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SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Mija kadencja 2014-2018. To były bardzo
udane dla naszej gminy lata. Można je streścić
w kilku danych: 94 km wodociągów oddanych
do użytkowania, 19 km wybudowanej kanali-

zacji sanitarnej, 325 nowych lamp oświetlenia
ulicznego, 33 mln zł inwestycji gminnych, 10,
7 mln zł dotacji unijnych, 150 nowych miejsc
przedszkolnych w nowym budynku przedszkola. Wymieniać można byłoby długo.
Dziękuję w sumie za osiem lat współpracy. Dziękuję swoim współpracownikom z Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkola,
organizacji pozarządowych. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom za uwagi dotyczące naszej
pracy. Wyciągam z nich wnioski bo zależy mi aby
nasza gmina rozwijała się w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców.

21 października wybierzemy organy samorządu
na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
Pójdźmy wszyscy do wyborów. Oddajmy swój
głos. Z jednej strony jest to nasz obywatelski obowiązek a z drugiej strony realny wpływ
na to jak rozwija się nasza gmina, powiat
i województwo. Szczególnie ważne są wybory
na poziomie gminy i powiatu. To jakich będziemy
mieli radnych powiatowych zadecyduje m.in.
o jakości powiatowych dróg, o tym czy są wyposażone w chodniki. Pójdźmy wszyscy na wybory.
Zabierzmy ze sobą dzieci. Niech ci nasi najmłodsi
obywatele już od początku wdrażają się w życie

społeczności lokalnej. Dajmy dobry przykład.
Głosować na terenie naszej gminy mogą wszyscy mieszkańcy, jeśli tylko są zameldowani lub
przynajmniej wpisani na listę wyborców. Wpisu
na listę wyborców można jeszcze dokonać
w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie. Gorąco do tego
zachęcam.
Idę na wybory.

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM
NOWE KRYTERIA DOCHODOWE
W POMOCY SPOŁECZNEJ

WFOŚIGW OGŁOSIŁ PROGRAM
„CZYSTE POWIETRZE”
Cel programu:
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych
budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących
z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie do:
- Wymiany źródła ciepła na spełniające warunki
programu wraz z przyłączami,
- Docieplania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub
pomieszczeń nieogrzewanych,
- Wymiany stolarki zewnętrznej,
- Montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej,

- Zastosowaniu instalacji odnawialnych źródeł
energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja
fotowoltaiczna Uwaga: dofinansowanie jedynie
w formie pożyczki do 100% kosztów,
- Montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła.
Program realizowany będzie w latach 2018–
2029, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie
umów o dofinansowanie) podejmowane będą
do 31.12.2027 r.,
2) środki refundowane będą do 30.09.2029 r.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł.
Szczegóły programu: http://www.wfosigw.pl/
strona-glowna/program_czyste_powietrze

Wysokość dofinansowania:
Pożyczka

Grupa

1

Kwota miesięcz-nego dochodu
/ osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztów
kwalifi-kowanych
przewidzianych
do wsparcia
dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

2

3

4

5

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

I

Edyta Wolińska
Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy
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W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca
2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1358 ).
Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe
zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W związku z powyższym od dnia 1 października 2018 r. wynoszą one:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
z dotychczasowego 634 zł,
- dla osoby w rodzinie - 528 zł z dotychczasowego 514 zł,
- maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi
- 645 zł z dotychczasowego 604 zł,
Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego
wynosi - 308 zł z dotychczasowego 208 zł.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
WYCHOWAWCZE I ALIMENTACYJNE
Przypominamy o konieczności złożenia wniosku
o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze
500+ oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres
zasiłkowy.

ŚWIADCZENIE DOBRY START ( 300+ )

Ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia DOBRY START mija z dniem
30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o przyznaniu świadczenia zostały
wysłane na wskazany we wniosku adres e-mail.
Jeżeli nie podali Państwo adresu e-mail, informację o przyznaniu świadczenia można odebrać
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w pokoju nr 57.
Zachęcamy do odbierania świadczeń przelewem na rachunek bankowy - to najszybszy
sposób, by otrzymać świadczenia bez oczekiwania na listonosza. Istnieje możliwość założenia
tzw. Rachunku Rodzinnego, na który mogą być
wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń rodzinnych, 500+ itp.
– otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat
i prowizji, brak opłat za wydanie karty i wypłaty
z bankomatów, środki zgromadzone na takim
rachunku nie podlegają egzekucji komorniczej.
Szczegółowych informacji udzielają placówki
bankowe.
Dorota Janzer - Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne
w Dębem Wielkim

EWAKUACJA 2018
27 września 2018 r. na terenie gminy Dębe Wielkie odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania
kryzysowego oraz obrony cywilnej. Celem
ćwiczeń było sprawdzenie sprawności przekazywania informacji między Wójtem Gminy
a placówkami oświatowymi, zweryfikowanie
szybkości oraz sprawności procesu ewakuacji,
a także doskonalenie umiejętności w zakresie
organizacji i współpracy między służbami oraz
jednostkami organizacyjnymi gminy.
Po zakończeniu ćwiczeń zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli służb i jednostek
organizacyjnych gminy, w celu omówienia oraz
podsumowania ćwiczeń. Na ręce Komendanta

Komisariatu Policji w Halinowie oraz Dzielnicowego Gminy Dębe Wielkie zostały przekazane
elementy odblaskowe, zestawy oświetlenia
rowerowego oraz latarki zakupione z funduszy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
za zaangażowanie i pomoc w realizacji ćwiczeń wszystkim uczestnikom, a w szczególności
Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatowi Policji w Halinowie oraz
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy
Dębe Wielkie.

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

INWESTYCJE

Firma projektowa HIGHWAY Sp. z o.o. z Gdańska zakończyła opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie. Łącznie w okresie 2015-2018
ww. firma zaprojektowała łącznie 96,5 km sieci wodociągowej, z której w latach 2017-2018 wykonano blisko
43 km sieci wodociągowej. W latach 2019-2021 Wójt planowana jest kontynuacja budowy pozostałej zaprojektowanej sieci.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Na ukończeniu jest inwestycja związana
z budową sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie w miejscowościach:
Aleksandrówka, Olesin, Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Ruda i Górki. W terminie
do dnia 14.12.2018 roku gmina winna
uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie wybudowanej przedmiotowej sieci
wodociągowej. Łącznie w ramach inwestycji wybudowano blisko 20 km sieci.
Wartość wykonanych prac
wyniesie
blisko 3,4 mln zł.
W związku z powyższym Wójt Gminy Dębe
Wielkie zachęca mieszkańców miejscowości w których została wybudowana sieć wodociągowa do podłączania się. 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 zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się
przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (25) 749-70-01 lub 749-70-02.

MODERNIZACJE DRÓG
ETAP I - Zaprojektowana i częściowo wykonana sieć wodociągowa.

ETAP II - Zaprojektowana i częściowo wykonana sieć wodociągoWa dalsza realizacja planowana w latach 2019-2021.

W okresie letnim wykonano modernizacje dróg
gminnych. W zakresie zleconych firmie PPHU
„BOGMAR” prac było:
−
wykonanie na drodze gminnej nr
220229W w miejscowości Celinów na odcinku
na długości 870 m i szerokości 6 m nowej nawierzchni
z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości
warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Wartość wykonanych prac wyniosła blisko 225 tys. zł.
−
Modernizacja ulicy Długiej w m. Aleksandrówka w zakresie 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. Wartość wykonanych prac
wyniosła blisko 49 tys. zł.
−
Modernizacja odcinka drogi Nr G19
w Rudzie w kierunku Teresławia w zakresie 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.
Wartość wykonanych prac wyniosła nieco ponad
92 tys. zł.
Rozłożenie kruszywa na ww. drogach zostało wykonano przy użyciu rozściełacza.

Modernizacja drogi w Celinowie

Modernizacja drogi w Aleksandrówce

ETAP III – Zaprojektowana sieć wodociągowa – planowana realizacja w latach 2019-2021.

Modernizacja drogi w Rudzie

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBIERNE
I CHROŚLA GMINA DĘBE WIELKIE - ETAP I
W dniu 26 września 2018 roku dokonano otwarcia ofert
na realizację zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem będzie „Przebudowa drogi gminnej ulicy
Żwirowej w miejscowości Kobierne i Chrośla - etap I”
na odcinku od km 0+000 do km 1+024 (od skrzyżowania z ul. Warszawską w kierunku południowym).
W związku z bardzo złym stanem technicznym ul.
Żwirowej w ramach zadania wykonana będzie
przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nowej
podbudowy drogi, nowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m, chodnika od
strony zachodniej z betonowej kostki brukowej,
remoncie istniejących zjazdów oraz reprofilacji
i odmuleniu istniejących rowów wraz z częściowym
umocnieniem ich pytami ECO, a także oświetlenia
drogowego przebudowanego odcinka drogi.
Przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy
wykonania przebudowy nieco ponad 1 km ul. Żwirowej, na kolejny odcinek drogi (do skrzyżowania ulicy
Żwirowej z ulicą Mazowiecką) Gmina Dębe Wielkie
złożyła odrębny wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że na to zadanie
zostaną gminie przyznane środki finansowe, co
pozwoliłoby w konsekwencji dokończyć w przyszłym roku przebudowę całej ulicy Żwirowej.
W bieżącym roku przebudowa będzie dotyczyła
fragmentu drogi, który jest najbardziej niebezpieczny i stwarza realne zagrożenie dla najsłabiej
chronionych uczestników ruchu drogowego, tj.
pieszych. Przebudowa obejmująca również wykonanie oświetlenia drogowego przebudowanego
odcinka drogi co poprawi komunikację oraz w znaczący sposób podniesie poziom bezpieczeństwa
mieszkańców na przedmiotowej drodze.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania
został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2018 roku.
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INWESTYCJE / AKTUALNOŚCI
KONCEPCJA PRZEBUDOWY
I NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GÓRKACH
Wykonano koncepcję przebudowy i nadbudowy
(projekt architektury) budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Górki. 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

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM

Schemat Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim:

Oczyszczalnia ścieków w Dębem Wielkim przy
ulicy Zielonej 3 jest biologiczno- mechaniczną
oczyszczalnią ścieków.

czone mechanicznie na sicie pionowym z dużych
zanieczyszczeń tzw. skratek. W skład skratek
wchodzą m.in. odpady kuchenne, papier i tek-

mineralnych części stałych (piasku) ze strumienia
ścieków. Oczyszczony z piasku ściek przepływa
do dalszego oczyszczenia, a odseparowany

piasek opada na dno urządzenia, skąd pompa
wyciąga gęstą pulpę do separatora piasku.
W separatorze piasku odbywa się grawitacyjne
odwodnienie piasku. Piasek cyklicznie usuwany jest do pojemnika, z którego okresowo jest
wywożony.

PRZYPOMINAMY!!!
WPROWADZANIE ODPADÓW STAŁYCH
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE
PRZEPUSTOWOŚCI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH JEST ZABRONIONE.

Do głównej pompowni ścieków dopływają ścieki
komunalne oraz dowożone do zlewni taborem
asenizacyjnym (beczkowozy) z terenu Gminy
Dębe Wielkie. W pompowni zostają one oczysz4

stylia. Skratki usuwane są do worka, a następnie
trafiają do pojemnika i okresowo są wywożone.
Z pompowni ścieki tłoczone są na piaskownik
wirowy. Zadaniem piaskownika jest separacja
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Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do
reaktora biologicznego, gdzie podlegają oczyszczeniu przy użyciu osadu czynnego. Metoda
osadu czynnego polega na hodowli w reaktorze
napowietrzanych powietrzem zespołów mikroorganizmów (bakterie, liczne wolno pływające
oraz osiadłe pierwotniaki, nicienie oraz wrotki),

AKTUALNOŚCI
których wzrost następuje w warunkach
stałego przepływu ścieków. Mikroorganizmy oddziałują między sobą i łączą się
tworząc tzw. kłaczki osadu czynnego.
Mikroorganizmy obecne w kłaczkach
pochłaniają substancję organiczną
ze ścieków, tzn. odżywiają się zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach
jednocześnie je oczyszczając.
Proces prowadzi się w sposób ciągły,
a wypływająca z bioreaktora mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu
czynnego jest następnie rozdzielana
w osadniku wtórnym. Osad, który
trafił do osadnika wtórnego to tzw.
osad nadmierny, który jest następnie
odwadniany.
Osadnik wtórny jest końcowym etapem oczyszczania ścieków, w którym
następuje oddzielenie osadu czynnego
od czystej wody w procesie sedymentacji (opadanie). Pozbawiona zawiesin
woda (ściek oczyszczony) przelewa się
korytkami odpływowymi i płynie do
rowu spustowego.
Nadmierny osad ściekowy usuwany jest okresowo z reaktora biologicznego oraz osadnika
wtórnego i trafia do zagęszczacza osadu
nadmiernego, gdzie ulega grawitacyjnemu
zagęszczeniu. Wstępnie odwodniony osad kierowany jest następnie na linię odwadniania osadu
ściekowego. Od sierpnia 2018 roku odwadnianie
osadu ściekowego odbywa się na nowej prasie
śrubowo-talerzowej gwarantującej odwodnienie

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

W trosce o jakość powietrza oraz
potrzeby mieszkańców Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
przystąpił do opracowania Programu
ograniczenia niskiej emisji.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

Dbajmy o czyste powietrze
w naszej Gminie!

