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RUSZA BUDOWA AUTOSTRADY A2
OD WĘZŁA KONIK DO CHOSZCZÓWKI STOJECKIEJ

SZLACHETNA PACZKA w Dębem Wielkim poszukuje wolontariuszy do kolejnej edycji programu.
Od tego, ilu znajdziemy wolontariuszy, zależy
skala pomocy, z jaką dotrzemy do ubogich
rodzin i dzieci w potrzebie, nie tylko w Dębem,
ale i okolicach.
Wolontariusz może zyskać nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim
możliwość zyskania kluczowych kompetencji
cenionych na rynku pracy – związanych z działaniami projektowymi, organizacją wydarzeń,
umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
Oprócz tego każdy Wolontariusz ma okazję

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – ze
153,00 zł na 184,42 zł, oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego – z 520,00 zł na 620,00 zł. Wysokość pozostałych świadczeń, takich jak zasiłek
rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, a także
wysokość kryteriów dochodowych nie ulega
zmianie.
Przypominamy o konieczności złożenia wniosku
o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze
500+ oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres

poznać nowych ludzi o podobnych wartościach
i nawiązać szereg znajomości z instytucjami czy
firmami.
Więcej informacji o możliwości zgłoszenia
na www.superw.pl. Zachęcamy również do
kontaktu poprzez naszą stronę na Facebooku Szlachetna Paczka Dębe Wielkie i okolice,
a także pod adresem mailowym: ada.lewandowska@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.

zasiłkowy!
Zachęcamy do odbierania świadczeń przelewem na rachunek bankowy.

Miłosława Kaska
Kierownik sekcji ds. świadczeń
rodzinnych,
wychowawczych i alimentacyjnych

INFORMACJA W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE
W dniu 31.07.2018 roku Gmina Dębe Wielkie
podpisała umowę Nr. 0004/18/OZ/D
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania
w kwocie do 14.410,50 zł.
pn.„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Dębe Wielkie”

DZIEŃ WEWNĘTRZNY W URZĘDZIE GMINY DĘBE WIELKIE
Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Dębe Wielkie, zgodnie z Zarządzeniem
Wójta Gminy Dębe Wielkie nr ZO.0050.31.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
ustanowienia dnia wewnętrznego w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy oraz
w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Dębe Wielkie informujemy,
iż od 3 kwietnia 2018 roku w każdy poniedziałek od godziny 800 do godziny 1400
interesanci nie będą przyjmowani w Referacie Finansowo-Księgowym
z wyjątkiem kasy, natomiast w każdy czwartek od godziny 800 do godziny 1400
interesanci nie będą przyjmowani w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy.

24h

TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

https://www.facebook.com/gmina.debewielkie
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Wojewoda mazowiecki 2 sierpnia b.r. wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej
dotyczącą budowy autostrady A2 na odcinku od
węzła Konik do końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Trasa liczy ponad 9 km, a za jej budowę
odpowiada Polaqua. Wydana decyzja posiada
rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to,
że wykonawca ma prawo z dniem 2 sierpnia b.r.
do wejścia na tereny do tej pory prywatne zajęte
pod budowę drogi a dotychczasowy właściciel
ma obowiązek wydania tej części nieruchomości. Wykonawca ma też prawo prowadzić wycinki
drzew, zrywać humus i prowadzić wszelkie inne
prace. Zgodnie z prawem wykonawca nie musi
informować o wejściu na teren budowy dotychczasowych właścicieli. W związku z przyszłymi
odszkodowaniami zalecam wykonanie jak najszybciej dokumentacji zdjęciowej jak wyglądał teren
przed budową.
A2 W REALIZACJI
Autostrada A2 między węzłem Lubelska na wschodnich obrzeżach Warszawy a istniejącą obwodnicą
Mińska została podzielona na dwa odcinki realizacyjne od w. Lubelska (bez węzła) do w. Konik
(z węzłem) i od w. Konik do obwodnicy Mińska.
Wykonawcą obu kontraktów jest Polaqua. Pierwszy odcinek realizacyjny ma 5,58 km długości
i kosztuje 200,2 mln zł. Termin umowny zakończenia budowy przypada na przełom czerwca i lipca
2020 roku.
Odcinek od węzła Konik w kierunku Mińska
Maz. ma 9,19 km i jest wart 302,3 mln zł. Zgodnie
z kontraktem powinien być gotowy w czerwcu 2020
roku. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu z rezerwą na trzeci pas.
PROCEDURA ODSZKODOWAWCZA
1. Przejęcie nieruchomości pod drogi
Przejęcie nieruchomości (działek, budynków)
przez Skarb Państwa odbywa się z mocy prawa
na podstawie wydawanej przez wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
– ZRID. ZRID na odc. od w. Konik do obwodnicy
Mińska ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza że inwestor może przejąć
działkę po wydaniu decyzji przez wojewodę.
* Pamiętaj! Przy decyzjach ZRID przekazanie nieruchomości GDDKiA i postępowanie wojewody
w sprawie ustalenia kwoty odszkodowania to dwie
odrębne procedury. Jedna nie zależy od drugiej.
2. Informowanie właścicieli
Informowanie odbywa się obwieszczeniami wojewody w sprawie ZRID publikowanymi w Biuletynie
Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl). Obwieszczenia
wojewody zamieszczane są też w prasie lokalnej,
w siedzibach gmin, na terenie których inwestycja jest prowadzona. Urząd Wojewódzki wysyła
też pisemne zawiadomienia na adresy wskazane
w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę.
* Pamiętaj! Obowiązek aktualizacji danych
w ewidencji gruntów spoczywa na właścicielu
nieruchomości. Osoby, które nie figurują w ewidencji gruntów lub mają wpisane nieaktualne dane
adresowe, nie otrzymają zawiadomienia. Warto
w starostwie sprawdzić poprawność danych.
3. Ustalenie kwoty odszkodowania
Za przejęcie nieruchomości przewidziane jest
odszkodowanie od Skarbu Państwa. Urząd
wojewódzki ustala osoby uprawnione do odszkodowania oraz ogłasza jawny przetarg i wybiera
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy wartości
każdej nieruchomości. W praktyce proces ten trwa
co najmniej kilka miesięcy. Na podstawie operatu
rzeczoznawcy wojewoda wydaje decyzję o kwocie
odszkodowania. Kwota odszkodowania zostanie
zwiększona o 10 000 zł w przypadku gdy, na działce
znajduje się budynek, w którym właściciel mieszka.
Kwota ta jest naliczana dla budynku, niezależnie od
liczby lokatorów.
* Pamiętaj! Kwota odszkodowania zostanie
zwiększona o 5 proc., jeżeli nieruchomość
zostanie przekazana GDDKiA w ciągu 30 dni
od otrzymania od wojewody zawiadomienia

o wydaniu decyzji ZRID. Jeżeli właściciel nie
zgadza się z wysokością ustalonego odszkodowania, ma prawo odwołać się do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju (za pośrednictwem
wojewody). Ma na to 14 dni od daty doręczenia
decyzji o odszkodowaniu. Decyzję Ministra może
potem zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Mimo odwołania, można ubiegać się o wypłatę
zaliczki w wysokości 70 proc. ustalonego
w decyzji wojewody odszkodowania. Odwołanie
może też złożyć inwestor.
4. Wypłata odszkodowania
Odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od
dnia, kiedy decyzja wojewody o odszkodowaniu
staje się ostateczna. Wypłaca je Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad na rachunek bankowy
wskazany przez właściciela nieruchomości. Jeżeli
stan prawny działki nie jest uregulowany, odszkodowanie wpłacane jest do depozytu sądowego
na 10 lat. Aby je otrzymać, konieczne jest przedłożenie w Sądzie dokumentu potwierdzającego
prawo do nieruchomości (np. po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym).Jeżeli w ciągu 5
lat za pieniądze z odszkodowania właściciel kupi
nową nieruchomość, nie będzie płacił podatku
od czynności cywilno-prawnych. Przychody osób
fizycznych uzyskane z odszkodowania są co do
zasady wolne od podatku dochodowego. W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy zwrócić
się do urzędu skarbowego.
5. Przekazanie działki
Pamiętaj! Postępowanie w sprawie kwoty odszkodowania i przekazanie nieruchomości inwestorowi
to dwie odrębne, niezależne od siebie procedury.
Przekazanie nieruchomości nie jest równoznaczne
z akceptacją ustalonego przez wojewodę odszkodowania. Termin przekazania nieruchomości
wskazany jest w zawiadomieniu o decyzji ZRID,
które otrzymują właściciele.
Aby otrzymać odszkodowanie zwiększone o 5 proc.
dzięki przekazaniu nieruchomości w ciągu 30 dni,
należy złożyć/przesłać do GDDKiA „oświadczenie o wydaniu nieruchomości” zaś w przypadku
nieruchomości zabudowanej podpisać protokół
zdawczo-odbiorczy. Druk oświadczenia jest przesyłany właścicielom nieruchomości przez GDDKiA
po wydaniu ZRID. Jeśli działka jest zabudowana,
w celu usprawnienia procesu zalecany jest kontakt
osobisty lub telefoniczny z GDDKiA.
Decyzji ZRID na odc. od w. Konik do obwodnicy
Mińska został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności oznacza to, że inwestor może niezwłocznie rozpocząć prace budowlane. Właściciel
powinien jak najszybciej przekazać działkę GDDKiA.
Nieprzekazanie działek wiąże się ze wszczęciem
postępowania egzekucyjnego (czyli przejęciem ich)
na koszt właściciela.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad o/Warszawa 22 209 24 15
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 22 695 60 29
Kierownik Budowy (Polaqua)– Robert
Kiszelewski +48 519330465
6. Informacje dodatkowe
W przypadku przejmowania nieruchomości
mieszkalnych, inwestor ma obowiązek zapewnić mieszkańcom budynku lokal zamienny.
Lokal zamienny zapewniany jest do czasu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą
pod budowę drogi.
Resztówki. Po przejęciu działki pod drogę właścicielowi może pozostać część, która nie nadaje się
do wykorzystania w dotychczasowy sposób. W uzasadnionych przypadkach GDDKiA może ją odkupić.
W tym celu, po wydaniu ZRID, właściciel składa do
inwestora stosowny wniosek. Po jego akceptacji
dokonana będzie wycena resztówki w formie operatu szacunkowego. Właścicielowi zostanie złożona
oferta i jeżeli cena zostanie zaakceptowana, GDDKiA odkupi pozostałą część nieruchomości.
Beata Pokrzywnicka
Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

AKTUALNOŚCI/ INWESTYCJE

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
BUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH: ALEKSANDRÓWKA,
OLESIN, JĘDRZEJNIK, CELINÓW,
TERESŁAW, RUDA I GÓRKI
W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa
sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin,
Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Ruda i Górki”
informujemy, że wszystkie formalności związane
z przyłączeniem do sieci wodociągowej załatwić można w siedzibie Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3.
PRZYŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU W MIEJ-

SCOWOŚCI OLESIN, OSTRÓW KANIA,
CIĘCIWA, CEZARÓW I RYSIE
Zakład Komunalny przypomina o możliwości
podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w miejscowościach: Olesin, Ostrów Kania,
Cięciwa, Cezarów i Rysie. W tym celu należy zgłosić się do siedziby Zakładu Komunalnego w celu
uzyskania warunków technicznych przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej. Warunki
przyłączenia określają możliwości techniczne
podłączenia posesji, jak i wskazują zalecenia co
do wykonania samego przyłącza. Do wniosku
należy załączyć:

• dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z danej nieruchomości (do wglądu),
• plan sytuacyjny na mapie bez sprawdzenia
w terenie,
• pisemną zgodę właścicieli przyległych posesji tylko w przypadku, gdy przyłącze ma przebiegać
przez nieruchomość będącą własnością innej
osoby.
Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej
sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej dostępne
jest na stronie www: zk.debewielkie.com
w zakładce Dokumenty do pobrania lub w sie-

dzibie Zakładu. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 25-749-70-01
lub 25-749-70-02.
PŁATNOŚĆ KARTĄ W SIEDZIBIE ZAKŁADU
KOMUNALNEGO W DĘBEM WIELKIM
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w celu ułatwienia i usprawnienia
dokonywania płatności od 1 lipca 2018 roku
wprowadziliśmy możliwość płacenia w siedzibie
Zakładu Komunalnego kartą płatniczą.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

INWESTYCJE
PROJEKTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
W miesiącu lipcu firma projektowa HIGHWAY
Sp. z o.o. z Gdańska przekazała Gminie Dębe
Wielkie IV etap opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Kąty Goździejewskie,
Gorzanka, Cyganka, Rysie, Olesin, Ostrów Kania,
Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Górki, Celinów,
Ruda. Łącznie w IV etapie zaprojektowano nieco
ponad 12 km sieci wodociągowej. Zgłoszenia
budowy dokonano do Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim w dniu 31.07.2018 roku.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Trwa realizacja inwestycji związanej z budową
sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin,
Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Ruda i Górki.
Zgodnie z zawartą umową z firmą wykonawczą TOMIX Wojciech Osiecki z Lubartowa termin
realizacji budowy sieci wodociągowej został
określony do dnia 15.10.2018 roku. Wykonawca
zobowiązany jest również uzyskać ostateczne
pozwolenia na użytkowanie wybudowanej
przedmiotowej sieci wodociągowej w terminie
do dnia 14.12.2018 roku. Prace prowadzone są
z wyprzedzeniem w stosunku do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, więc
istnieje duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy w pobliżu realizowanej inwestycji uzyskają
szybszą możliwość korzystania z wody z nowo
wybudowanego wodociągu. Łącznie w ramach
inwestycji zostanie wybudowana sieć o długości
blisko 20 km.
Warto nadmienić, że jeszcze w tym roku zamierzone jest ogłoszenie przetargu na realizację
kolejnej inwestycji związanej z dalszym wodociągowaniem obszarów gminy Dębe Wielkie.
Planowane jest zlecenie budowy około 50 km
sieci wodociągowej. Inwestycja swoim zasięgiem
obejmie następujące miejscowości: Bykowizna,
Choszczak, Cyganka, Gorzanka, Walercin, Kąty
Goździejewskie, Rysie, Ostrów Kania, Cięciwa,
Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Górki. Jeśli
warunki atmosferyczne pozwolą to inwestycja
powinna ruszyć pod koniec bieżacego roku.
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA SIĘ DO
GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca mieszkańców
miejscowości Olesin, Cięciwa, Cezarów, Ostrów
Kania i Rysie do podłączania się do oddanego
do użytkowania w 2018 roku wybudowanego
wodociągu. Jest to szczególnie ważne aby gmina
mogła starać się o umorzenie części pożyczki
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

i tym samym przeznaczyć te środki na kolejne
inwestycje związane z infrastrukturą komunalną.
W celu podłączenia posesji do sieci wodociągowej należy uzyskać od Zakładu Komunalnego
warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej. Zlecenie wydania warunków technicznych podłączenia do sieci
wodociągowej dostępne jest na stronie www:
zk.debewielkie.com lub w siedzibie Zakładu.
Osoby za interesowanie 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.

− wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Osucha w Dębem Wielkim na odcinku 70 m od ul.
Pedagogów do ul. Poprzecznej;
− wykonania nakładki asfaltowej na drodze
gminnej 220239W w miejscowości Ostrów Kania
na długości 100 metrów.
Wartość wykonanych robót wyniosła blisko 530
tys. zł.
PROJEKT ODWODNIENIA ULICY WSPÓLNEJ
NA POGRANICZU
MIEJSCOWOŚCI RUDA I CHROŚLA

DROGA POWIATOWA NR 2219W OD KM
2+990 DO KM 4+115 - POMOC PUBLICZNA
W I półroczu 2018 r. Gmina Dębe Wielkie zgodnie z umową Nr I.032.2.2018 z dnia 12.03.2018
r. z Powiatem Mińskim udzieliła dotacji celowej
w kwocie 195 tys. zł na pokrycie części wydatków
związanych z wykonaniem na drodze powiatowej zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa chodnika
na ul. Gościnnej w Cygance od torów kolejowych do ul. Wybranieckich – droga powiatowa
nr 2219W od km 2+990 do km 4+115. Zadanie
ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Cyganka poprzez ułatwienie
swobodnej i bezpiecznej komunikacji samochodowej i pieszej.
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE - WYKONANIE
MODERNIZACJI ORAZ REMONTÓW DRÓG
NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
Firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów” Spółka z o.o., z Mińska Mazowieckiego
dokonała modernizacji oraz remontów dróg
na terenie Gminy Dębe Wielkie w zakresie:
− wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości
Chrośla w ul. Wrzosowej i odcinka w ul. Lawendowej od ul. Mazowieckiej do ul. Wrzosowej;
− wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości Aleksandrówka w ul. Długiej (odcinek od ul.
Warszawskiej do ul. Mazowieckiej);
− wykonania modernizacji ul. Długiej w miejscowości Aleksandrówka na odcinku 120 m od ul.
Mazowieckiej w kierunku północnym;

Na odcinku od działki o nr ewid. 302/7 w msc.
Ruda w kierunku wschodnim i następnie ulicą
Sosnową do rowu została zlecona dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz szczegółowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych odwodnienia ulicy Wspólnej na pograniczu miejscowości Ruda i Chrośla.
Mamy nadzieje, że środki w budżecie pozwolą
na wykonanie przedmiotowego odcinka kanalizacji w przyszłym roku.
BUDOWA ZJAZDÓW Z ULICY OSUCHA
W DĘBEM WIELKIM NA DROGI GMINNE
Firma Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rudzienku wykonała 3 zjazdy z drogi powiatowej (ulica Osucha) w miejscowości Dębe Wielkie
do zaplanowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Dębe Wielkie dróg gminnych, tj.:
- zjazdu na działkę nr ew. 91/7 w miejscowości
Dębe Wielkie;
- zjazdu na działkę nr ew. 90/33 w miejscowości
Dębe Wielkie;
- zjazdu na działkę nr ew. 90/19 w miejscowości
Dębe Wielkie.
Wartość wykonanych robót wyniosła nieco
ponad 50 tys. zł.
PLANOWANE MODERNIZACJE DRÓG
W 2018 roku zaplanowano wykonanie na trzech
drogach gminnych podbudów tłuczniowych
pod kątem położenia na nich w przyszłości
nakładek asfaltowych. Dotyczy to następujących
dróg:

− odcinka drogi gminnej nr 220229W
w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie. Modernizacja dotyczy odcinka drogi (przy
dawnej szkole) na długości 870 m i szerokości 6 m i polegać będzie na wykonaniu nowej
nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5
mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
Łączna powierzchnia modernizowanej drogi
wyniesie 5220,0 m2;
− odcinka drogi Nr G19 w Rudzie w kierunku
Teresławia (od drogi powiatowej w kierunku
miejscowości Teresław). Modernizacja dotyczy wykonania nowej nawierzchni z kruszywa
łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm na odcinku o długości
460 m i szerokości 5,5 m. Łączna powierzchnia
modernizowanej drogi wyniesie 2530,0 m2.
− odcinka ul. Długiej w Aleksandrówce od. ul.
Cichej do ul. Szklarniowej. Modernizacja ulicy
Długiej na ww. odcinku dotyczy wykonania
nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm na odcinku o długości 360 m i szerokości
5,5 m. Łączna powierzchnia modernizowanej
drogi wyniesie 1980,0 m2.
ZLECONA KONCEPCJA PRZEBUDOWY
I NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GÓRKACH
Wójt Gminy Dębe Wielkie zlecił wykonanie koncepcji przebudowy i nadbudowy
(projekt architektury) budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Górki. Na jesieni zostanie
przedstawiona wizualizacja, którą udostępnimy
mieszkańcom do zapoznania się. Przebudowa
i nadbudowa obiektu ma na celu stworzenie
dodatkowych miejsc dla dzieci przedszkolnych
i szkoły podstawowej, które w przyszłości będą
mogły bez przeszkód pomieścić się w zmodernizowanym obiekcie. Już dzisiaj patrząc na dane
demograficzne jest duża potrzeba, aby realizacja
związana przebudową i nadbudową ziściła się
jak najwcześniej.
Rafał Gańko

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy
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powitanie

ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

lata

Tegoroczne Święto Gminy
odbyło się w terminie dokładnie przypadającym rozpoczęciu wakacji, tj. w pierwszy
weekend wakacji 23-24 czerwca 2018r.
So bota nawiązywała do Roku Wisły i Mazowsza. Zadbaliśmy o odpowiednią scenografię.
Był piasek, łódka, namiot i przede wszystkim
szantowa muzyka. Pod ogromną wiatą przy blasku migoczących lampek, na drewnianych

Gminy jest ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW
oraz wręczanie nagród.
W ramach współpracy z Fundacją Akomodacja przy wsparciu finansowym z Fundacji PZU
zostały zorganizowane 4 konkursy:
Oto zwycięzcy:
FOTOGRAFICZNY
W kategorii do lat 9 - Hanna Gmerek, a wyróżnienie otrzymał Szymon Melkowski.
W kategorii 10-13 lat - Krzysztof
Przybysz, a wyróżnienia otrzymały
Izabela Więsik oraz Kacper Bieliński.
W kategorii 14-19 lat
- Weronika Luba.
W kategorii OPEN - Stanisław Gmerek, a wyróżnienie otrzymał Paweł
Woźnica.
PLASTYCZNY

dechach zadziało się coś
wyjątkowego i klimatycznego. Jako pierwszy
na cenie wystąpił Marcin Rychcik – aktor teatru
Rampa, który zaśpiewał przy dźwiękach gitary
przeboje polskie i światowe. Kolejnym wykonawcą był zespół szantowy WIND JAMMERS,
który przeniósł nas w czasoprzestrzeni gdzieś
na drewnianą łajbę czy przystań nadmorską.
Niespodziankę dla widzów zrobiły swoim wystąpieniem zrobiły Panie i Pan ze Stowarzyszenia
Wrzosowianie, ubrani z morskim akcentem
wykonali repertuar szantowy. Również gościnnie wystąpił Zespół 2MUCH, który muzycznie
i tanecznie nieco odbiegł od tematu, ale był bardzo ciekawym młodzieżowym przerywnikiem.
Kolejnym wyczekanym punktem programu
było KARAOKE z przesympatycznym Markiem
Piskalskim. Śpiewom jak zwykle nie było końca
…. Natomiast na zakończenie sprawnie i dynamicznie Dydżej Stefan oraz Arek Braxton porwali
liczną publiczność do tańca.
Niedziela zdecydowanie miała inny charakter. Organizatorzy na rozgrzewkę niedzielnej
imprezy postawili na sport w ramach, którego
odbyła się Dębska Piątka – Bieg o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie zorganizowany w Górkach
przez GOSiR i Akademię Sztuk Walki. Obszerna
relacja w Dziale SPORT.
Imprezę rozpoczął blok kulturalny i występ
Dębskiej Akademii Teatralnej w wykonaniu Sekcji Teatralnej GOK pt. „Dym”, uczniów ze Szkoły
Podstawowej z Cyganki pt. „Kopciuszek”. Jako
aktorzy zaprezentowali się również nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej w Cygance. Wszystkie
przestawienia zostały przygotowane przez wspaniałą artystkę Urszulę Brzost, która to stworzyła
scenariusz i współpracowała przy tworzeniu
mińskiego musicalu „Pan Niezwykły”.
Tradycyjnym już punktem programu Święta
PATRONAT HONOROWY

Kategoria 10-13
I miejsce – Marta Piekarniak
II miejsce – Sylwia Suchocka
III miejsce – Izabela Więsik
Kategoria 14-19
I miejsce – Oliwia Kieliszek
II miejsce – Natalia Kalinowska
Wyróżnienia – Maja Bakiera, Karol Kijowski, Jan
Proczek
Kategoria OPEN
Wygrana – Elżbieta Kąkol
LITERACKI
Kategoria do 9 lat
I miejsce – Wojciech Nowak
II miejsce – Igor Pilarski
Kategoria 10-13 – wygrana - Piotr Hudy
Kategoria 14-19 – wygrana – Andżelika Chrzanowska
Kategoria OPEN – wygrana – Piotr Majszyk
MUZYCZNY
1. Roman Rudnik
2. Barbara Wicik
3. Tomasz Rosłaniec

Natomiast w ramach współpracy z Fundacją Akomodacja przy wsparciu finansowym
z Budżetu Województwa Mazowieckiego z projektu „Przez żołądek do serca Mazowsza” został
zorganizowany konkurs na DĘBSKI CHLEB:
Oto Zwycięzcy:

ORGANIZATOR

PARTNERZY

DĘBSKI CHLEB
1. Tadeusz Rokicki
2. Monika Kusznerczuk
3. Jolanta Piotrowska
wyróżnienie: Teresa Nejman
OGRÓD
1. Małgorzata Gańko z Chrośli
2. Dariusz Dębski z Dębego Wielkiego
3. Beata Zalewska z Choszczówki Stojeckiej
4. Artur Uściński z Dębego Wielkiego
Rok 2018 w całej Polsce rozpoczął wielkie świętowanie 100-lecia Niepodległości, podczas naszego
Święta Gminy - również miało miejsce wyjątkowe patriotyczne
wydarzenie.
Punktualnie
o 16.30 pod hasłem 100-lecia
Niepodległości na dębskiej
ziemi, po raz pierwszy
w
komplecie,
zagościł
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
w przedstawieniu muzyczno-tanecznym „Z polską Pieśnią
i Tańcem przez Wielki”. Zespół
wystąpił u nas w składzie: Orkiestra Symfoniczna, Chór, Balet, Soliści. Powyższy
występ był wspaniałym czasem, podczas którego
na twarzach można było dostrzec zachwyt, zaciekawienie, a także wzruszenie i chwile zadumy…
To był nasz wspólny czas dla Ojczyzny.
Wieczorna cześć artystyczna była zdecydowa-

nie rozrywkowa. Były
barwne pokazy taneczne
w wykonaniu dzieci i młodzieży – FLASH DANCE
orazrytmiczne pokazy„dębskich zumbowiczek”,
u c z e st n i c z e k s e kcji ZUMBY GOK Dębe
Wielkie. W tym roku
na scenie zagościły
zespoły: PUDZIAN BAND,
R-MAX, AMBU-LANS.
Gwiazdą
wieczoru
był
jedyny w swoim rodzaju, nietuzinkowy ZESPOŁ PAPA D
z przesympatycznym Pawłem
Stasiakiem. Z okazji zbliżającego się jubileuszu zespołowi
złożono życzenia i wręczono
symboliczny bukiet kwiatów.
Po raz pierwszy Święto Gminy
odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i przy
wsparciu finansowym z Budżetu Województwa
Mazowieckiego . Za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również naszym Partnerom oraz
niezstąpionym sponsorom. Wszyscy jesteście cząstką naszej Dębskiej Kultury, która
dzięki Waszemu wsparciu może się tak szybko
i dynamicznie rozwijać !
DĘBENOCKA
DębeNocka To był super czas !!! Moc atrakcji
do nocy. W tym roku GOK i Młodzieżowa Rada
Gminy Dębe Wielkie znów zaskoczyli mieszkańców atrakcjami. W dziupli zostały przygotowane
warsztaty „Robale w Dziupli” , w dosłownym znaczeniu. Kto chciał mógł dotknąć, wziąć na rękę
węża, pająka, i wiele innych robali. Ponadto były
ciekawe i fachowe opowieści, a także prelekcja „Od bezkręgowców do kręgowców”. Obok
Dziupli stacjonowały foodtracki, a w kąciku
paletowym – zagościła ciekawa wystawa przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim pt..: „Sleeveface – ubierz się

w książkę”. Natomiast
przed
urzędem startował
zielony
hawajski autobus, by licznych
turystów prze-

PATRONI MEDIALNI

STOWARZYSZENIE
WRZOSOWIANIE

ROBOTY ZIEMNE

SPONSORZY
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wieść „po mieście” Ochotnicza Straż Pożarna
w Dębem Wielkim również wystawiła na ten
moment pojazdy, by chętni mogli je z bliska
obejrzeć czy nawet zasiąść za ich kierownicą
pod bacznym okiem strażaków. Spore kolejki
były również w kościele, by wejść na wieżę i obejrzeć panoramę naszej pięknej gminy, czy dostrzec
z oddali Pałac Kultury i Nauki. Na terenie przykościelnym odbył się wernisaż fotografii Anety
Mikulskiej pt.: „Spacery za miedzą” a w drewnianej szopie odbywały się warsztaty ginących
zawodów. Przy Kościele również swoje stanowisko miało Stowarzyszenie „Możesz Więcej”, które
każdy mógł wesprzeć pod hasłem „PoMOC ma
MOC!!” Na zakończenie DębeNOCki odbył się
przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie – pierwszy
seans Kina Plenerowego „Kumple z Dżungli”,
frekwencja dopisała ponad 150 osób. Cieszy
nas fakt, że nasza dębska noc muzeów, dębska
dobranocka dla małych i dużych na stałe wpisała
się w kalendarz kulturalny gminy. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczne
przybycie, to nas naprawdę bardzo motywuje.
Zatem do zobaczenia za rok

WAKACJE

Z GOK-iem

jętności fortepianowych dała Julia Kalinowska.
Na zakończenie Ania Mazaj z Góreckimi Góralami
porwała uczestników do wspólnego śpiewania.
Imprezie towarzyszyła również ciekawa wystawa
o rotmistrzu Witoldzie Pileckim zorganizowana
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wschodni
Patrioci”. Oczywiście nie zabrakło kawiarenki,
w której każdy mógł skosztować żołędziówki.
MALOWANE LATO

