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Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie

Za nami pierwszy kwartał roku. Niestety marcowe nagłe ocieplenie spowodowało bardzo
trudną sytuację na drogach gruntowych. Zgromadzona w gruncie jesienią woda, w czasie
zimy zamrożona, „rozpuściła” nasze drogi.
Skala zjawiska była bardzo rzadko spotykana.
Przepraszam za utrudnienia i stres, wywołany nieprzejezdnością części dróg. Działania
na drogach zostały podjęte szybko ale liczba

DROGI NASZE DROGI

Kiedy piszę ten artykuł ich stan jest zadawalający
- około 50% dróg gruntowych jest po pierwszym
planowanym równaniu po okresie zimowym.
W ciągu następnych kilku dni to zadanie zostanie
przeprowadzone na wszystkich pozostałych drogach. Tak dobrze nie było niestety po pierwszej
odwilży. Sytuacja drogowa była bardzo trudna.
Drogi były kontrolowane całodobowo, również
w dni wolne od pracy. Pracownicy techniczni
udrażniali dojazd do miejscowości pracując
w niedzielę (11 marca 2018) prawie do północy,
tak żeby mieszkańcy mogli rano w poniedziałek
wyjechać z domu do pracy, szkoły, po zakupy
czy do lekarza. Przez kolejnych kilkanaście dni
pracownicy dokonywali napraw dróg pracując
kilkanaście godzin dziennie. Sytuacja pogodowa
była niepotykana przez ostatnich kilka lat. Nie jest
prawdą że na taki stan miała wpływ tylko budowa
wodociągu, bo uszkodzenia generalnie pojawiły
się tam gdzie tej inwestycji nie prowadziliśmy
w ubiegłym roku. Tu trzeba odnieść się do aury
jaka panowała na jesieni ubiegłego roku. Wrzesień był najbardziej mokry od dekady. Opady
w tym miesiącu przewyższały na naszym terenie
dziesięciokrotnie średnią z ostatnich dziesięciu
lat. Październik był niewiele lepszym miesiącem
pod względem opadów – było ich więcej około
40%-50% od średniej. Listopad z niewiele mniejszą ilością niż wrzesień do średniej. Grudzień
był też niewiele lepszy od uprzednich miesięcy.
Wówczas już pojawiły się problemy na drogach
gruntowych. Drogi były nasiąknięte a ziemia nie
była w stanie takich opadów wchłonąć. Sporadycznie już wtedy były problemy z dojazdem
do poszczególnych gospodarstw w niektórych
sołectwach. Zima zaatakowała późno ale swojego dokonała. Silny mróz bez osłony ze śniegu
a później nagła i głęboka odwilż spowodowały
złą sytuację na drogach w różnych miejscach
gminy. Górne warstwy gleby odmarzły, a dolne

zgłoszeń była tak duża, że naprawa kolejnych
odcinków dróg trwała około 2 tygodnie. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
administracyjnym i gospodarczym, którzy
po kilkanaście godzin dziennie przez ten okres
(włączając soboty i niedziele) pracowali aby jak
najszybciej usunąć awarie dróg. O tym, że sytuacja była wyjątkowa i nie była spowodowana
zaniedbaniem świadczą doniesienia o takich
samych problemach w innych gminach.
W bieżącym roku na materiał drogowy do
utwardzenia dróg gruntowych zostanie przeznaczone więcej pieniędzy. Plany na ten rok
obejmują roboty, w ramach bieżącego utrzymania, na 106 drogach przy użyciu 10,3 tys.
ton materiału. W pierwszej kolejności odtworzymy drogi uszkodzone w ubiegłym roku przez

dowywać oświetlenie uliczne. Lampy zostaną
zamontowane w 15 nowych miejscach oraz
wykonamy 10 nowych projektów oświetlenia
ulicznego.
W gminie dużo się dzieje w zakresie sportu i kultury. W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami
kolejnej inscenizacji Bitwy pod Dębem Wielkim 1831. Gminny Ośrodek Kultury realizował
tegoroczne obchody we współpracy ze stowarzyszeniami. Przedsięwzięcie uzyskało wysokie
dofinansowanie od sponsora. Realizacja z pewnością spodobała się widzom a dzięki zewnętrznym
środkom nie była kosztowna dla gminy.
pozdrawiam

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

„STOP pożarom traw”
trzymała zmarzlina, a woda gromadziła się
na drogach Drogi są w coraz lepszym stanie.
Zdecydowanie zmieniliśmy podejście do sposobu utrzymania dróg aby taka sytuacja już się
nie powtórzyła . W zgłoszeniach pojawiają się
żale, czy posądzenia, że zapomnieliśmy o danej
miejscowości, że zawsze jest na końcu kolejki
do prac, bo inni są lepsi, bo bliżej urzędu. Takie
głosy są absolutnie niezgodne z prawdą. Wszystkich traktujemy równo - jeśli kolejka do prac
zaczyna się od południowych miejscowości,
to kolejna kolejka od północnych, a kolejna od
środkowych Gminy. Przy żadnej akcji prowadzonej przez zespół techniczny na terenie Gminy
nie ma lepszych i gorszych mieszkańców. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje wyjątkowe,
wtedy na zasadach interwencji działamy szybko
i skutecznie tam, gdzie interwencja jest najbardziej potrzebna. Za każdym razem są to trudne
wybory a pod uwagę brana jest przede wszystkim liczba obsługiwanych przez daną drogę
mieszkańców. Zaistniałą sytuacją na drogach
w ostatnim okresie niektórzy z mieszkańców
Gminy byli zbulwersowani i oburzeni że w XXI
wieku natura nas pokonała. Bardzo podobna
sytuacja była też w sąsiednich Gminach - karetki
pogotowia nie dojeżdżały do wezwań i grzęzły w błocie. Na koniec mała dygresja, mając
poprawioną drogę szanujmy ją i jedźmy wolniej i bezpieczniej a jej stan będzie dla nas dłużej
zadawalający. Nie jesteśmy w stanie w ciągu
dwóch lub trzech dni wyrównać wszystkie drogi
gruntowe. Telefony ponaglające nas do działania (sprawdzamy je) nie są skuteczne jeśli nie
ma takiej potrzeby, prosimy o wyrozumiałość.
Odpowiednie utrzymanie stanu dróg gminnych
jest dla nas priorytetem.
Krzysztof Górnik

Specjalista ds. inwestycji i utrzymania dróg

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.
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budowę wodociągu.
Został właśnie rozsztrzygnięty przetarg
na budowę wodociągu w Górkach (fragment),
Teresławiu, Celinowie i Jędrzejniku. Roboty
powinny się rozpocząć w ciągu miesiąca. Aby
zminimalizować uszkodzenia dróg większość
odcinków będzie budowana przewiertem
sterowanym, co niestety podrożyło nieco inwestycję. Dzięki tej metodzie inwestycja będzie dla
mieszkańców mniej uciążliwa. Zachęcam do
jak najszybszego przyłączania się do już wybudowanego wodociągu w Olesinie, Cięciwie,
Cezarowie, Rysiu.
W fazie przetargu są nowe inwestycje drogowe.
Dużą niewiadomą są jednak ceny zaoferowane
przez wykonawców, które jak pokazuje praktyka
szybują w górę. Kolejny rok będziemy rozbu-
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W końcu nadeszła, tak długo wyczekiwana wiosna, a wraz z nią coroczny dylemat – wypalać czy
nie wypalać traw oraz pozostałości roślinnych
na łąkach i nieużytkach rolnych. Niestety, wśród
wielu ludzi wciąż bowiem panuje przekonanie,
że spalenie suchej trawy w sposób naturalny
użyźni glebę. Prawda jest tymczasem zgoła inna,
proceder ten w drastyczny sposób ją wyjaławia.
Ponadto, stanowi realne zagrożenie dla mienia,
zdrowia i życia. Wystarczy spojrzeć na statystyki,
aby uzmysłowić sobie jak poważne jest to niebezpieczeństwo.
W 2017 r. odnotowano w Polsce 125 892 pożary,
wśród których 38 634 były pożarami traw (w 2016
r. było ich 36 442). Stanowiło to 32% wszystkich
pożarów w naszym kraju. Spłonęło w nich ponad
13 tys. ha, co przyniosło straty w wysokości 10
397 000 zł. Niestety, w pożarach tych zginęły
także 2 osoby. I choć na przestrzeni ostatnich
7 lat jest to tendencja malejąca (w 2011 r. - 16
ofiar śmiertelnych, w roku 2016 – 6), to jednak
ta liczba i tak jest zbyt duża, bo ludzkie życie jest
przecież najcenniejsze.
Wypalanie traw, niesie ze sobą jeszcze inny problem, a mianowicie angażuje do działań tysiące
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strażaków, których pomoc może okazać się niezbędna przy innych zagrożeniach, jak chociażby
podczas wypadków drogowych. Warto więc
chyba zastanowić się, czy naszym bezmyślnym
działaniem nie narazimy kogoś na utratę życia.
Co robić, gdy jesteśmy świadkami pożaru?
Przede wszystkim nie panikować. Trzeba realnie ocenić zagrożenie i ostrzec osoby znajdujące
się w niebezpiecznej strefie. Natychmiast należy
również powiadomić straż pożarną dzwoniąc
pod numery alarmowe: 998 lub 112.
Pamiętajmy, że zakaz wypalania traw normują
akty prawne tj. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (art. 131 oraz art. 131,
pkt 12 ), a także ustawa z dnia 28 września 1991
r. o lasach (art. 30 ust. 3, pkt 3). Zabronione jest
ono kodeksem wykroczeń, który przewiduje
za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
Jeśli zaś wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub ludzkie życie
i zdrowie, kodeks karny przewiduje za ten czyn
karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Pomyśl więc, zanim zniszczysz własne lub co
gorsza, czyjeś życie!
dh Bogdan Romanowski
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ZAKŁAD KOMUNALNY w dębem wielkim
Jakość wody z wodociągu
gminnego- twardość ogólna
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przypomina, że woda przeznaczona do spożycia przez
ludzi pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody
w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 (wcześniejszy adres: ul. Powstańców 1E) podlega
następującym procesom uzdatniania:
-odżelazianie,
-zmiękczanie.

wody: Stopień twardości wody stopnie niemieckie mg CaCO3/l Przeliczanie jednostek twardości
wody: stopnie niemieckie [°n, °dH ] - 1 °n = 17,86
mg CaCO3/l
Przed zamontowaniem stacji zmiękczania
wody twardość ogólna wody w wodociągu
wynosiła 222 mg/l CaCO3 = 13,5 °dH. Dzięki
procesowi zmiękczania woda dostarczana
odbiorcom jest wodą miękką. Twardość wody
uzdatnionej podawanej do sieci waha się obec-

nych stężenie wapnia i magnezu w wodzie nie
powinno być zbyt niskie. W Polsce zaleca się, aby
twardość wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawierała się w przedziale 60 – 500
mg CaCO3/l, czyli zgodnie z normą jest to woda
od bardzo miękkiej do twardej (w/g Polskiej
Normy PN-ISO 6059:1999).
Zamontowany na Stacji Uzdatniania Wody
zmiękczacz wody składa się z trzech głównych
elementów. Są to:

Wymiana wodomierzy na wodomierze
przystosowane do zdalnych odczytów
Trwa wymiana wodomierzy na przystosowane do zdalnych odczytów w miejscowości
Dębe Wielkie. Dotychczas wymianą wodomierzy objęci zostali odbiorcy korzystający z wody
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Braci
Tabiszewskich, Kościelnej (od Kościoła do ul.
Złotej), 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.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
do mieszkańców w/w ulic, u których jeszcze
nie dokonano wymiany wodomierza, o kontakt
telefoniczny pod numerem 723-262-797 w celu
ustalenia terminu wymiany wodomierza oraz
wyposażenia go w system radiowy.
W najbliższym czasie rozpoczniemy wymianę
wodomierzy przy ul. Kościelnej (od przejazdu
kolejowego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej
i Batalionu Parasol).

Stacja zmiękczania wody

Możliwość wykonywania przyłączy
wodociągowych
w miejscowościach Olesin, Ostrów
Kania, Cięciwa, Cezarów i Rysie
Informujemy, że istnieje możliwość wykonywania przyłączy do nowo wybudowanej
sieci wodociągowej w miejscowościach: Olesin, Ostrów Kania, Cięciwa, Cezarów i Rysie.
W tym celu należy zgłosić się do siedziby Zakładu
Komunalnego w celu uzyskania warunków
technicznych do wykonania przyłącza wodociągowego. Zlecenie wydania warunków
technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej dostępne jest na stronie
www: zk.debewielkie.com w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Zakładu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 25-749-70-01 lub
25-749-70-02.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Zdrojowa 12 Widok z zewnątrz i wewnątrz budynku

Zmiękczanie ma na celu usunięcie z wody,
związków i substancji, które powodują, że woda
jest twarda. Twardość wody jest to cecha wody
określająca zawartość związków wapnia oraz
magnezu. Często możemy się spotkać z różnego rodzaju stopniami określającymi twardość
wody. Stopień twardości wody jest to jednostka
twardości wody. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody jest 1 mg CaCO3/l
– znana w literaturze jako stopień amerykański.
Poprzednio stosowaną jednostką był 1 miligramorównoważnik (mval) jonu Ca (lub Mg) na litr
wody. Stosowano również inne jednostki, takie
jak: stopnie niemieckie, angielskie i francuskie,
które różnie definiowano. W Polsce najczęściej
występowały stopnie niemieckie.
W tabelce poniżej znajduje się skala twardości
Stopień twardości wody

stopnie
niemieckie

Woda bardzo miękka

< 5,6

Woda miękka

5,6 - 11,2

Woda średnio-twarda

11,2 - 19,6

Woda twarda

19,6 - 30,8

Woda bardzo twarda

> 30,8

nie w granicach 89- 141 mg CaCO3/l w zależności
od wielkości poboru wody (co w przeliczeniu
na stopnie niemieckie daje wartość 5- 8odH).
Na twardość ogólną wody składają się przede
wszystkim rozpuszczone w niej jony wapnia Ca2+, Magnezu Mg2+ i wodorowęglany
HCO3-. Substancje te odkładają się na różnych powierzchniach mających kontakt z wodą
w postaci tzw. kamienia kotłowego - nieestetycznego, brzydkiego osadu, który w nadmiarze
może powodować uszkodzenia urządzeń AGD,
armatury i itp.
Jednocześnie musimy pamiętać, ze wapń
i magnez mają niezwykle istotne znaczenie
dla organizmu ludzkiego. Wapń bierze udział
w budowie kości oraz zębów. Niedobór wapnia
może powodować osteoporozę. Wapń wpływa
na pracę mięśni, przesyłanie
sygnałów nerwowych, koagumg CaCO3/l
lację krwi oraz reguluje pracę
< 100
serca. Natomiast magnez jest
istotny m.in. w budowie kości
100 - 200
i komórek, jak również pomaga
200 - 350
zachować równowagę sys350 - 550
temu nerwowego. Niedobór
> 550
magnezu powoduje nerwowość, rozdrażnienie i skurcze.
Dlatego ze względów zdrowot-

• Kolumna wypełniona złożem jonowymienny,
• Zawór sterujący pracą urządzenia,
• Zbiornik do wytwarzania i przechowywania solanki.
Do kolumny wypełnionej złożem jonowymiennym poprzez zawór sterujący dostaje
się twarda, nieuzdatniona woda. Następnie w centrach aktywnych złoża następuje
wymiana jonowa, podczas której rozpuszczone
w wodzie cząsteczki wapnia i magnezu powodujące twardość są zamieniane na nie
powodującetwardościjonysodu.Jesttokluczowy
etap proObniżenie prowizji przy wpłatach gotówkowych na rzecz Zakładu
Komunalnego w Banku Spółdzielczym
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim wyszedł
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów
i ustalił z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku
Mazowieckim, Oddział w Dębem Wielkim
przy ul. Strażackiej 3, obniżenie prowizji obowiązującej przy dokonywanych wpłatach
gotówkowych na rzecz Zakładu Komunalnego.
Informujemy zatem, że kwota prowizji została
obniżona do wysokości 0,3% wpłacanej
kwoty, minimalna kwota prowizji 3,50 zł.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH
GMINNy OŚRODeK POMOCY SPOŁECZNEJ w dębem wielkim
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE za maj 2018 r.).

Dofinansowanie inwestycji związanej z budową
przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane
jest mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie w formie
dotacji w kwocie 3500 zł brutto, gdzie brak jest
istniejącej lub projektowanej lub planowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.
Dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup i montaż
wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni
ścieków zgodnych z normą PN - EN 125663+A2:2013.
O dotacje mogą ubiegać się mieszkańcy po złożeniu wniosku. Wnioski są przyjmowane w urzędzie
gminy przez cały rok do wyczerpania środków.
Od 25 kwietnia 2018r. o dotacje mogą się ubiegać także nowi właściciele działek z terenu
gminy, jeśli złożą oświadczenie, że w ciągu roku
od otrzymania dotacji w zeznaniu PIT wskażą
jako miejsce zamieszkania gminę Dębe Wielkie ze
wszystkimi skutkami prawnymi zmiany miejsca
zamieszkania i zamieszkają w Gminie Dębe Wielkie.
Szczegóły Regulaminu określającego zasady

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe
Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Dębe Wielkie oraz wniosek wraz z załącznikami
są dostępne pod adresem: www.debewielkie.e-biuletyn.pl - w zakładce Ochrona Środowiska
– Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków.
Przypominamy także, że Wójt Gminy Dębe
Wielkie przyjmuje zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgłoszenia wymagają wszystkie oczyszczalnie
ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę,
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach
zwykłego korzystania z wód.
Natomiast budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym
w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii

I ALIMENTACYJNE

Przypominamy o konieczności niezwłocznego
informowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianach mających wpływ na prawo
do pobieranych świadczeń: zmianach w liczbie
członków rodziny czy uzyskaniu dochodu.
Uzyskaniem dochodu jest: zakończenie urlopu
wychowawczego, uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie emerytury,
renty itp., rozpoczęcie działalności gospodarczej,
uzyskanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,
uzyskanie stypendium doktoranckiego.
W przypadku uzyskania dochodu należy przedstawić dokument potwierdzający datę uzyskania
dochodu oraz jego wysokość z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu (np. jeżeli podjęto zatrudnienie od kwietnia 2018 r. to należy przestawić
zaświadczenie z zakładu pracy o dacie rozpoczęcia pracy oraz wysokości wynagrodzenia netto

Niepoinformowanie o w/w zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń,
a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Zachęcamy do odbierania świadczeń przelewem
na rachunek bankowy – to najszybszy sposób, by
otrzymać świadczenia bez oczekiwania na listonosza.
Istnieje możliwość założenia tzw. Rachunku
Rodzinnego, na który mogą być wpłacane
wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze
świadczeń rodzinnych, 500+ itp. – otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat i prowizji, brak
opłat za wydanie karty i wypłaty z bankomatów,
środki zgromadzone na takim rachunku nie podlegają egzekucji komorniczej. Szczegółowych
informacji udzielają placówki bankowe.

Miłosława Kaska
Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i alimentacyjnych
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finanse
Zadłużenie Gminy
Na ostatniej sesji Rada Gminy Dębe Wielkie podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu na budowę
wodociągu. W uchwale budżetowej planowano
zaciągnięcie na ten cel pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa pożyczki ma
tę przewagę nad kredytem, że po spełnieniu
pewnych warunków, Gmina może ubiegać się
o umorzenie części zobowiązania. Niestety,
z uwagi na zawirowania prawne, przekazywanie kompetencji między Funduszem Ochrony
Środowiska, a nowo utworzonym Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
na chwilę obecną w Województwie Mazowieckim instrument pożyczkowy nie jest dostępny.
Jeśli w ciągu roku pojawi się, Gmina zamieni kredyt na pożyczkę.
wykres nr 1

przeznaczyć kwotę 2.850.886 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Można by rzec,
że pieniądze te zamiast na spłaty, lepiej byłoby
wydać na inwestycje gminne. Fakty jednak są
takie, że te pieniądze zostały już dawno przeznaczone na inwestycje, z których mieszkańcy
od jakiegoś czasu korzystają. Gmina zaciąga
kredyty i pożyczki wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Pożyczone pieniądze nie są „przejadane”,
czyli wydatkowane na wynagrodzenia, czy inne
wydatki bieżące. Za pieniądze z kredytów i pożyczek powstały w ostatnich 3 latach:
2015 rok – wodociągi (3,4 mln zł pożyczki),
2016 rok – kanalizacja (0,6 mln zł pożyczki),
2017 rok – wodociągi (2,7 mln zł pożyczki),
przedszkole gminne (2,9 mln zł kredytu).
Obecnie opłaca się pożyczać pieniądze,
które wydatkuje się na inwestycje. Jeszcze
w 2012 roku oprocentowanie gminnych kre-

Relacja dynamiki wskaźnika zadłużenia do dochodów i
wydatków Gminy
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wskaźnik zadłużenia (zadłużenie do dochodów)

Analizując dane od 2004 r. (wcześniejszych analiz na potrzeby artykułu nie wykonano), gmina
stale wspomaga się zaciąganiem zobowiązań
długoterminowych (kredytów, pożyczek). Zadłużenie Gminy na koniec I kwartału bieżącego roku
wynosi tys18,3 mln. zł. Kwota wydaje się być bardzo wysoką, jednakże wskaźnik zadłużenia, czyli
relacja zadłużenia do osiąganych dochodów od
2010 r. stale utrzymuje się w przedziale 40-50%.
Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia oraz
wielkości dochodów i wydatków Gminy od 2010
r. obrazuje wykres nr 1.
Prawo finansów publicznych od 2014 roku
nie przewiduje czegoś takiego, jak maksymalny, czy dopuszczalny wskaźnik zadłużenia.
Obecnie jednym z mierników kondycji finansowej samorządu jest tzw. wskaźnik spłaty.
Gmina Dębe Wielkie nigdy nie przekroczyła
dopuszczalnego wskaźnika spłaty, a według
szacunków zawartych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej do roku 2029 również przekroczyć
go nie zamierza. W 2018 roku Gmina planuje

dytów wynosiło ponad 7%. Stopy procentowe
ciągle spadały. W 2014 roku Gmina Dębe Wielkie po raz pierwszy ogłosiła przetarg na kredyt,
w specyfikacji którego zawarła wymóg oprocentowania stałego (tj. niezmienny WIBOR na dany
dzień i stała marża do końca trwania umowy).
Banki dzwoniły z prośbą o poprawienie specyfikacji, gdyż wydawało im się, że to błąd. Nie
poprawiliśmy. Okazało się, że byli chętni do składania ofert. Wygrał bank oferujący kredyt na 5
lat z oprocentowaniem stałym 2,68%. Obecnie
najniższe oprocentowanie gminnego zobowiązania wynosi 1,89% (WIBOR 1,66% + stała marża
0,23%) do 2021 r. W tym okresie zauważamy
diametralny wzrost kosztów budowy gminnych
inwestycji. Kwoty oferowane Gminie w przetargach niejednokrotnie przekraczają wartość
kosztorysu inwestorskiego. Ceny, jakie płaci
Gmina za budowę wodociągów i dróg przedstawiono w tab. 1 i tab. 2.
Jak wynika z tabel, budowa kilometra wodociągów w 2017 roku była o 17% droższa, niż w roku

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Za nami kolejny rok wytężonej, samarytańskiej
pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Dębe Wielkie. Czas więc na krótkie podsumowanie działalności w 2017 r. jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w: Dębem Wielkim, Cygance,
Rudzie, Górkach i Jędrzejniku.
W zakresie działań ratowniczo-gaśniczych wspomniane OSP uczestniczyły w 125 zdarzeniach,
w tym m.in. przy 69 miejscowych zagrożeniach oraz
44 pożarach. W roku 2017 odnotowanych zostało
również 12 alarmów fałszywych. Z racji przynależności OSP w Dębem Wielkim do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, tylko strażacy z tej
jednostki brali udział przy 119 zdarzeniach, z czego
16 było wyjazdami poza teren gminy.
Profesjonalizm w akcji musi być zawsze podparty na dwóch głównych filarach. Pierwszym jest
specjalistyczne przygotowanie, poprzez udział
w różnego typu ćwiczeniach. Stąd też nasi strażacy
4

w roku 2017 uczestniczyli m.in.: w ramach „plutonu
powódź” w ćwiczeniach przeciwpowodziowych
w miejscowości Przewóz gm. Maciejowice, a także
w ćwiczeniach „HUTA 2017” w Dębem Wielkim zorganizowanych przez ZG ZOSP RP.
Drugim filarem profesjonalnego działania jest
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dlatego w ubiegłym
roku OSP w Dębem Wielkim wzmocniła bojową siłę
nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym wyposażonym w nowoczesny sprzęt do
ratownictwa technicznego, wysokościowego, chemicznego i wodnego. Obecnie jednostka posiada 5
pojazdów: lekki, 3 średnie i ciężki.
Ale nie samą działalnością operacyjną żyją
strażacy. Aktywnie działali także w obszarze prewencji, między innymi ćwicząc ewakuację szkół
podstawowych, Urzędu Gminy w Dębem Wielkim i przedszkoli. Podczas natomiast spotkań
z mieszkańcami gminy oraz z dziećmi i młodzieżą
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wykres nr 2

Skumulowane zadłużenie gminy Dębe Wielkie
na tle skumulowanej wartości inwestycji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu

o ponad 50 mln zł. (wykres nr 2.)
Podsumowując, im szybciej coś wybudujemy,
tym mniej za to płacimy. Bezsprzecznym jest
fakt, iż relacja kosztu pożyczanego pieniądza
do wzrostu kosztów inwestycji jest niewspółmierna. Dopóki oprocentowanie kredytów
będzie na niskim poziomie, Gmina kreując swą
politykę finansową będzie planowała zaciąganie
zobowiązań, gdyż inwestowanie tanio pożyczonych pieniędzy przyczynia się do poprawy
jakości życia mieszkańców tańszym kosztem.
Należy przy tym podkreślić, że władze Gminy
mają na uwadze bezpieczeństwo finansowe
budżetu gminnego i mimo rozpędu inwestycyjnego, zachowują procedury ostrożnościowe.
Wyrazem tego jest zarówno przeprowadzona
w 2017 roku z pozytywnym wynikiem kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

2014. Natomiast dla przetargu ogłoszonego
w bieżącym roku, cena ta jest aż 42% wyższa
niż 4 lata wcześniej. Jeszcze mniej korzystnie
wygląda relacja cen budowy dróg. Analizując
ceny wykonanych w ostatnich 3 latach odcinków
ulic: Krótkiej, Letniej i Szkolnej w Dębem Wielkim widzimy, że metr kwadratowy drogi w 2016
roku był 15% droższy, niż rok wcześniej. Jednak
w 2017 roku nastąpił tak znaczny wzrost cen,
że relacja do roku poprzedniego wyniosła już
144%. Ostatecznie w 2017 r. trzeba było zapłacić 282% ceny z roku 2015, czyli koszty budowy
dróg wzrosły prawie 3-krotnie. Wpływ na to ma
zapewne uwolnienie środków z budżetu UE
oraz ciągły postęp w budowie autostrad, w tym
bliskiej nam A2 do Terespola. Gmina Dębe Wielkie również czyni starania i pozyskuje środki
zewnętrzne.
tabela nr 1

Budowa wodociągów
Rok

Liczba km

Wartość inwestycji

Cena za km

2014

44,725

5 388 494 zł

120 481 zł

2017

23,042

3 250 000 zł

141 047 zł

2018

19,74

3 388 650 zł

171 664 zł

tabela nr 2

Budowa dróg
Rok

Liczba m. kw.

Wartość inwestycji

Cena za m. kw.

2015

2 533

377 057 zł

149 zł

2016

1 316

225 618 zł

171 zł

2017

1 013

424 519 zł

419 zł

Źródło: opracowanie własne na podst. cen uzyskanych w przetargach

Zadłużenie Gminy nominalnie wzrasta, jednakże
tempo wzrostu jest nieporównywalne do zwiększenia wartości inwestycji gminnych. Wielkość
skumulowanego zadłużenia Gminy na tle skumulowanej wartości wydatków inwestycyjnych
od 2010 r. obrazuje wykres nr 2. W tym okresie zadłużenie wzrosło o 10 mln zł, a inwestycje

Gminy, jak i opinie o planowaniu budżetu
i jego realizacji wydawane przez warszawską
Regionalnej Izbę Obrachunkową.

w szkołach, przekazywali im wiedzę na temat
zagrożeń pożarowych wynikających chociażby
z wypalania traw, czy też w ramach akcji „NIE dla
czadu” ze strony tzw. „cichego zabójcy” jakim jest
tlenek węgla.
Miniony rok w gminie Dębe Wielkie obfitował również w liczne wydarzenia kulturalne i sportowe,
w których uczestniczyli nasi strażacy ochotnicy
i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Wśród nich wymienić należy m.in.: zawody sportowo-pożarnicze, organizację gminnego Dnia
Strażaka, połączonego z obchodami 90-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim,
zabezpieczenie uroczystości święta Bożego Ciała,
przyjęcia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
procesji w 100. rocznicę objawień fatimskich,
akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
pikniku „Powitanie Lata”, wyścigu kolarskiego,
obchodów związanych z rocznicą powstania

listopadowego i bitwy pod Dębem Wielkim oraz
kampanią wrześniową z 1939 r. Przez cały rok
ściśle współpracowano z lokalnymi władzami
i instytucjami, w tym przy wykonaniu projektu
„Bądź świadom swoich możliwości”, jak również
przy współorganizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
Ubiegłoroczne dokonania strażaków ochotników z gminy Dębe Wielkie służą jednemu
podstawowemu celowi – bezpieczeństwu naszych
mieszkańców. Dlatego wspólnie z ratownikami
zawodowymi z Państwowej Straży Pożarnej, w myśl
zasady „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”,
zawsze są gotowi nieść ludziom pomoc, niejednokrotnie przy tym narażając własne zdrowie i życie.

Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

dh Bogdan Romanowski

kultura

GMINNA OLIMPIADA WIEDZY O GOSPODARSTWIE
DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZSTRZYGNIĘTA

27 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja
Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości. Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim we współpracy
z Terenowym Zespołem Doradczym w Mińsku Mazowieckim w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Dębe Wielkie przygotował dla 25 chętnych uczestniczek egzamin.

Przedstawiamy wyniki:
1. miejsce - Jadwiga Mankiewicz z Chrośli
2. miejsce - Hanna Brączek z Dębego WIelkiego
3. miejsce - Elżbieta Zagórska z Chrośli
Zwyciężczynie, jak i pozostałe uczestniczki olimpiady otrzymały z rąk Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego w asyście Dyrektora
GOK Anny Piotrkowicz i przedstawicielek MODR Anny Matyszczak i Gabrieli Dowjat - pamiątkowy
dyplom, nagrody główne za 3 pierwsze miejsca
oraz nagrody pocieszenia.
W przerwie sprawdzania testów, odbyło się
szkolenie pt. „Rośliny ozdobne do wiejskiego
ogrodu” przygotowane przez Annę Matyszczak.
Gościnny udział w wydarzeniu miał również Klub
Seniora, który pochwalił się swoimi pracami
z rękodzieła i zachęcił do dołączenia do klubu.
Dębska Olimpiada to nie tylko tematyczne
sprawdzenie wiadomości i rywalizacja, to również możliwość spotkania się kobiet w miłym
gronie, a także wymiana doświadczeń i czas
zagłębienia szerszej wiedzy na temat prowadzenia gospodarstwa domowego.
Dziękujemy wszystkim Paniom za udział,
a zwyciężczyniom Gratulujemy !!!
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

PRZYSTANEK HISTORIA

W dniach 3 i 4 marca 2018r. w Gminie Dębe
Wielkie odbył się projekt pod tytułem „Przystanek Historia” z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.
W sobotni wieczór w kameralnym klimacie w Sali
Multimedialnej OSP odbył się Wieczór Filmowy
z projekcjami dwóch filmów: Wilk – Zbigniew
Kruszelnicki oraz Tarzan – Ułan z Zawichostu.
W filmach przedstawione zostały dwie historie walecznego 22 – letniego młodzieńca, żołnierza
AK, podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego
oraz legendarnego żołnierza Wojska Polskiego,
partyzanta NSZ i AK, Tomasza Wójcika. Oba filmy
pokazały, że mimo tak trudnej i dramatycznej
sytuacji w jakiej się znaleźli, te dwie historyczne
postacie postawiły w swoim życiu wartości
patriotyczne ponad wartości doczesne.
Natomiast w niedzielne popołudnie w Kościele
Parafialnym w Dębem Wielkim odbyła się Msza Św.
za Ojczyznę odprawiona przez ks. proboszcza Sławomira Żarskiego oraz Koncert Muzyki Polskiej.

Wiemy, że muzyka chyba najlepiej wyraża uczucia, a polska muzyka klasyczna wzbudza w nas
poczucie dumy i łączy nas z naszą historią.
Wykonawcy tegorocznego koncertu:
Weronika Siwiak -wiolonczela,
Barbara Majewska - sopran
Julia Kalinowska - fortepian, śpiew.
Katarzyna Dołkowska - skrzypce
Marek Dołkowski - organy, śpiew
Na zakończenie słowo podziękowania dla artystów za występ, a mieszkańcom za obecność
skierował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Ponadto artyści otrzymali upominki
z rąk Dyrektora GOK Anny Piotrkowicz.
Dębskie koncertowanie to wspólna inicjatywa – Marka Dołkowskiego (pomysłodawcy),
GOK-u Dębe Wielkie oraz lokalnych artystów. To
taki nasz Wielki czas w naszej małej Ojczyźnie –
Dębem Wielkim.
GOK serdecznie dziękuje:
Wójtowi Gminy Dębe Wielkie za patronat,
ks. proboszczowi Sławomirowi Żarskiemu i Panu
Organiście Markowi Dołkowskiemu za współpracę, lokalnym artystom za piękny występ,
Powiatowi Mińskiemu za współprace przy
Kinotece, Strażakom OSP Dębe Wielkie za udostępnienie sali multimedialnej, a mieszkańcom
za wspólny udział w sobotnim i niedzielnym
przedsięwzięciu - jakim był „Przystanek Historia”
w Dębem Wielkim.
Pokaz filmów „Wilk - Zbigniew
Kruszelnicki” oraz „Tarzan - Ułan
z Zawichostu” podczas dębskiego
„PRZYSTANKU HISTORIA” odbyły
się jako część III Przeglądu Filmów
„Bohaterowie Wyklęci” w ramach
VI Obchodów Narodowego Dnia
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych
w powiecie mińskim pod honorowy
patronatem prezydenta RP Andrzeja
Dudy, organizowanych przez Fundację „Dziękujemy za Wolność”.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

w Klubie Seniora

W GOKowskim Klubie Seniora praca wre
Nie tylko przedszkolaki, dzieci szkolne czy młodzież w okresie przedświątecznym pracowała
twórczo nad ozdobami i akcentami świątecznymi.
Na cotygodniowych zajęciach z rękodzieła
w Klubie Seniora pod wodzą artystki Bożeny Woś
(aktualnie studentki Wydziału Seniora na Akademii Sztuk Pięknych) powstają również wspaniałe
rzeczy. Ostatnio królował decoupage m.in.
na serwetnikach, czy pudełkach na herbatę.

„Twórz z nami”, a w środy na zajęcia „Ruszaj się
z nami” na macie lub na spacerze.
Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy.
Jeśli jesteś Seniorką lub Seniorem i masz ochotę
aktywnie spędzić kilka godzin w miłym towarzystwie, a przy tym porobić coś ciekawego, to GOK
zaprasza w każdy wtorek na zajęcia rękodzieła

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

„SPACERY ZA MIEDZĄ na Wielkim Gościńcu Litewskim”
Tegoroczny marzec obfitował w kulturalne
wydarzenia GOK Dębe Wielkie. Oto kolejne,
które odbyło się 18 marca w Gościńcu Goździejewskim w ramach współpracy międzygminnej
(Dębe Wielkie, Halinów, Stanisławów) na Szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego - „SPACERY ZA
MIEDZĄ na Wielkim Gościńcu Litewskim” wernisaż wystawy fotografii ANETY MIKULSKIEJ
przy oprawie muzycznej: Agnieszka Niwińska bęben/baraban, Mateusz Niwiński – skrzypce.
Wystawę będzie można zobaczyć wkrótce – podczas majowej DębeNOCki.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

WIECZÓR MUZYCZNY

WIECZÓR MUZYCZNY pt. „Przybory i Wasowskiego Ballada o Rodzinie”
W niedzielne popołudnie 18 marca br. w Dębskiej OSP odbył się wyjątkowy koncert piosenek
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego
w wykonaniu grupy wokalno-teatralnej warszawskiego teatru „MUTACJA „ składającej się
z młodzieży, również tej dębskiej :-)
Koncert był doskonałą okazją do wysłuchania
bardzo znanych i popularnych utworów, które
bawią i wzruszają do dzisiaj.
Ponadto dla miłośników „Kabaretu Starszych
Panów” koncert był zaproszeniem do odbycia
sentymentalnej podróży, a dla młodszych słu-

chaczy przypomnieniem, że piosenka może
być dziełem szlachetnym i skończonym. Bo czy
utwory Przybory i Wasowskiego - tym bardziej
w wykonaniu grupy młodych ludzi - nie są niezbitym dowodem na to, iż dobre piosenki nigdy
się nie starzeją?
Dziękujemy OSP Dębe Wielkie za użyczenie Sali OSP.
GOK Dębe Wielkie we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Teatrem Amatorskim
MUTACJA

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim
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Sobotnia rekonstrukcja
W piękny słoneczny dzień od godz. 1200 na uczestników czekały dioramy rekonstrukcyjne oraz
warsztaty historyczne. Tuż przed 1500 został
przedstawiony przez Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego – nowo powstały
- Dębski Komitet Historyczny oraz dokonano
uroczystego podpisania Aktu. Cieszy nas fakt,
że pomysł komitetu, który zrodził się oddolnie
podczas spotkań roboczych przygotowujących
do rekonstrukcji ma swój początek.
Nastąpił wyczekiwany moment – rekonstrukcja - miejsce walki to park przy Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim. Na niewielkim wzniesieniu zrekonstruowany dwór – na

187 Rocznica
Bitwy pod
DEbem
Wielkim
,
relacja z obchodów 14-15 kwietnia 2018r.
Dębskie Obchody 187 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim to bez wątpienia żywa lekcja historii, która sprawiła, że każdy może znaleźć coś dla siebie,
może zobaczyć.. dotknąć.. odkryć ... poczuć tamten czas...
GOK Dębe Wielkie co roku rozwija inscenizację i atrakcje towarzyszące, nawiązując nowe kontakty, czy pozyskując coraz większe środki finansowe –
w tym roku projekt został współfinansowany przez Fundację PZU.
Dębska inscenizacja to coś więcej niż tylko wydarzenie – to przyjaźń, zaufanie, pomoc, ogrom pracy i przede wszystkim wspólna radość i zadowolenie.
oryginalnych fundamentach dawnego dworu
Państwa Tabiszewskich. Wspaniały pokaz rekonstruktorów w obliczu walki, ataku, obrony czy
poddania, plan był pełen akcji, napięcia, do tego
profesjonalna i ciekawa narracja Pana Macieja
Mechlińskiego ze Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”, a także efektowna pirotechnika,
stroje z epoki, repliki broni, armaty, konie.
W dębskiej inscenizacji bitwy brało udział ok.
100 osób z różnych grup rekonstrukcyjnych
z Polski: Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich
Fiński Pułk Strzelców Gwardii
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „ARSENAŁ”
Stowarzyszenie Nasza Historia
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warka
3 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
Stowarzyszenie GRH Pułk 4 Piechoty
Księstwa Warszawskiego
Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne
„CZWARTACY”
5 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
8 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
oraz Rekonstruktorzy z Białorusi i Rosji:
Wojenno-Historyczny Klub Dywizja Piechoty z Borysowa na Białorusi
w składzie: Witebski Pułk Piechoty, 50
Kompania Lekkiej Artylerii oraz Kompania

Partnerzy projektu:

Saperów.
Na zakończenie, wszystkie grupy rekonstrukcyjne utworzyły wspólny szpaler, aby uczcić
żołnierzy polskich walczących i poległych w dniu
31 marca 1831 roku pod Dębem Wielkim.

Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim serdecznie dziękuje Partnerom za współpracę

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Historyczno-Edukacyjne
im. 7 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
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WRZOSOWIANIE

harcerski oddział
w Mińsku Mazowieckim

kultura

Przy tak historycznej asyście, kwiaty przed
pomnikiem „czwartaków” złożył Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Mirosławem
Siwikiem oraz Przewodniczącym Młodzieżowej
Rady Gminy Dębe Wielkie Sebastianem Gańko.

Niedzielne obchody

15 kwietnia 2018 r. podczas niedzielnych uroczystości władze i mieszkańcy gminy Dębe
Wielkie, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
i zaproszeni goście wspólnie uczcili pamięć poległych za Ojczyznę żołnierzy pod dowództwem
generała Jana Skrzyneckiego
z 1831 roku.
W
obchodach
uczestniczył
Pan Poseł Czesław Mroczek,
Komendant
Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła, kadra
kierownicza Komendy Głównej
Żandarmerii Wojskowej, Komendanci warszawskich i mińskich
jednostek Żandarmerii Wojskowej,
przedstawiciel Komendy Powiatowej
Policji, przedstawiciel
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zaprzyjaźnieni
Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu
Mińskiego, Radni Rady Powiatu
Mińskiego oraz Radni Gminy Dębe
Wielkie , Sołtysi, Dyrektorzy Szkół
z gronem pedagogicznym oraz
uczniowie szkół gminnych i patronackich Żandarmerii Wojskowej.
Obchody uświetniły poczty sztandarowe z Gminnych Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Szkół z terenu gminy Dębe Wielkie
oraz poczet główny wystawiony
przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, poczet
organizacji kombatanckich i organizacji społecznych.
Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta Pamięci
Poległych w kościele pw. św. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim z artystycznym występem młodzieży
ze Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim. Następnie obchody przeniosły się na plac przed kościołem
przy pomniku gen.bryg. Franciszka
Sznajdego, gdzie w pierwszej kolejności nastąpił marsz powitalny,
następnie wciągnięta została flaga
i odegrano hymn państwowy. Jako
pierwszy zabrał głos gospodarz
imprezy - Wójt Gminy Dębe Wielkie
Pan Krzysztof Kalinowski, następnie
przemówienie wygłosił płk Hubert

Iwoła, odczytano również listy Posłów: Teresy
Wargockiej i Daniela Milewskiego. Po odczytanym Apelu Poległych, żołnierze z Kompanii
Honorowej Żandarmerii Wojskowej oddali salwę
honorową. Następnie złożono wieńce przed
pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę
powstania listopadowego stoczoną 31 marca
1831 r. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową
„Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”,
nastąpiło przegrupowanie poddziałów, przemarsz wojsk oraz defilada Kompanii Honorowej
Żandarmerii Wojskowej.

Gości na pokazy umiejętności, jakich nauczyli się
w swej macierzystej szkole, a wśród nich:
1. Pokaz musztry przygotowany pod kierunkiem
Pana Adama Drajkowskiego, instruktora Samoobrony
2. Pokaz dynamiczny pod kierunkiem Pana
Andrzeja Nowaka, byłego żołnierza Grom
3. Pokaz wyszkolenia sportowo – obronnego
pod kierunkiem Pana Adama Drajkowskiego.
Kandydaci zostali zaproszeni również na projekcję filmu promującego szkoły mundurowe PUL.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości
przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na uczestników czekał piknik żołnierski. Tradycyjnie
Żandarmeria przygotowała występ Orkiestry
Wojskowej, pokaz samochodów wojskowych
oraz symulatora jazdy 3d.
Dodatkowy punktem programu tegorocznych
obchodów był DZIEŃ OTWARTY I LO PUL DĘBE
WIELKIE
W rekrutacji uczestniczyli Uczniowie i Kadara siostrzanej szkoły Stowarzyszenia PUL - I LO PUL im.
111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Kandydaci
zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły i warunkami naboru na rok szkolny 2018/2019. Następnie
Uczniowie wołomińskiej mundurówki zaprosili

Tymczasem zapraszamy na TEST SPRAWNOŚCIOWY 18 MAJA O GODZ. 1400.
21 kwietnia 2018r. w ramach obchodów rocznicowych, odbyła się II edycja Wiosennego Marszu
na Orientację organizowanego w lasach powiatu
mińskiego przez Harcerski Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim – RELACJA W NASTEPNYM
BIULETYNIE

Anna Piotrkowicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

serdecznie dziękujemy partnerom
Żandarmeria Wojskowa - współorganizacja niedzielnych obchodów, Organizacje pozarządowe, które od pierwszej
edycji rekonstrukcji nas wspierają w działaniach: Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im.7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”, Fundacja AKOMODACJA
Występ artystyczny o tematyce historycznej podczas Mszy Św.: Szkoła Podstawowa im. WBK w Dębem Wielkim
Zabezpieczenie: OSP z Dębe Wielkie, Wyżywienie:️Stowarzyszenie Wrzosowianie,️OSP
Górki, opieka medyczna Przychodnia Centrum w Dębem Wielkim
Użyczenie pomieszczeń hali sportowej, mebli:️GOSIR Dębe Wielkie,️Szkoła Podstawowa im. WBK w Dębem Wielkim
Budowa atrapy dworu:️ pracownicy administracyjni Urzędu Gminy Dębe Wielkie, Turystyczna Impreza na Orientację
PTTK - II BaZIno w Chrośli: Harcerski Oddział PTTK Mińsk Mazowiecki,
Wolontariat Młodzieżowy, Wolontariat „Otwarte Serce”, Młodzież mundurowa PUL - I LO PUL
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,

zapraszamy na TEST SPRAWNOŚCIOWY
18 MAJA O GODZ. 14.00
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / kwicień 2018

7

kultura

WEEKEND NA OBCASACH

TO wyjątkowe „wydarzenie z obcasem” skierowane do KOBIET zorganizowane zostało przez
GOK Dębe Wielkie we współpracy z wyjątkowymi osobami w różny sposób związanymi
z Gminą Dębe Wielkie. Nic nie było przypadkowe
– termin w okolicach „Dnia Kobiet”, jak również
jego trzydniowa edycja od piątku do niedzieli,
czy szeroka tematyka. Organizatorowi zależało,
żeby każda kobieta mogła znaleźć czas, znależć
coś dla siebie.
PIATEK – klimatyczny nastrój i HIGH HEELS – czyli
chodzenie na szpilkach, taniec, a prowadzący
to charyzmatyczny instruktor Patryk Rożniecki
– choreograf, tancerz, pedagog, finalista II edycji „YOU CAN DANCE - Po prostu tańcz” w 2008r,
dorobek artystyczny to m.in. „Upiór w Operze”
czy „Chopin musi umrzeć”, można go również
zobaczyć w Teatrze Polonia czy Capitol.
SOBOTA – przedpołudniowy wykład oraz warsztaty spokoju i równowagi na macie, czyli joga,
w tym szereg zajęć: anti-aging, joga twarzy,
odpoczynek dla nóg, ulga dla kręgosłupa, czy
jak sobie radzić ze zmęczeniem psychicznym
i stresem. Prowadząca to Edyta Matejko-Paszkowska, instruktorka z ogromnym „jogowym”
wykształceniem i doświadczeniem, uczyła się
w m.in. Korei oraz w najbardziej prestiżowych
uczelniach.
NIEDZIELA – Po piątkowej pewności siebie
i sobotniej równowadze, niedziela była czasem
twórczym z mocą atrakcji i z nietuzinkowymi

osobami. Można było skorzystać z fachowej
porady dotyczącej kosmetykologii, makijażu,
fryzury, czy zainspirować się i zrobić własne naturalne kosmetyki. Odbyło się również losowanie,
które wyłoniło dwie kobiety do przeprowadzenia
pokazowej metamorfozy – makijażu i fryzury.
Nasi niedzielni goście to:
Alicja Górecka – mieszkanka, profesjonalna
makijażystka „SEPHORA” pracująca na marce
Marc Jacobs Beauty, makijażystka Teatru Polskiego w Warszawie, aktywnie uczestnicząca
w wielu pokazach,
Aneta i Eryk Szczęśni – małżeństwo, mieszkańcy

Krasomówcze zwycięstwo Wojtka Nowaka

i właściciele mińskiego Studia Fryzjerskiego
ASZE, aktywnie uczestniczący w wielu pokazach
w Polsce i zagranicą m.in. MISS POLSKI, MISS
SUPRANATIONAL, w swoim studio nie tylko
świadczą usługi fryzjerskie, również przeprowadzają metamorfozy.
Magdalena Gańko – geolog, współpracuje
z gminą, a jej pasją jest natura, którą się nie tylko
zachwyca, ale również z niej korzysta. Zaczęła od
prostych mydełek , po kremy i inne kosmetyki,
czy środki czystości. Lubi być naturalna i mieć
wokół siebie jak najwięcej natury.
Anna Cyrny – mieszkanka, kosmetyczka warszawska, mówi o sobie, że dostała talent, który
stara się rozwijać i wykorzystywać jak najlepiej,
ma wyjątkowo wrażliwe dłonie, stawia na naturalność, zaufała jej niejedna gwiazda – m.in.
Edyta Górniak, DODA,
Ponadto nasze mieszkanki przygotowały ciekawe stoiska:
Dermokosmetyki- Agnieszka Noszczak
Zdrowie - Magda Adamiec
Malowanie buziek - Justyna Dębska
Dopełnieniem spotkania były oczywiście babskie
rozmowy przy kawce, tej zwykłej i naszej dębskiej.
Gmina Dębe Wielkie ma na swoim terenie wiele
ciekawych osób, które zamieszkują ją lub w niej
pracują oraz są chętni i gotowi wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności. A cudowne
uczestniczki, które tak licznie przybyły (ok 200
kobiet ) pokazały, że są otwarte i chętne do
wspólnej integracji.
GOK Dziękuje Partnerom i Gościom za życzliwość, zaufanie i przesympatyczną współpracę
w projekcie, a właścicielom użyczonych obiektów – Druhom OSP Dębe Wielkie za salę
Multimedialną OSP, Dyrekcji Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim za salę gimnastyczną, a ZAJAZDOWI POD DĘBEM za użyczenie stolików.
PRACUJEMY NAD KOLEJNYM SPOTKANIEM ...
Anna Piotrkowicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

mazowiecki produkt lokalny
Jedzenie to czysta kultura, a w historii kulinariów są całe nasze dzieje…. poszukajmy wspólnie
tych niezapomnianych smaków … dębskich smaków
Dnia 6 marca 2018 r. odbyło się spotkanie zor- kiego w Warszawie
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Buttitta – podróżniczka kulinarna,
w Dębem Wielkim we współpracy z Urzędem italianistka, antropolożka kultury,
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Katarzyna Sobieska – Dyrektor LOT Wielki Gościktórego tematem był mazowiecki produkt niec Litewski
lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadze- Karolina Stańska – przedstawicielka Polskiej Izby
nie na listę Produktu Tradycyjnego.
Produktu Regionalnego i Lokalnego O/Mazowiecki
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
Gabriela Dowjat – przedstawicielka MazowiecKrzysztof Zaniewski – przedstawiciel Urzędu kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Mińsk
Marszałkowskiego Województwa Mazowiec- Mazowiecki
8
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Wojtek Nowak - uczeń dębskiej podstawówki,
pisaliśmy o nim nie raz, wielokrotny laureat
nagród w konkursach recytatorskich i krasomówczych, w tym roku „Roku dla Niepodległej”
zajął upragnione i zasłużone I miejsce w XIV
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów !!!
Oto fragment oracji pt. „Józef Piłsudski- na czym
polegał fenomen popularności marszałka”
„Drodzy słuchacze!
Podsumowując, pragnę podkreślić, że po to, by się
z wami spotkać i odpowiedzieć na pytanie, na czym
polegał fenomen popularności Piłsudskiego, przyjechałem do was kz „mojej małej ojczyzny”- Dębego
Wielkiego, miejscowości położonej nieopodal Sulejówka. Zapraszam was wszystkich do mojej gminy,
gdzie w jednej z miejscowości- Ostrów- Kani mieszkała rodzina adiutanta Piłsudskiego - Janusza
Olszamowskiego.
Odwiedźcie też miasto marszałka! Nie zapomnijcie
złożyć wiązanki z biało- czerwonych kwiatów pod jego
pomnikiem. Siądźcie na ławeczce i weźcie udział
w „Lekcji historii”, bo tak zatytułował monument jego

autor. Podsłuchajcie, co „Dziadek” opowiada swojej
córce Jadwidze trzymającej w ręku samolot, przyszłej
pilotce spitfire’a oraz młodszej, Wandzie. Może gawędzi o ukochanych legionistach, może układa w ich
towarzystwie ukochanego pasjansa, popijając ze
szklanki mocną herbatę z dużą ilością cukru, a może
po prostu opowiada im baśnie, w których dobrzy
zostają nagrodzeni, a źli ukarani…”
Anna Piotrkowicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

Z życia MRG Dębe Wielkie

9 marca 2018 r. – zorganizowaliśmy szkolenie
na które również zaprosiliśmy przedstawicieli
samorządów uczniowskich szkół w terenu gminy
Dębe Wielkie . Zgodnie z zamysłem, z jednej
strony – przekaz fachowej wiedzy samorządowej,
dobre praktyki, z drugiej warsztaty integracyjne pomiędzy młodzieżą MRG i Samorządów
Uczniowskich, były doskonałym czasem „burzy
mózgów” młodzieży w kierunku wspólnych
działań na rzecz Gminy Dębe Wielkie. Serdecznie dziękujemy Samorządom Uczniowskim
za poświęcony czas i aktywność współpracy:
SP Dębe Wielkie: Magda Linde, Aleksandra
Ciszkowska, SP Górki: Nicola Lewandowska,
Izabela Wąsik, opiekun: SP Ruda: Natalia Sasin,
Aleksandra Górecka, SP Cyganka: Piotr Szuba,
Damian Foryś. Młodzi Radni Gminy Dębe Wielkie
z Przewodniczącym Rady Sebastianem Gańko
i opiekunem MRG Anną Piotrkowicz
5 kwietnia 2018r. - delegacja Młodzieżowej
Rady Gminy Dębe Wielkie w składzie: Sebastian
Gańko , Aleksandra Sasin i Michał Szczygielski
wraz z Opiekunem Anną Piotrkowicz, jako reprezentanci województwa mazowieckiego wzięli
udział w Międzywojewódzkiej Konferencji MłoMarcin Szulim – przedsiębiorca, właściciel
„Zajazdu pod Dębem Wielkim”
Ruta Zofia – Prezes Stowarzyszenia „Wrzosowianie” z Paniami „Wrzosowiankami”
Klub Seniora Sekcji GOK z instruktorką Bożenną Woś
Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, historię Dębskiej Kawy Żołędziówki opowiedziała Dyrektor
dębskiego GOK-Anna Piotrkowicz, natomiast
fachowym słowem dotyczącym produktów
lokalnych i tradycyjnych podzielił się Krzysztof
Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego.
Na zakończenie spotkania odbyła się również
degustacja lokalnych i tradycyjnych produktów
mazowieckich – m.in. sójki mazowieckiej Anny
Kotuniak, czy sera podpuszczkowego dojrzewającego Honoraty Cieślak, bułek wrzosowianek
naszych dębskich Pań „Rzosowianek” i wiele
innych smacznych, zdrowych produktów pozyskanych i przygotowanych przez Bogusławę
Retkowską z Gościńca Goździejewskiego.
Wspólną konsumpcję i rozmowy w kuluarach
uświetnił gościnny występ pań ze Stowarzyszenia „Wrzosowianie” .
GOK Serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za wspaniałą atmosferę, chęć
współpracy i tak liczne przybycie. Kolejne dzia-

dzieżowych Rad w Gliwicach pod Honorowym
Patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Głównym
tematem tej konferencji była wymiana doświadczeń, dialog między Radami, nawiązanie
współpracy i wspólnych działań oraz omówienie
autorskiego programu „DeSMOGito”, który ma
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery. Prezentacje o dębskiej MRG przedstawił
przewodniczący - Sebastian Gańko.
15 kwietnia 2018r.– udział Przewodniczącego
MRG Dębe Wielkie w spotkaniu Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem
Glińskim w Mińsku Mazowieckim
28 kwietnia 2018r. - Finał akcji BĄDŹ EKO !!!
Bądź z NAMI !!!
MRG w Dębem Wielkim

łania wkrótce. Zatem zapraszamy do śledzenia
informacji
Anna Piotrkowicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

kultura

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w dębem wielkim
RELACJA Z ELIMINACJI GMINNYCH
KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY WARSZAWSKA SYRENKA
Dnia 19 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dębem Wielkim odbył się etap
gminny 41 edycji konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. Organizatorem konkursu
jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy oraz organizatorzy lokalni czyli szkoły, biblioteki publiczne,
ośrodki kultury. Istotą Konkursu jest pobudzanie
aktywności artystycznej, ujawnianie młodych
talentów recytatorskich, ale również wyrobienie
nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa – klasy 0 – III
Julita Chomka ze SP w Rudzie
Piotr Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa – klasy IV – VI
Wojciech Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa – klasy VII – VIII
Michalina Woźnica ze SP w Dębem Wielkim
Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom
dzieci ze SP w Dębem Wielkim, SP w Górkach,
SP w Rudzie za piękne przygotowanie dzieci do

konkursu. Jednocześnie miło nam poinformować, że Piotr Nowak zdobył I miejsce w kategorii
klas 0-III w eliminacjach powiatowych Konkursu
Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży WARSZAWSKA SYRENKA i będzie reprezentował
Powiat Miński w Finale, który odbędzie się
Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2
w dniach 14-15 kwietnia 2018.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki
za FINAŁ!
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki
OSP w Dębem Wielkim za użyczenie sali multimedialnej.
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
zbior ów bib liote c znych 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

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / kwicień 2018

9

sport

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie
25 lutego 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbyła się kolejna już edycja Turnieju Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Organizatorem tegorocznych zawodów był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Do wspólnej rywalizacji przystąpiło 12 zespołów, były to m.in.: „Osiedle Brzozowa”, „Ju-jitsu
Ruda”, „Walencja” z okolicznego Walercina, Młodzież z Gimnazjum, a oprócz tego cztery drużyny
składające się z zawodników GLUKS Płomień
Dębe Wielkie, czy też Dębskich odbojów. Warte
podkreślenia wydaje się fakt, że zgodnie z regulaminem rozgrywek w skład każdej z drużyn
mogło wejść maksymalnie dwóch zawodników
z poza naszej gminy.
Tuż za podium uplasowali się zawodnicy „Walencji”. Na najniższym stopniu podium stanęli „Sami
Swoi”, przed nimi największa niespodzianka tur-

nieju- MBM, a „złoto” drugi rok z rzędu przypadło
drużynie „Dzieci Henryka”.
Organizatorzy w tym roku pamiątkowymi statuetkami nagrodzili najmłodszego zawodnika
turnieju, którym został: 15-sto letni Rabczewski
Bartłomiej (Boars) oraz najbardziej doświadczonego zawodnika rozgrywek, którym został
Mirosław Garbecki (Łubu Dubu).
Królem Strzelców w tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie został
Bartłomiej Woś z drużyny MBM, a najlepszym
bramkarzem: Kamil Dróżdż z teamu Sami Swoi.
Zaszczytne miano najbardziej wartościowego
zawodnika turnieju przypadło drugi rok z rzędu
Daniem Matwiejczyk z Dzieci Henryka.
Medale, puchary oraz statuetki ufundowane
z kasy gminnego GOSiR-u zwycięzcom wręczali:
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,

Przewodniczący
Rady Gminy Mirosław Siwik oraz
Dyrektor GOSiR
Rafał Wtulich.
Podziękowania
przy organizacji
imprezy należą się:
- Druhom OSP,
którzy bacznie
czuwali nad bezpieczeństwem
uczestników.
- Paniom, ze stowarzyszenia Wrzosowianki, które
zadbały o pełne brzuchy naszych zawodników.
- Panom: Janowi Książkowi, Stefanowi Siporskiemu, Henrykowi Smudze oraz Mieczysławowi
Popisowi za pomoc przy organizacji turnieju.

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

Dębska Halowa Liga Zimowa - podsumowanie

To co dobre szybko się kończy – tak w jednym
zdaniu można podsumować drugą edycję Dębskiej Halowej Ligi Zimowej. Cykl czterech kolejek
rozgrywek dobiegł końca 10 marca 2018. Piłkarskie zmagania odbywały się oczywiście
w dębskiej hali sportowej, którą szczelnie podczas każdej kolejki wypełniali młodzi piłkarze
wraz z rodzicami mocno trzymającymi kciuki

za swoich faworytów.
Organizatorem
przedsięwzięcia był KS Jedenastka
oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim,
a nad koordynacją całości czuwali: Rafał Błażejewski – trener
w KS Jedenastka oraz Rafał
Wtulich – Dyrektor GOSiR.
W tegorocznej edycji o medale
i puchary walczyło 6 drużyn
w kat. dzieci z roczników 2007/2008 oraz kolejne
6 z kat. 2010 i młodsi.
Na czele tabeli drużyn 2007/08 z wynikiem 41
punktów stanęli gospodarze rozgrywek: KS
Jedenastka, drudzy okazali się APN Mińsk Mazowiecki z 27 oczkami na koncie, a na najniższym
stopniu podium stanął zespół Jutrzenka Cegłów
ze stratą zaledwie 1 punku do drugiego miejsca.

rozgrywki tenisa stołowego
w ramach XIX Powiatowych Samorządowych Igrzysk
24 marca 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim zorganizowane zostały rozgrywki tenisa
stołowego w ramach XIX Powiatowych Samorządowych Igrzysk.
W ramach organizacji tegorocznych Igrzysk
włączył się również Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim, który był organizatorem tegorocznych tenisowych zawodów.
Ponad 20 zawodników reprezentujących barwy
różnych jednostek samorządowych z terenu
powiatu Mińskiego wzięło udział we wspólnej
rywalizacji. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: Mężczyźni OPEN oraz Kobiety OPEN.
W kat. OPEN Kobiet, drugie miejsce zajęła Alek-

sandra Woźniak (gmina Jakubów) zaś najlepsza
okazała się Eliza Kondej- Paź z 23BLT,
Wśród Panów na najniższym stopniu podium
stanął Sikora Tomasz (23BLT), przed nim wieloletni propagator tenisa stołowego Mirosław
Krusiewicz (Gmina Mińsk Maz.) a bezkonkurencyjny okazał się Niewiarowski Andrzej (23BLT).
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Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

Wśród zmagań zawodników z roczników 2010
i młodszych bezkonkurencyjny okazał się APN
Mińsk Mazowiecki z 48 punktami na koncie, drudzy KS Jedenastka (45 punktów) , za nimi zaś
z dorobkiem 28 punków, Mińscy Chapionsi.
W ramach podsumowania rozgrywek, każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal
za udział w lidze. Pierwsze trzy zespoły w każdej z kategorii dodatkowo nagrodzone zostały
pucharami. Przyznano także kilka nagród indywidualnych, pamiątkowe statuetki zgarnęli: Adam
Matejak (KS Jedenastka A)- został najlepszym
bramkarzem rozgrywek, najbardziej wartościowym graczem zaś Wiktor Foryś (APN Mińsk Maz.)
Nagrody zostały współfinasowane z kasy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Całościowe wyniki po czterech kolejkach:
I. Dzieci z rocznika 2007/2008
1. KS Jedenastka A 53p.

2. APN Mińsk Mazowiecki 27p.
3. Jutrzenka Cegłów A 26p.
4. Jutrzenka Cegłów B 25p.
5. KS Jedenastka B 20p.
6. Tęcza Stanisławów 17p.
Najlepszy zawodnik: Wiktor Foryś (APN Mińsk Maz)
Najlepszy bramkarz: Adam Matejak (KS Jedenastka A)
II. Dzieci z rocznika 2010 i młodsi:
1. APN Mińsk Maz. 48p.
2. KS Jedenastka A 45p.
3. Champions Mińsk Maz. 28p.
4. UKS Dąbrówka 21p.
5. Tęcza Stanisławów 19p.
6. KS Jedenastka 15p.

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

sport

Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego
7 kwietnia Dębe Wielkie po raz kolejny stało
się stolicą tenisa stołowego. Mimo pięknej
pogody, sprzyjającej wypoczynkowi na świeżym
powietrzu, blisko siedemdziesiątka zawodników z różnych zakątków naszego powiatu,
wybrało rozgrywki tenisa stołowego i zjawiło się
w Dębskiej hali sportowej. To wszystko za sprawą
pierwszej spośród pięciu imprez sportowych
w ramach realizacji zadania publicznego pn.
„Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Mińskiego”, współfinansowanego z budżetu Powiatu Mińskiego. Patronat nad
tym wydarzeniem objął tradycyjnie już Starosta
Miński Antonii Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Zawody zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Sport
4Kids” w Dębem Wielkim we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim. Sędzią głównym zawodów była p.
Katarzyna Gańko, instruktorka w lokalnej sekcji
tenisa stołowego, działającej z powodzeniem od

blisko trzech lat w Dębem Wielkim. Koordynatorem turnieju był Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie
Rafał Wtulich.
W pierwszej odsłonie tegorocznego Powiatowego Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym
zawodnicy rywalizowali w sześciu kategoriach.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii nagradzani byli pamiątkowymi
dyplomami oraz pucharami. Trofea zwycięzcom wręczał Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Ponadto organizatorzy nagrodzili
pamiątkowymi statuetkami : 8 letniego Antoniego Skrzeczkowskiego (Stara Niedziałka),
który został najmłodszym uczestnikiem zawodów oraz p. Lisowskiego Piotra (Dębe Wielkie,
rocznik 1953), któremu przypadł tytuł najbardziej doświadczonego zawodnika turnieju.
Na podium stanęli:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Wojnar Kajetan- Dębe Wielkie
2. Kowalski Daniel- Pustelnik

3. Kowalski Krzysztof - Pustelnik
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas
IV- VI
1. Murasicki Igor- Mienia
2. Kowalski Michał- Pustelnik
3. Kaczorek Damian- Kotuń
III. Kat. Dziewczęta z S.P.
z klas IV - VI
1. Zagórska Aleksandra- Żaków
2. Zagórska Natalia - Żaków
3. Kaczorek MagdalenaWiśniew
IV. Kat. Chłopcy ze S.P. z kl. VII oraz z oddziałów Gimnazjalnych
1. Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2. Magdziak Hubert – Halinów
3. Pazio Kamil- Dobre
V. Kat. Dziewczęta ze S.P. z kl. VII oraz z oddziałów Gimnazjalnych
1. Kwiatkowska Agata – Żaków

2. Purgał Katarzyna – Mistów
3. Rozbicka Maja- Pustelnik
VI. Kat. OPEN
1. Kasprzak Artur- Wielgolas
2. Janisiewicz Aneta- Mińsk Mazowiecki
3. Kietliński Artur- Sulejówek
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

X Mistrzostwa Powiatu Mińskiego Taekwon-do
X Mistrzostwa Powiatu Mińskiego
w Taekwon-do ITF przeszły już do historii.
Zawody zorganizowane przez Akademię Sztuk Walki
miały miejsce 11 marca 2018 roku w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
Łącznie do rywalizacji przystąpiło ponad 70 uczestników. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoją formę
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski, konkurując układach formalnych Taekwon-do ITF lub formach
Tang Soo Do, walkach soft-kick, walkach semi-contact
oraz light-contact. Wśród technik specjalnych mogli
się wykazać skocznością w górę (Twimyo Ap Chagi)
oraz w dal (Twimyo Yop Chagi).
Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu
w Mińsku Mazowieckim, Staroście Antoniemu
Janowi Tarczyńskiemu oraz Burmistrzowi Miasta
Marcinowi Jakubowskiemu za patronat. Dziękujemy również sponsorom imprezy: MOSIR Mińsk
Maz., Studium Języków Obcych w Mińsku Maz. ,
TEO-NET, KOMA, Lewiatan Wieczorek, Alwil Centrum Brukarskie, Delikatesy A&M, AUTO-PRESTIGE
Bartosz Kowalski, Apport, Invest Michel.
Wyjątkowe podziękowania kierujemy w stronę
sędziego głównego Moniki Matwiej oraz wolontariuszy i sędziów: Maria Chachlińska, Przemysław
Mazurowski, Mariusz Steczek, Ewa Steczek, Mirosław Ługowski, Dariusz Michalczyk, Agnieszka
Siporska, Oskar Szwach, Paweł Rogalski, Justyna
Grabowska, Jakub Brodzik, Michał Jabłoński,
Zuzanna Sitek, Damian Buczek, Adrian Laskowski, Kamil Pasik, Dariusz Wójcicki, Dawid Janusz,
Dominika Sidor, Aleksandra Duszczyk, Patryk
Zygadło, Krzysztof Steczek, Maciej Ługowski
i Paulina Dudzińska. Dziękujemy za jak zwykle profesjonalną opiekę medyczną Ewie Sobieraj
Układy Taekwon-do ITF
10-9 cup
1. Kinga Kaczorowska, 2. Zuzanna Bigda
3. Aleksandra Marchlik
8-7 cup
1. Kornelia Naumiuk 2. Justyna Nieborek
3. Stanisław Biernacki
6-4 cup
1. Natalia Sikorska, 2. Roksana Naumiuk
3. Aleksandra Piotrkowicz
+3 cup
1. Katarzyna Mazurowska, 2. Bartłomiej Reda
3. Natalia Michalczyk
Formy Tang Soo Do
kadeci 10-9 gup
1. Katarzyna Pleśniak 2. Marcel Turczyk
3. Tatiana Aniśko
kadeci 8-7 gup

1. Bartłomiej Stępień 2. Sebastian Iwańczuk
juniorzy 10-9 gup
1. Tymoteusz Pleśniak 2. Julia Brulińska
3. Wiktoria Kryczyk
juniorzy 8-7 gup
1. Jakub Zdunek 2. Damian Szczęsny
3. Julia Jeżak
soft-kick dzieci 5-6lat
1. Nataniel Reduch 2. Aniela Płochocka
3. Sebastian Stasiuk
soft-kick młodzicy 7-9 lat
1. Alex Biernat 2. Marcel Turczyk
3. Stanisław Biernacki
soft-kick młodziczki 7-9 lat
1. Katarzyna Pleśniak, 2. Maria Tkacz
3. Aleksandra Marchlik
walki semi-contact kadetki 10-12 lat -45kg
1. Roksana Naumiuk 2. Aleksandra Piotrkowicz
3. Tatiana Aniśko
walki semi-contact kadetki 10-12 lat +45kg
1. Julia Brulińska 2. Julia Jeżak
3. Natalia Sikorska
walki semi-contact kadeci 10-12 lat -35kg
1. Piotr Ługowski 2. Bartłomiej Stępień
3. Filip Zalewski
walki semi-contact kadeci 10-12 lat +35kg
1. Norbert Socha 2. Patryk Skowronek
3. Igor Więsik
walki light-contact juniorzy młodsi 13-15 lat
1. Adrian Socha 2. Mateusz Mirosz
3. Jakub Nalazek
walki light-contact juniorki młodsze 13-15 lat +55 kg
1. Kamila Chachlińska 2. Weronika Bakiera
3. Karolina Skolimowska
walki light-contact juniorki młodsze 13-15 lat -55 kg
1.Natalia Michalczyk 2. Zuzanna Bigda
3. Martyna Bakiera
walki light-contact juniorzy open
1. Jakub Zdunek 2. Norbert Duczek
3. Kamil Skowronek
walki light-contact juniorki -55kg
1. Justyna Nieborek 2. Katarzyna Leszczyńska
3. Katarzyna Steczek
walki light-contact juniorki +66kg
1. Katarzyna Mazurowska 2. Natalia Steczek
walki light-contact juniorzy open
1. Damian Walas 2. Wojciech Wocial
3. Bartłomiej Reda
Techniki specjalne
twimyo ap chagi młodzicy 7-9 lat
1. Stanisław Biernacki 2. Marcel Tkaczyk
3. Jan Kopacz
twimyo ap chagi młodziczki 7-9 lat

1. Kornelia Naumiuk 2. Maria Tkacz
3. Katarzyna Pleśniak
twimyo ap chagi kadeci 10-12 lat
1. Patryk Skowronek 2. Bartłomiej Stępień
3. Igor Więsik
twimyo ap chagi kadetki
1. Roksana Naumiuk 2. Julia Brulińska
3. Natalia Sikorska 3. Aleksandra Piotrkowicz
twimyo ap chagi juniorzy młodsi 13-15 lat
1. Adrian Socha 2. Damian Szczęsny
3. Kamil Skowronek
twimyo ap chagi juniorki młodsze 13-15 lat
1. Natalia Michalczyk 2. Kamila Chachlińska
3. Karolina Skolimowska
twimyo ap chagi juniorki
1. Katarzyna Mazurowska 2. Justyna Nieborek
3. Katarzyna Steczek
twimyo ap chagi juniorzy open
1. Damian Walas 2. Bartłomiej Reda
3. Sebastian Gańko
twimyo yop chagi kadeci 10-12 lat
1. Norbert Socha 2. Patryk Skowronek
3. Tymoteusz Pleśniak
twimyo yop chagi kadetki 10-12 lat
1. Aleksandra Piotrkowicz 2. Julia Brulińska
3. Julia Jeżak
twimyo yop chagi juniorki młodsze 13-15 lat
1. Kamila Chachlińska 2. Natalia Michalczyk
3. Zuzanna Bigda
twimyo yop chagi juniorzy młodsi 13-15 lat
1. Adrian Socha 2. Damian Szczęsny
3. Łukasz Gańko
twimyo yop chagi juniorki
1. Katarzyna Mazurowska 2. Katarzyna Steczek
3. Justyna Nieborek
twimyo yop chagi juniorzy open
1. Damian Walas 2. Bartłomiej Reda
3. Jakub Zdunek
ASW na Pucharze Polski TKD
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.
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.
Monika Matwiej II Dan
Akademia Sztuk Walki
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przedszkole w górkach

Nareszcie wiosna! Dzieci z naszego przedszkola dzielnie przygotowywały się
na jej przyjście a Święta Wielkanocne obudziły w maluszkach chęci do tworzenia
niesamowitych ozdób świątecznych. Wypiekaliśmy przepyszne ciasteczka, które dzieci
samodzielnie dekorowały a pisanki i kraszanki mieniły się fantastycznymi kolorami.
Wspólnie podzieliliśmy się jajeczkiem i rozmawialiśmy o tradycjach wielkanocnych.
Odwiedził nas również Zajączek, który pozostawił mnóstwo czekoladowych jajeczek.
A co działo się zanim przyszła wiosna? W połowie
lutego uczestniczyliśmy warsztatach podróżniczych pt.”Między nami Indianami”. Podczas tych
zajęć poznaliśmy tradycje indiańskiego plemienia, graliśmy na instrumentach i przymierzaliśmy
wspaniałe stroje. Dzieci miały również możliwość
poznania wielu ciekawych rekwizytów.
W przedszkolu mnóstwo nowych tematów.
Poznanie najważniejszych zawodów, eksperymenty, dbanie o higienę. Maluszki doskonale
rozumieją, w jaki sposób zająć się chorym
pacjentem, co robić aby ząbki były zdrowe
i w jaki sposób dbać o zdrowie. Ciekawe również
okazały się zajęcia o malowaniu i rysowaniu.
Wspólnie z dziećmi malowaliśmy na folii, rysowaliśmy węglem oraz tworzyliśmy prawdziwe
obrazy na dużych formatach. Dzieci uwielbiają
eksperymentować. Wspólnymi siłami udało nam
się stworzyć tęczę na talerzu, wulkan z podskakującą kukurydzą oraz lawinę. Wpatrywaliśmy
się w balona, który samodzielnie napełniał się
powietrzem oraz mieszaliśmy barwniki. 27
lutego 2018 roku gościliśmy w naszej szkole Teatr
Tańca „Kwieciste Gwiazdy”. Wszyscy byli zachwy-

G.L.U.K.S Płomień Dębe Wielkie

ceni pokazem tancerzy z Ukrainy. Mogliśmy
poznać tańce ludowe, balet, etiudy taneczne
a to wszystko we wspaniałych, jakże kolorowych
strojach. Występy młodych artystów wywołały
ogromne uśmiechy na twarzach publiczności.
W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty
z sensoplastyki. Podczas przygotowywania sali
dzieci nie były przekonane do samego końca, co
tak naprawdę już niebawem się wydarzy. Kiedy
już rozpoczęła się zabawa, nasze przedszkolaki
nie mogły wyjść z podziwu, w jaki sposób można
wykorzystać piasek, mąkę pomieszane z wodą
i barwnikami. Sala przedszkolna zamieniła się
w kolorową łąkę a dłonie i stópki dzieci barwiły
się jeszcze przez długi czas. Pod koniec marca
w sali gimnastycznej rozbrzmiewał koncert
Zespołu Limbos. Zaprezentowane zostały utwory
z muzyki jazzowej, klasycznej oraz rockowej.
Przed nami ciepłe dni, a zatem spędzanie więcej
czasu na świeżym powietrzu. Maluszki nie mogą
doczekać się, kiedy zabierzemy do piaskownicy
foremki.

Prezes Stowarzyszenia „Sosenka” Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

G.L.U.K.S Płomień Dębe Wielkie to organizacja
wspierająca kulturę fizyczną na terenie gminy
wśród dzieci ,młodzieży i osób dorosłych .
Główną dyscypliną sportu nad ,którą się skupia
jest piłka nożna . Seniorska drużyna piłkarska
Płomień Dębe Wielkie występuję w Lidze Okręgowej rozgrywek OZPN Siedlce ,gdzie rywalizuje
z 15 najlepszymi ekipami z dawnego województwa siedleckiego. Bardzo udana runda
jesienna po ,której zajmujemy 3 miejsce pozwala
na nieśmiało marzyć o włączeniu się do walki
awans o IV ligę. Takie wyniki ,są możliwe dzięki
wysiłkowi na treningach i pocie wylanym przez
zawodników reprezentujących Dębski Płomień.
Odpowiedzią na ogromne zainteresowanie
sportem w naszej gminie jest powstanie zespołu
rezerw Płomień II Dębe Wielkie , która próbuje swoich sił w B klasie. Zajęcia treningowe
odbywają się min 4 razy w tygodniu na boisku
w Rudzie Zajęcia prowadzone są przez trenerów
z kwalifikacjami UEFA B.
Również mecze ligowe rozgrywane są
na Gminnym Boisku w Rudzie ul Szkolna na które
serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy.
Terminarz rozgrywkowy pierwszego
zespołu Płomień Dębe Wielkie
na wiosnę 2018.

Płomień Dębe Wielkie – Sęp Żelechów
29.04.2018 godzina 1600
Płomień Dębe Wielkie – Watra Mrozy
03.05.2018 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie – Fenix Siennica
06.05.2018 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie – Podlasie Sokołów
20.05.2018 godzina 1600
Płomień Dębe Wielkie – Jabłonianka Jabłonna
02.06.2018 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie – Czarni Węgrów
16.06.2018 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie – Zryw Sobolew
24.06.2018 godzina 1700
Mirosław Garbecki
Prezes klubu

Stowarzyszenie Sport 4kids
Klub Sportowy Jedenastka
Drugi kwartał roku to początek zmagań naszych
zawodników w lidze OZPN Siedlce. Do lokalnych rozgrywek wystawiamy po jednej drużynie
z roczników 2007, 2008 oraz 2010. Mamy nadzieję
że pod okiem naszych trenerów młodzi adepci
piłki nożnej będą osiągali jak najlepsze wyniki
ale co ważniejsze będą mieli szansę na rywalizację z innymi, lokalnymi klubami.
Kwiecień to również pierwszy z pięciu turniejów
tenisa stołowego o puchar Starosty Mińskiego
którego drugi rok z rzędu jesteśmy organizatorami. Mamy nadzieję iż cykl turniejów staje się
wizytówką naszej gminy która dzięki temu jest
powiatową stolicą popularnego „ping ponga”.
Wybiegając w przyszłość, z przyjemnością

informujemy iż tegoroczny, wakacyjny obóz
sportowy dla naszych zawodników odbędzie
się w pierwszych dniach przerwy wakacyjnej
a miejscem naszego wyjazdy będzie hotel Mercure&Spa w Mrągowie. Udział w obozie weźmie
łącznie 31 dzieci z roczników 2007, 2008, 2009,
2010 oraz 2011. Również w wakacje planujemy
zorganizować półkolonie dla tych zawodników
którzy z różnych przyczyn nie mogą wybrać się
z nami na obóz do Mrągowa.
Prezes Sport 4kids
Marta Kowalczyk

Sukcesy sportowe uczniów szkół szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z gminy dębe wielkie
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
14 marca reprezentacja piłki siatkowej chłopców
zdobyła złoty medal, pokonując wszystkie drużyny bez straty seta. Skład drużyny: uczniowie
kl. IIIc: Krystian Czerwiński, Michał Szczygielski,
Mateusz Komorzycki, Krzysztof Pasik, Sebastian
Linde oraz Michał Laskus kl. IIIb, Jakub Binkiewicz kl. IIId, Oliwier Makowski kl. IIa, Mateusz
Piotrkowicz kl. IIc. Trenerką chłopców jest p. S.
Potapczuk. Serdecznie gratulujemy, gdyż na ten
sukces czekaliśmy od dawna.
szkoła podstawowa w Cygance
5 marca 2018 r. w Siedlcach odbyły się Regionalne Zawody w Tenisie Stołowym Chłopców.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Michał
Gniazdo, Szymon Ostrowski, Michał Piekut,
Damian Foryś, rywalizowała w grupie z Dru-
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żynami SP Grala, z którą przegrali 3:0 oraz SP
Nieciecz, zwycięstwo 3:1. Chłopcy wyszli z grupy
z 2 miejsca i w ćwierćfinale trafili na Zespół SP
11 Siedlce, której ulegli 3:0 i zajęli ostatecznie
5 miejsce w Regionie. Jak na pierwszy wyjazd,
piąte miejsce jest niewątpliwym sukcesem
naszej Drużyny, którą trenuje Marcin Sokołowski nauczyciel wf. Chłopcy ulegli tylko Zespołom,
które w końcowej klasyfikacji zajęły pierwsze
dwa miejsca. Duże sukcesy sportowe odniosła
Aleksandra Piotrkowicz, utalentowana uczennica klasy V. 11 marca br. wzięła udział w X
Mistrzostwach Powiatu Mińskiego Taekwon-do
ITF i zajęła miejsca: I, II i dwa III. Gratulujemy
naszym Sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów!

z życia szkół

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

Nie tak dawno hucznie żegnaliśmy karnawał
uroczystymi obchodami Dnia Babci i Dziadka,
goszcząc władze samorządowe i seniorów nie
tylko z terenu naszej gminy, a za nami już Święta
Wielkanocne i zbliżający się „wielkimi krokami”
egzamin gimnazjalny. Co wydarzyło się od ostatniej relacji? Zapraszamy do lektury…

Niezwykła podróż z magiczną książką…
Magiczna podróż z niezwykłą książką…
21 lutego odwiedziła naszą szkołę p. Renata
Jaroszewska- pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach- filii w Sokołowie Podlaskim
i zaprosiła najmłodszych oraz najstarszych
uczniów w podróż z magiczną książką. W lekcjach
wzięło udział ok. 100 uczniów z klas I SP i III gimnazjum. Przywiozła ze sobą prawdziwe skarby,
zbierane przez siebie nietypowe, oryginalne,
niesamowite, unikatowe książki. Z zapartym tchem dzieci oglądały pop- upy, carousel
books, tunnel books, książki- harmonijki, zwoje,
książki przestrzenne z szufladą, „Czarną książkę
kolorów” umożliwiającą spotkanie widzących
z niewidomymi czy „Książkę z dziurą” służącą
do kolorowania i wykonywania zabawnych selfie i wiele innych. Dziękujemy naszemu gościowi.
Była to szczególnie miła wizyta, zwłaszcza że 21
lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Na wesoło- Dzień Śpiocha

13 marca Samorząd Uczniowski zorganizował
w naszej szkole Dzień Piżamowy. Uczniowie mogli
w tym czasie zapomnieć o codziennych stresach,
przynosząc ze sobą ulubioną maskotkę – przytulankę, książkę do poduszki oraz zaprezentować
się w różnorodnych piżamkach. Było naprawdę
wesoło, co zostało udokumentowane na zdjęciach przesłanych do organizatorów zabawy.
Dzień Świętego Patryka
16 marca obchodziliśmy Dzień Świętego
Patryka. Tego dnia korytarze zostały ozdobione
tematycznymi plakatami, uczniowie ubrali się
na zielono, a 15 z nich wzięło udział w zielonym
pokazie mody. I miejsce zajęła Natalia Rowińska z kl. IIb, pozostali wyróżnieni to: Aleksandra
Gorczyca z kl Ic, Maciej Łysik z kl IVb oraz Maksymilian Nowak z kl IVd.
Wyjątkowe Rekolekcje
W ciągu trzech dni (19-20-21marca) uczniowie
naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję, aby
zregenerować się duchowo i na chwilę odpocząć od nauki, spróbować czegoś nowego,
„naładować baterie”, zobaczyć naprawdę inną
i jednocześnie lepszą stronę siebie. Tegoroczne
rekolekcje prowadzili wyjątkowi animatorzy.
Pierwsze, poniedziałkowe spotkanie upłynęło
dosłownie koncertowo. Spotkanie z zespołem

FULL POWER SPIRIT to przygoda… Z kolei podczas wtorkowego spotkania gościliśmy p. Annę
Schmidt oraz zespół HOPE-4-STREET- czyli
Nadzieja dla Ulicy ze Świetlicy Socjoterapeutycznej MAŁY KSIĄŻĘ z warszawskiej Pragi. Ta
grupa to dzieciaki, które nie tylko pokazały
swoje wyjątkowe umiejętności hip-hopowe oraz
breakdance’owe, ale przede wszystkim dały
piękne świadectwo swojego życia i wyjątkowych
relacji z Bogiem. Główną postacią rekolekcji był
ksiądz Michał Dziedzic- Diecezjalny Duszpasterz
Młodzieży, otwarty, spontaniczny, więcej słuchający, niż pouczający i przede wszystkim otwarty
na trudne pytania. Dopełnieniem rekolekcji była
środowa Msza Święta, w której uczestniczyli
uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.

Solidarność z niepełnosprawnymi
W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa. Z tej okazji 23 marca na znak
tolerancji i solidarności ubraliśmy się kolorowo
i założyliśmy skarpetki nie do pary, a osoby chcące
pogłębić swoją wiedzę mogły zapoznały się z informacjami zamieszczonymi na terenie szkoły. Już
po raz kolejny na początku kwietnia w naszej szkole
obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Na znak solidarności z osobami z autyzmem
ubraliśmy się na niebiesko, a do ubrania przypięliśmy niebieskie wstążeczki. Zarówno uczniowie, jak
i osoby odwiedzające naszą szkołę mogły pogłębić

swoją wiedzę na temat autyzmu, zapoznając się
z informacjami zamieszczonymi na gazetce ściennej lub oglądając filmy związane z tą tematyką.
Nasza szkoła bierze udział w realizacji programu
badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych z województwa
mazowieckiego. Zasadniczym celem tego programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu
u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Wyniki dotychczasowych programów badań przesiewowych pokazały, że nawet co 5–6 dziecko może
mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, mające istotne znaczenie dla jego rozwoju
i osiąganych wyników w nauce.
Wycieczki
21 lutego klasy IV-VII wybrały się do kina „Muza”
w Mińsku Mazowieckim na film „Cudowny chłopak”. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści
R.J. Palacio o tym samym tytule. Główny bohater to dziesięciolatek ze zdeformowaną twarzą,
który po raz pierwszy idzie do szkoły. On
i jego rodzina muszą zmierzyć się z nową sytuacją i problemami, jakie z niej wynikają. Jest to
piękna, inspirująca i wzruszająca opowieść. Wybór
filmu był nieprzypadkowy, celem naszej szkoły jest
bowiem nieustanne kształtowanie pozytywnej
postawy wobec osób niepełnosprawnych, a także
motywowanie uczniów do przełamywania barier

i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi. Historia Augusta była świetnym pretekstem
do rozmowy z dziećmi, m.in. na lekcjach języka
polskiego, o najważniejszych wartościach: wrażliwości, empatii, dobroci.
27 lutego Uczniowie z klasy IIId wybrali się
po raz pierwszy do Muzeum Archeologicznego
w Warszawie na zajęcia lepienia z gliny naczyń,
oraz lekcję muzealną pt. ,,Życie ludzi w epoce
kamiennej”. Mieli okazję poznać świat pradziejowego życia naszych przodków. Zapoznać się
z podstawową techniką garncarską, by potem
już samodzielnie ulepić piękne naczynka.
21 marca uczniowie klas: IVa,b,d wraz
z opiekunami odwiedzili Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było
pogłębienie zainteresowań dzieci dotyczących
funkcjonowania otaczającego świata poprzez
własną aktywność i działania eksperymentalne.
Dzięki tej wizycie uczniowie przekonali się,
że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda.
26 marca dzieci z klas drugich wraz z wychowawcami wybrały się na warsztaty wielkanocne
do Doliny Bobrów w Wólce Dłużewskiej niedaleko Siennicy. Uczniowie mieli okazję wypiekać
mazurki – tradycyjne ciasto wielkanocne. Samodzielny wypiek sprawił im ogromną radość,
a jeszcze większą zjedzenie swojego wypieku.
Następnie odbyły się warsztaty podczas których
uczniowie wyplatali z siana kurczaka. Oczywiście wykonane przez siebie ozdoby zabraliśmy
do domu. Na koniec dzieci chętnie i aktywnie z wielkim zaangażowaniem bawiły się
w zabawy z dawnych lat.

Komiksowy konkurs biblioteczny
Wydawnictwo Mamania ogłosiło „Konkurs
na komiks o Złym Kocurku”, bohaterze serii
książek dla najmłodszych czytelników. Bibliotekarki- p. B. Caban- Drzewińska i p. E. Chodkowska
z pomocą p. A. Skorupy postanowiły włączyć
uczniów w działania konkursowe- wpłynęło
ponad 70 prac. Szkolna komisja wyróżniła
komiksy 12 uczniów. Oto oni: Karolina Przędzik
kl. IIId, Julia Gańko kl. Va, Amelia Wypustek kl.
Vb, Szymon Hudy, Zofia Krasnodębska, Patrycja
Melkowska, Dominik Przędzik, Julia Skolimowska – kl. VIb; Alicja Dębska, Aleksandra Pawlak,
Marta Piekarniak, Michalina Woźnica – kl. VIIa.
Prace zostały wysłane do Wydawnictwa Mamania, a na konkurs wpłynęło blisko 500 komiksów
z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 17 lutego
– w Międzynarodowym Dniu Kota. Nasi uczniowie
nie znaleźli się w gronie zwycięzców, ale mogli
podziwiać swoje prace na wystawie w holu szkoły.
Sukcesy w konkursach
Nasi uczniowie zwyciężają także podczas wielu
konkursów zewnątrzszkolnych. Tradycyjnie
Wojciech Nowak ucz. kl. VIb znów nie zawiódł
i zajął I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów
oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Zaprezentował się doskonale i został poproszony o ponowne wygłoszenie swej oracji pt.
„Józef Piłsudski- na czym polegał fenomen
popularności marszałka”. Następnie otrzymał
pamiątkowy dyplom uznania oraz album z rąk p.
Andrzeja Sosnowskiego- Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, gdyż właśnie Kuratorium
Oświaty objęło honorowym patronatem ten
konkurs. Uczniem opiekowała się p. M. Pilarska.
Wojtek zdobył także wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Z kolei ucz. kl. IIb- Natalia Przybysz zajęła III miejsce w IX Powiatowym
Konkursie „Matematyczny Projektant Poszukiwany” organizowanym przez ZS nr 1 w Mińsku
Mazowieckim. W dniu 14 marca, czyli w Dniu
Liczby Pi odbyło się wręczenie nagród. Uczen-

nicą opiekowała się p. E. Miros. Nie mogło nas
także zabraknąć podczas XII Konkursu Piosenki
Kabaretowej i Teatralnej w Mińsku Mazowieckim. Z piosenką „Letnia miłość” zajęliśmy II
miejsce w kategorii: gimnazjum i szkoły średnie. Duże podziękowania należą się ucz. klas
IIc, IIIa i IIIb: Wiktorii Bryzek, Lenie Jackowicz,
Marcie Jagodzie, Natalii Miros, Marcinowi Dawidowskiemu, Adrianowi Koniecznemu, Kacprowi
Konowrockiemu, Piotrowi Suchockiemu, Patrykowi Ślusarczykowi oraz ich opiekunce p. D.
Późnieckiej.
Pod koniec marca reprezentanci naszej szkoły
brali udział w konkursie recytatorskim w Szkole
Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi
w Sulejówku. Celem konkursu było przełamywanie strachu przed wystąpieniami publicznymi,
zachęcanie do śmielszych występów na scenie
oraz integracja z rówieśnikami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody. Dzieci wróciły do szkoły pełne
wrażeń i pozytywnych emocji. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku spotkamy się ponownie.
„Wejdź w buty niepełnosprawności”
Nasi uczniowie zajęli II miejsce w Powiatowym Konkursie Filmowym zorganizowanym
w ramach kampanii społecznej „Nasz Wspólny
Świat”, VI powiatowych obchodów dnia osób
niepełnosprawnych oraz światowego Dnia
Zespołu Downa. Celem konkursu 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. Dla instruktorów i pedagogów stworzył
możliwość wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk zawodowych. Film „Wejdź w buty niepełnosprawności…” przygotowało dziesięciu
uczniów: 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 Alaba. Projekt zebrał
bardzo przychylne opinie pana Wojciecha Adamczyka twórcy serialu Ranczo oraz pozostałych
członków jury, wśród których zasiadali przedstawiciele kultury i sztuki filmowej.
26 marca odbył się konkurs DZIEŃ MATEMATYKI
organizowany w Polsce przez Stowarzyszenie
Doskonalenia i Rozwoju 4improve – patron merytoryczny e-math.pl – interaktywnego programu
do nauki matematyki online. Celem konkursu
jest zainteresowanie uczniów matematyką
i pokazanie, że matematyka rzeczywiście istnieje
w każdej dziedzinie życia. W konkursie brały
udział trzy- lub dwu-osobowe zespoły z każdej
z klas czwartych i piątych. Każda z drużyn losowała numer zadania, treść zadania pokazana
była na tablicy interaktywnej, drużyny wybierały jedną odpowiedź spośród czterech lub
trzech podanych. Uczniowie byli zainteresowani
i mocno zaangażowani, zawody odbywały się
w duchu zdrowej rywalizacji. I miejsce zdobyła
drużyna z klasy Va w składzie: Patrycja Marczuk,
Stanisław Wawer i Oliwier Paprocki, II miejsce
– klasa Vb: Szymon Woźnica, Szymon Koźlak,
Maciej Pietrzak, III miejsce - klasa IVa: Michał
Wierzbicki, Alicja Janiszek, Krzysztof Przybysz.

Zebrały i opracowały:
Marlena Pilarska i Elwira Budzyła
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
Porozumienie o współpracy
z 1. Warszawską Brygadą Pancerną
im. Tadeusza Kościuszki
W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie
o współpracy z 1. Warszawską Brygadą Pancerną
w Wesołej, zatwierdzone przez Ministra Obrony
Narodowej, w ramach Planu Współpracy
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Mamy ciekawy do realizacji program oraz
wspólnego Patrona – Tadeusza Kościuszkę.
Naszym Opiekunem jest dowódca batalionu
dowodzenia ppłk Mirosław Midziak, którego
z przyjemnością gościliśmy na Spotkaniu Wielkanocnym. W rozmowach o współpracy wspierała
Dyrektora Szkoły Danuta Piotrkowicz – Społeczny Zastępca Dyrektora.
Wielkanoc w Cygance, czyli
jak to z kraszankami było

28 marca społeczność szkolna i z zaproszonymi
Gośćmi spotkała się na Wielkanocnym Jajeczku.
Na nasze zaproszenie przybyli: Ksiądz Proboszcz
Zenon Wójcik, Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy
Dębe Wielkie, Mirosław Siwik Przewodniczący
Rady Gminy Dębe Wielkie, wieloletni dyrektor szkoły Teresa Pudłowska, ppłk Mirosław
Midziak z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
im. T. Kościuszki w Wesołej, Wojciech Wasilewski Komendant Komisariatu Policji w Halinowie,
Andrzej Gańko Naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cygance, rodzice i mieszkańcy
Cyganki. Aktorzy Teatru Szkolnego TABOR
pod opieką: aktora Teatru Dużej Lalki PIANKA
Urszulą Brzost i nauczycielami: Moniką Piekut-Mikitą i Moniką Małopolską przedstawili spektakl
Skąd się wzięły kraszanki. Młodzi aktorzy byli
wspaniali, a ile było zamieszania w kurniku, to
trzeba było zobaczyć! Aktorom towarzyszył chór
szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki

i języka angielskiego – Moniki Mróz. Młodzież
wykonała piękny koncert pieśni Wielkiego Postu.
Wielkanocne Spotkanie było niezwykle udane
także dzięki współpracy Uczniów z pozostałą
częścią Zespołu Nauczycieli, który zajmował się
logistyką, dekoracją i oprawą medialną: Elżbietą
Karwowską, Sławomirą Aksamitowską-Michalik,
Beatą Kowalczyk, Danutą Piotrkowicz, Bożeną
Wolszczak, Katarzyną Krajewską i Marcinem
Sokołowskim. Pyszne wielkanocne potrawy
przygotowała dla nas Pani Ewa Szulim Właścicielka Zajazdu Pod Dębem, zaś Mamy upiekły
wspaniałe ciasta, za co bardzo dziękujemy!

W rocznicę Powstania
Kościuszkowskiego
Po złożeniu przysięgi 24 marca 1794 roku
na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz
Kościuszko stał się Naczelnikiem powstania skierowanego przeciwko Rosji i Prusom. Zebrał kilka

tysięcy żołnierzy, w tym oddział kosynierów.
Na ich czele ruszył w kierunku Warszawy. W bitwie
pod Racławicami wojska Kościuszki pokonały
Rosjan. Dotkliwa klęska spotkała powstańców
w bitwie pod Maciejowicami, w jej wyniku
Naczelnik dostał się do rosyjskiej niewoli, polskie
powstanie narodowe upadło, a decyzja zaborców
z roku 1795 wiązała się z utratą przez Rzeczpospolitą niepodległości na 123 lata. Po zakończeniu
I wojny światowej Polacy przejęli z rąk zaborców władzę, dowództwo nad Wojskiem Polskim
powierzono Józefowi Piłsudskiemu, który otrzymał pełnię władzy, jako Naczelnik Państwa.
W trosce o kultywowanie tradycji kościuszkowskiej w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości w naszej szkole odbył się apel
upamiętniający przywołane wydarzenia, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Mróz
i Moniki Małopolskiej, w którym wzięli aktywny
udział uczniowie klas IV i V.
W Parku Trampolin HANGAR 646
19 marca 2018 uczniowie klas IV-VII wybrali się
na wycieczkę szkolną do Parku Trampolin HANGAR 646. Najpierw odbyła się lekcja w-f, potem
był czas wolny i istne szaleństwo, któremu towarzyszyła niesamowita dawka pozytywnej energii.
Wycieczkowicze byli niesamowicie szczęśliwi
i zmęczeni po solidnej dawce skoków na trampolinach, wojnie w basenie z gąbkami, czy zjeździe
po rampie. Można było podziwiać pokaz salt, którymi nasze dzieci zaskakiwały. Opiekunami byli
nauczyciele: Monika Małopolska, Jacek Kaczorowski i Marcin Sokołowski, organizator wyjazdu.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie
Za nami wiosenny wypoczynek i rozleniwienie świąteczne. Przed nami czas wytężonej
pracy, bo do końca roku szkolnego coraz bliżej. Siódmoklasiści drżą na myśl o próbnym
sprawdzianie, który będą pisać w dniach 10 - 12
kwietnia. Trzymamy za nich kciuki i życzymy”
połamania długopisów”.
Przyszła do nas wiosna, Ciepła
i radosna. Każdy dobry humor ma,
Niechaj wiosna długo trwa!.
Ten, znany chyba każdemu przedszkolakowi
,wierszyk idealnie oddaje nastrój towarzyszący rozpoczęciu się tej najpiękniejszej pory
roku. Nic zatem dziwnego, że pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny jest szczególnie wyczekiwany i witany. Nie inaczej było w naszej
szkole. Dzieci z oddziału sześciolatków wykonały piękną Marzannę - symbol odchodzącej
zimy. SU przygotował różne atrakcje. Odbyły
się liczne konkursy. W „Mam talent”, zwyciężyła
Maja Demianiuk. Konkurs na portret patrona
szkoły - Generała Józefa Bema wygrała Patrycja
Górecka. Ogromną wiedzą o patronie wykazały
się drużyny reprezentujące klasy IV - VII. Uczniowie i nauczyciele zadbali, by znaleźć choćby
jeden element garderoby w wylosowanym przez
klasę kolorze i sprawili, że szkoła mieniła się tego
dnia kolorami tęczy.

angielskiego. Trzecioklasiści zafundowali zebranym zielony pokaz mody. Nie zabrakło też
celtyckich rytmów. Szkolni tancerze zaprezentowali popularne irlandzkie tańce. Konkurs
pt.”Zielony kostium” stanowił ogromne wyzwanie dla Jury. Stroje były tak piękne i pomysłowe,
że trudno było wyłonić zwycięzców. Nagrody trafiły do: Klaudii Siporskiej, Mikołaja Wilczyńskiego
i Klaudii Dyki. Po dużej dawce emocji i dobrej
zabawy przyszedł czas na degustację zielonych
przysmaków. Było przepysznie!
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1 marca wzięliśmy udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Włączyliśmy się również w akcję „ Paczka dla
Polskich Kombatantów na Kresach”. Dzięki
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej,
rodziców, nauczycieli i Rady Rodziców, udało się
zebrać bardzo dużo produktów żywnościowych.

Dzień Św. Patryka
Bardzo ciekawie i wesoło było również kilka dni
wcześniej, gdy odbywały się szkolne obchody
Dnia Św. Patryka. Rozpoczęły się one prezentacją przygotowaną przez Małgorzatę
Kwasiborską. Po potężnej dawce, zaprezentowanych w niezwykle interesującej i przyciągającej
uwagę formie, wiadomości i ciekawostek przyszedł czas na rozrywkę. Scenę we władanie
przejęli uczniowie z klas młodszych. Brawurowo
odegrali kilka scenek, zaśpiewali piosenki, wykazując sie przy tym dobrą znajomością języka
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Do paczek zostały też dołączone kartki z życzeniami świątecznymi.
„Edukujemy - Pomagamy”
Pomagamy również, zbierając baterie w ramach
akcji „Edukujemy - Pomagamy”. Wspieramy
w ten sposób działalność fundacji dobroczynnej” Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób
z Zespołem Downa Bardziej Kochani”. Zebrane
przez nas nakrętki pomogą w zgromadzeniu funduszy na rehabilitację jednej z naszych uczennic.
Uczniowie klas trzecich odwiedzili wystawę klocków LEGO. Czwartoklasiści , goszcząc w radiu
ESKA, poznali tajemnice pracy radiowców,
a potem świetnie się bawili w Domu Zagadek.
Uczniowie klasy siódmej wybrali się do Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy,
by w ramach zajęć zawodoznawczych poznać
ofertę siennickiego technikum.
13 marca uczniowie klas czwartych: Piotr Reda,
Julia Wieczorek, Joanna Kwasiborska, Martyna

Woźnica, Wojciech Wieczorek i Klaudia Siporska
uczestniczyli w finale II Powiatowego Konkursu
Matematycznego „Mistrz Sudoku”. W centralnym
etapie Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego
im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda
naszą szkołę reprezentowali Joanna Kwasiborska, Małgorzata Kwasiborska, Zuzanna Garbecka,
Wiktoria Łojek, Tomasz Owsianko, Klaudia Płochocka. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki.
Kibicujemy również szkolnym sportowcom, którzy nie szczędzą sił, by przechodzić do kolejnych
etapów rozgrywek.
Aleksandra Górecka, Izabela Kobza i Natalia
Sasin wzięły udział w szkoleniu” Rozwój i działanie w Młodzieżowej Radzie” zorganizowanym
przez Gminę Dębe Wielkie. Wykłady i warsztaty
poszerzyły wiedzę i umiejętności przedstawicielek SU. Znając zapał dziewczyn i ich umiejętności
organizacyjne, wierzymy, że na pewno udział
w tym szkoleniu przełoży się na ich działalność
w SU i Młodzieżowej Radzie.

Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka
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Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach
FERIE
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie mogli
skorzystać z atrakcji przygotowanych na terenie
naszej szkoły. Dzieci spotkały się z policjantami
i strażakami. Wszyscy mogli ubrać się w strój
służbowy, zobaczyć sprzęt jakim na co dzień
posługują się w swojej pracy, wysłuchać ciekawych opowieści. Istniała również możliwość
wykazania się zdolnościami kulinarnymi przy
pieczeniu pierników. Dzieci mogły wziąć udział
w konkursach plastycznych i zawodach sportowych zwieńczonych dyplomami i drobnymi
nagrodami.
„Między nami Indianami”
W lutym dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w inspirujących warsztatach „Między
nami Indianami”, opowiadających o Indianach
Ameryki Południowej i Środkowej. Mogły poznać
ciekawą kulturę, język i region, w którym żyją
Indianie Aymara i Kuna. Zagrać na niezwykłych
instrumentach, często takich, których dostarcza
natura. Zamierzyć tradycyjny strój, zatańczyć do
boliwijskiej muzyki i pobawić się boliwijskimi
zabawkami.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
20 marca 2018r. dzięki uprzejmości proboszcza
Parafii Św. Wawrzyńca w Gliniance ks. Piotra Błażejczyka odbyły się w naszej szkole Rekolekcje
Wielkopostne dla uczniów i społeczności Górek.
Mszę Świętą sprawował rekolekcjonista ks. Grzegorz Walkiewicz.
KONKURSY! KONKURSY!
Udział uczniów klas II - III w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie „ Olimpusek” sesja zimowa. Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa przeznaczona
była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
i polegała na rozwiązywaniu zintegrowanego
sprawdzianu zróżnicowanego dla poszczególnych klas. Treść sprawdzianów uwzględniała
elementy edukacji polonistycznej, społeczno
- przyrodniczej i matematycznej. OLIMPUSEK
z języka angielskiego sprawdzał wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
Z województwa mazowieckiego przystąpiło

5462 uczestników. Laureatami zostali:
Woźnica Karol kl. II - 8 miejsce
Wojdyga Natalia kl. II - 11 miejsce
Kąkol Amelia kl. II - 13 miejsce
Walczak Krzysztof kl. II - 13 miejsce
Na wyróżnienie zasługuje także Panek Zuzanna
kl. II 18 miejsce i Selwester Eliza kl. II - 20 miejsce
Świetlik
Po raz drugi uczniowie naszej szkoły brali udział
w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym
”Świetlik” organizowanym przez Akademię
Młodych Odkrywców w Krakowie. Patronem
konkursu jest Uniwersytet Jagielloński. Do
udziału w konkursie przygotowywała się klasa
druga, piąta i siódma przeprowadzając doświadczenia przyrodnicze. Dzięki doświadczeniom
klasa druga dowiedziała się co to jest roztwór
nasycony i obserwowała zjawisko osmozy na
przykładzie ziemniaków w roztworze soli, piątoklasiści obserwowali to samo zjawisko na
przykładzie buraka i poznali pojęcia roztworu
izotonicznego i hipertonicznego, a najstarsi
uczniowie badali zjawiska elektromagnetyczne.
13 marca 13 uczniów napisało test, w którym
oprócz znajomości zjawisk zaobserwowanych
w doświadczeniach musieli wykazać się wiedzą
ogólnoprzyrodniczą. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 maja. Opiekunem miłośników
przyrody i Młodych Odkrywców jest p. Ela Walczak.
Konkurs „Znajomość rozwinięcia dziesiętnego
liczby π”
Jak obliczyć i co to jest liczba π? Doskonale to
wiedzą uczniowie naszej szkoły. 24 spośród nich
może poszczycić się znakomitą pamięcią. Niektórzy na zawołanie potrafią podać dowolną
cyfrę „po przecinku”. 15 marca został pobity
rekord szkoły- uczennica klasy VI Edyta Mazaj
została nową mistrzynią z wynikiem 150 cyfr po
przecinku liczby π. Gratulacje!
Wiosenny Turniej Szachowy
20 marca odbył się w naszej szkole Wiosenny Turniej Szachowy. W kategorii klasy 2-3 I miejsce zajął
Krzyś Walczak z klasy 2, II miejsce Szymon Gałązka
z klasy 3, III miejsce Zuzia Panek z klasy 2. Wyróżnienie otrzymali Michalina Józefczak i Miłosz
Piskorz z kl. 3. W kategorii klas 4-7 I miejsce zdobył

Witek Majewski z klasy 4, II miejsce Adrian Kołak
z klasy 6, III miejsce Damian Kołak z klasy 4, wyróżnienie otrzymali : Adrian Banach z kl. 5 i Igor Więsik
z kl. 4. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Konkurs plastyczny
na kartę wielkanocną
Przed wiosenną przerwą świąteczną odbył się
tradycyjny już konkurs na najciekawszą kartę
wielkanocną. Uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych zaskoczyli komisję całą paletą
nowych technik. Wybór laureatów był trudny,
zważywszy na wysoki poziom wykonanych prac.
Finalnie komisja postanowiła wyróżnić w kategorii klas 0 – III: I miejsce Aleksandra Misztalska
kl. I, Zuzanna Kąkol kl. II, II miejsce Maja Kowalska, Róża Trendak kl. „0” III miejsce Julia Książek
oraz wyróżnienie Zuzanna Komor i Nadia Jenda
kl. „0”. W kategorii klas IV-VII nagrodzono: I miejsce Adrian Jenda kl. IV i Izabela Więsik kl. VII, II
miejsce Igor Więsik kl. IV i Katarzyna Lewandowska kl. VII, III miejsce Kuba Pobikrowski kl.
IV i Żaneta Kowalska kl. V, wyróżnienie Martyna
Sobiecka. Gratulujemy!
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Nasi uczniowie w tym dniu przybyli do szkoły
bez plecaków ale z dobrymi humorami, ponieważ czekał ich dzień pełen atrakcji.
Początek dnia upłynął na przygotowaniach do
Turnieju w Dwa Ognie o Puchar Dyrektora szkoły.
Uczniowie z wychowawcami klas wykonywali
plakaty z hasłami dopingującymi zawodników
turnieju, oraz inne atrybuty kibica.
Turniej zaplanowany był dla uczniów klas 3 - 6
z drużynami mieszanymi. Emocje w czasie gry
sięgały zenitu a kibice naprawdę bardzo się
postarali dzięki czemu zabawa była świetna.
Zwycięzcami okazała się drużyna mieszana
w składzie: kapitan Adrian Banach, Jakub Fiutkowski, Alan Popławski, Krystian Jenda, Szymon
Gałązka, Jakub Mazaj i Karolina Michalska, której
pani dyrektor wręczyła puchar oraz medale. Dla
pozostałych zawodników również były medale.
KONCERT ZESPOŁU LIMBOS
26 marca 2018 przywitaliśmy wiosnę w rytmie największych przebojów muzyki filmowej.

Naszą szkołę ze swoim koncertem „Wiosenny
ekspres muzyczny” odwiedził znany i lubiany
zespół Limbos. Choć pogoda jeszcze nas nie
rozpieszczała to dzięki temu widowisku muzycznemu poczuliśmy słońce i ciepło:-). Publiczność
świetnie się bawiła i śpiewała razem z artystami.
WYCIECZKA DO TEATRU I NA WYSTAWĘ
KLOCKÓW LEGO KLAS I - III!
Dnia 22 marca 2018r. o godzinie 7.45 pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Najpierw
udaliśmy się na Stadion Narodowy obejrzeć
wystawę klocków Lego. Przez ponad godzinę
mogliśmy wznosić własne budowle. Po skończonej zabawie pojechaliśmy do teatru Guliwer
na przedstawienie pt. „Królewna Logorea
i niedźwiedź”. Około godziny 14.00 udaliśmy się
w drogę powrotną. Uważamy, że wyjazd był bardzo udany. (sprawozdanie z wycieczki klasa III)
KOLEJNA UDANA ZBIÓRKA MAKULATURY
Jak co roku na wiosnę w szkole przeprowadzona
została zbiórka makulatury. Już od pierwszych
dni zbiórki przy wejściu do szkoły obserwowaliśmy szybko rosnące stosy kartonów, książek
i gazet. Uczniowie z Rodzicami oraz mieszkańcy
Górek wspólnie oddali 1850 kg makulatury.
SPRZĄTANIE ŚWIATA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ
7.04.2018r. w piękny słoneczny poranek powitał 65 ochotników do sprzątania terenu Górek
i szkoły połączonej z oczyszczaniem terenu pod
nowy teren zabaw przy budynku szkoły. Druhowie z OSP w Górkach i górecka społeczność jak
zwykle spisali się na medal. Znakomicie zorganizowana akcja połączona ze świetną zabawą
zakończyła się sukcesem. Najciekawsze znalezisko zostało nagrodzone przez panią
Radną Gminy Dębe Wielkie Bożenę Kuszpit.
Na zakończenie zostało zorganizowane ognisko z kiełbaskami. Imprezę wsparli właściciele
sklepu spożywczego Lewiatan.
Anna Adamowicz
Elżbieta Kąkol
Bogusława Rosłaniec

przedszkole gminne w dębem wielkim
Z końcem zimy i początkiem tak długo oczekiwanej wiosny w Gminnym Przedszkolu
w Dębem Wielkim działo się bardzo wiele. Był
to czas wzmożonych obserwacji przyrodniczych oraz poszukiwań zwiastunów wiosny.
Lecz Przedszkolaki zajmowały się nie tylko tym.
21 lutego obchodziliśmy w przedszkolu Dzień
Języka Ojczystego. Tego dnia dzieci zostały
wprowadzone w świat języka ojczystego. Dzięki
wizycie Pani Agnieszki Wielgo, która przeczytała dzieciom wiersze tzw ,,łamańce językowe’’
doświadczyliśmy tego, że język polski jest piękny
ale również bardzo trudny.

życzenia. Dzieci wykonały również upominki dla
ważnych dla nich kobiet, a dekoracje na przedszkolnych korytarzach przypominały wszystkim
zapominalskim o tym święcie.
W świąteczny klimat wprowadziło nas przedstawianie pt. ,, Wielkanocne kłopoty pingwina
Marcela’’, które zaprezentowali nam akto-

pokaz cyrkowy
Po ćwiczeniach umysłu nadszedł czas na ruch
i tak 26 lutego w naszym przedszkolu odbył sie
pokaz cyrkowy, w którym przedszkolaki brały
aktywny udział. Razem z artystami próbowały
wykonać sztuczki magiczne, akrobacje oraz
poznały z bliska węża, który chętnie pozował
z nimi do zdjęć.
koncerty i przedstawienia
6 marca odbył sie koncert pt. ,,Perkusja, perkusja’’. Przedszkolaki nie tylko słuchały muzyki,
lecz także miały okazje zagrać na znanych i mniej
znanych instrumentach. Dzień kobiet był dniem
miłym nie tylko dla pań pracujących w przedszkolu, ale również dla dziewczynek, które od
swoich kolegów dostały drobne prezenty oraz

rzy goszczący w naszytym przedszkolu.
Następnie zaprosiliśmy rodziców naszych
przedszkolaków do wspólnego przygotowania
wielkanocnych palm. Była to okazja do zrobienia
czegoś razem z dzieckiem oraz spotkania w więk-

szym gronie. Palmy zachwycały wszystkich swoją
różnorodnością i pomysłowością wykonania .
Dzieci z radością pomagały rodzicom i były bardzo dumne z efektów wspólnej pracy.
wiosna
21 marca, mimo chłodu, postanowiliśmy
zaprosić do nas Wiosnę i tak dzielne przedszkolaki
zrobiły
przemarsz z Marzannami, a następnie
na przedszkolnym
placu śpiewająco
pożegnaliśmy zimę
i przywitaliśmy wiosnę.
Światowy
Dzień
Wody- 22 marcabył kolejną okazja
do nauki i odkrywania. W przedszkolu
odbyły sie warsztaty
naukowe, które były
bardzo pouczające
i zaznajomiły dzieci
z
ciekawostkami
związanymi z wodą. Poza tym, przypomniałyśmy dzieciom jak istotna jest woda dla życia
wszystkich organizmów. Maluchy pamiętają
teraz o oszczędzaniu wody i dbaniu o przyrodę.
W marcu grupy pięcio- i sześciolatków pojechały

na wycieczkę do Warszawy na Międzynarodową
wystawę klocków lego na Stadionie Narodowym. Dzieci wróciły bardzo zadowolone i długo
opowiadały o swoich wrażeniach. 27 marca
obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień
Teatru. Z tej okazji nauczyciele przygotowali
dla swoich podopiecznych występ, w którym
sami wcieli sie w rolę aktorów. Przedstawienie nosiło tytuł ,,Goście w glinianym dzbanku’’.
Wśród przedszkolaków panowało niedowierzanie, że ich nauczyciele tego dnia zmienili
się w lisa, myszkę, niedźwiedzia czy druciarza.
Grupy naszych dębskich zerówkowiczów również nie próżnowały. Przygotowały razem ze
swoimi wychowawcami wielkanocne przestawnie z elementami tradycyjnych tańców
ludowych. Zaprezentowały je w sali multimedialnej OSP dla pracowników samorządowych
gminy oraz radnych. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Klinowski.
Przedświąteczny tydzień był czasem przygotowywania przez dzieci świątecznych ozdób,
siania owsa i rzeżuchy, robienia kartek wielkanocnych dla najbliższych. Mieliśmy również
okazję spotkania się w licznym gronie i złożenia
sobie świątecznych życzeń oraz podzielenia sie
jajkiem. W spotkaniu przedszkolaków i pracowników przedszkola uczestniczył Ks. Sławomir
Żarski Proboszcz Parafii w Dębem Wiekiem.
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wykaz numerów telefonów do URZęDu GMINY DĘBE WIELKIE
nr

STANOWISKO

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

34

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

36

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Główny księgowy ds. oświaty

Maria Wojciechowska

25 756 47 54

154

33

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

Anna Kondraciuk

25 756 47 33

133

33

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 33

133

33

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 32

132

32

Podinspektor ds. płac jednostek oświatowych

Dorota Żebrowska

25 756 47 54

154

33

Referent ds. księgowości oświatowej

Barbara Lipińska

25 756 47 54

154

33

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

40

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

40

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 38

138

38

Inspektords. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

41

Podinspektor ds. ksiegowości podatkowej

Agnieszka Przedlacka

25 756 47 41

141

41

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 33

133

33

Pomoc administracyjna

Klaudia Łukaszewska

25 756 47 33

133

33

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

36

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

Marzena Rogala

25 756 47 28

128

28

Inspektor ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

Inspektor ds. obsługi sekretariatu, Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

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

Teresa Dobosz

25 756 47 38

138

38

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

Marlena Jackiewicz

25 756 47 44

144

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 27

127

Młodszy referent ds. kancelarii

Beata Bartnicka

25 756 47 44

144

Pomoc administracyjna Informatyka

Emilia Biernat

25 756 47 37

137

37

Pomoc administracyjna

Ewelina Zuchowicz

25 756 47 27

127

Kancelaria

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

51

Inspektor ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

52

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

50

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

50

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

50

Podinspektor

Monika Grzenda

25 756 47 52

152

50

REFERAT SPRAW
OBYWATELSKICH
I WOJSKOWYCH

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

REFERAT
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I EKOLOGII

pokoju

urząd
stanu
cywilnego

wew.

ZESPÓŁ
TECHNICZNY

telefon

Kancelaria
44

SAMODZIELNE
STANOWISKo
DS. OŚWIATY

44

samodzielne
stanowisko
ds. funduszy
unijnych

IMIĘ I NAZWISKO

samodzielne
stanowisko
ds. inwestycji
i utrzymania
dróg

REFERAT
STRATEGII
I ROZWOJU GMINY

REFERAT ZARZĄDZANIA
I ORGANIZACJI

REFERAT
FINANSOWO-KSIĘGOWY

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

telefon

wew.

nr
pokoju

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

48

Młodszy referent ds. ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt

Marlena Zbrożek

25 756 47 52

152

53

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 52

152

53

Podinspektor ds. dróg i gospodarki komunalnej

Beata Pokrzywnicka

25 756 47 49

149

49

Pomoc administracyjna

Sylwia Gadomska

25 756 47 48

148

48

Kier. Ref. SO

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

31

Beata Bartnicka

25 756 47 44

144

44

Kierownik USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Zastępca Kierownika USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

Inspektor. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 49

149

49

Pracownik gospodarczy

Paweł Trąbiński

Pracownik gospodarczy

Grzegorz Woźnica

Pracownik gospodarczy

Jacek Kotowski

Pracownik gospodarczy

Stefan Siporski

Pracownik gospodarczy

Artur Kowalski

Główny specjalista ds. oświaty

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

45

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

Edyta Wolińska

25 756 47 53

153

52

Specjalista ds. inwestycji i utrzymania dróg

Krzysztof Górnik

25 756 47 00

100

34

telefon

wew.

25 756 47 59

159

59

25 756 47 57

157

57

25 756 47 55

155

55

Podinspektor ds. obrony cywilnej
oraz zarządzania kryzysowego

wykaz numerów telefonów do JEDNOSTek ORGANIZACYJNych gminy
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nr

STANOWISKO

pokoju

46

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

47

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

56

Starszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 56

156

56

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 56

156

56

Starszy pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

47

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

58

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke

58

SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
WYCHOWAWCZYCH
I ALIMENTACYJNYCH

25 756 47 46

wew.

SEKCJA DS.
OBSŁUGI
FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

Dorota Janzer-Dąbrowska

telefon

KLUB
SAMOPOMOCY
„DZIUPLA”

Kierownik GOPS

IMIĘ I NAZWISKO

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY
I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ

SEKCJA DS. POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ

GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
(GOPS)

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

nr
pokoju

Kierownik Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

Miłosława Kaska

Starszy inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Podinspektor

Monika Czerwińska

Podinspektor

Mariola Antosiewicz

Główny Księgowy

Renata Sikora

Starszy Księgowy

Olga Sekuła

Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach

25 756 47 47

147

47

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

56

wykaz numerów telefonów do JEDNOSTek ORGANIZACYJNych gminy
gminna biblioteka publiczna
w dębem wielkim

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

Rafał Wtulich

728 473 959

Dyrektor
Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

Anna Piotrkowicz

25 756 47 35
735 553 555

23-24 czerwca 2018 r.

PUDZIAN
BEND

Święto Gminy Dębe Wielkie

zawody strongman

