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KWIECIEŃ 2016

WYDARZENIA
21.02.2016 - Turniej Piłki Nożnej Halowej
„O Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie”
28.02.2016 - Koncert Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Dębem Wielkim
05-06.03.2016 - „XX Nocne Manewry” w Górkach
12.03.2016 - Finał Gminnej Ligi Szkół
02- 03.04.2016 - 185 rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim
09.04.2016 – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego
Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”
23-24.04.2016 - II Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej z terenu Powiatu Mińskiego
– Zrzeszenie LZS Powiatu Mińskiego

ZAPOWIEDZI:

03.05.2016 – Gminny Turniej Tenisa Stołowego
08.05.2016 – Gminne Święto Strażaka w OSP Górki
11.06.2016 – XIV Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim
18-19.06.2016 – III Międzynarodowy Turniej Smaków w Liwie
19.06.2016 – Uroczyste otwarcie Gościńca Goździejewskiego na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
25-26.06.2016 – Święto Gminy Dębe Wielkie
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SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY,

Wiosna w pełni. Rozpoczęliśmy ją mocnym
uderzeniem a właściwie hukiem armatnich
wystrzałów w czasie pierwszej inscenizacji historycznej związanej z rocznicą Bitwy pod Dębem
Wielkim w Powstaniu Listopadowym. Dwudniowe w tym roku obchody cieszyły się

ogromnym zaufaniem mieszkańców naszej
i sąsiednich gmin. Najnowsza książka wydana
przez Gminę Dębe Wielkie, której autorką jest
pani Karolina Gańko, opowiadająca najdawniejszą historię ziemi dębskiej rozeszła się w ciągu
kilku dni. Przyznam, że nie spodziewałem się
aż takiego zainteresowania i liczę, że każdy szczęśliwy posiadacz przeczyta ją „od deski do deski”.
Książkę można wypożyczyć w naszej Gminnej
Bibliotece Publicznej lub przeczytać na naszej
stronie internetowej.
Rozpoczęły się prace konserwacyjne na naszych
gminnych drogach. Tam, gdzie budowana była
ostatnio kanalizacja powoli przywracana jest
przejezdność. Za utrudnienia serdecznie prze-

praszam.
Ostatniego dnia marca Rada Gmina wyraziła zgodę na budowę przedszkola gminnego
w Dębem Wielkim. Dzięki nowej siedzibie w przyszłym roku wychowanie przedszkolne będziemy
mogli zapewnić również 3-latkom, co w bieżącym roku, ze względu na dużą liczbę dzieci, było
niemożliwe.
Przed nami kolejne inwestycje, których realizacja przewidywana jest na drugą połowę roku.
W ostatnim okresie obserwuję znaczący
wzrost zainteresowania gruntami z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Niestety
GDDKiA blokuje swoimi decyzjami rozwój przedsiębiorczości m. in. w naszej gminie nie wydając

UWAGA ! ZMIANA DNIA WEWNĘTRZNEGO
Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy
informujemy, że od 1 lutego 2016r.
w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii
KAŻDY CZWARTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZYM,
INTERESANCI W GODZ. 800- 1400
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.
Prosimy o dostosowanie się do zmian.
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Krzysztof Kalinowski

wójt gminy Dębe Wielkie

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

MIESZKAŃCY GMINY DĘBE WIELKIE
Jeśli w Państwa rodzinach są pary małżeńskie, które w 1966 roku zawarły związek
małżeński, proszę o zgłaszanie tego faktu do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Dębe Wielkie Małgorzaty Gańko tel. 25-756-47-30 lub 25-756-47-31. Taka informacja przyspieszy proces wystąpienia do Prezydenta RP o przyznanie odznaczeń
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w 2016 roku pary te obchodzą 50-lecie pożycia
małżeńskiego.
Małgorzata Gańko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

zezwoleń na zjazdy na działki produkcyjno - usługowe. Podjąłem więc kroki do przejęcia przez
gminę dróg dojazdowych przy autostradzie A2
oraz drodze krajowej nr 2 aby umożliwić rozwój biznesu na naszym terenie a co za tym idzie
wzrost dochodów podatkowych, które będzie
można przeznaczyć na kolejne inwestycje i działania społeczne.

24h

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

W naszej gminie zameldowanych jest 9624 mieszkańców
na pobyt stały i 145 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 15.04. 2016r.)

BEZPIECZNA WODA

Powoli zbliżamy się do okresu wiosenno-letniego. Wraz ze zmianą aury coraz
chętniej będziemy wybierali aktywne formy
wypoczynku. Spośród wielu dostępnych form
spędzania wolnego czasu, jedną z najczęściej
wybieranych będzie spędzanie czasu nad wodą.
Woda z pozoru bezpieczna i spokojna, niestety
jak pokazują to coroczne przykre doświadczenia z innych rejonów Polski, jest powodem wielu
ludzkich dramatów.
W dniu 1 stycznia 2012 roku, a więc ponad
cztery lata temu weszła w życie ustawa z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.
Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.). Przedmiotowa
ustawa określa warunki bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszary wodne do pływania (kąpieli, rekreacji) oraz wskazuje podmioty
odpowiedzialne za zapewnienie tego bezpie-

GMINNA SPÓŁKA WODNA

Szanowni mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie ,
Członkowie Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
Pragnę gorąco podziękować Wam za wasz
udział w działaniach GSW DW w postaci płaconych składek członkowskich. Miniony rok
zakończyliśmy sukcesem oczyszczając i odmulając ponad 19 km rowów oraz usuwając trudne
i kosztowne awarie drenarskie. Aby móc w tym
roku równie owocnie pracować, Zarząd GSW DW
ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące czyszczenia i odmulania rowów w 2016 r. Do Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim wpłynęło 7 ofert z czego Zarząd GSW DW
wybrał najkorzystniejszą cenowo dla Spółki
ofertę Pana Ładniaka Eugeniusza za cenę 2,79
zł za mb (brutto) oraz Pana Pawła Biernackiego
za cenę 3,80zł za mb (brutto). Mamy nadzieję,
że aura jak najszybciej pozwoli nam na rozpoczęcie prac i zaraz po Walnym Zgromadzeniu
Delegatów przystąpimy do pracy.
W dniu 21.03.2016 r odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów na którym obecny był Zarząd
GSW DW, Komisja Rewizyjna, Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Kierownik
Rejonowego Związku Spółek Wodnych Pan
Jacek Zawadka , Pani Małgorzata Tkaczyk oraz
delegatka Olesina Pani Teresa Piotrkowicz. Pro-

BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT

Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Niestety jego przyczyny tkwią
w naszych ludzkich zachowaniach. Jedynie przez
zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się
do zmniejszenia się cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować
ten problem.
Dlaczego bezdomność zwierząt istnieje?
Oto kilka głównych przyczyn tego stanu:
• porzucanie zwierząt przez właścicieli;
• pozbywanie się zwierząt z hodowli i targowisk;
• panujące mody;
• ucieczki zwierząt;
• niekontrolowane rozmnażanie.
Udomowione zwierzęta doznają od ludzi najwięcej zła. Oczywiście, nie jest to spowodowane tylko
i wyłącznie złą wolą ludzi. Często, a może nawet
najczęściej, w grę wchodzi niewiedza, ale nie zmienia to faktu, że to my, ludzie naszymi decyzjami
powodujemy bezdomność i cierpienie zwierząt.
Około 70 % psów i kotów trafiających do schronisk w Polsce nie znajduje nowego domu i do
końca życia przebywa za kratami schroniska. Jeśli
naprawdę zdecydowałeś się na zwierzę w domu
to adoptuj je. Przebywające tam zwierzęta spragnione są uczucia i domu, z utęsknieniem czkają
na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę.
Informacje o odłowionych psach z terenu
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czeństwa na obszarach wodnych. Podmioty
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych ustawa określa,
jako zarządzającym obszarem wodnym.
Właściciele nawet małych akwenów nie są
w pełni świadomi, że również na nich spoczywa
obowiązek właściwego zabezpieczenia danego
obszaru wodnego. Przede wszystkim, akwen
powinien być zabezpieczony przed niepowołanym wejściem, a jeżeli takiej możliwości nie
ma ze względu na jego rozmiar lub położenie to
winny być zamieszczone informacje w postaci
tablic o jego prywatnym charakterze i zakazie
kąpieli bez zgody właściciela (zarządzającego
obszarem wodnym).
Należy w tym miejscu podkreślić, że zbiorniki
ogrodzone, położone na terenach prywatnych
i wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych (nie są przeznaczone do wykorzystywania

przez osoby trzecie) są wyłączone ze stosowania
przepisów ustawy i kwestie zapewnienia bezpieczeństwa są prywatną sprawą właściciela.
Zupełnie inaczej sprawa wygląda, w przypadku
gdy zbiorniki te zostają udostępnione szerszej
liczbie osób do pływania (kąpieli, rekreacji),
niezależnie czy dzieje się to odpłatnie czy bez
pobierania opłat. W takiej sytuacji właściciel
nieruchomości na której znajduje się zbiornik
wodny staje się zarządzającym obszarem wodnym i spoczywają na min obowiązki wynikające
z art. 4 ustawy, a więc przede wszystkim zapewnienie warunków do organizowania pomocy
i ratowania osób oraz we współpracy z Policją
i podmiotem uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego (np. WOPR):
• dokonanie analizy zagrożeń;
• oznakowanie miejsc niebezpiecznych i objęcie
ich nadzorem;

• oznakowanie terenów, obiektów i urządzeń
przeznaczonych do pływania i uprawnia sportów
wodnych, a także zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
Szanowni Państwo, nieznajomość przepisów
ustawy nie zwalnia z obowiązku jej stosowania
oraz z odpowiedzialności jaka ciąży za niedopełnienie jej wytycznych. Miejsca, gdzie zwyczajowo
kąpią się i odpoczywają mieszkańcy, gdzie
uprawniane są sporty wodne, w tym i wędkarstwo, powinny być właściwie zabezpieczone,
a stanowcza postawa w tych kwestiach pozwoli
Waszym bliskim oraz mieszkańcom gminy czuć
się bezpieczniej, a Wam zapewni spokojny sen.
Michał Pieńkowski
Podinsp. ds. zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej

CZEGO NIE POWINNIŚMY WRZUCAĆ DO KANALIZACJI?
tokół z tego zebrania oraz podjęte uchwały są
do pobrania na stronie internetowej gminy
w zakładce spółka wodna. Jest mi ogromnie
przykro że zaproszeni delegaci z poszczególnych miejscowości nie byli obecni na zebraniu.
Czyżby nie czuli takiej potrzeby ? Nie mają do
zgłoszenia żadnych rowów do konserwacji?
Plan pracy i rowy wybrane do konserwacji
na ten rok oraz zgłoszone awarie drenarskie
również umieszczone są w protokole na stronie
internetowej .
Członkowie Spółki Wodnej, Mieszkańcy Gminy
Dębe Wielkie, już wkrótce otrzymacie nakazy
płatnicze na ten rok . Bardzo proszę abyście pamiętali o obowiązku płacenia składek
członkowskich, które wspomogą nasz budżet
i pomogą realizować założone zadania . Przypominam o obowiązku usuwania z rowów drzew
i zakrzaczeń, gdyż utrzymywanie rowów w należytej kulturze należy do właścicieli rowów .
Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam członkowie GSW DW i mieszkańcom Gminy za płacone
składki i udaną współpracę, gorąco pozdrawiam.
Renata Smolak
Przewodnicząca GSW DW

Gminy Dębe Wielkie są umieszczane na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (www.pczk.powiatminski.pl)
w zakładce bezdomne zwierzęta, w celu umożliwienia poszukiwania zgubionych zwierząt przez
właścicieli, jak również w celu adopcji.
Przypominamy, że gdy wiesz, że pies, który ma
właściciela i swobodnie porusza się poza terenem
jego nieruchomości, należy zgłosić daną sytuację
Policji, która ma obowiązek pouczenia właściciela,
a w przypadku braku reakcji nałożenia mandatu
na właściciela w wysokości do 250 zł zgodnie z art.
77 Kodeksu Wykroczeń.
Natomiast w przypadku, gdy dane zwierzę nie
posiada właściciela należy zgłosić informację sołtysowi lub w razie jego nieobecności członkowi
rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywa celem stwierdzenia i dostarczenia
pisemnego zaświadczenia o bezdomności zwierzęcia do urzędu, który następnie zgłasza je do
odłowienia. Wprowadzona procedura znacznie
ogranicza liczbę przypadków zgłaszanych zwierząt bezdomnych, gdyż za bezdomne uznawane
są również te posiadające swoich właścicieli.
Katarzyna Szymańska
Podinsp. ds. ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt

Nieodpowiednie
korzystanie z kanalizacji może
pociągać za sobą znaczące problemy eksploatacyjne sieci
kanalizacji
sanitarnej, przepompowni, a także samej
oczyszczalni ścieków. Usuwanie
awarii spowodowanych przez
takie działania zwiększają koszty
korzystania z sieci kanalizacyjnej, tym samym zwiększając cenę
metra sześciennego za odprowadzanie ścieków.
Wprowadzanie odpadów stałych, które mogą
powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych do sieci sanitarnej jest
zabronione. Na podstawie art. 28 ust. 4a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) ten,
kto nie stosuje się do w/w zakazu podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
Sieć kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane
na niej przepompownie, a także tłocznie ścieków są zaprojektowane i wykonane tak, aby
przyjmować nieczystości sanitarne z naszych
posesji, tj.: z kąpieli, zmywania, prania oraz toalety. Jeśli jednak wraz ze ściekami płyną inne
odpady, jak np. kapsle, puszki po napojach,
patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów,
środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części
garderoby itp. to powodują one zatory na przewodach kanalizacyjnych czego skutkiem jest
spiętrzanie się ścieków w kanałach. W przepompowniach bądź tłoczniach nawijają się one
na wirniki pomp powodując ich awarie. Koszt
usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest
bardzo wysoki.
Najpoważniejszą z ostatnich awarii jakie miała
miejsce, była awaria na odcinku sieci kanalizacyjnej w ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe
Wielkie. Wynikła ona poprzez zapchanie się rurociągu pękiem włóknin, patyczków higienicznych
itp., który wytworzył kilku metrowy warkocz
splątanych odpadów, wśród których znajdowała
się nawet szczotka.
Każdego roku pracownicy Zakładu Komunalnego
usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej,
awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów,
które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele
z tych może doprowadzać do cofnięcia ścieków
i zalania mieszkania, posesji lub ulicy.
Przy usuwaniu tych awarii konieczne jest zama-

wianie specjalistycznego sprzętu
do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej – tzw.
WUKO Takie zjawiska powodują nie tylko duże
straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców
i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego,
ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków, co może wpłynąć na zwiększenie
cen taryf za odprowadzanie ścieków.
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje
ponadto, że istnieje już możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji położonych
przy ulicach: Pustelnickiej, Powstańców, 103
Batalionu Strzelców, Miłej, Dębowej w miejscowości Dębe Wielkie oraz fragment ulicy
Staropolskiej i Warszawskiej w miejscowości
Aleksandrówka.
W celu podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej należy uzyskać od Zakładu Komunalnego
warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej. Zlecenie wydania warunków
technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej dostępne jest na stronie
www: zk.debewielkie.com lub w siedzibie
zakładu.
Przyłącze wykonywane jest na koszt osoby
ubiegającej się o przyłączenie do sieci.
Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się
do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej
się przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim. Kontakt
telefoniczny pod numerami telefonów (25) 74970-01 lub 749-70-02.
Jednocześnie informujemy o obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, zgodnie
z art. 5 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), który
stwierdza, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
PROGRAM RODZINA 500+
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego można składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. 57. Wnioski
mogą byś również składane drogą elektroniczną
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
portalu ePUAP, portalu Emp@tia oraz platformy
usług elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków drogą
elektroniczną znajdują się na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.
gov.pl w zakładce „Rodzina 500+” .
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysłu-

GMINNY BUDŻET

Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 31 marca upłynął ustawowy termin
składania sprawozdania z wykonania budżetu
samorządu za rok poprzedni. Zgodnie z tym
wymogiem, Wójt Gminy w dniu 31 marca 2016 r.
przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie opisowe Gminy Dębe Wielkie za 2015 rok. Ostatecznie
dochody budżetu zrealizowały się w kwocie
30.218.148,01 zł, co stanowi 99,88% planu, natomiast gminne wydatki roku ubiegłego to kwota
32.547.626,54 zł – 97,47% planu. W wydatkach
kwota 2.693.706,95 zł dotyczy realizacji zadań zleconych gminie do realizacji odrębnymi ustawami
(8,28%). Pozostałe wydatki dotyczą zadań własnych.
Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość
10.502.45,42 zł, co stanowi 97,71% planu.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem stanowi 32,27%. Jest to jeden z najwyższych wskaźników, o ile nie najwyższy, w całym
powiecie (w momencie pisania artykułu nie dysponowałam danymi ze wszystkich samorządów
powiatu).

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.396.878
zł ostatecznie wyniósł ponad 1 mln zł mniej,
bo 2.329.478,53 zł.
W 2015 roku Gmina zaciągnęła 6.150.649,79
zł zobowiązań, w tym kwota 3.396.878 zł to
pożyczka ze środków WFOŚiGW, częściowo
umarzalna w latach przyszłych. Środki z pożyczki
zostały przeznaczone na budowę infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
W ubiegłym roku spłacono 2.602.353,23 zł
z tytułu rat uprzednio zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Zadłużenie Gminy na koniec 2015
roku wyniosło 15.292.486,23 zł, co stanowi
50,61% zrealizowanych dochodów.
Proporcje w zakresie skali poszczególnych
rodzajów dochodów i wydatków ubiegłego roku
zostały Państwu przedstawione w poprzednim
Biuletynie oraz w Informacji Wójta Gminy Dębe
Wielkie o stanie Gminy na dzień 31 grudnia 2015
4

guje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze
dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18.
roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego
samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia
18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno
z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą
się o świadczenie.
Przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze
dziecko do wniosku dołącza się m.in.:
1) oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w przypadku osiągania dochodu

roku (…), dlatego też nie będę ich ponownie
przytaczała.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w ubiegłym roku
dochody Gminy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przekroczyły wartość
poniesionych wydatków z tego tytułu. W lutym
bieżącego roku, Rada Gminy rozpatrywała wniosek Wójta o obniżenie opłat za odbiór odpadów.
Po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”,
Radni postanowili utrzymać wysokość opłat
na niezmienionym poziomie. Przeważył argument
o niepewności co do cen uzyskanych w kolejnym
przetargu na odbiór odpadów. Mogłoby się okazać, że po krótkotrwałej obniżce zaistniałaby
konieczność uchwalenia wyższych opłat celem
zbilansowania dochodów i wydatków. Gospodarka odpadami stanowi bowiem wydzieloną
część budżetu gminy, w której wszystkie wydatki
powinny mieć pokrycie w uzyskanych dochodach. Oznacza to również, że dochody z tzw.
„opłaty śmieciowej” nie mogą stanowić „zysku”
Gminy, tylko muszą być wydatkowane na określone cele definiowane przez ustawę o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zatem uzyskana
dotychczas nadwyżka z tego tytułu spożytkowana
zostanie w późniejszym okresie na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami.
Kończąc krótkie podsumowanie realizacji ubiegłorocznego budżetu,
wspomnę o podstawie nowo planowanych wydatków, które pojawią
się w budżecie Dębego Wielkiego w bieżącym roku po raz pierwszy w historii gminy.
W dniu 31 marca br. Radni Gminy jednomyślnie
przyjęli Uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas
jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.
Zgodnie z zapisami uchwały, zamieszkujące
na terenie Gminy rodziny, w których urodziły
się np. trojaczki, będą mogły ubiegać się o jednorazową zapomogę w wysokości 2.000 zł na 1
dziecko. W bieżącym roku na razie mamy jeden
taki przypadek. Czekamy na ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jej uprawomocnienie. Zapraszamy
rodziców do złożenia wniosku w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
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Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

z gospodarstwa rolnego, otrzymywania alimentów, stypendiów, itp.,
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oświadczenie o wysokości dochodu
opodatkowanego ryczałtem,
3) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
4) dokumenty potwierdzające datę utraty
dochodu z 2014 r. (np. świadectwo pracy,
zaświadczenie o uzyskaniu prawa do urlopu
wychowawczego itp.) oraz wysokość utraconego
dochodu (np. PIT 11),
5) dokumenty potwierdzające datę oraz wysokość uzyskanego dochodu w roku 2014, 2015 lub
2016.
NIE TRZEBA pobierać zaświadczeń z urzędu
skarbowego ani z ZUS. Informacje o dochodach
za 2014 r. z urzędu skarbowego oraz o wysokości
składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.

INWESTYCJE

PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
Kontynuowane są prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie. Zgodnie z założeniami Gminy Dębe
Wielkie firma HIGHWAY Sp. z o.o. wykonująca projekt ma za zadanie zaprojektowanie sieci o łącznej
długości około 85 km. Ze względu na duży zakres
opracowania dokumentacje projektowe zostały
podzielony na cztery odrębne etapy, tj.:
- ETAP I – obejmujący miejscowości: Olesin, Ostrów Kania, Cięciwa, Cezarów, Rysie
i Kobierne;
- ETAP II – obejmujący miejscowości: Górki, Teresław, Celinów, Jędrzejnik, Ruda i Bykowizna;
- ETAP III – obejmujący miejscowości: Cięciwa,
Poręby, Cyganka, Gorzanka, Walercin i Kąty Goździejewskie;
- ETAP IV – obejmujący miejscowości: Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla i Ruda.
Podczas wykonywania dokumentacji dla etapu
I i etapu II pojawiło się kilka problemów, co niestety nieznacznie opóźni uzyskanie przez Gminę
Dębe Wielkie pozwoleń na budowę. Ma to m.in.
związek z faktem, iż prace projektowe w części
obszaru dla I i II etapu obejmują tereny szczególnego zagrożenia powodzią. Niezbędne było
zatem wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
o stosowne decyzje zwalniające od zakazów
wykonywania robót i czynności na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią polegających
na prowadzeniu robót związanych z budową
sieci wodociągowej na tym terenie. Dla I etapu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie wydał już pozytywną decyzję zwalniającą od w/w zakazów, natomiast dla
II etapu procedura jest w toku. Niestety z przyczyn niezależnych od urzędu gminy oraz firmy
projektowej wydawanie decyzji w przedmiocie
zwolnień od zakazów wykonywania robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią trwa kilka miesięcy (dla przykładu dla
I etapu trwało to ponad 3 miesiące).
Kolejnym problemem, jaki pojawił się w fazie
projektowej jest kwestia sytuowania hydrantów. Często w wąskich działkach drogowych,
nie ma możliwości na ich umieszczanie, aby
tym samym nie ograniczać obsługi komunikacyjnej (nie zawężać przejazdu na wąskich
drogach gminnych). Konieczne stało się zatem
dodatkowe uzgadnianie przez Projektantów

będą pozyskane przez GOPS drogą elektroniczną.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego rozpoczyna się
z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30
września 2017 r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., prawo
do świadczenia wychowawczego na podstawie
tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego
następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia
złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Dorota Janzer-Dąbrowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim

lokalizacji hydrantów w działkach prywatnych
właścicieli. Z uwagi, że część właścicieli nie
zgadza się na wejście w ich działki następuje
konieczność szukania innych rozwiązań zaprojektowania sieci, często po innych działkach, co
ostatecznie wydłuża cały proces projektowania.
Mając na uwadze powyższe, a także ambitne
plany inwestycyjne gminy, planuje się,
że ogłoszenie przetargu dla zaprojektowanego
wodociągu i przystąpienie do prac związanych
z budową sieci wodociągowej nastąpi latem
tego roku. Budowa całego zakresu projektowego
została zaplanowana na lata 2016 – 2018, przy
czym w pierwszej kolejności będą budowane
odcinki sieci wodociągowej na terenach o gęstej
zabudowie.
PLAN BUDOWY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W dniu 31 marca 2016 roku Rada Gminy Dębe
Wielkie podjęła Uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2016,
w której zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola gminnego”.
Obecnie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy
na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego
Przedszkola gminnego w miejscowości Dębe
Wielkie na działkach o nr ewid. 41/2 i 41/12 (przy
ulicy Krótkiej).
Zgodnie z przyjętymi założeniami obiekt
Przedszkola gminnego winien być budynkiem
piętrowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwu
lub wielospadowym w technologii tradycyjnej
– murowanej, dostosowanym do możliwości
lokalizacyjnych działek na których ma zostać
usytuowany w tym korzystnego usytuowania
względem stron świata, ukształtowania terenu
oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury,
dojazdu do działek.
Zaplanowano, że projektowane Przedszkole
gminne będzie 4-oddziałowe łącznie na 100 dzieci
z możliwością rozbudowy o 2-oddziały (50 dzieci),
z kuchnią, która docelowo umożliwi także przygotowywanie posiłków dla obiektów oświatowych
położonych na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina
Dębe Wielkie niezwłocznie ogłosi przetarg
na wykonanie przedmiotowego obiektu.
Ambitne plany Gminy zakładają rozpoczęcie
funkcjonowania Przedszkola gminnego już we
wrześniu 2017 roku.
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PROJEKT ULICY ŻWIROWEJ

WNIOSKI O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Gmina Dębe Wielkie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie wnioski o przyznanie pomocy
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Łącznie zostały złożone 4 wnioski na następujące
przedsięwzięcia drogowe:
1. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Prądzyńskiego) w miejscowości Dębe Wielkie, gmina

Dębe Wielkie” – odcinek od ulicy Pustelnickiej
w kierunku zachodnim. W ramach zadania planowane jest wykonanie m.in. nowej nakładki
asfaltowej oraz po stronie południowej chodnika
wraz ze zjazdami z betonowej kostki brukowej.
2. „Przebudowa ul. Letniej w miejscowości Dębe
Wielkie, gmina Dębe Wielkie”. W ramach zadania
planowane jest m.in. wykonanie odwodnienia
w postaci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie na całej ulicy robót brukarskich związanych
z ułożeniem betonowej kostki brukowej.
3. „Przebudowa ulicy Rzepeckiego w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”,
w ramach zadania planowane jest m.in. po południowej stronie ulicy wykonanie chodnika wraz

ze zjazdami oraz miejscami
postojowymi z betonowej kostki
brukowej.
4. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Szkolnej, Janusza
Korczaka i Kosmicznej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina
Dębe Wielkie”. W ramach
zadania planowane jest m.in.
wykonanie nakładki asfaltowej
na ul. Szkolnej wraz z chodnikiem
z betonowej kostki brukowej,
a także wykonanie z betonowej
kostki brukowej nawierzchni
ulicy Janusza Korczaka oraz
Kosmicznej. Na przedmiotowych
ulicach planowane jest również wykonanie odwodnienia
w postaci kanalizacji deszczowej.
Łączna wartość złożonych wniosków to 2 634 636,00 zł
W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków pod względem
formalnym.
Ponadto do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie został złożony wniosek
o dofinasowanie ze środków
związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych
na zadanie pn. „Przebudowa
(modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Gorzanka
i Cyganka”. W ramach zadania planowane jest na odcinku
690 m położenie nakładki asfaltowej wraz z wykonaniem
poboczy jezdni. Wnioskowana
kwota dotacji: 185 742,79 zł.
Obecnie trwa weryfikacja wniosku pod względem formalnym.
PROJEKT ULICY ŻWIROWEJ
W dniu 01.04.2016 roku Wójt Gminy Dębe
Wielkie podpisał umowę z firmą PPU „KONSTRUKTOR” - Agnieszka Kozera na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy
Żwirowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Warszawską do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką w Chrośli.
Zgodnie z założeniami w projekcie w/w Wykonawca został zobowiązany do zaprojektowania:
– nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m;