PATRIOTYCZNIE …
Obchody Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”
18.08.2018 r. braliśmy udział w całodniowym Pikniku Rodzinnym w Janowie zorganizowanym przy
okazji Inscenizacji Mińsk 1920. Na scenie gościnnie
wystąpiły Panie ze Stowarzyszenia Wrzosowianie, a kawiarenkę z żołędziówką na leżakach
przygotował nasz GOK.
19.08.2018r. obchodziliśmy nasze dębskie
uroczystości związane rokiem 1920 – Bitwą Warszawską, Cudem nad Wisłą. Obchody rozpoczęły
się wieczorną mszą w intencji Ojczyzny, następnie zostały złożone kwiaty pod „Pomnikiem Orła
Pamięci” przy Kościele przez Wójta Gminy Dębe
Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego, Proboszcza
Dębskiej Parafii ks. Sławomira Żarskiego oraz
Przewodniczącego rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosława Siwika. Następnie nastąpił się przemarsz do OSP, w pierwszej kolejności pocztów
sztandarowych z Jednostek OSP i Szkół z terenu
Gminy Dębe Wielkie, następnie władz i mieszkańców. Uczestników, w imieniu dębskiej młodzieży,
powitała Klaudia Jadczak, wręczając śpiewniki.
Spotkanie – słowo wstępu oraz prowadzenie
imprezy przypadło naszemu wybitnemu dębskiemu krasomówcy - Damianowi Murachowi,
natomiast sprzętem nagłośnieniowo – oświetleniowym sprawnie zajął się fachowiec techniki
Krystian Kwiatkowski. Gości powitali Wójt Gminy

Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOK Anna Piotrkowicz. Jako pierwsze
na scenie wystąpiły Panie ze Stowarzyszenia
Wrzosowianie. Następnie popis swoich umie-

Malowane Lato to projekt zorganizowany
w GOK-u we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Tym razem motywem przewodnim
była historia naszej okolicy.
Zaczęliśmy więc od spotkania z panią Karoliną Gańko, autorką książki „Dzieje Gminy Dębe
Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831
roku”. Pani Karolina opowiedziała nam o historii naszej okolicy: o dębowej puszczy, o ludziach,
których nazwiska znamy z nazw dębskich ulic,
o pięknych dworkach i ciężkich czasach bitew
i zaborów.
Następnie odbyły się warsztaty z pisania scenariuszy filmowych. Pani Agata Hąsia wprowadziła
nas w świat tworzenia własnych opowieści. Ta
wiedza przydała nam się w kolejnym tygodniu
na warsztatach z animacji poklatkowej. W końcu
aby powstał film, najpierw musi powstać jego
scenariusz.
W kolejnych dniach nasze prace plastyczne
przedstawiające Bitwę pod Dębem Wielkim stawały się coraz bardziej realistyczne. Rysowaliśmy
siebie nawzajem w bitewnych pozach, a następnie na podstawie tych
szkiców tworzyliśmy
postacie walczących
w bitwie.
W ostatnim dniu
warsztatów plastycznych
kończyliśmy
prace
plastyczne
przedstawiające Bitwę
pod Dębem Wielkim.
W międzyczasie, zastanawialiśmy się jak
mogłyby wyglądać krasnoludki zamieszkujące
stare dęby, które rosną
w naszej gminie.
Kolejny tydzień warsztatów to przygoda z animacją poklatkową,
w której świat wprowadzał nas pan Szymon
Adamski w asyście pana Mateusza Kmiecia.
Uczyliśmy się jak wyczerpująca może być praca
rysownika i jak dużo czasu musi on poświęcić

na to, by stworzyć krótką sekwencję filmu animowanego.
W środę wysłuchaliśmy ciekawej opowieści
o przygodzie Frycka, który część wakacji spędził u Dziadka w Dębem Wielkim. Następnie
zabraliśmy się do pracy nad naszym kolejnym
projektem animacyjnym. Lepiliśmy bohaterów
opowieści z plasteliny, udoskonalaliśmy swój
scenariusz do naszej produkcji, a w czwartek pracowaliśmy wspólnie z Panami
Szymonem i Mateuszem nad
nagraniem.
Ostatni
dzień warsztatów
MALOWANEGO LATA był czasem zarówno ciężkiej pracy,
jak i dobrej zabawy. Ten dzień
z jednej strony
napawał smutkiem, że to już
koniec, z drugiej natomiast była
radość z oglądania wspólnie
wykonanych animacji oraz duma
z wystawy naszych dzieł plastycznych na sztalugach. Cieszyliśmy
się, że podczas premiery naszego
filmu mogli nam towarzyszyć
Rodzice i Dziadkowie.
Zapraszamy do zapoznania
się z relacjami fotograficznymi
na nasz blog jak również na stronę
Mazowieckiego Instytutu Kultury,
gdzie można obejrzeć zdjęcia
z trzeciego dnia Malowanego Lata w Dębem
Wielkim. Odwiedził nas wtedy pan
Andrzej
Kocuba
i fotografował nasze
zmagania z rysowaniem postaci do
Bitwy pod Dębem
Wielkim.

zabawy drewnianymi klockami, masą solną
i cieczą nienewtonowską, warsztaty ceramiczne
oraz wiele innych.
W programie był nawet mały bal z okazji urodzin jednego z uczestników. Nie było więc ani
chwili na nudę, a każdy znalazł coś interesującego dla siebie.
COOLTURALNY TRAWNIK Z KINEM
PLENEROWYM W WAKACYJNE PIĄTKI

K i

n o

W tym roku Kino Plenerowe nastawione było
na kino familijne i zostało rozbudowane o warsztaty tematyczne przed projekcją. Pierwszy
seans „Kumple z Dżungli” odbył się przy okazji DębeNOCki, Kolejny seans „SUPER SPARK”
z warsztatami galaktycznymi, z powodu niepogody odbył się w Sali Multimedialnej OSP,
natomiast festiwal kolorów został przeniesiony
na inny termin. Trzecia kinoteka nawiązywała
do irlandzkich klimatów, w ramach warsztatów
odbyła się nauka tańca irlandzkiego oraz warsztat rękodzieła – tkanie oraz zdobienie mieczy.
Wyświetlono „Ryśka Lwie Serce”. Kolejna piątkowa kinoteka nawiązywała do snów i marzeń

WAKACJE
Z KULTURĄ
Kolejną
wakacyjną atrakcją dla
najmłodszych mieszkańców były zajęcia
odbywające się w ramach
Projektu
„Wakacje
z Dębską Kulturą”. Podczas zajęć uczestnikom
towarzyszyło pięć przewodnich tematów.
Pierwszy z nich to podwodny świat. W ramach tego działu powstały
ośmiorniczki z kubeczków, słoiczki z kolorowym
piaskiem oraz ogromne obrazy dna morskiego
malowane farbami.
Część być eko objęła tworzenie własnego
papieru czerpanego oraz podróż po okolicy wraz
z poznawaniem i zbieraniem roślin, z których
po powrocie powstały wyklejane ludziki.
Temat bezpiecznych wakacji pojawił się podczas
wizyty w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem
Wielkim. Strażacy przybliżyli tajniki swojej pracy,
a największe zainteresowanie wzbudził strażak
na czterech łapach – pies Cwaniak.
Podróże palcem po mapie zaprowadziły
uczestników do wielu krain, zarówno tych
współczesnych jak i historycznych. A ostatni
punkt planu, czyli sport to zdrowia podstawa
realizowany był niemal codziennie. W ruchu były
piłki, hula-hopy, ręce i nogi.
Dodatkowo podczas Wakacji z Dębską Kulturą pojawiły się zagadki na spostrzegawczość,
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– miłość nie tylko od
święta” oraz energiczne
kobietki z zespołu „SZALONE ONE”,
które
zainspirowane
tradycjami
muzycznymi
polskiej wsi, z przytupem na bosaka, porwały
wszystkich bez wyjątku
na deski do tańca.

–

na warsztatach każdy uczestnik mógł zamknąć
w słoiczku swój ulubiony drobiazg lub zrobić las,
by później obejrzeć „Bardzo Fajnego Giganta”.
Ostatni seans to „Balerina” oraz zajęcia ze wstążkami oraz warsztat konstruktorski. COOLturalny
trawnik uznajemy za udany – w sumie frekwencja wyniosła ponad 700 osób., dwukrotnie
zabrakło nam leżaków i musieliśmy posiłkować
się krzesełkami z Dziupli. Bo Dębe jest Wielkie !!!

RAJD ROWEROWY
„GOŚCIŃCEM KU NIEPODLEGŁOŚCI”
17 - 23. 06. 2018r. - Rajd rowerowy „Gościńcem ku Niepodległości”. Grupa ochotników
przejechała trasę kilkuset kilometrów, Warszawa - Wilno. Rajd na 100-lecie odzyskanie
niepodległości wyruszył spod pomnika Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, zatrzymał się
m.in. na Dębską Kawę Żołędziówkę w Gościńcu

z dębskim mieszkańcem, turystą, krasomówcą
Damianem Murachem na czele.
V MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SMAKÓW
01.07.2018r . – V Międzynarodowy Turniej Smaków – w tym roku turniej z uwagi na remont
Zamku w Liwie odbył się na węgrowskim Rynku.
Dębski GOK przygotował kawiarenkę „U Telimeny”, w której każdy mógł skosztować naszej
Dębskiej Kawy Żołędziówki. Ponadto na naszym
stoisku stacjonowało Radio Dla Ciebie z transmisją na żywo w programie „Łosiowisko”. Choć
tego dnia było chłodno, to serca rozpalała miłość
do jedzenia i naszej kawy:
„Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym
kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego
zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku..”
A.Mickiewicz, Pan Tadeusz
KONCERT PROMUJĄCY PŁYTĘ
STANISŁAWA PTASIŃSKIEGO
14.07.2018r. – Koncert Promujący płytę Stanisława Ptasińskiego – tym razem przy wsparciu
finansowym z budżetu Powiatu Mińskiego Fundacja Magiczne Kąty zorganizowała w Gościńcu
Goździejewskim na koncert promujący płytę
Pana Stanisława Ptasińskiego, ikonę muzyki
tradycyjnej Mazowsza Wschodniego, wykonała
Kapela Dorosza

„WAKACYJNE ŚRODY DLA NIEJ ODKRYJ SWOJE PIĘKNO”

,

Na szlaku Wielkiego Goscińca Litewskiego

Po sukcesie „Weekendu na obcasach” wróciliśmy z nowym projektem, w ramach którego
na przełomie lipca i sierpnia w trzy środy odbywały się ciekawe warsztaty m.in. warsztaty
zdrowia i urody z Magdą Adamiec, warsztaty
aktywnej pielęgnacji prowadzone przez Personalnego Doradcę Kosmetycznego Mary Kay oraz
zajęcia „Salsa lady styling” z instruktorem Michałem Galickim. Był to z jednej strony wspaniały
czas wiedzy i wymiany doświadczeń, z drugiej
przyjemny czas integracji naszych dębskich
mieszkanek. Kolejny projekt jeszcze tej jesieni,
na który już w tym momencie serdecznie zapraszamy, szczegóły podamy w krótce.
LETNIE MUZYKOWANIE
17.06.2018 r. – Letnie Muzykowanie – po raz
trzeci Fundacja Magiczne Kąty we współpracy
z GOK przy wsparciu finansowym z Budżetu
gminy Dębe Wielkie zorganizowała letni rozrywkowy koncert z potańcówką na deskach. W tym
roku na scenie zagościła Iza Kowalewska z fantastycznym programem artystycznym „Love songs

WARSZTATY
Jesienią rusza warsztat stolarski robienia ligawek oraz nauka gry w ramach Projektu „Adwent
na Gościńcu” GOK-u we współpracy z Mińskim
Towarzystwem Muzycznym przy wsparciu
finansowym z budżetu Powiatu Mińskiego.
Chętnych zapraszamy do kontaktu
tel.: 735-553-555.

NOWY ROK SZKOLNY Z GOK-EM
Kolejny rok szkolny działalności Gok-u zbliża się
wielkimi krokami. Wielką radością napawa nas
fakt, że nasze sekcje cieszą się dużym zainteresowaniem. Uśmiechy na dziecięcych buziach
podczas zajęć w ciągu roku szkolnego czy też
podczas warsztatów wakacyjnych oraz ich
pełne entuzjazmu opowieści, o tym co się podczas nich dzieje, są dla nas zachętą do działania.
W nowym roku szkolnym mamy nadzieję zaproponować kolejne ciekawe sekcje, w związku
z tym już teraz zapraszamy na Dzień Otwarty
GOK-u, który się odbędzie 9 września 2018.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

Goździejewskim, a zakończył się na Cmentarzu
na Rossie w Wilnie. Uczestnicy rajdu odwiedzili
miejscowości: Sulejówek, Liw, Węgrów, Sokołów, Drohiczyn, Turośń Kościelną, Supraśl,
Sokółkę, Różanystok, Giby, Bereżniki, Druskienniki, Marcinkańce, Turgiele i Wilno. W rajdzie
udział wzięli m.in. członkowie Mińskiej Grupy
Rowerowej, Hufiec ZHP Mińsk Mazowiecki

KUFEREK DLA NOWORODKA

Od wielu lat staramy się w Naszej Gminie jak
najlepiej realizować politykę zarówno prorodzinną, jak i prospołeczną ze szczególnym
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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
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- 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

INFORMACJE

INFORMACJA
WÓJTA GMINY
DĘBE WIELKIE
O STANIE GMINY
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017 ROKU

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy,
Składam na Państwa ręce sprawozdanie ze stanu gminy Dębe Wielkie na koniec 2017 roku. Niniejsze opracowanie daje obraz zmian demograficznych i rozwoju
naszej małej ojczyzny. W nawiasach przedstawiono wzrost (+…) lub spadek (-…) wielu wskaźników statystycznych.

