy inspektor

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

40

Podinspektor

Monika Czerwińska

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 38

138

38

Podinspektor

Mariola Antosiewicz

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

41

Podinspektor ds. ksiegowości podatkowej

Agnieszka Przedlacka

25 756 47 41

141

41

Główny Księgowy

Renata Sikora

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 33

133

33

Starszy Księgowy

Olga Sekuła

25 756 47 36

136

36

Specjalista pracy z rodziną

Beata Budzyńska - Kupidura
Marzena Rogala

25 756 47 36

136

36

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

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

Teresa Dobosz

25 756 47 38

138

38

Podinsp.ds. kancelarii i archiwum,
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Marlena Jackiewicz

25 756 47 44

144

44

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 27

127

Młodszy referent ds. kancelarii

Beata Bartnicka

25 756 47 27

127

Kancelaria

Pomoc administracyjna Informatyka

Emilia Biernat

25 756 47 37

137

37

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

51

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

52

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

50

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

50

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

50

Pomoc aministracyjna

Monika Grzenda

25 756 47 50

150

50

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

48

Młodszy referent ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Marlena Zbrożek

25 756 47 52

152

53

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 52

152

53

Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

Michał Pieńkowski

25 756 47 49

149

49

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Kier. Ref. SO

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

31

Podinsp. ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Beata Bartnicka

25 756 47 44

144

44

urząd stanu cywilnego
Kierownik USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

25 756 47 49

149

49

25 756 47 45

145

45

25 756 47 53

153

52

ZESPÓŁ TECHNICZNY
Inspektor. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko
Paweł Trąbiński

Pracownik gospodarczy

Grzegorz Woźnica

Pracownik gospodarczy

Jacek Kotowski

Pracownik gospodarczy

Stefan Siporski

Pracownik gospodarczy

Artur Kowalski
SAMODZIELNE STANOWISKA DS. OŚWIATY

Główny specjalista ds. oświaty

Halina Drzazga
samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych

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

Edyta Wolińska

59

25 756 47 57

157

57

25 756 47 55

155

55

25 756 47 47

147

47

156

56

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”

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

Pracownik gospodarczy

159

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

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

25 756 47 59

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.

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 w Dębem Wielkim

Rafał Wtulich

728 473 959

Anna Piotrkowicz

25 756 47 35
735 553 555

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

