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AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Zbliża się połowa roku a wraz z nią rozpędzają
się gminne inwestycje. W bardzo dobrym tempie budowany jest wodociąg m.in. w Teresławiu,
Celinowie i Jędrzejniku. Za kilka miesięcy będzie
można już korzystać z czystej wody z naszego
ujęcia w Dębem Wielkim. Aby się przyłączyć

trzeba złożyć wniosek o warunki przyłączenia do
Zakładu Komunalnego. Zachęcam też mieszkańców Olesina, Cięciwy, Cezarowa, Ostrów-Kani
i kolonii Rysie do przyłączania się do sieci wodociągowej. Jest to szczególnie ważne aby gmina
wywiązała się z umowy pożyczki i otrzymała
umorzenie jej części. W trakcie są też prace przy
modernizacji gminnych dróg. Na kilku odcinkach
zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa,
ale przygotowujemy też kolejne drogi do ułożenia asfaltu w przyszłych latach. Poprawiany
jest też stan dróg w ramach środków z funduszu
sołeckiego, a za dwa miesiące kolejne zebrania,
na których mieszkańcy będą decydować o prze-

pory odnotowany wzrost to 156 mieszkańców.
Największa była też wartość gminnych inwestycji - aż 13,3 mln zł. Wzrosła też znacząco długość
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Więcej
szczegółów już wkrótce.
Życzę wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom udanego wypoczynku w czasie urlopu.
Mam nadzieję, że piękna pogoda zachęci do
zwiedzania pięknych miejsc w naszej gminie.

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

DOWODY OSOBISTE!!!

https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

SEZON LETNI ROZPOCZĘTY, ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ

Upał to stan pogody, gdy temperatura
powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C
W czasie upałów unikaj długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach
południowych (1000–1500); o ile to możliwe,
w ciągu dnia staraj się przebywać w cieniu.
Spożywaj zbilansowane, lekkostrawne
posiłki; pij duże ilości płynów, najlepiej
wzbogacone w mikroelementy.
Unikaj picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – powodują one
odwodnienie organizmu.
Ogranicz nadmierny wysiłek fizyczny.
Unikaj skrajnych temperatur – osoby,
które pracują w klimatyzowanych pokojach
nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz,
gdzie panuje upał; również zimny prysznic
natychmiast po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych
i bardzo młodych ludzi
Ubieraj się w przewiewne rzeczy z naturalnych
materiałów (len, bawełna), zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry – lekka
odzież o jasnych kolorach odbija promieniowanie słoneczne oraz pomaga utrzymać normalną
temperaturę ciała
Jeśli przebywasz na zewnątrz – noś przewiewne
obuwie; jeśli jesteś w domu – zdejmij kapcie
i skarpetki – chodząc boso chłodzisz organizm
poprzez kontakt z chłodną podłogą.
Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać pewność,
że twoje lekarstwa (jeśli przyjmujesz na stałe) nie
wzmagają wrażliwości na wysokie temperatury
(leki mogą np. zakłócać termoregulację ciała,
blokować pocenie się, powodować niedociśnienie); chroń lekarstwa przed przegrzaniem

znaczeniu tych środków na rok 2019. Warto więc
przyjść na zebranie wiejskie i współdecydować
na co wydawane są środki z budżetu.
Połowa roku to też czas rozliczenia roku
poprzedniego. Wspólnie z zespołem pracowników przygotowaliśmy informację o stanie
gminy według stanu na koniec 2017 roku. Dokument ten zostanie opublikowany pod koniec
czerwca na naszej stronie internetowej oraz
wydrukowany w najbliższym wydaniu Biuletynu
Informacyjnego pod koniec sierpnia. Jedno jest
pewne. Rok 2017 był w wielu dziedzinach rokiem
przełomowym i rekordowym. Aż o 238 zwiększyła się liczba mieszkańców. Największy do tej

Obserwuj reakcje swojego organizmu podczas
upałów: drżenie, potliwość, zawroty głowy –
w przypadku złego samopoczucia zwróć się
o pomoc do lekarza.
Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru
słonecznego lub cieplnego, który jest stanem
zagrażającym zdrowiu lub nawet życiu.
Przyczyny udaru
Długie spędzanie czasu na słońcu, długie przebywanie w przegrzanym miejscu np.
w samochodzie, brak nakrycia głowy przy silnym
nasłonecznieniu, zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia.
Objawy udaru - zmęczenie, silne bóle i zawroty
głowy, nudności, gorączka, szum w uszach,
drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający
życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu SO

Przed nami wakacje!! Planujesz wyjazd z rodziną
poza granice Polski (dzieci również muszą
posiadać dowód osobisty). Kończy się ważność
twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje
18 urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy
dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie,
niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek
o dowód możesz złożyć również przez Internet-usługa e-puap.
Prosimy o sprawdzenie daty ważności swojego
dowodu osobistego. Jeśli skończyła lub kończy
się jego ważność należy zgłosić się osobiście
do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem złożenia wniosku
o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku
dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych
wątpliwości wizerunek twarzy i przedstawiającą
osobę w pozycji frontalnej. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych
lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic (jeden),
opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu
takiego wniosku musi być obecny małoletni.
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie
a czas oczekiwania to około 30 dni.
Polecam do zapoznania się z „OBYWATEL.GOV.PL”
Czym jest OBYWATEL.GOV.PL?
„OBYWATEL.GOV.PL” to serwis internetowo-informacyjny. Powstał jako część programu
pl.ID, który jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7. Oś

24h

priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne
– budowa elektronicznej administracji) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Każda sprawa, którą chcesz załatwić w urzędzie,
traktowana jest jak usługa, którą wykonujemy
dla ciebie. Ma być szybko i sprawnie. Opisane
jest tu jak w prosty i przystępny sposób możesz
załatwić sprawę bez wychodzenia z domu.
Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. Obecnie
znajdziesz tu kilkaset najpopularniejszych usług
świadczonych przez administrację publiczną.
Serwis będzie dalej rozwijany i aktualizowany
o kolejne usługi.
Możesz używać materiałów, które są w tym
serwisie. Materiałami są tu na przykład wszystkie nazwy i opisy usług oraz zamieszczone
formularze. Możesz je między innymi kopiować,
umieszczać na innych stronach internetowych
i w materiałach drukowanych. Nie potrzebujesz
na to zgody właściciela serwisu.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu SO

TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE
Odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej nie są objęte zorganizowanym
systemem przez Gminę, a pozbywanie się ich
odbywa się na koszt prowadzącego działalność
gospodarczą za pośrednictwem dowolnie
wybranej firmy posiadającej wpis do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Dębe Wielkie ( § 2 pkt.10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Dębe Wielkie przyjętego
Uchwałą nr. KE.XVIII.0007.171.2016 Rady Gminy
Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016r.).
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie są objęci zorganizowanym
systemem gospodarowania odpadami przez
2

Gminę, są obowiązani do udokumentowania
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
wpisanego do rejestru działalności regulowanej
– przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wójt Gminy Dębe Wielkie organizuje dwa razy
w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
w okresach: wiosennym i jesiennym. Informacje
o konkretnych terminach zbiórki rozpowszechniane są na stronie internetowej Urzędu Gminy,
tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysów.
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W naszej gminie zameldowanych jest 1019 mieszkańców
na pobyt stały i 152 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 14.06.2018 r.)

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.

AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
BUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH:
ALEKSANDRÓWKA, OLESIN, JĘDRZEJNIK,
CELINÓW, TERESŁAW, RUDA I GÓRKI

TYDZIEŃ ZIEMI NA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW
W dniach od 23 do 25 kwietnia 2018 roku
w ramach „Tygodnia Ziemi” uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim (klasy I-VI)
miały okazję zwiedzić teren Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim i poznać szczegółowy
przebieg procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Ogółem w ciągu trzech dni siedzibę
Zakładu Komunalnego odwiedziło 17 klas, czyli
przeszło 350 uczniów wraz z wychowawcami.
Dzieci dowiedziały się m.in. że należy oszczędzać wodę, że nie wolno do kanalizacji wrzucać
odpadów stałych i przede wszystkim same zaobserwowały, że oczyszczalnia ścieków wcale nie
powoduje aż takich uciążliwości zapachowych.
Porównanie ścieku surowego, który dopływa
na teren oczyszczalni ze ściekiem oczyszczonym, odpływającym do rowu, a następnie do
rzeki Mieni, wywierał piorunujące wrażenie
na dzieciach, które przyznawały, że oczyszczalnia
pracuje prawidłowo. W tych dniach wyjątkowo
mogły się o tym przekonać „na własne oczy”.
WYMIANA WODOMIERZY NA RADIOWE
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
kontynuuje wymianę wodomierzy na nowe przystosowane do zdalnych odczytów radiowych.
Obecnie wymiana wodomierzy dotyczy odbiorców korzystających z wody w miejscowości Dębe
Wielkie przy ulicach: Batalionu Parasol, Hallera,
Okrzei, Brzozowej i Olszowej (bez segmentów).
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim w maju
dokonał kolejnego odczytu wodomierzy przy
zastosowaniu systemu zdalnego. Dotychczas

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.
Fot.1 Reaktor biologiczny oraz osadnik wtórny
odczyty radiowe dokonywane są u odbiorców
korzystających z wody z wodociągu gminnego
i odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicach:
Braci Tabiszewskich, Kościelnej (od Kościoła do
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i Batalionu
Parasol), Złotej, Rzepeckiego, XXX-lecia PRL,
Pedagogów, Letniej, Ogrodowej, Strażackiej,
Krótkiej, Warszawskiej (strona północna od ul.
Kościelnej do ul. Osucha), Szkolnej, Korczaka,
Kosmicznej, Przemysłowej, Poprzecznej oraz
Osucha.
Zdalny odczyt wodomierzy odbywa się co dwa
miesiące. Kolejny odczyt radiowy planowany
jest na miesiąc lipiec 2018 roku.
Faktury wystawione przy użyciu systemu zdalnych odczytów wodomierzy rozsyłane są do
Odbiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wrzucane są do skrzynki na listy.
Rozsyłanie faktur za pośrednictwem poczty

elektronicznej dokonywane jest na podstawie
pisemnego oświadczenia Odbiorcy o akceptacji
faktur przesyłanych drogą elektroniczną według
ustalonego wzoru.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Fot.2 Siedziba Zakładu komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne
(szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, kto jeszcze nie dokonał zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
powinien złożyć taką informację w jak najszybszym terminie.
Zgłoszenia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy pok. 53 oraz na stronie www.
debewielkie.pl

Jolanta Bieńkowska

Podinsp. ds. ochrony środowiska

GMINNA SPÓŁKA WODNA DĘBE WIELKIE
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA 2017R.

Dnia 15 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe
Wielkie. Podczas posiedzenia zostało przedstawione m.in. sprawozdanie z działalności
rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2017r.
Ściągalność składek bieżących w 2017r. wyniosła 69,56%.
Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie w 2017r.
uzyskała dotację z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 24592,00 zł, oraz
ze Starostwa Powiatowego - 1832,00 zł.
Z pozyskanych dotacji oraz z zebranych składek
członkowskich zostały wykonane konserwację
rowów w następujących miejscowościach:
- Kobierne –rów A-1560 mb
- Dębe Wielkie- rów A- 947 mb, B- 500 mb, A2- 500
mb, H- 170 mb
- Choszczówka Stojecka- rów H- 480mb

- Górki- rów M2- 800 mb, M2/1- 220 mb
- Choszczówka Rudzka- rów H- 360 mb
- Ruda- rów R1- 780 mb, RA- 50 mb, RA1- 130 mb,
A- 980 mb
- Aleksandrówka- E- 350 mb
Wykonano również prace wynikające z porozumienia zawartego z GDDKiA na konserwację
urządzeń melioracyjnych w miejscowościach:
Dębe Wielkie –rów RA-385 mb oraz Aleksandrówce – rów A5- 80 mb na kwotę 5210 zł
( brutto).
Ogółem w 2017r. wykonano 8292 mb konserwacji rowów za kwotę 37375,00 zł
Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie dokonała również 5-ciu napraw awarii drenowania
na kwotę 7070,96 zł we wsiach: Dębe Wielkie,
Kobierne.
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INWESTYCJE
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W dniu 24.04.2018 roku została podpisana
umowa z firmą TOMIX Wojciech Osiecki z Lubartowa na budowę sieci wodociągowej na terenie
Gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin, Jędrzejnik, Celinów, Teresław,
Ruda i Górki. Wartość umowy opiewa na kwotę
blisko 3,4 mln zł.
Odcinki sieci wodociągowej będące przedmiotem umowy włączone będą do istniejącej sieci
wodociągowej. Woda do wybudowanej sieci
dostarczana będzie z istniejącej stacji uzdatniania
wody zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Zdrojowej 12. Stacja uzdatniania
wody posiada niezbędną wydajność by pokryć
zapotrzebowanie w wodę dla obszarów, które
będą objęte wybudowaną siecią wodociągową.
Łączna długość budowy odcinków infrastruktury
wodociągowej w ramach planowanego przedsięwzięcia wyniesie 19 743,8 mb. Przedmiotowa
planowana inwestycja liniowa usytuowana jest
częściowo w działkach prywatnych właścicieli,
częściowo w pasach dróg publicznych oraz dróg
wewnętrznych.
Wodociąg wykonywany jest częściowo metodą
wykopową (łącznie 1 175,8 mb) oraz metodą
bezwykopową (przecisków sterowanych
- 18 568,0 mb).
Termin realizacji budowy sieci wodociągowej
został określony do dnia 15 października 2018
roku. Wykonawca zobowiązany jest również
uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie
wybudowanej przedmiotowej sieci wodociągowej w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku.
Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje o możliwości
wykonywania przyłączy do nowo wybudowanej
sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Olesin, Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Ruda
i Górki. W tym celu należy zgłosić się do siedziby
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim przy ulicy
Zielonej 3 w celu uzyskania warunków technicznych do wykonania przyłącza wodociągowego.
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
W CELINOWIE
W dniu 29.05.2018 roku została podpisana
umowa z firmą PPHU „BOGMAR” Bogusława
Kałęcka z siedzibą Sobienie Kiełczewskie Pierwsze na modernizację odcinka drogi gminnej nr
220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe
Wielkie. Wartość umowy opiewa na kwotę blisko
225 tys. zł. Termin realizacji zadania określono
do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Modernizacja dotyczy odcinka drogi 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.

Zakres zleconych prac budowy sieci wodociągowej

Wykonana modernizacja ma na celu przygotowanie przedmiotowej drogi pod kątem położenia
na niej w przyszłości nakładki asfaltowej.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W dniach od 1 czerwca 2018 r. do 21 czerwca
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie, przy ulicy Strażackiej 3, pokój nr 50 (II
piętro) jest wyłożony do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chrośla
w gminie Dębe Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt wyłożonego
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również dostępny
w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.debewielkie.e-biuletyn.pl w zakładce
zagospodarowanie przestrzenne.
W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, w której udział wzięli: Pan
Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pan Bartosz Rosłan – Główny projektant
planu i przedstawiciel pracowni projektowej
BPRW S.A. – wykonawcy projektu przedmiotowego planu, zainteresowani mieszkańcy gminy,
właściciele działek oraz pracownicy Urzędu
Gminy Dębe Wielkie. Do 6 lipca 2018 r. zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne
mogą wnosić uwagi do przedmiotowego projektu planu oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko. Uwagi można składać w formie

Odcinek modernizowanej drogi gminnej w Celinowie o długości 870 m i szerokości 6 m
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pisemnej do Wójta Gminy Dębe Wielkie na adres:
05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwagi dotyczą.
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
WYKONANIE MODERNIZACJI
ORAZ REMONTÓW DRÓG NA TERENIE
GMINY DĘBE WIELKIE
Do dnia 31 sierpnia 2018 roku zaplanowano
wykonanie modernizacji oraz remontów dróg
(nakładki asfaltowe) na terenie Gminy Dębe
Wielkie, w następującym zakresie:
- w miejscowości Chrośla w ulicy Wrzosowej
i odcinka w ulicy Lawendowej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Wrzosowej;
- w miejscowości Aleksandrówka w ulicy Długiej
(odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Mazowieckiej);
- w miejscowości Aleksandrówka w ulicy Długiej
na odcinku 120 m od ulicy Mazowieckiej w kierunku północnym;
- w miejscowości Dębe Wielkie w ulicy Osucha
na odcinku 70 m od ulicy Pedagogów do ulicy
Poprzecznej;
− w miejscowości Ostrów Kania na długości 100 m.

DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA
PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE (ETAP I)
– dotyczy budowy sieci wodociągowej
w miejscowościach Cezarów; Cięciwa; Kobierne;
Olesin; Ostrów Kania i Rysie.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

KULTURA

MAJÓWKA W SOŁECTWIE DĘBE WIELKIE WSCHÓD

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY DĘBE WIELKIE

Pan Konrad Ładnowski prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej,
Pan Zbigniew Dmitroca pisarz, poeta,
autor tekstów piosenek oraz sztuk dla
dzieci, Męska Grupa Śpiewacza Ryki
oraz Kapela Drewutnia. Można było
m.in. pośpiewać, potańczyć, zjeść
domowe ciasto, zaopatrzyć się w miód.
Można było również obejrzeć wystawę
„Stroje dawnej Rzeczypospolitej”, którą
udostępniła Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie.
27 maja odbyła się Trzecia Majówka w sołectwie
Dębe Wielkie Wschód.
To niedzielne popołudnie uczestnicy spotkania
spędzili w miłej i kulturalnej atmosferze przy
dźwiękach muzyki folkowej.
Na sołeckiej scenie wystąpili wspaniali goście:
TABLICA Z PLANEM MIEJSCOWOŚCI
Na rogu ulic Skrzyneckiego i Prądzyńskiego zamontowana została tablica z planem miejscowości Dębe
Wielkie, z zaznaczonym obszarem sołectwa Dębe Wielkie
Wschód. Wykonanie tablicy sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego na 2017 rok oraz ze środków Gminy
Dębe Wielkie. Montaż - Mieszkańcy sołectwa Dębe Wielkie Wschód.

CZERWCÓWKA U WRZOSOWIAN

Stowarzyszenie Wrzosowianie z Rudy w dniu
10 czerwca 2018 roku świętowało X-lecie swojej
działalności. W uroczystości, która rozpoczęła
się Mszą Świętą w kościele bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli, wzięło udział wielu
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się
m.in. Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Dębe
Wielkie Pan Mirosław Siwik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim Pani
Anna Piotrkowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie Pani Małgorzata Rudnik oraz Sekretarz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Pan
Sebastian Zdanowicz.
Po Mszy Świętej odbyły się uroczyste obchody
X-lecia oraz piknik Czerwcówka u Wrzosoaiwan
na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie.
Na scenie z programem artystycznym wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudzie. Kolejnym punktem programu były okolicznościowe

przemówienia gości. Członkowie Stowarzyszenia usłyszeli wiele ciepłych
słów oraz wraz z listami gratulacyjnymi
otrzymali piękne prezenty pamiątkowe.
Następnie przyszła pora na pyszny
jubileuszowy tort, który został rozdany wszystkim uczestnikom imprezy,
a na scenie swój występ rozpoczęli Wrzoswianie. Przez prawie godzinę mogliśmy
podziwiać dorobek artystyczny tych
dziesięciu lat. Kabaret i śpiew wprowadziły zgromadzoną lokalną społeczność
w sielską atmosferę.
Swojski klimat utrzymali Piotr Gronek
oraz Piotr Dorosz prezentując tradycję
w lokalnych pieśniach, tańcach i muzyce. Świętowanie zakończyła wspólna zabawa pod chmurką
z zespołem PIXEL.
Imprezie towarzyszyły rozmaite atrakcje. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie
przygotowali grilla oraz loterię fantową. Dla
najmłodszych dostępne były dwa dmuchańce,
a Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
przygotował warsztaty dawnego rękodzieła oraz
malowanie buziek.
Czerwcówka u Wrzosowian była przepiękną imprezą uczczenia jubileuszu X-lecia
Stowarzyszenia. Zostały podsumowanie i zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia. Gmina
Dębe Wielkie serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Wrzosowianie za godne reprezentowanie
lokalnego dorobku kulturalnego i życzy wielu
dalszych sukcesów.

„BĄDŹ EKO”
Początek długiego majowego weekendu był
aktywny i pracowity dla Młodzieżowej Rady
naszej gminy. Zwarci i radośni w sobotnie popołudnie przybyli pod Dziuplę by wspólnie podjąć
się niemałego przedsięwzięcia stolarskiego.
W ciągu kilku godzin pozyskane palety zamieniły się w solidne meble ogrodowe. Nie wszystko
co na pierwszy rzut oka wygląda dość prosto,
jest łatwe do wykonania. O tym sami na własnej
skórze przekonali się zainteresowani… Ze wsparciem do MRG dołączyli harcerze oraz sympatycy.
Serdecznie dziękujemy naszym Radnym Gminy
Dębe Wielkie: Panu Leszkowi Woźnicy i Panu
Mariuszowi Kasperkiewiczowi za odwiedziny.
Na sobotnim spotkaniu również rozstrzygnięty
został konkurs na: „Najciekawszy strój „EKO
MODA 2018”: Oto zwycięzcy: 1. Miejsce: Natalia
Rowińska 2. Miejsce: Amelia Rowińska 3. Miejsce: Igor Więsik Wyróżnienie: Maria Miros oraz Iza
Więsik „Najaktywniejsze sołectwo „BĄDŹ EKO

2018” Zwycięzca: sołectwo Górki Wyróżnienie:
sołectwo Dębe Wielkie Wschód Uroczyste wręczenie statuetek nastąpi podczas Święta Gminy
– 24 czerwca 2018r. Kolejnym punktem programu był pokaz przygotowany przez naszą
radną Paulinę Dudzińską licealistkę – chemiczkę
– a było to badanie gleby, wybuch wulkanu, etc.
Natomiast na zakończenie – o zmroku - był grill
przy muzyce naszego DJ Kwiatkowskiego… Tak
oto z uśmiechem na twarzy, humorem i w błyskawicznym tempie powstał mały zakątek, który
to jest dopiero początkiem kolejnych pomysłów EKO młodzieżowych radnych. Powyższe
przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez naszych
partnerów i sponsorów, którym serdecznie
dziękujemy za fachową pomoc oraz wsparcie
rzeczowe.
Przewodniczący MRG Sebastian Gańko z Radnymi: Paulina Dudzińska, Ola Sasin, Ewelina
Nowak Justyna Nieborek, Marta Siporska, Bartosz Sieradzan, Maciek Śledziewski, Michał
Szczygielski, Karolina Wawer, Franek Miros,
Marta Jagoda, Michał Laskus, Zosia Batycka oraz
Opiekunem MRG Ania Piotrkowicz
Wszyscy się chwalą - zatem my też
Dostaliśmy wyróżnienie w Konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” od Minister Edukacji Narodowej
na wniosek Rady Dzieci i Młodzieży RP oraz mamy
za sobą kolejny sukces – tym razem sportowy.
Dnia 19 maja 2018 wzięliśmy udział w Turnieju
Siatkarskim Młodzieżowych Rad. Po ekscytującej
walce złoto powędrowało do NAS !!!
Jesteśmy dumni, że Dębe jest Wielkie a my
możemy być jego częścią.
Anna Piotrkowicz
Opiekun
Młodzieżowej Rady Gminy w Dębem Wielkim

SUKCES NASZEJ MIESZKANKI W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE
We wtorek 12 czerwca 2018 r. do Starostwa
Powiatowego przyjechało 25 finalistek etapów gminnych Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Panie zmierzyły się z niełatwym
testem sprawdzającym wiedzę o zarządzaniu
zasobami gospodarstwa, zdrowym żywieniu,
przedsiębiorczości a nawet wykorzystaniu środ-

ków unijnych w nowoczesnej gospodarce rolnej.
Zwyciężczynie to:
Agnieszka Kosieradzka, Cecylia Zagórska (nasza
mieszkanka) i Henryka Wiechetek
Gratulujemy !!!
Anna Piotrkowicz

Dyrektor GOK Dębe Wielkie

ARTYSTYCZNIE W KLUBIE SENIORA
Uczestniczki Klubu Seniora w GOKu na warsztatach tworzą niesamowite praca, na ostatnich
zajęciach powstały m.in. dekoracyjne aniołki
oraz praktyczne szkatułki w wiosenne wzory.
Poprzez sztukę seniorki poprawiają sprawność
manualną, wyzwalają spontaniczność twórczą,
a atmosfera w jakiej upływają zajęcia pozwala
na integrację. Prowadząca Pani Bożenna Woś
pokazuje paniom, że do wykonania pięknych
prac nie są potrzebne specjalne zdolności, a

jedynie wyobraźnia i chęć działania.
Mamy nadzieję, że stworzone podczas ostatnich zajęć rękodzieła, przyozdobią niejeden
salon.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

SZCZEGÓŁY NA STOISKU GOK
PODCZAS
ŚWIĘTA GMINY DĘBE WIELKIE
23 CZERWCA 2018R.
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lna czytelnia na wakacje

KULTURA-

SPACERKIEM ULICZKAMI HISTORII

IDĄC PO DAWNEJ RUDZIE ŚCIEŻKĄ ANDRZEJA IZDEBSKIEGO
W Biuletynie Informacyjnym Gminy Dębe Wielkie
z czerwca 2017 roku w dziale kultura ukazała się ciekawa publikacja będąca pokłosiem dwóch spotkań
poświęconych historii Rudy Mazowieckiej.
Pierwsze spotkanie odbyło się 5 czerwca 2016 roku,
z którego wyniosłem poniższą refleksję: „Byłem
na ‘Spotkaniu Historycznym’ i ogromnie się z tego
powodu cieszę, gdyż było prawie rodzinnie i wielce
merytorycznie. Dużo sobie przypomniałem i sporo
nowego się dowiedziałem. Serdeczne gratulacje dla
wszystkich organizatorów i jestem pewien, iż ta inicjatywa warta jest kontynuacji. Wszyscy skądś jesteśmy,
a Ruda to piękne miejsce o sporej historii i pięknych
tradycjach” oraz drugiego z 28 maja 2017 roku, o którym odnotowałem poniższe zdania: „Podtrzymując
to, co o pierwszym napisałem chciałbym tu dodać
moje serdeczne podziękowania dla osób, które tym
spotkaniom, tak jak i podtrzymywaniu i zapisywaniu
historii oraz tradycji, tak bliskich mi uczuciowo okolic, się przyczyniają. Wydaje mi się, iż wiele innych
gmin i wiosek może pozazdrościć takiej aktywności
zarówno ze strony mieszkańców (w obu spotkaniach
uczestniczyło po około 50 osób) jak i od strony władzy
i etatowych pracowników”.
„Spotkania historyczne” to inicjatywa godna kontynuowania, ale tu chciałbym parę spraw uzupełnić,
gdyż moim zdaniem nie sposób obiektywnie oceniać
czasy minione patrząc na nie tylko z dzisiejszej perspektywy. Wiedza o naszej przeszłości jest zawsze
– jak napisał Krzysztof Pomian - „ułamkowa, niepełna
i wyrwana z kontekstu”, a to oznacza, że kształtu przeszłości „nie daje się odtworzyć bez wkładu wyobraźni”.
Przecież to, co się faktycznie zdarzyło, jest widocznym
w świecie dostępnych mam źródeł tylko częściowo.
Całą resztę trzeba przeczuć, wywnioskować i odgadnąć. Próbując – na ile to możliwe - zrozumieć to co się
działo w określonym miejscu i czasie. Przecież historia
Rudy Mazowieckiej nie rozpoczęła wraz hrabiostwem
Starzeńskimi i nabyciem przez nich w 1893 roku rudzkich dóbr, czy nawet z rodzinami będącymi wcześniej
właścicielami okolicznych folwarków: z Borzęckimi,
Dembowskimi, czy Zalbergami, ale znacznie wcześniej.
Karolina Wanda Gańko w swojej atrakcyjnie napisanej i dobrze udokumentowanej książce „Hrabia
Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach Ruda”
pisze: „Najstarsze wzmianki dotyczące Rudy pochodzą z XVI wieku. Ruda była wówczas szlachecką osadą
młyńską”. Czym zaś była „wieś szlachecka” czytamy
w opracowaniu Marii Biernackiej „Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu”, PAN 1966: „Trudno
w czasach obecnych stwierdzić jednoznacznie, jakim
herbem pieczętował się dany ród zamieszkujący daną
wieś na obszarze dawnego Podlasia i czy był on był
na pewno pochodzenia szlacheckiego. Dla tubylców
związek nazwiska ‚szlacheckiego’ i pochodzenia ze wsi
szlacheckiej, nawet mimo braku dokumentów herbowych był najczęściej jednoznacznym ze szlacheckim
pochodzeniem”. Historycy twierdzą, iż fenomenem
wyróżniającym Mazowsze w Polsce przedrozbiorowej
była drobna szlachta tzw. zagrodowa.
W XIX wieku w zaborze rosyjskim status materialny
drobnej szlachty był bardzo zróżnicowany. Z jednej
strony, należała do niej szlachta zagrodowa posiadająca np. siedlisko i kawałek ziemi uprawianej
własnoręcznie, a niekiedy nawet nie posiadająca
nic. Z drugiej strony, zaliczano do niej także bogatszą
szlachtę częściową (czastnyj wladelec), dysponującą
częścią kilku, czy kilkunastu włók.
Szlacheckie urodzenie dawało większe lub mniejsze
splendory, ale raczej tylko w zakresie samooceny. Nie
dawało natomiast pieniędzy, więc przedstawiciele
nawet znamienitych rodów z różnych przyczyn spadali czasem na same ekonomiczne doły, nierzadko
stając się znacznie biedniejszymi od kmieci. Ale działo
się też i odwrotnie: co zamożniejsi ludzie pochodzący
z nizin kupowali sobie za pieniądze lub zasługi szlacheckie tytuły, hrabiów, margrabiów czy baronów.
Choć znamy tu także prawdziwe perły architektury,
to opowiadania o mieszkającej w pałacach mazowieckiej szlachcie są przeważnie wytworem mitologii.
Na Mazowszu i Polesiu pałace były raczej rzadkością
niż normą, a dwory to już wyglądały przeróżnie. Warto
tu zajrzeć do opisu prawie 600 takich obiektów dokonanych przez Piotra i Marcina Libickich w książce
„Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu”. Jak zaś zbudowany był dwór hrabiów Starzeńskich w Rudzie,
przecież ludzi zamożnych, widać najlepiej na zdję6