STAN GMINY DĘBE WIELKIE
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017 ROKU
1. MIESZKAŃCY
Rok 2017 był rekordowy pod względem wzrostu liczby mieszkańców co najmniej od 2005
roku!!! Na terenie gminy Dębe Wielkie zameldowanych jest na stałe 9960 mieszkańców (+238)
oraz dodatkowo 134 osoby na pobyt czasowy.
Gmina Dębe Wielkie ma od czterech ostatnich
lat najwyższy w powiecie mińskim wskaźnik
przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców
oraz dodatnie saldo migracji. W marcu 2018 r.
liczba mieszkańców zameldowanych na stałe
przekroczyła 10 000.
W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowanych jest 9763 (+209)
osób. Do Stałego Rejestru Wyborców wpisanych
jest 7788 mieszkańców. Od początku programu
200 rodzin złożyło wniosek o wydanie Karty
Dużej Rodziny. W sumie od początku programu
karty posiada 1051 osób. Od 2016 roku gmina
funduje zameldowanym na terenie gminy niemowlętom dostosowane do wieku materiały
edukacyjne z języka angielskiego w postaci
pakietów płyt i książeczek. W 2017 roku wydano
74 kuferki edukacyjne, a od początku programu
105 kuferków. Liczba mieszkańców (zameldowanych) w poszczególnych miejscowościach
przedstawia się następująco:

Zameldowani na pobyt stały

Aleksandrówka
Bykowizna
Celinów
Cięciwa
Cezarów
Choszczak
Choszczówka Dębska
Choszczówka Rudzka
Choszczówka Stojecka
Chrośla
Cyganka
Dębe Wielkie
Górki
Gorzanka
Jędrzejnik
Kąty Goździejewskie I
Kąty Gożdziejewskie II
Kobierne
Olesin
Ostrów-Kania
Poręby
Ruda
Rysie
Teresław
Walercin
Razem meldunki stałe

Przyrost
Przyrost
2017 2017/2016
2017/2014
596
13
25
183
-6
-8
219
16
18
48
3
3
5
0
0
10
5
3
99
-2
-4
131
-1
1
318
8
10
986
17
35
538
16
38
3458
93
235
551
26
48
94
2
2
97
2
-4
246
7
7
163
-7
-1
348
23
31
528
18
27
203
-2
6
91
1
-3
735
11
31
131
4
2
49
3
-1
130
4
2
9957
254
503
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INFORMACJE
2. FINANSE
Wykonanie kasowe budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:
Dochody 42,99mln zł, w tym: subwencja oświatowa 8,41 mln zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1,82 mln zł, udział w podatku
dochodowym budżetu państwa 8,17 mln zł, dotacje na zadania
własne i zlecone 17,08 mln zł, pozostałe dochody, w tym: podatki
i opłaty lokalne 7,51 mln zł.
Wydatki 48,86 mln zł, w tym: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
3,45 mln zł, drogi publiczne 2,86 mln zł, administracja publiczna - 4,6
mln zł, oświata i wychowanie 19,50 mln zł, pomoc społeczna 14,46
mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,18 mln zł,
kultura 0,52 mln zł, kultura fizyczna i sport 0,45 mln zł, gospodarka
przestrzenna i nieruchomościami 0,10 mln zł, bezpieczeństwo
i ochrona przeciwpożarowa 0,35 mln zł i pozostałe wydatki 0,39 mln
zł, w tym obsługa długu.
Planowany i zrealizowany deficyt budżetu wyniósł 5,87 mln zł. Zaciągnięta skumulowana kwota długu na koniec roku to 19,10 mln zł.
Procentowy wskaźnik zadłużenia do dochodów wykonanych –
44,40 %. Czy to dużo? Przypomnieć należy, że na koniec 2010 roku,
kiedy obejmowałem funkcję wójta wskaźnik zadłużenia wynosił
ponad 46,08%. Od tego czasu zadłużenie gminy wzrosło o 10,6 mln
zł, ale wartość wykonanych w tym okresie czasu inwestycji wyniosła
aż 52,5 mln zł. Zauważyć też należy, że znacząca część zadłużenia
pochodzi z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są w części
umarzalne. Pieniądze z zadłużenia nie zostały więc „przejedzone”
lecz zainwestowane w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną
i drogową, sportową czy rekreacyjną, co zostanie dalej pokazane.
W najbliższych latach planowana jest dalsza stabilizacja zadłużenia.
Paradoksalnie nowe przepisy ustawy o finansach publicznych nie
pozwalają na szybszą spłatę zadłużenia, nawet jeśli kosztem braku
inwestycji gmina chciałaby to zrobić. Reasumując, finanse gminy
są stabilne, a z inwestycji możemy korzystać już dziś. Rok 2017 był
rekordowy pod względem inwestycji.

60 mln zł

Źródła dochodów Gminy Dębe Wielkie w 2017 roku
Dotacje na zadania
własne i zlecone
17,08 mln zł

Subwencja ogólna
dla gmin- część
oświatowa
8,41 mln zł

Wydatki gminy Dębe Wielkie na tle zadłużenia
13,3 mln zł

6,4 mln zł
40 mln zł
10,5 mln zł
7,8 mln zł
4,9 mln zł5,4 mln zł
30 mln zł
6,2 mln zł 4,7 mln zł
4,2 mln zł
4,4 mln zł 3,3 mln zł
4,2
mln
zł
20 mln zł
3,2 mln zł
1,2 mln zł
10 mln zł
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dochody wykonane (mln zł)
Wydatki inwestycyjne (mln zł)
Wskaźnik zadłuzenia (%)

Subwencja ogólna
dla gmin- część
wyrównawcza
1,82 mln zł
Pozostałe dochody,
w tym: podatki i
opłaty okalne
7,51 mln zł

50 mln zł

0 mln zł

udział w CIT
0,23 mln zł

3. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Wydatki bieżące (mln zł)
Zadłużenie na koniec roku (mln zł)

Skumulowana wartość inwestycji gminy Dębe Wielkie
.
na tle skumulowanego zadłuzenia
55 mln zł

15 mln zł
2011

2012

2013

2014

2015

Skumulowana wartość inwestycji od roku 2010
Skumulowany wzrost zadłużenia od roku 2010
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Gmina Dębe Wielkie posiada łącznie 136,8 km (+23 km) wybudowanej sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębe Wielkie, Chrośla,
Cyganka, Górki, Ruda, Bykowizna, Kobierne, Choszczówka Dębska,
Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka, Aleksandrówka, Olesin,
Cięciwa, Cezarów, Ostrów Kania, Rysie.
Aktualnie (stan na dzień 1 czerwca 2018 r.) w budowie jest około 20 km
sieci wodociągowej w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin, Górki,
Teresław, Celinów, Jędrzejnik i Ruda z terminem realizacji do końca 2018
roku. Gmina posiada dokumentację projektową na kolejnych 55 km
wodociągów, co generalnie pozwoli zakończyć wodociągowanie gminy.
W przyszłości pozostaną do zwodociągowania tylko powstające nowe
ulice.
Sieć wodociągowa jest zasilana z dwóch Stacji Uzdatniania Wody
zlokalizowanych w Dębem Wielkim o wydajnościach 25m3/h i 116m3/h.
Gmina posiada również ujęcie wody w Chrośli, bez Stacji Uzdatniania
Wody. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków/gospodarstw:
2304 szt. (+89 szt.) W odniesieniu do budynków mieszkalnych gmina
zwodociągowana jest w 78%. (+1,8%)
Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w Dębem Wielkim i Aleksandrówce ma długość 36,9km (+4km). Ilość przyłączy kanalizacyjnych
prowadzących do budynków/gospodarstw: 874 szt. (+121 szt.)
Procent skanalizowania gminy w odniesieniu do budynków mieszkalnych:
30% (+4%). Ścieki komunalne są oczyszczane w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dębem Wielkim o przepustowości 650m3/dobę.

35 mln zł

- 5 mln zł

udział w PIT
7,94 mln zł
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2016

2017

Gmina posiada jeszcze pozwolenie na budowę kolejnych 8 km
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębe Wielkie (część
północna) oraz wschodnia, Aleksandrówka oraz Olesin (część południowa). W gminie zarejestrowanych jest 63 (+10) przydomowych
oczyszczalni ścieków. W 2017 roku z dotacji gminy zostało wybudowanych 7 przydomowych oczyszczalni ścieków, a łączna kwota
przeznaczona na dotacje wyniosła 24 500 zł.

INFORMACJE
4. DROGI

Zwodociągowanie gminy
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Skanalizowanie gminy
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5. OŚWIATA
Gmina Dębe Wielkie jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych:
w Dębem Wielkim - 444 uczniów(+73), Rudzie
- 168 uczniów (+24), Cygance - 66 uczniów (+5)
i Górkach - 100 uczniów (+12), oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim - 168 uczniów (-81). W 2017
roku na mocy ustawy Gimnazjum Gminne im.
Bohaterów Powstania Listopadowego zostało
włączone w Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
roczne wychowanie przedszkolne spełnia łącznie 108 dzieci (-38). W 2017 roku został oddany
do użytku nowy budynek Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim, przy ul. Krótkiej 1A.
W budynku uruchomiono 6 oddziałów przedszkola oraz kuchnię, która dostarcza dziennie
ponad 600 posiłków do wszystkich gminnych
jednostek oświatowych na terenie gminy.
Gminne Przedszkole Publiczne w Dębem Wielkim funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: ul.
Strażacka 3 (50 miejsc) oraz w nowym budynku
(150 miejsc). Wszystkie miejsca są wykorzystane. funkcjonują 3 Przedszkola Niepubliczne:
w Chrośli, Rudzie i w Dębem Wielkim - łącznie
143 dzieci (-18). Funkcjonuje również 1 niepubliczny Punkt Przedszkolny (w Górkach przy
szkole podstawowej): - łącznie 23 dzieci (-26).
Łącznie wychowanie przedszkolne realizuje
na terenie gminy 474 dzieci (+68) a w szkołach
uczy się 959 uczniów (+33).
Gmina dotuje działalność niepublicznych
podmiotów prowadzących wychowanie przed-

24,8
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2013

2014

2015

2016

2017

Długość sieci kanalizacyjnej (km)

szkolne kwotami: przedszkola niepubliczne
– 499,03 zł / dziecko miesięcznie, niepubliczny
punkt przedszkolny – 266,15 zł / dziecko miesięcznie. Łącznie dotacje dla podmiotów
niepublicznych prowadzących wychowanie
przedszkolne na terenie naszej gminy zostały
wypłacone w kwocie nieco ponad 986 tys. zł
(-133 tys. zł). Dodatkowo nieco ponad 414 tys. zł
(-7,5 tys. zł) dopłaciliśmy do wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących w naszej
gminie, które realizują wychowanie w innych
gminach.

6. KULTURA
Na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje
kultury – Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana w Dębem Wielkim z filią w Cygance oraz
rozpoczynający działalność od 1 stycznia 2017
roku Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
Biblioteka posiada 23 515 woluminów (+399).
Zarejestrowanych jest 1302 czytelników (+45).
Roczna ilość wypożyczeń – 21 563 (+926).
Biblioteka posiada czytelnię oraz stanowiska
komputerowe z dostępem do internetu dla
mieszkańców.
Biblioteka boryka się z problemem zbyt małej
powierzchni, co jest związane z rozwojem czytelnictwa, rozrastającym się księgozbiorem oraz
rosnącą liczbą czytelników.
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w budynku Urzędu Gminy pomimo braków
lokalowych działa prężnie, oferując mieszkańcom wydarzenia patriotyczne i kulturalne,

zajęcia edukacyjne (sekcje GOK), promuje działania gminy na jej terenie i na zewnątrz.
W roku 2017 GOK zrealizował samodzielnie i we
współpracy z partnerami ponad 50 imprez ( dla
porównania w roku 2014 w gminie zostało zrealizowanych ok. 10 imprez, w 2015 roku – ok. 20
imprez).
GOK realizuje zajęcia edukacyjne (sekcje GOK),
m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,
robotyka, eksperymenty, rękodzieło, nauka
języków obcych, zumba, fotografia. Liczba
uczestników rośnie – w okresie marzec- czerwiec 2017 r. : ilość sekcji: 10, ilość uczestników
ok. 90, w okresie wrzesień – grudzień : ilość sekcji: 24 ilość uczestników: ponad 200.
GOK honoruje KARTĘ DUŻEJ RODZINY –
dofinansowując z własnego budżetu koszty
uczestnictwa w zajęciach: wiosną było to 300 zł
miesięcznie, jesienią 700 zł miesięcznie. Zostały
również wprowadzone dodatkowe zniżki - 20 %
na kolejnego członka rodziny w sekcji.
Od jesieni GOK kieruje program działalności
również do seniorów w formie cotygodniowych
zajęć z rękodzieła (profesjonalne warsztaty
z instruktorem ASP) i aktywności fizyczno - integracyjnej ( spacery, gimnastyka, etc.)
GOK wspiera również lokalne działania
kulturalne (szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) oraz
nawiązał stałą współpracę/partnerstwo z:
- Lokalną Organizacją Turystyczną Wielkim
Gościńcem Litewskim, jako gmina leżąca
na szlaku, aktywny członek, ponadto Dyrektor
GOK Dębe Wielkie wszedł do Zarządu kadencji
2017-2022,

Gmina zarządza ponad 85 km dróg
publicznych (nie włączając dróg gminnych wewnętrznych). Drogi asfaltowe mają
długość 26 km, z czego w stanie dobrym
i bardzo dobrym ok. 11,6 km (+0,3 km). 1,3
km dróg ma nawierzchnię betonową, 1,1 km
nawierzchnię z kostki kamiennej (kocie łby),
10,7 km nawierzchnię tłuczniową, 25,7km
dróg to drogi gruntowe wzmocnione żwirem.
W naszej gminie 20,8 km dróg jest z gruntu
rodzimego. Ze względu na szybki rozwój
terenów pod zabudowę mieszkaniową rozbudowa infrastruktury drogowej nie nadąża
za powstającą zabudową.
Wzdłuż ulic zarządzanych przez gminę istnieje ok. 6,1 km chodników (+0,2 km),
z czego 4,9 km w Dębem Wielkim i 1,2km
w Chrośli. Wzdłuż dróg powiatowych przy
udziale gminy wybudowanych jest ok. 3,8
km chodników (+0,9km), z czego 2,9 km
w Dębem Wielkim, 0,7 km w Rudzie i ok. 200
m w Chrośli.
Oprócz powyższych chodników wybudowane są również i zarządzane przez GDDKiA
chodniki
wzdłuż drogi krajowej nr 2 i nr 92 (ok. 8,5 km).
W 2017 roku została wybudowana kanalizacja
deszczowa w części ul. Strażackiej i Szkolnej
(ok. 230m) oraz przebudowana część w ulicy
Szkolnej (ok. 130m) w Dębem Wielkim wykonano nową podbudowę i nawierzchnię
asfaltową oraz chodnik.
Wykonano nową podbudowę z kruszywa
łamanego na drodze z Celinowa do Glinianki
(ok. 1,1 km)
Sporządzona została dokumentacja techniczna modernizacji ulic: Urocza w Dębem
Wielkim, Żwirowa i Kwiatowa w Chrośli,
Ogrodowa w Rudzie.
Drogi i ulice gminne, powiatowe i krajowe
oświetla 1401 lamp (+85).
Do utrzymania bieżącego dróg gmina posiada
następujący sprzęt: równiarkę, koparko-ładowarkę, 3 ciągniki, recykler, spalinową piłę
jezdną (do napraw nawierzchni asfaltowych).
Do zimowego utrzymania dróg wykorzystuje
się trzy pługi śnieżne montowane na koparce
i ciągnikach oraz posypywarkę. W roku
2017 zakupiono odmularkę z kompletnym
wyposażeniem do konserwacji rowów przydrożnych, pług śnieżny oraz ciągnik (nośnik
narzędzi).

- Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską
Organizacją Turystyczną w ramach ogólnopolskiego projektu „Weekend za pół ceny”. Była to
trzydniowa rozbudowana tematycznie oferta
skierowana do mieszkańców i turystów,Urzędem Marszałkowski w zakresie turystyki
Województwa Mazowieckiego,
- Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie trendów i priorytetów
turystycznych województwa mazowieckiego
„Moda na Mazowsze” oraz SLOW ROAD/SLOW
LIFE/SLOW FOOD/
- Fundacją Akademia Pana Wielądko – Dyrektor
GOK Dębe Wielkie - współzałożyciel Fundacji,
zorganizowała warsztaty kulinarne z Joanną
Jakubiuk w Rudzie dla Pań ze Stowarzyszenia
Wrzosowianie - 17 maja 2017 r.
Wszystkie działania GOK-u promują gminę
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INFORMACJE
Dębe Wielkie. Ponadto GOK obsługuje gminnego FACEBOOKA (ponad 2 tys. polubieni) oraz
wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe
Wielkie ( 5 edycji w 2017 r.).
Ważnym działaniem promocyjnym gminy
Dębe Wielkie jest budowanie marki Dębskiej
Kawy Żołędziówki, m. in. poprzez promowanie na ogólnopolskich targach turystycznych
w Warszawie i Kielcach na stanowiskach Urzędu
Marszałkowskiego i Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, udział w prestiżowym i medialnym - Rajdzie Sulejówek – Wilno
z punktem przystankowym w Gminie Dębe
Wielkie (Gościniec Goździejewski), udział
w Konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie „Weekend za pół ceny. Wielki Gościniec
Litewski jako marka turystyczna”. To tutaj Dębska Kawa Żołędziówka została przedstawiona
jako wzorcowy przykład komercjalizacji produktu w samorządzie.
W 2017 roku GOK przeprowadził konkurs pn.
„Imię dla najstarszego dębu w gminie Dębe
Wielkie”. Dla 600 – letniego dębu szypułkowego w Ostów-Kani (dawniej Łaszczyzna)
wybrano imię „Wiarus”. Została również przeprowadzona akcja zbierania żołędzi w Gminie
Dębe Wielkie -14 października 2017 r.
W 2017 roku GOK pozyskał około 50 tys.
zł na działalność ze źródeł zewnętrznych:
na rekonstrukcję historyczną – 50 % z Fundacji PZU poprzez Stowarzyszenie Lansjerów
Nadwiślańskich tj. 19 200 zł, na projekt Wakacyjny „Malowane Lato” – 90 %, tj. 2 000 zł,
darowizny – 22 260 zł, darowizny rzeczowe
na kwotę ok. 4 500 zł.
W imprezach GOK udział wzięło ponad
6000 odbiorców, np.: Wspólna zabawa
„Pod chmurką”- Sylwester - ok. 600 osób,
Koncert Noworoczny - Operetka „Usta milczą dusza śpiewa” - 140 zajętych miejsc, Kino
plenerowe – 300 osób, „Weekend za pół ceny”
– 250 osób, Koncert Olgi Szomańskiej – 200
osób, Narodowe czytanie – 50 osób.

7. SPORT
Gmina posiada dobrą infrastrukturę sportową. W Dębem Wielkim zlokalizowana jest
pełnowymiarowa hala sportowa. W Rudzie
oraz Górkach funkcjonują przyszkolne sale
gimnastyczne. W Rudzie funkcjonuje kompleks boisk sportowych: boisko ligowe do
piłkinożnej trawiaste, boisko treningowe ze
sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową. Przyszkolne boiska znajdują się w Górkach oraz
w Cygance. Gminne place zabaw znajdują
się w miejscowościach: Dębe Wielkie przy
Szkole Podstawowej (z programu Radosna
Szkoła), Aleksandrówka przy ul. Spacerowej, Choszczówka Stojecka przy numerze 6,
Ruda przy kompleksie boisk sportowych (plac
wybudowany na działce gminnej przez Stowarzyszenie „Wrzosowianie”), Górki przy Szkole
Podstawowej, Cyganka przy Szkole Podstawowej (wybudowany przez Stowarzyszenie).
W Olesinie przy ul. Szklarniowej znajduje się
siłownia zewnętrzna. Z kolei w miejscowości
Górki wybudowano przyszkolny plac zabaw
wraz z siłownią zewnętrzną.
Z dniem 1 stycznia 2017 w naszej Gminie
powstał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

którego celem jest dbanie i rozwój obecnej
infrastruktury sportowej oraz krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej.
W 2017 roku Gminny GOSiR zorganizował
lub współorganizował 35 imprez sportowych,
w tym 29 w hali sportowej w Dębem Wielkim
w których udział wzięło 2226 osób. To świadczy o tym, że tego typu działalność spotyka się
z pozytywnym odbiorem wobec mieszkańców.
Pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji funkcjonuje pakiet bezpłatnych
zajęć ruchowych dla osób w różnym wieku.
Prężnie rozwija się sekcja tenisa stołowego,
w której mogą ćwiczyć dzieci z roczników 2008
i młodsi, młodzież urodzona w latach 20042008 bez żadnych dodatkowych kosztów ,
może poznać podstawy siatkówki ćwicząc
w szkółce siatkarskiej GOSiR Dębe Wielkie,
a osoby po 60-tym roku życia mają możliwość, bezpłatnie skorzystać z zajęć gimnastyki
leczniczej o charakterze rehabilitacyjnym
w ramach programu „aktywny senior” . W hali
sportowej ponadto prowadzone są zajęcia
z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
dla osób dorosłych, fitness czy też zajęcia
sztuk walki.
Obecnie funkcjonują 2 klub sportowe.
Gminno-Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy
„Płomień Dębe Wielkie”, którego najbardziej
liczną sekcją jest sekcja piłki nożnej. „Płomienni” obecnie walczą o awans do IV ligi
rozgrywkowej. Gmina Dębe Wielkie dotowała
działalność sportową GLUKS Płomień dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
W 2017 roku finansowe wsparcie zostało
udzielone także klubowi piłkarskiemu KS
Jedenastka, które obecnie szkoli ponad 80
młodych piłkarzy, którzy w przyszłości zasilą
szeregi dębskiego Płomienia.
Został wykonany projekt budowlany boisk
sportowych i bieżni przy Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim.

8. POMOC SPOŁECZNA
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w szerokim zakresie, na terenie gminy,
zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocą asystenta rodziny objęto 13
rodzin. Świadczenia w formie pieniężnej przyznawane są średnio 238 rodzinom rocznie
(+16), Świadczenia niepieniężne - 45 rodzinom rocznie (-112). 383 rodziny rocznie (+37)
objęto pomocą w postaci pracy socjalnej.
GOPS prowadzi Klub Samopomocy „Dziupla”,
w zajęciach którego bierze udział 133 osoby
rocznie (-7). GOPS współpracuje przy procedurze wydawania Niebieskiej Karty dla rodzin
dotkniętych przemocą. W 2017 roku założono
26 nowych Niebieskich Kart, a 19 Kart zostało
zamkniętych. 675 (+18) rodzin objęto świadczeniem rodzinnym na łączną kwotę 3,016
mln zł (+354 tys. zł). Świadczenie wychowawcze programu 500+ wypłacono 1125 rodzinom
(+136) na łączną kwotę 8,995 mln zł. Świadczeniami alimentacyjnymi objęto 37 rodzin
na kwotę 249 tys. zł. Zasiłki celowe wypłacono
na kwotę 210 tys. zł a zasiłki stałe na kwotę 194
tys. zł.
W grudniu 2017 roku został otwarty
w budynku Ośrodka Zdrowia Punkt Konsultacyjny ds. Uzaleznień, w którym swoje
posiedzenia prowadzi Zespół Interdyscypli-
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narny. Ustronna lokalizacja przyczynia się do
zwiększenia liczby osób korzystających ze
wsparcia w przypadku uzależnienia od używek oraz przemocy w rodzinie.

9. OPIEKA ZDROWOTNA
Obecnie na terenie gminy działają dwa niepubliczne podmioty lecznicze, które zapewniają
usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz częściowo specjalistyczną
opiekę
zdrowotną. Istnieją również prywatne gabinety stomatologiczne oraz dwie apteki.
Dostęp do opieki zdrowotnej jest stosunkowo
dobry. Budynek Ośrodka Zdrowia (dawniej
SPZOZ) wymaga termomodernizacji.

10. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Na terenie gminy swoją siedzibę ma 17
organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: Stowarzyszenie Centrum
Edukacji i Rozwoju Biznesu, Stowarzyszenie Rozwój i Perspektywy, Stowarzyszenie
Sosenka, Stowarzyszenie Wrzosowianie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
w Rudzie „W stronę marzeń”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cyganka, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Szkoła z uśmiechem”, Stowarzyszenie
Aktywny Dąbek, Stowarzyszenie Koncept, Stowarzyszenie Sport 4Kids, OSP Ruda, OSP Dębe
Wielkie, OSP Jędrzejnik, OSP Cyganka, OSP
Górki, Fundacja „Magiczne Kąty”. Organizacje
te działają w zakresie bezpieczeństwa, wychowania dzieci i młodzieży, kultury i sportu oraz
promocji gminy oraz edukacji.
Na terenie gminy działa też Akademia Sztuk
Walki - klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje
prowadzenia działalności gospodarczej oraz
Gminno Ludowo Uczniowski Klub Sportowy
„Płomień” Dębe Wielkie, którego drużyna
seniorska w piłce nożnej gra w Siedleckiej Klasie Okręgowej.
Na terenie gminy działają również inne
organizacje pożytku publicznego w tym ogólnopolskie.
W 2017 roku Wójt Gminy Dębe Wielkie ogłosił
3 konkursy na realizację 7 zadań publicznych.
Z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe
złożyły 6 ofert. Łącznie zostało podpisanych 14
umów na realizację zadań publicznych i wszystkie zostały wykonane i rozliczone. Wsparcie
finansowe gminy wyniosło 190 tys. zł

wprowadziła do służby nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania,
który zakupiła m.in. ze środków pochodzących
z budżetu gminy. Jednostki OSP są dobrze
wyposażone w sprzęt i umundurowanie ale,
oprócz jednostki w Dębem Wielkim, posiadają
stare i wyeksploatowane samochody ratownicze, które wymagają wymiany. Budynki remiz
strażackich są własnością stowarzyszeń OSP,
oprócz budynku OSP Jędrzejnik, który jest
własnością gminy.
Kolejny rok z rzędu gmina organizuje warsztaty dla uczniów z zakresu bezpiecznego
wypoczynku nad wodą.
Gmina wspiera finansowo Policję dofinansowując zakup samochodu służbowego dla
dzielnicowego, finansując służby ponadnormatywne oraz nagradzając finansowo
policjantów wyróżniających się w pracy
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

12. PODSUMOWANIE
Rok 2017 był w wielu dziedzinach dla Gminy
Dębe Wielkie przełomowym i rekordowym.
Rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Odnotowano rekordowy wzrost liczby mieszkańców oraz rekordową wartość inwestycji
gminnych. Do użytku zostało oddane nowe
przedszkole w Dębem Wielkim.
Rośnie kapitał społeczny naszej gminy. Mieszkańcy są coraz bardziej aktywni (zwłaszcza
w małych miejscowościach) i świadomi swoich
praw, coraz więcej mieszkańców bierze udział
w zebraniach wiejskich w funkcjonujących
w gminie 27 sołectwach, w tym 3 w Dębem
Wielkim i 2 w Chrośli. Swoją drugą kadencję
rozpoczęła Młodzieżowa Rada Gminy, będąc
organem konsultacyjnym dla Wójta oraz Rady
Gminy.
Dzisiejszy rozkwit gminy jest zasługą wielu
ludzi, którzy pracują na co dzień (bądź dorywczo) mając za wspólny cel rozwój Gminy
Dębe Wielkie i poprawę warunków życia jej
mieszkańców oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.
Dziękuję wszystkim swoim współpracownikom -pracownikom Urzędu Gminy, jednostek
gminnych, członkom organizacji pozarządowych, strażakom, sołtysom i członkom rad
sołeckich oraz wszystkim mieszkańcom, którzy pomagają w realizacji wizji, którą obrazuje
hasło

DĘBE JEST WIELKIE.

11. BEZPIECZEŃSTWO
Gmina finansuje działania z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego współpracując
w tym zakresie z jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży
Pożarnej. Środki finansowe są przeznaczane
m.in na zakup paliwa i utrzymanie w gotowości wozów ratowniczo – gaśniczych we
wszystkich pięciu jednostkach OSP, zakup
sprzętu i wyposażenia oraz badania i szkolenia strażaków. Strażacy z wyboru nie pobierają
ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo –
gaśniczych.
W 2017 roku jednostka OSP Dębe Wielkie

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

SPORT

AKADEMIA SZTUK WALKI
SAYONORA

10 czerwca w Kucykowej Zagrodzie w Cygance
Akademia Sztuk Walki w sposób uroczysty
zakończyła sezon treningowy 2017/2018. „Sayonara” zgromadziła prawie 200 osób. Podczas
imprezy nagrodzono osoby, które uczestniczyły
w pokazach Taekwon-do, reprezentując ASW.
„GRAMY I WALCZYMY DLA NIEPODLEGŁEJ!”
Z okazji Dni Powiatu Mińskiego oraz 100-lecia
Niepodległości 17 czerwca w Mińsku Mazowieckim Akademia Sztuk Walki przy współpracy
ze Starostwem Powiatowym zorganizowała
pokazowy Turniej Taekwon-do. Zawodnicy
rywalizowali ze sobą w układach TDK, walkach
light-contact i soft-kick. Na wszystkich czekały wyjątkowe medale, specjalnie zamówione
na tę okazję. Dodatkowo zawodnicy otrzymali okolicznościowe nagrody rzeczowe: m.in.
kubki, koszulki. Wyjątkowym akcentem promocyjnym był wywiad z Trenerem Dawidem
Matwiejem w Radiu Dla Ciebie, gdzie opowiedział on o Taekwon-do i o zaletach uprawiania
sportu.

morzem odbył się XIX letni obóz Taekwon-do.
Pogoda cały czas towarzyszyła obozowiczom,
więc śmiało korzystali z kąpieli morskich i słonecznych. Czas urozmaicały takie atrakcje tak:
wycieczka do Kołobrzegu, park linowy, zwiedzanie latarni morskiej, muzeum figur woskowych
i motylarni.
Od 17 do 27.07.2018 w Rajeckich Teplicach
na Słowacji miał miejsce już XX letni obóz ASW.