Uchwała antysmogowa
Aby poprawić jakość powietrza dla mieszkańców Mazowsza
wprowadzono regulację prawną nazwaną uchwałą antysmogową,
zgodnie z którą:
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na paliwa stałe
(węgiel lub drewno), które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5
według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na paliwa stałe
(węgiel lub drewno) klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Dofinansowanie
Biorąc pod uwagę plany inwestycyjne mieszkańców
związane z modernizacją źródeł ciepła Gmina będzie
dążyła do pozyskania doﬁnansowań ze źródeł
zewnętrznych.

Ankieta
Wypełnienie ankiety to pierwszy krok do poprawy
jakości powietrza w Naszej Gminie oraz zwiększy
szanse uzyskania przez Gminę dotacji na modernizację
pieców.

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie
sekretariat@debewielkie.pl
tel: 25 756 47 48

Grażyna Pechcin

W trosce o jakość powietrza oraz potrzeby mieszkańców Wójt Gminy
Dębe Wielkie przystąpił do opracowania Programu ograniczenia niskiej
emisji. Problem emisji zanieczyszczeń w wyniku spalania paliw, głównie
węgla, jest najbardziej uciążliwy w okresie sezonu grzewczego.

Drodzy Mieszkańcy!

Kontakt

na poziomie minimum 20% suchej masy. Prasa
śrubowo-talerzowa ma za zadanie odwodnić
osad, który w postaci suchej trafia na poletko
odciekowe, gdzie podlega higienizacji poprzez
podawanie wapna hydratyzowanego i skąd
jest okresowo wywożony.

Weź udział!

Zapraszamy do udziału w realizacji Programu
ograniczenia niskiej emisji poprzez wypełnienie ankiety.
Do Państwa domów zawita ankieter z upoważnieniem
Wójta i przeprowadzi wywiad dotyczący budynku
i używanego kotła grzewczego. Prosimy o przekazanie
wypełnionej ankiety do urzędu gminy w terminie do
19.10.2018 r. lub przesłanie jej drogą mailową.

Skorzystaj z dofinansowania
Zachęcamy do skorzystania z doﬁnansowań na wymianę źródła
ciepła, w tym dotacji udzielanej za pośrednictwem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu „Czyste powietrze”. W ramach programu mogą Państwo
otrzymać wsparcie na wymianę starych pieców na paliwa stałe oraz
na termomodernizację budynków w wysokości od 30% do 90%.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach

www.debewielkie.pl
www.wfosigw.pl
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
z dnia 19 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr ZO.XXXIX.0007.359.2018
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r., w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3992),
Wójt Gminy Dębe Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów do głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
.

nr obwodu
głosowania

granice obwodu głosowania

nr okręgów

siedziba Obwodowych Komisji
Wyborczych

-1-

-2-

-3-

-4-

ALEKSANDRÓWKA,
1.

2.

3.

4.

5.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
UL. WARSZAWSKA 78 A

CHOSZCZÓWKA DĘBSKA,
CHOSZCZÓWKA RUDZKA,
CHOSZCZÓWKA STOJECKA, GÓRKI,

1,4,15

CIĘCIWA,CEZARÓW, DĘBE WIELKIE
WSCHÓD, KOBIERNE, OLESIN,
OSTRÓW - KANIA 1-9A i 21-42,
OSTRÓW - KANIA 10.

5,13

LOKAL DOSTOSOWANY DO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
UL. WARSZAWSKA 78 A
LOKAL DOSTOSOWANY DO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CYGANKA, GORZANKA, KĄTY
GOŹDZIEJEWSKIE PIERWSZE, KĄTY
GOŹDZIEJEWSKIE DRUGIE,
PORĘBY, RYSIE, WALERCIN.

6, 14

BYKOWIZNA, CHOSZCZAK,
CELINÓW, CHROŚLA PÓŁNOC,
CHROŚLA POŁUDNIE, JĘDRZEJNIK,
RUDA, TERESŁAW

2,3,7,8

DĘBE WIELKIE CENTRUM, OSTRÓW KANIA 11-20A

9,10

SZKOŁA PODSTAWOWA
W CYGANCE
UL. SZKOLNA 21

SZKOŁA PODSTAWOWA
W RUDZIE
UL. SZKOLNA 7

SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
UL. WARSZAWSKA 78 A
LOKAL DOSTOSOWANY DO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6.

DĘBE WIELKIE POŁUDNIE
11,12

SZKOŁA PODSTAWOWA
W DĘBEM WIELKIM
UL. WARSZAWSKA 78 A
LOKAL DOSTOSOWANY DO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
2. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w terminie do dnia 6 października 2018 roku.
3. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończył 75 lat może głosować przez pełnomocnika.
w tym celu należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Dębe Wielkie najpóźniej do dnia 12 października 2018 roku.
4. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
5. Informacje w sprawach rejestru wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 w Referacie Spraw
Obywatelskich i Wojskowych tel. 25 756 47 31 lub w formie elektronicznej, adres e-mail sekretariat@debewielkie.pl
6. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr
ZO.XXXIX.0007.358.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2018 r., w sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3991),
Wójt Gminy Dębe Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Dębem Wielkim utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Dębe Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Liczba
Radnych
wybieranych
w okręgu

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu

1

SOŁECTWA: CHOSZCZÓWKA DĘBSKA, CHOSZCZÓWKA RUDZKA, CHOSZCZÓWKA STOJECKA.

1

2

SOŁECTWA: BYKOWIZNA, CHOSZCZAK, CELINÓW, JĘDRZEJNIK, TERESŁAW.

1

3

SOŁECTWO: RUDA.

1

4

SOŁECTWO: GÓRKI.

1

5

SOŁECTWA: CIĘCIWA, CEZARÓW, OLESIN, OSTRÓW - KANIA (NR 1-9A, 21-42).

1

6

SOŁECTWA: GORZANKA, KĄTY GOŹDZIEJEWSKIE PIERWSZE, KĄTY GOŹDZIEJEWSKIE
DRUGIE, WALERCIN.

1

7

SOŁECTWO: CHROŚLA POŁUDNIE (ULICE LAWENDOWA DO NUMERU 8 WŁĄCZNIE,
MAZOWIECKA, NOWA, SOSNOWA, WSPÓLNA, ŻWIROWA OD NR 1 DO 3)

1

8

SOŁECTWO: CHROŚLA PÓŁNOC ( ULICE: JAŚMINOWA, KONWALIOWA, KWIATOWA,
LAWENDOWA OD NR 9 DO KOŃCA, OPTYMISTÓW, ELIZY ORZESZKOWEJ, SASANKOWA,
WARSZAWSKA, WRZOSOWA, ŻWIROWA OD NR 4 DO KOŃCA)

1

9

SOŁECTWO: DĘBE WIELKIE CENTRUM (ULICE: 103 BATALIONU STRZELCÓW, ALEJOWA,
BIESIADNA, BŁĘKITNA, BURSZTYNOWA, DĘBOWA, JÓZEFY FIJAŁKOWSKIEJ, JÓZEFOWSKA,
KOLOROWA, MIŁA, PERŁOWA, POWSTAŃCÓW, PRĄDZYŃSKIEGO 15A, 17 -25B NIEPARZYSTE,
OD 26 DO KOŃCA, RADOSNA, TURKUSOWA, WARSZAWSKA PARZYSTE 6-10, OD 12 DO KOŃCA,
WILLOWA, ZDROJOWA), OSTRÓW - KANIA NR 11-20 A

1

10

SOŁECTWO: DĘBE WIELKIE CENTRUM ( ULICE: XXX-LECIA, MARII BIELAWINY, BRACI
TABISZEWSKICH, JANUSZA KORCZAKA, KOSMICZNA, KOŚCIELNA 1-11, NIEPARZYSTE 13-21E,
KRÓTKA, LETNIA, OGRODOWA, PEDAGOGÓW NR 1-43, KAJETANA RZEPECKIEGO,
SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, SZKOLNA, ZŁOTA).

1

11

SOŁECTWO: DĘBE WIELKIE POŁUDNIE (ULICE: BAŚNIOWA, BATALIONU PARASOL,
BRZOZOWA, GEN. JÓZEFA HALLERA, KOŚCIELNA PARZYSTE 12-18, OD 22 DO KOŃCA, ADAMA
MICKIEWICZA, STEFANA OKRZEI, OLSZOWA, WESOŁA, ZIELONA).

1

12

SOŁECTWO: DĘBE WIELKIE POŁUDNIE ( ULICE: ARMII KRAJOWEJ, MARII KONOPNICKIEJ,
NADRZECZNA, POLNA, POŁUDNIOWA, PORANNEJ ROSY, SOSNOWA, UROCZA, WIOSENNA,
WIŚNIOWA, MALINOWA, RUMIANKOWA)

1

13

SOŁECTWO: DĘBE WIELKIE WSCHÓD (ULICE: GEN. JANA SKRZYNECKIEGO, GWIAŹDZISTA,
LAZUROWA, LEŚNA, MAJOWA, IGNACEGO OSUCHA, PEDAGOGÓW OD NR 47 DO KOŃCA,
POGODNA, POPRZECZNA, PRĄDZYŃSKIEGO 1-15 I 15 B, NR 16-24A, PRZEMYSŁOWA,
PUSTELNICKA, SŁONECZNA, WARSZAWSKA 1-5, NIEPARZYSTE 7-11), OSTRÓW - KANIA NR 10,
SOŁECTWO KOBIERNE.

1

14

SOŁECTWA: CYGANKA, PORĘBY, RYSIE.

1

15

SOŁECTWO: ALEKSANDRÓWKA.

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim - Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie.
Wójt

Wójt

/-/ Krzysztof Kalinowski

/-/ Krzysztof Kalinowski

OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Mińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim
podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Mińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. KRUSIEWICZ Mirosław, lat 57, zam. Mińsk
Mazowiecki
2. CICHOŃ Alicja Emilia, lat 39, zam. Mińsk
Mazowiecki
3. WYSZOGRODZKI Grzegorz, lat 52, zam. Mińsk
Mazowiecki
4. SAMOCIUK Mirosław Janusz, lat 61, zam. Nowe
Osiny
5. ALBRECHCIŃSKA Barbara, lat 60,
zam. Cielechowizna
6. SMUGA Robert, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
7. ANDRZEJEWSKA Elżbieta Maria, lat 62,
zam. Mińsk Mazowiecki
8. SZCZERBA Ewa, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
9. CELEJ Leszek, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. GĄGOL Jakub, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
2. GRUBA Tomasz, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
3. REDUCH Izabela, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WOJTCZYK Łukasz, lat 32, zam. Mińsk
Mazowiecki
5. PISZCZEK Robert, lat 37, zam. Mińsk
Mazowiecki
6. SIERHEJ Karolina, lat 29, zam. Mińsk
Mazowiecki
7. ROMANYSZYN Lena Katarzyna, lat 29,
zam. Mrozy
8. KOKOSZKA Paulina, lat 23, zam. Latowicz
9. MATWIEJ Damian, lat 33, zam. Mińsk
Mazowiecki

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. CZYŻEWSKA Anna Halina, lat 48, zam. Mińsk
Mazowiecki
2. STĘPIEŃ Piotr Ryszard, lat 43, zam. Mińsk
Mazowiecki
3. GĄSIOR Dariusz, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WIECZOREK Elżbieta Zofia, lat 58, zam. Mińsk
Mazowiecki
5. SITKIEWICZ Damian Emil, lat 35, zam. Mińsk
Mazowiecki
6. DMOWSKA Bożena Aniela, lat 58, zam. Mińsk
Mazowiecki
7. KRÓLAK Paweł Dariusz, lat 50, zam. Mińsk
Mazowiecki
8. MARKIEWICZ Łukasz Krzysztof, lat 38,
zam. Mińsk Mazowiecki
9. BRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta, lat 40,
zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. GRZESIAK Zbigniew, lat 74, zam. Mińsk
Mazowiecki
2. TARCZYŃSKI Zdzisław, lat 69, zam. Mińsk
Mazowiecki
3. TRĘDA Mirosława, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
4. KOWSZUN Justyna Katarzyna, lat 34,
zam. Mińsk Mazowiecki
5. SKIBA Zdzisław, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
6. BREWCZYŃSKA Edyta, lat 42, zam. Mińsk
Mazowiecki
7. MROCZEK Antoni Piotr, lat 44, zam. Mińsk
Mazowiecki
8. NALEWKA Kamil, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
9. ROMBEL Małgorzata, lat 52, zam. Mińsk
Mazowiecki

OKRĘG WYBORCZY Nr 2
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. KIKOLSKI Witold Stefan, lat 51, zam. Sulejówek
2. GRUZIŃSKA Grażyna Irena, lat 62,
zam. Sulejówek
3. FALUTA Anna, lat 43, zam. Sulejówek
4. ADUSZKIEWICZ Elżbieta Maria, lat 62,
zam. Sulejówek
5. MARKOWSKI Wojciech Tadeusz, lat 61,
zam. Sulejówek

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. WILEWSKI Piotr, lat 22, zam. Sulejówek
2. STEFANIUK Beata, lat 51, zam. Sulejówek
3. ZABŁOCKA-GASEK Agnieszka Katarzyna,
lat 42, zam. Sulejówek
4. PEŁKA Dariusz, lat 31, zam. Sulejówek
5. DĘBSKA Alina, lat 45, zam. Sulejówek

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BOGUCKI Łukasz Piotr, lat 35, zam. Sulejówek
2. MORAWSKA Hanna, lat 66, zam. Sulejówek
3. WASIELKIEWICZ Elżbieta, lat 55,
zam. Sulejówek
4. MATUSZEWSKI Michał Jerzy, lat 26,
zam. Sulejówek
5. SAKOWSKA Adriana, lat 31, zam. Sulejówek

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. ORZECHOWSKI Mirosław, lat 46,
zam. Sulejówek
2. PAZIO Zbigniew Marian, lat 66, zam. Sulejówek
3. WŁODARSKA Barbara Zuzanna, lat 32,
zam. Sulejówek
4. TURLEJ Angielika Edyta, lat 39, zam. Sulejówek
5. NIEDŹWIEDZKA Beata, lat 37, zam. Sulejówek

OKRĘG WYBORCZY Nr 3
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. GRUBEK Robert Henryk, lat 44, zam. Budziska
2. GAŃKO Katarzyna Bogusława, lat 43, zam. Dębe
Wielkie
3. DOBOSIEWICZ Dorota, lat 47, zam. Nowy Konik
4. TROJANOWSKA Janina Franciszka, lat 67,
zam. Okuniew
5. GÓRNIK Krzysztof, lat 55, zam. Chrośla
6. RUPNIEWSKA Monika Agata, lat 34, zam. Cisie
7. ROMANOWSKI Bogdan, lat 51, zam. Dębe
Wielkie

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. MIELCARZ Łukasz, lat 33, zam. Długa
Szlachecka
2. WOŚ Katarzyna, lat 38, zam. Halinów
3. LEWANDOWSKA Ada Wiktoria, lat 26,
zam. Dębe Wielkie
4. MIELCARZ Marcin Paweł, lat 38, zam. Długa
Kościelna
5. DOBOSIEWICZ Jolanta Agnieszka, lat 40,
zam. Walercin
6. LIPIŃSKI Andrzej, lat 55, zam. Okuniew

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WIECZOREK Piotr Daniel, lat 34, zam. Długa
Kościelna
2. GOŹDZIEWSKA Katarzyna Maria, lat 55,
zam. Halinów
3. RUCIŃSKA Ewa, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WODNICKA Hanna Zofia, lat 64, zam. Dębe
Wielkie
5. JANCZAREK Henryka Wiktoria, lat 70,
zam. Okuniew
6. LUDWINIAK Adam, lat 65, zam. Chobot
7. GAŃKO Grzegorz, lat 54, zam. Dębe Wielkie

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. PIASECKI Ireneusz, lat 71, zam. Okuniew
2. REK Krzysztof, lat 41, zam. Dębe Wielkie
3. GAŃKO Ewa, lat 33, zam. Cyganka
4. MIROS Dorota, lat 40, zam. Dębe Wielkie
5. KASANJI-MILONGO Justin, lat 60,
zam. Halinów
6. BAKUŁA Alicja Teresa, lat 58, zam. Chrośla
7. MUCHA Sebastian, lat 31, zam. Wielgolas
Brzeziński

OKRĘG WYBORCZY Nr 4
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. ZDANOWICZ Leonard, lat 67, zam. Stanisławów
2. PUCELAK Zbigniew, lat 44, zam. Podrudzie
3. PYRZANOWSKA Beata, lat 42, zam. Budy
Janowskie
4. KUĆ Teresa Wanda, lat 57, zam. Czarna
5. PIWEK Robert, lat 43, zam. Cisówka
6. WITOWSKA Mariola Hanna, lat 53,
zam. Niedziałka Druga

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. SULEWSKI Adam, lat 46, zam. Papiernia
2. KESLER Jacek, lat 44, zam. Arynów
3. CYRAN Elżbieta, lat 43, zam. Dziękowizna
4. ZAWADA Wojciech, lat 44, zam. Niedziałka II
5. PACYGA-GLANOWSKA Urszula, lat 27,
zam. Kąty Goździejewskie I
6. WĄSOWSKA Beata, lat 35, zam. Mińsk
Mazowiecki

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PŁOCHOCKI Krzysztof, lat 47, zam. Stara
Niedziałka
2. PUSTOŁA Piotr, lat 34, zam. Huta Mińska
3. KAIM Katarzyna, lat 44, zam. Kolonia
Stanisławów
4. MICHALAK Teresa, lat 66, zam. Stanisławów
5. WASILEWSKA Karolina, lat 30, zam. Mińsk
Mazowiecki
6. MIELCARZ Piotr Arkadiusz, lat 49,
zam. Pustelnik

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. TARCZYŃSKI Antoni Jan, lat 65, zam. Karolina
2. PRUS Kazimierz, lat 58, zam. Stanisławów
3. JANICKA Joanna, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WIECZOREK Janusz Jacek, lat 55, zam. Zalesie
5. SŁOWIK Anna, lat 26, zam. Stanisławów
6. PRZYBYSZ Anna Jadwiga, lat 61, zam. Mińsk
Mazowiecki

OKRĘG WYBORCZY Nr 5
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. RASTAWICKI Wojciech, lat 48, zam. Dobre
2. BASTJAN Martyna Monika, lat 30, zam. Kałuszyn
3. WOCIAL Jan, lat 56, zam. Jędrzejów Stary
4. PLEWCZYŃSKA-SOBIEPANEK Barbara
Elżbieta, lat 59, zam. Głęboczyca
5. PRZYBYŁKO Dariusz, lat 40, zam. Kałuszyn

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. CHMIELEWSKI Piotr, lat 49, zam. Głęboczyca
2. MICHALCZUK Anna, lat 48, zam. Rządza
3. KOŚCIESZA Emil, lat 20, zam. Jakubów
4. DZWONKOWSKA Małgorzata, lat 36,
zam. Głęboczyca
5. JANKOWSKI Jacek, lat 44, zam. Wola Rafałowska

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KRASUSKI Andrzej, lat 61, zam. Dobre
2. MROCZEK Waldemar Janusz, lat 56,
zam. Mroczki
3. KOWALCZYK Karolina, lat 23, zam. Antonina
4. ŚLEDZIEWSKA Małgorzata, lat 49, zam. Wąsy
5. ZIELIŃSKA Katarzyna, lat 37, zam. Strzebula

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. PACHNIK Marek Jerzy, lat 57, zam. Mińsk
Mazowiecki
2. GOŹLIŃSKI Marcin, lat 40, zam. Kałuszyn
3. DOMAŃSKA Lidia, lat 56, zam. Mistów
4. ZAPERTA Barbara Danuta, lat 60, zam. Dobre
5. BARTNICKI Wincenty Jan, lat 57, zam. Mlęcin

OKRĘG WYBORCZY Nr 6
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA
1. ZIELIŃSKI Grzegorz, lat 58, zam. Siodło
2. WÓJCIK Teodora, lat 63, zam. Cegłów
3. PIENIAK Andrzej Robert, lat 55, zam. Mrozy
4. KORZEŃ Wojciech, lat 47, zam. Cegłów
5. SZUBA Barbara Eugenia, lat 65, zam. Mrozy
6. LEGAT Marta, lat 41, zam. Drożdżówka
7. PIŁATKOWSKI Zbigniew, lat 57, zam. Wielgolas

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
1. ROMANYSZYN Tomasz, lat 33, zam. Mrozy
2. SABAK Lilla, lat 55, zam. Wężyczyn
3. HAWRYLUK Urszula Maria, lat 31, zam. Kiczki
Drugie
4. KOWALSKA Mariola Elżbieta, lat 56,
zam. Julianów
5. PILICH Jacek, lat 44, zam. Lubomin
6. ŻUKOWSKA Agnieszka, lat 39, zam. Wólka
Iłówiecka
7. SIERHEJ Konrad, lat 27, zam. Stanisławów

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WIELGOS Norbert, lat 29, zam. Cegłów
2. WALAS Beata, lat 51, zam. Cegłów
3. WRÓBLEWSKI Janusz Franciszek, lat 65,
zam. Mrozy
4. ANUSZ-GASZEWSKA Edyta Lucyna, lat 50,
zam. Latowicz
5. HARDEJ Bożena, lat 57, zam. Siennica
6. UŚCIŃSKA Anna Helena, lat 48, zam. Mrozy
7. JACKOWSKI Robert, lat 48, zam. Siennica

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT
1. JUSZCZAK Wojciech, lat 35, zam. Huta Kuflewska
2. KSIĘŻOPOLSKI Henryk Józef, lat 69,
zam. Mrozy
3. GRZEGRZUŁKA Arkadiusz, lat 41, zam. Siennica
4. CHOLEWIŃSKA-MICHALCZYK Justyna,
lat 38, zam. Dłużew
5. WALAS Beata, lat 52, zam. Pełczanka
6. KANIA Paweł Artur, lat 39, zam. Latowicz
7. PAPIŃSKA Joanna, lat 57, zam. Wielgolas

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Mińsku Mazowieckim
(-) Bartłomiej Kuta
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OKRĘG WYBORCZY NR 3.

OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE KRZYSZTOF KALINOWSKI
INFORMUJE, ŻE NA TERENIE GMINY ODBĘDZIE SIĘ

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

15 październik 2018 r. (pon.) Walercin, Kąty Goździejewskie I,
Kąty Goździejewskie II;
16 październik 2018 r. (wt.) Gorzanka , Poręby, Cezarów- Cięciwa,
Cyganka, Rysie;
17 październik 2018 r. (śr.) Olesin, Ostrów Kania, Kobierne,
Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Stojecka;
18 październik 2018 r. (czw.) Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki;
19 październik 2018 r. (pt.) Bykowizna, Choszczak, Ruda, Chrośla;
20 październik 2018 r. (sob.) Aleksandrówka, Dębe Wielkie;
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję do godz. 8:00 w dniu zbiórki.
Później wystawione odpady nie zostaną zabrane.
Zbiórka będzie prowadzona w formie „wystawki” przez firmę:

KOMA Marcin Pechcin z siedzibą 05-311 Dębe Wielkie ul. Przemysłowa 56

Wystawiamy odpady: stare meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, zużyte ogumienie, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
wszystkie duże elementy nie mieszczące się w workach.
Nie wystawiamy odpadów takich jak: eternit, papa, styropian, odpady budowlane,
odpady komunalne zmieszane i inne odpady niebędące odpadami wielkogabarytowymi.
Przypominamy, że do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Przemysłowej 56 w Dębem Wielkim można na bieżąco bezpłatnie oddać
selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów
komunalnych. Więcej informacji na temat gospodarki odpadami: www.debewielkie.pl lub tel.
25 756 47 53.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / PAŹDZIERNIK 2018

7

KULTURA

79. ROCZNICA BITWY POD DĘBE WIELKIM

SOBOTNIA WYCIECZKA ROWEROWA
Z HISTORIĄ
Dnia 15 września 2018r. w ramach obchodów
79. Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim odbyła
się międzypokoleniowa wycieczka rowerowa
z historią. W tym roku odwiedziliśmy północną
cześć gminy Dębe Wielkie – kierunek Olesin,
Ostrów Kania, Cyganka przemierzając około 25
km trasę.
Pogoda, jak zwykle dopisała i frekwencja była
również znakomita. Historią naszej dębskiej ziemi
podzielił się tradycyjnie pan Jan Majszyk lokalny
historyk „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” oraz
pan Arkadiusz Łukasiak z Mińskiej Grupy Rowerowej, pasjonat historii naszych okolic.
Na trasie znalazło się kilka historycznych miejsc
m.in.: kamień upamiętniający walki Powstania Listopadowego w zabytkowym parku przy
Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, Dwór
w Olesinie, Trzy krzyże w Cygance. Dodatkową
atrakcją był postój na wydmach w Kątach Goździejewskich, gdzie malowniczy teren i piękne
widoki niejednego wprawiły w zachwyt.
W rajdzie uczestniczyli Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Krzysztof Rek, Dyrektor
GOK Dębe Wielkie Anna Piotrkowicz oraz mieszkańcy pokoleniowo – dzieci, młodzież, dorośli
oraz seniorzy.
Na zakończenie wycieczki przy grillu przygotowanym przez Druha OSP Cyganka Mariusza
Gańko. Wycieczkowicze wraz z Kadrą Szkoły
zaśpiewali pieśni dla Niepodległej.
Nasza dębska ziemia skrywa wielką HISTORIĘ
– Powstanie Listopadowe, Bitwę Warszawską –
Cudu nad Wisłą, Kampanię Wrześniową, które
warto przypominać i przekazywać dalej oraz
piękną PRZYRODĘ - lasy, wydmy, rzeki, stawy,
które są wspaniałym potencjałem rekreacyjno turystycznym.
GOK serdecznie dziękuje za wsparcie: OSP Dębe
Wielkie – zabezpieczenie przejazdu i wsparcie

medyczne
OSP Cyganka – przygotowanie grilla w Szkole
Podstawowej w Cygance - za gościnę Harcerzom
33 Drużyny Harcerskiej Włóczykije - za aktywność Mińskiej Grupie Rowerowej – za aktywność
NIEDZIELNE UROCZYSTE OBCHODY
Niedzielne obchody 79. Rocznicy Bitwy
pod Dębem Wielkim tradycyjnie rozpoczęły się
porannym złożeniem kwiatów w Choszczówce
Stojeckiej przy pamiątkowej płycie w pobliżu
Drogi Krajowej nr 2. Następnie pod tablicą
pamiątkową przy Kościele w Choszczówce Stojeckiej oraz pod pamiątkową tablicą Poległych
Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady
Kawalerii w Boju o Cygankę przy Szkole Podstawowej. Ta część została uświetniona występem
artystycznym przygotowanym przez uczniów
tamtejszej szkoły.
Kolejny – kulminacyjny - punkt uroczystości
przeniósł się do Dębego Wielkiego, gdzie w
kościele parafialnym z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych,
szkolnictwa oraz mieszkańców gminy została
odprawiona Msza. Święta w intencji żołnierzy
poległych w walkach września 1939 r. Swoją
obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Żołnierze Żandarmerii Wojskowej
z Komendantem ppłk. Krzysztofem
Mokwą na czele, Radni Powiatu Mińskiego w osobach Piotra Wieczorka,

Grzegorza Gańko, Radni Gminy Dębe Wielkie,
Sołtysi z terenu Gminy, a także przedstawiciele
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z terenu Gminy, Kombatanci, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie
oraz szkół zaprzyjaźnionych, organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia Odra-Niemen
O/Mazowiecki Wschodni Patrioci. Wspomnieć
należy o licznie wystawionych pocztach
sztandarowych – żandarmerii, szkół, jednostek OSP kombatantów oraz Komendy Hufca
ZHP Mazowsze Mińsk Mazowiecki wystawiony
przez 33 Turystyczno-Krajoznawczą Harcerską Drużynę Odkrywców „Włóczykije” z Górek.
Dopełnieniem całości był występ
artystyczny przygotowany przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. WBK w Dębe Wielkim.
W dalszej części nastąpił wspólny
przemarsz uczestników na cmentarz parafialny. Tutaj został
odczytany apel poległych uhonorowanych salwą honorową a na
zbiorowej mogile złożono wieńce
i wiązanki. W trakcie tej części
obchodów głos zabrał Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski, Poseł na Sejm
Czesław Mroczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim Krzysztof Rek, został również
odczytany przez Radnego Powiatu Piotra Wieczorka list Posła Daniela Milewskiego.
Na zakończenie zainteresowani odwiedzili Izbę
Pamięci mieszcząca się w dębskiej podstawówce, w której wiedzą historyczną podzieliła
się emerytowana nauczycielka Halina Rogala.

POPOŁUDNIE POETYCKIE
Z WERNISAŻEM
„Pory roku w poezji i obrazach Pani Marii
Korejwo – Jesień” – pod takim tytułem odbyło
się pierwsze spotkanie w ramach „cyklu spotkań poetyckich z wernisażem w gminie Dębe
Wielkie” w niedzielne popołudnie 30 września
w klimatycznym miejscu – w Gościńcu Goździejewskim.
Jesienna scenografia za oknem, nastrojowe, sentymentalne wiersze oraz delikatna
gra na skrzypcach wprowadziły zebranych
w niezwykłą krainę sztuki. Nieobecnym również
pragniemy przybliżyć ten klimat. Usiądź i przeczytaj o jesieni w dębskim parku …
Pani Maria Korejwo, nasza mieszkanka,
z wykształcenia jest pedagogiem. Po zakończeniu pracy zawodowej pisze wiersze dla dzieci
i dla dorosłych. Dotychczas ukazały sie m in.
„Pory roku”, „Chmurkowe obrazy i inne wiersze”,
„Przystanek Ziemia” oraz „Światełko w tunelu”.
Z tego miejsca Dębska Kultura jeszcze raz pragniemy złożyć Pani Marii najserdeczniejsze
życzenia z okazji 80 urodzin.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim
Maria Korejwo

„Zmienna jesień”
Miedziawe, żółtawe i złote
Czerwonych również sporo
Liści w tym naszym parku
Jesienną późną porą

Jeszcze blade słoneczko
Nieco ten park ogrzewa
Wiatr niezdecydowany
Wśród liści jakby śpiewa
I naraz taka zmiana
Chmury Słońce przykryły
Wiatr bezczelnie zahulał
Smugi deszczu trysnęły
Ludzi z parku przepędził
Deszcz z wietrzyskiem-hulaką
Niechaj wszyscy już wiedzą
Jesień to jest – nie lato!

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim
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KULTURA

BARWNE I RADOSNE POŻEGNANIE LATA

W niedzielne popołudnie 9 września na placu parafialnym Dębska Kultura przygotowała pod hasłem Pożegnania Lata – trzy
wydarzenia: Narodowe Czytanie, dzień Otwarty Sekcji GOK
oraz Koncert Małego TGD zakończony Festiwalem Kolorów
przygotowanym przez Młodzieżową Radę Gminy Dębe Wielkie.
NARODOWE CZYTANIE

W świat „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego wprowadził
uczestników Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski – który rozpoczął czytanie. Później do akcji dołączyli się również nasi
mieszkańcy.

DZIEŃ OTWARTY SEKCJI GOK
Wszystkie informacje w jednym miejscu, czyli oferta
GOK-u na rok szkolny 2018/2019. Tutaj każdy mógł porozmawiać bezpośrednio z instruktorem, a było ich kilkunastu.
Jednym słowem namiot pękał w szwach. Przy scenie również
było nie mniejsze zainteresowanie - zarówno podczas animacji Czerwononosego Piotrka, promującego sekcję warsztatów
Cyrkowych czy występu naszych lokalnych artystów Barbary
Majewskiej oraz Radosława Laskowskiego, którzy zaproponowali w ramach zajęć GOK-u warsztaty wokalne oraz naukę gry
na gitarze oraz Panie „Zumbowiczki” z Instruktorem Sebastianem Książkiem na czele w ramach sekcji ZUMBY.
KONCERT
I FESTIWAL KOLORÓW
Punktem kulminacyjnym tego dnia był koncert chrześcijańskiego zespołu MAŁE TGD oraz Festiwal Kolorów. Młodzi artyści
w rytmicznych piosenkach śpiewali o rzeczach ważnych, ważniejszych i najważniejszych. Na placu stworzył się niesamowity
klimat, pomiędzy Zespołem, a licznie zebraną i żywiołowo
reagującą publicznością, wywiązał się wyjątkowy dialog z pozytywnym akcentem – że dziecięca wiara może wszystko !!
Tym razem - zakończymy poetycko, ale bardzo pozytywnie - utworem Małego TGD na BIS, który również dębskiej
publiczności bardzo przypadł do gustu. Piosenka pochodzi
z najnowszej płyty, która jest w czołówce Empiku, ma ponad 2
miliony wyświetleń na YouTube.
Oto treść:

Piękny świat przemierzasz po maleńku.
Nagle STOP!
Jakiś mur, groźny cień.
Ach to strach, to wielka góra lęku.
Ale ty nie bój się, tylko wierz!
(…)
Piękny świat przemierzasz po malutku.
Nagle STOP!
Znowu mur i ten cień.
Ach to żal, to wielka góra smutku
Ale ty otrzyj łzy, mocno wierz!
Jeśli takich gór nie da się
przeskoczyć,
jeśli takich gór obejść nie da się:
Ref.: No to góry do góry,
dziecięca wiara,
może je w morze powrzucać zaraz.
Góry do góry
morze nie może się doczekać
na wielkie plum
Tam wielka góra złości,
tam wielki ból.
Tam góra wątpliwości,
wystarczy już!
Na góry już się nie gap,
powyżej spójrz,
bo moc pochodzi z Nieba!
Bezpośrednio po koncercie na środku placu odbył się wyrzut
kolorów zorganizowany prze MRG Dębe Wielkie – patrz informacja MRG Dębe Wielkie.
Drogi Mieszkańcu !!! Zachęcamy do odwiedzenia naszego
bloga: www.gokdebewielkie.blogspot.com, gdzie znajdują
się wszystkie informacje dotyczące proponowanych przez
nas zajęć i polubienie strony FB by być na bieżąco z GOK Dębe
Wielkie.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / PAŹDZIERNIK 2018

9

KULTURA / SPORT

AKADEMIA SZTUK WALKI
BIWAK INTEGRACYJNY 15-16.09.2018 GÓRKI

W dniach 15-16 września 2018r. w Szkole Podstawowej w Górkach odbył się biwak integracyjny.
Wraz z początkiem września rozpoczął się sezon
treningowy w największych sekcjach ASW,
a biwak był dobrą okazją dla nowych ćwiczących
do zapoznania się z bardziej doświadczonymi
zawodnikami. We wspomniany weekend wrześniowy odbyły się w sumie 3 treningi Taekwon-do
dla grupy prawie 40 osób. Dzieci miło spędziły
czas na spacerze po lesie, a wieczorem na dyskotece. Wrześniowy biwak był również dobrą
okazją do poprawek egzaminów z Taekwon-do
oraz testów siły z egzaminów wakacyjnych.

uczniowskich. Podczas szkolenia Trener Dawid
Matwiej VI dan przekazał
specjalistyczną wiedzę
z zakresu walk trzykrokowych (sambo matsogi).
Doskonalone były układy
uczniowskie: Chon Ji
i Dan Gun, nastomiast
krok po kroku omawiany
był układ mistrzowski
Kwan Gae. Wrześniowe
seminarium zapoczątkowało cyklu spotkań
dla czarnych pasów,

które ma na celu przygotowanie do egzaminu
mistrzowskiego na II dan.

SEMINARIUM DLA CZARNYCH PASÓW
Z SABUM DAWIDEM MATWIEJEM VI DAN

MIĘDZYKLUBOWY TURNIEJ TANG SOO DO
„RONIN CUP” 30.09.2018 PUSTELNIK

29.09.2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim
miało miejsce seminarium z Taekwon-do przeznaczone dla posiadaczy stopni mistrzowskich
DAN oraz zainteresowanych wyższych stopni

30 września 2018 w hali sportowej w Pustelniku odbyła się druga edycja Międzyklubowego
Turnieju Tang Soo Do w Sztukach Walki „Ronin
Cup”, którego organizatorem był miejscowy klub

Tang Soo Do „Ronin” UPLKS Tęcza Stanisławów
(trener Jacek Kesler I dan). Akademię Sztuk
Walki reprezentowało łącznie 12 osób z sekcji
Dębe Wielkie, Miński Mazowiecki (Trener Dawid
Matwiej VI dan) oraz z sekcji Brzóze (instruktor
Joanna Mazurowska II dan).
Do nowej hali sportowej w Pustelniku, zjechało
około 80 zawodników reprezentujących pięć
klubów Tang Soo Do, Taekwondo i Kick Boxingu.
Rywalizacja odbywała się w konkurencjach technicznych: form stylowych oraz kontaktowych
walk sportowych w formule semi-contact oraz
walk na piankowe pałki mini-kumdo. Wprowadzony był podział na kategorie wiekowe,
wzrostowe, płeć a w konkurencjach technicznych na stopień
zaawansowania. Najwięcej emocji
wzbudzały oczywiście walki semi-contact.
Srebrne medale dla ASW wywalczyli: Natalia Sikorska (semi
contact), Izabela Więsik dwukrotnie (semi
contact, mini
kumdo), Michał
Biernacki (semi
contact).
Brązowe krążki zawisły
na szyjach: Aleksandry Piotrkowicz (formy), Karoliny
Skolimowskiej dwukrotnie
(formy i mini kumdo) oraz
Andrzeja Ostrowskiego dwukrotnie (walki semi contact

i mini kumdo).
Alicja Porębska, Natasza Brzozowska, Stanisław
Biernacki, Igor Więsik, Aleksandra Marchlik,
Nikola Subocz wrócili do domu niestety bez
medalu, ale bogatsi o nowe doświadczenia,
które na pewno zaowocują w przyszłości.
Na koniec prowadzona była klasyfikacja drużynowa, gdzie Akademia Sztuk Walki zdobyła IV
miejsce.
Dziękujemy sędziom z ASW: Mariuszowi Steczkowi, Martynie Majszyk.
Zapraszamy na treningi do sekcji Akademii Sztuk
Walki, gdzie możesz trenować wśród Mistrzów
Polski, Europy i Świata. Sekcja w Dębem Wielkim: wtorek i piątek: gr. 1 17.00- dzieci 4-7 lat, gr.2
18-19:30 (8-13 lat) i gr.3 dla młodzieży i dorosłych
(również rodziców). Atrakcyjne ceny i zniżki:
tylko 80 zł za miesiąc; druga osoba z rodziny –
50%, trzecia i kolejna GRATIS!
Taekwon!
Monika Matwiej II dan

DEBATA „MŁODZI DLA MŁODYCH”
W niedzielne popołudnie 16 września 2018 r.
w dębskiej OSP Młodzieżowa Rada Gminy Dębe
Wielkie zorganizowała spotkanie dla młodzieży.
Pierwszym punktem programy był występ wokalisty, autora tekstów, gitarzysty Gabierla Fleszara
„Wolności oddać nie umiem” . Był to nietypowy
i sympatyczny koncert. Spotkanie oprócz charakteru czysto muzycznego, poruszało problemy
związane z profilaktyką uzależnień. Występ był
przeplatany opowieściami z życia piosenkarza
oraz jego znajomych uzależnionych od narkotyków. Na początek artysta zaśpiewał swój
największy przebój „Kroplą deszczu”. Potem
wykonał utwory z własnego repertuaru, kończąc piosenką Chłopców z Placu Broni „Kocham
wolność”. Przekonywał młodzież do życia wolnego od nałogów. Podzielił się opowieściami o
ludziach uzależnionych od substancji psychoaktywnych, których spotkał na swojej drodze.
Przestrzegał młodzież przed podejmowaniem
niewłaściwych decyzji, zachęcał do nieulegania
namowom innych oraz do życia zgodnego z własnymi dewizami i wartościami. Koncert został
sfinansowany ze środków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Za co serdecznie
dziękujemy.
Kolejnym punktem programu była Debata,
poprzedzona słowem wstępu Przewodniczącego
Sebastiana Gańko o dotychczasowych działaniach MRG Dębe Wielkie. Wywiązała się ciekawa
dyskusja pomiędzy młodzieżą, a efekty zostały
spisane m.in. potrzeba takich tematycznych
spotkań, zabaw tanecznych czy wieczorków
filmowych. Powtarzał się problem braku śmietników, niebezpieczeństwa na drogach, czy
w końcu miejsc do spędzania czasu wolnego.

KLUB SENIORA
W Klubie Seniora takie oto powstają piękne kubeczki,
niezbędne na jesienną rozgrzewającą herbatkę z imbirem :-)
Zapraszamy do aktywności
w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00
w Klubie Dziupla.
Równocześnie informujemy, że od listopada ruszają zajęcia komputerowe.
Szczegóły wkrótce. Zapraszamy do kontaktu z GOK.

W wolnej chwili młodzi również wypełnili
ankiety, które zostaną przekazane niebawem
nowej radzie Kadencji 2018/2019.

Zachęcamy młodzież do współtworzenia MRG, czekamy na Wasze
pomysły i sugestie. Znajdziecie nas
na FB, piszcie przez Messenger lub
na mail mrg@debewielkie.pl

Bądźcie z nami na bieżąco!!

KOLEJNY SUKCES MRG DĘBE WIELKIE
PrzewodniczącyMłodzieżowejRadyGminyDębeWielkieSebastianGańkozostałczłonkiem Rady Dzieci i Młodzieży RP. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra
edukacjinarodowejwkwestiachdotyczącychdzieciimłodzieży.WskładRadywchodzą
32 osoby - po dwie z każdego województwa: 16 członków i 16 ich zastępców.
Gratulujemy i życzymy sukcesów !!!
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Anna Piotrkowicz
Opiekun MRG Dębe Wielkie

KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM

CZYTANIE TO DOBRA ZABAWA!
Od 2001 roku w dniu 29 września obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Inicjatorem powołania tego święta była Polska Izba
Książki. Wybór tej daty nie był przypadkowy,
odnosi się ona do urodzin Janiny Porazińskiej
– autorki książek dla dzieci i młodzieży. Jest to
święto, którego najważniejszymi beneficjentami
są najmłodsi. Głośne czytanie jest jedną z najlepszych inwestycji w przyszłość dziecka, gdyż
oddziałuje pozytywnie na wiele sfer jego życia.
Młodzi czytelnicy filii bibliotecznej w Cygance
kolejny raz aktywnie uczestniczyli w obchodach
święta. Przez trzy wrześniowe tygodnie dzieci
czytały na głos fragmenty wybranych utworów
swoim koleżankom i kolegom. Powodzeniem
cieszyły się zarówno opowiadania, bajki, baśnie,
fragmenty powieści, jak i zabawne wierszyki. Ta
forma spędzania czasu przyniosła wszystkim
dużo radości. Przecież nie od dziś wiadomo,
że czytanie to dobra zabawa!
WYPRAWKA DLA TRZYLATKA
Począwszy od połowy września, każdy trzylatek,
który przyjdzie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim otrzyma w prezencie
specjalną Wyprawkę Czytelniczą. Znajdzie się
w niej książka „Pierwsze wiersze dla…” oraz
Karta Małego Czytelnika. Będzie w niej i ważna
rzecz dla rodziców. Z myślą o nich przygotowano bowiem specjalną broszurę informacyjną:
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka”. Przypomni ona o korzyściach i pożytkach wynikających z czytania. Dostarczy też rad
i podpowiedzi skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Maluchów zachęcamy do częstego odwiedzania
Biblioteki. Warto! Każda kolejna wizyta w naszej
książnicy, i - jednoczesne, wypożyczenie w jej
trakcie jednej książki skutkować będzie otrzymaniem specjalnej naklejki. Po zebraniu zaś 10
naklejek maluch otrzyma specjalny dyplom.
Unikatowy i imienny. Uroczyście potwierdzi on
książkowe zainteresowania małego czytelnika.
Więcej informacji o anonsowanym przedsięwzięciu znaleźć można w Internecie, na stronie www.
wielki-czlowiek.pl.
Projekt o którym piszemy jest finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem jest Instytut
Książki. Patronat honorowy nad akcja sprawuje
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. PartneREDAKCJA: 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

rzy to Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia
Dzieci. Patronat medialny sprawują Ryms oraz
CzasDzieci.pl
ZAPRASZAMY PO NOWE KSIĄŻKI
Z SERII „DUŻE LITERY”
Seria książek Duże Litery to specjalne wydania
dla tych, którzy chcą dać odpocząć oczom.
Dzięki dużemu formatowi (16 x 23,5 cm) są
to książki wyjątkowe, drukowane niespotykaną w większości książek dużą i bardzo
czytelną czcionką.Książki zostały zakupione
dzięki dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą.
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
mieszkańców sołectwa Dębe Wielkie Wschód
z sołtysem Panem Leszkiem Woźnicą na czele
za przekazanie 500 złotych na zakup audiobooków dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim. Zbiory audiowizualne zostały
uzupełnione o nowości ukazujące się na rynku
wydawniczym. Czytelnicy mają możliwość przez
Internet przeglądać zawartość jej zbiorów jak
również rezerwować interesujące ich pozycje.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wypożyczania zbiorów.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

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

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
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

W naszej gminie zameldowanych jest 10082mieszkańców
na pobyt stały i 265 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 05.10.2018 r.)

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / PAŹDZIERNIK 2018

11

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019
Szybko minęły beztroskie dwa miesiące i ponownie społeczność szkolna spotkała się w kościele
parafialnym, a następnie w hali sportowej
z okazji inauguracji roku szkolnego 2018/ 2019.
W uroczystości brały udział poczty sztandarowe
Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady
Kawalerii oraz Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem
Wielkim. Dyrektor Krzysztof Rek serdecznie powitał uczniów i nowo zatrudnionych nauczycieli.
NARODOWE CZYTANIE
Tegoroczna akcja oprócz popularyzacji czytelnictwa i zwrócenia uwagi na bogactwo literatury
polskiej miała także na celu uczczenie 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym
roku przyszedł czas na „Przedwiośnie”- ostatnią powieść Stefana Żeromskiego, w której
pisarz dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski. Nasza szkoła przystąpiła do Akcji
Narodowego Czytania po raz pierwszy, jednak
modyfikowaliśmy zasady, uwzględniając możliwości uczniów szkoły podstawowej.
7 września na lekcjach języka polskiego po wstępie przybliżającym cele i zasady akcji oraz postać
autora „Przedwiośnia” i samą powieść, chętni
uczniowie mogli zaprezentować kolegom
przygotowany przez siebie fragment utworu.
„Maluchy” z klas I- III czytały inne teksty literackie o tematyce patriotycznej wybrane przez
nauczyciela. Organizatorkami akcji były p. B.
Caban- Drzewińska i p. E. Chodkowska.
UDZIAŁ W UROCZYSTYM
POGRZEBIE GEN. JULIANA FILIPOWICZA
Delegacji z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym nie mogło zabraknąć w dn. 13
września w Otwocku, gdzie uczestniczyliśmy
w uroczystościach pogrzebowych wraz z przeniesieniem doczesnych szczątków gen. bryg.
Juliana Pobóg Filipowicza, dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Zorganizowano je
z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego oraz przedstawicieli najwyższych władz
państwowych i samorządowych, środowisk
kombatanckich oraz zaproszonych gości z całej
Polski. Oficjalnego pogrzebu generał doczekał dokładnie w 123. rocznicę swoich urodzin
oraz w 79. rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim,
a 73 lata po pierwszym konspiracyjnym skromnym pogrzebie. Tam również spotkaliśmy,
m.in. przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej im. Gen. Juliana Pobóg Filipowicza
w Otwocku i Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w Miedźnie.
16 WRZEŚNIA … ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
13 i 14 września 1939 roku, na terenie naszej miejscowości miała miejsce bitwa, w której udział
wzięła Wołyńska Brygada Kawalerii dowodzona
przez płk. dypl. Juliana Filipowicza. Dla upamiętnienia zbrojnego wysiłku polskich żołnierzy
w obronie ojczyzny od początku roku szkolnego
przybliżaliśmy uczniom sylwetkę Patrona. Organizowaliśmy lekcje w Izbie Pamięci Wołyńskiej
Brygady Kawalerii, wzięliśmy udział w uroczystych obchodach w szkole 15 września oraz
w kościele i na cmentarzu dn. 16 września. Oficjalne uroczystości zainaugurowała Msza Święta
w intencji poległych w bitwie. Jej artystyczną
oprawę stanowił montaż słowno – muzyczny
nawiązujący w swej treści do wydarzeń sprzed
lat. Po uroczystościach w kościele przy asyście wojskowej nastąpił uroczysty przemarsz

uczniów, gości i licznie zebranych mieszkańców
na miejscowy cmentarz parafialny. Tam przy
Pomniku Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii przemówienia wygłosili przedstawiciele
władz i odczytano Apel Poległych, po którym
miało miejsce uroczyste złożenie wieńców. Uroczystość przygotowały: p. E. Lesińska- Marciniak
i p. D. Późniecka.
KONCERT „PEJZAŻE NIEPODLEGŁOŚCI”
19 września zawitał w naszej szkole zespół „Limbos” z koncertem „Pejzaże Niepodległości”.
Tradycyjnie uczniowie wysłuchali polskich melodii ludowych oraz pieśni patriotycznych. Była to
muzyczna „powtórka”, podczas której dzieci
przypomniały sobie utwory, jakich nie wypada
nie znać, będąc zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcem naszego kraju.
MAMY NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI!
Za nami wybory do nowego Samorządu
Uczniowskiego. 20 września głosowali uczniowie
z klas I – VIII oraz klasy III gimnazjum. Największym poparciem cieszyła się Magdalena z klasy
IIIb, która tym samym obejmie funkcję Przewodniczącej SU. W skład Samorządu Uczniowskiego
weszły również Zuzanna z kl. IIIa, jako zastępca,
oraz Aleksandra, również z kl. IIIa, Sekretarz SU.
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
21 września uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji budynków szkoły. Kontroli poddane zostały
warunki w zakresie przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz organizacja i warunki
ewakuacji osób. Z kolei 27 września odbyły się
gminne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia skażenia
chemicznego. Wszystko przebiegło zgodnie
z procedurami. Dziękujemy druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim za pomoc
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki
i pracy w naszej szkole.
VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
28 września nasza szkoła uczestniczyła w akcji
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy
starsi tabliczkę mnożenia znają! Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli
okazję nadrobić te zaległości, a dorośli mogli
popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Organizatorką akcji była p. A. Czarnocka.
WYCIECZKI
12 września Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom
Niepełnosprawnym
„Możesz więcej” zaprosiło nas jako
wolontariuszy do udziału w „Integracyjnej grze terenowej w 100-lecie
odzyskania niepodległości”. Przez
kilka godzin po przejściu szkolenia
survivalowego (nawigacja, szkolenie
medyczne, szkolenie z maskowania)
biegaliśmy po lasach w okolicach
Zglechowa po to, by zaliczyć kolejne
punkty gry, a były nimi: zajęcia wysokościowe (wspinaczka), rozpalanie
ognia z wykorzystaniem krzesiwa
oraz wykonanie niewidocznego ogniska, zajęcia strzeleckie, udzielenie
pierwszej pomocy przedmedycznej,
tor przeszkód oraz przeprawa przez
przeszkodę wodną (bagno!). Podczas odpoczynku przy ognisku snuta
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była opowieść nauczyciela historii „Polskie
drogi ku niepodległości”. Grę zakończyliśmy
złożeniem kwiatów na mogile Powstańców
Styczniowych znajdującej się w Nowym Zglechowie. A potem przyszedł czas na odpoczynek
podczas wspólnego biesiadowania przy ognisku
na terenie Zespołu Niepublicznych Specjalnych
Placówek Oświatowych „Możesz więcej”. Najwięcej przyjemności sprawiało nam nie tylko
pokonywanie własnych słabości, ale również
udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom niepełnosprawnym, a także podziwianie tego, jak dają
sobie radę.
25 września dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych
o tematyce przyrodniczo-leśnej w Centrum
Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów.
Podczas wycieczki obejrzały ekspozycję zwierząt w sali „Las”, mogły zobaczyć żeremie
bobrowe oraz uczestniczyły w wyprawie na Goździkowe Bagno. Głównym celem wyjazdu było
propagowanie wiedzy o lesie i zrównoważonej
gospodarce leśnej. To spotkanie z lasem i jego
mieszkańcami można nazwać niesamowitą przygodą. 1 października klasy trzecie wybrały się do
Warszawy, by zwiedzić Stadion Narodowy i Sta-

dion Legii. Zaczęliśmy od Stadionu Narodowego.
Pod opieką pani przewodnik obejrzeliśmy strefę
piłkarza. Każdy uczestnik mógł wejść na boisko,
zrobić sobie zdjęcia oraz zadać pytania przewodnikowi. Gdy weszliśmy na trybuny i wspięliśmy
się na ich szczyt, z góry podziwialiśmy ogrom
tego obiektu. Naprawdę, robi wrażenie! Następnie udaliśmy się na stadion Pepsi Arena im.
Józefa Piłsudskiego, gdzie na co dzień rozgrywa
swoje mecze klub Legia Warszawa. Udaliśmy się
na trybunę północną zwaną ,,Żyleta’’. Następnie
poszliśmy do galerii sław, gdzie wiszą zdjęcia piłkarzy, którzy zdobyli z Legią mistrzostwo Polski.
Mogliśmy dotknąć odciśniętej ręki największej
legendy warszawskiego klubu- Lucjana Brychczego. Potem poszliśmy do sali konferencyjnej.
Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy, były
kabiny komentatorów. Ostatni punkt wyprawy to
Muzeum Legii, gdzie są eksponowane wszystkie
pamiątki z najważniejszych meczów tego klubu.
Organizatorkami wyjazdu były p. W. Szczęsna i p.
M. Zagórska.

Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

WITAJ SZKOŁO!
3 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im.
Szarych Szeregów w Górkach. Po dwóch miesiącach beztroski, odpoczynku i błogiego lenistwa
nasi uczniowie pełni zapału i werwy wrócili do
szkolnych ław, kolegów i koleżanek. Przed nimi
wiele miesięcy wytężonej i ciężkiej pracy, a
szczególnie przed ósmoklasistami, którzy już w
kwietniu napiszą pierwszy ogólnopolski egzamin ósmoklasisty.
Punktualnie o 9.00 rozbrzmiał dzwonek szkolny,
który zwołał wszystkich przybyłych uczniów,
rodziców, nauczycieli na salę gimnastyczną.
Pani dyrektor Renata Osica – Duszczyk powitała
serdecznie zgromadzonych i przekazała najważniejsze informacje o stanie szkoły. Akcentowała
wzrost liczebności uczniów w naszej placówce,
planowaną modernizację budynku, a konkretnie
rozbudowę naszej szkoły oraz inne ważne wiadomości, jak, choćby zmianę dostawy dziennika
elektronicznego. Szczególnie ciepło powitała

pierwszaki, które rozpoczynają poważną przygodę z nauką. Serdeczności skierowała także w
stronę nowych nauczycieli, którzy w tym roku
szkolnym zasilili nasze szeregi. Są nimi: nauczyciel języka niemieckiego- p. Tomasz Paszkowski,
nauczyciel zajęć komputerowych- p. Helena
Pastor oraz nauczyciel wychowania fizycznego i
biologii- p. Dawid Matwiej. W przemówieniu pani
dyrektor nie mogło zabraknąć także pamięci
o ważnych wydarzeniach historycznych, jakie
rozegrały się we wrześniu. Uczciliśmy minutą
ciszy 79. Rocznicę wybuchu II wojny światowej.
PRACOWITY WRZESIEŃ, PRACOWITY ROK…
Wrzesień upłynął nad wyraz pracowicie. W ciągu
zaledwie jednego miesiąca wydarzyło się tak
wiele. Wybory do Samorządu Uczniowskiego,
wyłonienie dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie, w osobach:
Izabeli Więsik (kl. VIII) oraz Kacpra Rowińskiego
(kl.VII). 20 września klasy 0-III udały się do Mińska
Mazowieckiego na musical pt. „Pan niezwykły”,

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

”STĘSKNIŁA SIĘ SZKOŁA ZA NAMI...”
Dwa miesiące słodkiego dolce vitae minęły
bardzo szybko. Opaleni, wypoczęci, pełni
entuzjazmu i wiary we własne siły 3 września
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Szkoła lśniła czystością, było gwarno i wesoło,
ponieważ zwiększyła się liczba uczniów i przybyło oddziałów klasowych – w tym roku będzie
ich aż 14. W tym niezwykłym, dla każdego
ucznia, momencie towarzyszyli nam zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębe Wielkie pan
Krzysztof Kalinowski, Proboszcz Parafii w Chrośli ksiądz Robert Pawlak oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców pani Ewa Kubicka. Pani Dyrektor Małgorzata Rudnik powitała zebranych,
omówiła organizację pracy szkoły, przedstawiła
nowych pracowników i uroczyście rozpoczęła
nowy rok szkolny, życząc wszystkim wytrwałości w realizacji zaplanowanych celów oraz wielu

przyjemnych i radosnych chwil w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy.
NIE BĘDZIE CZASU NA NUDĘ
W bieżącym roku szkolnym będziemy realizować dwa duże projekty: Pierwszy z nich to
„Niepodległa” – projekt finansowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Drugi to
„Erasmus”, w którym jako szkoła partnerska
będziemy współpracować ze szkołami z Litwy,
Grecji, Włoch, Rumunii i Turcji. Realizacja zadań
zawartych w wyżej wymienionych projektach
na pewno wzbogaci wiedzę naszych uczniów,
zmobilizuje do nauki języków obcych, uatrakcyjni szkolne życie, zintegruje społeczność
lokalną, umocni więzi rodzinne, bo w wiele działań będą się musiały zaangażować całe rodziny.
NIEZWYKŁE POWITANIE JESIENI
23 września świętowaliśmy pierwszy dzień

w którym jedną z ról odgrywała… uczennica
naszej szkoły, Zuzanna Panek (kl. III). 27 września
odbyła się gminna ewakuacja w przypadku skażenia chemicznego i tegoż dnia nasi uczniowie z
klas V-VIII wzięli udział w biegach przełajowych
z Mińsku Mazowieckim. A nim się zdążyliśmy
obejrzeć, październik właśnie się zaczął. A wraz
z nim mnóstwo wydarzeń i inicjatyw. Klasy
O-III, na zaproszenie pani Bogusławy Rosłaniec,
gościły u siebie strażaków z OSP w Dębem Wielkim, z niezwykle ważną i ciekawą pogadanką o
ich pracy. Już 18 października pierwszaki wypowiedzą jakże ważne słowa ślubowania i zostaną
włączone pełnoprawnie jako uczniowie szkoły. Z
kolei 27 października oraz 24 listopada rozpoczniemy w szkole akcję prowadzoną przez Fundację
Prometeusz przy wsparciu PZU. Działania prowadzić będziemy z organizacjami pozaszkolnymi,
takimi jak: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny
Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Hufce w
Mińsk
Mazowieckim i Warszawie.
Odbędziemy kurs
BLS-AED oraz kurs
urazowy.
Dzięki
temu nasza szkoła
wzbogaci się o nowe
sprzęty - fantom BLS
oraz
defibrylator
szkoleniowy o wartości prawie 10 000zł.

jesieni podczas VII Wielkiej Ziemniaczanej
Gali. Pogoda w tym roku okazała się dla nas
łaskawa. Poranny deszcz zasiał lekki niepokój w sercach i umysłach organizatorów, ale do
godziny 14 „chmury rozwiał wiatr” i impreza
rozpoczęła się zgodnie z planem. Jak zwykle
rodzice naszych uczniów spisali się na szóstkę
z plusem, bo kramiki były pięknie udekorowane,
na stołach piętrzyły się smakołyki, a zapach podgrzewanych potraw wzmagał apetyt. Uczniowie
też nie zawiedli, bo ze swadą i wdziękiem odtańczyli tańce ludowe polskie i krajów partnerskich
z Erasmusa. Było na co patrzeć, oj było...
Trudno byłoby zorganizować tę uroczystośc
bez wsparcia przyjaciół szkoły. Dziękujemy
Wszystkim Rodzicom, Babciom i Dziadkom
zaangażowanym w przygotowanie stoisk i dań,
Właścicielom Firmy Przewozowej”B.P. Trans”,
OSP z Rudy, Zespołowi Wrzosowianie,trenerom
i grupom: Ju – jitsu”oraz „Zumba”. Szczególne
podziękowania kierujemy do pana Pawła Zielenieckiego za oprawę muzyczną imprezy. Pani
Zofii Lipiak dziękujemy za pokaz kulinarny
i pyszne chipsy ziemniaczane.
WYCIECZKA DOBRA NA WSZYSTKO
Sezon jesiennych wycieczek rozpoczęły klasy
piąte, które wyruszyły do Serpelic, by tam
sprawdzic się w trudnych warunkach. Program
zajęć przygotowany został przez instruktorów
survivalu tak, by uczył samodzielności, współpracy w grupie i sposobów radzenia sobie
w kryzysowych sytuacjach oraz dostarczał wielu
niezapomnianych wrażeń.
Dzieci z klasy drugiej i trzeciej odwiedziły Stadion
Narodowy i Muzeum Narodowe w Warszawie.
Uczniowie klas starszych wyruszą 10 października na wycieczkę po Podlasiu „Szlakiem trzech
kultur”. 13 października zaś odbędzie się wyjazd
„Śladami Bitwy Warszawskiej”.

ŚWIĘTO SZKOŁY- 6 PAŹDZIERNIKA
Nie sposób w kilku zdaniach opisać tego, co
wydarzyło się podczas obchodów 15. rocznicy
nadania imienia i sztandaru szkole, połączonych
z obchodami 70-lecia szkolnictwa w Górkach
oraz 100-lecia odzyskania niepodległości.
Obszerna fotorelacja z tej uroczystości dostępna
jest na naszej stronie internetowej www.szkolagorki.edu.pl, do przeczytania której serdecznie
Państwa zachęcamy. Jednocześnie pragniemy
wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim,
którzy włączyli się w jej organizację oraz tym,
którzy swa obecnością ją uświetnili.
Opracowały:
Katarzyna Wolska,
Renata Osica - Duszczyk

ATRAKCJE SZKOLNEGO DNIA
Samorząd Uczniowski zorganizował obchody
Międzynarodowego Dnia Kropki. Było to
święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie i nauczyciele byli ubrani w odzież w kropki,
a szkolni artyści stworzyli kropkowe dzieła
sztuki.
Dziewczyny z SU nie zapomniały o Dniu Chłopca.
Ogłoszone zostały wyniki plebiscytu”Siedmiu
Wspaniałych” i wręczone nagrody zwycięzcom.
Chłopcy otrzymali drobne upominki i piękne
uśmiechy.
Do dziś szkolne korytarze zdobia prace przygotowane na konkurs: „Jesienny Dziad i Jesienna
Baba”.Ich twóecy, z różnorodnych darów natury.
stworzyli prawdziwe cudeńka.
SZYBKO, SZYBCIEJ, NAJSZYBCIEJ
27 września reprezentanci naszej szkoły wzięli
udział w Powiatowych Indywidualnych Biegach
Przełajowych w Mińsku Mazowieckim. Piotr
Reda z klasy V zdobył złoty medal, a uczennica
klasy VII Malwina Linde dobiegła na metę jako IV.
Oboje zakwalifikowali się do zawodów na szczeblu regionalnym, które odbęda się w Siedlcach
11 października. Będziemy trzymać kciuki.
PAMIĘTAMY
Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Rocznicy Bitwy pod Dębem
stoczonej przez Wołyńską Brygadę Kawalerii
podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. To
była wspaniała lekcja historii.

Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

Katyński. Obiecała jednak, że znajdzie czas, aby spotkać się ze szkolną społecznością Cyganki.
CYGANKA W ERASMUS+

SZLAKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA LITWIE
W dniach 27-30 września 2018 roku 15-osobowa
delegacja naszej Szkoły wyruszyła na Litwę Szlakiem Józefa Piłsudskiego wraz z Koordynatorem
ze Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowsze Wschodni Patrioci – Wojciechem Domańskim,
w towarzystwie szkół podstawowych z Mińska
Mazowieckiego, Grodziska i Sulejówka. Wyjechaliśmy na zaproszenie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
w Solecznikach, ostoi polskości na Litwie. Dzień
pierwszy rozpoczęliśmy od odwiedzin Ławeczki
Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie czekał na nas
Burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa z ciekawą
gawędą o Marszałku i pysznymi cynamonowymi
sucharkami receptury Piłsudskich. Kolejnym przystankiem historycznym była Dziemianówka, gdzie
zatrzymaliśmy się przy Pomniku Ofiar Obławy
Augustowskiej. Potem Sejny z piękną Bazyliką
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, aby na wieczór zawitać do Polaków mieszkających na Kresach.
Zakwaterowaliśmy się w Bursie Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie, naszej
bazie wypadowej. Drugiego dnia wędrowaliśmy
Szlakiem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego po Ziemi
Solecznickiej. Odwiedziliśmy kilka rodzin polskich,
którym podarowaliśmy upominki przywiezione
z Polski. Z wielkim zainteresowaniem spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami Szkoły Polskiej
w Jaszunach. W tej pięknej dużej wiejskiej placówce
przyjęły nas z radością i zaciekawieniem dzieci,
które zaśpiewały nam piosenkę. Rozmowom nie
było końca, zadeklarowaliśmy się przesłać wkrótce
polskie książki, które uatrakcyjnią naukę języka
polskiego. Nazajutrz pojechaliśmy do Zułowa – wsi
na Litwie,
w okręgu wileńskim, w rejonie święciańskim, nad
Merą, przy granicy z Białorusią. W 1867 roku
w dworze Zułów, który znajdował się obok wsi
Zułowo, urodził się Józef Piłsudski. Dwór Piłsudskich został zburzony w 1939 roku, w jego miejscu
znajduje się tablica pamiątkowa oraz rośnie dąb
przepasany biało-czerwoną wstęgą. Następnie udaliśmy się do Powiewiórek, gdzie 15 grudnia 1867
ochrzczony został późniejszy Naczelnik. Trzeci dzień
spędziliśmy w Wilnie, zwiedziliśmy piękną Starówkę i Ostrą Bramę oraz Cmentarz na Rossie. Rossa
to zabytkowy zespół cmentarny, jedna z czterech
polskich nekropolii narodowych. Wśród starych
zabytkowych nagrobków znajduje się ten jakże polski - Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie, przy
którym złożyliśmy kwiaty. Po oddaniu hołdu Matce
Józefa Piłsudskiego i samemu Naczelnikowi udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do Soleczników.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy XIV-wieczny
gotycki zamek w Trokach, położony na jeziorze
Galwe. W pięknej słonecznej aurze zatrzymaliśmy
się jeszcze w Augustowie podziwiając jego położenie. Późnym wieczorem powróciliśmy do Cyganki,

pełni litewskich wrażeń oraz przekonani o tym,
że miłość do Ojczyzny nie zna granic terytorialnych.
Poznaliśmy Rodaków mieszkających na Litwie, którzy dzielnie walczą o ocalenie kultury i języka swoich
przodków, na terenach, które kiedyś należały do Polski.
Kierujemy serdeczne podziękowania do:
• Pana Tadeusza Romanowskiego za zaproszenie
i gościnę w Solecznikach,
• Prezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział
Mazowsze Wschodni Patrioci Krzysztofa Krzemińskiego za udaną i atrakcyjną współpracę,
• Mieszkańców Gminy Dębe Wielkie, Rodziców
naszych Uczniów i Księdza Proboszcza Parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie Zenona Wójcika za dary, które przekazaliśmy naszym Rodakom
na Kresach.
III GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W CYGANCE
22 września 2018 roku rozegrany został III Gminny
Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego. Organizatorami byli Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich
i społeczność naszej Szkoły. Trzy najlepsze zespoły
w każdej z kategorii otrzymały pamiątkowe medale
oraz puchary, ufundowane ze środków Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim oraz
Dyrektora Studium Języków Obcych Tomasza
Paudynę. Tegoroczne zawody cieszy się dużym zainteresowaniem. W zaciekłej sportowej rywalizacji
złoto zdobyła Drużyna z naszej Szkoły, pod trenerską opieką nauczyciela wf Marcina Sokołowskiego.
SPOTKANIE Z PUŁKOWNIK
WERONIKĄ SEBASTIANOWICZ
16 września 2018 roku na zaproszenie Krzysztofa Krzemińskiego Prezesa Stowarzyszenia
Odra-Niemen Oddział Mazowsze Wschodni Patrioci,
Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz wzięła udział
w spotkaniu z Pułkownik Weroniką Sebastianowicz,
Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.
Weronika Sebastianowicz, ps. Różyczka urodziła
się w 1931 roku, w Pacewiczach, w obwodzie grodzieńskim. Żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość, uczestniczka narodowego
powstania antykomunistycznego z lat 1944–1963,
Żołnierz Niezłomny, ofiara represji stalinowskich,
sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działaczka polska na Białorusi,
dama Orderu Odrodzenia Polski. Jako kombatantka
awansowana do stopnia pułkownika Wojska
Polskiego. Jej barwne i pełne cierpienia losy intrygowały słuchaczy zgromadzonych w Domu Pielgrzyma
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Można tylko pozazdrościć Pani Pułkownik energii
i determinacji, aby walczyć o prawdę i pamięć. Nie
może być naszym Gościem podczas Dnia Patrona
w październiku, gdyż wybiera się na coroczny Rajd
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Od września 2018 roku realizujemy międzynarodowy projekt edukacyjny służący wymianie dobrych
praktyk w ramach Erasmus+. W ciągu dwuletniego
przedsięwzięcia gościć będziemy w Cygance międzynarodowy 20-osobowy Zespół, którego ideą
jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
decydentów mających wpływ na rozwój edukacji. W projekcie, na terenie szkoły bierze udział 30
uczniów z klas II, III i IV, do których skierowane zostały
zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje językowe oraz czytania i pisania. W ciekawej formie,
poprzez artystyczną interpretację polskich baśni
i legend, zajęcia plastyczne, muzyczne i komputerowe młodsze dzieci poznają język i kulturę krajów
partnerskich oraz rozwiną umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Naszymi Partnerami
w rozwijaniu dziecięcych umiejętności językowych
oraz czytania i pisania są nauczyciele z Włoch, Portugalii, Bułgarii i Turcji. Nasi mali ambasadorzy Polski
spotkają się z Nimi w maju 2019 roku, podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Cygance.
PROJEKT EDUKACYJNY
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ
Jesienią, w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy
realizację projektu edukacyjnego Godność, Wolność, Niepodległość. Jesteśmy jedną z 257 szkół,
spośród blisko 2500 chętnych placówek, której
przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości w konkursie organizowanym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt
skierowany jest do uczniów, którzy w ciekawy sposób poznawać będą najnowszą historię naszego
kraju, poprzez warsztaty artystyczne, pogadanki
i spotkania historyczne, wycieczkę do Muzeum
Powstania Warszawskiego i na Powązki. 29 października cała społeczność szkolna i lokalna weźmie
udział w koncercie patriotycznym w wykonaniu Norberta Smoły Smolińskiego solisty Contra Mundum
oraz rekonstrukcji historycznej przedstawiającej
walki żołnierzy AK.
79. ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM
W dniach 15-16 września 2018 roku, z inicjatywy
Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego i Dyrektora GOK Anny Piotrkowicz, odbyły się
uroczyste obchody 79. Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielkim. W sobotnie popołudnie spod Urzędu
Gminy wyruszyła wycieczka rowerowa z historią.
Jeden z przystanków miał miejsce w naszej Szkole,
gdzie przy grillu przygotowanym przez Druha OSP
Mariusza Gańko Wycieczkowicze wraz z Kadrą
Szkoły zaśpiewali pieśni dla Niepodległej. 16 września w asyście Pocztów Sztandarowych Szkół,
Ochotniczych Straży Pożarnych i Żandarmerii Wojskowej, Rodziców, uczniów oraz nauczycieli miał
miejsce drugi dzień uroczystości. Po złożeniu kwiatów w Choszczówce Stojeckiej, delegacja zawitała
do Cyganki, gdzie na terenie szkolnym znajduje się
kamień upamiętniający bohaterską walkę Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Na uroczystość
przybyli Partnerzy naszej Szkoły: Kapitan Natalia
Ambrozińska z Batalionu Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
w Wesołej i Krzysztof Krzemiński Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddziału Mazowsze Wschodni
Patrioci wraz z Wolontariuszami.
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Rok Szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy Mszą św.
w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie
z udziałem Pocztu Sztandarowego przygotowanego
przez Bożenę Wolszczak nauczyciela opiekuna, przy
wsparciu Rodziców. Ks. Proboszcz Zenon Wójcik

życzył Uczniom, Rodzicom i Kadrze Szkoły udanego
roku nauki. Wspomniał także o Bohaterach Drugiej Wojny Światowej, którzy polegli w obronie
Ojczyzny ze słowami na ustach Jeszcze Polska nie
zginęła! Na ceremonię szkolną przybyli zaproszeni
Goście: Pani Bożena Kot Skarbnik Gminy Dębe
Wielkie, porucznik Justyna Szymańska z Batalionu
Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Uczniowie wraz
z Rodzinami, Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna. Tego dnia nastąpiło pasowanie Pierwszaków
na uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki od Wychowawcy – Katarzyny
Krajewskiej i słodycze od Przedstawiciela Organu
Prowadzącego. Następnie Chór Szkolny pod opieką
nauczycieli: Moniki Mróz i Moniki Małopolskiej
przedstawił montaż słowno-muzyczny.
Z WIZYTĄ U PANCERNYCH – 20 I 21 SIERPNIA
20 sierpnia wybraliśmy się z dwudniową wizytą do
1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki w Wesołej. Dzięki życzliwości Pułkownika
Mirosława Midziaka - Dowódcy Batalionu Dowodzenia, spędziliśmy aktywnie dzień na zajęciach
sportowych. Pod troskliwą opieką Żołnierzy Trenerów, w tym Marcina Dołęgi polskiego Olimpijczyka
w podnoszeniu ciężarów, uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności sportowe. 21
sierpnia nastąpił drugi dzień wizyty w Brygadzie.
Tym razem dokładnie obejrzeliśmy wozy bojowe
będące na wyposażeniu 1.WBP, czołgi Leopardy,
wóz sanitarny, samochód patrolu saperskiego,
a nawet kuchnię polową. Pancerni w bardzo ciekawy sposób opowiadali o swojej codziennej służbie
wojskowej. W drugiej części dnia wzięliśmy udział
w warsztatach z pierwszej pomocy przedlekarskiej
przeprowadzonych przez ratownika medycznego,
treningu strzeleckim oraz zajęciach z elementami
walki wręcz. Przeszliśmy także szkolenie ze skażenia
chemicznego. Bardzo dziękujemy naszemu opiekunowi panu Pułkownikowi Mirosławowi Midziakowi
i Żołnierzom z Batalionu Dowodzenia oraz Patrolowi
Saperskiemu.
Wizytę zakończyło pamiątkowe zdjęcie przy naszym
wspólnym Patronie – Tadeuszu Kościuszce.
DĘBSKI CUD NAD WISŁĄ
19 sierpnia 2018 roku z inicjatywy Pana Krzysztofa
Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie odbyły
się uroczyste obchody Bitwy Warszawskiej. Program rozpoczął się Mszą Św. za Ojczyznę w Kościele
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Następnie zaproszone Poczty Sztandarowe, w
tym Poczet naszej Szkoły, przeszły w pochodzie do
siedziby OSP. Tam miała miejsce część artystyczna
w wykonaniu Stowarzyszenia Wrzosowanie i recital
fortepianowy Julii Kalinowskiej. Dębskie obchody
Cudu nad Wisłą zakończył występ Góreckich Górali
z udziałem zgromadzonych Gości i mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie.
JUBILEUSZ 99-LECIA POLICJI PAŃSTWOWEJ
27 lipca 2018 roku na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim miały miejsce
Powiatowe Obchody Święta Policji. Przybyli Goście
wygłosili okolicznościowe przemówienia i podziękowania za wcale niełatwą służbę. Na przybyłych
czekały też atrakcje w postaci stoisk, na których
swój sprzęt prezentowała policja i wojsko. Jubileusz 99-lecia powołania Policji Państwowej był
doskonałą okazją, abyśmy mogli złożyć serdeczne
życzenia i podziękowania za udaną współpracę
Komendantom i Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz Komisariatu
Policji w Halinowie.

Więcej informacji na www.cyganka.mazowsze.me

Z ŻYCIA SZKÓŁ

GMINNE PRZEDSZKOLE W DĘBEM WIELKIM
Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy
w Dębem Wielkim powitało przedszkolaków
w nowym roku szkolnym 2018/2019. Dzień adaptacyjny odbył się 29 i 30 sierpnia. W tym dniu
licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami, a czasem i z dziadkami. W budynku przy ul. Krótkiej
1A są dzieci 3-4 letnie w grupie „Żuczki”, 4 latki
to „Misie” i „Leśne Duszki”, 4-5 latki „Skrzaty”,
a 5- latki „Wiewiórki” i „Sówki”. W budynku sąsiadującym z Urzędem Gminy znajdują się dwie
grupy: „Jeżyki” i „Mróweczki”, do których chodzą dzieci 3-letnie.
18 września br. odbył się koncert muzyczny pt.
„Cyrkowa muzyka” z cyklu spotkanie z muzyką klasyczną. Królem instrumentów tego dnia był puzon.
19 września gościliśmy w naszych progach
zespół „Limbos”, z którym pożegnaliśmy lato
przy wspaniałej muzyce.
Wydarzeniem najważniejszym i szczególnie uro-

Wojciech Wasilewski Komendant Komisariatu
Policji w Halinowie, kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej ks. Dariusz Szczepaniuk, ks. Zbigniew
Rajski, Druh Mariusz Gańko p.o. Prezesa Oddziału
Gminnego ZOSP RP Dębem Wielkim, przybyli
Dyrektorzy Szkół oraz Dyrektorzy i Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych z Gminy Dębe Wielkie, Pan Stanisław Mejszutowicz Prezes ZNP
w Mińsku Mazowieckim, Pani Jolanta Damasiewicz reprezentująca NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy
Halinów, Pan Jan Majszyk Zasłużony dla Gminy
Dębe Wielkie, przyjaciele przedszkola: Pani Zofia
Rogulska, Pan Konrad Ładnowski, Pani Jolanta
Abramowska, licznie zgromadzeni Rodzice oraz
Dziadkowie naszych Przedszkolaków. Dzieci
przygotowały wspaniały program artystyczny:
śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a także
tańczyły, by dzień ten był szczególnie uroczysty.

czystym dla naszego przedszkola było nadanie
imienia naszej palcówce. Od 20 września 2018r.
Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim nosi
nazwę „Dębowej Krainy”. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: Pan Jan Antoni
Tarczyński Starosta Miński, Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pan Mirosław
Siwik Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Radni Powiatu Mińskiego, Pani Bożena
Kot skarbnik Gminy Dębe Wielkie, komisarz

Po występach milusińskich nastąpiło odczytanie
uchwały przez Pana Mirosława Siwika Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie i uroczyste
odsłonięcie tablicy z pełną nazwą przedszkola.
Odsłonięcia dokonali Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pani Alicja Zając
Dyrektor Przedszkola i Maja Sieradzan przedstawiciel Przedszkolaków. Na zakończenie
uroczystości były przepyszne torty z fontannami
ufundowane przez Radę Rodziców. Dziękujemy

wszystkim sponsorom za uświetnienie tej uroczystości, a wśród nich byli:
Państwo Alicja i Czesław Woźnicowie
sklep „Czesiek”, Pani Wacława Rutyna
sklep „Topaz Express” Dębe Wielkie,
Pani Zofia Rogulska, Pani Karolina
Przywuska i Pan Marcin Szulim.
27 września mieliśmy próbną ewakuację. Dzieci bardzo sprawnie
i dzielnie wyszły z budynków przedszkola pod opieką nauczycielek.
Z zainteresowaniem przyglądały się
pracy strażaków, cieszyły się na widok
wozów strażackich, które wjechały
na ulicę Krótką.
Przed nami wiele ważnych wydarzeń, do których należy Pasowanie
na Przedszkolaka. Przygotowują się
do tego grupy Jeżyki, Mróweczki
i Żuczki.

Rozalia Bułaś
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim

KLUB PRZEDSZKOLAKA W GÓRKACH

Nowy rok przedszkolny, nowe wyzwania.
My przygodę z przedszkolem rozpoczęliśmy
z dziećmi młodszymi podczas adaptacji. Był
to okres bardzo spokojny, a nasi mali podopieczni szybko odnaleźli się w nowym miejscu.
Za nami wrzesień, miesiąc szczególny, ponieważ
poświęcony zagadnieniom związanym z bez-

pieczeństwem. W tym czasie braliśmy udział
w próbnej ewakuacji. Jej celem było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych
zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzieci z uwagą
słuchały wskazówek, dotyczących bezpiecznego
opuszczania sal przedszkolnych. Spotkanie ze
strażakami było również niesamowitym przeży-

ciem. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie,
spokojnie i z zachowaniem wszystkich procedur. Nauczyliśmy się prawidłowych zachowań
na drodze. Mając na uwadze troskę i dobro
dziecka, stworzyliśmy lekcję pokazową przechodzenia przez jezdnię. Dzieci chętnie wsłuchiwały
się w zasady ruchu drogowego. Udało nam się
skorzystać z przejażdżek na kucykach. Tradycją
stało się ich karmienie, dlatego mieliśmy przygotowane marchewkowe smakołyki. W naszym
przedszkolu jest zdrowo i smacznie! Dzieci
wspólnie przygotowywały pyszne warzywne
sałatki oraz owocowe szaszłyki. Zagadnienia
związane ze zdrowym odżywianiem mamy
w jednym paluszku. Pogoda za oknami przepiękna, co sprzyja częstym spacerom i wyjściom
do pobliskiego lasu w poszukiwaniu skarbów
jesieni. Letnie wspomnienia ustępują miejsca
kolorowym liściom a w salach przedszkolnych
powstają prace z kasztanów. Dzieci z młodszych grup nabierają pewności siebie i zawsze

mogą liczyć na wsparcie ze strony starszych
kolegów. W październiku najmłodsi będą mogli
spróbować swoich sił podczas Pasowania
na Przedszkolaka. Mamy nadzieję, że recytowanie wierszy oraz śpiew piosenek nie sprawi
im żadnych trudności, a zaproszonym gościom
spodoba się przygotowany repertuar. Zatem
rozpoczynamy na nowo naszą przygodę z przedszkolem. Mamy nadzieję, że czas w przedszkolu
będzie upływał w serdecznej atmosferze, a każde
dziecko po powrocie do domu będzie z radością
dzieliło się minionym dniem.

Danuta Zduńczyk
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Marta Kąkol
Sekretarz
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Koncerty ligawek
w trakcie trwania adwentu

OGŁOSZENIE
Kiermasz rękodzieła
Lokalnych rękodzielników zapraszamy
do prezentacji swoich prac. Zgłoszenia
przyjmujemy pod numerem 735-553-555
do 5 grudnia.

Adwent
na
Gościńcu
16.12.2018 r.
16:00
Koncert Macieja
Miecznikowskiego
Miejsce:
Sala multimedialna OSP Dębe Wielkie