ciach przedstawiających jego ruinę. Nic nie wiadomo,
aby w okresie międzywojennym był wyposażony
choćby w takie udogodnienie, jak ustęp spłukiwany
bieżącą wodą.
Warto tu przypomnieć, iż władze carskie w rok
po wybuchu Powstania Styczniowego, w marcu 1864
r., przystąpiły do uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby
w ten sposób odciągnąć chłopów od walki. Ukazy
uwłaszczeniowe obejmowały wszystkie kategorie chłopów, we wszystkich kategoriach majątków.
Zasadniczą treścią tych ukazów było przekazanie
całej ziemi posiadanej faktycznie przez chłopów w ich
bezwzględną własność, skasowanie wszelkich powinności na rzecz dworu z tytułu użytkowania gruntów,
oraz przejęcie przez państwo odszkodowania, wypłacanego ziemiaństwu.
Ziemia dworska stała się własnością rzeczywistych
użytkowników. W każdej wsi wymierzono grunta,
powstały Tabele Likwidacyjne osobne dla poszczególnych miejscowości, w których dokładnie określono
ilość gruntów należących do każdego gospodarza.
Wykreślono szczegółowe mapy katastralne. Chłopi
czasem musieli spłacić otrzymaną ziemię, ale dostawali ją na własność. Zmieniło to zupełnie stosunki
własnościowe na polskiej wsi.
Rudzkie chałupy do wojny.
Tych kilkanaście rudzkich domów pochodzących
z początków XX, a czasem i z XIX w., stojących przy ulicy
Strażackiej, było przed II wojną światową własnością
ludzi wolnych – spauperyzowanej szlachty i kmieci.
Oczywistym jest, iż przymuszeni biedą pracowali jedni
i drudzy na rzecz kolejnych rudzkich dziedziców, ale
pracownikami dworu nie byli i nie mieszkali w dworskich „czworakach”, tylko we własnych domach.
W zabudowaniach folwarcznych na terenie tak zwanego dworu mieszkała wraz z rodzinami grupa
pracowników hrabiego, zatrudniona na różnych stanowiskach i będąca w różnych relacjach, tak z samym
hrabią oraz jego rodziną, jak też z mieszkańcami wsi.
Nie zawsze były to przyjazne relacje, gdyż ich interesy
były często rozbieżne.
Rudzka chałupa Izdebskich pochodziła z lat 60-tych
lub początku 70-tych XIX wieku. Wybudował ją
Michał Trębicki, ur. w 1834 r. w Kątach, syn Walentego i Scholastyki Apolonii Łabędź, gdy jako wdowiec
po Mariannie Okrzei (ślub w 1858 r.) ożenił się w Rudzie
1863 r. z Marianną Bakułą, i z tego drugiego małżeństwa pochodziła moja prababka Rozalia. Michał
postawił krytą strzechą chałupę na planie prostokąta
o wymiarach około 12 x 8 metrów, z bali tak grubych,
jakich dziś już się nie spotyka. Drzwi prowadziły do
sieni idącej przez środek domu, skąd były wejścia do
dwóch dużych izb oraz schody na użytkowy strych.
Druga, osobna część domu miała osobne wejście
przez sień. Było tam pomieszczenie kuchenne i duża
izba. Chatę ogrzewały zimą dwa piece, choć komin
z budynku wychodził jeden. Obydwa wyposażone
były w blaty kuchenne z fajerkami oraz piekarniki do
pieczenia chleba. Jak na tamte czasy i tamten region
to był całkiem przyzwoity budynek.
Jan Karłowicz w tomie IV Pamiętnika fizjograficznego
(Warszawa 1884 r.) pomieścił rozprawę p.n. „Chata polska, studjum lingwistyczno-archeologiczne”, z którego
wynika, iż na początku XIX wieku domy wieśniacze
były jednoizbowe, zamieszkałe przez całe rodziny,
przy czym często i bydło domowe mieściło się pod jednym dachem z ludźmi. Natomiast ziemianie ze stanu
rycerskiego tj. szlachta, jako mieszkająca z domową
czeladzią, budowała sobie też z drewna i kryte słomą
„dworki na dwie strony” tj. dwu- lub więcej izbowe,
z różnymi modyfikacjami, takie jakie później stawiali
sobie kmiecie, a nawet budowano je i niekiedy dworskim chłopom.
Jak mogły wyglądać w XIX w. inne szlacheckie domy,
profesor Władysław Smoleński w wydanej w 1908
r. książce „Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej”
opisał tak: „Dom szlachecki poszyty snopkami miał
dwie izby po rogach, a w środku sień. Na podwórze
ogrodzone płotem chróścianym lub żerdzianym prowadziły wysokie wrota.”
Może warto też pamiętać, iż w takich domach
jak „Dworek Mickiewiczów w Zaosiu” w rysunku
Napoleona Ordy (1807 – 1883) mieszkała mocno
spauperyzowana znakomita większość mazowieckiej
i podlaskiej szlachty.
Bardziej z rodzinnych opowieści dziadków niż z parafialnych ksiąg metrykalnych, gdzie znajdujemy tylko
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potwierdzenie chrztu,
ślubu lub śmierci,
wynika, że z Izdebek
w gminie Zbuczyn,
gdzie mieszkała już
część rodziny Izdebskich przeprowadzili
się w okolice Wiązownej (Kąck) dziadowie
pradziadka
Jana
Izdebskiego
ur.
w 1857 r, (syna
Jędrzeja ur. 1830,
wnuka Aleksego ur. 1804 i prawnuka Jacentego ur.
ok. 1756 r.)., który ożenił się powtórnie (pierwsza żona
Józefa Kosińska) w 1892 z Rozalią Trębicką urodzoną
w Rudzie w 1870 r. córką Michała i Maryanny Bakuły.
Jak to w tamtych czasach bywało, sporo dzieci umierało. Ja pamiętam już tylko dwoje: mojego dziadka
Stanisława urodzonego w 1897 r. oraz jego siostrę
Zofię urodzoną w 1908 r., i to właśnie oni zajęli dom
po rodzicach.
Strażacka po II wojnie Światowej
Już za mojej pamięci w tej rudzkiej chałupie mieszkał dziadek Stanisław ze swoją żoną, pochodzącą ze
Stojadeł Julianną Zagórską (ur. 1898 r.) oraz dorastającymi i odchodzącymi „na swoje” synem Bolesławem
(1922) oraz z córkami: Janiną (1925), Henryką (1927),
Sabiną (1932) i Barbarą (1935), a w drugiej części chałupy mieszkała jego siostra Zofia (ur. w 1908 r.), która
w 1926 roku wyszła za urodzonego w 1900 r. Franciszka Smugę, którzy mieli syna – dzisiejszego sołtysa
– Henryka Smugę.
Na powojennej Strażackiej, tej z lat 50 i 60 XX w.
– od narożnej kapliczki, ufundowanej przez St.
Izdebskiego, do mostu – stały przeróżne budynki.
Najczęściej były to mazowieckie chaty z bali kryte
słomą, choć na niektórych już słomę zastępowano
nowszymi pokryciami, ale budynek, który, poza
piękną architektonicznie murowana szkołą, był
tam w mojej pamięci największym, to była chata,
w której się urodził i mieszkał z rodziną Stanisław
Izdebski syn Jana i Rozalii Trębickiej. Na podwórku
stała spora murowana obora połączona budynkiem

z warsztatem stolarsko-ciesielskim oraz stodoła. Przed
domem był warzywnik z inspektami, a za stodołą spory
sad.
Izdebski po wojnie został obrany sołtysem, zarazem
był komendantem miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Stanowiska te pełnił prawie ćwierć wieku,
otrzymując po odejściu na zasłużony odpoczynek,
tytuł honorowego komendanta. Nie wiem, jakie
wykształcenie miał Stanisław Izdebski, ale był przedwojennym mistrzem ciesielskim, który potrafił nie
tylko zbudować z drewna dom, czy dachową więźbę,
ale także to zaprojektować i dokonać koniecznych
wyliczeń. Do wybuchu wojny był współwłaścicielem
firmy budowlanej.
Tu należy też wspomnieć o drugiej części
mojej rodziny, mieszkających w Rudzie w latach
1932-1939 nauczycielach: urodzonym w 1885 r. w Warszawie dziadku Henryku Skowrońskim, synu Józefa
i Władysławy Juźwickiej, oraz jego żonie Marii z domu
Dolińskiej, urodzonej w 1902 r. w Kołomyi.
Po kursie dla polskich nauczycieli w Knurowie
na Śląsku, gdzie się poznali – uczyli w szkole w Kiczkach, później przez sześć lat w Rudzie. Babcia w czasie
wojny uczyła w szkole w Gliniance. Dziadek po wojnie
został pierwszym polskim burmistrzem Nowogardu.
Skowrońscy mieli dwie córki: starszą Danutę (1925)
i młodszą Krystynę (1932). Bolesław Izdebski, syn
Stanisława ożenił się w 1945 roku ze starszą z sióstr
Skowrońskich, a w 1946 z tego związku ja się urodziłem.
Andrzej B. Izdebski

KULTURA

GOK Dębe Wielkie dziękuje wszystkim uczestnikom sekcji
za zainteresowanie propozycjami zajęć w roku szkolnym 2017/2018 .
Przypominamy, że dla dzieci i młodzieży, odbywały się w GOK-u takie zajęcia jak:

Wśród dorosłych zainteresowaniem cieszyły się:

Pod koniec wakacji

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘĆ NA NOWY ROK SZKOLNY.
15 CZERWCA W DZIUPLI, PODCZAS WYSTAWY, MOŻNA BYŁO PODZIWIAĆ PRACE UCZESTNIKÓW SEKCJI PLASTYCZNYCH GOK-U . WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE ZDĄŻYLI SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ, ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII PRAC PODCZAS ŚWIĘTA GMINY DĘBE WIELKIE
W DNIACH 23-24 CZERWCA.
24 CZERWCA, RÓWNIEŻ W TRAKCIE ŚWIĘTA GMINY, BĘDZIEMY MOGLI PODZIWIAĆ WYSTĘP
NASZYCH DĘBSKICH AKTORÓW GOK-OWEJ SEKCJI TEATRALNEJ.

COOLturalne piątki
ws

tę

pw

oln

START

y

19:00
Z kulturą
na trawniku
przed:

SEANSAMI KINOWYMI
do dyspozycji 130 leżaków

22.06.2018
21:30

13.07.2018
21:00

27.07.2018
20:30

10.08.2018
20:30

24.08.2018
20:00

Gdzie? Teren przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie,

w razie niepogody - realizacja seansu w Sali Multimedialnej OSP w Dębem Wielkim
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KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM

Tydzień Bibliotek – Eliminacje Gminne
35 edycji Konkursu Recytatorskiego
im. Kornela Makuszyńskiego
17 maja 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim zorganizowała eliminacje
gminne XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Konkurs skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych a jego celem
jest popularyzacja poezji i prozy dziecięcej oraz
uwrażliwienie na piękno języka i mowy ojczystej.
Na konkurs dzieci musiały przygotować jeden
wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora.
Do konkursu przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych w Dębem Wielkim, Górek i Cyganki.
LAUREACI KONKURSU:
Grupa I-III
Maja Gałązka ze SP w Górkach
Piotr Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Grupa IV-VI
Bartosz Jackiewicz ze SP w Cygance
Miło nam poinformować, że Bartosz Jackiewicz
zdobył I miejsce w kategorii klas IV-VI w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Bibliotece
Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
Konkurs odbył się w sali multimedialnej dzięki
uprzejmości Kolegów z OSP w Dębem Wielkim.
Tydzień Bibliotek – Projekt edukacyjno-teatralny „Dziecko widzem i aktorem”
Ważnym elementem wpływającym na rozwój
emocjonalny i społeczny człowieka, jest obcowanie z szeroko rozumianą sztuką. Teatr, łączący
kilka dyscyplin twórczych stanowi doskonałe
wprowadzenie w ten świat. W przypadku dzieci
spektakle teatralne są wspaniałą zabawą, ale
oprócz dostarczania rozrywki kształtują również dziecięcą wrażliwość i wyobraźnię. To także
okazja do poznania nowych postaci i całej gamy
zachowań.
W słonecznie przedpołudnie 8 maja 2018
roku, do naszej biblioteki zawitali aktorzy warszawskiego Teatru „Złoty Dukat” z projektem
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edukacyjno-teatralnym „Dziecko widzem i aktorem”. Podczas występu przedszkolaki obejrzały
przedstawienie interaktywne z etiudą marionetkową. Później widzowie mogli spróbować swoich
sił na scenie - publiczność została bowiem zaangażowana do przygotowania i realizacji mini
przedstawienia o dobrym wychowaniu. Spośród dzieci i opiekunów wybrano chętnych do
udziału w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt.
„Kwoka”. Artyści - amatorzy przebrani w barwne,
profesjonalne kostiumy fantastycznie poradzili
sobie z tym trudnym zadaniem. Następnie dzieci
miały możliwość odgrywania różnorodnych scenek i wcielania się w określone role. Było wielu
chętnych do zaprezentowania się przed liczną
publicznością. Zabawa w teatr sprawiła przedszkolakom dużo radości i odkryła ich potencjał
artystyczny. Dzieciom przedstawienie bardzo się
podobało, żywiołowo reagowały na wszystko, co
działo się na scenie, a uśmiech nie schodził z ich
buziek. Na zakończenie aktorzy zostali nagrodzeni głośnymi brawami. Profesjonaliści docenili
zaangażowanie dzieci częstując ich słodką niespodzianką.
Serdecznie dziękujemy kolegom z jednostki OSP
w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej, w której mogliśmy zrealizować ten
ciekawy projekt.
Tydzień Bibliotek
spotkanie autorskie
z Elizą Piotrowską
W Tygodniu Bibliotek przygotowaliśmy
atrakcyjną niespodziankę dla najmłodszych
czytelników. Do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim przyjechała Eliza Piotrowska –
autorka i ilustratorka książek dla dzieci, poetka,
tłumacz języka włoskiego, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych oraz
inicjatyw edukacyjnych.
Podczas wizyty Pani Eliza opowiadała o początkach przygody z pisarstwem, którą rozpoczęła już

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2018

w wieku czterech lat oraz o spotkaniu na swojej
drodze poetki Danuty Wawiłow, która pomogła
jej rozwinąć talent. Mówiła skąd czerpie pomysły i jak powstają jej książki. Największym
zainteresowaniem dzieci cieszyły się przepełnione humorem historie o Cioci Jadzi, których
pierwowzorem jest sama autorka i jej bratanica Oliwia. Zachwyt wzbudziła podobizna Cioci
Jadzi w postaci szmacianej lalki, którą nasz gość
przywiózł ze sobą. Pisarka opowiadałao tłumaczonych przez siebie książeczkach z serii Tupcio
Chrupcio, które były doskonale znane dzieciom.
Od kilku lat Eliza Piotrowska miesza w Brazylii,
wspomniała więc także jak wygląda życie w tym
kraju. Autorka odpowiadała również na liczne
pytania publiczności. Pani Eliza zachwyciła
wszystkich - to bardzo ciepła, radosna i energetyczna osoba, która świetnie nawiązuje kontakt
z najmłodszymi. Za ciekawie spędzony czas dzieci
podziękowały oklaskami i bukietem kwiatów.
Zapraszamy do zapoznania się z książkami
Elizy Piotrowskiej, które znajdują się w zbiorach
naszej biblioteki.
Serdecznie dziękujemy kolegom z jednostki OSP

w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej, w której mogliśmy zrealizować to
inspirujące spotkanie.
DROGI CZYTELNIKU. NIE ZNALAZŁEŚ KSIĄZKI,
KTÓREJ SZUKASZ? ZAPROPONUJ JEJ ZAKUP!
Zapraszamy wszystkich Czytelników biblioteki do składania propozycji zakupu książek
i e-booków. Prosimy również o sugestie dotyczące prenumeraty czasopism. Dzięki Państwa
podpowiedziom będziemy mogli łatwiej dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb
i oczekiwań.
Propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych
prosimy kierować na adres mailowy naszej
Biblioteki gbpdebewielkie@wp.pl, telefonicznie
(25) 752 48 16 lub bezpośrednio w bibliotece.
Wszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę
i będą sukcesywnie realizowane w miarę naszych
możliwości.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

SPORT

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

Gracja ruchów, magia kroków oraz wielkie emocje – tak w kilku słowach można streścić to co
działo się w dębskiej hali sportowej w niedzielę,
15 kwietnia 2018. To wszystko za sprawą organizacji Dębskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego,
który zorganizowany został przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Studio Tańca Flash Dance.
Do udziału w turnieju zgłosiło się ponad 200
tancerzy, którzy przyjechali z najróżniejszych
części Mazowsza. Na zaproszenie pani Agnieszki
Jurkowskiej – sędziego głównego niedzielnych
zawodów odpowiedziały grupy z Warszawy,
Rembertowa, Płońska czy też Czosowa. Nie
mogło przy tym zabraknąć gospodarzy - Dęb-

skiej Sekcji Tańca Nowoczesnego, która
w nieco okrojonym składzie kilkukrotnie pojawiała się przed publicznością. W rywalizacji
o puchary i medale udział wzięła także Sekcja
Taneczna dzieci z Górek.
Zawody rozgrywały się w kilkunastu
kategoriach. Przed sędziowskim jury swoimi umiejętnościami chwalili się: soliści
(w układach ze wstążką, piłką czy gimnastyką
artystyczną) grupy taneczne: hip-hop, Break
Dance czy też grupy tańczące nowoczesnych
formy tańca . Na parkiet wychodziły dzieci
w wieku przedszkolnym oraz te z wieloletnim
doświadczeniem.
Miejsca na widowni szczelnie wypełnili rodzice,
mocno trzymając kciuki za swoich faworytów. Na każdego tancerza, który wziął udział
w turnieju czekał pamiątkowy medal. Ponadto,
formacje, które zdobyły pierwsze trzy miejsca
otrzymały wyjątkowe puchary.
Trofea współfinansowane były ze środków
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

uczestnika turnieju oraz Piotra Lisowskiego
- najbardziej doświadczonego zawodnika tenisowych zmagań.
Trofea szczęśliwcom wręczył Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor GOSiR
Dębe Wielkie Rafał Wtulich wraz z sędzią głównym Katarzyną Gańko.
Medale, statuetki oraz puchary ufundowane
zostały z funduszy Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

DĘBSKI MINIVOLLEY

TURNIEJ SIATKARSKI

12 maja 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbyła się druga edycja Siatkarskiego Turnieju
o Puchar Dyrektora GOSiR Dębe Wielkim., organizatorem którego był Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, który od blisko półtora roku działa
w naszej Gminie.
Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 8 drużyn
między innymi z: Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Dobrego, Mrozów, Halinowa, Sulejówka oraz
oczywiście Dębego Wielkiego.
Mecze pod bacznym okiem sędziów, odbywały się
równocześnie na dwóch boiskach. Koordynatorami
całego przedsięwzięcia byli: Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich oraz Łukasz Piekarski.
Tegoroczny poziom rozgrywek pozytywnie zaskoczył organizatorów. O wyniku części spotkań
decydowały końcówki spotkań, nieraz konieczne
było rozegranie tie-break’a.
Mimo sportowej rywalizacji na boisku, turniej przebiegł w przyjaznej atmosferze.
Po zaciekłych meczach eliminacyjnych w półfinale
szczęścia trochę zabrakło Halinowskim Akademikom, który wylądowali tuż za podium. Trzecie
miejsce w tym roku należało do Mińskiego Fabosu,
przed nimi gospodarze - Gumisie, natomiast złoto

3 maja w Dębem Wielkim w biało-czerwonych
barwach GOSIR Dębe Wielkie zorganizował
kolejną już edycję Gminnego Turnieju Tenisa
Stołowego.
Blisko 30 sympatyków popularnego ping ponga
rywalizowało ze sobą w pięciu kategoriach.
Walczyć było o co, bo na najlepszych czekały
wyjątkowe puchary oraz medale. Warto podkreślić, że do udziału w rozgrywkach uprawnieni
byli jedynie mieszkańcy gminy Dębe Wielkie.
Wśród najmłodszych uczestników, dzieci z kl. I-III
na najwyższym stopniu podium stanął Kajetan
Wojnar, za nim Maciej Łysik i trzeci Kamil Maciołek. W kat. chłopców z S.P. z kl. IV-VI ponownie
tryumfował Kajetan Wojnar, na drugiej lokacie Damian Kaczorek, a na najniższym stopniu
podium stanął Maciej Pietrzak. Wśród młodzieżowców złoto wywalczył Krzysztof Bątruk, tuż
za nim Hubert Magdziak i niespodzianka turnieju
- trzecia: Agata Kwiatkowska. W kategorii OPEN
ponownie numerem jeden został Krzysztof
Bątruk, drugi: Paweł Bątruk, a brąz powędrował
do Igora Murasickiego.
Ponadto, pamiątkowe statuetki trafiły do
9-cioletniego Kamila Maciołka - najmłodszego

trafiło do Riviery z Mrozów.
Organizatorzy przyznali też kilka nagród indywidualnych. Najlepszą zawodniczką turnieju
została Aleksandra Smuga (Gumisie). Najbardziej
doświadczonym zawodnikiem Piotr Sabak (Fabos).
Statuetka dla najbardziej wartościowego gracza w
tym roku powędrowała do Kamila Ptaszyńskiego
(Riviera).
Medale puchary oraz statuetki zakupione zostały
ze środków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Żądnych
rewanżu zapraszamy do udziału w Nocnym Turnieju Siatkówki, który końcem roku zorganizowany
zostanie w dębskiej hali sportowej.
WYNIKI TURNIEJU:
1. Riviera, 2. Gumisie, 3. Fabos, 4. Akademicy
MVP: Ptaszyński Kamil (Riviera)
Najlepsza Zawodniczka: Ola Smuga (Gumisie)
Najbardziej doświadczony zawodnik: Piotr Sabak
(Fabos, 1978)

Turniej mini siatkówki Dębski MiniVOLLEY na stałe
wszedł do kalendarza imprez sportowych organizowanych w naszej gminie. W tym roku te siatkarskie
rozgrywki organizowane były już po raz czwarty
i odbyły się w poniedziałek, 21 maja 2018. Emocji
nie brakował a zawodnicy jak zawsze dopisali.
Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 20 uczestników. We wspólnej walce o medale uczestniczyli
uczniowie z Rudy, Górek oraz oczywiście Dębego
Wielkiego. Turniej otworzy Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich. Sędzią głównym zawodów
był Robert Szumowski, trener na co dzień prowadzący zajęcia w szkółce siatkarskiej GOSiR Dębe
Wielkie.
Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach:
singli- drużyn pojedynczych, w których rywalizowały dzieci z roczników: 2006 i młodsi oraz dwójek,
gdzie uprawionymi do gry byli gracze z roczników
2003-2006. Walczyć było o co bo na zwycięzców
w każdej z kategorii czekały pamiątkowe medale
oraz dyplomy. Po zaciekłej rywalizacji wśród
synglistów na najniższym stopniu podium stanął Adrian Banach , środkową lokatę wywalczyła
Nikola Lewandowska a najlepszą okazała się Wiktoria Szczygielska. W dwójkach brąz wywalczyła
para: Malwina Linde i Zyta Kocak, srebro: Małgo-

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR
w Dębem Wielkim

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

26 maja w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Organizatorem
imprezy było Centrum Tańca z Warszawy oraz Dębski
GOSiR.
W turnieju wzięło udział kilkanaście klubów tanecznych
z całej Polski, w tym m.in. z Kobyłki, Radomia, Warszawy,
Olsztyna, Szczecina, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi,
Lublina. Ponad 320 tancerzy zawitało w gościnne progi
gminy Dębe Wielkie.
Tancerze w różnym wieku rywalizowali ze sobą w kliku

sia Kwasiborska oraz Mateusz Kowalczyk a złoto:
Wiktoria Karwowska oraz Kacper Borkowski.
Najmłodszą zawodniczką, którą organizatorzy
nagrodzili pamiątkową statuetką została Asia Kwasiborska.
Trofea zwycięzcom wręczyli: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich oraz sędzia główny Robert
Szumowski. Medale oraz statuetki ufundowane
zostały ze środków Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim. Zawody stanowiły
podsumowanie działalności szkółki siatkarskiej
w tym roku.
Wszystkich, którzy chcieliby doskonalić swoje siatkarskie zdolności zapraszamy już we wrześniu do
udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Wyniki turnieju:
SINGLE:
1. Wiktoria Szczygielska, 2. Nikola Lewandowska
3. Adrian Banach 4. Asia Kwasiborska
5. Igor Więsik, 6. Iza Więsik, 7. Patrycja Krawczyk
DWÓJKI:
1. Wiktoria Karwowska/Kacper Borkowski
2. Małgosia Kwasiborska/Mateusz Kowalczyk
3. Malwina Linde/Zyta Kocak
4. Maciej Śledziewski
Franek Miros
5. Magda Linde
Marysia Kapusta
Patryk Siporski
Kacper Laskus
6. Iza Więsik
Nikola Lewandowska
7. Adrian Banach
Igor Więsik

blokach tanecznych, czego zwieńczeniem była uroczysta
i pokazowa gala, pełna wspaniałych tancerzy, barwnych
strojów i pięknych układów tanecznych.
Zawodnicy walczyli zarówno o punkty i miejsce
na podium, jak i o nominację do wyższej klasy tanecznej.
Nie zabrakło także Dębskiego akcentu -podczas zawodów, dziewczynki na co dzień ćwiczące w sekcji tańca
nowoczesnego w Dębem Wielkim oraz w Górkach miały
okazję dwukrotnie demonstrować swoje umiejętności.
Turniej przyciągnął tłumy uczestników, obsada
sędziowska była z najwyższej półki. Prowadzącą
sobotnie zawody była aktorka, tancerka oraz prezen-

terka TV: Agnieszka Kaczorowska, doskonale znana
m.in. z Tańca z Gwiazdami. Na trybunach można było
dostrzec ikonę polskiej piłki lat 80-tych, Grzegorza
Lato, który mocno ściskał kciuki za swoją wnuczkę.
Pamiątkowe puchary zwycięzcom wręczali zaproszeni goście w tym radny powiatu Mińskiego Piotr
Wieczorek, sekretarz gminy Dębe Wielkie Beata
Budzyńska-Kupidura i Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie
Rafał Wtulich.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim
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AKADEMIA SZTUK WALKI

Otwarty Puchar Polski
Taekwon-do ITF
25 marca 2018 roku 10-osobowa ekipa Akademii Sztuk Walki wystartowała w wyjątkowej
imprezie – Otwartym Pucharze Polski Taekwon-do ITF połączonym z Otwartymi Mistrzostwami
Polski WKA WFMC Kick-Boxing w Świdnicy
na Śląsku. Na hali, oprócz dobrze znanych mat,
rozstawiono również ring, na którym i Akademicy mogli zaprezentować swoje umiejętności.
I tak Aleksandra Piotrkowicz zdobyła złoto w walkach hogo-semi, złoto w technikach specjalnych,
srebro w softach (walki na piankowe miecze)
i brąz w układach. Piękny popis umiejętności
dał Piotrek Ługowski – pierwszy raz na imprezie
ogólnopolskiej zdobył złoto w softach i srebro
w walkach hogo-semi. Natalii Sikorskiej przypadło srebro w walkach semi-hogo, srebro
w układach TKD oraz brąz w technikach specjalnych. Natalia Michalczyk pokazała dobrą formę
wygrywając w walkach semi-contact oraz zdobywając II w technikach specjalnych i III miejsce
w układach TKD. Kamila Chachlińska również
dołożyła 3 medale do klubowego wyniku: II miejsce w walkach semi, III miejsce w układach i III
miejsce w technikach specjalnych. Armik Badalyan dobrze zaprezentował się w układach TKD
ITF, zdobywając brąz. Również na trzeciej lokacie
w tej konkurencji uplasował się Jakub Brodzik,
który później do worka z medalami dołożył jeszcze brązowy krążek w walkach light-contact.
Swój występ może uznać za udany Bartłomiej
Reda, który po 3 latach przerwy wywalczył złoto
w technikach specjalnych, brąz w układach TKD
i brąz w walkach light-contact. Cieszą wyniki
Wojciecha Wociala, który dopiero zdobywa
doświadczenie wykazując się niezwykłych hartem ducha. Wojtek wywalczył złoto w formule
light contact oraz srebro w light-kick w Kick-Boxingu.
Natomiast Dawid Matwiej nie przestaje zadziwiać! Nie dość, że jest jednym z nielicznych
trenerów, którzy nie zawiesili kariery zawodniczej, to za każdym razem udowadnia, że jest
w formie. I tak po niedzielnych zawodach do
swojej ogromnej kolekcji dołożył I miejsce w układach TKD, I miejsce w walkach light-contact i III
miejsce w walkach light-kick w Kick-Boxingu.
W sumie zawodnicy Akademii Sztuk Walki przywieźli do domu 25 medali, co dało im wspaniałe
III miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich
klubów. Pamiątkowy puchar odebrał trener
Dawid Matwiej.
Mistrzostwa Polski Sztuk Walki
23 kwietnia w Markach odbyły się Mistrzostwa
Polski Sztuk Walki zorganizowane przez Polską
Federację Sztuk Walki. Reprezentanci Akademii
Sztuk Walki stawili się na zawodach w licznym

składzie i przywieźli do domu
wór medali. Wyjątkowo cieszy fakt, że dla wielu
zawodników był to debiut na ogólnopolskiej
imprezie.
Oto wyniki:
Kamil Kliczbor: II miejsce grapp ling, I miejsce
kata senior, I miejsce siła ciosu, I miejsce walki
senior
Piotr Ługowski: III miejsce grapp ling
Katarzyna Steczek: III miejsce kata senior, II
miejsce grapp ling, III miejsce siła ciosu, II miejsce walki senior Mariusz Steczek: II miejsce kata
senior, II miejsce siła ciosu
Mirosław Ługowski: III miejsce kata senior, III
miejsce walki senior
Aleksandra Piotrkowicz: III miejsce grapp ling, III
miejsce walki junior młodszy
Paulina Dudzińska: III miejsce siła ciosu, I miejsce
grappling
Otwarte Mistrzostwa Polski
Taekwon-do ITF HQ Korea
29 kwietnia w Strzegomiu odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF HQ Korea
na których nie mogło zabraknąć reprezentacji
z Akademii Sztuk Walki z sekcji: Mińsk Mazowiecki i Dębe Wielkie - trener Dawid Matwiej VI
Dan oraz z sekcji Brzóze – instruktorzy: Joanna
Mazurowska II Dan i Przemysław Mazurowski
I Dan. 9 osobowa ekipa wywalczyła łącznie 17
medali i tak
- Katarzyna Leszczyńska I miejsce walki light
kontakt juniorki do 55 kg, III miejsce układy formalne juniorki 6-3 cup
- Kasia Mazurowska I miejsce walki light kontakt,
I miejsce techniki specjalne, III miejsce układy
formalne juniorki 2 cup i wyżej
- Natalia Michalczyk: II miejsce walki walki semi
kontakt, III miejsce techniki specjalne III miejsce
układy formalne 6-3 cup
- Aleksandra Piotrkowicz: I miejsce techniki specjalne, II miejsce walki Hogo
- Roksana Naumiuk: II miejsce techniki specjalne, II miejsce walki Hogo, III walki soft-kick
- Jan Pyrzanowski: II miejsce układy formalne
- Kornelia Naumiuk: I miejsce układy 6-3 cup, III
miejsce techniki specjalne
- Jan Kopacz: II miejsce techniki specjalne kadet
- Andrzej Ostrowski - debiut tym razem bez
medalu, ale za to z cennym doświadczeniem.
Nowe czarne pasy dla ASW
Akademia Sztuk Walki wzbogaciła się
o 5 nowych czarnych pasów! W dniu 10.05.2018
w Dębem Wielkim został przeprowadzony egzamin na stopnie mistrzowskie przez Mistrza Jana
Nycka, który reprezentuje Polskie Zrzeszenie
Taekwon-do ITF bezpośrednio podlegające
pod syna Twórcy Taekwon-do – Choi Jung Hwa.

Po wielu latach ciężkiej pracy i samozaparcia stopniem mistrzowskim I Dan mogą się
pochwalić: Marzena Berdyńska, Damian Walas,
Sebastian Walas, Patryk Zygadło i Konrad Zygadło. Na stopień mistrzowski II Dan promocję
otrzymał Patryk Matwiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim
adeptom Taekwon-do wytrwałości w dążeniu do
mistrzostwa, przy tym nie zapominając o zasadach TKD: grzeczność, rzetelność, wytrwałość,
samokontrola i niezłomny duch.
Biegowa sobota z Akademią Sztuk Walki
19 maja 2018 roku w Górkach (gm. Dębe Wielkie) odbyła się kolejna edycja biegu „Powitanie
wiosny – Polska Biega”. Organizacją imprezy
zajęło się stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki
na czele z Dawidem Matwiejem, Moniką Matwiej
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w osobie dyrektora GOSiR Rafała Wtulicha.
W tym roku frekwencja wyjątkowo dopisała –
na starcie pojawiło się blisko 80 zawodników.
Biegacze rywalizowali w następujących kategoriach wiekowych: do 5 lat z opiekunem, 6-7 lat,
8-10, 11-12, 13-15 oraz OPEN od 16 lat, a także
Nordic Walking. Impreza, jak co roku miała
charakter rodzinny, o czym świadczy fakt, że najmłodsi startowali razem z opiekunami. Warto
zaznaczyć, że udział w biegu był bezpłatny,
a na najlepszych czekały sportowe nagrody rzeczowe, medale i dyplomy.
Oto wyniki zawodów:
Dziewczynki do 5 lat:
1. Milena Banach, 2. Karolina Ługowska
3. Aniela Zalewska
Chłopcy do 5 lat:
1. Krzysztof Zając , 2. Franek Misztalski
3. Antoni Mroczek
6-7 lat chłopcy:
1. Fabian Zalewski, 2. Mateusz Siporski
3. Aleksander Przysowa
6-7 lat dziewczynki:
1. Zuzanna Żelazowska, 2. Ola Misztalska
8-10 lat chłopcy:
1. Filip Zalewski, 2. Adrian Banach
3. Kacper Wieczorek

8-10 lat dziewczynki:
1. Hanna Zając,
11-12 lat chłopcy:
1. Piotr Ługowski, 2. Mateusz Gałązka
3. Kacper Smolak
13-15 lat dziewczyny:
1. Ewa Woźnica, 2. Andżelika Chrzanowska
2. Sylwia Suchowska
13-15 lat chłopcy:
1. Maciej Ługowski, 2. Michał Mejka
OPEN Mężczyźni:
1. Kamil Młynarz, 2. Norbert Świerczyński
3. Karol Zalewski
OPEN Kobiety:
1. Aneta Mejka, 2. Maria Prokurat-Zapałowska
3. Renata Ługowska
Dziękujemy Gminie Dębe Wielkie za dofinansowanie biegu. Wyjątkowe podziękowania
kierujemy w stronę Wójta Krzysztofa Kalinowskiego, który roztoczył nad imprezą patronat i,
który od lat wspiera biegową inicjatywę.
Dziękujemy wolontariuszom: Mirosławowi
Ługowskiemu, Maciejowi Ługowskiemu oraz
Ewie Sobieraj.
Spływ kajakowy
W sobotę 2 czerwca adepci Taekwon-do z Akademii Sztuk Walki wraz z rodzicami sprawdzali
kondycję podczas spływu kajakowego malowniczą rzeką Liwiec. Ponad 50osobowa ekipa wraz
z dwoma ratownikami (Dawid Matwiej, Jakub
Saganowski) pokonała odcinek od miejscowości
Zaliwe-Szpilki do Wyszkowa. Wszystkim udało
się pokonać tę trasę w ok. 5 godzin. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na ognisko
z kiełbaskami.
Egzaminy na stopnie uczniowskie
W dniach 7-9 czerwca w sekcjach Akademii
Sztuk Walki miały miejsce egzaminy na stopnie
uczniowskie. Swoje stopnie podwyższyło ok.
100 zawodników we wszystkich sekcjach ASW.
Dziękujemy i gratulujemy zdającym oraz egzaminatorowi Dawidowi Matwiejowi.
Monika Matwiej II Dan
Akademia Sztuk Walki

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział
w Turnieju Pokoleniowym w Piłkę Siatkową. Chwalimy
się dwoma sukcesami, dziewczęta i chłopcy zajęli 2.
miejsce. Skład drużyn: dziewczęta: Kinga Całun, Karolina Wawer, Maja Gąsior, Weronika Luba, Katarzyna
Mazurowska, Maria Kapusta, Magda Linde, Aleksandra
Ciszkowska, Paulina Reda; chłopcy: Krystian Czerwiński, Michał Szczygielski, Sebastian Linde, Oliwier
Makowski, Mateusz Piotrkowicz. Opiekunowie: p. S.
Potapczuk, p. A. Mika – Orłowska. Serdeczne podziękowania dla rodziców za wsparcie w grze należą się
p. Anicie i Krzysztofowi Czerwińskim oraz p. Markowi
Szczygielskiemu. 23 kwietnia odbył się Finałowy Turniej Regionu w Piłkę Siatkową Chłopców. Nasi chłopcy
udowodnili, że sercem i zaangażowaniem można
pokonać najlepszych. Wygrywając z SP 2 Garwolin i SP
1 Siedlce (mistrz od wielu lat), zdobyli MISTRZOSTWO
REGIONU. Skład drużyny: Krystian Czerwiński, Michał
Szczygielski, Michał Laskus, Oliwier Makowski, Sebastian Linde, Eryk Łaniewski, Krzysztof Pasik, Mateusz
Komorzycki, Jakub Bortkiewicz, Mateusz Piotrkowicz.

Trener: p. S. Potapczuk.
10 maja odbyła się już V edycja Turnieju Mikstów
w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora Naszej Szkoły.
Nie byliśmy „gościnni” i zajęliśmy I miejsce, pokonując kolejno SP nr 1 z Siedlec, SP nr 4 z Mińska Maz.
oraz SP z Dobrego. Miło nam obserwować, jak nasi
uczniowie odnoszą sukcesy, rozwijając swoją pasję.
Potwierdzeniem tego jest fakt zdobycia dwóch statuetek dla najlepszej zawodniczki- Marii Kapusty
i najlepszego zawodnika- Mateusza Piotrkowicza.
Skład drużyny: Katarzyna Mazurowska, Lena Jackowicz, Klaudia Zgódka, Maria Kapusta, Paulina Reda,
Zuzanna Woźnica, Michał Szczygielski, Krystian Czerwiński, Sebastian Linde, Mateusz Komorzycki, Michał
Laskus, Mateusz Piotrkowicz, Oliwier Makowski. Gratulujemy uczniom oraz p. S. Potapczuk.
W dniach 25-27 maja odbyły się XX Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców. W rywalizacji
wzięło udział 8 najlepszych szkół z województwa mazowieckiego, w tym drużyna z naszej szkoły. Niestety
szczęście w losowaniu grupy nie pomogło, trafiliśmy
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na złotych i brązowych medalistów z zeszłego roku.
Chłopcy walczyli bardzo dzielnie. Ostatecznie zajęli 5.
miejsce. Skład drużyny: Krystian Czerwiński, Michał
Szczygielski, Michał Laskus, Oliwier Makowski, Sebastian Linde, Piotr Suchocki, Krzysztof Pasik, Mateusz
Komorzycki, Jakub Bortkiewicz, Mateusz Piotrkowicz.
12 maja drużyna wzięła udział w Towarzyskim
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa KPS Siedlce- pierwszoligowego klubu siatkówki. Oczywiście
zajęliśmy I miejsce, ogrywając takie drużyny jak: KS
Olimp Ostrołęka, KPS Siedlec, ZSP Skórzec. Był to
bardzo ważny trening przed rywalizacją na Mazowszu. Statuetkę najlepszego zawodnika otrzymał nasz
uczeń - Michał Szczygielski.
15 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Lekkoatletyce. Uczniowie naszej szkoły
po raz kolejny zaprezentowali się wspaniale, zdobywając aż 10 medali, w tym 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe.
Oto wyniki: wśród klas VII SP i II G - II miejsce w skoku
wzwyż – Julia Kuczkowska, II miejsce w skoku w dal –
Piotr Suchocki; wśród III klas - I miejsce w biegu na 100

m- Lena Jackowicz, III miejsce w biegu na 100 m –
Maksymilian Duczek, I miejsce w skoku w dal – Michał
Laskus, I miejsce w skoku wzwyż – Karolina Wawer,
Michał Szczygielski, II miejsce 4x100 m- Wiktoria
Piotrkowicz, Lena Jackowicz, Natalia Świątek, Karolina Wawer; III miejsce 4x100 m Michał Laskus, Adam
Derzakowski, Dawid Chojecki, Adam Piekut; II miejsce
w sztafecie olimpijskiej – Marta Morawska, Katarzyna
Mazurowska, Weronika Luba, Aleksandra Białek.
30 maja nasza młodzież rywalizowała na Siedleckim
Stadionie Lekkoatletycznym. Zdobyliśmy 3 brązowe
medale, co zapewniło awans na etap regionalny. Oto
wyniki: III miejsce w biegu na 100 m - Lena Jackowicz,
III miejsce w skoku wzwyż - Karolina Wawer i Julia
Kuczkowska.

Marlena Pilarska
Elwira Budzyła

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

Niedawno we wrześniu rozbrzmiewał pierwszy
dzwonek, a już niedługo zabrzmi ostatni raz w tym
roku szkolnym. Gimnazjaliści napisali już egzamin
gimnazjalny i czekają na jego wyniki, w pozostałych
klasach odbyły się testy kompetencji. Z hali sportowej dobiega melodia poloneza, który przygotowuje
dzielnie z uczniami p. D. Późniecka, a w holu można
zachwycać się galerią prac plastycznych uczniów
naszej szkoły przygotowanych pod opieką p. A.
Skorupy. Za nami także gry i zabawy związane
z obchodami Dnia Dziecka. Nie zabrakło wesołych
konkursów, meczu uczniowie vs. pracownicy szkoły,
karaoke na tarasie oraz słodkości w postaci waty
cukrowej. A oto, co się wydarzyło…

187. ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM
15 kwietnia uczestniczyliśmy w obchodach 187.
rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim. Uroczystości rocznicowe ku czci bohaterów bitwy w tym dniu
rozpoczęły się Mszą Świętą z udziałem pocztów
sztandarowych i zaproszonych gości, które następnie kontynuowano przed pomnikiem gen. bryg. F.
Sznajdego. Podczas mszy uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie
i wokalne w programie artystycznym poświęconym
tej rocznicy, ale także nawiązującym tematycznie do
100. rocznicy odzyskania niepodległości, która przypada w tym roku. W ten sposób młodzież złożyła hołd
naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest
wolność, głosząc jednocześnie, że powinnością nas
wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

SCRATCH-DAY #SUPERKODERÓW
17 kwietnia o godzinie 17:00 uczniowie klasy
3a poprowadzili dla swoich bliskich lekcję
o programowaniu w ramach konkursu „Scratch-day
#SuperKoderów”. Dzieci były bardzo zadowolone,
że będą mogły nauczyć swoich bliskich kodowania.
Uczniowie postanowili utrudnić krewnym zadanie
i poprowadzić lekcję w zupełnie innej sali niż zwykle
mają zajęcia. Dorośli by trafić na lekcję musieli wykazać się umiejętnością odkodowywania informacji.
Dzieci podczas zajęć pokazały bliskim jak programuje
się klocki Lego WeDo. Dorośli z pomocą #SuperKoderów budowali bramkarza i bramkę. Po zbudowaniu
pisali program w Lego WeDo pozwalający na obronę
bramki, a następnie próbowali stworzyć program zliczający gole w Scratchu. Dorośli mogli nauczyć się
pisać własną grę w Scratch i Scratchu Jr. Dodatkowo
goście mogli zaprogramować taniec #SuperKoderów.
Wszyscy zdobyli nową wiedzę, a uczniowie okazali się
wspaniałymi nauczycielami.

SZKOLNE PROJEKTY
Tradycją naszej szkoły stało się to, iż bierzemy
udział w Konkursie „Zbiórka Makulatury” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. W tym roku to już XIV
edycja, która ma na celu uświadamianie dzieciom
i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem
wpływa na środowisko. Konkurs łączy w sobie kilka
aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.
Bardzo dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom zaangażowanym w akcję. Udało nam się zebrać
aż 8 783 kilogramy! 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 mieli
okazję zwiedzić schronisko oraz zdobyć informacje
dotyczące funkcjonowania tego typu placówek.
27 kwietnia w naszej szkole odbyła się akcja „Jesteś
widoczny, jesteś bezpieczny”, której patronuje Zarząd
Województwa Mazowieckiego. Z tej też okazji przybyli
do nas, m.in. Pani Janina Ewa Orzełowska – Marsza-

łek Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc
- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani
Beata Budzyńska-Kupidura – Sekretarz Gminy Dębe
Wielkie, Pan Dariusz Napiórkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach,
Mł. Insp. Sebastian Ciastoń – I Zastępca Komendanta
Policji w Mińsku Mazowieckim, Pan Tomasz Górny –
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w Mińsku Mazowieckim. Podczas części oficjalnej młodzież otrzymała z rąk gości zestawy
odblaskowe złożone z opasek i różnego rodzaju
emblematów. W działaniach składających się z trzech
modułów uczniowie zdobyli nową wiedzę na temat
bezpieczeństwa. Podczas pierwszego modułu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku
Mazowieckim przedstawili film pt. „...tak chcę być
bezpieczny...”, a następnie omówili rodzaje zagrożeń,
na jakie narażone są osoby w wieku szkolnym oraz
radzili jak tym zagrożeniom zapobiegać. Drugi moduł
dotyczył poznawania zasad udzielania pierwszej
pomocy. Tu pod bacznym okiem ratowników medycznych z sekcji Państwowej Straży Pożarnej poznawali
sposoby niesienia pomocy przedmedycznej. W trzecim module uczniowie prezentowali umiejętności
jazdy na rowerze, pokonując przygotowany przez
pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach tor rowerowy składający się
m.in. ze slalomu i pochylni. Gorąco dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach, Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim oraz druhom ochotnikom
z naszej dębskiej jednostki za to, iż dołożyli wszelkich
starań, abyśmy w atrakcyjny, miły i przede wszystkim
pożyteczny sposób zrealizowali zajęcia, podnosząc
świadomość o naszym wpływie na poziom bezpieczeństwa nas samych. Uzyskana wiedza i umiejętności
z pewnością przydadzą się nam podczas zbliżających
się wakacji.
W dniach 23-27 kwietnia obchodziliśmy Tydzień
Ziemi. To najbardziej znane wydarzenie ekologiczne
obchodzone w celu promowania ochrony środowiska. W tym czasie podjęliśmy różnego rodzaju akcje
np. zbierania zużytych baterii, sadzonek pelargonii.
W ramach obchodów Tygodnia Ziemi w naszej szkole
zorganizowaliśmy wycieczkę do pobliskiej oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim. W nietypowej lekcji
brali udział uczniowie z klas I-VI SP. Dzięki uprzejmości Pań pracujących w Zakładzie Komunalnym
każda klasa została oprowadzona po oczyszczalni.
Dzieci szczegółowo poznały proces oczyszczania
ścieków, jak funkcjonuje oczyszczalnia oraz różne
sposoby oczyszczania ścieków i skutki zanieczyszczeń wody dla środowiska. Zrozumiały konieczność
oczyszczania, ale i oszczędzania wody podczas życia
codziennego. Na koniec każde dziecko otrzymało
butelkę wody mineralnej oraz pamiątkowe długopisy,
notesiki, balony i słodkie krówki. Serdeczne podziękowania za poświęcony czas, przekazaną wiedzę
i bardzo miłą atmosferę kierujemy do Pracowników
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim. Z okazji
światowego Dnia Ziemi ogłosiliśmy konkursy: przyrodniczo-fotograficzny oraz na wiersz pt. „ Ziemia
– mój drugi dom”. Dzieci licznie zgłosiły swoje prace
do konkursów. Wszystkie były piękne, niepowtarzalne
i oryginalne, mogliśmy je zobaczyć wyeksponowane
na korytarzu szkolnym. Autorzy wszystkich prac
(Aleksandra Gorczyca, Alicja Janiszek, Kajetan Wojnar, Krzysztof Przybysz, Laura Góralska, Piotr Hudy,
Mateusz Gorczyca, Kacper Bieliński, Krzysztof Puła,
Magdalena Paplak, Patrycja Melkowska, Szymon
Hudy, Kacper Bielak oraz Patryk Bułaś – konkurs przyrodniczo-fotograficzny; oraz autorzy wierszy: Natalia
Rowińska, Franciszek Konowrocki, Laura Góralska,
Piotr Hudy oraz Szymon Hudy) zostali wyróżnieni,
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe podczas apelu
26 kwietnia, w którym uczestniczyła cała społeczność
szkolna. Na koniec obejrzeliśmy pokaz mody EKO,
którego zwycięzców wybraliśmy poprzez nagrodzenie

gromkimi brawami. I miejsce zajęła Blanka Zawistowska, II miejsce zdobyła Natalia Rowińska oraz III
miejsce Dawid Popis, Zuzia Stoś, Ola Gorczyca. Podczas obchodów Światowego Tygodnia Ziemi mieliśmy
okazję na poprawę świadomości dotyczącej efektów
niszczenia środowiska naturalnego, w tym zanieczyszczenia wody, powietrza czy globalnego ocieplenia.
Uczniowie brali także udział w obchodach Tygodnia
Języków Obcych koordynowanych przez p. E. Tomczuk, p. A. Gorczycę i p. M. Chacińską- Pawlak. Odbył
się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, dzieci
mogły zmierzyć się z łamańcami językowymi, przebierały się za znane postaci z różnych państw. Chętni
uczniowie z klas VII wzięli także udział w dyktandzie,
a gimnazjaliści z klas II i III czytali najmłodszym bajki
w języku angielskim. Wszyscy także w nagrodę mogli
oglądać filmy w oryginalnej ścieżce dźwiękowej.
Oprócz tego zorganizowano konkursy indywidualne:
na makietę słynnej budowli dla uczniów klas 5 - 3
gimnazjum oraz konkurs plastyczny dot. zabytków
Londynu.
7 maja, uczniowie klasy VIb zaprezentowali przedstawienie nawiązujące do Święta Konstytucji 3 Maja,
według scenariusza p. Izabeli Jost. W niebanalnej,
a zarazem przystępnej formie aktorzy przybliżyli nam
takie pojęcia, jak wolność, naród, ojczyzna, konstytucja. W tym niełatwym zadaniu wspierał ich – jak
zawsze niezawodny i niezmiennie wspaniały – chór
pod kierownictwem p. Doroty Późnieckiej. Tradycyjnie w drugiej połowie maja uczniowie prezentowali
projekty edukacyjne z różnych dziedzin. Powstawały
przez wiele miesięcy pod czujnym okiem opiekunów,
którzy służyli swoją radą, pomocą i doświadczeniem.
Efekty były niesamowite. Uczniowie przygotowali
prezentacje multimedialne, wystawy, gazetki, quizy
z nagrodami, a niekiedy nawet pyszne potrawy
i napoje. Wszystkie projekty wywarły ogromne wrażenie na komisji i zostały bardzo wysoko ocenione.
Tematy, z jakimi w tym roku szkolnym zmierzyli się
uczniowie, to m. in. : „Dlaczego warto pomagać?”,
„Z książką przez wieki”, „How supersticious is the
world? Przesądy na całym świecie”, „Famous Poles
abroad – słynni Polacy za granicą”, „Czy gry komputerowe pomagają w nauce języka angielskiego?”,
„Brytyjska kuchnia – tradycyjne potrawy”, „Wirtualna
wycieczka po najciekawszych miejscach Londynu”,
„Weihnachten in Deutschland – bożonarodzeniowe
tradycje w Niemczech”, „Świat dźwięków”, „Pitagoras,
Euklides i inni, czyli jak to było w starożytnym świecie
geometrii”, „Japonia- kraj kwitnącej wiśni”, „Sąd nad
kwasami”.

Możliwość korzystania z szalonych zabaw sprawiła,
że przez kilka przerw korytarze należały tylko do
naszych milusińskich. Śmieszne i jedyne w swoim
rodzaju igraszki dla małych łobuziaków i dużych psotników zorganizował Samorząd Uczniowski. Chyba
wszystkich wciągnęły gry: Na mo-kro, Rzut Beretem,
Gra w kręgle, Pirackie Kości, Rzut do kapelusza czy
Ustrzel sobie Angry Birdsa, a na tarasie można było
również pośpiewać KARAOKE. Dodatkową SUPERATRAKCJĄ był mecz: Uczniowie- Nauczyciele, który
obfitował w wielkie emocje i zaciętą walkę. Było na co
popa-trzeć. Kapitanem belfrów był oczywiście pan
Dyrektor Krzysztof Rek z niemal dwudziestoosobową
drużyną pedagogów. Podczas meczu wśród nauczycieli dały się odkryć prawdziwe talenty- mamy lekką
obawę, że Vital Heynen, trener reprezentacji Polski
w Siatkówkę, może wkrótce skontakto-wać się z naszą
szkołą w celu transferu zawodników- a szkoda by było
tak utalentowanych belfrów!
Szczególnym zaangażowaniem wykazali się również
uczniowie- reprezentacja, w skład której wchodzili
delegaci każdej z klas (od IV szkoły podstawowej po III
gimnazjum), grała po prostu doskonale!
Wynik meczu: 0-3 (dla uczniów), ale jak zgodnie orzekli nauczyciele- z takim wybitnym przeciw-nikiem
i w tak szczególnym dniu- nie mogło być inaczej ;)
Wszystko pachniało zniewalającą watą cukrową serwowaną naszym uczniom na przerwach, a dzień
upłynął w atmosferze radości i entuzjazmu.

PROMUJEMY CZYTELNICTWO

DZIEŃ DZIECKA

Sleeveface, czyli ubierz się w książkę! Klasa VIIc oraz
kilka zaprzyjaźnionych osób z innych klas przygotowało pod opieką p. E. Alaby autorską wystawę
Sleeveface. Co to jest sleeveface? To kompozycja zdjęcia osoby z okładką książki lub wbudowanie książki
w adekwatne do jej obwoluty otoczenie. Efektem jest
złudzenie prezentujące czasem śmieszne zespolenie
fotografowanej postaci - czytelnika z jego książkowym
uosobieniem. Do zrobienia dobrego zdjęcia trzeba się
przygotować. Dzięki temu powstają czasem zabawne,
ale zawsze kreatywne zestawiania odbiorców/czytelników/słuchaczy z przesłaniem okładki.
Doskonałą formą promocji czytelnictwa są także spotkania autorskie. Na pierwsze- 9 kwietnia zaprosił
Tomasz Sobania najmłodszy w Polsce autor powieści
z gatunku fantasy. „Z dedykacją dla wszystkich, którzy
we mnie nie wierzyli - to Wy byliście moją motywacją”- takie przekorne zdanie można znaleźć na jednej
z pierwszych stron jego debiutanckiej książki pt. „Speculo”. Autor tych słów- mieszkaniec Toszka k. Gliwic,
student I roku filozofii, zapalony sportowiec, biegacz
klubu „Piast” Gliwice, aktor teatru amatorskiego,

1 czerwca to Święto Wszystkich Dzieci, a my pozwoliliśmy sobie na małe szaleństwo już 30 maja!
Dzieciaki zawładnęły w środę naszą szkołą: było
słodko, sportowo, bajecznie i…trochę mokro.

być może przyszły student Akademii Teatralnej
w Warszawie, a przede wszystkim pisarz i niezwykle
sympatyczny człowiek. Pierwszą część spotkania nasz
gość poświęcił na opowieść o tym, jak będąc uczniem
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
jednego z gliwickich liceum, stał się autorem książki.
Pokazał swą determinację, gdy udało mu się zebrać
fundusze na wydanie powieści „Speculo” dzięki portalowi „Polak potrafi”, opowiadał także na pytania
słuchaczy. Podczas drugiej części starał się zarazić nas
optymizmem, pokazując swe pasje- przede wszystkim bieganie na długie dystanse, przełamywanie
strachu- skoki ze spadochronem. Opowiedział także
o kolejnych planach pisarskich, zamiarze biegu do
hiszpańskiego sanktuarium Santiago de Compostella
a także udziale w konkursie „Rejs Niepodległości”, którego zwycięzca będzie brał udział w jednym z etapów
rejsu żaglowca „Dar Młodzieży. Z kolei 10 maja uczniowie klas drugich wybrali się do Gminnej Biblioteki
Publicznej na spotkanie z Elizą Piotrowską, autorką
i ilustratorką książek dla dzieci, która za swoje osiągnięcia pisarskie zdobyła szereg nagród, wyróżnień
i nominacji. Napisała wiele utworów, m.in.: „Alfabecik dla dzieci”, „Ortografia czyli heca, którą wszystkim
się zaleca”, „Książeczka-wycieczka po miastach i miasteczkach”, „Bajka o drzewie”, „Ciocia Jadzia”, „Bajka
o czasie”. Podczas spotkania autorka w bardzo ciekawy sposób opowiadała nam o swoich książkach,
skąd bierze pomysły i jak powstają jej książki. Największym zainteresowaniem cieszyły się historie
o cioci Jadzi

WYCIECZKI
Nie zabrakło także wycieczek. 4 kwietnia uczniowie klasy VIa wybrali się na jednodniową wycieczkę
do Centrum Edukacji Przyrodniczo- Ekologiczej
w Powsinie, gdzie mieli okazję wziąć udział w nietypowej lekcji przyrody w ogrodzie botanicznym.
W trakcie zajęć wysłuchali ciekawego wykładu z prezentacją multimedialną ukazującą bogactwo form
roślinnych. Dowiedzieli się, które gatunki roślin
są najwyższe. Poznali te posiadające największe
kwiatostany żyjące najdłużej oraz poszerzyli wiedzę na temat sposobów polowania roślin na owady.
Każdy z uczestników warsztatów mógł własnoręcznie

wykonać preparaty mikroskopowe, a następnie dokonać ich obserwacji i analizy. 12 kwietnia klasy drugie
wybrały się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Uczniowie najpierw oglądali dział
poświęcony pradziejom Polski. Były tam różne naczynia gliniane i przedmioty z kamieni, które służyły
naszym przodkom w codziennym życiu. Widzieli też
makietę najstarszego i najlepiej zachowanego grodu
– Biskupina, a następnie zwiedzili dział poświęcony
skamieniałościom. Można tam było podziwiać piękne
muszle i kamienie oraz wapienne odciski amonitów
i innych morskich stworzeń. 23 maja klasa Va wybrała
się do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy wycieczki
poznali legendy oraz dzieje tego miejsca przyciągającego swoim niezwykłym klimatem i urokiem wielu
turystów. Zwieńczeniem wycieczki był rejs statkiem
po Wiśle, który dostarczył niezapomnianych wrażeń.
Z kolei kl. IIIa była na ciekawej wycieczce – w Metrze
Warszawskim. Uczniowie pojechali tam pociągiem, a następnie poruszali się podziemną kolejką.
Zwiedzili ul. Nowy Świat, a następnie wspólnie z przewodniczką udali się do niezwykłej sali wykładowej
głęboko pod ziemią. Stały w niej wielkie pluszowe
krety-maskotki metra. Podczas zajęć byli podzieleni
na cztery drużyny. Wyszukiwali cechy różniące metro
od pozostałych środków komunikacji. Poznali ciekawostki o metrze na świecie i musieli odgadnąć, jaka
stacja jest przedstawiona na zdjęciu. W asyście służby
ochrony pojechali pod Wisłą do stacji Stadion. Mogli
tam zadzwonić żółtym telefonem i wejść do dobrze
strzeżonej sali z wieloma monitorami, kolorowymi
guziczkami i puzzlami zamiast wykładziny. Po powrocie do sali dostali nagrody: dyplomy znawców metra,
zabawne maskotki, kredki, smycze, kolorowe koszulki
i worki-plecaki. 25 kwietnia uczniowie klas VII mieli
okazję obejrzeć w Mińsku Maz. przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji pt. „W krzywym zwierciadle…
czyli od komedii do groteski”. Sztuka odwołująca się
do różnych, znanych z lektur szkolnych, motywów
literackich opowiadała o rozterkach egzystencjalnych

pisarza walczącego z niemocą twórczą, która sprawia,
że autorowi coraz trudniej jest oddzielić rzeczywistość od kreowanego przez siebie świata. Wewnętrzna
walka, próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę
wyznacza artyście współczesność - to główne wątki
spektaklu. Czy pisarz powinien być wierny wartościom
artystycznym, czy też poddać się wymogom skomercjalizowanego świata i tworzyć literaturę schlebiającą
tanim gustom? Nie tylko problemy egzystencjalne
zostały wyeksponowane w przedstawieniu. Spektakl
bowiem przypomniał różne odmiany komedii, tragedię oraz groteskę. Stworzona z myślą o młodym widzu
atrakcyjna forma przekazu ułatwiła przyswojenie ważnych treści edukacyjnych.

SUKCESY W KONKURSACH
Miło nam poinformować, iż uczennica klasy IIId
Karolina Przędzik zajęła II miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy Ogólnej OMNIBUS dla klas
1-3 zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr
1 w Mińsku Mazowieckim. Chwalimy się także kolejnym sukcesem Piotrka Nowaka z klasy IIIb. Zajął
I miejsce w 41. Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” w kategorii klas 0-III. W eliminacjach
konkursowych na Mazowszu uczestniczyło kilka
tysięcy dzieci. Konkurencja była więc silna, a zwyciężyć nie było łatwo. Powiatowy Integracyjny Konkurs
Gawędy to kolejna cykliczna impreza, podczas której
ponownie świetnie zaprezentowali się nasi uczniowie:
Wojtek i Piotrek Nowakowie. Tematyka tegorocznej edycji była związana z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tego powodu chłopcy
w swych gawędach opowiadali o ludziach, miejscach
i wydarzeniach, które doprowadziły do wymarzonej,
a wreszcie wywalczonej suwerenności. Piotrek przybliżył nam historię „naszej małej Ojczyzny”, mówiąc
o lokalnych miejscach pamięci, a Wojtek wygłosił
orację na temat Wiarusa- starego dębu, który rośnie
na terenie dawnego folwarku Łaszczyzna, oraz zaprezentował dzieje rodziny Olszamowskich. Oto wyniki:

Piotr Nowak - II miejsce w kategorii: uczniowie klas I- III
(opiekun: p. Alina Majszyk), Wojciech Nowak - I miejsce
w kategorii: uczniowie klas IV- VI (opiekun: p. Marlena
Pilarska). Zajęliśmy także II miejsce w Powiatowym
Konkursie Filmowym zorganizowanym w ramach
kampanii społecznej „Nasz Wspólny Świat”, VI Powiatowych Obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych
oraz Światowego Dnia Ludzi z Zespołem Downa. Jego
celem była promocja i przybliżenie idei wolontariatu
mieszkańcom powiatu mińskiego, walka z wykluczeniem społecznym, jak również poszanowanie
własności intelektualnej oraz umiejętność właściwego
wykorzystania nowej technologii i prezentacji dorobku
artystycznego szkół. Przegląd inspirował do twórczych
poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej oraz kształtował i rozwijał zainteresowania
młodzieży filmem. Film „Wejdź w buty niepełnosprawności…” przygotowało dziesięcioro uczniów naszej
szkoły: Maja Krzyworzeka, Sebastian Cudnik, Aleksandra Pawlak, Natalia Kalinowska, Jakub Gańko,
Karolina Kulmińska, Piotr Polkowski, Anna Dudzień,
Julia Pieńkosz, Aleksandra Pawlak i Fabian Szyjanowicz pod opieką pań: Anety Kośmider i Emilii Alaby. 20
marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim miał miejsce II Powiatowy Konkurs Matematyczny
„Mistrz Sudoku”. Łamigłówka „wciągnęła” 167 młodych matematyków z 25 szkół powiatu mińskiego.
Miło nam poinformować, że nasza reprezentantka Alicja Janiszek z klasy IVa wywalczyła w tym konkursie
3 miejsce. Serdecznie gratulujemy! 11 kwietnia odbył
się szkolny konkurs „Wiosenna Piosenka”. W konkursie
wzięło udział szesnaścioro dzieci z klas I-III. Uczestnicy wykazali się talentem muzycznym i znajomością
wiosennych utworów. Wielu z nich obok pięknych
interpretacji muzycznych zaprezentowało barwne,
wiosenne kostiumy oraz rekwizyty. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
a zwycięzcy nagrody w postaci gier planszowych.
Marlena Pilarska i Elwira Budzyła

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
DZIEŃ ZIEMI
9 kwietnia 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Ziemi. Pani Elżbieta Walczak wraz z zaproszonym gościem Prezesem Nadświdrzańskiego
Koła Łowieckiego nr 277 Panem Grzegorzem
Abramowskim, przeprowadziła konkurs wiedzy
przyrodniczej wśród uczniów klas IV-VII. I miejsce
zajęła klasa VI, II miejsce klasa V, III miejsce klasa
VII zaś IV miejsce klasa IV. Uczniowie klas młodszych przygotowali piękne plakaty o tematyce
ochrony przyrody. Był też konkurs na najlepsze
przebranie z materiałów wtórnych. Dzień Ziemi
uświetnił występ muzyczny dzieci z Małego
Przedszkola. Na zakończenie dyplomy i nagrody
otrzymali zwycięzcy w zbiórce makulatury: I.
Piotr Pitura kl.V, II. Maksymilian Czarkowski kl.I,
III. Oliwia Kieliszek kl.VII. Również w kwietniu
uczniowie przystąpili do XI Edycji Konkursu Nauk
Przyrodniczych „Świetlik”. Wyróżnienie otrzymali Krzysztof Walczak z kl. II, Adrian Banach
i Jakub Mazaj z kl. V.
WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…

7 maja uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja.
Starsze klasy przedstawiły krótką inscenizację historyczną. Odśpiewaliśmy wspólnie kilka
pięknych patriotycznych pieśni. Wszyscy mogliśmy podziwiać plakaty przedstawiające wybitne
postaci historyczne przygotowane przez uczniów
na świetlicy szkolnej.

„POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS”
Wyniki konkursów: Drużyna w składzie: Adrian
Kołak, Igor Więsik i Adrian Banach zwyciężyła
w etapie rejonowym konkursu „Policjanci są
wśród nas”. Na Agrykoli będziemy rywalizować
z najlepszymi drużynami rejonu.
„POWITANIE WIOSNY
POLSKA BIEGA W GÓRKACH”
19 maja 2018 roku w Górkach odbyła się kolejna
edycja biegu „Powitanie wiosny – Polska Biega”.
W swoich kategoriach wiekowych miejsca zajęli:
1. Milena Banach (kl. „0”), 2. Ola Misztalska (kl.
„I”), 2. Adrian Banach (kl. „V”), 2. Mateusz Gałązka
(kl. „V”), 3. Kacper Smolak (kl. „V”), 1. Ewa Woźnica (kl. „VII”), 3. Sylwia Suchowska (kl. „VII”).

SUKCESY, SUKCESY, SUKCESY…
Sukcesy matematyczne: Krzyś Walczak z kl. II
i Piotr Mazaj z kl. III przeszli do drugiego etapu
Powiatowego Konkursu Matematycznego:
„Doskonały Matematyk”. Piotr zajął w tym etapie II miejsce. Edyta Mazaj i Adrian Kołak przeszli
do drugiego etapu Powiatowego Konkursu
Matematycznego dla klas IV - VII. Piotr Mazaj
zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Bardzo dobre miejsca
w tym konkursie zdobyli: Oliwia Kąkol - 9 miejsce, Edyta Mazaj - 7 miejsce, Jakub Mazaj - 14
miejsce. Konkursy językowe: Pola Krzos zajęła
1 miejsce w III Powiatowym Konkursie Gramatycznym „Master of English Grammar”. Iza
Więsik zdobyła wyróżnienie w V Powiatowym
Konkursie Poezji Obcojęzycznej „Poezja w językach Szekspira i Puszkina”. Członkowie Koła
Działań Multimedialnych brali udział w konkursach fotograficznych: „Przebudzenie wiosny”
oraz „Z Wiarusem przez wieki” w którym zostało
wyróżnione zdjęcie Izabeli Więsik. Nasi uczniowie brali też udział w Gminnym Konkursie
Recytatorskim „Dzieci recytują dla Niepodległej” oraz Konkursie Recytatorskim im. Kornela
Makuszyńskiego, w którym uczennica kl. III –
Maja Gałązka przeszła do etapu powiatowego.
W kwietniu dzieci z zerówki wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Bank
Millenium pod hasłem „Pieniądze nie rosną
na drzewach”. Uruchomiliśmy wyobraźnię,
swoje talenty i wygraliśmy. W nagrodę czeka nas
zwiedzanie tajemniczych pomieszczeń banku.
SPORT
21 maja 2018r. w Turnieju Dębski mini volley
w kategorii dwójek oraz singli w siatkówce udało
się zdobyć naszym uczniom 3 medale. Single Nikola Lewandowska II miejsce, Adrian Banach
III miejsce. Dwójki - Kacper Borkowski I miejsce.
Góreckie tancerki: Dnia 26 maja nasze zdolne
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Góreckie tancerki z grupy Flash Dance wystąpiły gościnnie na Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego pod patronatem Wójta Gminy
Dębe Wielkie.
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ RAZEM
Z POWIATOWĄ KOMENDĄ POLICJI
29 maja klasa 4 wzięła udział w sprawdzianie
na kartę rowerową. Egzamin przygotowała Pani
Elżbieta Kąkol przy udziale st. asp. Pana Zbigniewa Kołaka z Komendy Powiatowej w Mińsku
Mazowieckim - Wydział Ruchu Drogowego.
Uczniowie spisali się na medal.
WYCIECZKI
22 maja 2018 dzieci z oddziału „0” i z klas I i II
odwiedziły „Magiczne Ogrody” w miejscowości
Janowiec. Jest to miejsce pełne czarów, magii,
zamieszkałe przez niezwykłe istoty, umieszczone wśród pięknej, różnorodnej roślinności.
Moc atrakcji czekających na dzieci to wyzwania budujące pewność siebie i poczucie własnej
wartości. W dniach 4-7 czerwca uczniowie klas
IV - VII udali się na Zieloną Szkołę do Wisły. Zwiedzali m.in. Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki,
brali udział w górskim rajdzie rowerowym oraz
wspięli się na Czantorię. 13 czerwca wyruszyliśmy całą społecznością szkolną na wycieczkę
na Farmę Iluzji do Trojanowa. Organizatorami
tego wyjazdu była Rada Rodziców.
Anna Adamowicz

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
CYGANKA ZINTEGROWANA PRZEZ
TADEUSZA KOŚCIUSZKĘ I ORŁA BIAŁEGO

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Cygance kieruje serdeczne podziękowania za efektywną współpracę do Partnerów:
- Generała Jana Rydza Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
w Wesołej
- Pułkownika Mirosława Midziaka Dowódcy
Batalionu Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej –
naszego Opiekuna
- Żołnierzy 1.WBP, którzy wzięli udział w realizacji Biwaku Integracyjnego Dla Niepodległej
i Festynu Rodzinnego Mądrość zaklęta w bajkach
- Wolontariuszy Grupy Wschodni Patrioci/ Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Mazowsze
wraz z Prezesem Krzysztofem Krzemińskim
- Druha Mariusza Gańko, Druhów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Cygance wraz z Młodzieżową
Drużyną
- Pana Sebastiana Ciastonia Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku
Mazowieckim
- Funkcjonariuszy Patrolu Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
- Pana Andrzeja Kowalskiego Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie
- Pana Gustawa Muszkieta Przewodniczącego
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębem Wielkim
- Pani Ewy Szulim Właścicielki Zajazdu
Pod Dębem w Dębem Wielkim
- Zarządu Spółki Firmy Roger w Brzózem
- Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach
- Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Cygance
- Gości, Mieszkańców wsi Cyganka i Gminy Dębe
Wielkie.
3 czerwca był drugim dniem integracji w formie
Festynu Rodzinnego Mądrość zaklęta w bajkach,
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dębe
Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego i Wójta
Gminy Jakubów Pani Hanny Wocial oraz Patronatem Medialnym Tygodnika i TV CO SŁYCHAĆ?.
Festyn jest cykliczną formą integracji środowiska lokalnego Cyganki i mieszkańców Gminy
Dębe Wielkie oraz promocją Kościuszkowców
z Cyganki. Gości powitał Zespół Partnerów: Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły w Cygance,
Kapral Piotr Szuba Czołgista 1. WBP, Druh
Mariusz Gańko OSP Cyganka, Piotr Kukawski Wolontariusz Grupy Wschodni Patrioci oraz
trójka Uczniów Szkół biorących udział w integracji. Szkołę w Cygance reprezentował Szymon
Ostrowski, posiadający uzdolnienia sportowe.
Po wręczeniu podziękowań za efektywną
współpracę Partnerom i życzeniach Włodarzy Gmin, ze sceny nie schodzili już uczniowie
i nauczyciele. Teatr Szkolny Tabor zaprezentował spektakl teatralny Kopciuszek, w którym
zwycięża dobro i prawda. Dużą niespodziankę
na Dzień Dziecka przygotowała Kadra Pedagogiczna, która dedykowała Wszystkim Dzieciom
przedstawienie o Królu Maciusiu. Spektakl dedykowany był także, jako podziękowanie dla Pana
Rafała Janiszewskiego z Żoną Anną, Fundatorów
zajęć z robotyki dla uczniów. Ogromne zaskoczenie widoczne było na twarzach Uczniów, którzy
po raz pierwszy zobaczyli swoich Nauczycieli
na scenie. W trupie aktorskiej pod kierunkiem
Urszuli Brzost wystąpiły nauczycielki: wychowania przedszkolnego- Elżbieta Karwowska
– Król Maciuś i Monika Piekut-Mikita, Monika

Mróz nauczycielka muzyki i języka angielskiego,
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Danuta
Piotrkowicz, Katarzyna Krajewska, Bożena
Wolszczak oraz Monika Małopolska nauczycielka
języka polskiego i historii. Po prezentacji szkolnych talentów, swój potencjał zaprezentowali
Pancerniacy. Ośmioosobowy Oddział Żołnierzy
przedstawił realistyczną symulację walki wręcz
z wykorzystaniem noży i broni. Poziom umiejętności oraz pomalowane w barwy ochronne
twarze, wzbudziły respekt i podziw publiczności. Jednak największą uwagę przez cały czas
trwania festynu koncentrował na sobie Leopard
2A5, który od wczesnych godzin rannych zaintrygował mieszkańców. Gmina Dębe Wielkie jest
siedliskiem walk narodowowyzwoleńczych, ale
na szczęście przyjazd czołgu niemieckiej produkcji miał wyłącznie wymiar przyjaźni i pokoju.
Czołgiści z Wesołej skradli dużą część sympatii
uczestników festynu. Czerwcowe dwudniowe
przedsięwzięcie było interesujące dla społeczności szkolnej i lokalnej, która mogła do woli
zwiedzać wnętrze Leoparda, a nawet nim pojeździć. Imprezę zakończył recital w wykonaniu

Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
w Wesołej, Wolontariuszami z Grupy Wschodni
Patrioci oraz Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance. W sobotni poranek nawet deszcz
nie zniechęcił nas do marszu na orientację
w pobliskim lesie. Patrol Saperski 1.WBP wyposażony
w czujniki metalu zaminował puszkami coca coli
polanę, na którą natarło siedem 10-osobowych
zespołów uczniów z klas IV-VII. Każda z drużyn
nosiła nazwy ugrupowań partyzanckich, co było
pomysłem Wolontariuszy z Grupy Wschodni
Patrioci. To Oni także czekali na trasie marszu ze
stanowiskami historycznymi, przy których należało wykazać się wiedzą związaną z 100 rocznicą
Niepodległej. Kolejnym zadaniem było przejście
przez strefę skażenia, gdzie pod czujnym okiem
Wschodnich Patriotów dzieci zakładały OP1
i OP2. Druh Mariusz Gańko wraz z wraz Młodzieżową Drużyną czuwali nad rzetelnym przejściem
każdego etapu marszu. Nawet deszcz poddał się
widząc szczere zaangażowanie dzieci i dorosłych.
Po powrocie do bazy szkolnej w Cygance nastąpił
kolejny etap zadań przygotowany przez Żołnierzy

kie, teatralne z wykorzystaniem dużych lalek
z udziałem Urszuli Brzost z Teatru Pianka. Zajęcia z programowania Lego WeDo przeprowadziła
Bożena Wolszczak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Biwak zakończył konkurs muzyczny
o tematyce patriotycznej poprowadzony przez
Wolontariuszy Grupy Wschodni Patrioci. Zmagania muzyczne dodały wszystkim energii
po długim dniu pełnym wrażeń. Wschodni
Patrioci ufundowali okolicznościowe koszulki
dla dzieci, uczestników biwaku integracyjnego
oraz gry edukacyjne opracowane przez IPN.
Dzieci pod kierunkiem Moniki Mróz nauczycielki
muzyki podziękowały Wschodnim Patriotom –
śpiewem pieśni patriotycznych – za Ich wielkie
zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.
Wieczorny grill rozpoczął nieoficjalną część
integracji i partnerstwa trzech szkół Powiatu
Mińskiego i Powiatu Wyszkowskiego. Biwakowi
towarzyszyła kuchnia polowa przygotowana
przez Druhów OSP w Górkach. Środki finansowe
na ten cel przeznaczyła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co
serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo Pani Ewie Szulim Właścicielce
Zajazdu Pod Dębem za ufundowanie posiłków dla dzieci
biorących udział w dwudniowym przedsięwzięciu.
GMINNE ELIMINACJE XXXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
17 maja w sali multimedialnej OSP w Dębem
Wielkim odbyły się Gminne Eliminacje XXXV
Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela
Makuszyńskiego. Warunkiem wzięcia udziału
w Konkursie zorganizowanym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną, było przygotowanie tekstu poetyckiego i fragmentu prozy wybranych
autorów. Naszą Szkołę reprezentował Bartosz
Jackiewicz – uczeń klasy IV, który zaprezentował
wiersz Jana Brzechwy pt. Tydzień oraz opowiadanie Bruna Ferrero pt. Krąg radości. 23 maja
Bartek wystąpił w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mińsku Mazowieckim, w etapie powiatowym.
Zakwalifikował się do etatu wojewódzkiego. Gratulujemy!

Barbary Majewskiej i Radosława Laskowskiego
oraz występy artystyczne dzieci z Oddziałów
Przedszkolnych. Zrealizowany projekt jest niewątpliwą okazją prezentacji udanego przykładu
współpracy Szkoły Podstawowej w Cygance
z Żołnierzami 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Druhami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance, Wolontariuszami Grupy Wschodni Patrioci, Policją
w Mińsku Mazowieckim i Halinowie oraz Szkołami Partnerskimi. Zintegrował nas wspólny
cel – kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich, miłość do kraju oraz wzajemny
szacunek. To także zachęta do podejmowania
kolejnych wspólnych inicjatyw.
BIWAK INTEGRACYJNY DLA NIEPODLEGŁEJ
2 czerwca miał miejsce Biwak Integracyjny
DLA NIEPODLEGŁEJ skierowany do Uczniów:
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cygance, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Długosiodle i Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Jakubowie, pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego i Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial oraz Patronatem Medialnym
Tygodnika i TV CO SŁYCHAĆ?. Biwak DLA NIEPODLEGŁEJ był inicjatywą przy efektywnej
współpracy z Żołnierzami 1. Warszawskiej

1.WBP: kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
z wykorzystaniem fantomów i atrap ran bojowych, który przeprowadził Zespół Sanitariuszy.
Strzelcy Pancerni w bogato wyposażonym sektorze prezentowali z pasją uzbrojenie oraz swoją
cierpliwość przy symulatorach strzelniczych,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Na placu szkolnym do oględzin przez uczestników biwaku czekał ponadto wóz techniczny
z niezliczonymi metrami okablowania, niezbędnego do nawiązania łączności na polu walki, czy
podczas ćwiczeń poligonowych. W godzinach
popołudniowych dołączył do nas Patrol Ruchu
Drogowego oraz Funkcjonariusz na motorze służbowym. Jakież było zdziwienie, kiedy Policjant
zdjął kask i wysunęły się blond włosy kobiety.
Wyposażenie wozu dwuosobowego Patrolu
tylko na chwilę przyćmiło podziw do Policjantki
i mocy jednośladu będącego na wyposażeniu
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Po militarnych wyzwaniach przyszedł
czas na zmagania konkursowe i warsztaty
historyczne oraz plastyczne, które zrealizowali
z ogromnym zaangażowaniem Wolontariusze
z Grupy Wschodni Patrioci, od niedzieli posiadający swoją tożsamość, jako Stowarzyszenie
Odra-Niemen Oddział Mazowsze. Nauczyciele
ze Szkoły w Cygance zaproponowali dzieciom
szereg zajęć tematycznych: artystyczne, literac-

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK
ŚWIĘTO DZIELNYCH STRAŻAKÓW
W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana,
obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień
Strażaka. 11 maja na zaproszenie społeczności szkolnej przybyli na uroczystość Druhowie
i Druhna Ochotniczej Straży Pożarnej z Cyganki:
Ks. Proboszcz Zenon Wójcik – Kapelan Strażaków, Zbigniew Siporski – Prezes, Andrzej Gańko
– Naczelnik, Ewa i Mariusz Gańko – Opiekunowie
Drużyn: Dziecięcej i Młodzieżowej. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny
Strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie
życia, w podziękowaniu za gotowość niesienia
pomocy i poświęcenie, w myśl Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek. Dzieci otrzymały od
Strażaków odblaskowe opaski chroniące pieszego po zmroku. Ochotnicza Straż Pożarna
w Cygance ma już 53 lata, jest to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt,
organizacja społeczna, składająca się z grupy
ochotników, przeznaczona w szczególności do
walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami. Lokalni Strażacy
mają ponadto wielkie zasługi w tym, że powstała
szkoła w Cygance. Tworzyli Komitet Założycielski
oraz wykonali szereg prac na rzecz nowo wznoszonego w 2000 roku budynku.
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Na co dzień także chętnie przychodzą nam
z pomocą, i za to ogromne zaangażowanie serdecznie Im dziękujemy!
Z WIZYTĄ U KOŚCIUSZKOWCÓW W WESOŁEJ

25 kwietnia br. wybraliśmy się z wizytą do 1.
Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki w Wesołej. Wyruszyliśmy rankiem
sponsorowanym autokarem, a na miejscu czekał na nas ppłk Mirosław Midziak – nasz Opiekun
wraz z Żołnierzami z Batalionu Dowodzenia.
Delegacja Szkoły: uczniowie Aleksandra Ryżko
i Filip Piekut wraz z Pedagogiem Szkolnym
Danutą Piotrkowicz i Dyrektorem Szkoły Małgorzatą Wachowicz, miała spotkanie z gen.bryg.
Janem Rydzem Dowódcą Brygady, który wręczył
podarunek – ryngraf 1.WBP, mający już swoje
miejsce w gablocie pamiątek. Generał Jan Rydz
ciekaw był naszych działań edukacyjnych wokół

wspólnego Patrona oraz uszczegółowił współpracę, a ta zapowiada się niezwykle ciekawie.
Na ten moment nie chcemy jej przedstawiać, aby
stanowiła niespodziankę do naszych wspólnych
przedsięwzięć.
Uczniowie klas IV-VII wraz
z nauczycielami: Jackiem
Kaczorowskim i Marcinem
Sokołowskim odwiedzili
Izbę Pamięci oraz oddali
cześć poległym Żołnierzom w Islamskiej
Republice Afganistanu.
Brygada zaprezentowała
swoje uzbrojenie, wozy
bojowe oraz nowoczesny
wóz łączności z pola walki.
Ratownicy
medyczni
w mundurach dali pokaz
pierwszej pomocy, a Ich umiejętności przydały
się kilku uczniom…Najwięcej sensacji wzbudził Leopard 2A5, ale i tak wszystkie wnętrza
wyeksponowanych pojazdów zostały dokładnie
spenetrowane przez ciekawskie dzieci. Patrol
saperski zaprezentował swoje wyposażenie oraz
opowiedział ciekawostki z życia sapera. Bogato
wyposażone stoisko strzelców i mnóstwo różnorodnej broni zatrzymało na długo uwagę
uczniów. Pod uważnym okiem Żołnierzy każdy
mógł wziąć do ręki broń i przez chwilę poczuć
się strzelcem wyborowym. Militarny obraz
Brygady łagodziło mini zoo przy Kościele Garnizonowym, w którym przebywają lamy, owieczki

i mnóstwo ozdobnego ptactwa. Paw na widok
gromady dzieci przeszedł dumnie z rozłożonym
ogonem i znudzony wiecznym tłumem poszedł
na odpoczynek wraz z indykiem. Zaś zające
wszechobecne na trawnikach przypomniały
minione święta wielkanocne.
Wizyta była niezwykle udana, za co bardzo dziękujemy Generałowi Brygady Janowi Rydzowi.
Szczególne podziękowania kierujemy do
naszego Opiekuna ppłk Mirosława Midziaka oraz
Żołnierzy Batalionu Dowodzenia i Patrolu Saperskiego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Tadeusza Kościuszki w Wesołej.
OBCHODY 224. ROCZNICY
INSUREKCJI WARSZAWSKIEJ
Na zaproszenie Prezesa Polskiej Fundacji
Kościuszkowskiej dra Leszka M. Krześniaka
i Muzeum Niepodległości wzięliśmy udział w
uroczystych obchodach 224. Rocznicy Insurekcji Warszawskiej, w dniu 20 kwietnia br. Naszą
społeczność szkolną reprezentował Poczet
Sztandarowy: Jakub Roguski, Aleksandra Ryżko
i Kinga Piątkowska wraz z Pedagogiem Danutą
Piotrkowicz i Dyrektorem Szkoły Małgorzatą
Wachowicz. Pierwsza część obchodów miała
miejsce Za Żelazną Bramą, gdzie wysłuchaliśmy
rysu historycznego wydarzenia, a następnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Naczelnika wraz
z delegatami różnych Instytucji i Szkół oraz Żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im.
T. Kościuszki – naszych nowych partnerów do
współpracy. Część druga kontynuowana była

w Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta,
na którą przybyli Goście z Białorusi wraz z dr.
Leonidem Niestarczukiem. Prezes PFK zaprezentował swoją wizytę w Australii u podnóża Góry
Kościuszki, następnie Zespół FRAZA z Białorusi
zaprosił zebranych na piękny koncert instrumentalny. Spacer po Starówce zakończył naszą
wyprawę związaną z Patronem Szkoły.
187 ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM
W dniach 14 i 15 kwietnia 2018 roku społeczność
dębska czciła pamięć o bohaterach zwycięskiej
bitwy wojsk polskich dowodzonych przez gen.
Jana Skrzyneckiego nad rosyjskim korpusem
gen. G. Rosena. Poczet Sztandarowy w składzie: Marta Siporska, Aleksandra Ryżko i Jakub
Roguski, wraz z Opiekunem Bożeną Wolszczak
i Dyrektorem Szkoły, wziął udział w obchodach 187 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.
W sobotnie popołudnie odbyło szereg atrakcji historycznych, m.in.: dioramy historyczne
i rekonstrukcja bitwy z 1831 roku. Powołano
Komitet Historyczny, którego zadaniem będzie
pielęgnowanie tradycji małej Ojczyzny. Niedzielne obchody rozpoczęły się mszą św. oraz
uroczystościami na placu przed kościołem
i złożeniem wieńców pod pomnikiem gen. bryg.
Franciszka Sznajdego. Dziękujemy Rodzicom
Uczniów reprezentujących Szkołę za zaangażowanie.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.’
W rudzkiej szkole ze zdziwieniem spoglądamy
w kalendarz i, jak zwykle o tej porze, nie możemy
uwierzyć, że to już czerwiec i koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy juz
we wrześniu marzyli o chwili, gdy będzie można
planować kolejne wakacje, ale nawet najwięksi
optymiści nie spodziewali się, że nadejdzie tak
szybko i, że już od początku kwietnia...będzie
lato. Gdy za oknem pogoda wakacyjna, trudno
skupić się na nauce, a tu klasówka goni klasówkę, ciągle czegoś wymagają, o coś pytają.
Ciężkie jest życie ucznia!
Jest wielu uczniów, którym niestraszny koniec
roku, bo zdobywanie wiedzy jest dla nich przygodą i wielką radością. To oni reprezentują naszą
szkołę na licznych konkursach i zawodach sportowych. Gratulujemy : Piotrowi Seroczyńskiemu,
Wiktorii Fronczak, Piotrowi Redzie, Izabeli Kobzie,
Karinie Jarosińskiej, Małgorzacie Kwasiborskiej,
Mai Malesie, drużynie siatkarskiej chłopców
i dziewcząt, Mai Demianiuk, Wojtkowi Wieczorkowi, Maciejowi Leszczyńskiemu, Tomaszowi
Owsianko, Malwinie Linde, Jakubowi Miroszowi.
Wielkie brawa należą się uczniom i ich rodzicom
zaangażowanym w zbiórkę makulatury. Udało
się zebrać 6496kg. W akcji brały udział wszystkie
klasy. Bezkonkurencyjna okazała się klasa IVa,
gromadząc aż 1947 kg tego surowca i zajmując
I miejsce w rywalizacji klasowej. Niewiele mniej,
bo 1866kg zebrali uczniowie klasy IVb. Trzecie
miejsce przypadło klasie IIIb, która zgromadziła
642 kg.
Zwycięskie klasy i najbardziej zaangażowani
w zbiórkę uczniowie( tacy, którzy zebrali ponad

100kg) zostali nagrodzeni wyjazdem do Wioski
Indiańskiej w Dębem Wielkim.
O tym, że o Ziemię należy dbać i wykorzystywać
surowce wtórne przekonywali nas uczniowie
podczas obchodów Dnia Ziemi. Zaprezentowali
wtedy niezwykłe, bardzo atrakcyjne i wykonane
zgodnie z najnowszymi trendami mody stroje
z ekologicznych materiałów lub surowców wtórnych. Kreatywność projektantów zadziwiała,
a kreacje były tak wykonane, że trudno było
uwierzyć, że pochodzą np. z worków na śmieci
lub pianki do osłaniania produktów podczas
transportu. Spektakl przygotowany przez czwartoklasistów pobudzał do refleksji.
„ Małe piosenki o wielkich sprawach” - to tytuł
koncertu Orkiestry Dni Naszych. Słuchając utworów tego, lubianego przez naszych uczniów,
zespołu bawiliśmy się i uczyli, przypominając
sobie ważne życiowe prawdy. Artyści śpiewali
o przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwie. Mamy nadzieję, że tę wiedzę
nasi uczniowie przyswoili sobie śpiewająco.
Siódmoklasiści zadziwiają pomysłowością
przy realizacji różnorodnych projektów. Zgłosili
swój akces do konkursu Finansoaktywni. Misja:
Budżet. Ogarniamy wydatki! i stworzyli projekt
Ławeczka pod Słowikiem. Celem, który im przyświecał była aktywizacja seniorów i stworzenie
dla nich miejsca do spotkań i relaksu.
Sleeveface to kolejny projekt, który uczniom najstarszej klasy sprawił wiele radości, a widzów
zaskoczył(zainteresowanych odsyłamy do strony
internetowej naszej szkoły). Należało stworzyć
taką kompozycję zdjęcia osoby z okładką książki,
aby powstało złudzenie zespolenia czytelnika
z jego książkowym uosobieniem. Wkrótce zaprezentują też dokumentację akcji: „Jak nie czytam,
jak czytam” i pokażą, że zawsze i wszędzie można
znaleźć czas na lekturę i, że moda na czytanie nie
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przemija.

„ Podróże małe i duże
przez morze czy przez kałuże.
Naprawdę, czy też w zabawie,
w podróży zawsze jest ciekawie.”
O tym, że podróże kształcą wiemy
nie od dziś. Chętnie wyjeżdżamy,
by zdobywać wiedzę i umiejętności
poza murami szkoły. W ostatnim
czasie uczniowie klas III odwiedzili
Muzeum Bajek Baśni i Opowieści.
Wrócili pełni wrażeń i zachwyceni
mocą zaklętą w słowach. Pan Michał Malinowski
- kustosz tego niezwykłego muzeum - zachwycił
bogactwem języka, sposobem bycia, energią,
entuzjazmem, wiedzą i ciepłem bijącym z każdego słowa.
Trzecioklasiści i czwartoklasiści, już za dni parę,
wyruszą w Góry Świętokrzyskie, drugoklasiści
odwiedzą przepiękny Kazimierz Dolny, a uczniowie klas V - VII wrócili z podróży Piastowskim
Szlakiem. Po takich wyjazdach zostają pamiątki,
wrażenia, wspomnienia i wiedza, która tak przy
okazji i niepostrzeżenie dostała się do umysłów.
Wiele emocji i radości dostarczyło naszym
uczniom Święto Sportu zorganizowane z okazji

Dnia Dziecka. Dzięki Radzie Rodziców i Strażakom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, na czele
z komendantem panem Piotrem Wieczorkiem,
atrakcji nie brakowało, czas płynął bardzo
szybko, nikt nie był głodny, a wszyscy zadowoleni. Zwycięzcy otrzymywali słodkie upominki
i medale. Młodsze dzieci rozpoczęły dzień spotkaniem z panią policjantką, która opowiedziała
o pracy w policji oraz przypomniała zasady bezpieczeństwa oraz zaprezentowała również film
„Z Borsukiem Bezpieczniej”. Po dużej dawce
rad funkcjonariusza Borsuka, potężną dawkę
zabawy zaserwowali dzieciom strażacy. Nie
zapomnieli również o drobnych upominkach.
Gry i zabawy oraz grillowane kiełbaski
i inne pyszności dopełniły całości. To
był niezwykle udany Dzień Dziecka.
Zainteresowanych funkcjonowaniem
naszej placówki zapraszamy do śledzenia informacji na stronie szkoły,
a wszystkim czytelnikom życzymy pięknych i beztroskich wakacji i urlopów.

Elżbieta Zgódka

Z ŻYCIA SZKÓŁ

zoo

MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH
19 kwietnia 2018 r. braliśmy udział w pokazie
eko-mody, który został przygotowany przez
starszych kolegów ze szkoły podstawowej.
Zaprezentowaliśmy swoje umiejętności wokalne
w piosence pt. „Święto Ziemi” oraz stworzyliśmy
eko-plakat. Tematyka recyklingu nie jest nam
obca, wiemy w jaki sposób segregować odpady
i jak dbać o przyrodę. Również w kwietniu
w naszej szkole gościło kino sferyczne. Przenieśliśmy się w głąb oceanu, aby móc śledzić
opowieści małego żółwika. To była niepowtarzalna okazja do obejrzenia filmu w tak ogromnej
kopule. 26 kwietnia 2018 roku dzieci z naszego
przedszkola wzięły udział
w wycieczce do Warszawy, aby zwiedzić ogród
zoologiczny. Wyjazd okazał się wspaniałym
przeżyciem, napotkane zwierzęta wymalowały
uśmiechy na twarzy przedszkolaków. Pomimo
długich wędrówek i zwiedzania, dzieci bardzo
zadowolone wróciły do przedszkola. Za nami
obchody Konstytucji 3 Maja. W sali gimnastycznej w tym dniu rozbrzmiewały pieśni
patriotyczne. Maluchy z uwagą słuchały apelu.
Kolejnym jakże ważnym wydarzeniem był udział

w II Gminnym Konkursie Recytatorskim. Nasi
mali podopieczni po raz kolejny spisali się znakomicie podczas recytowania wierszy. Tematem
przewodnim była Polska Niepodległa. Każdy
z uczestników otrzymał niespodzianki i dyplomy.
Po części konkursowej przyszła pora na poczęstunek i wspólną zabawę. Z okazji Dnia Dziecka
nasze przedszkole wybrało się na wycieczkę
do Julianówki. W tym niesamowitym agroturystycznym zakątku, maluchy uczestniczyły
w warsztatach dotyczących wyplatanek z siana.
Każdy zabrał ze sobą do domu kogucika z siana.
Dzieci zapoznane zostały z balią i samodzielnie prały na tarze. Odwiedziły również mini zoo
i nakarmiły głodne kózki, a niesamowite długowłose króliki wprawiały każdego w zachwyt.
Po zwiedzaniu przyszła kolej na kiełbaski z grilla.
To był dzień pełen atrakcji i samych niespodzianek. 29 maja 2018 roku naszymi gości byli
Rodzice, z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki
przygotowały występy artystyczne. Były piosenki, tańce oraz teatrzyk w wykonaniu dzieci
starszych. Następnie zostały wręczone prezenty.
Mamy nadzieję, że w tym dniu dostarczyliśmy

GMINNE PRZEDSZKOLE W DĘBEM WIELKIM

Wraz z przyjściem pięknej wiosny i pogody, w życiu
naszych przedszkolaków wiele się wydarzyło. 3
kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci. To niepowtarzalna okazja, aby
porozmawiać z dziećmi o ich ulubionych bohaterach książkowych. W tym dniu wszystkie dzieci
mogły przynieść do przedszkola swoje ulubione
książeczki i opowiedzieć o nich swoim kolegom
i koleżankom. 5 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków zawitał do nas Pan Leśnik.
Na spotkaniu dzieci dowiedziały się o roli ptaków
w życiu człowieka oraz różnych ciekawostek o tych
podniebnych zwierzętach. Bardzo ważne było także
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom i zachęcenie do pomocy w ochronie
tych zwierząt oraz siedlisk, w których żyją. 9 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. W tym
dniu dzieci odpowiadały jak należy dbać o zdrowie.

Przypominaliśmy o zasadach higieny, prowadzeniu
zdrowego trybu życia. 10 kwietnia wysłuchaliśmy
koncertu muzycznego pt. ,,Królewna Śnieżka”. Prezentowanym instrumentem podczas spotkania
była wiolonczela. Przedszkolaki słuchały jej niezwykłego brzemienia oraz dowiedziały się wielu
ciekawostek o budowie instrumentu. 19 kwietnia
dzieci 3-4- letnie wyjechały do Mińska Mazowieckiego na przedstawienie pt. ,,Zaklęte granie”.
Spektakl dotyczył problemu spędzania przez dzieci
zbyt długiego czasu przed komputerem. Wszystkim naszym przedszkolakom bardzo podobało się
przedstawienie. 20 kwietnia z okazji Światowego
Dnia Ziemi w naszym przedszkolu odbył się pokaz
mody z recyklingu. Dzieci zaprezentowały przepiękne stroje wykonane przy pomocy rodziców
z różnych materiałów przeznaczonych do recyklingu. Gratulujemy pomysłowości i oryginalności

naszym gościom wiele radości i szczęścia.
Pogoda za oknami przepiękna, dlatego w najbliższych dniach zaplanowaliśmy przejażdżki
na kucykach. Zbliżamy się do końca roku przedszkolnego. Mamy nadzieję, że czas spędzony
w przedszkolu pozostawi po sobie szerokie
pasmo miłych wspomnień. Życzymy wszystkim
naszym podopiecznym słonecznych wakacji
i udanego wypoczynku a Rodzicom dziękujemy

za solidną współpracę, za pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, udział
w warsztatach oraz czynne włączanie się w funkcjonowanie naszej placówki.

projektantom mody. 27 kwietnia obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Tańca, w czasie którego
było mnóstwo atrakcji. Każda z grup zaprezentowała jeden taniec. Występy przedszkolaków
wywołały wiele pozytywnych emocji. Mali Tancerze przedstawili bardzo zróżnicowane i ciekawe
układy choreograficzne. Oglądający występy
nagrodzili uczestników gromkimi brawami. 8
maja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zostaliśmy zaproszeni przez Gminną Bibliotekę w Dębem
Wielkim na przedstawienie teatralne w sali OSP
pt. ,,Dziecko widzem i aktorem”. Dzieci obejrzały
przedstawienie interaktywne z etiudą marionetkową. Następnie mogły same spróbować swoich sił
na scenie. Atmosfera była bardzo gorąca, uśmiechy
towarzyszyły przez cały spektakl. Pani Dyrektor Alicja Zając złożyła życzenia wszystkim pracownikom
biblioteki w imieniu całego grona pedagogicznego
i dzieci z Gminnego Przedszkola. Na koniec dzieci
wręczyły Paniom bibliotekarkom upominki własnoręcznie wykonane. Tego dnia również odbył się
koncert muzyczny pt. ,,Spotkanie z klarnetem”. 9
i 10 maja z okazji Dnia Strażaka każda grupa przedszkolna wraz ze swoimi paniami wybrały się do
Remizy Strażackiej. Dzieci były bardzo zainteresowane. Podczas spotkania strażacy opowiedzieli
o swojej pracy. Przypomnieli zasady bezpieczeństwa oraz alarmowe numery telefonów. Największe
zainteresowanie jednak wzbudziły wozy strażackie
i przejażdżka jednym z nich. 11 maja obchodziliśmy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.
W tym dniu odwiedzili nas pracownicy Zakładu
Komunalnego i opowiedzieli o swojej pracy. Dzieci
zapoznały się ze sposobami oczyszczania wody,
oraz zrozumiały dlaczego potrzebne są takie działania. 16 maja w przedszkolu odbyła się zabawa

w kolory- ,,Biedroneczki są w kropeczki” – dzień
w kropki. Tego dnia nasze przedszkolaki zamieniły
się w biedroneczki. Czas spędzony w przedszkolu
upłynął wszystkim na wspaniałej zabawie. Oczywiście był również czas na naukę: liczenie kropek
na biedronkach oraz zajęcia plastyczne, podczas
których dzieci wyczarowały wiosenne biedronki.
22 i 25 maja przedszkole zorganizowało wyjazd
do „Kolorado” . W sali zabaw był czas na brykanie,
wspinanie, skakanie i śmianie się do woli. Przedszkolaki zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły
do domów. 28 maja odbył się II Gminny Konkurs
Recytatorski ,,Dzieci recytują dla Niepodległej”.
Nasze przedszkolaki wzięły w nim udział. Wszystkie
dzieci były bardzo dobrze przygotowane i przepięknie recytowały swoje wiersze. Reprezentanci
naszego przedszkola zdobyli następujące miejsca:
Grupa 3-4- latków: I miejsce- Joanna Niewińska, III
miejsce- Zofia Gańko. Grupa 5-6-latków: I miejsce
- Wiktoria Cieśluk, II miejsce- Antonina Turkowicz,
III miejsce - Bartosz Tkaczyk. Wszystkim dzieciom
gratulujemy odwagi i umiejętności recytatorskich.
Tego dnia obchodziliśmy także Dzień Samorządowca. Przedszkolaki odwiedziły Urząd Gminy,
aby przekazać na ręce Wójta Gminy Dębe Wielkie
najserdeczniejsze życzenia. 29 maja obejrzeliśmy
przedstawienie teatralne pt. ,,Perypetie księżniczki
Karolinki”. A następnego dnia w naszym przedszkolu odbył się pokaz pająków. Z niecierpliwością
oczekujemy następnych inspirujących wydarzeń,
o których będziemy informować w kolejnych
numerach Biuletynu.

Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

Agnieszka Skoneczna
Nauczycielka Przedszkola Gminnego

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

wisk różnojęzycznych. Teraz - dzięki najnowszym
badaniom i programom - staje się nowym standardem. Uczestnikami Programu są wszystkie
dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2017
i latach następnych, których jeden z rodziców
albo oboje rodzice albo opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
według miejsca zamieszkania na terenie gminy
Dębe Wielkie oraz wyrażą chęć przystąpienia
do programu. Prezent w postaci kompletnego
zestawu dla najmłodszych (0-4) Baby Beetles
– składającego się z płyt z DVD z historyjkami,
płyt CD z piosenkami, książeczek z obrazkami,

książeczek do kolorowania,
można odebrać nieodpłatnie
w Referacie Spraw ObywatelskichiWojskowychUrzęduGminy
Dębe Wielkie w pok. 31. Więcej
informacji o metodzie i zaletach
dwujęzyczności przeczytacie
Państwo na stronach www.dwujezycznedzieci.pl.
Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy
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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