Dziękujemy kadrze w składzie:
Dawid Matwiej, Ewa Sobieraj,
Małgorzata Matwiej, Barbara
Majewska, Damian Walas, Rafał
Wtulich, Kinga Woźnica, Patryk
Matwiej, Monika Adamczyk
i Aleksandra Gawlik.
Dziękujemy za dofinansowanie Gminie Dębe Wielkie.
NOWY SEZON TRENINGOWY 2018/2019

Spośród atrakcji można wymienić:
spływ tratwami górskim potokiem,
zwiedzanie zamku w Bojnicach,
Żyliny – miasta z 572 roku, słowackiego Betlejem.
Do stałych elementów programu
obu obozów należały: treningi
Taekwon-do, chrzest i śluby obozowe, „Mam talent”, ogniska,
wspólne śpiewanie przy gitarze,
kalambury.
Obozy letnie łącznie zgromadziły prawie 160 uczestników.

OBOZY LETNIE
W dniach 28.06.-6.07.2018 w Pogorzelicy nad

PIŁKARSKI TURNIEJ „FOOTBALL NA TAK”

17 czerwca 2018 na boisku w Rudzie rozegrana została kolejna już edycja piłkarskiego
turnieju „Football na Tak”. Organizatorem tego
piłkarskiego święta było Stowarzyszenie „Sport
4 Kids”, które przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po raz kolejny
pokazało, na co je stać. Impreza była skierowana
do dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych z terenu powiatu mińskiego.
Frekwencja i pogoda dopisały, a teren wokół
boiska szczelnie wypełnili kibice, którzy głośno
dopingowali swoich faworytów.
Wśród najmłodszych uczestników turnieju
- Przedszkolaków, organizatorzy naliczyli
4 zespoły. Po zakończonych rozgrywkach każdy
spośród najmłodszych uczestników, otrzymał
pamiątkowy medal za udział turnieju.
W rozgrywkach dzieci z kl. 1-2 udział wzięło
5 drużyn. Po zaciętych meczach, gdzie często o wyniku decydowały ostatnie minuty,
najlepszymi okazali się zawodnicy KS Activum
z Mińska Mazowieckiego, tuż za nimi zespół
gospodarzy- Jedenastka Dębe Wielkie, a na najniższym stopniu podium stanęli adepci Play&
Fun z Dobrego.
Wśród drużyn grających w kat. 3-4 kl. SP

o miano najlepszych walczyło aż 6 zespołów. W tej
kategorii wiekowej po raz
kolejny bezkonkurencyjni
okazali się wychowankowie KS Activum z Mińska
Mazowieckiego, którzy
stanęli na najwyższym
stopniu podium, srebro
oraz brąz zgarnęły odpowiednio dwie drużyny
składające się adeptów
dębskiej Jedenastki .
Najstarsza kategoria wiekowa to popis 4 zespołów. Na czele stawki tym razem niespodzianka
turnieju- zespół ze Szkoły Podstawowej z Górek,
tuż za nimi drużyna ze Szkoły Podstawowej
z Wiśniewa, a na trzeciej lokacie uplasował się
zespół dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Cygance.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z kategorii nagrodzeni zostali pamiątkowymi
medalami oraz pucharami, które wręczali:
Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich oraz koordynator
imprezy Rafał Błażewski.
Była to już trzecia edycja turnieju, w której udział

Już od 4 września zapraszamy
wszystkich sympatyków sportu
na treningi Taekwon-do ITF do
sali gimnastycznej w Dębem Wielkim – we wtorki
i piątki: 17-18.00 – dzieci 4,5-7 lat, 18-19.30 –
dzieci 8-12 lat, 19.30-21.00 – dzieci od 12 lat,
młodzież i dorośli.
Atrakcyjne zniżki dla rodzin: 1 osoba – 80zł, 2
osoba z rodziny 50% zniżki, 3 i kolejna osoba
z rodziny GRATIS!!!

Monika Matwiej

zostanie rozegrany na boisku przy szkole podstawowej w Cygance.
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”: 29 września 2018 w hali sportowej w Dębem
Wielkim

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

wzięło 19 zespołów, grających
na co dzień w różnych klubach/
szkołach w powiecie mińskim. Młodzi piłkarze o medale i puchary
rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Ten sukces nie
byłby możliwy, gdyby nie wsparcie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dofinansowanie ze strony
powiatu mińskiego.
Wszystkich spragnionych kolejnych zawodów w piłkę nożną
zapraszamy do udziału w Turnieju
Piłki Nożnej, który już we wrześniu

POGODA NA BIEGANIE JEST ZAWSZE!
To hasło w pełni
oddaje atmosferę
i warunki atmosferyczne Dębskiej
Piątki – Biegu
o puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie. 24 czerwca
w niedzielne przedpołudnie ponad 70
biegaczy zgłosiło
na starcie pomimo
ulewnego
deszczu. Bieg został
zorganizowany
przez
Dyrektora

GOSIR Rafała Wtulicha oraz Dawida Matwieja
i Monikę Matwiej z Akademii Sztuk Walki. Do dyspozycji biegaczy była nowa brama zakupiona
przez Dębski GOSiR oraz jednostki współpracujące: Akademię Sztuk Walki, Sport 4Kids,
Studium Języków Obcych oraz Stowarzyszenie
„Jedenastka”.
Trasa biegła wzdłuż malowniczych stawów
hodowlanych przy rzece Mienia, na pokonanie
całej trasy było max. 45 min.
Wszyscy zawodnicy w pakiecie startowym
otrzymali koszulki zaprojektowane specjalnie
na tę okazję, a po ukończeniu biegu wyjątkowe
tłoczone medale z motywującym hasłem:
„Na mecie wszyscy jesteśmy zwycięzcami”.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc w każ-

dej kategorii wiekowej czekały puchary, które
na koniec wręczyli: Wójt Gminy Dębe Wielkie,
dyrektor GOSiR Rafał Wtulich oraz prezes Akademii Sztuk Walki Dawid Matwiej.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę
Grzegorza Ostrowskiego i strażaków OSP Dębe
Wielkie i OSP Górki, którzy zabezpieczyli trasę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc
w organizacji zawodnikom z ASW. Natomiast
wszystkim biegaczom gratulujemy hartu ducha.
Wyniki dostępne są na Facebook’u GOSIR.

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

5 sierpnia 2018 na boisku w Rudzie rozegrany
został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Dębe Wielkie. Organizatorem tych piłkarskich
rozgrywek był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. We wspólnej zabawie
udział wzięło 8 zespołów. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc nagrodzeni zostali pucharami
i medalami.
Tuż za podium wylądowała drużyna „Tim On”.
Na najniższym stopniu uplasowali się zawodnicy „Zielonej Herbatki”. Srebro zgarnęli adepci
Walencji, a złoto wywalczyli piłkarze „Pikum
Pakum”.
Organizatorzy przyznali też szereg nagród
indywidualnych. Najmłodszym zawodnikiem turnieju został piętnastoletni Kacper
Konowrocki- kapitan zespołu „FC Ziomki”. Stanisław Piwek z „Walencji” został okrzyknięty
najbardziej doświadczonym zawodnikiem
niedzielnych rozgrywek, a królem strzelców

Przemek Szuba (Walencja). Tytułem najbardziej
wartościowego zawodnika turnieju wyróżniono
Michała Malesę (Pikum Pakum).
Trofea szczęśliwcom wręczali: Dyrektor GOSiR
Dębe Wielkie Rafał Wtulich, Radny Gminy Dębe
Wielkie Mirosław Garbecki oraz Sołtys Henryk
Smuga. Medale, statuetki oraz puchary zakupione zostały z kasy Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wlk.
Wyczekujących
rewanżu
informujemy,
że w lutym 2019 będzie okazja sprawdzenia swoich sił w Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie.

zdobywcy I miejsca : Pikum Pakum

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka, oraz
zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Zapraszamy do odwiedzin Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim lub filii bibliotecznej w Cygance i założenia karty czytelnika!

Projekt MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim zakwalifikowała się do projektu Instytutu
Książki „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.
Jest to kolejna akcja wpisująca się w Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa.
Żyjemy w dynamicznych czasach, otoczeni
infosferą, gdzie nawet treści kulturalne, wymagające uważności i skupienia serwowane są
w zbyt dużym tempie. Na szczęście coraz częściej
inspirujemy się modą na slow life, celebrując
uważny styl życia, dostrzegając najbliższe otoczenie, doceniając dobre towarzystwo. Czemu
zatem nie wprowadzić mody na celebrację czasu
spędzanego z dziećmi, treści czytanych książek,
atmosfery bliskości i towarzystwa literackich
przyjaciół? Właśnie taki model proponuje Instytut Książki w projekcie „Mała Książka – Wielki
Człowiek”, skierowanym do trzylatków i ich
rodziców.
Już od września br. każdy trzylatek, który odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Podczas kolejnej
wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do
Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO W RAMACH NARODOWEGO
PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
Z przyjemnością informujemy, że Gminna
Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim jest
ponownie w 2018 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. Dzięki wysokiemu
wskaźnikowi czytelnictwa w naszej gminie ,
otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.000 zł.
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
WAKACJE W BIBLIOTECE 2018
Koniec roku szkolnego oznacza rozpoczęcie

W naszej gminie zameldowanych jest 10070 mieszkańców
na pobyt stały i 255 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 22.08.2018 r.)
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dorocznej akcji „Wakacje w bibliotece”. Inicjatywa ta już na dobre wpisała się w harmonogram
pracy filii bibliotecznej w Cygance i cieszy się
zainteresowaniem najmłodszych i nieco starszych uczestników. Jak co roku dzieci mogły
spotykać się w placówce, by razem z innymi
ciekawie i miło spędzać czas. Spotkania były
bardzo pracowite. W tym roku głównym tematem akcji był wszechświat. Wszystkie osoby
przygotowywały jedną dużą pracę przedstawiającą przestrzeń pozaziemską. Za pomocą
różnorodnych materiałów i technik plastycznych
tworzyły elementy niezbędne do jej wykonania.
W kosmosie zaroiło się w od rakiet, kosmonautów, gwiazd oraz mieszkańców innych planet.
Powstał nawet model rakiety kosmicznej. Niebo
to również słońce, tęcza, chmury, które były
motywem przewodnim kolejnych zajęć. Dzieci
tworzyły także inne ciekawe i bajecznie barwne
prace plastyczne oraz chętnie grały w gry planszowe, zręcznościowe i układały puzzle.
Niezależnie od pogody uczestnikom dopisywał
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

dobry humor i spotkania upływały wesoło i bardzo szybko. Do zobaczenia za rok!

Agnieszka Wielgo

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA W DĘBEM WIELKIM
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

ZAPRASZA W GODZINACH:
10.00 – 18.00
8.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

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

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

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”te słowa Konfucjusza widniały na tablicy będącej
częścią dekoracji podczas zakończenia roku szkolnego 2017/ 18. Szybko minęło te dziesięć miesięcy
nauki, staliśmy się mądrzejsi i bogatsi o nowe
doświadczenia. Przed społecznością szkolną
kolejny rok szkolny 2018/ 2019, a tymczasem
powspominajmy, co wydarzyło się tuż przed wakacjami…
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018

„Życie składa się z powitań i pożegnań…”- tak to
już jest, że czas płynie nieubłaganie, zaczynamy
i zamykamy kolejne etapy naszego życia. Uroczystość zakończenia roku szkolnego została
podzielona na dwie części. Pierwsza odbyła się
w czwartkowe popołudnie 21 czerwca, druga
w piątkowy poranek 22 czerwca 208 r. Szczególnie
uroczystą oprawę miało pożegnanie absolwentów,
na które przybyli zaproszeni goście: p. Krzysztof
Kalinowski- Wójt Gminy Dębe Wielkie, p. Beata
Budzyńska- Kupidura- Sekretarz Gminy Dębe
Wielkie, p. Mirosław Siwik- Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie, ksiądz prałat Sławomir Żarski- Proboszcz Parafii Dębe Wielkie oraz p. Izabela
Gryz- Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której p. Krzysztof Rek- Dyrektor Szkoły wręczył
nagrody przyznane decyzją Rady Pedagogicznej.
„Najlepszym Absolwentem” został Michał z kl. 3b.
Wyróżnienie w kategorii „Bohater Roku” odebrał
Jakub z kl. 3b, zaś „Sportowcem Roku” okazał się
Michał z kl. 3c. Nagrodzeni zostali także prymusi,
laureaci konkursów, najlepsi czytelnicy i sportowcy,
najwytrwalsi wolontariusze… W część artystyczną
wkroczyliśmy dostojnymi krokami poloneza…
Taneczny korowód otworzyli gospodarze i goście:
p. Agnieszka Wojda i p. Krzysztof Kalinowski oraz
p. Olga Laskowska i p. Krzysztof Rek. Następnie
gimnazjaliści opowiedzieli i zaśpiewali o tym, jacy
byli podczas tych trzech lat nauki i zdradzili, co
planują w przyszłości. Przyznali się, że choć często słyszeli „Ada, to nie wypada”, postanowili wciąż
„Nie poddawać się”, by potem móc z dumą powiedzieć „Udało prawie się”. Obiecali, że będą walczyć
z przeciwnościami losu, pamiętając hasło: „No to
góry do góry” i mając nadzieję, że pozostanie w ich
pamięci nie tylko „Jeden moment”, ale wiele wspaniałych chwil, wspomnień związanych z miejscami,
które widzieli, wydarzeniami, w których brali udział
czy wreszcie ludźmi, których tu spotkali…
PROSTO Z AFRYKI Z OKAZJI DNIA
TOLERANCJI ORAZ DNIA PRAW CZŁOWIEKA
19 czerwca gościem naszej szkoły była pani Paulina Korneluk, świecka misjonarka z Tanzanii,
członek Stowarzyszenia Misjonarzy Afrykańskich.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas II, IV, VI oraz
VII. Barwnie opowiadała o życiu na misji, w kraju,
gdzie panuje bardzo duże ubóstwo. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób afrykańskie dzieci spędzają
wolny czas, jakie mają „zabawki”, czym się zajmują na co dzień po powrocie ze szkoły. Misjonarka
przywiozła ze sobą sporo ciekawych rekwizytów
i przedmiotów codziennego użytku. Chętni mogli
nauczyć się wiązania chusty na głowie oraz chusty
do noszenia dzieci na plecach. Wszyscy z zaciekawieniem uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu.
KONKURSY
Erlebnisreise mit Deutsch- Z niemieckim w drogę
to ogólnopolski projekt realizowany przez Goethe-Institut we współpracy z wydawnictwem
LektorKlett, skierowany do szkół podstawowych
i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowała grupa
uczniów z klasy 7c (Karolina i Julia), wspierane
przez klasę 2a (Ninę, Wiktorię i Andżelikę). Uczennice wykonały dwa piękne plakaty i znalazły się
w grupie szkół, którym organizatorzy przyznali II
miejsce.
PODSUMOWANIE KONKURSU NA ULOTKĘ
PROMUJĄCĄ GMINĘ DĘBE WIELKIE POD PATRO-

