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WYDARZENIA
2 WRZEŚNIA 2017 NARODOWE CZYTANIE ‘WESELA’ WYSPIAŃSKIEGO
9-10 WRZEŚNIA 2017 OBCHODY 78. ROCZNICY
BITWY POD DĘBEM WIELKIM
10 WRZEŚNIA 2017 DZIEŃ OTWARTY GOK
23 WRZEŚNIA 2017 II POWIATOWY TURNIEJ W RAMACH
POWIATOWEGO CYKLU TURNIEJÓW W TENISIE STOŁOWYM
14 PAŹDZIERNIKA 2017 DZIEŃ SENIORA
14 PAŹDZIERNIKA 2017 DZIEŃ OTWARTY
W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM W DĘBEM WIELKIM
18 PAŹDZIERNIKA 2017 ZAPRZYSIĘŻENIE MŁODYCH
RADNYCH MGR DĘBE WIELKIE KADENCJA 2017/2018
21 PAŹDZIERNIKA 2017 DĘBSKI GRAND PRIX W SIATKÓWCE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W DĘBEM WIELKIM
28 PAŹDZIERNIKA 2017 III POWIATOWY TURNIEJ W RAMACH
POWIATOWEGO CYKLU TURNIEJÓW W TENISIE STOŁOWYM
3 LISTOPADA 2017 SPOTKANIE Z FLORIANEM PYSZEL
11 LISTOPADA 2017 99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
18 LISTOPADA 2017 DĘBSKI GRAND PRIX W SIATKÓWCE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RUDZIE
19 LISTOPADA 2017 TURNIEJ KOSZYKARSKI DĘBSKIE STREET NBA
W DĘBEM WIELKIM
25 LISTOPADA 2017 IV POWIATOWY TURNIEJ W RAMACH
POWIATOWEGO CYKLU TURNIEJÓW W TENISIE STOŁOWYM
3 GRUDNIA 2017 ”DZIEŃ BEZ BARIER”Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4 GRUDNIA 2017 SPARTAKIADA „MOŻESZ WIĘCEJ”
9 GRUDNIA 2017 V POWIATOWY TURNIEJ W RAMACH
POWIATOWEGO CYKLU TURNIEJÓW W TENISIE STOŁOWYM
10 GRUDNIA 2017 MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAPOWIEDZI
16 GRUDNIA 2017 TURNIEJ W SIATKÓWKĘ S.P. W GÓRKACH W RAMACH
DĘBSKIEGO GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
16 GRUDNIA 2017 NOCNY TURNIEJ W SIATKÓWKĘ
„DĘBE VOLLEY CUP” W DĘBEM WIELKIM
16 GRUDNIA 2017 WYCINANKI Z OPŁATKA – POWRÓT DO TRADYCJI
16 GRUDNIA 2017 ADWENTOWE GRANIE NA LIGAWKACH
17 GRUDNIA 2017 KONCERT ŚWIĄTECZNY OLGI SZOMAŃSKIEJ
ORAZ KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
31 GRUDNIA 2017 SYLWESTER NA PLACU
PRZED URZĘDEM GMINY DĘBE WIELKIE
1 STYCZNIA 2018 KONCERT NOWOROCZNY
7 STYCZNIA 2018 I POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
„WESOŁA NOWINA”
12 STYCZNIA 2018 AKCJA KRWIODAWSTWA
„OD SERCA DLA SERCA”
12 STYCZNIA 2018„GÓRECKIE KOLĘDOWANIE”
13 STYCZNIA 2018 SIATKARSKI TURNIEJ WIELKICH SERC
14 STYCZNIA 2018 DĘBSKI BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ
14 STYCZNIA 2018 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
15 – 19 STYCZNIA 2018 FERIE Z GOK
20 STYCZNIA 2018 GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
21 STYCZNIA 2018 OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
27 – 28 STYCZNIA 2018 GMINNY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

W szybkim tempie kończy się 2017 rok. Był to rok
wielu nowych inicjatyw kulturalnych i sportowych,
rok zmian w oświacie ale przede wszystkim rok wielu
inwestycji. Nowe przedszkole, ponad dwadzieścia
kilometrów wodociągów, prawie kilometr chodnika
przy ul. Kościelnej w Dębem Wielkim, kilkanaście
inwestycji oświetlenia ulicznego to tylko fragment

działalności gminy. Pełna informacja zostanie podana
na początku przyszłego roku w Informacji Wójta o
stanie gminy. Niestety przy tak wielu inwestycjach
prowadzonych równolegle występują czasowe trudności w przejezdności dróg, za co przepraszam. Proszę
jednak o wyrozumiałość a ze swojej strony deklaruję,
że jeszcze bardziej będziemy zwracać uwagę aby te
niedogodności były jak najmniejsze.
W ostatnim miesiącu bieżącym tematem było wychowanie przedszkolne w naszej gminie. Najpierw
informację o likwidacji podało niepubliczne przedszkole w Dębem Wielkim. Na szczęście widmo braku
miejsc przedszkolnych dla kilkanaściorga dzieci
zostało zażegnane i pojawił się nowy podmiot niepubliczny, który zajął się wychowaniem przedszkolnym
w budynku OSP. Drugim problemem, w szczególności

dla właścicieli przedszkoli niepublicznych, okazała się
aktualizacja dotacji przedszkolnej. W wyniku budowy
przedszkola gminnego i zwiększenia liczby wychowanków, znacząco spadły w tym roku koszty bieżące
wychowania przedszkolnego jednego dziecka. W efekcie dotacja na dziecko dla przedszkoli niepublicznych
zmniejszyła się o ponad 90 zł miesięcznie. Wychodząc
na przeciw dzieciom i ich rodzicom, którzy bali się
likwidacji niepublicznych przedszkoli, Rada Gminy
Dębe Wielkie postanowiła zgodnie z ustawową kompetencją podwyższyć kwotę dotacji dla przedszkoli
niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, aby częściowo zbilansować obniżoną
podstawową kwotę dotacji. Gmina Dębe Wielkie do
końca listopada wypłaciła dla tych podmiotów kwotę
ponad 910 tys. złotych.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu szczęścia i spełnienia marzeń,
wytchnienia i wspólnego radosnego kolędowania. Nowy 2018 rok niech przyniesie zdrowie, wiarę,
nadzieję i miłość oraz wiele nowych wrażeń kulturalnych, sportowych i nowych gminnych inwestycji.
Pozdrawiam
Krzysztof Kalinowski

Wójt Gminy Dębe Wielkie

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

I POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
7 STYCZNIA 2018R. GODZ. 1200
Dom Kultury w Chrośli ul. Mazowiecka 5
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

31.12.2017r
Kontakt: 692 475 243 lub na adres:
kasiarek614@wp.pl.
O występie decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia
znajduje się na stronie: www.debewielkie.pl
oraz www.gokdebewielkie.blogspot.com

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM
ŚWIADCZENIA RODZINNE,
WYCHOWAWCZE I ALIMENTACYJNE

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Druki
wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 57
i nr 59 lub na stronie http://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.
Wnioski o świadczenie 500+ można składać
również drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Zachęcamy do odbierania świadczeń przelewem na rachunek bankowy – to najszybszy
sposób, by otrzymać świadczenia bez oczekiwania na listonosza.
Istnieje możliwość założenia tzw. Rachunku
Rodzinnego, na który mogą być wpłacane
wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze

DOWODY OSOBISTE!!!

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18 urodziny i chcesz
wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu
zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć
także przez internet.
Informujemy, że dowody osobiste podlegają
wymianie w związku z utratą jego ważności lub
zmianą danych osobowych. Rok 2007 był ostatnim rokiem, w którym wszyscy musieliśmy
wymienić dowód osobisty. Nie trzeba czekać do
grudnia aby wymienić dowód na nowy. Należy
spodziewać się zwiększonej ilości składanych
wniosków. Można uniknąć kolejek składając
wniosek już teraz. Prosimy o sprawdzenie daty
ważności swojego dowodu osobistego. Jeśli
skończyła lub kończy się jego ważność należy
2

świadczeń rodzinnych, 500+ itp. – otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat i prowizji, brak
opłat za wydanie karty i wypłaty z bankomatów,
środki zgromadzone na takim rachunku nie podlegają egzekucji komorniczej. Szczegółowych
informacji udzielają placówki bankowe.
Nowa wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego w 2018 r
Na opublikowanie w Monitorze Polskim oczekuje Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 – będzie ono
wynosić 1477,00 zł. Zmiana wysokości świadczenia następuje z urzędu, nie trzeba składać
dodatkowych wniosków.
Miłosława Kaska
Kierownik Sekcji ds. świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i alimentacyjnych

zgłosić się osobiście do organu dowolnej gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem
złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący
uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek
składa rodzic (jeden), opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu takiego wniosku musi być
obecny małoletni. Dowody osobiste wydawane
są bezpłatnie, a czas oczekiwania to około 30 dni.
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Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu SO

PIĄTEK 12.01.2017 GODZ. 9.00-13.00 - AKCJA KRWIODAWSTWA
AMBULANS POD URZĘDEM GMINY
SOBOTA 13.01.2017 – SPORT – TURNIEJ SIATKARSKI
HALA SPORTOWA
NIEDZIELA – 14.01.2017 – WIELKI FINAŁ
5 -LECIE SZTABU WOŚP DĘBE WIELKIE - (TORT)
MOC WYDARZEŃ: ROZGRZEWKA: IV DĘBSKI BIEG POLICZ SIĘ
Z CUKRZYCĄ ORAZ ATRAKCJE KULTURALNE, ROZRYWKOWE,
MUZYCZNE W HALI SPORTOWEJ,
NA ZAKOŃCZENIE ŚWIATEŁKO DO NIEBA

GMINNA SPÓŁKA WODNA W DĘBEM WIELKIM
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W MIJAJĄCYM 2017 ROKU
Odmulone zostało 6 350 mb rowów na kwotę
26 706 zł i usunęliśmy awarie sieci drenowania
na kwotę 7 070,96zł.
Muszę zaznaczyć, że to jeszcze nie wszystko,
gdyż prace jeszcze trwają . Nie było by to możliwe
gdyby nie składki członkowskie płacone przez
Was na rzecz Spółki. Dziękuję za zrozumienie
naszych wspólnych potrzeb. Dziękuję sołtysom
wsi za zbieranie składek członkowskich i zaangażowanie w naszą działalność oraz za pomoc
w kontaktach z mieszkańcami. Poza składkami
członkowskimi otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, a także
złożony został wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Staraliśmy się jak najlepiej
wykorzystać te środki i tak w tym roku wykonaliśmy
konserwację sprzętem mechanicznym ( odmulanie
dna rowu , koszenie ,cięcie krzaków) we wsiach :
Ruda – rów R1-780mb, RA – 50 mb , RA1- 130 mbkoszenie i cięcie krzaków
Aleksandrówka –rów E – 350mb
Dębe Wielkie- rów A – 450mb, B- 500mb, A2500mb, H- 170mb- (koszenie)
Choszczówka Stojecka – rów H- 480mb,
Choszczówka Rudzka- rów H- 360mb,
Górki – rów M2- 800mb, M1-220mb,
Kobierne – rów A-1560mb,
Naprawy awarii sieci drenowania wykonane
REDAKCJA: Katarzyna Padzik,
ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem
Wielkim, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

zostały w następujących miejscowościach :
Kobierne – Gańko Robert i Aneta Stasio – 1291,52zł, Jan Stelęgowski – 1449,78zł,
Gańko Robert – 1678,56zł, Dębe Wielkie – Grażyna Kowalczyk – 1213,63zł, Andrzej Makowski
– 1437,43zł.
Mam świadomość tego że nie wszędzie jeszcze dotarliśmy i nie wszystkie awarie zostały usunięte. Jest to
spowodowane ograniczonymi środkami finansowymi , dlatego też proszę Państwa o wyrozumiałość .
Pragnę bardzo podziękować za pomoc i wsparcie
w funkcjonowaniu i pracy spółki Panu Krzysztofowi
Kalinowskiemu Wójtowi Gminy Dębe Wielkie oraz
całej Radzie Gminy. Dziękuję też Członkom Zarządu
GSW oraz Komisji Rewizyjnej GSW za trud i czas jaki
wkładają w pracę Spółki.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia więc wszystkim życzę
ZDROWYCH, RODZINNYCH
I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT
oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018
WIELU SUKCESÓW ZAWODOWYCH
I REALIZACJI ŻYCIOWYCH PLANÓW.
Renata Smolak
Przewodnicząca GSW DW

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

AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
RELACJA Z DNIA OTWARTEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO W DĘBEM WIELKIM

W dniu 14 października 2017 roku (sobota)
odbył się Dzień Otwarty Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim. Z bliska można było zobaczyć
pracę oczyszczalni oraz biura Zakładu Komunalnego, jak również zwiedzić teren oczyszczalni
ścieków. Po oczyszczalni ścieków oprowadzała
p. Joanna Wróbel - starszy referent ds. ochrony
środowiska w Zakładzie Komunalnym i opowiadała o procesach oczyszczania ścieków. Odbyła
się akcja sadzenia drzew, w ramach której
wzdłuż ogrodzenia posadzono sadzonki dębów
i lip. W przyszłości te drzewa stanowić będą
naturalną barierę ochronną dla mieszkańców
pobliskich terenów. Pomysłodawcą tej akcji, jak
i całego Dnia Otwartego był Pan Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie. Organizacją
zajęli się pracownicy Zakładu Komunalnego
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Dębem Wielkim. Sadzenie drzew poprzedził
interesujący wstęp Pana Leśniczego Waldemara
Walczaka, który następnie pokazał jak należy
prawidłowo sadzić drzewa. Osoby, które zasadziły drzewo otrzymały pamiątkowe certyfikaty

dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Dębem
Wielkim na plakat wykonany techniką kolażu
pn ”Moje najpiękniejsze jesienne drzewo”. Prace
dzieci stanowiły dekorację sceny. Dzieci wykonały przepiękne prace, które zostały poddane
ocenie jury. Różnorodność wykonania prac oraz
niezwykła pomysłowość nie pozwoliła wybrać
jednej najlepszej, dlatego nagrodzone zostały
wszystkie prace przedszkolaków.
- rozstrzygnięto konkurs na nazwę dla najstarszego dębu w gminie Dębe Wielkie. Spośród
kilkudziesięciu zgłoszonych nazw, komisja wytypowała trzy: WIARUS, ROTMISTRZ, LEGIONISTA.
Mieszkańcy w formie ankiet papierowych oraz
internetowo głosowali na swojego faworyta.
Zdecydowana większość wybrała nazwę DĄB
WIARUS. Pomysłodawcą nazwy jest Robert Skorupa, który swoją propozycję uzasadnił w ten
sposób, że nawiązał do starego, dzielnego żołnierza, weterana walk, jak również do właścicieli
Ostrów Kani Państwa Olszamowskich, a przede
wszystkim do Janusza, żołnierza adiutanta marszałka Piłsudskiego.
-została podsumowana „Akcja zbierania żołędzi w gminie Dębe Wielkie” w ramach której
zebrano ponad 600 kg
żołędzi. Każdy ze zbierających dostał upominek, a Ci
najwięksi zbieracze dodatkowo kosze niespodzianek
z „Darów Lasu”. Część żołędzi zostanie wykorzystana
do produkcji dębskiej kawy
żołędziówki, część przekazana dla zwierząt oraz
na potrzeby sekcji plastycznych GOK do produkcji
gadżetów reklamowych
gminy.
Podczas spotkania odbyło się także wspólne grillowanie oraz degustacja dębskiej kawy żołędziówki.

NIE TRUJMY ŚRODOWISKA I SAMYCH SIEBIE
nia odpadów w profesjonalnej spalarni.
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na co narażamy
siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy, że palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej
technologii są dla nas po prostu zagrożeniem.
Spalanie śmieci w naszych domowych piecach
nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje palenia
odpadów w ramach tzw. „oszczędności”. Nie SPALANIE PODKŁADÓW GROŹNE DLA ZDROWIA
trzeba wydawać pieniędzy na drewno czy węgiel Spalanie podkładów kolejowych w domowych
skoro można spalić odpady. Zaoszczędzimy piecach zagraża Twojemu zdrowiu!
na surowcu opałowym. Zyskujemy pieniądze, W okresie jesienno-zimowym spotykamy się
ale czy warto narażać swoje zdrowie? O tym, z poważnym problemem, jakim jest właśnie
że jest to zjawisko rozpowszechnione, świadczą spalanie takich odpadów w domowych piecach.
wielkie chmury czarnego dymu nad całą Pol- W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszską. W niektórych miejscach dochodzi do tego, kańców naszej gminy, informujemy o zdrowotnych
że zwykłe wyjście na spacer czy otwarcie okien i środowiskowych skutkach spalania podkładów
staje się wręcz niemożliwe z powodu ilości dymu kolejowych nasączonych kreozotem. Łatwo je
i pyłu w powietrzu. Lekarze alarmują, iż zanie- rozpoznać, ponieważ drewno ma nieprzyjemny
czyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały zapach, szczególnie uciążliwy w upalne dni, co
organizm i chociaż skutki ich oddziaływania świadczy o uwalnianiu się do powietrza szkodlinie są widoczne natychmiast, to gromadzące wych dla zdrowia substancji. Od ponad 100 lat
się toksyny mają znaczący wpływ na nasze kreozot był używany do konserwacji wyrobów
zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od drewnianych przeznaczonych do stosowania
kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są wyłącznie na otwartej przestrzeni, w tym podnarażone na choroby związane z układem odde- kładów kolejowych i słupów teletechnicznych.
chowym i obniżoną odpornością, która objawia Jest mieszaniną setek związków, głównie
się w formie alergii.
wielopierścieniowych węglowodorów aromaDomowe kominy, pozbawione są filtrów, dla- tycznych (WWA). W wyniku przeprowadzonych
tego produkują więcej zanieczyszczeń niż badań okazało się, że kreozot jest rakotwórczy
zakłady czy spalarnie śmieci. Poza tym spala- w każdym stężeniu. Stwarza szczególne zagronie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez żenie w przypadkach, gdy impregnowane nim
mokrą sadzę przewodów kominowych. Skut- drewno ma bezpośredni kontakt z glebą, wodą
fot.: Sadzenie drzew
kiem tego jest cofający się tlenek węgla i może lub jest wykorzystywane jako surowiec opałowy.
wtedy dojść do zatrucia. Odpady w warunkach Kominy gospodarstw domowych są niezbyt
oraz zostały wpisane do księgi pamiątkowej.
domowych palone są w niskich temperaturach, wysokie, dlatego dym nie może być wyniesiony
Kolejnym punktem programu było rozstrzyGrażyna Pechcin a to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, wysoko w górę i tam rozproszony przez wiatr.
gnięcie konkursów i wręczenie nagród:
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę
Spalane podkłady kolejowe zatruwają najbliż-rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizoMendelejewa. Przy spalaniu jednego kilograma sze otoczenie, pyły powstające podczas spalania
wany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego
odpadów polichlorku winylu- popularnego PCV, pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie
z którego wykonane są wykładziny, butelki, opadają np. na przydomowe ogrody. Zgodnie
otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chloro- z obowiązującym prawem, posiadanie zużywodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy tych podkładów kolejowych w gospodarstwach
kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poli- domowych jest nielegalne, gdyż przepisy nie
uretanowej (buty, odzież, meble) do powietrza zezwalają na ich przekazywanie prywatnym
emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, użytkownikom. Ponieważ podkłady kolejowe
który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można są odpadem niebezpiecznym, ich transportem
spalać również sklejek czy płyt wiórowych, gdyż i utylizacją mogą zajmować się tylko wyspeemitowany jest do środowiska formaldehyd. cjalizowane firmy posiadające odpowiednie
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spa- zezwolenia. Natomiast ten, kto składuje odpady
lanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu niebezpieczne w miejscach nieprzeznaczonych
PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy do tego celu podlega karze aresztu lub grzywny.
lakierowanych materiałów. W wyniku spalania Wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego,
fot.: Uczestnicy Dnia Otwartego w Zakładzie Komunalnym
tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze że narażenie na działanie substancji zawartych
dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie w drewnie nasyconym kreozotem może mieć
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
może objawić się dopiero po kilkudziesięciu negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego nie
latach np. w postaci chorób nowotworowych.
należy stosować oraz spalać podkładów kolejoI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie wych w otoczeniu, w którym przebywamy.
W związku z wejściem w życie z dniem • Stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków śmieci jest możliwe tylko w spalarniach odpa11 grudnia 2017 roku nowelizacji Ustawy – 5,89 zł netto,
dów. Dla porównania: podczas spalania odpadów
Jolanta Bieńkowska
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioroPodinspektor ds. ochrony środowiska
• Stała opłata abonamentowa na jednego w paleniskach domowych jest emitowanych
wym odprowadzaniu ścieków informujemy,
odbiorcę na dobę za odprowadzanie ścieków ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalaże przez okres 180 dni od tego dnia obowiązy– 0,0894 zł netto.
wać będą taryfy dotychczasowe, tzn.:
Do powyższych cen należy doliczyć podatek
TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
• Stawka za 1 m3 dostarczanej wody – 2,60 zł netto,
VAT w wysokości 8%.
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
• Stała opłata abonamentowa na jednego
O wszelkich zmianach będziemy Państwa
odbiorcę na dobę za dostarczanie wody
informować na bieżąco.
0 604 197 100
– 0,0894 zł netto,

24h
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INWESTYCJE GMINNE

PODSUMOWANIE 2017 ROKU
PROJEKTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Gmina Dębe Wielkie firmie HIGHWAY Sp.
z o.o. z Gdańska zleciła opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową na budowę sieci
wodociągowej. Przedmiotowe zadanie objęło zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie o łącznej długości około 95,2 km. Całe
zadanie podzielono na cztery etapy projektowe:
− I etap – 24,2 km obejmujący miejscowości: Cezarów, Cięciwa, Kobierne, Olesin, Ostrów Kania
i Rysie – projekt wykonany, budowa realizowana
w 2017 roku.
− II etap – 22,1 km obejmujący miejscowości: Aleksandrówka, Bykowizna, Celinów, Górki, Jędrzejnik,
Olesin, Ruda i Teresław – projekt wykonany, planowana budowa w 2018 roku.
− III etap – 37,9 km obejmujący miejscowości:
Celinów, Cyganka, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie, Rysie, Cięciwa – projekt wykonany,
planowana budowa na 2018 – 2019 rok
− IV etap – ok. 11 km obejmujący miejscowości: Kąty
Goździejewskie, Gorzanka, Rysie, Cyganka, Ostrów
Kania, Olesin, Kobierne, Chrośla, Ruda, Górki, Celinów
i Dębe Wielkie – projekt w trakcie opracowania, planowana budowa na 2019 – 2020 rok.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W 2017 roku prowadzona była inwestycja
związana z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Olesin, Ostrów Kania, Cięciwa, Cezarów,
Rysie i Kobierne. Wykonawcą była firma ADIMEX
Spółka z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą Warszawa-Wesoła. Zakres prac obejmował wykonanie
w w/w miejscowościach łącznie nieco ponad 23
km sieci wodociągowej. Woda do wybudowanej
sieci dostarczana będzie z istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Dębe
Wielkie na działkach o nr ewid. 664/9 i 666/6.
Stacja uzdatniania wody posiada niezbędną
wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę
dla obszarów, które zostały objęte wybudowaną
siecią wodociągową. Zachęcamy mieszkańców
terenów które objęła w/w inwestycja do występowania do Zakładu Komunalnego w Dębem
Wielkim ul. Zielona 3 o warunki przyłączenia do
sieci wodociągowej i uzgodnienia kwestii związanej z wykonaniem przyłącza wodociągowego do
budynku.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2221W DĘBE WIELKIE - GÓRKI PORĘBY - POMOC PUBLICZNA
Gmina Dębe Wielkie zgodnie z zawartą umową
z Powiatem Mińskim udzieliła dotacji celowej
w kwocie ponad 378 tys. zł na pokrycie części
wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 2221W
Dębe Wielkie - Górki - Poręby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dębe Wielkie ul.
Kościelna od km 0+700 do km 1+607”. Nadmienić należy, że przedmiotowa droga jest ważnymi
ciągiem komunikacyjnym łączącym m.in. miejscowość Dębe Wielkie z miejscowością Górki.
Realizacja zadania poprawi jakość życia mieszkańców miejscowości Dębe Wielkie, jak i Górek,
poprzez ułatwienie swobodnej i przede wszystkim dużo bezpieczniejszej komunikacji pomiędzy
niniejszymi miejscowościami, a także dojścia do
stacji PKP Nowe Dębe Wielkie.
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI
DĘBE WIELKIE
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Na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma R.D.B.
- Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą w Mińsku Mazowieckim dokonała przebudowy odcinka
ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie, która
polegała na budowie odwodnienia drogi systemem kanalizacji deszczowej, budowie kanalizacji
teletechnicznej oraz budowie chodników, opaski,
przebudowie zjazdów oraz przebudowie jezdni
na długości 131 mb. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
operacji typu „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA UL. STRAŻACKIEJ W DĘBEM WIELKIM
W ramach modernizacji dróg gminnych na tere-

÷ 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20
cm. Celem wykonanej modernizacji było przygotowanie przedmiotowej drogi pod kątem położenia
na niej w przyszłości nakładki asfaltowej. Warto
nadmienić, iż na w/w zadanie Gmina Dębe Wielkie otrzymała w wysokości 99 tys. zł dotację
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dzięki
przeprowadzonej modernizacji w sposób znaczący poprawiły się parametry techniczne drogi.
W przyszłym roku zaplanowana jest modernizacja
kolejnego odcinka drogi w kierunku północnym do
drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.
DOKUMENTACJE NA DROGI GMINNE
W zakresie tego zadania firma PPU „KONSTRUKTOR” z siedzibą w Barczącej wykonała następujące
dokumentacje projektowo -kosztorysowe:
− przebudowy ulicy Kwiatowej w miejscowo-

nie Gminy Dębe Wielkie na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie firma R.D.B. - Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą w Mińsku Mazowieckim wykonała
budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Krótkiej)
w miejscowości Dębe Wielkie. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.: przewodu deszczowego z rur
PVC, studni inspekcyjnych, wpustów ściekowych,
a także odtworzenie nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych prac.
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
W CELINOWIE

ści Chrośla na odcinku od ulicy Żwirowej do ulicy
Lawendowej (zgodnie z założeniami nawierzchnie
zaprojektowano po części z kostki brukowej i płyt
ażurowych, a także po części z materiału bitumicznego z uwzględnieniem rodzaju podbudowy
i spadków dla właściwego odprowadzania wody
z pasa drogowego);
− przebudowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Ruda
na odcinku od ulicy Szkolnej do działki o nr ewid.
217 (zgodnie z założeniami nawierzchnie zaprojektowano z materiału bitumicznego z uwzględnieniem
zagospodarowania pasa drogowego – tj. rodzaju

Na zlecenie Gminy Dębe Wielkie firma KEJFOR
wykonała modernizację odcinka drogi gminnej nr
220229W w miejscowości Celinów. Przedmiotowa
modernizacja dotyczyła odcinka drogi o długości
1150 m i szerokości 6 m i polegała na wykonaniu
nowej nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0
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podbudowy oraz spadków dla właściwego odprowadzania wody z pasa drogowego).
− przebudowy ulicy Uroczej w miejscowości Dębe
Wielkie (zgodnie z założeniami nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej i płyt ażurowych
z uwzględnieniem rodzaju podbudowy oraz spad-

ków dla właściwego odprowadzania wody z pasa
drogowego).
WYKONANIE ZASILANIA REZERWOWEGO
DLA URZĘDU GMINY DĘBE WIELKIE
Zakres zadania obejmował wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego branży elektrycznej oraz podłączenia agregatu prądotwórczego
o mocy 65 kVA, jako rezerwowego źródła zasilania
dla obiektu Urzędu Gminy Dębe Wielkie, a także
zakupienie wraz z dostarczeniem do budynku
Urzędu Gminy przyczepy przewoźnej do agregatu
prądotwórczego model HORUS. Pozwoli to oprócz
zabezpieczenia zasilania urzędu na wykorzystywanie przedmiotowego agregatu do zaopatrywania
w energię elektryczną niezbędną do organizacji
i przeprowadzania okolicznościowych imprez organizowanych przez Gminę Dębe Wielkie i Gminny
Ośrodek Kultury.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED
BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W DĘBEM
WIELKIM UL. STRAŻACKA 3 (II ETAP).
W zakresie zadania zagospodarowania terenu
przed budynkiem Urzędu Gminy w Dębem Wielkim ul. Strażacka 3 (II etap) była wycinka drzew
i następnie wykonanie nowych nasadzeń. Część
drzew została posadzona w donicach. W planach
jest ponadto wykonanie utwardzenia terenu przed
Urzędem Gminy Dębe Wielkie od strony wejścia do
klubu „Dziupla”.
PLANOWANA MODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH
W 2017 roku wykonano dokumentację inwentaryzacyjną budynku Szkoły Podstawowej w Górkach.
Następnym krokiem będzie wykonanie ekspertyzy
konstrukcyjnej stanu technicznego budynku oraz
koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem
przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Dębe Wielkie.

PLANOWANA MODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CYGANCE
W 2017 roku wykonano dokumentację inwentaryzacyjną budynku Szkoły Podstawowej w Cygance
położonego na działce o nr ewid. 637/1. Następnym
krokiem będzie wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego budynku oraz projektu
przebudowy. W wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dębe Wielkie przedmiotowa modernizacja
obiektu budynku Szkoły Podstawowej w Cygance
została jako zadanie inwestycyjne przewidziana do
realizacji.
ZAKUP SPRZĘTU DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
W CHOSZCZÓWCE RUDZKIEJ
W ramach zadania była dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej
w miejscowości Choszczówka Rudzka na działce
o nr ewid. 23/3. Niniejsze zadanie zostało współfinansowane z funduszu sołeckiego.
ZAKUP BRAMEK NA BOISKO SPORTOWE
Zadanie dotyczyło zakupu bramek i urządzeń
siłowni zewnętrznej na boisko sportowe w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie i zostało
zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
Sołectwa Chrośla Południe.
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BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W 2017 roku oddano do użytkowania nowo
wybudowany obiekt przedszkola gminnego 6-cio
oddziałowego wraz z kuchnią oraz infrastrukturą towarzyszącą, które zostało zaprojektowane
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Krótkiej 1A
na działkach ewidencyjnych nr 41/2 i 41/12. Wykonawcą w/w inwestycji wyłonionym w przetargu
nieograniczonym była firma STACON TIS Duszak
spółka jawna z siedzibą w Kadzidło. Wybudowane
przedszkole jest 6-oddziałowe i mieści łącznie 150
dzieci. Elementem przedszkola jest kuchnia, która
poza przygotowywaniem posiłków dla przedszkolaków umożliwia także przygotowywanie posiłków dla
szkół położonych na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Zgodnie z projektem całkowita powierzchnia
wybudowanego przedszkola wyniosła nieco ponad
1,3 tys. m2, powierzchnia użytkowa około 1,2 tys.
m2, natomiast kubatura blisko 7 tys. m3. Budynek przedszkola ma wysokość około 9 m. Obiekt
posiada jedną kondygnację.
W ramach prowadzonej inwestycji było ponadto
zakupienie i dostawa wyposażenia dla przedszkola
gminnego w zakresie sprzętu elektronicznego, umeblowania pomieszczeń przeznaczonych dla personelu
przedszkola, umeblowania sal przedszkolnych, wyposażenia gastronomicznego do kuchni oraz zakupu
zabawek dla dzieci.
Wartość realizacji w/w inwestycji wyniosła blisko
5 mln zł.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii
i Rozwoju Gminy

GMINNE PRZEDSZKOLE W DĘBEM WIELKIM

W Gminnym Przedszkolu w Dębem Wielkim rok
przedszkolny 2016/2017 przyniósł wiele zmian.
Został oddany do użytku nowy budynek przedszkola mieszczący się przy ulicy Krótkiej 1A.
W nowym budynku zostało utworzonych 6 grup
przedszkolnych: grupy dzieci 4-letnich „Misie”
i „Leśne duszki”, grupy dzieci 5-letnich „Skrzaty”
i „Żuczki” oraz grupy dzieci 6-letnich „Wiewiórki”
i „Sówki”. W dotychczasowym budynku przy ulicy
Strażackiej 3 znajdują się grupy dzieci 3-letnich
„Jeżyki’ i „Mróweczki”.
Pierwsze miesiące nowego roku szkolnego
obfitowaływwielewydarzeńwżyciudębskichprzedszkolaków. W piątek 8 września odbyła się próbna
ewakuacja. Po zakończonej ewakuacji dzieci otrzymały od Gminy Dębe Wielkie opaski odblaskowe,
za dzielne zachowanie gratulacje od strażaków
z OSP w Dębem Wielkim, zaś od pana komendanta
Grzegorza Ostrowskiego pluszową maskotkę psa
strażaka. 12 września również gościliśmy pana
komendanta i strażaka sekcji poszukiwawczo –
ratowniczej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 15
w Warszawie pana Tomasza Kłoczewiaka. Wielką
atrakcją spotkania był pies Cwaniak, który jest

ratownikiem i razem
z panem Tomaszem
brali udział w wielu
akcjach poszukiwawczych i ratowniczych.
Tradycyjnie
jak
w poprzednich latach,
w tym roku również
obchodzimy kolorowe
dni. I tak 22 września
obchodziliśmy dzień
pomarańczowy,
11
października dzień brązowy, zaś 22 listopada
dzień szary. Wśród
świąt nietypowych,
które obchodziliśmy
należy wymienić: 15 września - Dzień Kropki, 20
września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który
świętowany był pysznymi tortami, ciastami, balem
przebierańców. 10 października w Dzień Drzewa
odwiedził nas pan leśniczy z nadleśnictwa Mińsk,
18 października w Dzień Poczty Polskiej i Dzień
Listonosza grupy Jeżyki i Mróweczki wybrały się
w odwiedziny do Urzędu Pocztowego, do przedszkola została zaproszona pani listonosz, 25
października - Dzień Kundelka, 6 listopada w Dzień
Postaci z Bajek dzieci przyszły przebrane za bajkowych bohaterów , 24 listopada - Dzień Pluszowego
Misia, tego dnia dzieciom w przedszkolu towarzyszyły misie oraz odwiedził nas pan pszczelarz, który
opowiadał o hodowli pszczół.
Dnia 16 października obchodziliśmy uroczyście Święto Edukacji Narodowej. W tym dniu,
odbyła się uroczysta akademia dla nauczycieli
i pracowników przedszkola. Natomiast w dniach
24 i 25 października najmłodsze dzieci z grup Jeżyki
i Mróweczki zostały pasowane na przedszkolaków.
Na te uroczystości przybyli Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz asystent Krzysztof

Górnik , którzy po pasowaniu obdarowali dzieci
torbami słodyczy. Z okazji Święta Zmarłych i Święta
Niepodległości dzieci odwiedziły miejsca pamięci
narodowej, gdzie pod pomnikami zapaliły znicze.
Dnia 9 listopada w przedszkolu odbyły się obchody
Święta Niepodległości, na których gościliśmy
Pana Starostę Powiatu Mińskiego Jana Antoniego
Tarczyńskiego. Podczas akademii dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze oraz tańce patriotyczne.
Następnie wszystkie grupy wykonały w swoich
salach biało-czerwone kotyliony. Na koniec Pan
Starosta wręczył na ręce dzieci pluszowego misia
w podziękowaniu za udział w uroczystej akademii.
Wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowany przez Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej pt. „Moje naj-

piękniejsze jesienne drzewo”. Plakaty te zostały
wykonane techniką kolażu. Wszystkie grupy otrzymały dyplomy oraz nagrody w postaci zabawek.
Przed nami jeszcze dużo ciekawych wydarzeń,
które przyniesie nam grudzień. Wszystkie dzieci
z niecierpliwością czekają na atrakcje związane ze
Świętami Bożego Narodzenia.

Patrycja Kieliszczyk
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
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WYDARZENIA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MAGDALENĄ KORDEL
Wielbiciele twórczości Magdaleny Kordel mogli
osobiście poznać swoją ulubioną autorkę podczas
spotkania zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim, które odbyło się
26 października 2017 roku.
Magdalena Kordel debiutowała w 2005 roku.
Aktualnie ukazała się jej dwunasta książka „Serce
z piernika”. Powieści pisarki ukazujące kobiecą
siłę, determinację, odwagę, miłość cieszą się
dużą popularnością wśród czytelników. Książka
„Tajemnica bzów” została nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 http://lubimyczytac.pl/
w kategorii Literatura obyczajowa i romans. Pani
Magdalena wie, jak ważne są marzenia, dlatego
pomaga spełniać je początkującym autorom. Jest
pomysłodawcą akcji „Kto napisze ze mną książkę?”
w ramach, której wydano kilka tomików opowiadań napisanych przez amatorów.
Spotkanie autorskie miało niecodzienną formę. Był
to dialog pomiędzy pisarką a jej mężem Jakubem.
Trzeba zaznaczyć, że Panu Jakubowi zawdzięczamy debiut literacki naszego gościa, bowiem to
on wysłał pierwszą książkę żony do wydawnictwa.
Autorka barwnie mówiła o swoim życiu zawodowym i osobistym. Opowiadała m.in. o początkach
swojej działalności literackiej, o tym skąd czerpie
inspiracje, jak wygląda jej dzień pracy, przestawiała
interesujące historie związane z powstawaniem
powieści. Wspominała o swojej fascynacji Sudetami, pasji zbierania starych rzeczy, ulubionych
książkach i autorach. Podkreślała, że w życiu
wszystko dzieje się po coś, nawet porażki czemuś
służą. Wyczerpująco odpowiadała także na pyta-

nia zadawane przez czytelników. Pisarka uchyliła
rąbka tajemnicy i zdradziła zebranym kilka informacji o najbliższych planach wydawniczych.
Pani Magdalena to osoba tryskająca optymizmem,
pełna wewnętrznego ciepła, jej życzliwość, pozytywna energia, poczucie humoru spowodowały,
że nawiązała świetny kontakt z publicznością.
Na zakończenie tego uroczego spotkania można
było zakupić książkę i otrzymać osobistą dedykację. Ukoronowaniem miłego wieczoru była
wspólna, pamiątkowa fotografia.
KONKURS RECYTATORSKI
ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO im. MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ
- SZCZEPANKOWSKIEJ pod hasłem „Trzeba wysoko
myślami wzlatać” ROZSTRZYGNIĘTE
Dnia 10 listopada 2017 r. Gminna Bibliotece
Publiczna w Dębem Wielkim zaprosiła uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy
Dębe Wielkie do udziału w Konkursie Recytatorskim
im. Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej.
Komisja konkursowa przy ocenie występu, brała
pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację
utworu, stopień pamięciowego opanowanie tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureatami konkursu zostali:
Szkoła podstawowa – klasy I – III
Piotr Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Szkoła podstawowa – klasy IV – VI
Zuzanna Garbecka ze SP w Rudzie
Laureatom serdecznie gratulujemy !
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim za użyczenie
sali multimedialnej, dzięki której możemy organizować tak fantastyczne imprezy.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
W BIBLIOTECE Z NARODOWEGO
PROGRAMU ROZWOJU
CZYTELNICTWA
W 2017 roku w ramach
Programu
Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w latach
2016-2020 Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra

AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa, Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim otrzymała dofinansowanie
na zakup nowości wydawniczych. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa. Celem priorytetu
jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu
liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby
czytelników bibliotek publicznych. Szczególny
nacisk został położony na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania
(aktualizacja zasobów), w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek
a w szczególności zwiększenie atrakcyjności oferty
bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału
nowości wydawniczych i wzrost dostępności książek w ich zbiorach.
W ramach dofinansowania biblioteka otrzymała
9.000,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom Gminna
Biblioteka Publiczna i filia wzbogaciła swoje zbiory
o wiele nowych, ciekawych pozycji książkowych.
Zakupiono nowości z literatury pięknej, literatury
dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularnonaukowe. Ogółem zakupiono 437 książek oraz
27 audiobooków.
Wszystkie zakupione zbiory opatrzone zostały pieczątką „Zrealizowano ze środków Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Zachęcamy do odwiedzania i korzystania ze zbiorów biblioteki.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła” – to słowa Wisławy
Szymborskiej –poetki, eseistki,
felietonistki, laureatki Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury. Niestety, bardzo często nie mamy
czasu, czy po prostu nie możemy
czytać i pochłaniać dziesiątek
papierowych stronnic dziennie.
Taką możliwość na spotkanie z literaturą dają nam audiobooki – zwane
również książkami mówionymi.
Pozwalają one
jednocześnie
„czytać” i prowadzić samochód,
jak również wykonywać inne
codzienne czynności.
Biblioteka posiada na razie
małe, ale ciągle powiększane, zbiory książek do
słuchania. W chwili obecnej w naszej ofercie znajdują się audiobooki z kanonu lektur szkolnych.
Audiobooki zostały zakupione z Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki www.
gbpdebewielkie.pl. Na stronie można znaleźć
ważne informacje z życia biblioteki oraz korzystać
z elektronicznego katalogu książek.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

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

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

DZIEŃ BEZ BARIER W GMINIE DĘBE WIELKIE

SPARTAKIADA „MOŻESZ WIĘCEJ”

W dniu 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych Gmina Dębe Wielkie
przygotowała spotkanie zatytułowane „Dzień bez
barier”, które zostało zorganizowane po raz pierwszy. Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski oraz Pełnomocnik
ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Marlena Jackiewicz. Przedsięwzięcie zostało przygotowane dla osób
niepełnosprawnych oraz osób, które mają wpływ
na życie i rozwój osób z niepełnosprawnością.
Na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowały swoją działalność następujące organizacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Mińska
Mazowieckiego, Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy z Mińska Mazowieckiego, Zespół
Szkół Specjalnych z Ignacowa, Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz
więcej” ze Zglechowa, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej”
z Mińska Mazowieckiego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej z Dębego Wielkiego, Gminny Ośrodek
Kultury z Dębego Wielkiego, Firma AMILEK z Choszczówki Stojeckiej.
Na „Dzień bez barier”, który został zorganizowany
w sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim przybyło bardzo dużo osób, które miały możliwość
skorzystania z pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ofert edukacyjnych przygotowanych
przez poszczególne organizacje a także innych
atrakcji, które były dostępne w ramach ww. projektu. Oprócz wspaniałego i przepięknego występu
grupy teatralnej, która składała się z uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych z Ignacowa, można
było otrzymać upominki od podopiecznych ww.
organizacji, uzyskać odpowiedzi na wiele pytań

W dniu 4 grudnia 2017 r. została zorganizowana
Integracyjna Spartakiada „Możesz więcej”, która
odbyła się na Hali sportowej w Dębem Wielkim. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszanie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz
więcej” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. WBK
w Dębem Wielkim .
Spartakiada są to zawody sportowe, które zostały
rozgrywane w różnych dyscyplinach, tj.: ćwiczymy
celność, kręgle, chusta klanza, skok w worku, woreczek na głowę oraz inne ciekawe konkurencje.
Dzieci zostały podzielone na 10 drużyn, a każda drużyna składała się z dzieci niepełnosprawnych oraz
pełnosprawnych. Przedsięwzięcie miało przede
wszystkim na celu wzajemną pomoc i współpracę,
likwidację barier w komunikowaniu się między
dziećmi pełnosprawnymi a dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, a także uczyło, że dzieci
potrafią naprawdę bardzo dobrze angażować się
w powierzone im zadania. Dzieci bawiły się wspa-
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związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych, a małych i dużych gości zabawiały animatorki.
Odbył się również pokaz sprzętu strażackiego wraz
z przejażdżką wozem strażackim, można było
skosztować pysznych, domowych wypieków oraz
napić się słynnej Dębskiej kawy żołędziówki.
Na dodatek na zakończenie spotkania przybył do
gości Święty Mikołaj, który nie omieszkał wręczyć
grzecznym dzieciom małe upominki.
Pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie oraz
pracownicy Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim wraz ze strażakami z jednostki OSP w Dębem
Wielkim w formie wolontariatu pomagali w przygotowaniach „Dnia bez barier”. Gmina Dębe Wielkie
planuje, aby wydarzenie odbywało się corocznie
z związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.
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Marlena Jackiewicz
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

ZAPRASZA W GODZINACH:
10.00 – 18.00
8.00 – 16.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
ZAPRASZA W GODZINACH:
8.00 – 12.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

niale, a na ich twarzach widać było zaangażowanie,
skupienie, chęci wygranej oraz nutkę rywalizacji.
Nad każdą konkurencją czuwał sędzia, a zaproszeni
goście bacznie przyglądali się zmaganiom uczniów
poszczególnych szkół. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale a zespoły, które
zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały puchary.
W zawodach sportowych wzięły udział dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim,
Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek
Oświatowych „Możesz więcej” ze Zglechowa,
Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej
z Ignacowa oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Sulejówka.
Spartakiada została dofinansowana prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim ze środków PFRON.
Marlena Jackiewicz
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

KULTURA

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” WYSPIAŃSKIEGO
„Zasłuchani, zapatrzeni ustawicznie w ten tan,
na polską nutę...” S. Wyspiański „Wesele” Wspomnienia z „Narodowego Czytania „Wesela” Wyspiańskiego
W tym roku „Narodowe czytanie” odbyło się w swojskiej i rodzinnej atmosferze jak przystało na wesele.
W sobotnie popołudnie 2 września br. przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele władz i instytucji
oraz mieszkańcy. Tegoroczni odtwórcy ról dramatu
Wyspiańskiego to: Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, Radny Gminy Dębe Wielkie Leszek Woźnica,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
dębska historyczka, pisarka Karolina Gańko, miłośnik muzyki ludowej z Mińskiego Towarzystwa
Muzycznego Piotr Gronek, absolwentka naszego
gimnazjum, krasomówczyni Klaudia Jadczak,
uczennica Szkoły Podstawowej w Górkach Laura

Piskorz, pracownik GOK Małgorzata Piekarniak oraz
gospodarz imprezy Dyrektor GOK Anna Piotrkowicz.
Po wspólnym czytaniu był tzw. czas wolny, czas
rozmów. Jedni przy tym pletli wianki, inni bukiety,
a jeszcze inni oglądali wystawę malarstwa Wyspiańskiego czy interesowali się kącikiem rękodzieła.
Wszędzie unosiła się wyjątkowa woń polnych kwiatów. W Sali robiło się coraz barwniej i gwarniej.
W końcu zabrzmiała muzyka. To nie była zwykła
muzyka, ale nasza ludowa, naszego regionu…
Uczestnicy ucztę taneczną rozpoczęli wspólnym
walcem po całej sali, spontaniczna choreografia
wprowadziła podniosły stan … ale tylko na chwilę.
Potem była już tylko radość i zabawa. Kapela Dorosza z lekkością pomiędzy utworami przekazywała
wiedzę o muzyce ludowej, obrzędach weselnych,

OBCHODY 78. ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM
WYCIECZKA ROWEROWA PODRÓŻ Z HISTORIĄ
Dnia 9 września 2017r. w ramach obchodów
78.Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim odbyła się
rodzinna wycieczka rowerowa z historią. W tym roku
odwiedziliśmy południową cześć gminy Dębe Wielkie – kierunek Górki, Ruda, Celinów, Teresław, Ruda.
Pogoda dopisała, frekwencja była również znakomita. Historią naszej dębskiej ziemi podzielił się
pan Jan Majszyk lokalny historyk, utytułowany
podczas 600-lecia gminy Dębe Wielkie 2016r. jako
„Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” oraz pan
Arkadiusz Łukasiak z Mińskiej Grupy Rowerowej,
sympatyk również lokalnej historii.
Pierwszy historyczny przystanek - stara, zabytkowa stacja PKP w Dębem Wielkim rozpoczęła
podróż w czasie. Panowie na kilku kolejnych postojach przywoływali ciekawe fakty z przeszłości.
Nasza dębska ziemia jak się okazuje skrywa wiele
ciekawych informacji, które warto przypominać
i przekazywać dalej.
W wyprawie na dwóch kółkach uczestniczyli
zarówno mieszkańcy jak i włodarze gminy w osobie: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosław Siwik.

OFICJALNE OBCHODY
Niedzielne obchody 78 Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielkim rozpoczęły się porannym złożeniem kwiatów w Choszczówce Stojeckiej przy pamiątkowej
płycie w pobliżu Drogi Krajowej nr 2 oraz pod tablicą
przy Kościele. Kwiaty złożyli Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski z Przewodniczącym Rady Mirosławem
Siwikiem oraz historykiem Janem Majszykiem,
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Janusz Piechoski
z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach Maciejem Samulik.
W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła Radna
Gminy Dębe Wielkie okręgu Choszczówek Renata
Karpińska oraz Sołtysi: Choszczówki Stojeckiej Grzegorz Ruta, Choszczówki Rudzkiej – Wiesława
Zgódka, Kobiernego – Iwona Budzyńska.
Kolejny punkt uroczystości miał miejsce w Cygance,
gdzie na wstępie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego
Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Boju o Cygankę
przy Szkole Podstawowej. Ta część została uświetniona występem artystycznym przygotowanym
przez uczniów tutejszej szkoły.
Kolejny – kulminacyjny - punkt uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego, gdzie w kościele
parafialnym została odprawiona msza. św. w intencji żołnierzy poległych w walkach września 1939r.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni
goście: Żołnierze Żandarmerii Wojskowej - zastępca
komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii

Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko przygotowane przez strażaków z Górek. Natomiast
grupa harcerska z Górek – 33 Drużyna Harcerska
Włóczykije zorganizowała warsztat z pieczenia
placków skautowych oraz aktywność w terenie –
strzelanie z łuku oraz zabawy z gibbonem (taśmą
zamontowaną pomiędzy drzewami).
Dużym zainteresowaniem podczas wycieczki cieszyło się czerwone auto cabrio, którym przemieszał
się nasz dębski historyk Jan Majszyk, a zaszczyt
kierowania pojazdu przypadł Annie Piotrkowicz –
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim. „Nie myślałem, że spotka mnie jeszcze
taka przygoda” – stwierdził radośnie p.Jan Majszyk
na pożegnanie.
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
chciałby, żeby tych przygód było jak najwięcej.
GOK serdecznie dziękuje za wsparcie:
OSP Dębe Wielkie – zabezpieczenie przejazdu
i wsparcie medyczne
OSP Górki – przygotowanie ogniska
Harcerzom 33 Drużyny Harcerskiej Włóczykije –
atrakcje
Mińskiej Grupie Rowerowej – współpracę

Wojskowej ppłk Krzysztof Mokwa wraz z żołnierzami oddziału na czele., Radni Powiatu Mińskiego
w osobach: Piotra Wieczorka, Grzegorza Gańko,
Radni Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi z terenu Gminy,
a także przedstawiciele Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP z terenu Gminy, Kombatanci,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Dębe
Wielkie oraz szkół zaprzyjaźnionych. Wspomnieć
należy o licznie wystawionych pocztach sztandarowych – żandarmerii, szkół, jednostek OSP oraz
kombatantów. Dopełnieniem całości był występ
artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. WBK w Dębe Wielkim.
W dalszej części nastąpił wspólny przemarsz
uczestników na cmentarz parafialny. Tutaj został
odczytany apel poległych uhonorowanych salwą
honorową a na zbiorowej mogile złożono wieńce
i wiązanki. W trakcie tej części obchodów głos
zabrał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim
Krzysztof Rek.
Po uroczystościach oficjalnych dla mieszkańców
i gości została udostępniona izba pamięci w Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim. Zwiedzanie izby
uatrakcyjnił występ muzyczny Juli Kalinowskiej.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

przyśpiewkach. Były momenty
zarówno śmiechu, jak i wzruszenia,
tęsknota za przeszłością, za bezcennymi wspomnieniami z okresu
dzieciństwa.
Dziękujemy Dyrektorowi Krzysztofowi Rekowi za muzykę,
a Karolinie Gańko, Klaudii Jadczak
oraz Piotrowi Gronek za ciekawe
słowo podczas tej imprezy. Kapela
Dorosza spisała się na medal.
Przede wszystkim dziękujemy
uczestnikom za obecność i zaangażowanie. To był bardzo wyjątkowy
wieczór. Wieczór, który będziemy mile wspominać
i z pewnością za nim tęsknić.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

DZIEŃ OTWARTY SEKCJI GOK

Nowy rok szkolny to również nowa - rozbudowana oferta warsztatów sekcji GOK. Podczas Dnia
Otwartego, który odbył się 10 września br. w Sali
Multimedialnej OSP Dębe Wielkie, prezentacjom
poszczególnych sekcji towarzyszyło jak zwykle
wiele atrakcji. Teatr Pianka, organizujący u nas
sekcję teatralną, powitał gości przedstawieniem
„Czerwony Kapturek”. Przy stoisku Uniwersytetu
Dzieci i Dorosłych można było zobaczyć pokazowe

eksperymenty, sekcja Robotyki strzeżona była
przez robota-kobrę, która atakowała każdego kto
usiłował ją dotknąć, a przed salą OSP na zgłodniałych gości czekał popcorn i wata cukrowa.
Wraz z Dniem Otwartym rozpoczęliśmy zapisy
do naszych sekcji. Na dzień dzisiejszy działa kilkanaście sekcji i mamy ponad 200 uczestników.
Zapraszamy do częstych odwiedzin naszego bloga
www.gokdebewielkie.blogspot.com gdzie na bieżąco informujemy o wolnych miejscach, nowych
pomysłach na sekcje oraz relacjonujemy na bieżąco co dzieje się w poszczególnych sekcjach.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY
W weekend 6-8 października GOK Dębe
Wielkie włączył się w ogólnopolską akcję
„Zobacz więcej – Weekend za pół ceny”
z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Polską Organizacją Turystyczną. Do tegorocznej akcji przyłączył się również Wielki
Gościniec Litewski (WGL), który podczas tej
edycji był szczególnie promowany. Premiera
spotu reklamowego WGL miała uroczyste
miejsce na Zamku Królewskim – 18 września br., jak również odbyła się promocja
medialna – TV, Radio, Prasa. Gmina Dębe
Wielkie jako aktywny członek WGL była
wielokrotnie wspominana w prezentacji.
Wracając do weekendu „Zobacz Więcej
– Weekend za pół ceny” – GOK przygotował bogaty program aktywności dla
mieszkańców i przybyłych gości oraz możliwość zakupu na miejscu Dębskiej Kawy
Żołędziówki za pół ceny. (Na co dzień tak
kawa dostępna jest w Gościńcu Goździejewskim). Zainteresowanie aktywnością
„Zobacz więcej”, jak i zakupem kawy było
spore jak na pierwszy raz. Po krótce: W piątek odbył WYKŁAD NAUKOWY na temat
kleszczy. Poprowadziła go dr Małgorzata
Beręsewicz z Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Polskiej Akademii Nauk
w ramach Festiwalu Nauki 2017r. Fachowa
wiedza była tutaj przedstawiona w zrozumiały sposób, by w efekcie wywiązał się
przyjemny dialog. Natomiast w sobotę
odbył się WIECZÓR NAUKI I EKSPERYMENTÓW, przygotowanych zostało kilka
stanowisk o różnej tematyce, np.: „Nie taki
mokry lód”, „Jak powstaje tęcza”, „Teatr
błyskawic”, Mały stolarz”.... ponadto odbył
się efektowny pół godzinny pokaz naukowy
na scenie. Frekwencja dopisała, aż sala
pękała w szwach. W niedzielę uczestnicy
odbyli - podróż do egzotycznego kraju
– swoimi przeżyciami z podróży do Wietnamu podzieliła się podróżniczka, artystka,
malarka Pani Anna Podolska. Słowu towarzyszyły piękne fotografie z pięcioletniego
pobytu oraz piękne obrazy, które powstały
podczas tej przygody. Druga część spo-

tkania dotyczyła - podróży w czasie.
Tutaj tematem przewodnim były GINĄCE
ZAWODY jako nasza przeszłość i tradycja. Gościem specjalnym była Małgorzata
Pepłowska, która jako jedyna z nielicznych
w Polsce kultywuje tkanie dwuosnowowe,
za które otrzymała najwyższe odznaczenie
rzemieślnicze im. Oskara Kolberga. Pani
Małgosia miała ze sobą krosno co zdecydowanie przybliżyło nam jej twórczość.
Pokazała również wspaniałe wycinanki
z opłatka czy barwne kwiaty z bibuły. Kolejnymi gośćmi byli artyści, których pasja
do tego co robią jest równie wielka. Pani
Ania Malinowska pokazała jak ze ścinków
można stworzyć Przytulankę, Pan Piotr
Gajewski pokazał rzeźbę w drewnie, a Pani
Bożena Woś – m.in. wikliniarstwo, decoupage, etc.
Z pewnością powtórzymy takie przedsięwzięcie, bo edukacji nigdy za dużo,
zwłaszcza gdy temu towarzyszy ciekawa
forma i klimat.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie
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MALOWANE LATO Z LITERATURĄ W TLE
Dnia 30 października 2017 r. w Pałacu w Chrzęsnem odbył się uroczysty finał projektu „Malowane
Lato z literaturą w tle” zorganizowany i współfinansowany przez Mazowiecki Instytut Kultury
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Dębem Wielkim.
Przypomnijmy - Projekt „Malowane lato” realizowany był w naszej gminie podczas wakacji, gdzie
młodzi artyści pod fachowym okiem – instruktorki Justyny Mordas -w plenerach okolic dębskiej
plebani, tworzyły przepiękne prace plastyczne
natchnione literaturą i przyrodą.
Na finał do Pałacu w Chrzęsnem udała się kilkuosobowa delegacja reprezentująca gminę Dębe
Wielkie z Dyrektor GOK Anną Piotrkowicz i Małgorzatą Piekarniak na czele. Na wstępie uroczystości
zostały rozdane nagrody i wyróżnienia. Miło nam

poinformować, że nasza młoda artystka – uczennica sekcji plastycznej GOK - Aleksandra Wróbel
została wyróżniona.
Kolejnym punktem programu były ciekawe spotkania artystyczne. Przygotowane w szczególny
sposób – by w kameralnym klimacie - przybyłe
dzieci mogły poznać wyjątkowych artystów:
Józefa Wilkonia – malarza, rzeźbiarza, autora scenografii, należącego do grona najwybitniejszych
polskich artystów zajmujących się ilustracją. Pan
Wilkoń – „król ilustracji” opowiedział w trakcie
spotkania miedzy innymi o początkach swojej przygody w ilustrowaniem oraz planach na przyszłość.
Wielokrotnie podkreślił, że „w życiu ważne jest to,
by robić to co się lubi/kocha”.
Joannę Olech, autorkę książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorkę, graficzkę. Tutaj Pani Joanna,

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY DĘBE WIELKIE
PODSUMOWANIE KADENCJI 2016/2017

Przedstawiamy namiastkę tego co działo się w MRG
Dębe Wielkie 2016/2017:
- odbyliśmy ciekawe i inspirujące szkolenie – teoretyczne i praktyczne
- przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy, nasze
pomysły zostały przedstawione Panu Wójtowi
i większość z nich została uwzględniona w nowym
projekcie, który czeka na realizację,
- byliśmy zaangażowani w wolontariat 25 Finału
Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej Sztabu
Dębe Wielkie,
- współorganizowaliśmy DębeNOCkę – kulturalną
dobranockę dla małych i dużych (tzw. Dębską
Noc Muzeów), w której frekwencja przekroczyła
nasze najśmielsze oczekiwania, ponad 500 osób,
a program miło zaskoczył mieszkańców i przybyłych gości. Pokrótce: ZWIEDZANIE Zabytkowego
Kościoła Parafialnego w Dębem Wielkim , w tym
DZWONNICY I PIWNIC, co było z pewnością nie lada
gratką. A widok na Warszawę bezcenny. WYSTAWA
obrazów olejnych Wojciecha Karola Wróblewskiego BARWY NATURY w starej zabytkowej Plebani
przy Kościele w Dębem Wielkim nie jednego widza
wprawiła w zachwyt, co więcej dwa obrazy znalazły
nowy dom.
AKCJA MŁODZIEŻY „PRZECIW STEREOTYPOM”
z Dębskiej Podstawówki miała swoje miejsce w Klubie „Dziupla” przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Odważne hasła miały zwrócić uwagę na problem
i rozpocząć dyskusję.
ZWIEDZANIE Pomieszczenia Obrony Cywilnej
w piwnicach Urzędu Gminy Dębe Wielkie okazało
się wspaniałąwystawą z pamiątkami rodem PRL
WYSTAWA pojazdów OSP i zwiedzanie dębskiej
strażnicy, gdzie wszystkiego można było dotknąć
pod okiem przesympatycznych strażaków była dla
maluchów wielką przyjemnością
POKAZ astronomiczny przygotowany w Planeta-

rium objazdowym na placu przed Urzędem Gminy
przyciągnął zdecydowanie nie tylko miłośników
kosmosu,
PRZEJAZD „po mieście” piętrowym autobusem czerwonym londyńskim z otwartym dachem 1964r.
– po głównych ulicach Dębego z pewnością pokazał nową perspektywę miejscowości z nieco innej
wysokości.
- współorganizowaliśmy NOC W URZĘDZIE podczas
której pytaliśmy mieszkańców – co chcieli by zmienić w naszej gminie, by żyło się lepiej.
- rozpoczęliśmy działania remontowe w klubie
„Dziupla”, która od wielu lat była zaniedbana
- uczestniczyliśmy w oficjalnych gminnych imprezach reprezentując młodzież
- mamy za sobą wiele inspirujących spotkań,
na których poznaliśmy się bliżej, dyskutowaliśmy,
inspirowaliśmy się wzajemnie, bo cel mieliśmy
wspólny – być głosem młodzieży w gminie Dębe
Wielkie. Ponadto zawsze dopisywał nam humor
i coraz więcej mieliśmy nowych pomysłów.

SKŁAD RADY:
Damian Murach – Przewodniczący
Sebastian Gańko – Wiceprzewodniczący
Damian Woźnica - Wiceprzewodniczący
Paulina Dudzińska, J Aleksandra ackiewicz
Marta Jagoda, Katarzyna Lewandowska
Ewelina Nowak, Mateusz Ostrowski
Bartosz Sieradzan, Marta Siporska
Natalia Sobczuk, Maciej Śledziewski
Weronika Tkaczyk, Jan Wieczorek

ZAPRZYSIĘŻENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY
GMINY DĘBE WIELKIE 2017/2018
„ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DĘBE WIELKIE WYKONYWAĆ GODNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE, MAJĄC NA
WZGLĘDZIE DOBRO REPREZENTOWANEJ PRZEZE
MNIE MŁODZIEŻY”

poprzez konkretne ćwiczenia, pokazała uczestnikom, jak wydobyć z siebie pisarza. Zdradziła,
że jeśli mamy wyobraźnie i pomysł to tylko kwestia
przelania tego na papier w formie – pisemnej lub
graficznej. Tutaj Dębe wykazało się sporą aktywnością i kreatywnością.
Spotkanie uświetnił jeszcze jeden gość - Jarosław
Boberek, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy,
który użyczył swojego głosu m.in. Królowi Julianowi z Madagaskaru. Tutaj natomiast rozbawił
publiczność czytając urywki „Dynastii Niziołków”
właśnie autorstwa Joanny Olech.

Tymi oto słowami dokonało się zaprzysiężenie
młodych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Dębe
Wielkie kadencji 2017/2018 w obecności Pana
Wójta Krzysztofa Kalinowskiego, Pana Mirosława Siwika Przewodniczącego Rady Gminy, Pana
Grzegorza Wojdy Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy oraz Pani Anny Piotrkowicz opiekuna MRG.
SKŁAD NOWEJ MRG TO:
Sebastian Gańko - Przewodniczący
Paulina Dudzińska - Wieceprzewodnicząca
Aleksandra Sasin - Wiceprzewodnicząca
oraz Zofia Batycka, Marta Jagoda, Izabela Kobza
Michał Laskus, Franciszek Miros, Justyna Nieborek
Ewelina Nowak, Bartosz Sieradzan
Marta Siporska, Michał Szczygielski
Maciej Śledziewski, Katarzyna Wawer
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW !!!

SESJA RADY GMINY
Z MŁODZIEŻOWĄ RADĄ GMINY
Podczas sesji Rady Gminy Dębe Wielkie, która
odbyła się 26 października 2017 r. odbyło się oficjalne pożegnanie Młodzieżowej Rady Gminy (MRG)
kadencji 2016/2017. Na wstępie Przewodniczący
MRG Damian Murach przedstawił sprawozdanie oraz
fotorelację z rocznej
działalności. Potem
nastąpiło
uroczyste
wręczenie
podziękowań i uściski
dłoni: Wójta Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego,
Przewodniczącego
Rady Gminy Dębe
Wielkie
Mirosława
Siwika oraz Opiekuna
MRG Anny Piotrkowicz. Były ciepłe
słowa,
wzruszenie

PONAD PÓŁ TONY TO WYNIK DĘBSKIEJ AKCJI ZBIERANIA ŻOŁĘDZI
Podczas Dnia Otwartego Zakładu Komunalnego
została podsumowana „Akcja zbieranie żołędzi
w gminie Dębe Wielkie” zorganizowana przez GOK
Dębe Wielkie - wynik to ponad 600 kg żołędzi.
Każdy dostał upominek, a Ci najwięksi zbieracze
dodatkowo kosze niespodzianek z „Darów Lasu”
przygotowanych przez Dary Natury – producenta
Dębskiej Kawy Żołedziówki. Przeznaczenie żołędzi? Część zostanie przekazana na dębską kawę
żołędziówkę, cześć dla zwierząt, a te z czapeczkami
na potrzeby sekcji plastycznych GOK do produkcji
gadżetów reklamowych gminy.
Z pewnością za rok GOK powtórzy akcję, dodatkowo rozbuduje ją o pokaz „Jak powstaje nasza
kawa” przedstawiając proces produkcyjny od
żołędzia do kawy.
Odbyło się także wspólne grillowanie oraz degustacja dębskiej kawy żołędziówki.

Zimą GOK we współpracy z Nadleśnictwem Mińsk Maz. i Panem Leśniczym
Waldemarem Walczakiem zorganizuje wycieczkę do lasu by wspólnie
z leśnikami nakarmić zwierzęta.
8
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Kolejne „ Malowane lato” za rok, tymczasem pozostaną piękne wspomnienia i wyjątkowy album,
w którym znalazły się wyróżnione prace z Projektu
– w sumie pięć z gminy Dębe Wielkie: Joanny Wróbel, Patrycji Góreckiej, Mileny Będkowskiej, Leny
Ślubowskiej i Sylwii Welc.
Gratulujemy Wyróżnionym, jak i Wszystkim Uczestnikom Dębskiego Projektu ‘Malowanego Lata”. To
dopiero początek przygody, a już z sukcesem. Tak
trzymać !!! Natomiast szczególne podziękowania
kierujemy instruktorce GOK – wszechstronnej artystce plastyczce - Justynie Mordas – za jaj fach i pasję.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

oraz życzenia dalszych sukcesów.
W dalszej części programu, został przedstawiony
nowy skład MRG kadencji 2017/2018 z Przewodniczącym MRG Sebastianem Gańko na czele. Nowy
skład, nowe pomysły, nowe wyzwania. W tym roku
działalność zostanie rozszerzona m.in. o bezpośrednią współpracę z poszczególnymi komisjami
Rady Gminy Dębe Wielkie.
Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie ma charakter konsultacyjny, doradczy i twórczy. Radni
za uczestnictwo na sesjach oraz bieżących spotkaniach roboczych nie otrzymują żadnych diet.
Ponadto Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Dębe
Wielkie pełni swoją funkcję non profit.
Zachęcamy młodzież do aktywności i kontaktu z
Młodzieżową Radą Gminy Dębe Wielkie. Twoje zdanie i Twój głos może mieć wpływ na rzeczywistość
– rzeczywistość młodzieży - w naszej Gminie!!
Anna Piotrkowicz
Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie

OD TERAZ DĄB WIARUS

Został rozstrzygnięty „Konkurs na nazwę dla najstarszego dębu w gminie Dębe Wielkie” zorganizowany przez GOK Dębe Wielkie. Komisja w składzie: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik, Dyrektor GOK Dębe
Wielkie Anna Piotrkowicz, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii Małgorzata Tkaczyk, Lokalny Historyk, „Zasłużony dla gminy Dębe Wielkie” Jan Majszyk spośród
kilkudziesięciu zgłoszonych nazw, wytypowała trzy: WIARUS, ROTMISTRZ, LEGIONISTA.
Mieszkańcy w formie ankiet papierowych oraz internetowo głosowali na swojego faworyta.
Zdecydowana większość wybrała DĄB WIARUS. Pomysłodawcą nazwy jest Robert Skorupa, który swoja propozycję uzasadnił w ten sposób,
że nawiązał do starego, dzielnego żołnierza, weterana
walk, nawiązał również do właścicieli Ostrów Kani Państwa Olszamowskich, a przede wszystkim do Janusza,
żołnierza adiutanta marszałka Piłsudskiego.
Gratulujemy zwycięzcy i cieszymy się z faktu, że nasz dębski obserwator 600-letniej historii nie jest już anonimowy
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

KULTURA

INSPIRUJĄCY PIĄTEK MŁODYCH Z FLORKIM

Z ŻYCIA DĘBSKIEJ KAWY ŻOŁEDZIÓWKI

18 września – degustacja Dębskiej Kawy Żołędziówki na Zamku Królewskim w Warszawie
podczas uroczystej premiery spotu reklamowego
Weekend „Zobacz Więcej” w ramach ogólnopolskiej
akcji „Zobacz więcej – Weekend za pół ceny” oraz
współpracy z Wielkim Gościńcem Litewskim. To
nasza Dębska Kawa Żołędziówka – przedstawiona
została jako wzorcowy przykład komercjalizacji produktu - od pomysłu z samorządu do sprzedaży przez
podmiot zewnętrzny. Dla nas to ogromna promocja
medialna - TV, Radio, Prasa.
6-8 października – wydarzenia w Dębem Wielkim
pt. Weekend „Zobacz Więcej” w ramach ogólnopolskiej akcji „Zobacz więcej – Weekend za pół ceny” we
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Polską Organizacją Turystyczną. Możliwość zakupy
kawy za pół ceny.
11 listopada – Dzień Kuchni Polskiej – ogólnopolskiej akcji wspólnego świętowania – w gminie
Dębe Wielkie w ramach współpracy GOK Dębe Wielkie i punktów gastronomicznych z terenu gminy:
Gościniec Goździejewski, SAMI SWOI, ZAJAZD POD

DĘBEM, wybrane produkty - polskie tradycyjne
dania – były dostępne w promocyjnych cenach. Do
tego Dębska Kawa Żołędziówka - gratis
23 listopada – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – degustacja Dębskiej Kawy Żołędziówki
na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej
na 5. Targach Turystyczne TT Warsaw, tutaj sam
Pan Minister Witold Bańka w asyście gości z Polski
i z zagranicy skosztował ze smakiem dębskiej kawy
28 listopada – degustacja kawy w świątecznym
wydaniu na VI Powiatowym Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim
Ponadto Dębska Kawa Żołędziówka poleca się
na wszystkich imprezach organizowanych przez
GOK Dębe Wielkie.
Nasza kawa to wspaniały pomysł na prezent
– w dniach 16-17 grudnia podczas imprez organizowanych przez GOK Dębe Wielkie, będzie można ją
zakupić.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

W piątkowy wieczór 3 listopada 2017r. w Sali Multimedialnej OSP Dębe Wielkie na zaproszenie Młodzieżowej
Rady Gminy Dębe Wielkie odbyło się spotkanie z niezwykłym młodym człowiekiem – Florianem Pyszel.
Florek – tak o sobie mówi 22 letni mińszczanin – „to
pierwszy Polak, który pobiegł 10 km poniżej 32 minut
i dojechał autostopem do Singapuru”. Ma na swoim
koncie ciekawe wyprawy, które z każdym rokiem
są coraz dłuższe. Stan na ten rok to: 7 państw, 92
dni w podróży, 11000 kilometrów przejechanych
autostopem. Ze słuchaczami podzielił się wieloma
przygodami, m.in.: jak wygląda praca przy budowie
kościoła w Kazachstanie, jak został uderzony przez
mongolskiego policjanta, jak wylądował w mongolskiej miejscowości i został nauczycielem angielskiego,
dlaczego spanie w namiocie w tajskiej dżungli to nie
jest dobrym pomysł, jak został malarzem w chińskiej
wiosce, jak za darmo spędził noc w hotelu, w którym
jedna noc kosztowała więcej niż wszystkie razem jego
noclegi w Azji, jak dowiedział się, że w życiu najważniejsza jest rodzina i przyjaciele.
Z wielkim entuzjazmem młodzi zadawali pytania.
Szybko nawiązał się ciekawy dialog. Florek aktywnie

zachęcał słuchaczy do realizowania swoich zainteresowań i pasji, ale również zwracał uwagę na rozwagę,
zwłaszcza na czyhające niebezpieczeństwa.
Czy zaraził uczestników podróżowaniem? Zobaczymy
Na pewno zainspirował do działania i dodał wiatru
w skrzydła. Rzeczywiście - poznanie przyrody, ludzi,
czy przeżycie najprawdziwszej przygody w realu to
są takie emocje i wrażenia, których nie osiągnie się
„przeglądając internet” – to wspólne stwierdzenie
piątkowego spotkania.
Na ile dni i gdzie wyjedzie Florek w 2018 roku? Otóż
podróżnik uchylił nam rąbka tajemnicy - kierunek
Albania… , Syria, i dalej…. Trzymamy kciuki za tę
i kolejne wyprawy oraz czekamy z niecierpliwością
na następne wspólne spotkanie – być może wymianę
doświadczeń, kto wie …
Mamy również nadzieję, że podarowana Dębska
Kawa Żółędziówka, podczas kolejnej wyprawy Florkowi posłuży pobudzająco, a może wykorzysta jej
zdrowotne walory, kto wie…

się przy Pomniku Pamięci przy Kościele Parafialnym
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.
Przybyłych gości powitał Proboszcz Parafii ks. Sławomir Żarski – inicjator budowy Pomnika Pamięci oraz
pomysłodawca Kapsuły Pamięci. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi narodowej, zabrzmiał hymn
państwowy oraz złożenie Kapsuły Pamięci w kształcie pocisku, w której to znalazł się m.in. akt erekcyjny
Pomnika Pamięci, informacje o ważniejszych wydarzeniach parafii, publikacje oraz lista fundatorów
Pomnika. Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski. Imprezę uświetniły przybyłe poczty
sztandarowe z gminnych szkół, Kombatancki, Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz zaproszeni goście, którzy
wraz z włodarzami gminy wspólnie złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze. Wartę honorową przy pomniku
pełnili uczniowie Liceum Mundurowego Płockiego
Uniwersytetu Ludowego. im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie. Natomiast w asystę z pochodniami

zaangażowani byli członkowie Plutonu Różańcowego.
Kolejny punkt programu przeniósł się do kościoła,
gdzie odbyła się Msza Św. za Ojczyznę z patriotycznym programem artystycznym w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. Pod fachowym
okiem nauczycieli Doroty Późnieckiej oraz Marleny
Pilarskiej słowem, obrazem oraz pieśnią młodzież
wyraziła pamięć i wdzięczność za Niepodległość.
Imprezie towarzyszyła również wystawa specjalnie
na tę okoliczność przygotowana przez GOK Dębe Wielkie pt. „Niepodległość oczami dzieci”, której artystami
byli wychowankowie z gminnych: szkół oraz przedszkoli ( publicznego i niepublicznych z terenu gminu).
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powyższe
przedsięwzięcie oraz uczestnikom za obecność. To był
wyjątkowy czas, wspólny czas dla Ojczyzny!!

Anna Piotrkowicz
Opiekun MRG w Dębem Wielkim

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku przypadła 99 rocznica odzyskania
niepodległości. Tego dnia przy barwach biało - czerwonych odbyło się wiele wspaniałych uroczystości
w Polsce i zagranicą. W gminie Dębe Wielkie również
zawisły flagi przy budynkach publicznych, firmach
oraz prywatnych domach – mamy wrażenie, że co
roku liczniej.
Na tegoroczne obchody GOK Dębe Wielkie przygotował dla mieszkańców dwie propozycje. We
współpracy z Fundacją VivatT Polonia oraz lokalnymi punktami gastronomicznymi – włączył się
w ogólnopolską akcję „Dzień Kuchni Polskiej”. Jest
to przedsięwzięcie społeczno-kulturalne, które
w myśl maksymy „przez żołądek do serca” popularyzuje z okazji Narodowego Święta Niepodległości
rodzime tradycje kulinarne i obyczajowe - elementy
polskiego dziedzictwa kulturowego. Jest to również inicjatywa wzbogacenia obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w wymiarze prywatnym i całkowicie

osobistym, okazją do spotkania się zarówno
w rodzinnym , jak i towarzyskim gronie przy
stole z polskim jadłem.
Czy ten wspólny cel – zachęcenie Polaków do radosnego, wspólnego obchodzenia Narodowego Święta
Niepodległości udał się ? Z pewnością możemy
jako gmina pochwalić się, że tak !! Tego dnia nasi
mieszkańcy i przybyli goście biesiadnie zasiedli
w Gościńcu Goździejewskim, Sami-Swoi oraz Zajeździe pod Dębem, a w menu znaleźli m.in. golonkę
z kaszą i kapustą zasmażaną, zupę zalewajkę, kotlet
schabowy serwowany z bigosem staropolskim z grzybami i suszoną śliwką oraz okraszonymi ziemniakami,
czy pierś gęsi z chrupiącą skórką pieczoną w czerwonym winie. W tym dniu również obowiązywały ceny
promocyjne oraz można było skosztować naszej Dębskiej Kawy Żółędziówki gratis.
Natomiast tradycyjnie wieczorem - przypadła oficjalna
część obchodów. Pierwszy punkt programu odbył

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

KLUB SENIORA

Dnia 14 października 2017 r. Koło Emerytów
w Dębem Wielkim zorganizowało spotkanie z okazji „Dnia Seniora 2017”. W spotkaniu uczestniczyli
również zaproszeni goście, z ramienia gminy: ks.
Proboszcz Sławomir Żarski, Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim Anna Piotrkowicz oraz z ramienia Polskiego Związku Rencistów,
Emerytów i Inwalidów z Mińska Mazowieckiego
- Przewodniczący Regionu Stefan Karwowski. Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów i życzeń
skierowanych do seniorów.
Były również niespodzianki:
Region Polskiego Związku Rencistów, Emerytów
i Inwalidów – odznaczył w tym roku trzy aktywne
dębskie seniorki:
Alinę Rek – Złotą Odznaką II stopnia
Marię Wojdygę – Złotą Odznaką I stopnia
Halinę Woźnicę – Złotą Odznaką I stopnia
Serdecznie gratulujemy !!
Natomiast GOK Dębe Wielkie przygotował spotkanie z rękodzielnikiem Panią Bożeną Woś, która
przedstawiła ciekawe pomysły na warsztaty rękodzieła. Pierwsze warsztaty odbył się z decoupage,
podczas którego powstały przepiękne dekoracyjne
deski. Natomiast kolejne warsztaty tematycznie
związane były ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia, zatem Panie tworzyły piękne ozdoby:
bombki, lampiony, stroiki.
Powyższe przedsięwzięcie to początek nowego
projektu „KLUB SENIORA” w gminie Dębe Wielkie zorganizowanego przez GOK Dębe Wielkie we
współpracy z Kołem Emerytów w Dębem Wielkim.
Główna działalność „KLUBU SENIORA” odbywa się
w Klubie Dziupla, z czasem zostanie rozszerzona
o gminne świetlice wiejskie.
CO DZIEJE SIĘ W KLUBIE SENIORA:
Twórz z nami – to warsztaty rękodzieła m.in.:

decoupage, wiklina, glina,
Ruszaj z nami – spotkania na macie, spacery z kijkami Nordic walking, wyjazdy na basen
W programie przewidziane są również okazjonalne
spotkania i imprezy. 2 grudnia odbyło się np. Spotkanie Andrzejkowe, były wspólne rozmowy i taniec.
Spotkania odbywają się w we wtorki i środy
w godz.1000- 1200 oraz w innym ustalonym terminie.
SZCZEGÓŁOWYB GRAFIK ZAJĘĆ dostępny jest
na www.gokdebewielkie.blogspot.com oraz
tablicy ogłoszeniowej przy Klubie „Dziupla”
Zapraszamy
A KTO TU NAS TAK PODGLĄDA ??
Na ostatnim spotkaniu miało miejsce ciekawe
zdarzenie. Otóż nasze kochane przedszkolaki
z Gminnego Przedszkola, przez okno, podglądały
swoje babcie, które dobrze się bawiły w Klubie
Seniora GOK Dębe Wielkie.
W ostatnim czasie, w „ Dziupli” - w miejscu cotygodniowych spotkań Klubu - praca wre, ktoś
nawet stwierdził „ ... a świstak siedzi i zawija je w te
sreberka ....” Rzeczywiście, naszym przesympatycznym seniorkom udzielił się klimat przedświąteczny.
W bardzo miłej atmosferze powstają m.in. bombki,
lampiony, czy stroiki.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie
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SPORT

CYKL TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO

23 września 2017
W sobotę, 23 września 2017 Dębska hala sportowa po raz kolejny stała się areną tenisowych
zmagań. Naprzeciw siebie stanęli sympatycy ping
ponga z różnych zakątków naszego Powiatu. To
wszystko za sprawą organizacji kolejnego turnieju
tenisa stołowego, w ramach Cyklu Turniejów
Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego.
Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął
Starosta Miński Antonii Tarczyński oraz Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
Zawody zorganizowane zostały przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Sport 4 Kids oraz
przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Mińskiego.
Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała
Katarzyna Gańko - sędzia główny, oraz trener
w Dębskiej sekcji tenisa stołowego. Koordynatorem Turnieju był Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie,
Rafał Wtulich.
Trzecia edycja tej coraz bardziej prestiżowej
imprezy przyciągnęła ponad 60 uczestników.
Rozgrywki odbywał się w sześciu kategoriach.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z nich otrzymywali pamiątkowe puchary oraz
dyplomy, ponadto uczestnicy najmłodszej kategorii: dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
za udział w rozgrywkach otrzymali pamiątkowe
medale. Wśród najmłodszych zawodników
tryumfował Kajetan Wojnar (Dębe Wielkie).
W kategorii chłopców ze Szkół Podstawowych
z kl. IV-VI na najwyższym stopniu podium stanął
Piotr Trejda z Żakowa, a wśród dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Purgał z Mistowa.
Rozgrywki młodzieżowców to po raz kolejny
popis Krzysztofa Bątruka z Dębego Wielkiego,
który pewnie zajął pierwsze miejsce. Izabela
Czwarnóg okazała się najlepszą zawodniczą
w kat. dziewcząt ze Szkół Podstawowych oraz
z oddziałów gimnazjalnych. Złoto w kat. OPEN
po raz kolejny przypadło Arturowi Kasprzakowi
z Mińska Mazowieckiego.
Najmłodszym zawodnikiem turnieju został siedmioletni Kamil Wąsowski z Wiśniewa. Najbardziej
doświadczonym zawodnikiem sobotniego turnieju został mieszkaniec Wielgolasu, urodzony
1967, Janusz Kostanty. Uczestnicy z rąk organizatorów otrzymali pamiątkowe statuetki.
W tym turnieju na podium stanęli:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Kajetan Wojnar - Dębe Wielkie
2. Artur Puławski - Wiśniew
3. Daniel Kowalski - Pustelnik
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Piotr Trejda - Żaków
2. Igor Murasicki - Wiciejów
3. Michał Kowalski - Pustelnik

III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Katarzyna Purgał- Mistów
2. Aleksandra Zagórska - Żaków
3. Magdalena Puławska - Wiśniew
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1. Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2. Piotr Chabrowski - Żaków
3. Bartosz Michalik– Żaków
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Izabela Czwarnóg - Jakubów
2. Angelika Myka – Wielgolas
3. Aleksandra Jaroń – Wielgolas
VI. Kat. OPEN
1. Artur Kasprzak – Mińsk Mazowiecki
2. Krzysztof Krusiewicz - Mińsk Mazowiecki
3. Tomasz Wardzyński - Wielgolas Duchnowski
28 października 2017
W ostatnią sobotę października w Dębskiej hali
sportowej odbył się kolejny Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, który organizowany jest
w ramach tegorocznego Cyklu Turniejów w Tenisie
Stołowym o Puchar Starosty Mińskiego. Patronat
nad imprezą objęli: Starosta Miński Antonii Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
Do walki o medale i puchary stanęło blisko 70
zawodników z najróżniejszych stron naszego
Powiatu. Uczestnicy rywalizowali w 6 kategoriach na 11 stołach.
Najlepszym wśród najmłodszych zawodników –
dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III okazał się
Kajetan Wojnar z Dębego Wielkiego. Piotr Trejda
z Żakowa tryumfował w kat. Chłopców z kl. 4-6.
Katarzyna Purgał z Mistowa stanęła na najwyższym stopniu podium w kat. Dziewcząt z kl. 4-6.
A w ramach rozgrywek młodzieżowców najlepszy tym razem okazał się Piotr Chabrowski
z Żakowa, a wśród dziewcząt numerem jeden
została Aleksandra Jaroń z Wielgolasu. Rozgrywki kat. OPEN to popis Artura Kietlińskiego
z Sulejówka, który po zaciekłym meczu finałowym sięgnął po puchar za pierwsze miejsce.
Organizatorzy tradycyjnie już przyznali dwie
nagrody specjalne. Pamiątkową statuetkę dla
najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał
9-letni Bartłomiej Rybiński z Wiśniewa, natomiast najbardziej doświadczonym zawodnikiem
sobotnich rozgrywek został Zbigniew Odalski
z Wielgolasu (urodzony: 1963).
Medale, puchary oraz dyplomy szczęśliwcom
wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski wraz z Dyrektorem GOSiR Rafałem
Wtulichem oraz p. Trener Katarzyną Gańko.
Poniżej publikujemy wyniki sobotnich rozgrywek:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Kajetan Wojnar - Dębe Wielkie
2. Krzysztof Kowalski - Pustelnik
3. Artur Puławski – Wiśniew
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Piotr Trejda – Żaków
2. Michał Kowalski – Pustelnik
3. Igor Murasicki – Wiciejów
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Katarzyna Purgał – Mistów
2. Magdalena Kaczorek – Wiśniew
3. Magdalena Puławska – Wiśniew
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1. Piotr Chabrowski – Żaków
2. Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
3. Oliwier Makowski – Dębe Wielkie
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Aleksandra Jaroń – Wielgolas

2. Angelika Myka – Wielgolas
3. Izabela Czwarnóg – Jakubów
VI. Kat. OPEN
1. Artur Kietliński – Sulejówek
2. Artur Kasprzak – Mińsk
Mazowiecki
3. Konstanty Janusz – Wielgolas
25 listopada 2017
Blisko 70 uczestników
wybrało tenisowe rozgrywki
i zaciekle walczyło o puchary
i medale podczas czwartego
już Powiatowego Turnieju
Tenisa Stołowego, który odbył
się w ramach Powiatowego Cyklu Turniejów
o Puchar Starosty Mińskiego. Starosta Miński
wraz z Wójtem Gminy Dębe Wielkie objęli patronat nad tym coraz bardziej prestiżowym cyklem
turniejów.
Przebieg turnieju kontrolował sędzia główny: p.
Katarzyna Gańko – instruktorka Dębskiej sekcji
tenisa stołowego. Koordynatorem rozgrywek był
Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich.
Zawodnicy z najróżniejszych stron naszego
powiatu rywalizowali w sześciu kategoriach.
Wśród najmłodszych zawodników, dzieci ze
Szkół Podstawowych z kl. I-III po raz kolejny
bezkonkurencyjny okazał się Kajetan Wojnar
z Dębego Wielkiego, adept lokalnej sekcji tenisa
stołowego. Wśród chłopców ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI na najwyższym stopniu podium
stanął Igor Murasicki z Wiciejowa, zaś najlepszą
zawodniczką z Podstawówek z kl. IV-VI została
Magdalena Kaczorek z Wiśniewa. Dębianin,
Krzysztof Bątruk po raz kolejny nie miał sobie
równych wśród młodzieży ze Szkół Podstawowych z kl. VII oraz z oddziałów Gimnazjalnych,
a wśród nastolatek tryumfowała Angelika Myka
z Wielgolasu. Artur Kacprzak z Mińska Mazowieckiego po raz kolejny był nie do zatrzymania i to
on sięgnął „po złoto” w kat. OPEN.
Pamiątkowe puchary oraz dyplomy zdobywcom pierwszych trzech miejsc wręczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Organizatorami: Rafałem Wtulichem
i Katarzyną Gańko oraz Rafałem Błażejewskim
– reprezentującym Stowarzyszenie Sport 4 Kids.
Najmłodszym zawodnikiem listopadowych
rozgrywek został siedmioletni Antoni Skrzeczkowski ze Starej Niedziałki. Tytuł najbardziej

doświadczonego zawodnika przypadł mińszczaninowi Zbigniewowi Odalskiemu.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu Powiatu Mińskiego.
Ostatnia okazja do rewanżu w tym roku już
za niespełna trzy tygodnie. Poniżej publikujemy
wyniki rozgrywek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Kajetan Wojnar - Dębe Wielkie
2. Krzysztof Kowalski - Pustelnik
3. Artur Puławski – Wiśniew
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Igor Murasicki – Wiciejów
2. Piotr Trejda – Żaków
3. Michał Kowalski – Pustelnik
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Magdalena Kaczorek – Wiśniew
2. Katarzyna Purgał – Mistów
3. Aleksandra Zagórska – Żaków
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1. Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2. Piotr Chabrowski – Żaków
3. Jakub Kwiatkowski – Wielgolas
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Angelika Myka – Wielgolas
2. Aleksandra Jaroń – Wielgolas
3. Agata Kwiatkowska – Żaków
VI. Kat. OPEN
1. Artur Kasprzak – Mińsk Mazowiecki
2. Konstanty Janusz – Wielgolas
3. Paweł Bątruk – Dębe Wielkie

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM
26 października w Starostwie Powiatowym
odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym
2016/2017. Nasze gimnazjum uplasowało się
na miejscu 4., pokonując 25 szkół. Przed nami
uplasowały się tylko 3 szkoły z Mińska Mazowieckiego. Serdecznie gratulujemy sukcesu młodzieży
i nauczycielom wychowania fizycznego.
29 września odbyły się Mistrzostwa Powiatu

w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Najlepszymi wynikami mogli się pochwalić gimnazjaliści z klasy IIIa- M. Morawska (3. miejsce)
i S. Górecki (6. miejsce). Oboje reprezentowali
szkołę w Mistrzostwach Regionu Siedleckiego.
Warto dodać, że nasza szkoła w klasyfikacji drużynowej dziewcząt zajęła 2. miejsce, natomiast
w klasyfikacji drużynowej chłopców 3. miejsce.
Z kolei 4 X odbyły się Mistrzostwa Powiatu
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w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Szkołę
reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie:
N. Adamczyk, P. Pobikrowska, O. Ostrowska, J.
Kuczkowska, M. Kapusta, M. Doroszuk, M. Morawska, L. Jackiewicz, K. Mazurowska, K. Całun, K.
Wawer, A. Białek. Dziewczyny zajęły 4. miejsce.
Natomiast reprezentacja chłopców w składzie:
S. Górecki, M. Duczek, M. Laskus, K. Pasik, D.
Chojecki, P. Zawada, M. Piotrkowicz, K. Konow-

rocki, M. Komorzycki, M. Piekut, P. Suchocki, B.
Gągol zajęła 3. miejsce, tym samym awansując na zawody regionalne. Uczniów trenowały
panie: A. Mika - Orłowska i S. Potapczuk.

Zebrały i opracowały:
p. Elwira Budzyła i p. Marlena Pilarska.

SPORT

DĘBSKIE GRAND PRIX W SIATKÓWCE
21 października 2017
Pierwsze zawody w ramach Dębskiego Grand Prix
w Siatkówce dla dzieci i młodzieży zakończyły się
dużym sukcesem. 21 października 2017 ponad 20
uczestników z naszej Gminy wzięło udział w siatkarskich rozgrywkach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Koordynatorem turnieju był Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich oraz trener sekcji siatkówki
GOSiR Dębe Wielkie – Robert Szumowski. Patronat
nad cyklem turniejów objął Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach:
SINGLI oraz DWÓJEK. Wśród dzieci młodszych,
rywalizujących w kat. drużyn pojedynczych, najlepsza okazała się: Małgorzata Kwasiborska z S.P.
w Rudzie, na drugim miejscu stanął Jakub Parol
z S.P. w Dębem Wielkim, a na najniższym stopniu podium uplasował się Mateusz Kowalczyk
z Rudy. W kat. Dwójek – zawodników z roczników:
2003-2005, tryumfowali: Seweryn Szulecki, Kacper Lipiński oraz Piotr Rokicki (jeden zawodnik
rezerwowy), tuż za nimi uplasowała się drużyna
dziewcząt: Maria Kapusta oraz Magdalena Linde,
a trzecie miejsce zajęły: Wiktoria Karwowska,
Wiktoria Wojdyga oraz Zuzanna Woźnica (jeden
zawodnik rezerwowy). Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w każdej z kategorii z rąk Wójta Gminy
Dębe Wielkie otrzymali medale oraz puchary.
Pamiątkowa statuetka ufundowana przez Pana
Tomasza Pałdynę ze Studium Języków Obcych
w Mińsku Maz. oraz tytuł najmłodszego zawodnika
turnieju powędrował do 9-letniego Rafała Orkisza. Ponadto pamiątkowymi medalami za udział
w sobotnich rozgrywkach organizatorzy nagrodzili
wszystkich uczestników.
Dzieci i młodzież z roczników: 2004-2008 zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach
siatkówki. Szkółka siatkarska GOSiR Dębe Wielkie
prowadzi treningi w poniedziałki i piątki w godz.
16:15-17:45, które finansowane są ze środków Dębskiego GOSiR-u.
Poniżej prezentujemy wyniki sobotnich rozgrywek:
I. Kat. SINGLI:
1. Małgorzata Kwasiborska
2. Jakub Parol

3. Mateusz Kowalczyk
4. Kacper Kobza
5. Mateusz Czerwiński
6. Asia Kwasiborska
7. Rafał Orkisz
II. Kat. DWÓJEK:
1. Seweryn Szulecki, Kacper Lipiński, Piotr Rokicki
2. Maria Kapusta, Magdalena Linde
3. Wiktoria Karwowska, Wiktoria Wojdyga, Zuzanna Woźnica
4. Patryk Siporski, Jan Wieczorek
5. Jakub Iwanek, Piotr Polkowski, Maks Zagórski
6. Mateusz Kowalczyk, Małgorzata Kwasiborska
7. Franciszek Miros, Sebastian Cudnik

18 listopada 2017
Tym razem w Szkole Podstawowej w Rudzie odbyła
się druga odsłona Dębskiego Grand Prix w Siatkówce
dla dzieci i młodzieży. Organizatorem rozgrywek jest
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Pomysłodawcą cyklu turniejów był Dyrektor
GOSiR Rafał Wtulich. Nad poprawnym przebiegiem
rozgrywek czuwał sędzia główny, trener lokalnej
sekcji siatkarskiej dla dzieci, Robert Szumowski.
Wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski objął
swym patronatem cykl trzech turniejów.
Ze względów logistycznych zawody zostały
podzielone na dwie części. Od godziny 10:00
o puchary i medale w ramach drużyn pojedynczych walczyły dzieci z roczników 2006 i młodszych.
Punktualnie w samo południe naprzeciwko siebie
stanęły drużyny dwójkowe, głównie składające się
z zawodników urodzonych w latach 2004-2006.
Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 34 zawodników z Dębego, Górek oraz Rudy.
W ramach rozgrywek singlistów tuż za podium
znalazł się Adrian Banach (SP Górki), trzecie miejsce wywalczył Jakub Parol (SP Dębe Wielkie), drugi
był Mateusz Kowalczyk (SP Ruda) a Małgosia Kwasiborska (SP Ruda) udowodniła, że chłopakom
siatkówka to wcale nie męski sport i pewnie stanęła
na najwyższym stopniu podium.
Zmagania drużyn dwójkowych przyniosły kilka
niespodzianek. Mecze w tej kategorii były bardzo
wyrównane, a o wynikach spotkań decydowały
ostatnie punkty. Na najniższym stopniu podium stanęły: Zuzia Woźnica, Wiktoria Karwowska, Wiktoria

Wojdyga (-grające z jedną zawodniczką rezerwową),
środkową lokatę wywalczyli zaś: Jan Wieczorek,
Kacper Laskus (SP Ruda) a najlepsi okazali się
najmłodsi zawodnicy grający w tej kategorii: Małgorzata Kwasiborska, Mateusz Kowalczyk (SP Ruda).
Najmłodszą zawodniczką biorącą udział w sobotnich siatkarskich rozgrywkach została 10-letnia
Asia Kwasiborska, otrzymała ona pamiątkową statuetkę ufundowaną dzięki szczodrości Mińskiego
Studium Języków Obcych.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z rąk Wójta
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego
oraz Dyrektor SP w Rudzie Małgorzaty Rudnik odebrali pamiątkowe medale oraz puchary. Ponadto
Organizatorzy, wszystkich uczestników sobotnich
zawodów nagrodzili pamiątkowymi medalami
za udział w rozgrywkach.
Głównym przesłaniem jakie za pomocą turnieju
uczestnikom chcą przekazać pomysłodawcy rozgrywek, to to, że siatkówka jest doskonałym
sposobem spędzania wolnego czasu, którą uprawiać mogą wszyscy już od najmłodszych lat.
Za pomoc przy organizacji turnieju oraz udostępnienie sali gimnastycznej serdecznie podziękowania
kierujemy do Pani Małgorzaty Rudnik, Dyrektor SP
w Rudzie.
Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki, zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy też do
udziału w ostatnim turnieju Dębskiego Grand Prix,

który już 16 grudnia 2017 odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Górach .
Wyniki kategorii singli:
1. Mateusz Kowalczyk
2. Małgorzata Kwasiborska
3. Jakub Parol
4. Adrian Banach
5. Adrian Kołak
6. Asia Kwasiborska
7. Nikola Lewandowska
8. Kacper Kobza
9. Wiktoria Szczygielska
10. Mateusz Czerwiński
11. Rafał Orkisz
Wyniki kategorii dwójek:
1. Małgorzata Kwasiborska, Mateusz Kowalczyk
2. Jan Wieczorek, Kacper Laskus
3. Zuzia Woźnica, Wiktoria Karwowska, Wiktoria
Wojdyga
4. Zyta Kocak, Malwina Linde
5. Franek Miros, Kacper Borkowski
6. Piotr Polkowski, Maks Zagórski

Zapraszamy na zajęcia z Mistrzem Świata i zdobywcami Pucharu Świata w Taekwon-do ITF.
V MISTRZOSTWA MAZOWSZA ASW
15.10.2017 w Mińsku Mazowieckim odbyły
się V Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki.
Zawody zorganizowane przez Akademię Sztuk
Walki na czele z Dawidem Matwiejem zgromadziły ponad 80 zawodników z 11 klubów: Tang
Soo Do Ronin Tęcza Stanisławów, Uniwersalna
Akademia Sztuk Walki Mińsk Maz., Wołomińskie
Centrum Tang Soo Do, Prywatna Szkoła Karate,
Klub Taekwon-do Drache z Leszna, ASW Stara Niedziałka, ASW Brzóze i Pustelnik, Akademia Sztuk
Walki Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie i Stojadła.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w następujących
konkurencjach: soft-kick (walka na piankowe miecze dla najmłodszych), walki semi-hogo (walka
przerywane w pancerzykach), walki light-contact
(walki ciągłe), techniki specjalne: twimyo nopi ap
chagi (kopnięcie z wyskoku w górę) i twimyo nimo
yop chagi (kopnięcie z wyskoku na odległość) oraz
konkurencje techniczne: układy Taekwon-do ITF
oraz kata otwarte (Tang Soo Do, Karate).
Patronat nad V Mistrzostwami Mazowsza
w Sztukach Walki objęli: Burmistrz Miasta Marcin
Jakubowski, Starostwa Powiatowy Antonii Jan Tarczyński, Dyrektor MOSIR Robert Smuga. Dziękujemy
sponsorom: Nationale Nederlanden, Studium Języków Obcych w Mińsku Maz, KOMA Odzysk Surowców
Wtórnych, Drewno Egzotyczne ZAGŁOBA, TEO-NET,
Mechanika Pojazdowa Tomasz Siporski.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
sędziów i wolontariuszy. Ogromne podziękowania
należą się Monice Matwiej sędziemu głównemu
turnieju, która czuwała nad sprawnym przebiegiem
wszystkich konkurencji.
Poniżej zwycięzcy następujących kategorii:

Soft-kick: dzieci 1. Martyna Płochocka; młodzicy -30kg
1. Aleks Roszkowiak; młodzicy +30kg 1. Filip Piaszczyński; młodziczki 1. Maja Soczuk
Walki light-contact: junior młodszy +65kg 1. Norbert
Duczek; junior młodszy -50kg 1. Maciej Gańko; juniorki
młodsze 1. Malwina Jarosiewicz; juniorzy open
1. Damian Walas; juniorki open 1. Sandra Serafin
Walki semi-hogo: kadeci -45kg 1. Franciszek Kamiński; kadeci -65kg 1. Patryk Skowronek
kadetki -42kg 1. Oliwia Winiarek; kadetki +46kg
1. Natalia Michalczyk
Techniki specjalne Twimyo Ap Chagi: młodzicy
1. Filip Piaszczyński; młodziczki 1. Maja Soczuk;
kadeci 1. Kamil Skowronek; kadetki 1. Natalia
Michalczyk; juniorzy młodsi 1. Norbert Duczek;
juniorki młodsze 1. Malwina Jarosiewicz; juniorki
open 1. Sandra Serafin; juniorzy open 1. Paweł
Rogalski
Techniki specjalne Twimyo Yop Chagi: kadeci
1. Andrzej Ostrowski; kadetki 1. Natalia Michalczyk;
juniorki młodsze 1. Kamila Chachlińska; juniorzy
młodsi 1. Maciej Gańko; juniorki open; 1. Sandra
Serafin; Juniorzy open 1. Sebastian Walas
Układy Taekwon-do ITF: kadeci 10-9 cup 1. Zuzanna
Żygadło; kadeci 8-6 cup 1. Krzysztof Przybysz;
juniorzy 10-8 cup 1. Wiktoria Grzesiak; juniorzy
7-5 cup 1. Katarzyna Leszczyńska; juniorzy 4-2 cup
1. Natalia Michalczyk; seniorzy 2 cup-I dan 1. Malwina Jaroszewicz
Kata otwarte: młodzicy 1. Sebastian Iwańczuk; kadeci
1. Oliwia Winiarek; juniorzy open 1. Sandra Serafin
Dziękujemy za wspólną zabawę i gratulujemy wyników.

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

AKADEMIA SZTUK WALKI NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
W dniach 25.09.-01.10 2017 8-osobowa ekipa
Akademii Sztuk Walki reprezentowała Polskę
na Mistrzostwach Świata Taekwon-do ITF HQ
Korea w Barneveld, Holandia. Zawodnicy w składzie: Kornelia oraz Roksana Naumiuk, Katarzyna
Mazurowska, Natalia Michalczyk, Armik Badalyan,
Jakub Brodzik, Damian Walas, Dawid Matwiej przez
4 dni zawodów starali się jak najlepiej ukazać efekty
ciężkich treningów. Już w kwietniu zawodnicy
ASW zostali powołani do kadry Polski i od tamtej
pory rozpoczęli przygotowania pod okiem trenera
Dawida Matwieja. Mistrzostwa i Puchar Świata
w Barneveld zgromadziły ponad 1500 zawodników
z całego świata!
Pierwsze dwa dni zawodów były przeznaczone
wyłącznie dla czarnych pasów i miały rangę
Mistrzostw Świata. Trener ASW Dawid Matwiej
nie zawiódł i w wielkim stylu zdobył złoty medal
w testach siły stając się tym samym Mistrzem
Świata Taekwon-do ITF! Prawie 40 zawodników
nie przeraziło Sabum Dawida Matwieja, który nie
pozostawił większych szans przeciwnikom i zdobył
pierwszy medal dla Reprezentacji Polski.
W sobotę oficjalnie rozpoczął się Puchar Świata
Taekwon-do ITF przeznaczony dla kolorowych
pasów. Kornelia Naumiuk zdobyła srebrny medal
w technikach specjalnych i brązowy w walkach
bezkontaktowych, a jej siostra Roksana brązowy
w walkach semi-contact. W kat. juniorów wiele
emocji dostarczyli Armik Badalyan i Jakub Brodzik, którzy spotkali się w finale walk light contact.
Ostatecznie to na szyi Jakuba zawisł złoty medal,
a jego kolega Armik zajął drugą lokatę. Dodatkowo
Jakub zdobył brąz w układach formalnych TKD ITF.
Natalia Michalczyk do puli dorzuciła złoty medal
w walkach light contact. Katarzyna Mazurowska
również sięgnęła po złoto w walkach light contact.

Damian Walas po ciężkim boju w walkach ostatecznie zdobył brązowy medal.
Łącznie ekipa Akademii Sztuk Walki zgromadzili 10
medali: 4 złota, 2 srebra i 4 brązy. Oprócz rywalizacji
sportowej zawodnicy mieli niepowtarzalną okazję
poznania Wielkich Mistrzów Taekwon-do obecnych
na zawodach. Ponadto, Dawid Matwiej był oddelegowany do udziału w międzynarodowym Kongresie
Taekwon-do ITF, gdzie omawiano kierunki rozwoju
koreańskiej sztuki walki oraz organizację Mistrzostw
Świata, które odbędą się w 2019 roku w Korei Płd.
Nikt przez długi czas nie zapomni tej wspaniałej przygody, która mogła dojść do skutku dzięki
pomocy ze strony wójta gminy Mińsk Mazowiecki
pana Antoniego Janusza Piechoskiego, wójta
gminy Dębe Wielkie pana Krzysztofa Kalinowskiego
oraz Studiu Sportowemu Kwadrat pana Albertowa
Szczygielskiego

Taekwon!
Monika Matwiej II dan ASW
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SPORT / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

KOLEJNY WÓR MEDALI DLA AKADEMII SZTUK WALKI

W ostatnią sobotę listopada (25.11.2017) 8-osobowa ekipa Akademii Sztuk Walki wystartowała
w Pucharze Polski Taekwon-do ITF w Pępowie.
Trener Dawid Matwiej (VI dan) jako kierownika
drużyny wyznaczył instruktor Joannę Mazurowską (II dan), natomiast rolę sędziego z ramienia
ASW pełnił Przemysław Mazurowski (I dan). Turniej
zgromadził ponad 130 osób i przyniósł duży sukces
ASW. Łącznie zawodnicy przywieźli 19 medali.
Armik Badalyan zdobył srebro w technikach specjalnych, srebro w układach oraz brąz w walkach
semi-contact. Natalii Michalczyk przypadły II

miejsce za techniki specjalne,
I miejsce za walki hogo-semi
oraz II miejsce za soft-stick.
Sebastian Gańko zajął II lokatę
w walkach light-contact oraz III
lokatę w układach TKD. Jakub
Brodzik wywalczył 2 złote
medale, za: walki semi-contact oraz za układy. Katarzyna
Mazurowska przywiozła złoto
za techniki specjalne, srebro
za walki semi-contact oraz brąz
za układy. Kornelia Naumiuk zdobyła 1 miejsce
w technikach specjalnych, 2 miejsce w układach
oraz 3 miejsce w soft-stick. Natomiast, jej starsza
siostra Roksana zgarnęła cały komplet złotych
medali za: techniki specjalne, walki semi-hogo
oraz za układy TKD ITF. Tuż za podium w konkurencji soft-stick uplasowała się Natalia Sikorska,
która dopiero zdobywa doświadczenie na arenie
ogólnopolskiej.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Monika Matwiej II dan ASW

KLUB PRZEDSZKOLAKA W GÓRKACH

DĘBSKIE STREET NBA
19 listopada 2017 r. na hali sportowej w Dębem
Wielkim odbył się turniej koszykarski Dębskie
Street NBA. Udział w nim wzięło łącznie 17 drużyn
z województwa mazowieckiego w trzech kategoriach: dziewczęta – 14+ (4 drużyny), chłopcy 14-17
lat (6 drużyn), mężczyźni 18 lat + (7 drużyn). Gra
w turnieju odbyła się na zasadzie „każdy z każdym”
w danej kategorii.
Zwycięzcy turnieju:
Dziewczęta:
I miejsce – Smerfetki,
II – UKS Probasket,
III – Poziomki.
Chłopcy 14-18 lat:
- I miejsce – Mińsk Supersonics
- II miejsce – Ziomki z III c,
- III miejsce - FC mi się nie chce.
Mężczyźni 18 +:
- I miejsce – Gumisie,
- II miejsce – Warriors,
- III miejsce – Team Meziola.
Turniej zorganizowany został przez stowarzyszenie Centrum Edukacji i Rozwoju
Biznesu (wcześniej Przyjazne
Dębe) w ramach projektu „Sport
to zdrowie i zabawa” finansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Halę sportową bezpłatnie udostępnił Rafał Wtulich dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie. W turnieju
zmierzyły się drużyny, składające
się z zawodników od lat grających
w koszykówkę a także z zawodników dopiero rozpoczynających
swoją przygodę z koszykówką.

Mecze odbyły się w atmosferze sportowej rywalizacji i zabawy. Turniej dał możliwość wymiany
doświadczeń, próby swoich możliwości a także był
potwierdzeniem, że sport to fajny sposób spędzenia czasu wolnego. Medale zwycięzcom wręczyli
Mirosław Krusiewicz dyrektor Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krzysztof
Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Zarząd Stowarzyszenia w składzie Monika Tkaczyk, Ewa
Tkaczyk, Mirosław Siwik.
Stowarzyszeniu życzymy dalszych udanych realizacji.

STOWARZYSZENIE SPORT 4KIDS – KLUB SPORTOWY JEDENASTKA

Za nami mnóstwo wydarzeń. W jesienne dni
w powietrzu unoszą się zapachy ciasta dyniowego
i przepysznych gofrów, które wspólnie przygotowujemy z naszymi dziećmi. W październiku odbyło
się Pasowanie na przedszkolaka w grupie trzylatków. Zaproszeni goście mogli zobaczyć występy
artystyczne. Na znak przyjęcia do grona przedszkolaków, każdy z maluszków otrzymał dyplom. Sam
moment pasowania wielkim ołówkiem był dla
dzieci wielkim przeżyciem. Po części artystycznej
wszyscy częstowali się smakowitymi przekąskami.
10 listopada 2017 roku uczestniczyliśmy w apelu
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Z ogromną uwagą oglądaliśmy występy starszych
uczniów. My również mogliśmy zaprezentować
swoje zdolności artystyczne.
13 listopada roku braliśmy udział w teatrzyku
pt.” Najlepszy rachunek to dobro i szacunek”.
Wspaniali aktorzy przedstawili dzieciom ważne
wartości, jakimi są szacunek i pomoc starszym
ludziom. Przedstawienie wywołało
u dzieci uśmiech i zaciekawienie.

Pod koniec listopada wyruszyliśmy do Maroko.
Magiczne chwile przeżyjliśmy podczas warsztatów
podróżniczych, dzięki którym mogliśmy przymierzyć marokańskie stroje oraz zagrać na etnicznych
instrumentach. W Dzień Pluszowego Misia, dzieci
przywędrowały do przedszkola ze swoimi ulubionymi przytulankami. Nie zabrakło książek
o niedźwiadkach czy też zabaw w starego niedźwiedzia.
I wreszcie zbliżający się czas najpiękniejszy i niepowtarzalny. Święta Bożego Narodzenia. Na pewno
nie zabraknie pierników, których wypiekanie
i dekorowanie w przedszkolu stało się prawdziwą
tradycją. Ubieranie choinki to czas szczególny,
a przygotowywanie świątecznych ozdób wprawia
dzieci w ogromny zachwyt. Przed nami mnóstwo
pracy, zatem do dzieła!
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

STOWARZYSZENIE KONCEPT
Stowarzyszenie
Koncept
powstało w lipcu 2017 roku
i jest organizacją lokalną, działającą na terenie gminy Dębe
Wielkie, z siedzibą we wsi Cyganka.
KONCEPT to ludzie pełni pomysłów.
KONCEPT to zaangażowanie.
KONCEPT to przestrzeń dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Celem stowarzyszenia jest:
- integracja środowiska lokalnego,
- inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym
zmianom w środowisku lokalnym,
- stwarzanie możliwości rozwoju dzieci, mło-

dzieży i dorosłych w zakresie postępu nauki
i wiedzy,
- propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów,
- poprawa zdrowotności dzieci, młodzieży
i dorosłych.
MASZ CIEKAWY POMYSŁ ? - NAPISZ DO NAS!
POMÓŻ NAM POMAGAĆ!
kontakt:
stowarzyszenie.koncept@gmail.com
https://www.facebook.com/StowarzyszenieKoncept/
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Katarzyna Moczulska
Prezes Stowarzyszenia

Tegoroczna jesień to bardzo intensywny okres
w działalności naszego Stowarzyszenia oraz
Klubu. Od września do listopada zawodnicy
Klubu Jedenastka brali udział w meczach ligowych OZPN Siedlce. W rundzie jesiennej nasz
Klub do rozgrywek wystawił trzy drużyny w rocznikach 2007, 2008 oraz 2010. Chłopcy z grupy
2007 zajęli w rozgrywkach drugie miejsce ustępując tylko zespołowi UKS Piątka z Mińska
Mazowieckiego. Za nami uplasowały się drużyny: Dwie Jedynki Mińsk Mazowiecki, Victoria
Kałuszyn, Activum Sports Maliszew oraz Champions Mińsk Mazowiecki. Drugie miejsce jest
dużym sukcesem, biorąc pod uwagę fakt,
że na 10 zawodników zgłoszonych do rozgrywek w roczniku 2007 aż 6 było z rocznika 2008.
Zawodnicy z grupy 2008 grając ze swoimi rówieśnikami zajęli w ligowej tabeli trzecie miejsce
za UKS Szóstka Mińsk Mazowiecki i Dąbrówka
Mińsk Mazowiecki, a wyprzedzając MKS Pogoń
Siedlce oraz UKS Piątka Mińsk Mazowiecki.
Po trudnym początku zmagań nasi piłkarze nie
załamali się i walczyli do samego końca dzięki
czemu w decydującym o trzecim miejscu meczu
pokonali rywali z Siedlec. Natomiast nasi naj-

młodsi zawodnicy z grupy 2010 zadebiutowali
w ligowych rozgrywkach i nabrali doświadczenia na ligowych boiskach, które to zaprocentuje
w przyszłych sezonach. Z tego miejsca raz jeszcze
składamy wielkie podziękowania oraz gratulacje
dla wszystkich zawodników biorących udział
w zmaganiach oraz dla trenerów poszczególnych zespołów.
Bardzo cieszy ciągły rozwój Klubu Jedenastka
oraz fakt, że coraz więcej dzieci z terenu naszej
gminy interesuje się piłką nożną i chce rozpocząć
swoją piłkarska drogę razem z nami. Aktualnie
w Klubie Jedenastka trenuje 70 dzieci podzielonych na trzy grupy: 2007/2008/2009, 2010/2011
oraz najmłodszą grupę czyli 2012. Zachęcamy do
udziały w pierwszych treningach wszystkie zainteresowane sportem dzieci z Dębego i okolic.
Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia oraz
początek Nowego Roku. Z tej okazji chcieliśmy
życzyć wszystkiego co najlepsze naszym podopiecznym, ich rodzicom oraz rodzinom, a także
wszystkim mieszkańcom gminy Dębe Wielkie.
Prezes Sport 4kids
Marta Kowalczyk

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
Witamy po raz kolejny na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Dębe Wielkie. Wielkimi krokami
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok
i koniec pierwszego półrocza ciężkiej nauki. Zanim
jednak przyjdzie czas na kolejne podsumowania
pracy dydaktyczno- wychowawczej przekazujemy
wiadomości z naszej szkoły.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
Obchody Święta Patrona Szkoły odbyły się w dniach
9- 15 września. Program tak opracowano, by uczniowie i ich rodzice, a także wszyscy mieszkańcy gminy
Dębe Wielkie mogli „spotkać się z historią”. Oficjalne
obchody rozpoczęły się uroczystym wymarszem
z terenu szkoły, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe, dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice
i uczniowie niosący na znak dumy flagi narodowe.
Złożono wieńce w miejscach pamięci, które mają
przypominać, że szacunek do bohaterów Września
1939 roku jest wciąż żywy. Następnie ks. proboszcz
Sławomir Żarski celebrował Mszę Św., po której
dębscy żacy przedstawili program artystyczny przybliżający zasługi pułkownika Juliana Filipowicza
i bohaterstwo żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii.
Został on przygotowany przez p. E. Lesińską- Marciniak, p. B. Piraszewską oraz p. D. Późniecką. Ostatnim
etapem uroczystości było przejście na cmentarz parafialny, gdzie oprócz społeczności szkolnej nie mogło
zabraknąć gości honorowych, a wśród nich władz
samorządowych, Żandarmerii Wojskowej, a także
dyrekcji i uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy. Odczytano apel poległych, oddano salwę
honorową i złożono wieńce przy Mogile Żołnierzy
Września 1939r. Po uroczystości na cmentarzu, wszyscy chętni mogli zwiedzić izbę pamięci poświęconą
Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii.

się nie tylko rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, ale
również przybyli na uroczystość goście. Obecni byli: p.
Halina Drzazga - Główny Specjalista do Spraw Oświaty
w Gminie Dębe Wielkie, przewodniczący Gminnej
Komisji Edukacji i Spraw Społecznych – p. Leszek
Woźnica, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Grzegorz Ostrowski, Przewodnicząca Rady Rodziców p.
Aleksandra Nowak, prezes Stowarzyszenia „Szkoła
z uśmiechem” – p. Elżbieta Tomczuk, a życzenia złożył osobiście dyrektor Studium Języków Obcych
– p. Tomasz Paudyna. Zaproszeni goście oraz starsi
uczniowie życzyli młodszym kolegom samych pogodnych dni w szkole i ocen na miarę ich możliwości.
Po części oficjalnej pasowani już uczniowie udali się
do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.

OLIMPIADA ZDROWIA
W ostatni piątek października w sali gimnastycznej
naszej szkoły odbyła się pierwsza Olimpiada Zdrowia.
Imprezę tę zorganizowała nasza szkoła wraz ze Sto-

DZIEŃ PAPIESKI

PRÓBNA EWAKUACJA
22 września jedną z lekcji przerwał sygnał dzwonka
oznaczającego ewakuację budynku. Nie wiedzieliśmy co się dzieje. Wszyscy stanęliśmy na równe nogi
i wydostaliśmy się na zewnątrz budynku. Za chwilę
na sygnale przybył nowy, imponujący swymi wymiarami i wyposażeniem wóz strażacki „Zosia”, z druhami
naszej dębskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Było dramatycznie... Po chwili poinformowano nas, że to tylko
ćwiczenia. Uff! Ale ulgaaa...
Nasze zachowanie zostało docenione przez Dowódcę
Akcji Ratowniczej, który pochwalił nas za postawę.
Po odwołaniu alarmu zadowoleni z siebie wróciliśmy
do sal na zajęcia. Cieszymy się, że o nasze bezpieczeństwo dbają na co dzień tak dzielni ochotnicy. Bardzo
dziękujemy wszystkim Druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dębem Wielkim, a szczególnie Dh Grzegorzowi Ostrowskiemu - Komendantowi OSP Dębe
Wielkie, Dh Tomaszowi Kłoczewiakowi i Dh Marcinowi
Piekutowi. Dzięki Wam, wiemy że jesteśmy bezpieczni
i chętnie przychodzimy do naszej szkoły.

SEKCJE SZKOLNE NA START!
Październik obfitował w wydarzenia mające na celu
inaugurację pracy sekcji działających na terenie szkoły.
17 października wybrany w demokratycznych wyborach Zarząd Samorządu Uczniowskiego złożył
ślubowanie. W obecności opiekunów: p. E. Grzechnik
i p. A. Jankowskiego sześcioro uczniów na czele z przewodniczącymi: Sebastianem Linde i Martą Morawską
złożyło uroczyste ślubowanie na ręce p. dyrektora
Krzysztofa Reka. Wszystkim wybranym serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej roli oraz
wielu ciekawych pomysłów i ich realizacji.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Samorząd Uczniowski zorganizował Galę Nauczycielskich Oscarów. Uczniowie dokonali anonimowego
głosowania, które pozwoliło wyłonić zwycięzców
w kategoriach: Belfer Roku, Mega Magiel, Bratnia
Dusza, Gorący Uśmiech oraz Super Niania. Samorząd
postanowił też uhonorować Oscarem pracowników
niepedagogicznych w kategorii Złota Rączka. Nie
zabrakło czerwonego dywanu oraz zdjęć na ściance.
Dla wszystkich laureatów było to ogromne wyróżnienie, ponieważ zostało przyznane przez uczniów.
Samorząd zadbał również o oprawę artystyczną tej
uroczystości -humorystyczne scenki wprowadziły
wszystkich widzów w znakomity nastrój. Wszystkim
zwycięzcom gratulujemy!

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
Dzień 19 października był jednym z ważniejszych dla
nas dni. W tym to dniu uczniowie klas pierwszych
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pan
Dyrektor ogromnym ołówkiem pasował na ucznia,
a pani Agnieszka Wojda - wicedyrektor szkoły wręczyła akty mianowania. Całej ceremonii przyglądali

edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym
elementem jest nauka programowania. Szkoły
uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru
jedną z sześciu ścieżek tematycznych. Podczas
spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego
przedmiotu, rozwijają też kreatywność, umiejętność
logicznego myślenia i pracy w zespole. Nasi #SuperKoderzy realizują ścieżkę Dziennikarze Przyszłości.
Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Pani E. Lesińska-Marciniak
wyjaśniła uczniom, czym jest reportaż i jak powinien
być skonstruowany, a teraz uczą się tworzyć animacje
w Scratchu. Nowocześni młodzi dziennikarze stworzą
interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy,
zmontują go, a potem… zaprogramują animacje!
Tablety w dłoń i chodźmy w teren „szukać tematu”!
Szkoła dodatkowo otrzymała dofinansowanie
na zakup niezbędnych pomocy do realizacji programu. W ramach grantu zostały zakupione tablety
i słuchawki.
W naszej szkole bardzo prężnie działa Szkolne Koło
Caritas, dlatego nie mogło nas zabraknąć na zjeździe wolontariuszy, który odbył się w dniach 9-10
września. A oto jego program: wieczór uwielbienia
z zespołem Mocni w Duchu, gra miejska „Śladami
św. Faustyny”, przemarsz Piotrkowską, spotkanie
w Hali Expo, Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego i ks.
bpa Wiesława Szlachetki, przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.
W zjeździe uczestniczyło 1, 5 tys. młodych ludzi.

warzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Możesz Więcej”, w ramach projektu „Przepis na zdrowie” dofinansowanego przez Powiat Miński. Podczas
olimpiady uczniowie klas 1-3 brali udział w wielu ciekawych konkurencjach, w których nie tylko wesoło się
bawili, ale także uczyli się rozróżniać co dla nich dobre
i zdrowe. W tym czasie reprezentanci klas 4-6 walczyli
o tytuł „Master chefa” przygotowując pyszne, zdrowe
przekąski, którymi na koniec imprezy poczęstowali
wszystkich zebranych. W olimpiadzie brali także udział
uczniowie z Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych w Nowym Zglechowie, którzy
przyjechali do nas z panią dyrektor Urszulą Wiśniewską oraz nauczycielami i wolontariuszami. Atmosfera
była gorąca, rywalizacja przednia, a sałatki, soki i inne
przekąski przygotowane przez dzieci pyszne. Oczywiście uroczystość nie byłaby tak udana, gdyby nie
zaangażowanie i pomoc ze strony wielu nauczycieli
oraz rodziców, którym serdecznie dziękujemy.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości
odbyła się w hali sportowej w przededniu uroczystości. Za program artystyczny odpowiedzialne były: p. E.
Budzyła, p. M. Pilarska, p. D. Późniecka oraz p. A. Majszyk, która przygotowała wzbudzający zachwyt taniec
z flagą w wykonaniu swoich wychowanków z klasy III.
Z kolei 11 listopada, w sobotni wieczór, powtórzono
ten montaż słowno- muzyczny w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. To właśnie 99 lat
temu, 11 listopada 1918 roku, Polacy usłyszeli słowa:
„Wolna, niepodległa, suwerenna”, po 123 latach ucisku mogli na nowo stać się obywatelami własnego
kraju… Młodzi artyści występujący w montażu
słowno- muzycznym „Quo vadis, Polonia?” „zagrali
na emocjach” widzów, recytując wzruszające wiersze,
śpiewając pieśni patriotyczne i prezentując fragmenty
filmów odwołujących się do naszych dziejów. Mówili
jednak nie tylko o wydarzeniach z roku 1918, przybliżyli sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
ofiarnych żołnierzy, ale i przypominali drogę do wolności- powstania 1830 i 1863 roku, zsyłki, żałobę,
cierpienia narodu zniewolonego i umęczonego. Starali się także zwrócić uwagę na to, na czym powinien
polegać patriotyzm dziś. Pomogła im w tym nauka Św.
Jana Pawła II, a zwłaszcza słowo głoszone podczas
pielgrzymek do Polski, gdyż papież przez cały swój
pontyfikat podkreślał znaczenie miłości do Ojczyzny,
a rodziców i wychowawców młodego pokolenia uczył,
że „Kochać to znaczy wymagać, stawiać granice”.
Kolejną częścią obchodów Święta Niepodległości był
Konkurs Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez
p. D. Późniecką oraz p. I. Jost. Chętni uczniowie z klas
IV-VI wykonali przygotowane przez siebie utwory
o tematyce patriotycznej i żołnierskiej. Nie zabrakło
znanych pieśni, które odśpiewaliśmy wszyscy razem.
Na terenie naszej szkoły od września realizowany jest
program #SuperKoderzy. To ogólnopolski program

„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”- to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Nasi wolontariusze
włączyli się do obchodów i kwestowali na rzecz
fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pod kościołem
parafialnym w Dębem Wielkim. Przyłączyliśmy się też
do obchodów Powiatowego Dnia Papieskiego w Mińsku Mazowieckim. Tym razem spotkanie było okazją
nie tylko do wspomnień o Janie Pawle II ale również do
podsumowania zeszłorocznych projektów w ramach
Konkursu Papieskiego. Mogliśmy podzielić się naszymi
doświadczeniami zdobytymi w czasie spotkań
z dziećmi niepełnosprawnymi z Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz
więcej” oraz działaniami na rzecz stowarzyszenia.
„Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej
radości” głosił Jan Paweł II, dlatego 27 października
wolontariusze Szkolnego Koła Caritas spotkali się
z niepełnosprawnymi przyjaciółmi i ich opiekunami na lekcji w naszej szkole, by wspólnie śpiewać,
bawić się i uczyć. Lekcję prowadziły panie: A. Skorupa
i R. Dołkowska. Bawiliśmy się w karaoke - śpiewaliśmy piosenkę o Janie Pawle z repertuaru Magdy
Anioł. Obejrzeliśmy film „Święty Jan Paweł II”, wykonaliśmy pracę plastyczną „Portret papieża”. Nasi
niepełnosprawni przyjaciele otrzymali od nas i księdza
proboszcza Sławomira Żarskiego cenny upominek –
relikwię, czyli obrazek z wizerunkiem Św. Jana Pawła
II, modlitwą oraz maleńkim fragmentem Jego
sutanny, a po pracy i nauce zaprosiliśmy na pyszne
„papieskie kremówki”.

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Uczestniczyliśmy w akcji VII Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia organizowanej 29 października pod hasłem
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają.
Ma ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie „wkutych” niegdyś „słupków”. Uczniowie,
którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli
okazję nadrobić zaległości. Dorośli też mogli popisać
się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych
przypadków mnożenia, zachęcamy więc do wspólnej
zabawy, zwłaszcza że można poćwiczyć w programie
stworzonym przez uczniów na zajęciach „Superkoderzy” pod opieką p. K. Gomulskiej.
Po raz kolejny włączyliśmy się w akcję wspólnej
lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej i wzięliśmy czynny udział w kolejnej próbie bicia rekordu
Guinnessa. 16 października uczniowie klas IV- VII i III
gimnazjum spotkali się w hali sportowej i punktualnie
o 12:00 przystąpili do akcji RKO. Jednoczesna resuscytacja odbywała się na 4 stanowiskach, a brało w niej
udział 73 uczniów. Nad przebiegiem całej próby czuwali: p. dyrektor Krzysztof Rek, p. E. Chodkowska i p.
E. Grzechnik. Wszystkim zgromadzonym bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, iż po raz kolejny uda nam
się pobić rekord i jednocześnie podnieść świadomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Pamiętajmy - 2 wdechy na 30 uciśnięć!!!

podczas Mazowieckiej Gali Krasomówców- Gawędziarzy organizowanej przez PTTK w Mińsku Mazowieckim
w dniu 19 października. Obaj chłopcy wykazali się
ogromnym talentem oratorskim, zachwycili jury do
tego stopnia, że Wojtek zdobył 1. miejsce i awans
do etapu wojewódzkiego oraz nagrodę specjalną
Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego, a jego
młodszy brat, Piotrek, nagrodę Dyrektora Muzeum
Ziemi Mińskiej oraz nagrodę specjalną dziennikarzy - reporterów. Opiekę merytoryczną nad Piotrem
sprawowała p. A. Majszyk, zaś nad Wojtkiem- p. M.
Pilarska. Talent i pracowitość starszego z braci zostały
dostrzeżone także podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
dla Dzieci i Młodzieży. 28 października Wojtek zaprezentował dwa teksty: „Mój dziadek też był kiedyś…
chłopcem” i „Nomen est omen, czyli gawęda pozornie niekrajoznawcza”. Zajął 3. miejsce i związku z tym
reprezentował Mazowsze podczas finału ogólnopolskiego w Legnicy, który odbył się w dniach 23- 26
listopada, gdzie zdobył imponującą lokatę.
Pod koniec ub. roku szkolnego nasi uczniowie z obecnej klasy VIIc przystąpili do projektu: Erlebnisreise
mit Deutsch / Z niemieckim w drogę. Przedsięwzięcie
to realizowane było przez Goethe-Institut w Warszawie we współpracy z wydawnictwem LektorKlett.
W ramach projektu szkoły miały możliwość wzięcia
udziału w ogólnopolskim konkursie pt. Erlebnisreise
mit Deutsch. Do wygrania był pakiet z materiałami
dydaktycznymi do wykorzystania w nauce, promocji
języka niemieckiego lub do przeprowadzenia niestandardowej lekcji, np. w ramach Dni Otwartych. Nasi
uczniowie zaprezentowali plakat pt. Gute Reise! czyli
Szczęśliwej podróży!. 6 października otrzymaliśmy
wyniki konkursu i ku naszej radości praca uczniów
znalazła się na liście zwycięzców! Poniżej znajduje
się link do galerii Goethe Institut ze zwycięskimi pracami (slajd nr 5 jest naszego autorstwa). https://www.
goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/erd/1ed.html

WYCIECZKI
Żywe lekcje historii zawsze cieszą się największym
uznaniem uczniów. Wychodząc naprzeciw takim
potrzebom wychowawcy klas VI zorganizowali swoim
podopiecznym wycieczkę po najbliższej okolicy. Jej
celem przewodnim było poznanie miejsc, które niejednokrotnie były świadkami emocjonujących zdarzeń
i do dziś noszą w sobie historię żyjących tu ludzi. Warto
bowiem poznać przeszłość swojej małej ojczyzny, by
wiedzę tę przekazać następnym pokoleniom i być
dumnym z tego, skąd pochodzimy. Niezastąpionym
nauczycielem i przewodnikiem po naszej okolicy jest
pan Jan Majszyk, który w zajmujący sposób potrafi
przekazywać młodzieży wiadomości z historii Dębego.
Uczniowie podjęli trud wyprawy z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem. Robili notatki i zdjęcia,
zadawali szczegółowe pytania. Rowerowej eskapadzie sprzyjało wrześniowe słońce. Trasa wycieczki
wiodła przez miejscowości Dębe Wielkie, Ostrów-Kanię, Łaszczyznę, Olesin i Aleksandrówkę. Punktem
kulminacyjnym było pieczenie kiełbasek na ognisku
przygotowanym dzięki uprzejmości państwa Muszkietów na ich posesji. Był to dzień pełen wrażeń, który
na pewno długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników wycieczki. Uczniowie wrócili do szkoły
bogatsi nie tylko o nowe wrażenia, ale także wyposażeni w nowe wiadomości. Serdecznie dziękujemy
panu Janowi Majszykowi, państwu Muszkietom oraz
wszystkim opiekunom i rodzicom, którzy towarzyszyli
nam w wycieczce.
19 września uczniowie klas 4 byli na wycieczce integracyjnej w Głoskowie w Chatce marzeń. Dzieci
uczestniczyły w różnych zabawach integracyjnych,
rozwiązywały zaszyfrowane zadania gry terenowej,
bawiły się na placu zabaw, a na końcu posilały się kiełbaskami z ogniska. Pogoda była fantastyczna, humor
nie opuszczał, wszyscy świetnie się bawili.
Klasa 3a 5 października udała się na zajęcia edukacyjne do Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej i do
Centrum Pieniądza NBP w Warszawie.
Sami uczniowie tak pisali o wycieczce: „W Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej bawiliśmy się
w zgadnij kto to umie. Później był konkurs wiedzy o krajach i moja grupa wygrała: 2 misie: jeden
duży, drugi mały, świecący długopis, 2 książeczki,
pocztówkę, mapę i teczkę. W Centrum Pieniądza
układaliśmy duże puzzle z mapą świata. Każda grupa
dowiedziała się fajnych ciekawostek. Były grupy: słonie, papugi, lwy i małpy. Później oglądaliśmy stare
pieniądze. Następnie poszliśmy do sali, w której były
iluzje pieniężne, próbowałam je złapać. Na koniec
wycieczki dostaliśmy karty.” - Maja Wolska.

KONKURSY
Nagrody za „gadanie”… Dwaj uczniowie: Wojciech
Nowak i Piotr Nowak reprezentowali naszą szkołę

dokończenie na str. 14
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
„Podczas wycieczki najbardziej podobało mi się, jak
byliśmy w sali, w której spadały pieniądze. Potem
poszliśmy do innego pomieszczenia i dostaliśmy tam
brązowe woreczki, w których były różne płacidła.
Musieliśmy je rozpoznać i dopasować do odpowiedniego kraju…” - Karolina Purgał. Po takich relacjach
chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że było rewelacyjnie!
16 października dzieci z klas drugich wybrały się
do Teatru „Palladium” w Warszawie na musical pt.
„Calineczka” inspirowany baśnią H. Ch. Andersena.
Musical zabrał nas, w świat wyobraźni by udowodnić, że nawet najmniejsza istota jest dla kogoś całym
światem, a jedyną istotną w życiu miarą jest wielkość
serca. Po spektaklu mieliśmy okazję na spotkanie
z artystami na foyer Teatru „Palladium”. Mogliśmy
z nimi porozmawiać, zrobić wspólne zdjęcie a także
otrzymać autografy ulubionych postaci.
„Poznać to znaczy zrozumieć…”- pod takim hasłem
19 października gimnazjaliści po raz kolejny udali

się do Łodzi. Mimo że miasto to jest położone niedaleko od Warszawy, wielu z nas nigdy w nim nie
było. A szkoda… Tym razem nie wędrowali szlakiem „Łodzi filmowej”, ale poszczególne przystanki
wyznaczały miejsca związane z różnymi wyznaniami, choć przewodniczka pokazywała także inne
ciekawe obiekty na mapie miasta. Duże wrażenie
na uczniach zrobiło podwórko ze ścianami z luster,
czyli „Pasaż Róży”, autorstwa Joanny Rajkowskiej,
znanej warszawiakom z projektu i wykonania palmy
w Alejach Jerozolimskich. Wędrówkę szlakiem ekumenizmu rozpoczęliśmy od zwiedzania największego
w Europie cmentarza żydowskiego oraz domu przedpogrzebowego. Następnie udaliśmy się do cerkwi
prawosławnej pw. Św. Aleksandra Newskiego, gdzie
dyrygent chóru opowiadał o architekturze obiektu
i wskazywał różnice pomiędzy obrządkiem prawosławnym i rzymsko- katolickim. Odwiedziliśmy też
zbór protestancki i katedrę, gdzie poszerzyliśmy naszą
wiedzę o kolejne informacje i ciekawostki. Wycieczka

zakończyła się wizytą w Manufakturze- centrum
handlowym mieszczącym się w zrewitalizowanych
budynkach wchodzących niegdyś w skład imperium
Izraela Poznańskiego.
2 listopada uczniowie klas 2 wraz z wychowawcami
wybrali się do Fabryki Bombek SILVERADO w Józefowie, gdzie zapoznali się z procesem wytwarzania
i ozdabiania bombek choinkowych. Wszystkie bombki
malowane są w tradycyjny sposób, zachowując
ręczny charakter wytwarzania - tak powstają prawdziwe dzieła sztuki. Największą atrakcją wycieczki
był udział w warsztatach i malowanie własnych bombek. Na jednokolorowych bombkach dzieci tworzyły
fantazyjne wzory własnego pomysłu. Tym samym
uczniowie mogli zobaczyć, ile pracy, wysiłku i cierpliwości wymaga przygotowanie bombki do sprzedaży.
Po wyjściu z dekoratorni udaliśmy się do sklepu, gdzie
zobaczyliśmy bombki, które były wyprodukowane
w fabryce i przygotowane do sprzedaży. Na pamiątkę
każde dziecko otrzymało własnoręcznie ozdobioną

bombkę, którą ozdobi swoją choinkę.
16 listopada uczniowie kl. VIIac mieli możliwość
obejrzenia w warszawskim Teatrze Buffo scenicznej
adaptacji Zemsty Aleksandra Fredry. Sztuka odbiegała od literackiego pierwowzoru, co wprowadziło
nieco w dezorientację uczniów, którzy spodziewali
się ujrzeć na scenie typowych sarmackich bohaterów – porywczego Cześnika, flegmatycznego Rejenta
czy śmieszącego swym gadulstwem Papkina. Przedstawienie to pozwoliło jednak spojrzeć na klasykę
literatury w odmienny sposób i skonfrontować własną
wizję postaci i wydarzeń z komedii ze światem wykreowanym przez reżysera spektaklu.
W tak wyjątkowym okresie życzymy miłej atmosfery,
ciepła i spokoju w czasie świąt oraz wszystkiego co
najlepsze w nowym 2018 roku.

Zebrały i opracowały:
p. Elwira Budzyła i p. Marlena Pilarska.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
Z WIZYTĄ U KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
23 listopada 2017 r. uczniowie klas I – IV naszej
Szkoły „udali się z wizytą” do Króla Jana III Sobieskiego do Wilanowa. Zajęcia w formie warsztatów
plastycznych i lekcji muzealnej – w jakiej wzięły
udział - umożliwiły zwiedzenie najstarszej części
pałacu, „poznanie” rodziny królewskiej, zabawnych przezwisk, jakich używał król, gdy zwracał
się do swoich dzieci, czym jest antykamera i gotowalnia. Uczniowie dowiedzieli się, jak ubierano się
ponad 300 lat temu, zarówno na co dzień jak i od
święta. Co to jest kontusz czy żupan, jak należy
zawiązać pas kontuszowy i co znaczy powiedzenie
„poznać pana po cholewach.” Udało się również
zaprojektować stroje dla szlacheckiej pary. Nasze
dzieci – szczególnie z IV klasy - wykazały się także
umiejętnością interpretacji scen malarskich i zaimponowały pani edukator z muzeum bogatą wiedzą
na temat postaci mitologicznych. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali zeszyty z informacjami
i zagadkami utrwalającymi omawiane zagadnienia.
GOBELIN – FRAGMENT Z PANORAMY
RACŁAWICKIEJ W DARZE DLA CYGANKI
21 listopada otrzymaliśmy niespodziewany dar dla
Szkoły. Jest to gobelin z domu rodzinnego Państwa
Ewy i Stanisława Gromskich, mieszkańców Mińska
Mazowieckiego. Obraz utkany w Kowarach przedstawia scenę z bitwy pod Racławicami i Tadeusza
Kościuszkę na czele oddziału. Stanowi fragment
odzwierciedlenia Panoramy Racławickiej Jana
Styki, Wojciecha Kossaka i innych malarzy. Panoramę Racławicką zamówiła w 1893 roku Rada Miasta
Lwowa w 100-lecie Insurekcji Kościuszkowskiej oraz
ku upamiętnieniu zwycięskiej bitwy pod Racławicami. Jest symbolem obrony wielkich ideałów
wolności, godności narodowej i demokracji. Bardzo
dziękujemy Darczyńcom za scenę wzbogacającą
nasze zbiory związane z Patronem Szkoły.

WSZECHNICE KOŚCIUSZKOWSKIE
– WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z POLSKĄ
FUNDACJĄ KOŚCIUSZKOWSKĄ
16 listopada Delegacja Szkoły wzięła udział
w Wszechnicy Kościuszkowskiej, zorganizowanej przez Polską Fundację Kościuszkowską
i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Charakter
konferencji zdominowały zagadnienia związane
z pracą wychowawczą szkół. Wystąpienia Urszuli
Kmoch Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długosiodle i Małgorzaty Wachowicz Dyrektora Szkoły
w Cygance, obydwu placówek noszących imię
Tadeusza Kościuszki dotyczyły roli pracy wokół
patrona w procesie wychowawczym szkoły. Przykłady dobrych praktyk szkolnych poprzedziły
wystąpienia: prof. dra hab. Tadeusza Rawskiego
O modelu siły zbrojnej narodowej oraz Jana Engelgarda O Tradycji Kościuszkowskiej w dziejach
ruchu narodowego. Na zakończenie konferencji
miała miejsce dyskusja delegacji szkół kościuszkowskich z Mazowsza i Kujaw.
25 października delegacja uczniów z opiekunami
Danutą Piotrkowicz i Dyrektorem Szkoły Małgorzatą Wachowicz uczestniczyła w Warszawskiej
Sesji Kościuszkowskiej podsumowującej XXIV
Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie.
W asyście warty honorowej żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki

w Wesołej uroczystość prowadził dr Leszek M.
Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie. Uczniowie złożyli kwiaty
przy urnie z sercem Patrona Szkoły na Zamku Królewskim. W Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza
na Rynku Starego Miasta, wzięli udział w panelu
wykładowym, m.in. dr Longiny Ordon nt. Sporów
o Tadeusza Kościuszkę w historiografii i literaturze
w latach 1792-2016. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili
Zamek Królewski i Starówkę.

UCZNIOWIE PAPIEŻOWI I OJCZYŹNIE

tość ojczyzny w życiu narodu, oraz była zachętą do
poznawania historii własnego kraju i szacunku do
niego. 11 listopada delegacja Szkoły uczestniczyła
w gminnych obchodach Niepodległej. Po złożeniu
wieńców pod pomnikiem Bohaterów, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w asyście Pocztów
Sztandarowych.

CYGANKA Z NURTEM WISŁY
W dniach 3 i 5 listopada w ramach IV edycji
Szkółki Żeglarstwa Tradycyjnego grupa uczniów
naszej szkoły wraz z opiekunami Marcinem Sokołowskim i Małgorzatą Wachowicz wzięli udział
w bezpłatnych warsztatach żeglugi po warszawskiej Wiśle wraz z Fundacją Szerokie Wody! Rejs
po Wiśle odbywał się na galarkach krakowskich,
rekonstrukcjach XVII-wiecznych drewnianych łodzi
wiślanych, w czasie którego uczestnicy zapoznali
się z tajnikami żeglugi, a w drugim dniu rejsu zdobyli odznakę Fryca Wiślanego.

ZADUSZKI SURVIVALOWE

12 listopada w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Żukowie zebrała się społeczność lokalna, aby
wysłuchać spektaklu słowno-muzycznego Idźmy
naprzód z nadzieją!, przygotowanego przez nauczyciela muzyki Moniki Mróz. Uczniowie klasy czwartej
przypomnieli wydarzenia nawiązujące do życia św.
Jana Pawła II zaś w oparciu o nauczanie Ojca Świętego podkreślili chrześcijańską wizję nadziei i jej
ważność w kształtowaniu ludzkiego losu. Była to
także doskonała okazja do zaśpiewania Ojczyźnie w 99 rocznicę odzyskania niepodległości.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za gościnę
w Domu Bożym.

NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD
– PAMIĘCI NIEPODLEGŁEJ
W przeddzień obchodów Święta Niepodległości
10.11.2017 r. uczniowie klas IV- VII przygotowali
piękną i wzruszającą lekcję historii pod kierunkiem
Moniki Małopolskiej i Moniki Mróz. W montażu
słowno-muzycznym przypomnieli długą drogę
Ojczyzny do odzyskania niepodległości. Akcenty
patriotyczne wprowadziły utwory literackie i pieśni m.in.: Rota, Miejcie nadzieję, Piechota, Żeby
Polska była Polską… Zaprezentowana przez
uczniów lekcja uświadomiła małym Polakom war-
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2 listopada nasza Szkoła była organizatorem
Zaduszek Survivalowych pod Honorowym
Patronatem
Wójta
Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego i Wójta Gminy
Jakubów
Hanny
Wocial
Uczniowie
klas IV-VII rywalizowali w 5-osobowych
grupach pod opieką
nauczycieli
Danuty
Piotrkowicz, Katarzyny
Krajewskiej i Marcina
Sokołowskiego. Zadania sportowe , m.in. strzelectwo, tor przeszkód
wykonywali pod czujmym okiem byłych żołnierzy
GROM (Firma Group Mariusz Księżopolski i Projekt Ranger Andrzej Nowak) oraz Druha Mariusza
Gańko z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance.
Zaduszki Survivalowe służyły integracji uczniów
i społeczności lokalnej Gmin Dębe Wielkie i Jakubów. Zmaganiom sportowym towarzyszyły porady
pielęgnacji urody, których udzielała Anna Cyrny,
mama dwójki naszych uczniów.

DZIEŃ PATRONA
W 101 ROCZNICĘ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

27 października uroczyście obchodziliśmy Dzień
Patrona. Zawitało do naszej społeczności dużo
Gości związanych ze środowiskiem kościuszkowskim: dr Leszek M. Krześniak – Prezes Polskiej
Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie, dr Longina Ordon – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Szkół
Kościuszkowskich, Anna Panaszewa z Brześcia
– tłumaczka wierszy Marii Konopnickiej oraz
Przedstawiciele Instytucji, z którymi współpracujemy. Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy
Dębe Wielkie otrzymał podziękowanie za wkład
w rozwój współpracy pomiędzy Polską i Białorusią od Czesława Gągola – Prezesa Stowarzyszenia
Polska -Wschód. Wyróżnione zostały także: Anna
Piotrkowicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim oraz Małgorzata Wachowicz
– Dyrektor naszej Szkoły. Po części oficjalnej
wystąpił Teatr Szkolny TABOR, a po nim wysłuchaliśmy przepięknego koncertu Kwartetu
smyczkowego ARABESKA pt. Walcząc o wolność
Ojczyzny dźwiękiem, słowem i mieczem: Michał
Kleofas Ogiński – kompozytor czasów Tadeusza
Kościuszki . Na zakończenie uroczystości miała

miejsce rekonstrukcja historyczna, która była niezwykle interesującym punktem programu dla
dzieci. Pod opieką archeologa pasjonata historii
okresu insurekcji kościuszkowskiej uczniowie przymierzyli mundur oraz wyposażenie kosyniera.

CYGANKA NA ZLOCIE SZKÓŁ
KOŚCIUSZKOWSKICH W KRAKOWIE
W zwiazku z obchodami Roku Kościuszki grupa
uczniów wraz z opiekunami: Danutą Piotrkowicz i Małgorzatą Wachowicz, uczestniczyła
w czterodniowym Zlocie Szkół Kościuszkowskich
w Krakowie. Program uroczystości pod Patronatem
honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy obfitował w różnorodne wydarzenia: Mszę św. na Wawelu
z udziałem Pary Prezydenckiej, korowód z pochodniami na Kopiec Kościuszki, miejską grę terenową,
lekcję śpiewania pieśni kościuszkowskich na Starym
Rynku, czy spektakl teatralny połączony ze spotkaniem autorskim Barbary Wachowicz. Nie zabrakło
też czasu na zwiedzanie zabytków Krakowa. Pobyt
w stolicy Małopolski poprzedzony był zwiedzaniem
pięknej starówki w Sandomierzu, odwiedzinami
Kościuszkowców w Połańcu oraz wycieczką do
Kopalni Soli w Wieliczce.
www.cyganka.mazowsze.me

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Nie, tak dawno zabrzmiał pierwszy dzwonek,
a już „za dni parę” niektórzy usłyszą dzwoneczki
od mikołajowego zaprzęgu i na niebie pojawi się
pierwsza gwiazdka. Nim to się stanie, przyjrzyjmy
się temu, co od września do listopada wydarzyło
się w rudzkiej szkole.

REALIZACJA PROJEKTU „BEZPIECZNA+”
W ramach projektu organizowane są liczne
wyjazdy oraz zajęcia i warsztaty. Naszym uczniom
szczególnie podobały się te poświęcone rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacji.
Wiele emocji i pozytywnych wrażeń dostarczyły
też wyjazdy i spotkania integracyjne. Klasy czwarte
doskonale bawiły się w Dolinie Bobrów, trzecioklasiści w Stajni Celinów, drugoklasiści odwiedzili
stolicę. Uczniowie klasy piątej i szóstej odwiedzili
Muzeum Sportu, a siódmoklasiści, podczas pobytu
w Domu Zagadek, sprawdzili, ile korzyści daje
dobra współpraca w grupie, bo dzięki niej opuścili
zamknięty pokój.
Szkolny Klub Wolontariatu przygotował upominki
i krótki występ na Spotkanie Emerytów w Chrośli oraz serduszka niepodległościowe, które były
rozdawane uczestnikom uroczystości z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Wolontariusze pamiętali również o mogile Państwa Aleksandry
i Mariana Starzeńskich. Złożyli symboliczną wiązankę, zapalili znicze.
Przedstawiciele SU spotkali się z Wójtem Gminy
Dębe Wielkie Panem Krzysztofem Kalinowskim.
Mieli niepowtarzalna okazję zobaczyć urząd „od
podszewki”, posłuchać ciekawej opowieści o historii gminy i pracy jej gospodarza oraz możliwość
zadawania pytań. Wrócili pełni pozytywnych wrażeń i w przyszłym roku na pewno będzie wielu
kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy. W tym
roku wybory wygrała Izabela Kobza z Klasy VII.

EWAKUACJA
9 października o godz. 12.00 niespodziewanie
rozległy się trzy dzwonki. To sygnał, że należy się
ewakuować ze szkoły. Wszyscy jak najszybciej udali
się na pobliskie boisko, skąd po sprawdzeniu stanu
obecności, mogli wrócić do klas.

Po ewakuacji uczniowie klasy VII i III A uczestniczyli
w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej zorganizowanym przez strażaków z OSP
w Rudzie.

PASOWANIE NA UCZNIA
Ta doniosła uroczystość miała miejsce 18 października i odbyła się w towarzystwie zaproszonych
gości: Wójta Gminy Dębe Wielkie pana Krzysztofa
Kalinowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców
pani Ewy Kubickiej, rodziców oraz uczniów młodszych klas i ich wychowawców. Pierwszoklasiści
udowodnili, że zasługują na miano ucznia, bo pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne,
taneczne i recytatorskie. Julia i Oliwier z dużą
wprawą zagrali na instrumentach klawiszowych,
a wszyscy brawurowo zatańczyli „Czekoladę”.
Po „śpiewająco” złożonym ślubowaniu , pani
dyrektor Małgorzata Rudnik dokonała aktu pasowania, kładąc ołówek na ramieniu ucznia. Rodzice
zadbali o prezent dla klasy i pyszny poczęstunek,
a koleżanki i koledzy ze starszych klas obdarowali
dzieci drobnymi upominkami.

IMPREZY ŚRODOWISKOWE
Już po raz szósty nasz szkoła zorganizowała Wielką
Ziemniaczaną Galę - festyn integrujący środowisko
lokalne. Wszystko było jak zawsze: pięknie udekorowane stoiska, smakowite potrawy, kawiarenka
oferująca przepyszne ciasta i ciasteczka, scena
przygotowana na występy dzieci i tylko....pogoda
się nie przygotowała i zaskoczyła nas deszczem.
Nie udało się jej jednak pokrzyżować naszych
planów. Występy przeniesiono na salę gimnastyczną, a wszystkie smakowitości kupowane były
„na wynos”. Pamiątkowe statuetki z „Certyfikatem
dobroczynności” udało się wręczyć jeszcze przed
deszczem. Aura najwyraźniej łaskawym okiem
patrzy na Przyjaciół Szkoły w Rudzie. Kolejny raz
nisko się kłaniamy dziękując Rodzicom naszych
uczniów za wspaniałą organizację i zaangażowanie.
11 listopada wspólnie z uczniami, rodzicami,
dziadkami i zaproszonymi gośćmi świętowaliśmy obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Kościele pod wezwaniem Św. Honorata Koźmiń-

skiego w Chrośli. Po Mszy Świętej
zaprezentowaliśmy inscenizację
„ Barwy Ojczyzny”. Naszym celem
było pokazanie, że Polska to nie
tylko biel i czerwień flagi i godła, ale
też czerwień maków, błękit nieba,
szafir chabrów, żółty odcień słoneczników, złoty kolor dojrzałych
kłosów. Polska to również wysmukłe, delikatne brzozy i nostalgiczne,
płaczące wierzby, przydrożne
kapliczki i piękne chaty oraz bocianie gniazda. Nie zapomnieliśmy
, że za niepodległość Polacy zapłacili wysoką
cenę. Na frontach ginęli ci, dla których wolność
była wartością najwyższą. O Niepodległą walczyli
mężczyźni, kobiety, dzieci, dlatego winniśmy im
pamięć, a Ojczyźnie szacunek. W uroczystość zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Po południu Poczet Sztandarowy i delegacja
uczniów z panią dyrektor wzięli udział w Gminnych
Obchodach Narodowego Dnia Niepodległości.
Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
Świadomi tej starej prawdy, staramy się wyposażyć
naszych uczniów w wiedzę i umiejętności. Efekty
bywają różne - sukcesy przeplatają się z porażkami, jednak nie poddajemy się, imając się różnych
sposobów, by rozbudzić „głód wiedzy”. Jedną
z takich form są ciekawe zajęcia proponowane
przez wyspecjalizowane w tym kierunku firmy.
Udział w niezwykłej lekcji przyrody zaproponowali „Zaelektryzowani”. „Naukowa epidemia,
czary mary i alchemia” - taki temat musiał rozbudzić wyobraźnię i ciekawość. W ramach spektaklu
przeprowadzono różne doświadczenia, a wszystko
okraszone było dużą dawką humoru. Na pewno
prezentowana wtedy wiedza na długo pozostanie
w pamięci.
Uczniowie brali również udział w licznych konkursach. Przegląd Piosenki Patriotycznej zachwycił
nasze reprezentantki, gdyż panowała tam niezwykła
atmosfera, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
pięknymi statuetkami i dyplomami. Malwina Linde,
Wiktoria łojek, Oliwia Maślanka, Julia Wieczorek,
Klaudia Siporska, Izabela Rabczewska już dekla-

rują chęć udziału w przyszłorocznym przeglądzie.
W konkursie recytatorskim im. Michaliny Chełmońskiej Szczepankowskiej Zuzia Garbecka będzie
reprezentowała naszą szkołę w etapie powiatowym.
Wiedzę zdobywamy też podczas wycieczek. Czwartoklasiści podążali śladami Fryderyka Chopina,
zwiedzając Żelazową Wolę i spacerując po Warszawie. Starsi uczniowie odwiedzili Łódź - miasto,
które dziś szczyci się tytułem miasta studentów,
a dawniej było fabryczną stolicą Polski, miastem
kinematografii i miejscem współistnienia różnych kultur. Wnętrza pałacu Karola Scheiblera
zachwycały, a warsztaty robienia „skarpeciaków”
i produkcji bawełny wzbudziły wiele pozytywnych
emocji i dostarczyły wiedzy.
17 listopada, dzięki uprzejmości i pomocy państwa Kwasiborskich, gościliśmy w naszej szkole
panią Małgorzatę Strękowską - Zarembę - pisarkę,
autorkę podręczników, recenzentkę „Nowych Książek”. Spotkanie nie zawiodło naszych oczekiwań.
Okazało się inspirujące i pełne humoru. Nic dziwnego, że po spotkaniu kolejka po zakup książek
i autografy była bardzo długa.
Kolejna sala została wyposażona w tablicę interaktywną. Wkrótce zostanie też dostarczony
nowoczesny sprzęt z projektu „Aktywna tablica”
Zainteresowanych „życiem „rudzkiej szkoły zapraszamy do śledzenia strony :
http://spruda.szkolnastrona.pl/
zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
WYZWALAMY WOLĘ I MARZENIA

W otoczonej srebrnymi świerkami Szkole Podstawowej w Górkach wyzwalamy wolę i marzenia.
Ostatnie miesiące obfitowały w uroczystości,
wycieczki i akcje. We wrześniu 2017r. obchodziliśmy 14. rocznicę wręczenia sztandaru i nadania
imienia naszej szkole. W tym dniu nasi uczniowie
oddali hołd bohaterom wojny 1939-1945, poprzez
uroczysty „Apel poległych” przeprowadzony przez
druha Damiana Muracha. Przy głośnych werblach
odczytał on listę tych harcerzy i harcerek, którzy oddali życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnej,
niepodległej Ojczyźnie. Następnie uczniowie koła
teatralnego „Szeregusy” pod przewodnictwem
Pani Anny Kaczyńskiej, wystawili debiutanckie
przedstawienie „Wszakże żołnierzom”, które było
retrospekcyjnym ukazaniem czasu okupacji. Chór
utworzony z uczniów kl. V- VII wykonywał kilka pieśni o tematyce patriotycznej, które były tłem do
wydarzeń w spektaklu. Na zakończenie odświętnie ubrani uczniowie z przypiętymi kotylionami,
w których widniało na samym środku logo szkoły,
odśpiewali pieśni patriotyczne - wyglądali dostojnie i z powagą. Nasze świętowanie poprzedzały

akcje dekorowania klas, korytarza szkoły oraz
ankiety wśród rodziców uczniów, które
miały na celu naukę patriotyzmu. Jednym z takich form było ustalenie w jaki
sposób Polacy walczyli z wrogiem podczas II Wojny Światowej? Młodzież
bardzo zainteresowało to, że był mały
sabotaż, pisanie na murach Warszawy,
zamachy, rozrzucanie ulotek, piosenki,
które podnosiły morale uciśnionych
rodaków. Dlatego też na zakończenie
wszyscy śpiewaliśmy wraz z 303 Drużyną Harcerską „Włóczykije” piosenkę
„Biały mundur”, która wzruszyła nas
do łez oraz inne piosenki, np.: „Marsz
Mokotowa” i „Warszawskie dzieci”,
przy akompaniamencie Pani Doroty
Późnieckiej, nauczycielki muzyki. W tym dniu
gościła w naszej szkole oraz wspólnie śpiewała
razem z nami Sekretarz Gminy Dębe Wielkie, Pani
Beata Budzyńska – Kupidura, która wysoko oceniła
naszą uroczystość.
W dniach 10-12 października nasi uczniowie
uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce szkolnej.
Wyprawa uczniów klas IV – VII z wychowawcami
w tereny Małopolski i Podhala zaczęła się 10 października. Uczniowie z wychowawcami podziwiali
Dąb Bartek oraz zwiedzali zabytki majestatycznego
Krakowa: Kościół Mariacki i Sukiennice. Po odsłuchaniu hejnału i skosztowaniu bajgli nocowali
w pensjonacie w Suchej. Następnego dnia, przy
słonecznej pogodzie w towarzystwie przewodnika
górskiego, wędrowali Doliną Kościeliską, podziwiając tatrzańskie szczyty. Odwaga jest cechą
większości uczniów, którzy prawie w całości weszli
do Jaskini Mroźnej. Nie obyło się też bez kanapek
z oscypkiem. Dzięki wykładom ratownika TOPR-u, o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach,
dowiedzieliśmy się jak udzielić pomocy poszkodowanemu na szlaku. Potrafimy już mistrzowsko
pakować plecak na wyprawę górską! Pełen emocji

dzień zwieńczyła dyskoteka. Ostatniego dnia odbył
się wyjazd do Zakopanego i podziwianie Wielkiej
Skoczni, drewnianej kaplicy w Jaszczurówce oraz
starego kościoła i cmentarza zasłużonych na Pęksowym Brzysku oraz obowiązkowy spacer po ul.
Krupówki. Oczarowani kulturą, sztuką i architekturą zakopiańską wszyscy szczęśliwie wróciliśmy
autokarem do Górek….i z utęsknieniem czekamy
na kolejną przygodę.
17 października 2017r. odbyło się w naszej szkole
uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.
Cała gromadka wykonała krótkie przedstawienie
o życiu ucznia, jego trudach, zabawach, przyjaźniach i wielu ciekawych zdarzeń związanych
z nauką. Tego dnia całe rodziny dzieci gromadnie
przybyły na tę uroczystość, aby podziwiać pierwszaków. Oni zaś sami ubrani w galowe stroje z żółtymi
biretami na głowach wyglądali dostojnie. Podczas
ślubowania na sztandar szkoły niejednemu z rodziców zakręciła się łza w oku. Później każde dziecko
odcisnęło paluszek w kronice szkolnej. Mamy niepowtarzalne linie papilarne, tak jak w każdym
dziecku tkwi wyjątkowość, którą chcemy dostrzegać i rozwijać. Na zakończenie, pięknie ubrane
dzieci, już jako pierwszoklasiści odtańczyły poloneza i trojaka przy gromkich brawach wychowawcy
Pani Renaty Osicy – Duszczyk, rady pedagogicznej,
Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Konrada
Siwka, rodziców oraz gościa Pani Haliny Drzazgi –
Inspektora ds. Oświaty w Urzędzie Gminy w Dębem
Wielkim. Uczniowie otrzymali tego popołudnia
liczne prezenty, a na zakończenie obyło się dzielenie
tortu, specjalnie upieczonego przez rodziców na tę
właśnie okazję. Zabawa i tańce trwały do wieczora.
Wspólne śpiewanie to ciekawa tradycja w naszej
szkole. W tym roku siódmoklasiści wg scenariusza
„Od niepodległości do radości” wykazali się umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi podczas
Święta Niepodległości, które 10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole. W związku z tą okazją,
powstała również wystawa prac plastycznych

naszych uczniów, którą zainicjowała i kierowała
Pani Elżbieta Kąkol.
Zafascynowani zwiedzaniem, gościliśmy polskiego
podróżnika, pisarza i fotografa, laureata Nagrody
Kolosa w kategorii Podróże i Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera, Pana Piotra
Strzeżysza, Opowiadał naszym uczniom o wyprawach rowerowych do Ameryki Północnej
i Ameryki Południowej, przedstawiając także prezentację multimedialną. Kolejny raz będziemy
mieli okazję spotkać się z Panem Piotrem, już 7
lutego 2018 roku, na które serdecznie zapraszamy.
W ramach cyklu zajęć profilaktycznych „Bezpieczny starszak”, w naszej szkole odbyły się zajęcia
z zakresu pomocy przedmedycznej oraz prewencji
uzależnień prowadzonej przez grupę Twój ratownik z Warszawy. Nasze działania wspiera Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Dębe Wielkie. Ta akcja jest kolejną z cyklu
planowych działań naszej szkoły.
W góreckiej szkole prężnie działa również Samorząd Uczniowski, który pod opieką Pań: Jadwigi
Migacz – Banach oraz Anny Adamowicz prowadzi
akcje wolontariacie:
• zbiórka artykułów dla schroniska prowadzonego
przez Arkadiusza Golańskiego
• dokarmianie ptaków
• akcja „ Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek…
Przed nami Bal Choinkowy dla naszych dzieci,
dnia 13 stycznia 2018r. z konkursem na pomysłowe
przebranie. Dorośli natomiast już zapraszają na Bal
Walentynkowy, który ma się odbyć dnia 10 lutego
2018r. Więcej informacji w kolejnym Biuletynie.
To tylko część działań, jakimi może poszczycić się
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach. Znajdź nas na facebooku:
www.facebook.com/SPGorki, a dowiesz się więcej!
Zebrała i opracowała
Bogusława Rosłaniec
Renata Osica-Duszczyk
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