Dębego Wielkiego

– chodnika po jednej stronie jezdni o szerokości
2 m wraz ze zjazdami do granic nieruchomości z betonowej kostki brukowej oraz po drugiej
stronie jezdni wykonania zjazdów do granic nieruchomości z podbudowy z kruszyw łamanych;
– odwodnienie pasa drogowego (w tym odtworzenia rowów);
– oświetlenia drogowego;
– projektu stałej organizacji ruchu na przebudowanym odcinku w/w ulicy.
Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej został ustalony do dnia
31.08.2016 r., przy czym w tym terminie firma
projektowa zobowiązana jest do wykonania
zadania wraz z uzyskaniem zgody właściwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację niniejszej inwestycji drogowej.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W dniach od 15 lutego 2016 roku do 11 marca
2016 roku trwało wyłożenie do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości
Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W trakcie
tego wyłożenia, w dniu 10 marca 2016r. odbyła
się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu oraz prognozie
oddziaływania na środowisko, w której udział
wzięli: Pan Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy
Dębe Wielkie, Pan Bartosz Rosłan – Główny
projektant planu i przedstawiciel Pracowni
Projektowej BPRW S.A. – wykonawcy projektu przedmiotowego planu, zainteresowani
mieszkańcy gminy i właściciele działek oraz pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie. W dniu
29 marca 2016 roku zakończył się etap składania uwag do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu przedmiotowego planu oraz
do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi można było składać w formie pisemnej
do Wójta Gminy Dębe Wielkie, na adres: 05-311
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwagi dotyczą. W wyznaczonym terminie
wpłynęły 52 uwagi, które obecnie są w trakcie
rozpatrywania.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

GMINNA OLIMPIADA Z ZAKRESU WIEJSKIEGO
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 miejsce: Pani ELŻBIETA GAŃKO z Chrośli z wynikiem 26 pkt. w drodze dogrywki z Panią Agatą
Szatańską z Kobiernego, Panią Agnieszką Roguską z Porąb, Panią Teresą Nejman z Olesina
i Panią Krystyną Służewską z Porąb.
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody, które
ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.

Dnia 23 lutego 2016 r. w Klubie „Dziupla”
w Dębem Wielkim odbyła się kolejna edycja
Gminnej Olimpiady z Zakresu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Przedsiębiorczości .
Do konkursu zgłosiło się 31 uczestników, w tym
30 kobiet i jeden mężczyzna, któremu na tym
miejscu już - serdecznie gratulujemy odwagi

oraz mamy nadzieję, że swoim udziałem zmotywuje płeć męską do tego typu akcji.
Po bardzo wyrównanej walce, zwycięzcami zostały:
1 miejsce: Pani ADELA KRUSZEWSKA z Chrośli
z wynikiem 30 pkt.
2 miejsce: Pani RENATA KARWOWSKA z Dębego
Wielkiego z wynikiem 28 pkt.

W tym roku oprócz rywalizacji, na zawodników olimpiady czekały dwie niespodzianki.
Na początku spotkania odbyła się prelekcja
z metod i sposobów dekoracji stołu i potraw
przygotowana przez Panią Henrykę Borkowską - przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział
Siedlce, następnie warsztat pokazowy z dekoracji poprowadzony przez Panią Katarzynę
Nowak właścicielkę „Pomysłowego
Kuferka” z Dębego Wielkiego. Z uwagi
na zbliżające się święta wielkanocne,
tematyka stroików i bukietów kwiatowych miała akcent świąteczny.
Wszystkim Paniom i Panu GRATULUJEMY, a laureatkom ŻYCZYMY
POWODZENIA na kolejnym etapie
powiatowym!!
Anna Piotrkowicz

Insp.ds. upowszechniania kultury
i promocji gminy
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Dębego Wielkiego

TURYSTYKA I REKREACJA Z NUTĄ HISTORII …
Z każdym dniem coraz większy obserwujemy
ruch na świeżym powietrzu … jedni biegają, inni
jeżdżą na rowerze, a jeszcze inni preferują spacery czy bardziej wyszukane formy wypoczynku.
Warto wspomnieć, że podczas marcowej
imprezy – turystycznego nocnego marszu
na orientację „NOCNE MANEWRY – W dąbrowym
gęstym lisowiu”, która została zorganizowana
w Górkach na okoliczność jubileuszu 600lecia Dębego Wielkiego przez Klub Imprez

na Orientację STOWARZYSZE
pod patronatem Wójta Gminy Dębe
Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego,
zaobserwowaliśmy bardzo duże
zainteresowanie tematem - zespołowej turystyki. W powyższych zawodach wzięło udział
ponad 160 osób w 63 zespołach. Głównie były to
osoby przyjezdne, które regularnie uczestniczą
w tego typu marszach. Jednakże pośród nocnych śmiałków nie zabrakło mieszkańców gminy
Dębe Wielkie, dla których nowa atrakcja okazała
się nie taka trudna. Bilans wyjścia i powrotów
był zgodny, a to podstawa sukcesu. „Tutaj wynik

nie jest najważniejszy stawiamy na dobry czas
ze sobą i przepiękną przyrodą, którą mamy
w zasięgu ręki” mówią organizatorzy.
Mając powyższe doświadczenie na uwadze oraz
wychodząc naprzeciw potrzebom turystycznym w gminie Dębe Wielkie zostało stworzone
- na początek - bezobsługowe, dostępne o każdej porze dnia i dla każdego tzw. dębskie TRInO
8/M/16 (Turystyczno Rekreacyjna Impreza
na Orientację), które zostało wpisane w ogólnopolskiej bazie PTTK (http://www.trino.pttk.pl/).
Serdecznie polecamy i zachęcamy do udziału,
zwłaszcza, że do zdobycia jest unikatowy w tym

roku stempel 600-lecia Dębego Wielkiego, który
dostępny jest w Urzędzie Gminy w Dziale kultury
i promocji – I piętro, pokój 33.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.
debewielkie.pl oraz FB, gdzie na bieżąco
będziemy informować o turystycznych wydarzeniach w naszej gminie.
Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WARSZAWSKA SYRENKA
ETAP GMINNY KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Już od 39 lat Konkurs Recytatorski Warszawska
Syrenka z powodzeniem promuje kulturę języka
i rozpowszechnia kulturę słowa na Mazowszu.
Co roku, w eliminacjach do finału bierze udział
kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży z całego
województwa mazowieckiego.
14 marca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim zaprosiła uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dębe
Wielkie do udziału etapie gminnym.
LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa - klasy 0 – III
Maria Miros - SP w Górkach
Szymon Woźnica - SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa - klasy IV - VI
Edyta Mazaj - SP w Górkach
Wojciech Nowak - SP w Dębem Wielkim
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Gimnazjum:
Katarzyna Dołkowska - Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
Joanna Westerlich - Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
Serdecznie dziękujemy strażakom jednostki OSP
w Dębem Wielkim za użyczenie sali multimedialnej.
WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA W DĘBEM
WIELKIM ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00
FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
8.00 – 12.00
Wtorek
9.00 – 17.00
Czwartek
9.00 – 17.00
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SPOTKANIE Z WOJCIECHEM
WIDŁAKIEM
I JEGO MENAŻERIĄ
W piękne marcowe przedpołudnie Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dębem Wielkim
odwiedził Wojciech Widłak
- autor książek dla najmłodszych czytelników, wieloletni
członek redakcji miesięcznika „Dziecko”, współautor serii podręczników do szkoły podstawowej,
laureat prestiżowych nagród i wyróżnień. Nasz
gość znany jest młodym czytelnikom przede
wszystkim, jako twórca serii książek o Panu
Kuleczce oraz o przygodach Wesołego Ryjka.
W spotkaniu uczestniczyli dzieci oddziałów
„0” ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
i pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
wraz z opiekunami.
Na początku wizyty pisarz przedstawił dzieciom
bohaterów swoich opowieści: Pana Kuleczkę
i jego podopiecznych - refleksyjnego Psa Pypcia,
neurotyczną Kaczkę Katastrofę, małomówną
muchę Bzyk-Bzyk oraz świnkę o wdzięcznym
imieniu Wesoły Ryjek.
Pan Widłak opowiedział słuchaczom skąd
czerpie inspirację oraz jak przebiega proces tworzenia książki. Uczestnicy wysłuchali fragmentu
najnowszej publikacji autora, a trójka wybranych szczęśliwców, wyposażona w pacynki
przestawiające bohaterów opowieści, zabawiła

się w aktorów. Duże zainteresowanie wśród
zebranych wzbudził „worek z pomysłami”, w którym ukryte były różne przedmioty. Dzieci miały
za zadanie określić, z czym kojarzy się im dany
rekwizyt i jak zwykle okazało się, że dziecięca
wyobraźnia nie ma granic. Pan Wojciech nawiązał rewelacyjny kontakt z młodymi odbiorcami,
którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i świetnie się bawili. Na koniec można było zakupić
książki i otrzymać autograf pisarza. Po dedykację ustawiła się długa kolejka chętnych.
Mamy nadzieję, że to fantastyczne spotkanie
zachęci dzieci do przeczytania innych książek
Wojciecha Widłaka. Zapraszamy do biblioteki!
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki OSP
w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej a w szczególności Panu Danielowi
Nowakowi za pomoc techniczną w przygotowaniu spotkania.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

KULTURA / WYDARZENIA

600 lat

Dębego Wielkiego

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dzień 1 marca, data Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Drugiej Konspiracji, Żołnierzy
Niezłomnych...
W gminie Dębe Wielkie to właśnie niedzielny
wieczór 28 lutego 2016 r. został poświęcony
pamięci Żołnierzom Wyklętym - bohaterom
polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.
Organizatorzy przedsięwzięcia: organista parafii Dębe Wielkie Marek Dołkowski oraz wójt

gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski zorganizowali na tę okoliczność
koncert muzyki klasycznej promujący
młode talenty. W sali multimedialnej
OSP w Dębem Wielkim, w wykonaniu
młodych artystów – gminnych i zaproszonych gości - zabrzmiały przepiękne
utwory m.in. Chopina, Czajkowskiego,
Vivaldiego, Tellemanna, czy mocne
brzmienie „Białej Flagi” Grzegorza Ciechowskiego, była również recytacja oraz śpiew.
Na scenie wystąpiły młode talenty w osobach: Julia Kalinowska, Katarzyna Dołkowska,
Aleksandra Dołkowska, Klaudia Karpińska, Aleksandra Rogalska, Krystian Metera, Weronika
Jabłońska-Siwiak, Alicja Walerczak, Mateusz
Proczek.
Podczas koncertu została również wyświetlona
projekcja filmowa o „Żołnierzach Wyklętych”, a

Z ŻYCIA DĘBSKIEJ KAWY ŻOŁĘDZIÓWKI

poszerzamy horyzonty…
Co ma wspólnego Dębska Kawa Żołędziówka
z Fryderykiem Chopinem? To już wiemy z historii,
że muzyk był jej wielkim smakoszem. Natomiast
- co łączy Dębską Kawę Żółędziówkę z Warszawską Syrenką? Otóż - jak donoszą wieści z kraju
i ze świata - MAZOWSZE – brzmi odpowiedź.
Oba produkty uczestniczą w promocji Mazowsza - Projektu Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej pt. „MODA NA MAZOWSZE”. Po raz drugi dębski produkt promocyjny miał
przyjemność być obecny z Lokalną Organizacją
Turystyczną Wielki Gościniec Litewski na targach
– tym razem – łódzkich pt. „Regiony Turystyczne
Na Styku Kultur”. Stoisko mazowieckie swoim
wystrojem, designerskim wyposażeniem, zapachem naszej kawy, ponadto zorganizowanymi
wieloma atrakcjami, animacjami, konkursami,
miało ten wyjątkowy zmysłowy i pełen pasji
charakter, który przyciągał tłumy. Jesteśmy
świadkiem i uczestnikiem wspaniałej idei – budowania tożsamości mazowieckiej, której jesteśmy
przecież częścią. Nie zapominając oczywiście
o większym projekcie jakim jest Szlak Wielkiego
Gościńca Litewskiego, który prężnie się rozwija
od Warszawy do Wilna we współpracy z gminą
Dębe Wielkie.
w świątecznym klimacie …
W okresie przedświątecznym Dębska Kawa
Żołędziówka miała swoją premierę handlową. Na Targu Wielkanocnym „STRAGAN
SENDOMIERSKI” organizowanym w Mińsku
Mazowieckim przez Muzeum Ziemi Mińskiej
można było nabyć - wyczekiwany tak przez wielu
smakoszy - nasz produkt. Podmiotem handlowym Dębskiej Kawy Żołędziówki jest Gościniec
Goździejewski – Punkt Informacji Turystycznej
z małą gastronomią, mieszczący się w Kątach
Goździejewskich, leżący bezpośrednio przy trasie Warszawa-Węgrów, tym samym na szlaku
WGL. Już w krótce delektować się będzie można
kawą z żołędzi nie tylko w punktach gastrono-

lokalną wiedzą o tamtych czasach podzielił się
historyk gminny Pan Jan Majszyk. Dopełnieniem całej uroczystości był wspólny, ochoczy
śpiew uczestników koncertu, zarówno artystów
jak i widzów - hymnu państwowego oraz hymnu
Armii Krajowej. Ponadto w przerwie każdy mógł
skosztować przygotowanej przez Stowarzyszenie Wrzosowianie „dębskiej kawy żołędziówki”,
która doskonale wpisała się w klimat uroczysto-

ści, a historia podaje, że sam Fryderyk Chopin
był jej smakoszem.
W ten wyjątkowy i niepowtarzalny wieczór
gmina Dębe Wielkie oddała hołd patriotom
Ojczyzny by pamięć o bohaterach nie zginęła.
Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

„PIĘKNE UMYSŁY” GMINNEJ LIGI SZKÓŁ

micznych na terenie gminy Dębe Wielkie, ale
również na Szlaku Chopinowskim, a w przyszłości na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Tymczasem na każdej gminnej imprezie każdy
może spróbować i zasmakować owego specjału
z żołędzi z aromatyczną nutą przypraw.
zostaliśmy docenieni…
Na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski
na zamku w Liwie, który odbył się 7 marca 2016r.
oraz podczas konferencji pt. „Szlak Wielki Gościniec Litewski szansą na promocję regionu”, która
odbyła się 4 kwietnia 2016 r w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Mińsk Mazowieckim – kilkakrotnie
gmina Dębe Wielkie została pochwalona i doceniona za zaangażowanie oraz rozwój produktu.
z natury...
Według literatury zielarskiej składniki zawarte
w kawie żołędziówce mogą działać wzmacniająco na żołądek, wątrobę i śledzionę dając przy
tym uczucie sytości. Kawa pomaga zlikwidować zaburzenia jelitowe. Również
jest polecana osobom osłabionym,
po przebytych chorobach oraz
jako środek ogólnie wzmacniający.
Zachęcamy oczywiście do lektury
i polecamy na zdrowie !!!
Więcej informacji i ciekawostek
na naszej stronie www.debewielkie.pl
zakładka dla turystów

Gminna Liga Szkół to konkurs wiedzy
dla szóstoklasistów organizowany przez
Komisję Edukacji i Spraw Społecznych we
współpracy z nauczycielami Szkół Podstawowych z terenu gminy Dębe Wielkie.
Tematyka konkursu dotyczy wiedzy z języka
polskiego, matematyki, historii, przyrody,
języka angielskiego oraz po raz pierwszy
w tym roku została rozbudowana o regionalistykę skupioną na lokalnej wiedzy .
W tym roku odbyły się tylko dwa etapy, pierwszy na poziomie szkolnym, który wyłonił 13
najlepszych uczniów oraz finał gminny. Ostatnie
i decydujące starcie przypadło na 12 marca 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Cygance.
Oto najlepsi z najlepszych:
1. Łukasz Trebnio – Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
2. Nina Malarecka – Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
3. Andżelika Chrzanowska – Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
Konkurs wyłania również najlepszymi przedmiotowców, którymi w tym roku zostali:
Język polski: Nina Malarecka - Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
Matematyka: Mateusz Strzałek - Szkoła Podstawowa w Rudzie
Historia: Łukasz Trebnio – Szkoła Podstawowa
w Dębem Wielkim
Przyroda: Magdalena Doroszuk – Szkoła Podstawowa w Górkach
Język Angielski: Bartłomiej Przybysz – Szkoła
Podstawowa w Rudzie
Regionalistyka: Bartłomiej Przybysz – Szkoła
Podstawowa w Rudzie

Coroczne zmagania naukowe zapewniają
zarówno uczestnikom jak i kibicom wiele emocji,
zwłaszcza, że poziom jest wysoki, a coraz częściej o zwycięstwie decydują dogrywki. Ponadto
jest o co powalczyć. W tym roku na zwycięzców
czekały wyjątkowo atrakcyjne nagrody: laptop,
rower, konsola do gry, bony do empiku, karty
podarunkowe oraz gminna publikacja Komiksu
Historycznego „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”.
Zwycięzców uhonorowali: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Przewodniczący
Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik oraz
Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Leszek Woźnica.
Nagrody zostały ufundowane przez: Urząd
Gminy Dębe Wielkie, Studium Języków Obcych,
Bank Spółdzielczy O/Odział Dębe Wielkie, Dom
Weselny „Zielone Górki”, KOMA, IPPL, Supermarket TOPAZ, Ekspres Meble, Centrum Zoologiczno
– Wędkarskie oraz radnych gminy Dębe Wielkie
i kierownictwo Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
Tymczasem zwycięzcom - niedalekim już gimnazjalistom - gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów w nauce !!!
Anna Piotrkowicz

Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

Insp.ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy
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185 ROCZNICa
Z ŻYWĄ LEKCJĄ HISTORII - 2-3 KWIETNIA 2016R.
Sobota 2 kwietnia 2016 roku bez wątpienia
na długo zapadnie w pamięci mieszkańcom
Gminy Dębe Wielkie. Tegoroczne obchody 185
rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim rozpoczęły
się żywą lekcją historii. W sobotnie popołudnie
zorganizowana została po raz pierwszy rekonstrukcja bitwy pod Dębem Wielkim. Miejscem
walki stał się park przy Szkole Podstawowej
w Dębem Wielkim.
Na niewielkim wzniesieniu zrekonstruowano
dwór – na oryginalnych fundamentach dawnego
dworu. Wspaniały pokaz rekonstruktorów w obliczu walki, ataku, obrony czy poddania, plan był
pełen akcji, napięcia, do tego profesjonalna
narracja Pana Macieja Machlińskiego ze Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”, a także
efektowna pirotechnika, stroje z epoki, broń,
armaty, sprawiły, że każdy mógł poczuć i dostrzec
coś wyjątkowego… poczuć tamten czas…
W inscenizacji brało udział ponad 90 osób
z różnych grup rekonstrukcyjnych z Polski oraz
Białorusi: Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”, Stowarzyszenie Historyczno Edukacyjne
im 7 pułku LANSJERÓW NADWIŚLAŃSKICH
z Halinowa, GRH 8 PUŁK PIECHOTY Księstwa
Warszawskiego, GRH 3 Pułk Piechoty Księstwa
Warszawskiego, GRH 4 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego, Wojenno-Historyczny Klub
Dywizja Piechoty z Borysowa na Białorusi w składzie: Witebski pułk piechoty, 50 kompania lekkiej
artylerii, kompania saperów i służba medyczna.
Na uwagę zasługuje również obecność pani
profesor Marii Turos - sanitariuszki po polskiej
stronie, znanej w swojej branży jako pasjonatki
i znawczyni medycyny z XIX wielu.
Na zakończenie, wszystkie grupy rekonstrukcyjne utworzyły wspólny szpaler, aby uczcić
żołnierzy polskich walczących i poległych w dniu
31 marca 1831 roku pod Dębem Wielkim. Przy tak
historycznej asyście, przy udziale żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kwiaty przed pomnikiem
„czwartaków” złożył Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski z panią Teresą Wargocką Posłem na Sejm RP.
Przed budynkiem Szkoły Podstawowej zorganizowana została dla mieszkańców wystawa
muzealna pamiątek
Powstania Listopadowego przygotowana przez Mazowieckie
Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl”.
Na uczestników czekała również kuchnia polowa
z pyszną grochówką przygotowaną przez strażaków ochotników z OSP Górki.
Ostatnim punktem programu była prezentacja
książki wydanej przez Gminę Dębe Wielkie – przedstawiającej „Dzieje Gminy Dębe Wielkie od czasów
prehistorycznych do 1831 roku” autorstwa Karoliny
Gańko, młodej mieszkanki naszej gminy. W świetlicy dębskiej podstawówki było licznie i gwarno,
a kolejka po książkę z autografem nie miała końca.
8
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Informujemy, że książka dostępna jest również
w wersji elektronicznej na www.debewielkie.pl,
zakładka dla mieszkańców/publikacje .
Do wiadomości zainteresowanych - cała rekonstrukcja została sfilmowana na potrzeby nowego
cyklu telewizyjnego Pana Grzegorza Gajewskiego
- programu telewizyjnego w TVP Historia nadawanego od kwietnia br. pt. „Wojownicy czasu”.
Emisja w niedalekim czasie. Polecamy.
3 kwietnia 2016 r. podczas niedzielnych uroczystości wspólnie władze i mieszkańcy gminy Dębe
Wielkie, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i zaproszeni goście uczcili pamięć poległych
za Ojczyznę żołnierzy pod dowództwem generała
Jana Skrzyneckiego z 1831 roku.
W obchodach uczestniczyła Pani Senator
Maria Koc, Posłowie Pan Grzegorz Woźniak
i Pan Daniel Milewski, Zastępca Komendanta
Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Robert
Jędrychowski, Starosta Miński Pan Antoni Jan
Tarczyński, 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 z Przewodniczącym Panem Mirosławem Siwikiem na czele, 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 z Gminnego Gimnazjum. Następnie
obchody przeniosły się na plac przed kościołem
przy pomniku ppłk 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, który w swoim przemówieniu mocno odniósł się zarówno do przeszłości, jak
i teraźniejszości. Następnie przemówienie wygłosił płk. Robert Jędrychowski, po czym odczytano
Apel Poległych, a 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”,

BITWY POD 1831

DeBEM
WIELKIM
,

nastąpiło przegrupowanie poddziałów, przemarsz wojsk oraz defilada Kompanii Honorowej
Żandarmerii Wojskowej.
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. Natomiast
na stoisku Gminy Dębe Wielkie można było zdobyć najświeższą publikację „Dzieje Gminy Dębe
Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831
roku” z autografem autorki Pani Karoliny Gańko,
zasmakować limitowanej krówki czy zrobić
sobie niecodzienne foto z wojakiem z 1831. Dla
bardziej aktywnych przygotowany został przez
harcerzy z Damianem Murachem na czele historyczny marsz na orientację – sprawdzający
umiejętności topograficzne oraz wiedzę o związaną z historią Dębego Wielkiego.
Cieszy nas fakt, że sobotnia rekonstrukcja miała
tak wysoką frekwencję, zarówno pośród mieszkańców, jak i przybyłych gości. Jak również,
cieszy nasz fakt, że przedział wiekowy był bardzo
złożony, co świadczy o tym, że jest zaintereso-

wanie i zapotrzebowanie na tego typu rodzinną
rozrywkę, która nie tylko pozwala odpocząć od
codzienności, ale także ma charakter edukacyjny i patriotyczny.
Anna Piotrkowicz
Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy
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FERIADA NA SZLAKU WIELKIEGO GOŚCIŃCA LITEWSKIEGO

W pierwszym tygodniu ferii Stowarzyszenie W pierwszej kolejności postawiliśmy na budo„Szkoła z uśmiechem” zorganizowała po raz wanie tożsamości młodzieży jako mieszkańców
kolejny edukacyjny wypoczynek dla prawie setki Gminy Dębe Wielkie na historycznym szlaku.
dzieci z gminy Dębe Wielkie. Feriadowicze odbyli Warsztaty rękodzieła cieszyły się największym
niezapomnianą podróż w czasie Szlakiem Wiel- zainteresowaniem wśród młodzieży. Zorganikiego Gościńca Litewskiego.
zowane zostały m.in. zajęcia z panią
Ze szlakiem związanych
Ewą Mitowską znaną i lubianą
Szlak WGL to najważniejszy
jest wiele wybitnych postaci trakt handlowo – pocztowy Rze- artystką ludową ze wspólnego robiez naszej historii: Król Stani- czypospolitej Obojga Narodów
nia i pieczenia sękacza. Warsztat
sław August Poniatowski, w XVII i XVIII wieku, wiodący
z robienia sękacza uznajemy za zaliz Warszawy do Wilna. Obecnie
Litewski Książę Witold, Kró- jest to szlak turystyczny prowaczony i zjedzony.
lowa Bona, Książę Ogiński, dzący śladami dawnego traktu,
Następne zajęcia, tym razem
Hetma Branicki, podróżnik który właśnie się reaktywuje,
z wycinanki z opłatka, poprowaa gmina Dębe Wielkie aktywnie
Georg Forsterm, Józef Piłdzone zostały przez nagrodzoną
uczestniczy w tym procesie.
sudski, Konstanty Laszczka
najwyższą nagrodą Ministerstwa
czy legendarny Mistrz Jan
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Twardowski. Szlak Wielkiego Gościńca Litew- - rzemieślniczkę Pania Małgorzatę Pepłowskiego – to przede wszystkim wspaniałe zabytki, ską, kultywującą tą tradycje na Podlasiu. Nie
niezwykłe krajobrazy oraz oryginalna kuchnia każdy zna przepis na niecodzienną jadalną ser– Mazowsza i Podlasia. A więc tematyki eduka- wetkę, czyż nie? Opłatek, nożyczki, trochę śliny
cyjnej i atrakcji jest niewyczerpana ilość.
i wyobraźni, a efekt murowany. My to już wiemy!
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Kolejnym warsztatem
były zajęcia ze scropbookingu z fachowcem
tematu Pania Kamilą
Nowak. Tutaj powstały
piękne z artystyczną
duszą
zaproszenia na wielki bal
Gotowy sękacz jest podobn
y do
– o którym napiściętego pnia drzewa z sękam
i.
szemy w dalszej
W wyniku podlewania rożna
kolejnymi warstwami ciasta w prz
kolejności.
ekroju
sękacza widoczne są grubsz
e
Jednym z ciekawwarstwy jasnego ciasta prz
edz
ieszych punktów
lone ciemnymi warstewkam
i ciasta
spieczonego, co przypomin
feriady
była
a słoj
roczne w pniu drzewa. Spływa e
lekcja muzejący
w trakcie pieczenia nadmia
r
cias
ta
alna na zamku
tworzy zastygające sople, któ
re w ostatecznym efekcie naśladują
w Liwie oraz
sęki.
zwiedzanie Węgrowa
i dotarcie do samego legendarnego lustra
Mistrza Jana Twardowskiego. Opiekunem
wycieczki była sama Pani Prezes PTTK Węgrów
Danuta Grodzka – Wojdyna, która wprowadziła
dzieci w zakamarki historii.
W programie nie zabrakło także miejsca
na sport, bo sport to zdrowie !! Były rozgrywki
sportowe w hali sportowej oraz mega adrenalina na wyjazdowych zajęciach sportowych
na trampolinach w warszawskim hangarze,
a przy okazji kinoteka z najnowszym hitem
dużego ekranu.
Punktem kulminacyjnym Feriady, była gra terenowa „Wyścig powozów” przygotowana przez
sympatyczną Katarzynę Sobieską – Dyrektor
Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki

Gościniec Litewski. Dziesięć trudnych
zadań podsumowujących wiedzę o szlaku
WGL nie sprawiło żadnych problemów
naszej młodzieży. Gra została zaliczona
z wynikiem celującym. Dopełnieniem
imprezy był profesjonalnie przygotowany
przez didżeja bal, z konkursami, super
sprzętem nagłaśniającym, oświetleniem
oraz efektami specjalnymi – jak mgła, bańki
mydlane czy śnieg.
Mamy nadzieję, że w pewien sposób zainspirowaliśmy naszą młodzież do odkrywania
swoich zainteresowań, zdolności, czy pasji…
pokazaliśmy przeszłość w nowym wymiarze,
by zbudować teraźniejszość – dębską na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu gminy Dębe Wielkie oraz pracy
wielu wolontariuszy – nauczycieli i rodziców.
Serdecznie dziękujemy.
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z Uśmiechem”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/SPORT

600 lat

Dębego Wielkiego

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

FERIE AKADEMIKÓW
Na zimowy wypoczynek z Akademią Sztuk
Walki wybrało się w tym roku ponad 130 osób.
Grupa dzieci, młodzieży i dorosłych przebywała
w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym
„Pawlikówka” w dwóch terminach: I turnus od
29 stycznia do 5 lutego (młodsi), II turnus od 5 do
12 lutego (starsi). Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała kadra w składzie: Dawid Matwiej,
Małgorzata Matwiej, Ewa Sobieraj, Monika Wtulich, Jacek Kesler i Damian Walas.
Główną atrakcją zimowiska była jazda
na nartach, snowboardzie i łyżwach. Kulturę zakopiańską można było poznać również
na koncercie muzyki góralskiej w karczmie
„Muzykancko”, gdzie wybrała się grupa ASW.
Wśród innych atrakcji znalazło się: zwiedzanie skoczni narciarskiej, sanktuarium
w Olczy i wyjazd na termy do Białki Tatrzańskiej. Końcowym punktem wyjazdu były zakupy
na Krupówkach.
VII MISTRZOSTWA POWIATU
MIŃSKIEGO W TAEKWON-DO ITF
19 marca w nowej hali Gimnazjum Miejskiego
nr 2 w Mińsku Mazowieckim miały miejsce VII
Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Taekwon-do
ITF zorganizowane przez Dawida Matwieja (VI

dan) z Akademii Sztuk Walki. Zawody zgromadziły ponad 80 osób z sekcji Akademii Sztuk Walki
(Przemysław Mazurowski: Brzóze, Cyganka,
Dawid Matwiej: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki
i Stojadła), klubu „Ronin” Tang Soo Do pod przewodnictwem Jacka Keslera oraz asystentów
Adriana Laskowskiego i Kamila Pasika (Stanisławów, Poświętne, Dobre), Mazowieckiego
Centrum Tang Soo Do Michała Majewskiego
(Wołomin, Góra Kalwaria), i Tang Soo Do Mińsk
Mazowiecki Dariusz Wójcicki .
Mistrzostwa Powiatu oprócz integracji środowiska sztuk walki, miały na celu sprawdzenie
formy przed zbliżającymi się Mistrzostwa Polski. Tym razem orgaznizator odszedł od form
zabawowych i połozył nacisk na: układy formalne Taekwon-do ITF oraz formy otwarte (Tang
Soo Do i Karate), techniki specjalne (Twimyo
Nopi Ap Chagi-skok dosiężny i Twimyo Nomo
Yop Chagi-skok w dal nad przeszkodą) i walki:
na piankowe miecze-soft-kick dla dzieci i młodzików, semi-hogo dla kadetów oraz light-contact
dla juniorów.
Na wszystkich, którzy wystartowali czekały
pamiątkowe medale i dyplomy. Najlepsi dodatkowo zostali uhonorowani pucharami.
Oto wyniki sportowych zmagań:

Układy Taekwon-do ITF:
10-10,5 I miejsce – Natalia Sikorska
9-8 cup I miejsce – Andrzej Ostrowski
8,5-7 cup I miejsce – Natalia Michalczyk
6-4 cup I miejsce – Armik Badalyan

III miejsce – Maciej Gańko
chłopcy 2006-2003 +45kg
I miejsce – Jakub Suchocki
II miejsce – Kamil Skowronek
III miejsce – Jakub Pasik

Formy otwarte Tang Soo Do i Karate
2007-2000 10-7 cup I miejsce – Katarzyna Wierzbicka
2003-2000 10-8 cup I miejsce – Martyna Woch
2004-2000 +6 cup I miejsce – Mateusz Pasik

Light-Contact dziewczyny Open:
I miejsce – Magdalena Gadomska
II miejsce – Martyna Woch
III miejsce – Natalia Steczek

Techniki specjalne
Twimyo Nopi Ap Chagi:
2010-2009 I miejsce – Dawid Porębski
2008-2007 I miejsce – Ernest Suchocki
junior -150cm I miejsce – Michał Cudny
junior -160cm I miejsce – Dominik Kaim
junior +170cm I miejsce – Arkadiusz Miszto
Twimyo Nomo Yop Chagi:
junior -150cm I miejsce – Michał Cudny
junior -160cm I miejsce – Mateusz Pasik
junior +170cm I miejsce – Szymon Szulc
Walki:
Soft-kick 2010-2009:
I miejsce – Kornelia Naumiuk
II miejsce – Maja Winiarek
III miejsce – Julian Kamiński
Soft-kick 2008-2007:
I miejsce – Ernest Suchocki
II miejsce – Arkadiusz Hodzyński
III miejsce – Piotr Ługowski
Hogo-Semi dziewczyny 2006-2004:
I miejsce – Kamila Chachlińska
II miejsce – Natalia Michalczyk
III miejsce – Magda Gnich
Hogo-Semi chłopcy 2006-2003 -45kg:
I miejsce – Mateusz Pasik
II miejsce – Dominik Kaim

Light-Contact chłopcy -60kg:
I miejsce – Szymon Szulc
II miejsce – Sebastian Lichocki
III miejsce – Adrian Witek
Light-Contact chłopcy +60kg:
I miejsce – Grzegorz Krawczyk
II miejsce – Patryk Cacek
III miejsce – Jakub Suchocki
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom
i Trenerom, a także licznym wolontariuszom,
rodzicom i sędziom. Patronat nad imprezą roztoczył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin
Jakubowski i Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez których
zawody nie mogłyby się odbyć: Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Elitmat,
MOSIR, UNIQA, TEO-NET, KOMA, ZAGŁOBA-drewno egzotyczne. VII Mistrzostwa Powiatu
Mińskiego w Taekwon-do ITF uważamy za bardzo udane.
Już ruszyły zapisy na letnie obozy sportowe
z Akademią Sztuk Walki. Więcej info na treningach, Facebook’u i pod nr telefonu 507-145-636.
Monika Wtulich
Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki

HALOWE ROZGRYWKI O „PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE”

Tegoroczny Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie, odbył się 21
lutego 2016r. w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Dębem Wielkim. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn: „Samorząd i Przyjaciela”, „Sami Swoi”, „Koma”,
„Walencja”, „Brzozowa”, Pomba-Team”, „FC Cebulaki”, „Janusze Sportu”, „Malesiaki”, „Wrzosowa”,
„Bomba-Team”.
Po wyczerpujących zmaganiach w grupach oraz
w półfinale i finale na podium odpowiednio stanęli:
„MALESIAKI” zdobywając główną nagrodę – czyli
Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Oto zwycięzcy:
Jacek Malesa (kapitan), Bartosz Malesa, Michał Malesa,
Leszek Malesa, Jakub Malesa, Mateusz Malesa, Radosław Malesa.
Drugie miejsce zajęła drużyna „SAMI - SWOI” w składzie:
Grzegorz Siporski (kapitan), Jarosław Siporski, Wojciech
Jackiewicz, Kamil Dróżdz, Mateusz Cacko, Mateusz Kacprzyk, Krzysztof Paulak.
W meczu o III miejsce drużyna „WALENCJA” w składzie
Stanisław Piwek (kapitan),
Krzysztof Piwek, Rafał Piwek,
Sławomir Piwek, Rafał Szuba,
Przemysław Szuba, Dominik
Farys, Paweł Gura, wygrała
z drużyną „BOMBA-TEAM”
w składzie: Eryk Sadurek
(kapitan),Marcin Świątak,
Paweł Jarzębski, Piotr Adamowicz, Kamil Nidzgorski,
Wiesław Nidzgorski, Daniel
Smuga.

Wszystkie cztery drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a za zajęcie trzech pierwszych
miejsc drużyny otrzymały także medale. Nagrody
ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, który osobiście wręczył zwycięzcom.
Na turnieju tradycyjnie zostali wyłonieni
i uhonorowani najlepsi zawodnicy. Królem strzelców tegorocznego turnieju został PRZEMYSŁAW
SZUBA z drużyny „WALENCJI”, najlepszym bramkarzem - Leszek Malesa, a najlepszym zawodnikiem
RADOSŁAW MALESA, obaj z drużyny „MALESIAKI”.
Zawodnikom zostały wręczone statuetki i pamiątkowe dyplomy.
Po oficjalnym zakończeniu nastąpiła chwila dla
reporterów. Ponadto na wszystkich zawodników
i uczestników turnieju czekał poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Wrzosowianie.
Anna Piotrkowicz

Insp.ds. upowszechniania kultury i promocji gminy
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WIOSENNE ROZGRYWKI O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM - EDYCJA 2016 -ROZPOCZĘTE Z „UŚMIECHEM”
W sobotę 9 kwietnia 2016 r odbył się pierwszy
turniej z II Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
o Puchar Starosty Mińskiego organizowanego
przez Stowarzyszenie „Szkoła z uśmiechem”.
Po zeszłorocznym sukcesie, turniej przyciąga
coraz więcej miłośników tenisa stołowego nie
tylko z terenu gminy Dębe Wielkie, ale także
z wielu miejscowości z powiatu m.in.: Latowicza,
Jakubowa, Wiciejowa, Wielgolasu, Halinowa,
Żakowa, Pogorzeli oraz samego Mińska Mazowieckiego.

Sobotnie rozgrywki odbyły się tradycyjnie
w dębskiej hali sportowej. Obecnością swoją
zaszczycili z ramienia Powiatu Mińskiego: Piotr
Wieczorek - Członek Zarządu Powiatu Mińskiego oraz Radny Rady Powiatu Mińskiego,
Urszula Soroka – Zastępca Naczelnika Wydziału
Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego, Izabela Komorowska – podinspektor w Wydziale
Oświaty i Promocji Starostwa Mińskiego, natomiast z ramienia gminy Dębe Wielkie: Krzysztof
Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie. Nad

przebiegiem rozgrywek czuwali: Pani Katarzyna Gańko - Sędzia Główny, Pan Rafał Wtulich
- Pełnomocnik Wójta ds. sportu w gminie Dębe
Wielkie oraz Pani Anna Piotrkowicz Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem”.
W przerwie zawodnicy mogli przekąsić
coś w przyjemnej i kreatywnej kawiarence
obsługiwanej przez sympatyczne dębskie gimnazjalistki, czy odstresować się towarzystwem
smoka – a raczej smoczycy, która zdecydowanie
preferowała konwersację w języku angielskim
- przyjemne z pożytecznym Po zaciętej i emocjonującej rywalizacji na podium stanęli najlepsi
z najlepszych wg kategorii:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Szymon Ostrowski - Cyganka
2. Michał Kowalski - Pustelnik
3. Bartosz Abramowski - Wiśniew
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1) Krzysztof Batruk – Dębe Wielkie
2) Antoni Tkaczyk – Dębe Wielkie
3) Oliwier Makowski – Dębe Wielkie
III. Kat. Dziewczęta z S.P. oraz Gim.
1) Magdalena Pasik - Zawiesiuchy
2) Izabela Czwarnóg – Jakubów
3) Sylwia Suda - Latowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

Okres ferii zimowych obfitował w szereg zajęć
dla dzieci. Uczniowie byli w kinie, w Świecie trampolin, na wycieczce oraz uczestniczyli
w rozgrywkach sportowych. A wszystko to dzięki
zaangażowaniu
Stowarzyszenia
„Szkoła
z Uśmiechem”, działającym przy naszej szkole
oraz pomocy naszych nauczycieli. Dziękujemy.
Uczniowie klas VI uczestniczyli w warsztatach
Jak radzić sobie ze stresem. Brali aktywny udział
w zajęciach, rozwiązywali quizy oraz dowiedzieli się jakie są możliwości obrony przed
stresem, jakie są jego następstwa i jak go zwalczać. Wszystko to w perspektywie sprawdzianu
po klasie szóstej. 7 marca uczniów czekało
kolejne spotkanie z …czystą chemią. To właśnie
tego dnia uczestniczyli w „Żywej lekcji chemii”.
Tym razem brali udział w wielu ciekawych
doświadczeniach: pokazie z ciekłym azotem,
samodzielnych doświadczeniach z fizyki, biologii i chemii. Nauka przez zabawę umożliwiła
uczniom zrozumienie zagadek kryjących się
w otaczającym świecie. Spotkanie cieszyło się
zainteresowaniem i wzbudziło wiele emocji.
Wszelkiego typu „żywe lekcje….” przyczyniają
się do rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy. A potwierdzeniem tego jest wynik

finału Gminnej Ligii Szkół, który odbył się 12
marca. W wyniku rywalizacji wyłoniono troje
najlepszych. Wszyscy to uczniowie naszej szkoły.
Najwyższy wynik uzyskał uczeń Łukasz Trebnio
z klasy VIa, na kolejnych miejscach uplasowali się
Nina Malarecka i Andżelika Chrzanowska z klasy
VIb. Laureatom gratulujemy wygranej w finale.
1 kwietnia klasy V wybrały się na przedstawienie
teatralne pt. ,,Mity greckie” realizowane przez
Wrocławski Teatr Edukacji ARTENES. Widowisko miało charakter dydaktyczny i zapraszało
na wyprawę szlakami antycznych bogów i herosów. W naszej szkole prężnie działa Samorząd
Uczniowski, który przygotował kilka niespodzianek dla uczniów. Jedną z nich był finał akcji Góra
Grosza, podczas którego nasza szkoła zebrała
rekordową sumę 560 zł. Wielką popularnością
cieszyła się także Poczta Walentynkowa. Liczba
walentynek spowodowała, że Grupie Szkolnych
Amorów dwa dni zajęło dostarczenie miłosnych
i przyjacielskich wyznań. Samorząd Uczniowski zorganizował także Światowy Dzień Kota,
podczas którego zaroiło się na szkolnych korytarzach od kotków i koteczków, gdyż dzieci
przebrały się za swoich pupilów. Było bardzo
miło i „z wąsami”, odbył się też Dzień drzemki
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w pracy, podczas którego wszyscy ci, którzy przybyli do szkoły ubrani w piżamy mogli sobie uciąć
drzemkę podczas lekcji. Największym zaskoczeniem był jednak Dzień niespodziewanego
całusa, podczas którego wszyscy przechadzający
się po szkolnym korytarzu byli narażeni na niespodziewane całusy. Wielkim zainteresowaniem
cieszyła się coroczna akcja zbiórki makulatury.
W tym roku udało nam się zebrać ponad 10 ton.
Najwięcej makulatury przyniosła klasa Va i tym
samym wygrała tydzień bez prac domowych.
Dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w Integracyjnych Warsztatach Muzycznych w ramach
Kampanii Społecznej „Nasz wspólny świat”, IV
Powiatowych Obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Światowego Dnia Zespołu
Downa. Organizatorem warsztatów był Zespół
Szkół Specjalnych w Ignacowie. Każdy zespół
przygotowywał prezentację artystyczną (taniec,
śpiew, gra na instrumentach), do której podczas
warsztatów włączyli się uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Ignacowie. My zaproponowaliśmy
taniec do piosenki „Sokoły”. Wykorzystaliśmy
kolorowe chustki i instrumenty. Praca nad występem sprawiła dużo radości wszystkim dzieciom.
Serdeczna atmosfera i inspirowanie do twórczych działań a przede
wszystkim
bycie
ze sobą zdecydowało o sukcesie
tego działania. Spotkanie
wszystkich
uczestników warsztatów i prezentacja
efektów
wspólnej
pracy odbędzie się 12
kwietnia w Ignacowie.
Natomiast
spotkanie podsumowujące
Powiatowe Obchody
Dnia Osób Niepełnosprawnych odbędzie
się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej
w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie klas

IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1) Karol Szymczuk – Dębe Wielkie
2) Krzysztof Gajowniczek - Latowicz
3) Dominik Świątek - Latowicz
V. Kat. OPEN
1) Janusz Konstanty - Wielgolas
2) Zbigniew Odalski – Mińsk Mazowiecki
3) Artur Kietliński - Stanisławów
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
puchary oraz upominki. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki wparciu wielu instytucji
i osób: Powiat Miński ufundował puchary, gmina
Dębe Wielkie użyczyła halę sportową, natomiast
nagrodami rzeczowymi oraz obsługą turnieju
i kawiarenki zajęło się Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem”.
Następne turnieje z tego cyklu zostaną
rozegrane w sezonie jesienno-zimowym w terminach: 24.09.2016 r, 22.10.2016 r, 19.11.2016 r,oraz
mikołajkowy 10.12.2016 r.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z Uśmiechem”

szóstych biorą udział w projekcie „Mój region
podczas powstania listopadowego – jak mogła
wyglądać XIX- wieczna gazeta”. Efektem pracy
są pierwsze strony gazety, które wywieszone są
na szkolnej wystawie.
KONKURSY
3 marca miał miejsce Szkolny Konkurs Czytelniczy ze znajomości baśni skierowany do uczniów
klas IV. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów.
I miejsce: Nina Wieczorek IVa i Patrycja Melkowska IVb. II miejsce: Magdalena Paplak Vb,
III miejsce: Patrycja Stańczak IVb. 4 marca uczeń
klasy IVa Wojciech Nowak zdobył II miejsce
reprezentując naszą szkołę w VII Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji i Prozy.
25 lutego w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbył się III Powiatowy Turniej
Tańca „Wytańczyć marzenia”. Turniej był na bardzo wysokim poziomie tanecznym, uczestnicy
prezentowali różne style tańca. Julka Siporska,
Marta Szatańska, Oriana Szyjanowicz, Klaudia
Paska, Tola Turlejska, Gabrysia Mazur i Ola Nejman zatańczyły układ do piosenki zespołu ABBA.
Jury przyznało im III miejsce w kategorii klas I-III.
Jesteśmy z nich bardzo dumni!
31 marca miał miejsce Powiatowy konkurs
historyczny „Śladami starożytnych cywilizacji”,
w którym udział wzięli Alicja Walerczak, Andżelika Chrzanowska oraz Nina Malarecka.
II miejsce zajęła Andżelika Chrzanowska z klasy
VIb. Gratulujemy.
17 marca był Dniem św. Patryka i z tej okazji
odbył się konkurs plastyczny, test wiedzy oraz
konkurs na najlepsze przebranie. I miejsce zajęła
Karolina Kulmińska, II miejsce Maja Krzyworzeka, III miejsce Ola Dudzińska.
zebrała i opracowała Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół w Dębem Wielkim
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GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
Za nami już pierwsze miesiące nowego roku
kalendarzowego, warto podzielić się informacjami na temat tego, co ciekawego wydarzyło się
w naszej szkole. Styczeń był czasem imprez, które
na trwałe zagościły w naszym kalendarzu uroczystości. 23 stycznia w hali odbyła się Gala Sportu,
a już 28 stycznia impreza z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka, w tym roku szczególna, bo połączona
z uroczystością przygotowaną przez Urząd Gminy,
a mianowicie Złotymi Godami, czyli świętem tych
seniorów, którym udało się wytrwać w związku
małżeńskim 50 lat. Z wielką radością zaproszono
do aktywnego udziału także publiczność, która
mogła rywalizować ze sobą w dwóch drużynach, bowiem program swą formułą przypominał
teleturniej muzyczny „Śpiewające fortepiany”.
Śpiewom, jak sam tytuł sugeruje, tańcom nie było
końca, tak jak w piosence kończącej występy:
„Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca, walczyka, parami…”, a wszystko to w zaaranżowanej
kawiarence, gdzie goście mogli napić się i posilić,
włączyć się aktywnie do wykonywania szlagierów
dzięki otrzymanym śpiewnikom, a także otrzymać drobne upominki, które - mamy nadzieję
- sprawiły im odrobinę radości. Rozlosowano
ponadto wyjątkowe prezenty ufundowane przez
Gminę Dębe Wielkie - cztery wejściówki na kabaret „Cud medyczny w Wilkowyjach”. Spotkanie
na cześć seniorów, a wśród nich także dostojnych
jubilatów z terenu naszej gminy nie odbyłoby się,
gdyby nie wkład pracy osób za nie odpowiedzialnych. A były to panie: A. Sadowska, M. Borkowska,
M. Chacińska-Pawlak - scenariusz, reżyseria,
prezentacja; D. Późniecka - reżyseria, muzyka,
przygotowanie chóru i solistów; S. Szymczak, B.
Czabańska - dekoracje; A. Kalinowska, E. Miros,
M. Budzińska, R. Dołkowska, M. Bedyńska, M.
Dymek - organizacja kawiarenki, przygotowanie
kelnerów; B. Caban-Drzewińska - przygotowanie
mini śpiewnika, upominków dla gości, fotografia.
Duże brawa należą się przede wszystkim młodym
artystom, zwłaszcza prowadzącym: Damianowi
Woźnicy, Kamilowi Buczkowi, chórowi, solistom
- Kacprowi Mrozowi, Katarzynie Mazurowskiej,
Milenie Zgódce, Michałowi Laskusowi, Oliwii
Bylince, Pawłowi Byszukowi, Karolinie Bakule,
Kamilowi Buczkowi, Aleksandrze Ambroziak.
OBCHODY BITWY
POD DĘBEM WIELKIM
Gimnazjum tradycyjnie również miało swój
udział w tegorocznych obchodach rocznicy bitwy
pod Dębem Wielkim. 2 kwietnia 2016 r. atrakcje
przygotowali głównie włodarze gminy, ale my
pamiętaliśmy również o złożeniu wiązanek w miejscach pamięci, gdzie oddajemy hołd bohaterskim
rodakom, zaś drugi „należał” już do naszych
gimnazjalistów. Podczas Mszy Św. z udziałem
pocztów sztandarowych w kościele parafialnym
przedstawili wzruszający program artystyczny
mówiący o historii, smutnej, wspaniałej, tragicznej i wzniosłej, o czasach, gdy- jak mówią słowa
piosenki- „Jeden mi tylko przystoi strój - czarna
sukienka”. W oczach widzów można było zauważyć łzy wzruszenia, a gromkie brawa wyrażały
uznanie dla młodych artystów i ich opiekunów
czuwających nad przygotowaniem uroczystości:
p. M. Bedyńskiej, p. J. Kościuch, p. D. Późnieckiej i p. S. Szymczak. Program artystyczny został
pokazany ponownie naszym uczniom podczas
uroczystej akademii 6 kwietnia. 18 marca kolejna
grupa uczniów z klas drugich i trzecich pojechała na wycieczkę do Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie. Młodzież z dużym
zainteresowaniem obejrzała wystawę stałą, obrazującą 1000 lat historii tej mniejszości narodowej
od średniowiecza do współczesności. Miejsce

bardzo spodobało się uczniom, szczególnie trafiała do nich nowoczesna multimedialna forma
opowiadania o kulturze i dziedzictwie wyznawców judaizmu. Organizatorami wyjazdu były: S.
Szymczak, M. Bedyńska i B. Caban-Drzewińska.
24 lutego odbył się w Siennicy XXI Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: Karolina Bakuła, Weronika Grądzka,
Kacper Mróz, Paweł Byszuk. Przygotowywali
ich następujący nauczyciele: D. Późniecka, M.
Chacińska -Pawlak, M. Dymek, S. Szymczak. Gimnazjaliści pokazywali swe umiejętności wokalno
- lingwistyczne, śpiewając w czterech językach:
rosyjskim, niemieckim, angielskim, włoskim.
KONKURSY
10 marca zmierzyliśmy się z innymi uczestnikami
w XII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej organizowanym przez GiLO w Mińsku
Mazowieckim. Weronika Grądzka kl. II a i Marta
Morawska kl. I a, deklamowały utwory po niemiecku. Dziewczęta przygotowywały panie: E.
Alaba i S. Szymczak, a do jury została zaproszona p. B. Cyranowicz- nauczyciel j. angielskiego.
Podczas Powiatowego Konkursu Piosenki Kabaretowej i Teatralnej - szkołę reprezentował
duet: Aleksandra Ambroziak i Szymon Bieliński.
Recytatorzy mogli wykazać się ponadto w eliminacjach powiatowych konkursu „Warszawska
Syrenka”, a byli to: Katarzyna Dołkowska i Joanna
Westerlich, natomiast szkolni mistrzowie w kategorii: „Walka z bykami”, czyli Sebastian Górecki
i Łukasz Smoliński w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym. Wysłaliśmy również najlepsze
opowiadania fantasy na Powiatowy Konkurs Literacki „Na skrzydłach wyobraźni”. Ich autorzy, tj.
Oliwia Bylinka, Bartosz Sieradzan, Marta Wieczorek z niecierpliwością czekają na ogłoszenie
werdyktu jury. Sporym zainteresowaniem
wśród uczniów cieszył się VI Konkurs Plastyczny
pod patronatem Starosty Mińskiego „Pięknem
malowane - uroda Ziemi Mińskiej”. Wzięło w nim
udział 12 uczniów. W szkole trwa także XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze
bezpieczeństwo”. Ma na celu zainteresowanie
problemem, uświadomienie, co może się stać,
gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad,
a także ukazanie strażaków - ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.
Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie
oraz ugruntowanie świadomości, że ma ona
towarzyszyć młodym ludziom przez całe życie.
Zakończył się szkolny konkurs plastyczny
„Czytanie to magia, której warto się poddać”.
Ogłoszenie wyników i pokonkursowa wystawa
odbędą się 6 kwietnia. Opiekunami szkolnych
etapów w/w konkursów plastycznych były p. S.
Szymczak i p. B. Czabańska, a do współpracy
w ostatnim włączyła się także p. B. Caban- Drzewińska - nauczyciel- bibliotekarz. Uczniowie mieli
ponadto możliwość sprawdzenia swych umiejętności matematycznych. Czterdziestu z nich
brało udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego „Pangea”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Z kolei cztery osoby
– J. Zawada, K. Góralska, D. Kąkol, i M. Pitura kl.
II b reprezentowały naszą szkołę w konkursie
„Twórcze myślenie 2016”, jaki odbył się w Szkołach Bułhaka w Warszawie - Wesołej. Warto także
wspomnieć o tym, że tegoroczne Światowe Dni
Młodzieży zbliżają się wielkimi krokami. Parafie
w Dębem Wielkim i Chrośli zapraszają uczniów
do współpracy w przyjęciu młodzieży, która
przyjedzie do nas z Ukrainy. Jako wolontariusze mogą pomóc w organizacji pobytu naszych

młodych sąsiadów na terenie gminy. Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowała z tej
okazji konkurs dla gimnazjalistów „Być więcej niż
mieć – o Światowych Dniach Młodzieży”. W grudniu uczniowie brali udział w etapie szkolnym,
rozwiązując test wiedzy na ten temat, zaś jego
rozstrzygnięcie odbyło się tuż przed Świętami
Wielkanocnymi. Dwoje najlepszych, tj. Oliwia
Świtaj i Dominik Hawerczuk zmagało się z zadaniami na etapie diecezjalnym. Mimo że nie udało
się im stanąć wśród laureatów konkursu, zdobyta
wiedza i doświadczenia na pewno pozwolą głębiej przeżyć to wielkie wydarzenie, jakim będzie
spotkanie młodych z Papieżem Franciszkiem
w Krakowie.
SUKCESY SPORTOWE
PIERWSZE ZŁOTO SIATKARZY
W HISTORII NASZEGO GIMNAZJUM!

Z uwagi na tak wielki sukces naszych sportowców pozwalamy sobie na obszerną i dokładną
relację. W dniu 3 marca odbył się finałowy turniej
Gimnazjalnych Mistrzostw Powiatu Mińskiego
w Piłce Siatkowej Chłopców. Zawody zorganizowano w Mrozach. Był to historyczny, bo pierwszy
turniej finałowy, w którym zagrała reprezentacja
naszego gimnazjum. Zakwalifikowaliśmy się do
niego po eliminacjach z 2. miejsca po rozegraniu 10 meczów, z czego wygraliśmy 9. Ten jeden
przegraliśmy z reprezentacją Gimnazjum w Mrozach, która do finału awansowała z 1. miejsca.
W finale rywalizowaliśmy z reprezentacją Gimnazjum w Kałuszynie (3. miejsce) i Gimnazjum
nr 3 w Mińsku Mazowieckim (4. miejsce po eliminacjach). Tak więc pary półfinałowe wyglądały
następująco: Mrozy – GM 3 Mińsk Maz., Dębe
Wielkie – Kałuszyn. Co ciekawe, z zespołem
Kałuszyna zagraliśmy pierwszy mecz w eliminacjach, który wygraliśmy 2:0, w związku z tym
liczyliśmy na powtórzenie korzystnego wyniku
i walkę w finale o złoty medal. Pierwszy mecz
półfinałowy był jednostronnym widowiskiem.
Fa-woryzowana drużyna Mrozów wygrała mecz
w dwóch setach 2:0 (11, 16). W drugim półfinale
mecz zaczął się od naszej dobrej gry, ale niestety
kilka własnych błędów doprowadziło do nerwowej końcówki, w której ostatecznie triumfował
zespół z Kałuszyna i to oni cieszyli się z wygranej w pierwszym secie 25:22. W przerwie bardzo
mocno zmobilizowaliśmy się, co przyniosło skutek w postaci wygranej drugiego seta w stosunku
25:11. O awansie do finału zadecydował tiebreak.
Zaczęliśmy go od zagrywki Michała Szczygielskiego, który swą skutecznością doprowadził do
stanu 8:0! Po zmianie stron kontynuowaliśmy grę
i ostatecznie wygraliśmy tiebreaka w stosunku
15:7. Już wtedy wiedzieliśmy, że zagramy w wiel-
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kim finale o złoto!!!Nasz finał zaczął się od gry
punkt za punkt, jednak w końcówce wygrywaliśmy już 20:15. Niestety, pozwoliliśmy drużynie
Mrozów na dojście nas na jeden punkt. Opanowaliśmy nerwy i ostatecznie po bardzo dobrej grze
wygraliśmy pierwszą odsłonę finału 25:22! Zaczęliśmy prowadzić w finale 1:0! Wygrana pierwsza
partia nieco uśpiła naszą czujność i po bardzo
słabym secie w naszym wykonaniu, przegraliśmy
drugiego seta w stosunku 11:25. O złocie zadecydował tiebreak. Zaczęliśmy go bardzo dobrze od
prowadzenia 2:0. Niestety kolejne 4 punkty zdobyła drużyna Mrozów, ale opanowaliśmy nerwy
i na zmianie stron prowadziliśmy 8:7. Po wznowieniu gry nasza przewaga wynosiła 1 - 2 punkty.
Byliśmy blisko złota, ale drużyna Mrozów doprowadziła do stanu 13:13. W końcówce mieliśmy
2 piłki meczowe na wygranie finału. Niestety,

nie udało się i wynik wynosił 15:15. Kolejne
dwa punkty zdobyliśmy jednak my i zostaliśmy
Mistrzami Powiatu!!! Ostatecznie po pięknej
walce, pełnej efektownych obron, pięknych bloków i skutecznych ataków wygraliśmy tiebreaka
17:15!!! MVP finałowego turnieju został nasz rozgrywający Michał Szczygielski!
Teraz czeka nas walka o jak najlepsze miejsce
w Regionie Siedleckim, a może nawet na Mazowszu.
Skład mistrzowskiej drużyny: Michał Szczygielski, Krystian Czerwiński, Sebastian Linde, Eryk
Łaniewski, Michał Laskus, Jakub Bortkiewicz,
Bartosz Gańko, Mateusz Parol, Paweł Ławecki,
Michał Chrzanowski, Grzegorz Krawczyk, Jakub
Bińkiewicz. Chłopców trenuje p. Robert Szumowski. Już wkrótce egzamin gimnazjalny, do
którego trwają gorączkowe przygo-towania. Trzymamy kciuki za naszych trzecioklasistów. Nie
zapominamy ponadto o prowa-dzeniu zajęć profilaktycznych dla młodzieży. W kwietniu zaprosimy
uczniów do udziału w warsztatach „Bezpieczni
w sieci” mających na celu uświadomienie psychospołecznych oraz zdrowotnych konsekwencji
związanych z niewłaściwego korzystania z multimediów. Z kolei w maju przygotowane będą
zajęcia psychoedukacyjne dotyczące zjawiska
agresji wśród mło-dzieży. Planujemy także 23
kwietnia tzw. dzień otwarty, podczas którego
oprócz tradycyjne-go zwiedzania szkoły nie
zabraknie informacji na temat oferty edukacyjnej
dla absolwentów „podstawówek” oraz atrakcyjnego programu artystycznego przygotowanego
przez uczniów i ich opiekunów, bo uzdolnionej
młodzieży, jak pokazują przygotowywane uroczystości, z pewnością nam nie brakuje.
Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
28.01.2016 r. dzięki zaangażowaniu i współpracy:
Samorządu Szkolnego, nauczycieli, rodziców cała
społeczność szkolna mogła świetnie się bawić
podczas balu karnawałowego. O piękny wystrój
sali zadbała Pani Karolina Buta. Uczniowie mogli
wykazać się swoimi umiejętnościami tanecznymi.
Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele. Pan Michał
Dąbrowski przeprowadził kilka konkursów, m.in.
dotyczący wyboru najciekawszego przebrania
wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Dla uczniów
przygotowano słodki poczęstunek. Pod koniec
zabawy choinkowej pojawił się niecierpliwie
oczekiwany gość – Mikołaj, który miał dla każdego
dziecka w prezencie paczkę słodyczy.
ZAJĘCIA W CZASIE FERII
W pierwszym tygodniu ferii zimowych nauczyciele naszej szkoły zapewnili opiekę dzieciom.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, uczniowie rozwiązywali zagadki,
chętni wykonywali prace plastyczne z papieru
(opiekunowie: pani M. Małopolska, Pani K.
Buta). Kilkunastu uczniów obejrzało film pt.
Bella i Sebastian w kinie w Sulejówku. Podczas
wyjazdu opiekę sprawowały p. K. Krajewska i p.
D. Piotrkowicz.
APEL WIELKANOCNY
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
w chrześcijańskiej tradycji. Z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych przygotowana przez
uczniów klas IV-VI inscenizacja pod kierunkiem
p. E. Krasnodębskiej w dniu 22.03.2016 r. skłoniła wszystkich do refleksji nad męką i śmiercią
Chrystusa, nad triumfem zmartwychwstania.
Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przy-

pomnieli ostatnie chwile
życia Chrystusa, jego mękę i śmierć. Za oprawę
muzyczną odpowiedzialny był p. B. Rąbalski.
Ważnym momentem spotkania było dzielenie
się jajkiem, poprzedzone wystąpieniem księdza
Zenona Wójcika, który przypomniał wszystkim
jak przygotować się do świąt Zmartwychwstania
Chrystusa. Pani D. Piotrkowicz złożyła wszystkim
uczniom i ich rodzicom życzenia zdrowych, radosnych świat wielkanocnych. W czasie dzielenia
się jajkiem nie zabrakło też wzajemnych życzeń.
POWITANIE WIOSNY
21.03.2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień
Samorządności – powitanie wiosny przygotowany pod kierunkiem p. Karoliny Buty.
Po przekazaniu symbolicznego klucza przez p. D.
Piotrkowicz uczniom, szóstoklasiści prowadzili
zajęcia w kl. I -V i w Oddziale Przedszkolnym,
a następnie wzięli czynny udział w części artystyczno - rozrywkowej „Powitania wiosny”.
W programie zawarto m. in. takie punkty, jak:
pokaz kolekcji wiosennej, międzyklasowy
konkurs przygotowania Marzanny, rozwiązywanie krzyżówki, poszukiwanie odpowiedzi
na pytania i zagadki, przygotowanie kolorowanki,
ułożenie puzzli na czas, rozpoznawania piosenek
na podstawie melodii. Aktywnym uczestnikom
powitania wiosny wręczono dyplomy, które
wręczał dyrektor wiosenny – jeden z szóstoklasistów. Pierwszy dzień wiosny upłynął wesoło
i radośnie. W jego organizację włączyli się wszyscy nauczyciele.
UDZIAŁ W PROGRAMIE TVP MALI ŚWIATOWCY
Wielu wrażeń dostarczył dzieciom kl. I-III wyjazd
04.03.2016 r. do TVP w Warszawie, uczniowie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

Szkoła w Rudzie tętni życiem. A co się w niej
działo w ostatnim czasie?
Uczniowie klas młodszych gościli na planie programu „ Mali światowcy”. Przekonali się, że praca
reżysera wymaga wiele cierpliwości, pomysłowości i umiejętności sprawnego organizowania
pracy, a krótki program bywa nagrywany kilka
godzin. Szóstoklasiści sprawdzali swoje umiejętności podczas IV Gminnej Ligi Szkół.
W zmaganiach finałowych wzięli udział: Marcin
Chłopik, Bartłomiej Przybysz, Paulina Reda
i Mateusz Strzałek.

Tytuł najlepszego anglisty i najlepszego znawcy
regionu zdobył Bartłomiej Przybysz, a Mateusz
Strzałek okazał się najlepszym matematykiem.
Uczniowie klasy szóstej przygotowali apel
upamiętniający „ Żołnierzy Wyklętych”, podczas którego minutą ciszy uczczono żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia.
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Nasi uczniowie uczestniczyli w kilku ciekawych
zajęciach, a wiedza sama wchodziła im
do głowy. Był to spektakl interaktywny”
Czy to magia? Nie, to czysta nauka”.
Ciekawe eksperymenty zachęcały
do zgłębiania wiedzy przyrodniczej.
Pojawienie się w szkolnej sali średniowiecznych rycerzy też wzbudziło
wiele emocji. Od tego dnia każdy
uczeń zna kodeks rycerski i wie
dużo na temat uzbrojenia i sposobów walki, a także obowiązków
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zostali zaproszeni na nagranie programu edukacyjnego „Mali światowcy”. W studyjnej sali pełnej
kamer i reflektorów dostrzegli pracę reżysera,
operatora dźwięku. Program prowadziła znana
z Teleekspresu Beata Chmielowska-Olech.
Pośród dekoracji przedstawiającej rośliny
z różnych stron świata zasiedli zaproszeni goście
– dzieci pochodzące z rodzin mieszanych, które
opowiadały o różnych dziwnych roślinach ze
swoich krajów tj. Polski, Meksyku, Chin, Holandii, o drzewach owocowych i zwyczajach
związanych z roślinami. Prezentowane były również takie kwiaty jak: rosiczka, mimoza, tulipany
oraz różnorodne owoce drzew tropikalnych.
Zgromadzone na widowni dzieci zyskały wiele
informacji o różnorodnych roślinach. Cały program uświetnił występ zespołu dziecięcego
z Wilna w tradycyjnych polskich strojach, który
pięknie śpiewał po polsku i tańczył poloneza.
Dodatkowo dzieci przemierzając długie korytarze budynku na Woronicza, dostrzegły znane
i lubiane osoby m. in. Przemysława Babiarza,
Małgorzatę Kożuchowską,
Wiktora
Zborowskiego,
Daniela Olbrychskiego.
GMINNA LIGA SZKÓŁ
12.03.2016 r. w naszej szkole
został zorganizowany finał czwartej edycji Gminnej Ligii
Szkół. Wzięło w nim udział
13 finalistów wyłonionych
po pierwszym etapie, który przeprowadzany został
w szkołach macierzystych.
Naszą szkołę reprezentowało

dwoje szóstoklasistów Weronika Grabarczyk i Mateusz Urban. Zmagania uczestników
obserwowała widownia – wójt p. Krzysztof
Kalinowski, dyrektorzy i nauczyciele Szkół Podstawowych z terenu gminy Dębe Wielkie oraz
rodzice uczniów biorących udział w konkursie,
który miał formę teleturnieju – uczniowie losowali i pisemnie odpowiadali na pytania z języka
polskiego, matematyki, języka angielskiego,
przyrody, historii i wiedzy o regionie. Po każdym
zestawie pytań z danego przedmiotu wspólnie
odczytywano odpowiedzi. Do organizacji konkursu włączyli się nauczyciele pracujący w Szkole
Podstawowej w Cygance. W przerwie wszystkim
zapewniono słodki poczęstunek, a po wręczeniu
dyplomów i nagród na sali pojawił się tort przygotowany specjalnie na tę okazję

rycerzy.
Warsztaty wielkanocne w firmie Fogiel wprowadziły młodsze dzieci w świąteczny klimat
i przypomniały stare polskie tradycje.
Dzień Świętego Patryka też był obchodzony
bardzo hucznie. W szkole dominował kolor
zielony, pojawiły się trójlistne koniczynki, zielone smakołyki zagościły na stołach. Ciekawa
prezentacja wykonana przez szóstoklasistów
przybliżyła wszystkim historię tego święta.
Spotkanie z Wojciechem Widłakiem zachęciło
dzieci do lektury książek, których bohaterem jest
pan Kuleczka i jego podopieczni. W spotkaniu
dużą rolę odegrał przyniesiony przez autora tajemniczy „worek z pomysłami”. Wyciągane z niego
rekwizyty uatrakcyjniły wspólną zabawę, bo pokazały, że dziecięca wyobraźnia nie ma granic.
Od ponad dwudziestu lat tradycją naszej placówki są Imieniny Szkoły.
W tym roku też tak było. 22 marca był obchodzony
Dzień Patrona Szkoły - generała Józefa Bema oraz
powitanie wiosny. Nasz patron to bardzo ciekawa
postać, więc starsze klasy przygotowały prezentacje związane z jego życiorysem: była nawet
próba „ ożywienia” generała, w wykonaniu Bartka
Przybysza. Najmłodsze dzieci podjęły próbę sportretowania patrona. Jego podobizny, wykonane
różnymi technikami, spoglądały na zebranych
i stanowiły tło uroczystości.
Na szkolnych korytarzach pojawiły się wiosenne
i świąteczne dekoracje. Na stołach pojawiły się
kolorowe pisanki, żółciutkie kurczątka, piękne
baranki i zajączki. Nie zabrakło wiosennych
kwiatów i bazi wykonanych zręcznymi rączkami
naszych milusińskich.
W takim dniu nie mogło się obyć bez niezwykłych metamorfoz i przebrań. Zerówka
przypominała bukiet fiołków, wśród klas starszych były hiacynty i żonkile, wiosnę witały

też jaskółki i bociany. Najbardziej pomysłowe
dziewczęta przybyły w zachwycających, pełnych
kwiatów i zieleni, przebraniach.
Do uatrakcyjnienia uroczystości przyczynił się
konkurs „Mam talent”. Podziw publiczności i jury
zdobyli: Natalia Maciążek, Julia Wieczorek, Iza
Rabczewska , Klaudia Siporska, Bartek Zieleniecki, Kajetan Konowrocki i Piotr Suchocki.
Nagrody i upominki dla zwycięzców zostały
ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
Ciekawym punktem szkolnego święta był program o tematyce świątecznej , przygotowany
przez klasę IIa i prezentowany wcześniej podczas
uroczystości gminnej. Ogromne zaangażowanie
i nieodparty wdzięk małych artystów zostały ocenione bardzo wysoko.
OKO W OKO Z NAUKĄ
Szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu kompetencji. Odbyły się eliminacje do konkursów
ortograficznych. Eliza Serafin, Wiktoria Patyna,
Zyta Kocak reprezentowały naszą szkołę na konkursie” Z ortografią za pan brat”, a Paulina Reda
w konkursie ortograficznym dla szóstoklasistów,
tęgie matematyczne głowy pisały „Kangura”. Najlepszymi anglistami okazali się : Wiktoria Łojek,
Wiktoria Patyna, Mateusz Strzałek, Bartłomiej
Przybysz, Magdalena Dębicka, Julian Wieczorek i oni będą reprezentować szkołę na etapie
powiatowym. W szranki z historią stanęli: Mateusz Strzałek, Bartłomiej Przybysz, Paulina Reda.
Nie zabrakło też konkursów dla recytatorów
i dzieci uzdolnionych plastycznie. Sportowcy też
szlifują formę przed licznymi zawodami, które
już wkrótce.

Zebrała i opracowała dr Monika Małopolska
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Cygance

Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

PRZYWITALIŚMY WIOSNĘ!
Pewnego marcowego poniedziałku w naszej
szkole zaroiło się od kolorów. Wszyscy uczniowie (i nauczyciele) przywdziali barwne stroje, by
powitać długo oczekiwaną wiosnę. W tym dniu,
oprócz zieleni, która zdominowała szkolne korytarze miał miejsce także koncert zespołu Limbos
pod znamiennym tytułem „Wiosenne perełki”.
Po koncercie zaś uczniowie zamienili się rolami
i… przez jedną godzinę poprowadzili lekcje.
Mieli okazję poczuć się nauczycielami, odpowiadać na pytania uczniów, popisać się wiedzą
i umiejętnościami. Po przeprowadzonej lekcji wszyscy jednogłośnie stwierdzili, jak trudno
jest pracować w tym zawodzie. Kilka dni wcześniej uczciliśmy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
Samorząd Uczniowski zorganizował wybory
na Miss i Mistera Szkoły w kategorii klas I-III, IV-VI.
Zwycięzcy i zwyciężczynie dumnie nosili szarfy
i prezentowali swe nagrody.
Wraz z przyjściem wiosny- wiosenne porządki! Od
18 kwietnia rozpoczęła się zbiórka makulatury.

SZÓSTOKLASIŚCI NA START!
5 kwietnia to ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty. Zmierzyli się z nim także nasi uczniowie.
Na wyniki musimy poczekać do końca maja,
jednak mocno trzymamy kciuki za naszych przyszłych absolwentów.
FINALIŚCI SĄ WŚRÓD NAS
12 marca odbył się finał Gminnej Ligi Szkół,
reprezentowały nas dwie uczennice: Magdalena Doroszuk i Paula Pobikrowska. Chociaż nie
zajęły podium, Magdzie udało się zdobyć tytuł
najlepszego przyrodnika w gminie. Paula była
bardzo blisko wygranej dla najlepszego humanisty. Z kolei na polu recytatorskim dwie nasze
uczennice: Maria Miros (kl. I) oraz Edyta Mazaj (kl.
IV) stanęły na deskach Mińskiego Domu Kultury
w konkursie „Warszawska Syrenka” w eliminacjach powiatowych. Choć nie udało się zajść
dalej, ich występy spotkały się z gromkimi brawami. 23 czerwca uczeń klasy VI- Michał Rudnik
oraz uczennica kl. IV Małgorzata Krzyżewska
powalczą o finał w biblijnym konkursie. Mocno

trzymamy za nich kciuki.
Tanecznie – również się rozwijamy. Dziewczęta z zespołu
Flash Dance jeżdżą na konkursy taneczne i przywożą
oprócz doświadczenia, także
i dyplomy.
SZKOŁA SIĘ ZMIENIA
Od drugiego półroczaw naszej
szkole działa dziennik elektroniczny, także witryna
naszej placówki uległa radykalnej zmianie. Jest nowa,
odświeżona,
odpowiadająca współczesnym
trendom
i standardom. W kilku salach
zostały zamontowane rolety,
z kolei w planach jest także
modernizacja
Sali
Gimnastycznej oraz podłogi.
Zamontowaliśmy piłko chwyty,
do użytku oddany został plac
zabaw. Uczniowie wraz z przyjściem ciepłych dni
stawiali już na nim swe pierwsze kroki. Ponadto
parking przy szkole także ulegnie modernizacji.
Korytarze szkolne zdobią Sztukotwory- uczniowskie obrazy wystawione na sztalugach w ramach
Galerii Młodego Artysty. Ten ciekawy pomysł
spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych
uczniów, którzy z chęcią dzielą się swoją twórczością i poddają ją oglądowi publicznemu. W maju
na naszym korytarzu pojawi się gablota na szkolne
puchary, których możemy się poszczycić znaczną
ilością.
WYCIECZKI
W marcu klasy I-II odwiedziły Centrum Nauki
Kopernik, obejrzały ciekawy seans w Planetarium. Z kolei kilka dni wcześniej pierwszo-,
drugo- i trzecioklasiści odbyli wizytę w Telewizji
na nagraniu programu „Mali Światowcy”. Zerówkowicze i przedszkolaki zaś udali się do Centrum
Nauki Kopernik.
ŻYWA LEKCJA HISTORII

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM

Witamy czytelników „Biuletynu”. Mamy dla Was
nowinki z życia Gminnego Przedszkola. Dzieje się
u nas wiele.
DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
18 stycznia dzieci bawiły się razem z Puchatkiem
i jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu. Poznały
także genezę powstania książki A. A. Milne,
a popołudniowy czas odpoczynku urozmaicało
nam czytanie przygód Kubusia. Cykl zajęć i zabaw
zakończyliśmy wizytą w Gminnej Bibliotece,

gdzie Pani Agnieszka Wielgo
przygotowała dla dzieci Kubusiowe zagadki i łamigłówki.
Przedszkolaki spisały się znakomicie, a wizyta i zajęcia
poza przedszkolem bardzo im
się spodobały.
RADOSNE WALENTYNKI
Dzień walentynkowy obchodziliśmy radośnie. W wystroju
przedszkola dominował kolor
czerwony. Wszyscy ubrani
byli na czerwono. Dzieci przygotowały walentynki dla
rodziców i swoich ulubionych
pań. W tym dniu głosowały
na swoją ulubioną Panią.
Nagrodą w plebiscycie było
otrzymanie przygotowanych
przez dzieci z wielkim zaangażowaniem walentynek oraz

gratulacje i brawa.

WYCIECZKI
Wyjechaliśmy dwukrotnie na wycieczkę do
Warszawy. Obejrzeliśmy wystawę klocków Lego
na Stadionie Narodowym - 29 stycznia oraz
oglądaliśmy spektakl w teatrze „Guliwer” pt.
„Śpiąca królewna”-25 lutego. Przedstawienie
zaskoczyło nas współczesną adaptacją i formą
musicalu, w jakiej było wystawiane. Tradycyjnie

zapraszamy do przedszkola teatrzyki, aby dzieci
mogły obcować z wyjątkowym światem fantazji.
3 marca gościliśmy aktorów z przedstawieniem,
pt.: „Nie to złoto, co się świeci”.
Dzieci z grupy młodszej, 1 marca, wraz ze swoją
Panią zaprosiły rodziców na zajęcia otwarte.
Tematem zajęcia były „Zabawy z bajeczkami”.
Dzieci wykazały się znajomością baśni i bajek.
OBCHODZILIŚMY:
• Dzień Kobiet – 8 marca, Dzień Chłopaka – 9 marca;
chłopcy i dziewczynki przygotowali pod kierunkiem pań upominki
• Dzień Sołtysa – 11 marca gościliśmy Panią Abramowską, która opowiadała nam o zadaniach
sołtysa
• Dzień Wiosny – 21 marca
wynieśliśmy Marzannę z przedszkola i szukaliśmy wiosny
• Dzień talentu – 30 marca.
Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje uzdolnienia.
Były
recytacje,
taniec,
wypieki i projekty oraz
rysunki. Najwybitniejsi zostali
wyróżnieni nagrodami rzeczowymi,a wszyscy uczestnicy
dyplomamiza udział.
• Dzień ptaków- 1 kwietnia
dzieci poznawały pozytywną
rolę ptaków w naturze i wyko-

17 marca odwiedzili nas nietypowi goście…
rycerze! Prosto z samego średniowiecza. Pokazali nam jak walczono, jakiej broni używano i czy
łatwo było zostać rycerzem. Niejedni dali się
zakuć w dyby i mieli przy tym ogrom frajdy! Inni
próbowali nawet staczać rycerskie bitwy, jednak
ciężar broni okazał się nieprzezwyciężalny.
A TYMCZASEM…
…9 kwietnia odwiedziło nas Kino Sferyczne
roztaczając ciekawe pokazy w ramach projektu
„Poznanie przez doświadczenie”. Z kolei 8 maja
będziemy obchodzić Powiatowy Dzień Strażaka,
a 4 czerwca zapraszamy wszystkich Rodziców
z dziećmi na Dzień Rodziny. Wszyscy wiedzą jak
ważna jest znajomość języków obcych, dlatego
pierwszaki uczęszczają na dodatkowe zajęcia z j.
angielskiego ze szkoły Royal School.

Zebrała i opracowała Katarzyna Wolska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej w Górkach

nały ciekawe prace plastyczne
Na dzień 16 marca zaprosiliśmy chętnych rodziców do wspólnego z dziećmi wykonania palm
wielkanocnych. Efekt pracy był wspaniały. Nasze
palmy w niczym nie ustępowały tym w sprzedaży. Brawo Rodzice!
Przed nami jeszcze dużo zaplanowanych wydarzeń i uroczystości, o których opowiemy wkrótce.

zebrała i opracowała
Grażyna Alinowska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim
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UWAGA!

OD 1 STYCZNIA 2016R. OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW UWAGA!

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON

WEW.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

25 756 47 46

146

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

25 756 47 36

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 66

166

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Szymońska

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy
Aneta Chmielewska
Zastępstwo
Ewelina Chłopik

Sekretariat

25 756 47 00

100

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

138

Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

Psycholog

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

Magdalena Polaszewska
- Nicke

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata
Wojdyga

25 756 47 41

141

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

Młodszy księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 38

138

Referent ds. obsługi kasowej

Monika Aleksandra Piskorz

25 756 47 28

128

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

Stanisław Kierat

25 756 47 36

SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Podinspektor

Monika Czerwińska

Podinspektor

Klaudia Kwiatkowska

Marzena Rogala

25 756 47 33

133

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji
gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

135

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 31

131

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 27

127

Konserwator Hali Sportowej i kompleksu Boisk
w Rudzie Pełnomocnik Wójta ds. Sportu

Rafał Wtulich

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

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

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta
Nowak

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień
publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony
zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 48

148

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Kier. Ref. SO, USC

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania
kryzysowego

Michał Pieńkowski

25 756 47 68

168

159

25 756 47 57

157

25 756 47 55

155

25 756 47 47

147

25 756 47 66

166

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główna Księgowa

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła

136

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

25 756 47 59

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 756 47 44

144

25 756 47 44

144
145

Insp. ds. płac
Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 756 47 45

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02
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