NATEM WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

Ofertę konkursu na folder w języku angielskim lub
niemieckim skierowano do uczniów wszystkich
szkół w naszej gminie, jednak wzięli w nim udział
tylko dębscy żacy. Jego celem było zarejestrowanie walorów gminy, odkrywanie miejsc cennych
pod względem przyrodniczym i historycznym.
Jury w składzie: p. E. Alaba, p. K. Kalinowski oraz
p. E. Tomczuk miało niełatwe zadanie wyłonienia
trzech najlepszych prac. Laureatami zostali: Piotr
klasa 5b, Oliwia klasa 7b, Kinga klasa 2c.
PODSUMOWANIE TYGODNIA
JĘZYKÓW OBCYCH
Tydzień Języków Obcych odbył się w naszej szkole
po raz pierwszy. Na początek zmierzyli się z łamańcami językowymi. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów klas 4-5. Zgłosiło się 19 osób. Zadaniem
dzieci było wylosowanie numerka, pod którym
ukryty był brytyjski łamaniec językowy, a następnie
bezbłędne odczytanie go. Pierwsze miejsce zajął
Artur z klasy 5b, drugi był Władysław z klasy 5b,
na trzecim miejscu uplasował się Piotr, zaś wyróżnienie przyznano Michałowi. Opiekunem konkursu
była p. M. Chacińska- Pawlak. Za następny punkt
obchodów TJO odpowiadała p. A. Gorczyca, która
przeprowadziła konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Tym razem wiedzą na bardzo wysokim
poziomie popisali się Szymon z 5b i Wojtek z 6b.
Drugie miejsce zajął Mateusz z 6b, a trzecie Franciszek z 5b. Kolejny konkurs to konkurs plastyczny
na symbole Londynu. Pierwsze miejsce zajęła
Michalina z 2a, drugie Mateusz z 2b, a trzecie Natalia
z 2b. W trakcie kolejnego konkursu potwierdziła się
teoria, że królowa jest tylko jedna. Właśnie Wiktoria
przebrana ze królową Elżbietę II zajęła 1. miejsce.
Katarzyna i Kacper z 6b godnie reprezentowali
klasę, zajmując 2. i 3. miejsce. Ostatnim punktem
obchodów Tygodnia Języków Obcych była wizyta
uczennic klas drugich gimnazjum w klasach trzecich nauczania początkowego. Uczennice czytały
młodszym kolegom bajki po angielsku.
PODSUMOWANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
NA MAKIETĘ SŁYNNEJ BUDOWLI
Jurorzy biorący udział w głosowaniu stanęli przed
trudnym wyborem wyróżnienia trzech najlepszych spośród zgłoszonych prac. Po podliczeniu
głosów okazało się, że największe uznanie (43
głosy) zdobyła Statua Wolności w wykonaniu Oliwiera. Na drugim miejscu uplasowała się Wieża
Eiffla z liczbą 32 głosów w wykonaniu Niny. Trzecie
miejsce zajął London Bridge (19 głosów) autorstwa
Andżeliki. Organizatorką konkursu była p. E. Tomczuk.
TURNIEJ KRASOMÓWCZY
4 czerwca w bibliotece szkolnej odbył się Turniej
Krasomówczy. Uczniowie klas 1-7 przygotowali
wystąpienia mające na celu zachęcenie do przeczytania swojej ulubionej książki. Aby uatrakcyjnić
występy przygotowali plakaty, specjalne stroje
i przebrania, a uczennice z klasy 7a prezentacje
komputerowe. Jury niemało się natrudziło, by
wydać werdykt. W kategorii klas 1-3 I miejsce zajęły
uczennice z klasy 3a Maja i Aleksandra, na miejscu
II znalazły się Julia z klasy 1c oraz Magdalena z klasy
3a, na miejscu III grupa uczniów z klasy 2b w składzie: Szymon, Julia, Gabriela. W kategorii klas 4-7
na I miejscu uplasowała się Michalina z klasy 7a,
na miejscu II Jakub oraz Stanisław z klasy 5a,
na miejscu III znalazła się Julia z klasy 7a. Uczestnikom gratulujemy udanych występów i zachęcamy
do kolejnych zmagań w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorkami konkursu były: p. E. Chodkowska,
p. A. Majszyk, p. B. Caban-Drzewińska.
XVI PIKNIK RODZINNY JUŻ ZA NAMI!
Pogoda dopisała, humory też… Podczas sobotniego popołudnia 9 czerwca mieszkańcy Dębego
Wielkiego i okolic już po raz szesnasty mogli wziąć
udział w atrakcjach przygotowanych przez dyrekcję, pracowników szkoły oraz rodziców dzieci,
a także zaprzyjaźnionych z nami innych instytucji o charakterze edukacyjno- sportowym. W tym

roku piknik odbył się pod hasłem „Świat muzyką
malowany”. Atrakcje czekały w hali sportowej
oraz na boiskach i terenie wokół szkoły. A było co
podziwiać… Pamiętano o miłośnikach doznań
artystycznych. Wychowawcy klas 1 - 3 przygotowali najmłodszych do ciekawych występów, dzięki
którym mogli popisać się swoimi umiejętnościami
tanecznymi i wokalnymi. Sprawiły wiele radości
rodzicom i pedagogom. Nie lada gratką dla miłośników tańca nowoczesnego był pokaz sceniczny
grupy „Flash Dance” oraz dzieci ze szkoły tańca
„Książek Dance Studio”, a dla miłośników klasycznego wdzięku i elegancji taniec towarzyski uczniów
przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. P.
Mierzejewskiego - Szkoła Tańca „Fast – Step”. Wielu
gości oczekiwało także na przegląd utalentowanych
uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
za który odpowiadała p. J. Kulma- Mazurek. Można
było również podziwiać występy młodzieży przygotowanej przez p. D. Późniecką oraz p. S. Szymczak.
Zabrały nas w muzyczną podróż po szlagierach
filmowych. Na zakończenie goście pikniku mogli
podziwiać występy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, a gratką dla miłośników sportu był
ponadto pokaz przygotowany przez p. D. Matwieja
- mistrza taekwondo. Tyle dla miłośników wrażeń artystycznych… Z kolei wielbiciele kulinariów
mieli możliwość skosztować pysznych wypieków
przygotowanych przez rodziców oraz wyśmienitego mięsiwa upieczonego na grillu. Serwowano
je w piknikowej kawiarence na tarasie szkoły, skąd
roztaczał się świetny widok na prezentujących się
młodych artystów. Występom na scenie towarzyszyły także prezentacje poszczególnych klas, które
przygotowały tablice ze zdjęciami i dyplomami
uznania. Na wyróżnienie zasługuje grupa uczniów,
która pod kierunkiem p. E. Alaby wykonała galerię prac „Sleeve - face, czyli Ubierz się w książkę”.
Zainteresowani mogli również poszerzyć domowy
księgozbiór w second- handzie, podziwiać prace
zrobione z użyciem techniki origami modułowego
czy wykonać prace w kąciku plastycznym. Chętni
robili sobie zdjęcia z ogromnymi postaciami z bajek
oraz ze smokiem, który zapraszał do skorzystania
z oferty nauki w Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim. Znalazły się także propozycje
dla miłośników ryzyka - prawdziwym hitem okazała się przede wszystkim loteria fantowa, w której
każdy los wygrywał, oraz koło fortuny. Na chętnych
czekały także gry rodzinne, konstrukcje dmuchane,
końska zagroda, malowanie twarzy czy możliwość
uzyskania porady „fryzjera - stylisty”, który właścicielkom długich włosów zalecał fryzurę á la Fizia
Pończoszanka. Swój nowy „image” można było
utrwalić dzięki fotobudce i fotościance z postacią Pipi Langstrump. To tylko niektóre atrakcje,
które czekały na gości pikniku. Była to wspaniała
okazja do tego, by spędzić czas w gronie rodziny
i przyjaciół. Serdecznie dziękujemy pracownikom,
rodzicom, uczniom, ale przede wszystkim sponsorom, w tym również tym, którzy podarowali fanty
do naszej loterii.
WYCIECZKI
Z okazji Dnia Dziecka 29 maja klasa 4a była
na wycieczce w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Pracownik nadleśnictwa przeprowadził
zajęcia edukacyjne. Zwiedzaliśmy
ekspozycję
przedstawiającą mieszkańców lasu, miniaturowy las,
czyli salę z makietą „Cykl
życia lasu” prezentującą
cykl życia drzewostanu
i codzienną pracę leśników.
Następnie
przeszliśmy
suchą nogą „Goździkowe
Bagno”. Po zajęciach mieliśmy piknik z kiełbaskami
upieczonymi na ognisku oraz zabawy na placu
zabaw.

WYJAZD DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
Uczniowie klas II gimnazjum biorący udział w projekcie edukacyjnym: „Wolontariat - dlaczego warto
pomagać?” zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę
karmy, zabawek, misek oraz koców dla psów
i kotów. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców
udało się zebrać wszystkie potrzebne artykuły i 18
maja wolontariusze wraz z opiekunami udali się
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Oprócz podziękowań za otrzymane dary,
uczniowie mieli okazję zwiedzić schronisko oraz
zdobyć informacje dotyczące funkcjonowania
schronisk dla zwierząt.
„Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez…”wycieczka szlakiem Szarych Szeregów
Cmentarz Powązkowski, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Więzienia Pawiak to miejsca,
które powinien odwiedzić każdy, kto chce poznać
historię okresu wojny i okupacji. Dzięki wizycie
na warszawskiej nekropolii dn. 15 czerwca uczniowie klas 2 i 3 obejrzeli groby Barbary i Krzysztofa
Kamila Baczyńskich oraz i bohaterów książki
„Kamienie na szaniec”- „Rudego”, „Alka” i „Zośki”.
Z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego
poznawali historię zrywu w stolicy, wędrując
szlakiem kartek z kalendarza, które zawierały informacje o każdym z 63 dni walk, oglądali przejmujący
film 3D „Miasto ruin”, mieli okazję wejść do kanałów, odwiedzić drukarnię konspiracyjną, obejrzeć
rekonstrukcję samolotu „Liberator”
czy pojazdy z tamtego okresu- „sympatycznego”
Kubusia czy niebezpiecznego Goliata, a także setki
zdjęć i innych eksponatów. Na zakończenie zwiedzania wjechali na wieżę, skąd rozciąga się piękny
widok na panoramę miasta, które miało zniknąć
na zawsze z powierzchni ziemi… Wycieczkę zakończyła wizyta w Muzeum na Pawiaku. Uczniowie
obejrzeli cele więźniów, pamiątki osobiste i posłuchali nagranych opowieści więźniów, którzy się
uratowali.
Symboliczny pomnik w formie drzewa stojący
na miejscu obumarłego wiązu z wieloma tabliczkami z nazwiskami ofiar przypomina i ostrzega, do
czego może doprowadzić ślepa nienawiść. Opiekunami młodzieży były: p. B. Cyranowicz, p. M.
Pilarska, p. A. Skorupa.
SPORT
XX MAZOWIECKIE IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W LEKKOATLETYCE
6 czerwca nasze uczennice: L. Jackowicz, K.
Wawer, J. Kuczkowska reprezentowały naszą
szkołę na zawodach lekkoatletycznych podczas XX
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce. Mamy brązowy medal w skoku wzwyż,
który zdobyła Karolina z kl. 3d gimnazjum. Jest
to wspaniałe osiągniecie, gdyż w zawodach brali
uczniowie z 200 szkół w województwie.
Z okazji inauguracji nowego roku szkolnego
2018/2019 życzymy wszystkim dużo wytrwałości i zapału do pracy, ambicji i zdrowej rywalizacji.
Powodzenia!!!
Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska

Dumni Absolwenci naszego gimnazjum
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

Wakacje biegną w tempie dziewczyn z polskiej
„złotej” sztafety. Nie jest to wiadomość radosna,
bo gdy temperatura oscyluje około 30 stopni,
rozleniwienie i dekoncentracja wzrastają wprost
proporcjonalnie do wysokości słupka rtęci

w termometrze i myśl o powrocie do
szkoły wszyscy uczniowie odtrącają jak
natrętną muchę.
Koniec roku szkolnego był tak niedawno. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście Sekretarz Gminy
Dębe Wielkie Pani Beata Budzyńska-Kupidura, proboszcz parafii w Chrośli
Ksiądz Bogusław Wnuk, przedstawiciele
OSP w Rudzie - panowie Bogdan Wójcik
oraz Piotr Wieczorek, Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Ewa Kubicka,
rodzice oraz grono pedagogiczne. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia,
a ci, którym się nie powiodło, obiecywali sobie,
rodzicom i wychowawcom, że w przyszłym roku
na pewno będzie lepiej. Z zabawkami pożegnały

się dzieci z oddziału sześciolatków.
Pożegnaliśmy również Księdza Bogusława
Wnuka - Proboszcza Parafii pod wezwaniem Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli.
Rodzice uczniów klasy IIIA wsparli hospicjum
Promyczek. Uczniowie zaprezentowali swoje
talenty podczas części artystycznej, były kwiaty,
życzenia i obietnice. Pani dyrektor Małgorzata
Rudnik podsumowała pracę szkoły, podziękowała Radzie Rodziców za wsparcie i pomoc,
Radzie Pedagogicznej za ciężką pracę w dobie
reformy, uczniom za trud włożony w zdobywanie wiedzy i reprezentowanie szkoły. Życzyła
wszystkim zasłużonego odpoczynku i czasu
na regenerację sił.
A potem....szkoła opustoszała. Po kilku dniach
ciszy, szkolne korytarze wypełniły się dźwiękami

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
POŻEGNALIŚMY ROK SZKOLNY

Z przytupem pożegnaliśmy rok szkolny
2017/2018. Był pracowity, obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń, ważnych inicjatyw, a przede
wszystkim upłynął pod znakiem licznych konkursów, które wygrywaliśmy. Uczniowie udali się
na zasłużone wakacje, a w szkole praca wre.
ZMIENIAMY SIĘ
Dokładamy wszelkich starań, by nasza Szkoła
we wrześniu ukazała się uczniom jako nowa,
odświeżona, zachęcająca swym wyglądem
i sprzyjająca procesowi kształcenia. Naszych
wychowanków powitają kolejne dwie tablice
interaktywne. Niemal każda sala lekcyjna dysponuje już takim sprzętem, to niewątpliwie
ogromny sukces. Pracownie zostaną także
doposażone w nowe meble szkolne, pomoce
i środki dydaktyczne. Nadto wraz z nowym
rokiem szkolnym, czeka na naszych uczniów
miła niespodzianka. Będzie nią rekreacyjny plac

WIELKA UROCZYSTOŚĆ

zaprezentowanie perspektyw rozwoju i rozbudowy naszej szkoły. W tę niezwykłą podróż
do historii, do odkrywania przeszłości, do śladów naszych przodków oraz tego co czeka nas
w przyszłości zapraszamy Państwa 6 października (sobota) 2018 roku do naszej szkoły!

Już dziś zapraszamy sympatyków Szkoły,
mieszkańców wsi oraz wszystkich innych żywo
zainteresowanych historią naszej placówki
na uroczystość 15-lecia Nadania Imienia i Sztandaru Szkole, połączoną z obchodami 70-lecia
szkolnictwa na terenie miejscowości Górki.
W programie przewidujemy, między innymi:
kawiarenkę z lokalnymi pysznościami, bogaty
repertuar artystyczny w wykonaniu uczniów,
album fotograficzny z Górkami w tle, apel
poległych oraz wiele innych, ciekawych i patriotycznych akcentów związanych z obchodami.
Czeka nas również osłonięcie pamiątkowej
tablicy, upamiętniającej naszą uroczystość oraz

Z pewnością wiele dobrego i nowego. Konkursy, projekty, wycieczki, inicjatywy, wyjścia
terenowe, wizyty ciekawych gości – to wszystko
czeka na nas w nowym roku szkolnym. Czekać będą ciągle modernizowane sale lekcyjne,
korytarze, ławki i meble. Także świetlica kolorowa i pełna prac uczniów zaprasza w swe progi.
Czekać również będzie bogaty repertuar zajęć
dodatkowych, rozwijających pasje jak i wyrównujących szanse edukacyjne. Koło szachowe,
zajęcia przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, sportowe, językowe to nieliczne z nich.
Z pieczołowitością czekamy na ósmoklasistów,

do przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
Mamy nadzieję, że przerwy spędzane wśród zieleni przyrody, nowoczesnych sprzętów sprzyjać
będą kondycji zdrowotnej jak i intelektualnej
naszych uczniów.

CO NAS CZEKA?

szlifierek, froterek, zapachem farb i lakierów.
Na powitanie uczniów musi wszystko lśnić.
Trwają remonty, pan konserwator dokonuje
drobnych napraw, bo już w dniach 29 - 31 sierpnia
do szkoły zawitają przedszkolaki, by wziąć udział
w zajęciach integracyjnych. Panie przedszkolanki
będą ich oczekiwać w godzinach 9.00 - 11.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
życiem naszej szkoły do odwiedzania strony
internetowej: http://spruda.szkolnastrona.pl
Znajdą się tam wszystkie niezbędne informacje
dotyczące nowego roku szkolnego. Zapraszamy
również we wrześniu na Wielką Ziemniaczaną
Galę.
Opracowała

Elżbieta Zgódka

którzy przystąpią do pierwszego w Polsce egzaminu ósmoklasisty.
A zatem, ruszamy!
„Gdy wrzesień woła,
Znaczy – zaczyna się szkoła
Książki, zeszyty gotowe
A wraz z nimi przyjaźnie i obietnice nowe..!”

Katarzyna Wolska
Renata Osica-Duszczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
ROTA DLA ARMII
25 czerwca 2018 roku, pierwszy dzień wakacji był
pracowity dla członków chóru szkolnego pod kierunkiem nauczyciela muzyki Moniki Mróz. Do szkolnej
pracowni przyjechał Paweł Gawlik - kompozytor, multiinstrumentalista i realizator dźwięku w celu nagrania
śpiewu dzieci. A wykonanie było szczególne – Rota,
która znajdzie się na płycie militarnej - projekcie
muzycznym pomysłu Norberta Smoły Smolińskiego
solisty Contra Mundum.
TEATRALNE ŚWIĘTO GMINY
24 czerwca 2018 roku, drugi dzień Święta Gminy
Dębe Wielkie zdominowały teatralne formy w wykonaniu przedszkolaków z Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim oraz uczniów i nauczycieli z naszej
szkoły. Cyganka przedstawiła Kopciuszka i Króla
Maciusia. Po małych artystach wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z pięknym
programem na 100-lecie Niepodległej.
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
22 czerwca cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi Gośćmi, Rodzicami i Sympatykami Szkoły
wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 8.00 Ksiądz Proboszcz
Zenon Wójcik odprawił Mszę św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Następnie rozpoczęła
się uroczystość wręczenia świadectw oraz nagród
i podziękowań. Wśród Gości byli: Pani Teresa Dobosz
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Dębe Wielkie oraz Porucznik

Gabriela Strzelecka z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej.
ZLOT MŁODYCH PROGRAMISTÓW
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
18 czerwca uczniowie klas I-III uczestniczyli w Zlocie
Młodych Programistów. Trenerka Fundacji Nowoczesna Edukacja - Małgorzata Dalewska przeprowadziła
cykl warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego
WeDo 2.0 oraz robotów Edison i DOC. Zajęcia z robotyki znajdują się w bezpłatnej ofercie edukacyjnej
naszej Szkoły i cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów.
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
17 czerwca w Rudzie odbył się Gminny Turniej Piłki
Nożnej organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim. Nasza szkoła rywalizowała w dwóch kategoriach: pierwsza - klas III-IV
w składzie: Tomasz Nita , Aleksander Orzechowski,
Kacper Wieczorek, Filip Piekut, Dawid Gniado, Bartek
Jackiewicz i Kamil Foryś. Dla Chłopców był to debiut
w zawodach sportowych, w których zajęli 6. miejsce. W drugiej kategorii klas V-VII Drużyna w składzie:
Damian Foryś, Piotr Szuba, Michał Gniado, Szymon
Ostrowski, Piotr Konowrocki, Jakub Roguski i Michał
Piekut zajęła 3. miejsce. To duży sukces młodych sportowców trenowanych przez nauczyciela wf - Marcina
Sokołowskiego. Wielkie brawa dla obu Drużyn i czekamy na kolejne sukcesy w nowym roku szkolnym.
BEZPIECZNE WAKACJE
18 czerwca uczniowie klas V-VII uczestniczyli
w szkoleniu z zakresu podstawowych zasad bez-
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pieczeństwa na obszarach wodnych
oraz praktycznego postępowania w razie
wystąpienia zagrożenia. Tuż przed rozpoczęciem wakacji zwracamy szczególną
uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci podczas wyjazdów na kolonie,
obozy, biwaki, jak również podczas pobytu
w miejscu zamieszkania. Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe przeprowadził Zespół
w składzie: Michał Powałka Inspektor
Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Siedlcach, Beata Bartnicka Podinspektor ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego
UG oraz sierżant sztabowy Piotr Alwas Dzielnicowy
Gminy Dębe Wielkie.
CYGANECZKO, PRZYJADĘ DO WAS...
15 czerwca pożegnaliśmy na Powązkach Wojskowych Panią Barbarę Wachowicz-Napiórkowską,
z ogromnym żalem, że nie spotkamy Jej już na żadnej
kościuszkowskiej uroczystości. Rozmawialiśmy po raz
ostatni z Pisarką Polskiego Losu w październiku ubiegłego roku, podczas Zlotu Szkół Kościuszkowskich
w Krakowie. Wpisując naszej Szkolnej Społeczności
dedykację, powiedziała „Cyganeczko, przyjadę do
Was”. Niestety, co roku w październiku, kiedy obchodzimy Dzień Patrona Basia z Podlasia delektowała
się Górami Świętokrzyskimi, które miłowała całym
sercem. Już nie przyjedzie do nas, to my pojechaliśmy do Niej, z fioletowymi kwiatami, bo fiolet był Jej
nieodłącznym kolorem. Poczet Sztandarowy Szkoły
w składzie: Aleksandra Ryżko, Kinga Piątkowska,
Jakub Roguski wraz z Danutą Piotrkowicz - pedago-

giem szkolnym i Dyrektorem Szkoły, złożył wieniec
przy urnie Tej, która jest kamykiem na szańcu kultury
polskiej.
Prochy Pisarki zostały złożone w fioletowej urnie i spoczęły w grobie w Alei Zasłużonych, tuż obok kwatery
harcerzy Szarych Szeregów. Daniel Olbrychski zadeklamował podczas uroczystości wiersz Cypriana
Kamila Norwida Piosenka zaczynający się od słów:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą
z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno
mi Panie..., szczególnie lubiany przez zmarłą Pisarkę.

PIERWSZY PRZYSTANEK POLSKA ZA NAMI
4 czerwca chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela
muzyki i języka angielskiego Moniki Mróz, zaśpiewał składankę pieśni DLA NIEPODLEGŁEJ. Pierwszy
Przystanek Polska w Białołęce za nami. Bardzo dziękujemy Księdzu Andrzejowi Chibowskiemu z Fundacji
Kresy Historii za zaproszenie do Parafii pw. św. Michała
Archanioła. Znajduje się tu modrzewiowa barokowa
świątynia zbudowana w 1717 roku przez Bernardynów, wpisana w rejestr zabytków.

PORADNIK ŚWIADCZENIOBIORCY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
500+ NA PIERWSZE DZIECKO

ZASIŁEK RODZINNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DOCHODY Z ROKU 2017 + UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU
KRYTERIUM DOCHODOWE:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

674 ZŁ NA OSOBĘ

800 ZŁ NA OSOBĘ

725 ZŁ NA OSOBĘ

764 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1200 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

PODSTAWOWE DOKUMENTY:
- WNIOSEK
- UTRATA DOCHODU – NP. KSEROKOPIA ŚWIADECTWA PRACY + PIT 11 ZA 2017 ROK, OŚWIADCZENIE
- UZYSKANIE DOCHODU W ROKU 2017 – KSEROKOPIA UMOWY O PRACĘ + PIT 11 ZA 2017 ROK LUB OŚWIADCZENIE
- UZYSKANIE DOCHODU W ROKU 2018 – ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO ZA KOLEJNY MIESIĄC OD UZYSKANIA DOCHODU (ORYGINAŁ) LUB OŚWIADCZENIE
- GOSPODARSTWO ROLNE – NAKAZ PODATKOWY NA 2017 R. LUB OŚWIADCZENIE
- URLOP WYCHOWAWCZY – OŚWIADCZENIE + KSEROKOPIA PIT 11 ZA 2017 R.
- URODZENIE DZIECKA – ZAŚWIADCZNIE OD LEKARZA/POŁOŻNEJ
- SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA – KOPIA WYROKU ZASĄDZAJĄCEGO ALIMENTY, KOPIA WYROKU ORZEKAJĄCEGO ROZWÓD LUB KOPIA ODPISU AKTU ZGONU
- DZIECKO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE ŚREDNIEJ – OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
- ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI ALIMENTÓW (DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)
DO KAŻDEGO WNIOSKU DOŁĄCZAMY OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW
KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE
ZŁOŻENIE WNIOSKU BEZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDŁUŻA POSTĘPOWANIE ORAZ OPÓŹNIA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 57
* https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
* WNIOSKI ELEKTRONICZNE: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, EMP@TIA https://empatia.mpips.gov.pl/
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE SĄ OD 1 SIERPNIA 2018 R.
(WNIOSEKI ELEKTRONICZNE – OD 1 LIPCA 2018 R.)
WNIOSEK ZŁOŻONY:

WNIOSEK ZŁOŻONY:

W SIERPNIU – WYPŁATA W LISTOPADZIE

W SIERPNIU – WYPŁATA W PAŹDZIERNIKU

WE WRZEŚNIU/PAŹDZIERNIKU – WYPŁATA W GRUDNIU

WE WRZEŚNIU – WYPŁATA W LISTOPADZIE

W LISTOPADZIE/GRUDNIU – WYPŁATA W STYCZNIU LUB LUTYM

W PAŹDZIERNIKU – WYPŁATA W GRUDNIU
W LISTOPADZIE – WYPŁATA W STYCZNIU
W GRUDNIU – WYPŁATA W LUTYM

INFORMACJE O KRYTERIACH PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ WE WNIOSKACH LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ www.gops.debewielkie.pl

STYPENDIUM SZKOLNE
KRYTERIUM DOCHODOWE: 514 ZŁ NA OSOBĘ DOCHÓD ZA SIERPIEŃ 2018 R.
DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA:
* WNIOSEK
* ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O DOCHODZIE NETTO ZA SIERPIEŃ 2018 R. (Z INFORMACJĄ O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA PODATEK, NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE, UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE W CZĘŚCI FINANSOWANEJ PRZEZ UBEZPIECZONEGO ORAZ UBEZPIECZENIE CHOROBOWE
* ZAŚWIADCZENIE LUB DECYZJA O ŚWIADCZENIACH Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (ZASIŁEK STAŁY, OKRESOWY, RODZINNY). NIE WLICZAMY ŚWIADCZENIA 500+
* ZAŚWIADCZENIE Z GMINY O ILOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH ZA 2018 R.
* POKWITOWANIE ZA OPŁACONĄ SKŁADKĘ KRUS ZA SIERPIEŃ 2018 R.
* ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMYWANYCH STYPENDIACH
* ODCINEK RENTY / EMERYTURY
* OŚWIADCZENIA O DOCHODACH Z PRAC DORYWCZYCH
* ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
NA KAŻDE DZIECKO SKŁADAMY OSOBNY WNIOSEK
KOMPLET DOKUMENTÓW WYSTARCZY DOŁĄCZYĆ DO JEDNEGO Z WNIOSKÓW
KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 55
FORMULARZE MOŻNA POBIERAĆ OD 20 SIERPNIA 2018 R.
WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ:
OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2018 R. DLA UCZNIÓW
OD 1 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIENIKA DLA SŁUCHACZY KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKOWYCH I KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
INFORMACJE O KRYTERIACH PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ:
- www.gops.debewielkie.pl
- GOPS pok. 55 tel. 25 756 47 55

ŚWIADCZENIE DOBRY START – 300 ZŁ
OD 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UKOŃCZENIA 20 R. ŻYCIA LUB 24. ROKU ŻYCIA DLA DZIECKA
Z ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWANOŚCI, POTRZEBĄ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBĄ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
WNIOSKI PAPIEROWE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 SIERPNIA DO 30 LISTOPADA 2018 R.
WNIOSKI ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2018 R.
WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY.
ROZPATRZENIE WNIOSKU I WYPŁATA ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRZY CZYM
DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W LIPCU I SIERPNIU – WYPŁATA NASTĘPUJE WE WRZEŚNIU
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 57
WNIOSKI ELEKTRONICZNE: https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczna
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i bądź na bieżąco

Wójt Gminy Dębe Wielkie
ma zaszczyt zaprosić na uroczystości
i
związane

z 79 Rocznicą
Bitwy pod Dębem Wielkim
15 września 2018 r.
15:00 Wycieczka rowerowa z historią
Start: Urząd Gminy Dębe Wielkie
więcej szczegółów www.debewielkie.pl

Program uroczystości
w dniu 16 września 2018 r.
8:30 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Choszczówce Stojeckiej,
przy drodze krajowej nr 2
9:00 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Kościele w Choszczówce
Stojeckiej
9:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w boju o Cygankę w dniach 13-14 września 1939 roku,
Szkoła Podstawowa w Cygance.
Występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cygance.
10:30 Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim.
Występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim.
11:45 Przemarsz pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na
cmentarz parafialny.
12:00 Uroczystości przy Mogile Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu
parafialnym w Dębem Wielkim.

Organizator:

Patrnerzy:

