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SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Szybkimi krokami nadchodzi lato, którego zwiastunem już 26 czerwca będzie Święto Gminy
Dębe Wielkie, w czasie którego w średniowiecznym stylu przygotowaliśmy dla Państwa wiele
atrakcji. W czasie wakacji już po raz drugi planujemy kino plenerowe przed Urzędem Gminy.
Lato będzie też czasem kolejnych inwestycji.

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy
informujemy, że od 1 lutego 2016r.
w Referacie Strategii i Rozwoju Gminy
oraz w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ekologii
KAŻDY CZWARTEK
JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM,
INTERESANCI W GODZ. 800- 1400
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.
Prosimy o dostosowanie się do zmian.
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Już niedługo rozpocznie się budowa kolejnego
odcinka kanalizacji - tym razem w ul. Długiej
i Mazowieckiej w Aleksandrówce. Zostanie także
wykonanych kilka nowych nakładek asfaltowych
z poprawą ul. Pustelnickiej i 103 Bat. Strzelców
oraz częściowo Olszowej w Dębem Wielkim,
ulicą Leśną i Mazowiecką w Chrośli. Wykonana
została już nakładka na drodze prowadzącej
z Cyganki do Gorzanki. Powakacjach planowane
jest ogłoszenie przetargu na budowę kolejnego
odcinka sieci wodociągowej. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę po przetargu rozpocz-

nie się budowa nowego gminnego przedszkola
w Dębem Wielkim przy ul. Krótkiej. Jak widać
plany inwestycyjne jeszcze w tym roku są bardzo
ambitne ale realne. Życząc Państwu odpoczynku
w sezonie urlopowym pozdrawiam

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

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

USŁUGA NEWSLETTER
Na stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl funkcjonuje usługa newsletter, która
umożliwia otrzymywanie bieżących informacji
dotyczących pracy Urzędu i wydarzeń poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail). Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy wejść na stronę
internetową gminy i w oknie newsletter (prawa
strona) wpisać swój adres e-mail oraz postępować zgodnie z otrzymanymi pod wskazany
adres informacjami od administratora. Bądź
na bieżąco i dopisz się do bezpłatnej usługi
newsletter.

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

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2016

Małgorzata Gańko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Dębem Wielkim

0 604 197 100

W naszej gminie zameldowanych jest 9650 mieszkańców
na pobyt stały i 150 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 10.06.2016r.)
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PROJEKTY UNIJNE

Gmina Dębe Wielkie w dniu 20 kwietnia
2016 r. podpisała warunkową umowę o dofinasowanie na realizację projektu złożonego
w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”
pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem

do Gimnazjum w Dębem Wielkim”. Dofinansowanie przyznano
w wysokości 2 748 938,53 zł.
Już wcześniej gmina otrzymała
dotację na ten cel w wysokości 1,2 mln zł...z Ministerstwa
Sportu i Rekreacji. W ramach
projektu wybudowana została
przyszkolna hala sportowa
z łącznikiem do Gimnazjum
o łącznej powierzchni użytkowej 1688,98 m2 na terenie Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum.
Wybudowana w ramach projektu hala sportowa jest w pełni
przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Projekt zakładał wielofunkcyjność wykorzystania obiektu, który jest
wykorzystywany nie tylko przez uczniów Gimnazjum Gminnego , lecz również przez uczniów
innych placówek publicznych w gminie, miesz-

KONTROLA TABLICZEK NA BUDYNKACH

Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne
podmioty, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu np. na ścianie frontowej
budynku lub ogrodzeniu i utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem
porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2015.520).
Niedopełnienie obowiązku wynikającego
z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem
wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu
Wykroczeń (Dz. U. 2015.1094).
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla
usprawnienia działań wszystkich podmiotów,
dla których łatwość identyfikacji domów jest
niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

W związku z powyższym, w celu zmobilizowania i zwiększenia świadomości społeczności
lokalnej w zakresie oznakowania posesji,
Wójt Gminy Dębe Wielkie, informuje, iż od
1 października 2016 roku będą przeprowadzane kontrole budynków.
Ponadto przypominam, iż w Naszej Gminie, uchwałą Nr SR.XVII.0007.107.2012 Rady
Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r,
.został wprowadzony System Informacji Gminnej, w której są zamieszczone wytyczne jak
powinna być wykonana tabliczka. Zachęcamy
więc Mieszkańców, którzy nie posiadają jeszcze
żadnych tabliczek z numerem domu do wykonania zgodnych z obowiązującym SIG na terenie
gminy Dębe Wielkie.
Urząd Gminy Dębe Wielkie służy wszelką
pomocą w tym zakresie. Aby ułatwić wymianę
tablic na nowe mogą Państwo składać zamówienia w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. 29.
Koszt wykonania tablicy adresowej wynosi 30 zł.

Wójt Gminy Dębe Wielkie informuje, że została
podpisana umowa Nr 0059/16/OZ/D z dnia
25.04.2016r. z WFOŚiGW na dofinansowanie
w formie dotacji w wysokości 18 500 zł zadania:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Dębe Wielkie”, co łącznie
stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Han-

dlowo-Usługowo- Produkcyjne „EURO-GAZ”
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki Spółka
Jawna z siedzibą 26-052 Nowiny, Zgórsko ul.
Leśna 48. Dofinansowaniem zostało objętych 28
beneficjentów. Planowana łączna ilość unieszkodliwionego azbestu to 59 Mg. Firma zakończy
prace na terenie naszej gminy do 30 września
2016 roku.
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kańców gminy i całego powiatu, turystów
i sportowców z miejscowych klubów sportowych. Nowa hala sportowa, jedyna w gminie,
jest obecnie wykorzystywana dla różnorodnych
potrzeb związanych z realizacja celów statutowych wszystkich szkół publicznych w gminie,
nie tylko Gimnazjum.
Gmina Dębe Wielkie otrzymała również
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację
projektu pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi
gminnej w miejscowości Gorzanka i Cyganka”
w wysokości 70 000 zł.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Gmina Dębe
Wielkie wystąpiła o refundację poniesionych
kosztów na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe
Wielkie” w wysokości 3 039 656,44 zł, co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość

ogólna przedsięwzięcia to koszt 6 885 420,64
zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej. W ramach projektu
wykonano termomodernizację ośmiu budynków należących do Gminy Dębe Wielkie,
w których skład wchodzą następujące obiekty
w 4 miejscowościach Gminy: budynek Gimnazjum z budynkiem Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim, budynek Szkoły Podstawowej oraz
Domu Nauczyciela w Górkach, budynek Szkoły
Podstawowej oraz Domu Nauczyciela w Rudzie,
budynek Szkoły Podstawowej w Cygance oraz
budynek Urzędu Gminy w Dębem Wielkim.
Realizowany projekt doprowadzi do uzyskania
oszczędności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej a co za tym idzie przyczyni
się do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.
Wioletta Nowak

Specjalista ds. pozyskiwania środków
z funduszy europejskich

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778) w związku z uchwałą Nr LII/272/2010
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębe Wielkie
w Gminie Dębe Wielkie oraz uchwałą Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8
listopada 2010 roku oraz uchwałą Nr SR.XIII.0007.130.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
29 grudnia 2015 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości
Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 czerwca 2016r. do 15 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębe
Wielkie, przy ulicy Strażackiej 3, pokój nr 50 (II piętro), w godzinach pracy urzędu. Projekt
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do
publicznego wglądu jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.debewielkie.e-biuletyn.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozie
oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 7 lipca 2016r. o godzinie 1800, w sali
OSP w Dębem Wielkim przy ulicy Strażackiej 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść do
niego uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębe Wielkie, na adres: 05-311
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 lipca 2016r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 353), wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie
do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Dębe Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębe Wielkie na adres: 05-311 Dębe Wielkie ul.
Strażacka 3 lub ustnie do protokołu (pokój nr 50), albo w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@debewielkie.pl.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dębe Wielkie.
Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim zaprasza do współpracy wolontariuszy !
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie
bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry
na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę
i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.
Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy
w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.
Zasady współpracy z wolontariuszami przedsta-

wione zostały w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.
873) uchwalonej w 2003 roku.
KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia,
na zasadach określonych w ustawie.
W tym także: osoby bezrobotne – a wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty
statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku;
cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy
nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub

usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia
na pracę, aby zostać wolontariuszami;
małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia,
mogą być wolontariuszami, ale muszą na to
wyrazić pisemną zgodę ich rodzice lub opiekunowie.
Jeśli chcesz czuć się potrzebny innym, zdobywać
nowe doświadczenie i jednocześnie przedłużać
swoją aktywność zawodową dołącz do nas!
Poszukujemy wrażliwych, odpowiedzialnych
wolontariuszy, którzy chcą się podzielić wiedzą,
umiejętnościami i wolnym czasem z innymi.

Do współpracy zapraszamy młodzież gimnazjalną, studentów, seniorów (mile widziani
emerytowani nauczyciele), oraz wszystkich
którzy chcieliby pomagać poprzez działania
wolontarystyczne.

jące twardość są zamieniane na nie powodujące
twardości jony sodu. Jest to kluczowy etap procesu zmiękczania wody.
Po pewnym czasie wszystkie jony sodu w złożu
są już zastąpione jonami wapnia i magnezu.
W tym momencie złoże utraciło zdolność jonowymienną i nie jest w stanie dalej prawidłowo
zmiękczać wodę. Nie oznacza to wcale, że złoże
trzeba wymienić â€“ w tym momencie zawór
sterujący rozpoczyna proces regeneracji złoża.
Regeneracja złoża polega na automatycznym
odcięciu urządzenia od sieci wodociągowej
(wewnętrzny zawór by-pass przepuszcza wtedy
wodę niezmiękczoną, tak aby dostawa wody
była nieprzerwana), a następnie pobraniu roztworu soli ze zbiornika solanki do kolumny ze
złożem jonowymiennym. Solanka wypłukuje
centra aktywne z jonów magnezu i wapnia i przywraca w ten sposób zdolność jonowymienną.
Po procesie solankowania woda popłuczna jest
w całości odprowadzana do kanalizacji, złoże
znów jest bogate w jony sodu i urządzenie jest
gotowe do dalszej pracy.
W przypadku naszej Stacji Uzdatniania Wody
przy ulicy Powstańców dodatkowo jest zamontowany układ sterowania, który w zależności
od chwilowych rozbiorów wody steruje odpowiednią wydajnością zamontowanej stacji
zmiękczania wody, aby twardość wody w wodociągu zawierała się w podanych granicach.

TWARDOŚĆ WODY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim ul. Strażacka 3, pokój 47
tel. 25 756 47 47
e-mail: gops@debewielkie.pl
Anna Wróblewska
pracownik socjalny

ZAKŁAD KOMUNALNY
LEPSZA WODA Z WODOCIĄGU
Zgodnie z obietnicą Wójta Gminy Dębe Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego, złożoną
na zebraniu wiejskim w Chrośli w 2013 roku,
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim wykonał
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębem
Wielkim polegającą na instalacji systemu obniżającego twardość wody w wodociągu gminnym.
Przed wyłączeniem z pracy Stacji Uzdatniania
Wody w Chrośli twardość wody z tego ujęcia
wynosiła 192 mg/l CaCO3 = 10,8 °dH (stopień
niemiecki).
Po przeprowadzonej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Powstańców polegającej
na zamontowaniu stacji domiękczania wody,
twardość wody na wyjściu ze stacji uzdatniania
wynosi 8,0-9,0 °dH.
STACJA ZMIĘKCZANIA WODY

W celu poprawy jakości wody pitnej na ternie gminy Dębe Wielkie na Stacji Uzdatniania
Wody przy ulicy Powstańców została zamontowana stacja zmiękczania wody o wydajności

nominalnej 30 m3/h. Zamontowana instalacja
przygotowana jest do docelowej rozbudowy do
wydajności nominalnej 45 m3/h w przypadku
dalszych inwestycji wodociągowych i zwiększenia liczby odbiorców. Przed zamontowaniem
stacji zmiękczania wody twardość ogólna wody
w wodociągu wynosiła 222 mg/l CaCO3 = 13,5
°dH. Po uruchomieniu instalacji twardość wody
w wodociągu wacha się w granicach 135 mg/l
CaCO3 = 8,00 °dH - 150 mg/l CaCO3 = 9 °dH .
Z całą pewnością lepsza jakość wody została już
przez Państwa zauważona - zmiękczanie działa
już miesiąc.
Na twardość ogólną wody składają się
przede wszystkim rozpuszczone jony wapnia Ca2+, Magnezu Mg2+ i wodorowęglany
HCO3-. Substancje te odkładają się na różnych powierzchniach mających kontakt z wodą
w postaci tzw. kamienia
kotłowego - nieestetycznego,
brzydkiego osadu, który
w nadmiarze może powodować uszkodzenia urządzeń
AGD, armatury i itp.
Typowy zmiękczacz wody
składa się z trzech głównych
elementów. Są to:
• Kolumna wypełniona złożem
jonowymienny
• Zawór sterujący pracą urządzenia
• Zbiornik do wytwarzania
i przechowywania solanki.
Do kolumny wypełnionej złożem jonowymiennym poprzez zawór sterujący
dostaje się twarda, nieuzdatniona woda. Następnie w centrach aktywnych złoża następuje
wymiana jonowa, podczas której rozpuszczone
w wodzie cząsteczki wapnia i magnezu powodu-

Stopień twardości wody

Twardość wody - jest to cecha wody, jest to
zawartość związków wapnia oraz magnezu.
Często możemy się spotkać z różnego rodzaju
stopniami określającymi twardość wody. Stopień twardości wody jest to jednostka twardości
wody. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody jest 1 mg CaCO3/l – znana w literaturze
jako stopień amerykański. Poprzednio stosowaną jednostka był 1 miligramorównoważnik
(mval) jonu Ca (lub Mg) na litr wody. Stosowano
również inne jednostki, takie jak: stopnie niemieckie, angielskie i francuskie, które różnie
definiowano. W Polsce najczęściej występowały
stopnie niemieckie.
W Polsce twardość wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się
w przedziale 60 – 500 mg CaCO3/l, czyli zgodnie z normą jest to woda od bardzo miękkiej do
twardej (w/g Polskiej Normy PN-ISO 6059:1999).

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

stopnie niemieckie

mg CaCO3/l

Woda bardzo miękka

< 5,6

< 100

Woda miękka

5,6 - 11,2

100 - 200

Woda średnio-twarda

11,2 - 19,6

200 - 350

Woda twarda

19,6 - 30,8

350 - 550

Woda bardzo twarda

> 30,8

> 550

Tab1: Skala twardości wody

DOTACJA NA ZAKUP I MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dofinansowanie inwestycji związanej z budową
przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane
będzie mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie w formie
dotacji w kwocie 3500 zł brutto, gdzie brak istniejącej lub projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Priorytetem wprowadzonej dotacji jest wsparcie mieszkańców Gminy Dębe Wielkie w likwidacji
nieszczelnych zbiorników na nieczystości płynne,
a dodatkowo dopuszczono możliwość ubiegania
się o dotację dla mieszkańców w trakcie realizacji
budowy nowego budynku mieszkalnego.
Nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne są
głównym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchni ziemi na terenie Gminy Dębe
Wielkie, dotacja ma za zadanie zachęcać mieszkańców do podjęcia działań zmierzających do
4

likwidacji tych zbiorników.

Dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków
zgodnych z normą PN - EN 12566-3+A2:2013.
Wskazana norma ma gwarantować, że realizowane przy wsparciu środków z budżetu Gminy
Dębe Wielkie przydomowe oczyszczalnie ścieków
nie staną się uciążliwe dla otoczenia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że spośród dostępnych
obecnie rozwiązań technologicznych, za pełnosprawne i skuteczne urządzenia do oczyszczania
ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych mogą zostać uznane jedynie reaktory
biologiczne oparte na technologii osadu czyn-
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nego oraz złoża biologiczne lub połączenia tych
technologii. Ich podstawową przewagą nad pozostałymi rozwiązaniami jest możliwość panowania
nad zachodzącymi w nich procesami biochemicznymi oraz możliwość sterowania tymi procesami
w celu ich intensyfikacji. Ponadto wykorzystanie
do oczyszczania ścieków procesów tlenowych,
w większości wspomaganych poprzez napowietrzanie ścieków, ogranicza ryzyko, że oczyszczalnie
będą mieć negatywny wpływ na stan środowiska
naturalnego.
O dotacje będą mogli ubiegać się mieszkańcy
po złożeniu wniosku. Wnioski będą przyjmowane w urzędzie gminy od dnia 4 lipca 2016 roku.
Szczegóły Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie
na dofinansowanie do budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie oraz wniosek wraz z załącznikami są dostępne
pod adresem: www.debewielkie.e-biuletyn.pl w zakładce /Rada Gminy /Uchwały /Uchwały z roku
2016/ uchwała znak KE.XVI.0007.151.2016 z dnia
05.05.2016r.
Małgorzata Tkaczyk

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

FINANSE GMINNE

600 lat

Dębego Wielkiego

Rys.1
FINANSOWANIE OŚWIATY W GMINIE DĘBE
WIELKIE W ROKU BUDŻETOWYM 2015
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Wydatki Gminy na Szkoły Podstawowe

Zestawienie dochodów i wydatków oświatowych w latach
2010-2015
Miliony złotych

Jednym z najważniejszych zadań Gminy,
jako organu prowadzącego szkoły, jest zapewnienie realizacji obowiązku bezpłatnego
nauczania i wychowania oraz bezpieczeństwa
i higienicznych warunków nauki. Środki na ten
cel są zabezpieczone w budżecie samorządu.
W finansowaniu oświaty znaczący udział mają
środki pochodzące z budżetu państwa przekazywane gminom w formie subwencji oświatowej
i dotacji. Jednak są one niewystarczające. Samorząd Gminy corocznie ponosi dodatkowe
wydatki na ten cel z dochodów własnych.
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych
z dowożeniem uczniów oraz zadań związanych
z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W roku 2015 Gmina Dębe Wielkie otrzymała
subwencję oświatową w kwocie 7.314.992 zł,
natomiast wydatki poniesione na zadania objęte
subwencją tj. na bieżące utrzymanie szkół podstawowych bez oddziałów przedszkolnych,
utrzymanie gimnazjum, świetlic oraz zespołu
obsługi szkół wyniosły 8.394 360,95 zł.
Oprócz subwencji oświatowej Gmina otrzymała dotację przedszkolną w wysokości
501.562 zł, w tym na dotowanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych i przedszkola publicznego w Gminie Dębe Wielkie kwotę 231.686 zł. Rzeczywiste
koszty utrzymania Przedszkola Gminnego oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły 904.411,08 zł. Koszt dotowania
przez Gminę przedszkoli niepublicznych to kwota
1.396.616,17 zł.
Dodatkowo Gmina otrzymała dotację podręcznikową w wysokości 60.904,95 zł, dotację
na wyprawkę szkolną w wysokości 3 600 zł,
dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 5.470 zł oraz środki unijne
na realizację projektów oświatowych w wysokości 52.002,85 zł. Łączne dochody Gminy
w sferze oświatowej w 2015 r. z budżetu państwa
wyniosły 7.938 531,80 zł. Ponadto z odpłatności
rodziców za wyżywienie w szkołach i przedszkolu Gmina uzyskała 224.022,12 zł.
Poziom wydatków Gminy na oświatę na przestrzeni lat 2010-2015 obrazuje wykres nr 1.
Z danych na nim przedstawionych wynika,
że wydatki na poszczególne rodzaje działalności
oświatowej sukcesywnie wzrastają. O ile w 2010
roku ich łączna wielkość wynosiła 8,1 mln zł,
to w 2015 już 11,4 mln zł. Od 2013 roku coraz
większy udział mają wydatki na wychowanie
przedszkolne.
W 2015 roku ogółem dochody oświatowe Gminy
to kwota 8.162.553,92 zł, zaś wydatki ogółem
na zadania w zakresie oświaty – 11.441.106,90
zł. Oznacza to, że Gmina w ubiegłym roku dołożyła do finansowania oświaty 3.278.552,98 zł.
Rozbieżności między dochodami oświatowymi,
a wydatkami na oświatę przedstawia wykres
nr 2. Obrazuje on coraz większą różnicę, jaką
gmina musi pokrywać chcąc utrzymać poziom
usług oświatowych na zakładanym poziomie. W 2010 roku różnica między dochodami,
a wydatkami oświatowymi wynosiła 2 mln zł,
jednakże stale rosnący trend powoduje,

Skala wydatków oświatowych Gminy w latach 2010-2015
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że za 2015 rok ta kwota wynosi już 3,3 mln zł.
Wysokość poniesionych wydatków bieżących
w roku 2015 przez poszczególne placówki
w Gminie Dębe Wielkie obrazuje Tabela 1.
Według stanu na dzień 30 września 2015 r. w jednostkach oświatowych Gminy Dębe Wielkie, tj.
gimnazjum, 4 szkołach podstawowych i publicznym przedszkolu, było zatrudnionych 120
nauczycieli oraz 38 pracowników administracji
i obsługi. Zdecydowana większość zatrudnionych to nauczyciele doświadczeni zawodowo
i wysoce wykwalifikowani.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oraz liczbę uczniów obrazuje Tabela 2.
Z analizy danych wynika, iż 80,5% wydatków na oświatę w 2015 r. stanowiły wydatki
na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Pozostałe wydatki to kwota
zaledwie 1.935.049,38 zł. W ramach tych środków Gmina finansowała remonty szkół, wydatki
na media, usługi, zakupy pomocy dydaktycznych
oraz między innymi dowożenie uczniów do szkół.
W 2015 r. na ogrzewanie budynków szkolnych
(zakup oleju opałowego i pelletu drzewnego)

Gmina wydała 204.956,29 zł, na zużytą energię
w szkołach poniesiono wydatek w wysokości
74.495,29 zł, za wodę dostarczoną do szkół zapłacono 7.432,62 zł, za odbiór odpadów stałych
i płynnych zapłacono 26.172,02 zł. Dowożenie
dzieci do szkół gminnych i specjalnych ośrodków w 2015 r. to koszt 262.649,24 zł, w całości
ponoszony z dochodów własnych Gminy.
W miarę posiadanych środków czyniono
nakłady na poprawę bezpieczeństwa i sprawności wszystkich pomieszczeń szkolnych. Wydatki
inwestycyjne związane z modernizacją obiektów
szkolnych wyniosły 128.312,96 zł.
Ponadto przy Szkole Podstawowej w Dębem
Wielkim udrożniono drogę przeciwpożarową oraz utwardzono teren pod kontenerami
na śmieci. Koszt zadania wyniósł 15.891,60 zł.
Zaadaptowano pomieszczenie w hali sportowej
na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 4 i 5-latków za kwotę 14.638,63 zł.
W ramach tego zadania zakupiono rolety,
mebelki, łóżeczka dla dzieci, dywan, zabawki,
wyremontowano instalację wodno – kanalizacyjną oraz zainstalowano osłony na grzejniki.

W Szkole Podstawowej w Rudzie zaadaptowano
pomieszczenia szkolne: oddzielną łazienkę,
szatnię i salę przedszkolną dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków.
Koszt tego zadania wyniósł 26.261,86 zł. Oprócz
wydatków remontowych w kwocie tej mieszczą się zakupy wyposażenia, takie jak: osłony
na grzejniki, meble, dywan, krzesełka, zabawki.
Dodatkowo zakupiono lodówkę za 990 zł.
W Szkole Podstawowej w Górkach wykonano
bieżące naprawy za kwotę 2.379,16 zł, zakupiono
meble szkolne za 5.758,60 zł, zakupiono szafę do
pokoju nauczycielskiego, radioodtwarzacz oraz
laptopy dla uczniów za 7.138,20 zł.

dokończenie na str.6
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FINANSE / INWESTYCJE GMINNE

600 lat

Dębego Wielkiego

Jednostki oświatowe
Szkoła Podstawowa
Dębe Wielkie

3.285.809,00

2.658.993,93

80,92%

Szkoła Podstawowa
Ruda

1.620.038,72

1.267.068,91

78,21%

Szkoła Podstawowa
Górki

1.017.094,20

805.287,00

79,17%

Szkoła Podstawowa
Cyganka

976.380,01

747.893,41

76,60%

Gimnazjum Gminne

2.246.220,03

1.874.911,09

83,46%

Przedszkole

509.305,55

389.400,09

76,45%

SZAS (księgowość szkół) 272.573,68

248.817,29

91,28%

Razem:

7.992.371,81

80,50%

9.927.421,19

INWESTYCJE

Wydatki ogółem
w tym wynagrodzenia
i pochodne w zł i %

Wydatki ogółem w zł
(w tym projektowe)

PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Tab.1. Wydatki w szkołach w 2015 roku

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

LICZBA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
I ADMINISTRACJI

LICZBA NAUCZYCIELI

LICZBA
UCZNIÓW

Kontynuowane są prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie. Zgodnie z założeniami Gminy Dębe
Wielkie firma HIGHWAY Sp. z o.o. wykonująca projekt ma za zadanie zaprojektowanie sieci o łącznej
długości około 85 km. Ze względu na duży zakres
opracowania dokumentacje projektowe zostały
podzielony na cztery odrębne etapy, tj.:
ETAP I – obejmujący miejscowości: Olesin,
Ostrów Kania, Cięciwa, Cezarów, Rysie i Kobierne;
ETAP II – obejmujący miejscowości: Górki, Teresław, Celinów, Jędrzejnik, Ruda i Bykowizna;
ETAP III – obejmujący miejscowości: Cięciwa,
Poręby, Cyganka, Gorzanka, Walercin i Kąty Goździejewskie;
ETAP IV – obejmujący miejscowości: Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla i Ruda.
Mając na uwadze powyższe, a także ambitne
plany inwestycyjne gminy, planuje się,
że ogłoszenie przetargu dla zaprojektowanego
wodociągu i przystąpienie do prac związanych
z budową sieci wodociągowej nastąpi latem
tego roku. Budowa całego zakresu projektowego
została zaplanowana na lata 2016 – 2020, przy
czym w pierwszej kolejności będą budowane
odcinki sieci wodociągowej na terenach o gęstej
zabudowie.

etaty

osoby

etaty

osoby

osoby

Szkoła Podstawowa
Dębe Wielkie

41,39

43

7,50

9

372

Szkoła Podstawowa
Ruda

14,35

15

6,50

7

151

Szkoła Podstawowa
Górki

10,54

12

2,75

4

86

Szkoła Podstawowa
Cyganka

10,40

15

2,75

4

63

PLAN BUDOWY PRZEDSZKOLA GMINNEGO

Gimnazjum Gminne

26,79

28

4,75

5

264

Przedszkole

4,20

7

4,25

5

50

-

-

3,50

4

-

107,67

120

32,00

38

936

W dniu 13 maja 2016 roku Wójt Gminy Dębe Wielkie podpisał umowę z firmą STUDIO PROJEKT,
na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego Przedszkola
gminnego w miejscowości Dębe Wielkie na działkach o nr ewid. 41/2 i 41/12 (przy ulicy Krótkiej).
Zaplanowano, że projektowane Przedszkole
gminne będzie 4-oddziałowe łącznie na 100
dzieci z możliwością rozbudowy o 2-oddziały
(50 dzieci), z kuchnią, która docelowo umożliwi
także przygotowywanie posiłków dla obiektów
oświatowych położonych na terenie Gminy Dębe
Wielkie.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina
Dębe Wielkie niezwłocznie ogłosi przetarg
na wykonanie przedmiotowego obiektu.
Ambitne plany Gminy zakładają rozpoczęcie
funkcjonowania Przedszkola gminnego już we
wrześniu 2017 roku.

SZAS (księgowość szkół)
Razem:

Tab. 2. Liczba pracowników i uczniów w poszczególnych szkołach
W Szkole Podstawowej w Cygance wyremontowano oraz położono powłokę antypoślizgową
na podłodze sali gimnastycznej – koszt 7.703,59
zł, zainstalowano ogrodzenie boiska od strony
szkoły oraz zamontowano furtkę – koszt 3.180,55
zł, zakupiono meble szkolne za 6.833,15 zł.
W Gimnazjum Gminnym dokonano bieżących
napraw na kwotę 2.379,16 zł, zakupiono do pokoju
nauczycielskiego zestaw komputerowy, gablotę
na sztandar, odkurzacz, fax, mównicę, zestaw
multimedialny. Ogółem poniesiono wydatki
na wyposażenie w wysokości 12.182,16 zł.
W Przedszkolu Gminnym zmodernizowano
podłogi oraz wymieniono drzwi za 7.643,42 zł,
uzupełniono pomoce dydaktyczne za 4.977,34 zł.
Na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół
i przedszkola łącznie wydano w 2015 r. kwotę
74.939,77 zł.
W ramach promocji zdrowego stylu życia,
Gmina Dębe Wielkie zainstalowała w sierpniu
2015 r. we wszystkich szkołach przyścienne źródełka wody pitnej. Koszt tego zadania wyniósł
12.669 zł.
Z zaprezentowanych informacji wynika, iż pokrywanie kosztów utrzymania oświaty wymaga
od Gminy zaangażowania własnych środków
z uwagi na niewystarczające wpływy z budżetu
państwa.
Mimo niewystarczającej subwencji oświatowej Gmina Dębe Wielkie ponosi nakłady
na unowocześnienie bazy edukacyjnej
w szkołach, na modernizację bazy lokalowej oraz
poprawę bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Przykładem tego jest wykonana
w ostatnim roku kompleksowa termomoderni6

zacja obiektów szkolnych, co oprócz znaczącej
poprawy estetyki, będzie przynosiło wymierne
korzyści poprzez zmniejszone zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Gmina w dalszym
ciągu będzie dbała o remonty i budowę nowej
infrastruktury szkolnej, czego przykładem jest
planowane w 2016 roku wykonanie projektu
kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Dębem
Wielkim. Budżet gminy przewiduje również
w tym roku budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Górkach oraz budowę zbiornika
na nieczystości płynne z przebudową kanalizacji przy Szkole Podstawowej w Rudzie. Ponadto
w bieżącym roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia: Budowa Przedszkola Gminnego
o przewidywanym koszcie ponad 3 mln zł.
Pierwszych przedszkolaków w nowym obiekcie
zamierzamy powitać we wrześniu 2017 roku.

Artykuł został opracowany w oparciu
o dane przygotowane przez pracowników
Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół Panią Marię Wojciechowską i Panią Halinę Drzazga
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Bożena Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GORZANKA I CYGANKA
W dniu 20 maja 2016 roku Wójt Gminy Dębe
Wielkie podpisał umowę z firmą FEDRO Sp. z o.
o. wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa
(modernizacja) drogi gminnej w miejscowości
Gorzanka i Cyganka.
W ramach zadania na drodze gminnej (na działce
o nr ewid. 344 w miejscowości Cyganka oraz
na działkach o nr ewid. 271/1 i 271/2 w miejscowości Gorzanka w Gminie Dębe Wielkie) została
położona nakładka asfaltowa na długości 690
m i szerokości nawierzchni asfaltowej 5,2 m.
Ponadto zostały wykonane pobocza jezdni o szerokości 2 x 0,50 m z kruszywa łamanego (grubość
warstwy po utwardzeniu 10 cm).
Termin realizacji zadania został przewidziany zgodnie z podpisaną umową na dzień 30.06.2016 r.
Wartość zadania opiewa na kwotę: 150 975,24 zł
PRZEBUDOWA ULICY LETNIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE, GMINA DĘBE WIELKIE
W dniu 1 czerwca 2016 roku został ogłoszony
przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Letniej w miejscowości Dębe Wielkie,
gmina Dębe Wielkie.
W ramach zadania zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją projektową branży drogowej
i branży sanitarnej oraz uzyskanym pozwoleniem
na budowę ma zostać dokonana rozbudowa
i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Letniej
(kostka brukowa) oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej na działkach o nr ewid.: 1324, 1329,
1333, 99 położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie.

Justyna Kucharczyk
Inspektor ds. inwestycji,
remontów i zamówień publicznych
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
33 EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
ELIMINACJE GMINNE
Już od 33 lat Konkurs Recytatorski im. Kornela
Makuszyńskiego organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach promuje młode talenty
recytatorskie. 5 maja 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała eliminacje gminne.
W każdej kategorii wiekowej ocenie podlegał
dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Na eliminacjach powiatowych w Mińsku Mazowieckim Gminę Dębe Wielkie reprezentowali:
Grupa I-III
Małgorzata Góral ze SP w Dębem Wielkim
Sara Westerlich ze SP w Górkach
Grupa IV-VI
Anna Matejak ze SP w Dębem Wielkim
Zuzanna Garbecka ze SP w Górkach
Michalina Woźnica ze SP w Dębem Wielkim

Publiczną w Dębem Wielkim oraz Filię biblioteczną w Cygance odwiedziły dzieci z grupy
maluszków i starszaków PRZEDSZKOLA GMINNEGO w Dębem Wielkim, dzieci z Przedszkola
Niepublicznego EUROMISIE i dzieci z „Klubu
Malucha” w Cygance.
Mili goście zapoznali się biblioteką – niezwykłym miejscem, w którym mieszkają książki.
Przedszkolaki z właściwą sobie ciekawością
przeglądały zbiory. Oczywiście wszystkim najbardziej podobał się kolorowy księgozbiór
dla najmłodszych czytelników. Dzieci poznały
podstawowe zasady korzystania z biblioteki.
Zaznajomiły się z „prośbami książki” i już wiedzą, jak należy postępować z książeczkami, aby
długo służyły wszystkim dzieciom. Na zakończenie przemiłej wizyty dzieci dostały zakładki do
książek, kolorowanki oraz słodkie przysmaki.
Mamy nadzieję, że biblioteka spodobała się
milusińskim i będą nas często odwiedzać.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom oraz
ich Wychowawcom za pamięć, wspaniałe życzenia, piękne laurki z okazji Dnia Bibliotekarza.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
SPOTKANIE Z PISARKĄ ZOFIĄ STANECKĄ

fot:Uczestnicy 33 edycja Konkursu Recytatorskiego
im. Kornela Makuszyńskiego

TYDZIEŃ BIBLIOTEK – PRZEDSZKOLAKI
W ODWIEDZINACH
W Tygodniu Bibliotek Gminną Bibliotekę

W Tygodniu Bibliotek, na zaproszenie Gminnej
Biblioteki Publicznej, do Dębego Wielkiego zawitał niezwykły gość – Zofia Stanecka – autorka
m.in. książeczek z cyklu „Czytam sobie” jak również popularnej wśród młodych czytelników
serii książek o Basi, która zdobyła w 2009 roku
tytuł „ Najlepsze dla dziecka” w plebiscycie czytelników miesięcznika „Dziecko”. W spotkaniu

NIEBAWEM SPRAWY MŁODZIEŻY W RĘKACH MŁODZIEŻY…

fot:Spotkanie z pisarką Zofią Stanecką

uczestniczyli uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim wraz z opiekunami
oraz inni wielbiciele twórczości pisarki.
Podczas wizyty Zofia Stanecka opowiadała
o procesie powstawania książki, o pracy wielu
osób zaangażowanych w jej tworzenie, od
momentu pojawienia się pomysłu, aż do chwili,
kiedy gotowa trafia do czytelnika. Opisywała jak
wygląda jej codzienna praca oraz skąd czerpie
inspiracje. Autorka przeczytała zebranym fragmenty swoich utworów, wcieliła się również
w rolę literackiej bohaterki – Basi. Pani Zofia
szczególną uwagę zwróciła na rolę wyobraźni,
przygotowała dla dzieci zadania, w których
mogły wykazać się swoją niesamowitą fantazją. I jak zwykle okazało się, że ich pomysłowość
jest bezgraniczna. Pisarka chętnie odpowiadała
na wszystkie zadawane pytania. Urok oraz życzliwa osobowość autorki sprawiły, że nawiązała
ona rewelacyjny kontakt z uczestnikami. Spotkanie, sądząc po uśmiechniętych buźkach dzieci,
było bardzo udane.
W podziękowaniu za fantastycznie spę-

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA,
CZYTELNIA INTERNETOWA W DĘBEM
WIELKIM ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00
FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
8.00 – 12.00
Wtorek
9.00 – 17.00
Czwartek
9.00 – 17.00
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

AKTYWNE WAKACJE W GMINIE DĘBE WIELKIE
SIATKÓWKA PLAŻOWA

STREET FITNESS

Na terenie gminy Dębe Wielkie działają dwa
otwarte boiska do piłki siatkowej plażowej
- na placu parafialnym w Dębem Wielkim
- na boisku w Olesinie przy siłowni napowietrznej

Otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu
poprowadzone przez
Fitness dla Pań
Termin: każda środa
m-ca lipca (6, 13, 20,
27) oraz zakończenie środa 3 sierpnia
Miejsce: teren zielony przy Zespole
Szkół w Dębem Wielkim
Do zabrania: mata, ręcznik, woda, odpowiedni strój sportowy oraz obuwie
WSTĘP WOLNY

W ostatnim czasie trwały intensywne przygotowania do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
(MRG). Wczesną wiosną młodzież uczestniczyła
w wizycie studyjnej w Płużnicy (gmina w woj.
kujawsko-pomorskim), w której to bardzo aktywnie i z sukcesami działa taka rada. Wspólny dialog
młodych z pewnością przybliżył naszej młodzieży
temat MRG.
W maju młodzież przeszła profesjonalne szkolenie
teoretyczne i praktyczne przygotowujące do utworzenia MRG. Pomysłowość, kreatywność, zapał
podczas zajęć oraz wspólna integracja młodzieży
była doskonałym potwierdzeniem, że nadszedł
czas by sprawami młodzieży w naszej gminie zajęli
się sami zainteresowani – czyli młodzież. Pierwszym ważnym już sukcesem młodzieży jest
wspólnie wypracowany statut MRG Dębe Wielkie,
którego przepisy w sposób prosty i jasny określają
prawa i obowiązki młodzieżowej rady. Powołanie
rady zaplanowane jest najbliższej sesji Rady Gminy
Dębe Wielkie jeszcze w czerwcu.

dzony czas dzieci wręczyły
naszemu gościowi bukiet
kwiatów. Na zakończenie spotkania chętni mogli nabyć
książki autorki i otrzymać osobistą dedykację.
Wszystkich, którzy chcą
poznać niesamowite przygody Basi zapraszamy do
biblioteki.
Dziękujemy serdecznie Pani
Marzannie Góralskiej za piękne poprowadzenie
zabaw dla dzieci podczas oczekiwania na wymarzony autograf.
Składamy serdeczne podziękowania Strażakom
z jednostki OSP w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej na potrzeby imprez
bibliotecznych.

MAJÓWKA U SOŁTYSA DĘBE WIELKIE WSCHÓD
WAŻNA INFORMACJA !!
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbędą
się we wrześniu. Kampania wyborcza będzie
odbywała się na terenie szkół gminnych: w Szkołach Podstawówkach (Dębe Wielkie, Ruda, Górki,
Cyganka) i w Gimnazjum Gminnym.
Wszystkie niezbędne informacja zostaną
podane w szkołach podczas rozpoczęcia roku.
TYMCZASEM: zachęcamy zainteresowaną młodzież
do zbierania pomysłów – spisywania, robienia
zdjęć – by po wypoczynku wakacyjnym – sprawnie
i prężnie rozpocząć działalność.

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

Po raz pierwszy miała miejsce tego typu impreza
w gminie Dębe Wielkie. Organizatorem przedsięwzięcia był sołtys sołectwa Dębe Wielkie Wschód
Leszek Woźnica, który w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego za zgodą Rady
Sołeckiej oraz mieszkańców przygotował moc atrakcji. Na uczestników majówki czekał m.in. jarmark
kulinarny i rękodzieła oraz dla dzieci przejażdżka
bryczką czy malowanie kolorową kredą na kartonach.
Była również ciekawa wystawa prac z surowców wtór-

nych wykonanych przez uczniów ze szkoły w powiecie
wołomińskim.
Na majówkę zostali również zaproszeni goście, który
podzielili się fachową wiedzą. Odbyła się rozmowa
z Panem Janem Majszykiem o historii Dębego Wielkiego ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Dębe
Wielkie Wschód oraz rozmowa z przedstawicielem
Komisariatu Policji w Halinowie o bezpieczeństwie
mieszkańców.
Kolejna część programu to pokaz mody oraz koncert
kapeli Mazowszaki.
Na zakończenie dla miłośników ekologii z sołectwa
czekały sadzonki drzewek.
Ostatnim punktem majówki było tradycyjne Majowe
przy zabytkowej kapliczce w Kobiernem.

Anna Piotrkowicz
Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W tym roku gospodarzem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka była jednostka OSP
w Górkach, która na swoim terenie przy Strażnicy
zorganizowała 8 maja 2016r uroczyste obchody,
piknik, a także piękną akcję w tle „ODDAJ KREW
-PODZIEL SIĘ ŻYCIEM !!”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą polową
odprawioną przez zaprzyjaźnionego kapelana
ks. Krzysztofa Krzesińskiego z parafii Glinianka.
Tradycyjnie obchody uświetniły poczty sztandarowe jednostek OSP i szkół z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz zaproszeni goście m.in.: Dh
Bogdan Wójcik – Członek Zarządu OW ZOSP RP,
Dh Andrzej Gańko – Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu OP ZOSP RP, Dh Ireneusz Piasecki

– Członek Zarządu OP ZOSP RP, Radny Powiatu
Mińskiego, Kapitan Kamil Płochocki – Starszy Specjalista ds. operacyjnych w Komendzie
PSP w Mińsku Mazowieckim, Komisarz Janusz
Czerwiński w zastępstwie Komendanta Komisariatu w Halinowie, Krzysztof Kalinowski – Wójt
Gminy Dębe Wielkie,
Radni Gminy Dębe Wielkie z Przewodniczącym
Mirosławem Siwikiem
na czele, Dh Grzegorz
Ostrowski – Komendant Gminny, Dh Janusz
Dudek – Prezes Honorowy Zarządu OG ZOSP
RP, Prezesi jednostek
OSP z Dębego Wielkiego Rudy, Cyganki,
Jędrzejnika oraz Glinianki,
Pracownicy
Urzędu – Karol Chróścik – Z-ca Wójta, Bożena Kot
– Skarbnik, Beata Budzyńska - Kupidura – Sekretarz, Dyrektorzy Szkół Krzysztof Rek – Dyrektor
Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, Renata Osica-Duszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Górkach, Danuta Piotrkowicz – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cygance, Członkowie Honorowi
oraz wspierający OSP, sponsorzy, liczni mieszkańcy oraz media lokalne.

Po Mszy św. nastąpiła część oficjalna. Jednym z ważniejszych
punktów programu było m.in. uhonorowanie najbardziej zasłużonych,
odznaczeni to: Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa – Dh Bogdan Rosłaniec Brązowym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa – Dh Bernard Gańko, Dh Grzegorz Zawada, Dh Jakub
Woźnica, Dh Kamil Dźwigała, Dh Łukasz Wajs,
Dr Tomasz Grala Odznaką „Wzorowy Strażak” –
Dh Bartłomiej Woźnica, Dh Jakub Chodkowski,
Dh Karol Witan, Dh Konrad Woźnica, Dh Łukasz
Woźnica, Dh Maciej Ładno, Dh Maria Gańko,
Druhna Maria Gańko, Dh Mateusz Chodkowski, Dh Mateusz Mosor, Dh Przemysław Gańko,
Dh Rafał Kamiński, Dh Tomasz Wojdyga Odznaczeniem Honorowym „Krzyż Koronny” – Dh
Edward Fędruchniewicz, Dh Kazimierz Woźnica.
Odznaczeniem Honorowym „Na Straży” – Dh
Łukasz Zawada, Dh Tomasz Wojdyga Był również czas na przemówienia, głos zabrał Wójt
Krzysztof Kalinowski, który pogratulował organizatorom i przede wszystkim podziękował
strażakom za codzienną strażacką służbę w gminie Dębe Wielkie, natomiast kolejny mówca Dh
Janusz Dydek w sposób żartobliwy, ale dosadny
powiedział o ważnej roli Strażaków, a także ich
oddaniu i życiu dla społeczeństwa przekazu-

jąc „skromny” podarunek Prezesowi OSP Górki
Dh Łukaszowi Zawadzie. Wspomnieć należy
także o bardzo sprawnej oprawie Kompani OSP
wszystkich jednostek OSP Gminy Dębe Wielkie
na sobotnich obchodach, którą poprowadził
Komendant Gminny OSP Grzegorz Ostrowski.
Kolejnym elementem programu była część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków oraz dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Górkach. Natomiast
na zakończenie dla wszystkich zorganizowany
został piknik z grochówką i kawiarenką, a na najmłodszych dodatkowo czekały animacje, lody
i wata cukrowa.
Strażacy od wielu lat stoją na najwyższym stopniu podium zaufania społecznego w Polsce.
Pomagają, wspierają, zawsze w gotowości, narażają własne życie w imieniu idei – idei niesienia
pomocy innym.
Anna Piotrkowicz

Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

SPOTKANIE HISTORYCZNE W RUDZIE
Reasumując, w spotkaniu historycznym udział
wzięli mieszkańcy – w szczególności rudzianie,
chcący ocalić od zapomnienia ciekawe dzieje
swojej miejscowości i jej niewątpliwe zabytki.
Cenne pamiątki i stare zdjęcia czekają w zakamarkach domów by w niedalekiej przyszłość
móc odświeżyć pamięć i historię przodków. Stąd
też planowane jest kolejne spotkanie po wakacjach, na które każdy może, a nawet powinien
przynieść własną dokumentację przeszłości.
Anna Piotrkowicz

Inspektor ds. upowszechniania
kultury i promocji gminy

W niedzielę 5 czerwca 2016 w godzinach popołudniowych na terenie Szkoły Podstawowej
w Rudzie zorganizowany został piknik rodzinny,
podczas którego jednym z ciekawszych punktów
wydarzeń było spotkanie historyczne dotyczące
Rudy i okolic. Inicjatorem debaty na temat żywej
historii lokalnej społeczności, byli uczestnicy
ostatniego spotkania sołeckiego wsi Ruda - Rada
Sołecka oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, a zaproszonymi gośćmi – miejscowy
miłośnik i pasjonat historii, bez którego nie może
się odbyć żadna historyczna uroczystość – Pan
Jan Majszyk, emerytowany dziennikarz rodzinnie związany z Rudą – Pan Andrzej Izdebski oraz
historyczka, autorka książek m.in. niedawno
wydanej o rodzie Starzeńskich z Rudy pt. „ Hrabia Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach
Ruda”, mieszkanka gminy Dębe Wielkie Pani
Karolina Gańko.
Spotkanie miało miejsce w kameralnej świetlicy
szkolnej, w której została przygotowana również
niewielka wystawa dotycząca przeszłości szkoły
w Rudzie. W zbiorach znalazła się m.in. najstarsza kronika z okresu międzywojennego, a także
dawne dzienniki zajęć i inne ciekawe dokumenty.
Na wstępie Pani Karolina Gańko po krótce przedstawiła treść swojej pracy. Autorka ukazała dzieje
rodu Starzeńskich, będących właścicielami dóbr
w Rudzie na tle historii wsi oraz poprzednich
8

właścicieli okolicznych ziem i zespołu pałacowo
– parkowego. Pracując w archiwach, zasięgając
wiedzy źródłowej i prowadząc liczne rozmowy
z historykami, ustaliła wiele nieznanych dotąd
faktów oraz połączyła w całość wszystkie wyrywkowe informacje na temat posiadłości rudzkich.
Ciekawym wątkiem spotkania było wystąpienie Andrzeja Izdebskiego jako wnuka Stanisława,
który wżenił się do Rudy. Mówca z nostalgią
i wzruszeniem opowiadał o losach rodziny, które
nierozerwalnie łączą się z rudzkim majątkiem.
Będąc dziennikarzem w Warszawie, zamierzał nawet napisać monografię o Rudzie, ale
inicjatywę tę po latach podjęła związana z dziennikarstwem mieszkanka Rudy Pani Anna Patyna,
która obecnie zbiera materiały i będzie wdzięczna
za każdy dokument czy potwierdzoną informację.
Na spotkanie przyszli głównie starsi mieszkańcy
wsi, ale dzięki temu rozmowy przy kawie i cieście
mogły być „żywe”, a postacie na starych zdjęciach
Andrzeja Izdebskiego łatwo rozpoznawalne.
Pan Jan Majszyk przytoczył kilka nieznanych
zgromadzonych faktów dotyczących okolic Rudy
i miejscowej ludności. Miłym zaskoczeniem okazał
się gość - Marek Zaremba, który opowiedział dotąd
nieznaną historię, która przekazywana była w jego
rodzinie z pokolenia na pokolenie. W tym przypadku opowieść sięgała XIX wieku, a zawierała wątki
patriotyczne łączące poróżnionych potomków.
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DWOREK W RUDZIE

Obecnie w Rudzie położonej w gminie
Dębe Wielkie można podziwiać jedynie
pozostałości dawnej bramy wjazdowej
do dworskiej rezydencji. W okresie międzywojennym majątek należał do
hrabiego Starzeńskiego herbu Lis, który
chlubnie zapisał się w historii miejscowości. Przez Rudę przepływa Mienia,
malowniczy dopływ Świdra. Hrabia
Marian Starzeński, właściciel majątku,
zbudował nowoczesny system melioracyjny regulujący bieg rzeki, która
w przeszłości często wylewała, przynosząc wiele szkód. Zlecił budowę tam
i jazów oraz kazał wykopać stawy rybne
w parku okalającym dwór. Był prawdziwym zapaleńcem. Nie tylko oddawał się
gospodarczej praktyce, ale również prowadził własne badania ichtiologiczne.
Wiele zasług położył w dziedzinie
hodowli karpia. Wniósł też inne wartości
w życie lokalnej społeczności. Dzięki staraniom rodziny Starzeńskich w Rudzie
powstała m.in. szkoła oraz straż pożarna.

Niestety, po dawnym dworze dziś pozostało jedynie wspomnienie. Starsi
mieszkańcy Rudy pamiętają wywłaszczenie rodziny i wyjazd starszej hrabiny
Starzeńskiej. Po wojnie dwór przeszedł
na własność Skarbu Państwa. Niszczał,
a w końcu został rozebrany. Do dawnej posiadłości wiedzie aleja wjazdowa.
Wejścia do majątku dziś strzegą jedynie
trzy bogato zdobione słupy, na których
niegdyś osadzona była brama. To jedne
z nielicznych pamiątek przeszłości.
Z dawnego majątku park podworski
wraz ze stawem. Do niedawna istniał tu
jeszcze stary spichlerz oraz dawne dworskie czworaki, które, niestety, spłonęły
w wyniku pożaru. Spacer po dworskim
parku to prawdziwa przyjemność. Został
on założony w stylu angielskim, najprawdopodobniej jeszcze w połowie XIX
wieku. Wrażenie robi zarówno dobrze
zachowany starodrzew, jak i okalające
go rozległe rozlewiska i rudzkie kanały.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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MAŁE PRZEDSZKOLE W GÓRKACH
WIOSNA, WIOSNA… A WRAZ
Z NIĄ NOWE WYZWANIA
Wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. W programie
Planetarium i film o zanieczyszczaniu środowiska, oraz o tym, w jaki sposób dbać o naszą
ziemię. Po seansie, przeszliśmy do Galerii Bzzz,
w której rozpoczęła się zabawa na całego. Odkrywanie świata, eksperymentowanie, pobudzanie
wszystkich zmysłów, to wszystko mogli przeżyć
nasi mali podopieczni. W kwietniu do naszej
szkoły zawitało kino sferyczne. My również
mogliśmy uczestniczyć w nowym doświadczeniu. Zamknięci w ogromnej półkuli wypełnionej
powietrzem przenieśliśmy się w kosmos, co sprawiło maluchom ogromną radość. Z początkiem
maja w przedszkolu odbyło się spotkanie z Panią
pielęgniarką. Tematyka zdrowotna to bardzo
znana dziedzina przedszkolakom. Chętni do
rozmowy zadawali pytania i opowiadali o swoich doświadczeniach podczas wizyt u lekarza.

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Przed
budynkiem przedszkola czekała na wszystkich
karetka pogotowia. Maluchy pod ogromnym
wrażaniem przyglądały się wnętrzu ambulansu.
Uwieńczeniem wizyty naszych gości było włączenie sygnałów ostrzegawczych, co wprawiło
wszystkie dzieci w zachwyt. Braliśmy udział
w obchodach Gminnego Dnia Strażaka. Cieszymy się bardzo, że w tym uroczystym dniu
mieliśmy możliwość zaprezentowania się
w recytowaniu wierszy jak również śpiewie.

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”
OTWARTE MISTRZOSTWA
POLSKI TAEKWON-DO ITF

16 kwietnia w miejscowości Głogówek odbyły
się Otwarte Mistrzostwa Polski w Taekwon-do
ITF zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie
Taekwon-do UNIFID i ITF HQ Korea. Wśród 161
zawodników z naszego kraju znalazła się również
siódemka reprezentantów Powiatu Mińskiego
z Akademii Sztuk Walki pod kierownictwem
Przemysława Mazurowskiego I Dan i Dawida
Matwieja VI Dan. Reprezentacja ASW wywalczyła
łącznie 13 medali:
- Aleksandra Piotrkowicz: II miejsce w softach
(walka na piankowe miecze),
- Roksana Naumiuk: I miejsce w softach i II miejsce w technikach specjalnych,
- Katarzyna Mazurowska: III miejsce w układach
Taekwon-do ITF, I miejsce w kat.junior młodszy
w technikach specjalnych,
- Jakub Brodzik: II miejsce w układach Taekwon-do ITF, II miejsce w walkach semi-contakt w kat.
junior młodszy i II w technikach specjalnych,
- Armik Badalyan: III miejsce w układach
Taekwon-do ITF, I miejsce w technikach specjalnych,
- Arkadiusz Miszto: III miejsce w walkach light
contact juniorów, III miejsce w technikach specjalnych.
Bardzo ładnie zaprezentowała się nasza najmłodsza zawodniczka Kornelia Naumiuk - tym
razem bez medalu, ale zdobyte doświadczenie
na pewno zaowocuje na kolejnych turniejach.
Tak wielki sukces medalowy zawodników z ASW
na pewno zachęci ich do dalszej systematycznej
pracy podczas niełatwych treningów. Zwłaszcza,
że to był już ostatni tak ważny sprawdzian przed
zbliżającymi się Interkontynentalnymi Mistrzostwami Europy (1-3 lipca 2016), na których
na pewno nas nie zabraknie.

kowo otrzymali dyplom i nagrody rzeczowe.
Również inni biegacze mogli liczyć na nagrody
pocieszenia. Dziękujemy Studium Języków
Obcych za wsparcie i obecność Smoka Sjoka
Poniżej zwycięzcy biegu*:
NORDIC WALKING
I miejsce Ewa Szymańska-Kopcińska, I miejsce
Juliusz Kopciński
OPEN
Kobiety: I miejsce Weronika Tkaczyk
Panowie: I miejsce Rafał Wtulich
I-II gimnazjum
Dziewczyny: I miejsce Lena Jackowicz
Chłopcy: I miejsce Sebastian Gańko
V-VI S.P.
Dziewczyny: I miejsce Kamila Chachlińska
Chłopcy: I miejsce Maciej Ługowski
IV-III S.P.
Chłopcy: I miejsce Piotr Ługowski
Dziewczyny: I miejsce Małgosia Krzyżewska
i Edyta Mazaj
I-II S.P.
Dziewczynki: I miejsce Jagoda Komorowska
Chłopcy: I miejsce Krzysztof Przybysz
5lat – zerówka:
Dziewczynki: I miejsce Amelia Kąkol
Chłopcy: I miejsce Bartek Tkaczyk
Bieg Rodzinny
Dziewczynki: I miejsce – Zosia Tkaczyk z siostrą
Weroniką
Chłopcy: I miejsce Oskar Kąkol z mamą Martą
III MISTRZOSTWA MAZOWSZA

BIEG „POLSKA BIEGA”
15 maja przy Szkole Podstawowej w Górkach
odbyła się kolejna edycja Biegu „Polska Biega”,
który zorganizowała Akademia Sztuk Walki
(Joanna Mazurowska, Dawid Matwiej) przy
współpracy z Gazetą Wyborczą i gminą Dębe
Wielkie. Dystans biegu dostosowaliśmy do wieku
uczestników. Dzięki pomocy wolontariuszy bieg
przebiegał w miłej atmosferze. Zwycięzcy zostali
udekorowani medalami przez Wójta Gminy Dębe
Wielkie Pana Krzysztofa Kalinowskiego. Dodat-

fot: „Polska Biega”

W SZTUKACH WALKI
22 maja hala sportowa przy Gimnazjum Miejskim nr 2 stała się świadkiem rozgrywek III
Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki. Organizacją przedsięwzięcia zajęło się Stowarzyszenie

Po uroczystości wręczono
plakaty zasłużonym strażakom,
własnoręcznie
wykonane przez grupę trzy
i czterolatków. Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej
akcji „Polska Biega”, zorganizowanej przez Akademię
Sztuk Walki Taekwon-do.
Udało nam się zająć
pierwsze miejsce w konkurencji Bieg Rodzinny Przedszkolaka. 24 maja
2016 roku gościliśmy w przedszkolu naszych
kochanych rodziców. Śpiewanie piosenek,
recytowanie wierszy oraz tańce małych podopiecznych wymalowały uśmiech na twarzy
zaproszonych gości. Jesteśmy dumni z zaangażowania dzieci w prace przygotowawcze do tego
rodzaju występów. Po raz kolejny pokazali, że nie
straszne im publiczne wystąpienia. Pod koniec
maja wybraliśmy się na wycieczkę do Mińska

Mazowieckiego na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Występy wspaniałych
aktorów okazały się dla dzieci niezapomnianym
przeżyciem.
Z okazji Dnia Dziecka pojechaliśmy do sali
zabaw w Mińsku Mazowieckim. W końcu to najważniejsze święto każdego malucha. A co jeszcze
przed nami… Pogoda za oknem coraz piękniejsza, zatem czas zaprosić kucyki do naszego
ogrodu.
Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Mamy nadzieję, że nasi podopieczni
z chęcią i ogromnym uśmiechem będą wracali
pamięcią do wszystkich wydarzeń. Czego im serdecznie życzymy.

Akademia Sztuk Walki na czele z prezesem Dawidem Matwiejem (VI dan) i Moniką Wtulich (II dan).
Zawody zgromadziły blisko 60 zawodników
z 6 klubów klubów pod przewodnictwem trenerów: Jacka Keslera, Dariusza Wójcickiego,
Adriana Laskowskiego, Kamila Pasika, prowadzących zajęcia w 12 filiach tj.: Tang Soo Do,
Stanisławów, Poświętne, Dobre, Góra Kalwaria, Koreańskie Karate Tang Soo Do - Mińsk
Mazowiecki, Taekwon-do -Dębe Wielkie, Stojadła, Mińsk Mazowiecki TKD, Brzeziny, Brzóze,
Cyganka. Rywalizacja międzyklubowa pozwoliła porównać stopień wyszkolenia zawodników,
jednak najważniejsze jest to, żeby wspólnie cieszyć się ze sportowych zmagań.
Zwycięzcy zostali uhonorowani wyjątkowymi
medalami – specjalnie na tę imprezę wykonano
medale z drewna. Natomiast każdy zawodnik
otrzymał dyplom i drobny upominek.
Poniżej lista zwycięzców*:
UKŁADY TAEKWON-DO ITF
10-10,5 cup - 1. Agata Biernat
9-8,5 cup - 1. Krzysztof Przybysz
7-5 cup - 1. Urszula Kolaszt
4 cup i wyżej - 1. Armik Badalyan
FORMY TANG SOO DO
kat. rocznik 2006-2008 - 1. Bartłomiej Stępień
kat. rocznik 2004-2005 - 1. Natalia Wojtyńska
kat. 9-7 gup - 1. Katarzyna Wierzbicka
SOFT-KICK
rocznik 2010-2009 - 1. Dawid Porębski
rocznik 2008-2007 dziewczynki
1. Natalia Karkosa
rocznik 2008-2007 chłopcy
1. Bartłomiej Stępień
TECHNIKI SPECJALNE TWIMYO AP CHAGI
rocznik 2010-2009 - 1. Dawid Porębski
rocznik 2008-2007 - 1. Bartłomiej Stępień
open -145 cm wzrostu - 1. Michał Cudny
open -155 cm wzrostu - 1. Mateusz Pasik
open -165 cm wzrostu - 1. Martyna Woch
open +165 cm wzrostu dziewczyny
1. Magdalena Gadomska
open +165 cm wzrostu chłopcy
1. Arkadiusz Miszto
TECHNIKI SPECJALNE TWIMYO YOP CHAGI
open -145 cm wzrostu - 1. Michał Cudny
open -155 cm wzrostu - 1. Mateusz Pasik
open -165 cm wzrostu - 1. Martyna Woch
open +165 cm wzrostu dziewczyny
1. Magdalena Gadomska

open +165 cm wzrostu chłopcy
1. Grzegorz Krawczyk
WALKI HOGO-SEMI
rocznik 2006-2004 dziewczyny -35 kg
1. Urszula Kolaszt
rocznik 2006-2004 dziewczyny +35 kg
1. Natalia Wojtyńska
rocznik 2006-2004 chłopcy -45 kg
1. Michał Cudny
rocznik 2006-2004 chłopcy +45 kg
1. Kamil Skowronek
LIGHT-CONTACT
rocznik 2003-2000 chłopcy -50 kg
1. Mateusz Pasik
rocznik 2003-2000 dziewczyny
1. Magdalena Gadomska
rocznik 2003-2000 chłopcy open
1. Grzegorz Krawczyk
Patronat nad Mistrzostwami Mazowsza roztoczył Antoni Jan Tarczyński – starosta powiatu
oraz Marcin Jakubowski - Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki. Jak zawsze, takie zawody to
przede wszystkim ciężka praca sędziów i wolontariuszy, którym także dziękujemy.
Gratulujemy zwycięzcom, jak i wszystkim
zawodnikom, bo najważniejsze to ciągle dążyć
do doskonałości i się nie poddawać.

Danuta Zduńczyk
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”
Marta Kąkol
Sekretarz

SPŁYW KAJAKOWY
28 maja - z okazji długiego weekendu 23-osobowa ekipa dzieci i dorosłych z Akademii Sztuk
Walki udała się na spływ kajakowy rzeką Świder. Wyprawę rozpoczęliśmy w miejscowości
Dobrzyniec, a zakończyliśmy w Woli Karczewskiej. Na szczęście pogoda dopisała i w pełnym
słońcu pokonaliśmy dystans prawie 20 km. Świder okazał się rzeką wymagającą, z wieloma
przeszkodami - powalone drzewa i ogromne
kamienie nie zrobiły wrażenia na ekipie prowadzonej przez Trenera TKD i ratownika WOPR
- Dawida Matwieja.
Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas.
A za rok - kolejny spływ Świdrem - aż do Wisły!
Do zobaczenia na treningach! Taekwon!
Monika Wtulich
Akademia Sztuk Walki

*Pełna lista wyników jest dostępna na stronie
Akademii Sztuk Walki na Facebook’u.
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UCZNIÓW GIMNAZJUM GMINNEOGO
W DĘBEM WIELKIEM
Zakończyła się kolejna edycja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Jak co
roku, było pełno emocji, ale wszystko odbyło się
atmosferze rywalizacji fair play. Zajęliśmy II miejsce, ustępując jedynie uczniom z Dobrego, dzięki
drużynie w składzie: A. Sasin kl. IIc (kapitan), N.
Lesińska kl. IIb, K. Góralska kl. IIb, P. Nowak kl. IIb,
E. Nowak kl. IIc, W. Głuchowska kl. III b, M. Szczygielski kl. Ic, K. Czerwiński kl. Ic, S. Linde kl. Ic, A.
Siporski kl. Ic, K. Pasik kl. Ic oraz ich opiekunce,
pomysłodawczyni i koordynatorce turnieju - p.
Sylwii Potapczuk. Za nami uplasowali się gimnazjaliści z Jakubowa, a IV miejsce zajęli uczniowie
z Gimnazjum nr 2 w Sulejówku. Postanowiliśmy wyróżnić również najlepszą zawodniczkę
turnieju Magdalenę Majchrzyk z Gimnazjum nr
2 w Sulejówku i zawodnika - Michała Szczygielskiego z naszej szkoły.
VII POWIATOWY DWUBÓJ GIMNASTYCZNY
W zmaganiach VII Powiatowego Dwuboju
Gimnastycznego Dziewcząt, odbywających się
w Gimnazjum Miejskim nr 3 w Mińsku Mazowieckim wzięło udział 10 szkół. Dziewczęta
wykonywały układ indywidualny na ścieżce
gimnastycznej oraz dwie piramidy. W pierwszej
konkurencji podziwialiśmy umiejętności Darii
Bielińskiej i Aleksandry Jaworowskiej. Reprezentantki naszego gimnazjum w składzie: W.
Kaczmarek, A. Sasin, K. Kopacz, D. Bielińska, P.
Kozłowska, A. Jaworowska, W. Grądzka oraz A.
Szatańska zajęły III miejsce. Uczennice przygotowywała p. Agata Mika Orłowska.
XV POKOLENIOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
23 i 24 kwietnia w Gimnazjum Miejskim nr 3
w Mińsku Mazowieckim odbył się XV Pokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej. Nasze gimnazjum
reprezentowała drużyna kobiet i mężczyzn. Obie
reprezentacje zajęły 3. miejsce. Drużyna kobiet
wystąpiła w składzie: A. Sasin kl. IIc (kapitan), P.
Nowak kl. IIb, N. Lesińska kl. IIb, K. Góralska kl.
IIb, E. Nowak kl. IIc, W. Głuchowska kl. IIIb, rodzic:
p. Monika Walesiak, trenerzy: p. Agata Mika-Orłowska, p. Sylwia Potapczuk. Oto zaś skład
drużyny mężczyzn: P. Ławecki kl. IId (kapitan),
M. Szczygielski kl. Ic, S. Linde kl. Ic, M. Parol kl.
IIc, J. Bińkiewicz kl. IIIb, M. Chrzanowski kl. IIIb,
rodzice: p. Tomasz Chrzanowski, p. Sławomir
Parol, trener: p. Robert Szumowski.
IV POWIATOWY TURNIEJ NAUKI,
SZTUKI I SPORTU „QUSY 2016”
27 kwietnia braliśmy udział w IV Powiatowym
Turnieju Nauki, Sztuki i Sportu „Qusy 2016”
odbywającym się w Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim. Naszą szkołę
reprezentowali następujący uczniowie: część
humanistyczna – Kinga Woźnica i Natalia Nowak,
część matematyczno-przyrodnicza – Szymon
Okoński i Mateusz Suchocki, część plastyczna Natalia Sobczuk, część sportowa (skok wzwyż)
- Michał Szczygielski, który skoczył 1,45m i minimalnie strącił poprzeczkę na wysokości 1,50m.
Rywalizacja pomiędzy 9 szkołami we wszystkich
konkurencjach była bardzo wyrównana i zacięta.
Zostaliśmy wyróżnieni we wszystkich kategoriach, ponadto nasi kochani kibice zwyciężyli
w kategorii „Najlepsi kibice wśród nas”. Poziom
turnieju był bardzo wysoki, a młodzież wróciła
z licznymi doświadczeniami i satysfakcją oraz
planami na przyszły rok.
MISTRZOSTWA W LEKKOATLETYCE
7 maja w Mińsku Mazowieckim uczniowie
pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego

wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Lekkoatletyce. Są to jedne z najbardziej
wyczekiwanych zawodów sportowych, które
dają możliwość wykazania się wielu uczniom
w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, tj.
8 konkurencji biegowych oraz sztafety 4x100m
i sztafety olimpijskie - tylko dla klas III gimnazjum, konkurencje techniczne: skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą. Nasze gimnazjum reprezentowało 59. uczniów. Wyniki przedstawiają się
następująco:
Złoci medaliści: Wiktoria Głuchowska – bieg
na 100m; Gabriel Ajdacki – bieg na 100m;
Jakub Paska – pchnięcie kulą; Sztafeta 4x100m.
dziewcząt klas I-II w składzie: Aleksandra Sasin,
Aleksandra Jaworowska, Kamila Kopacz, Julia
Saganowska; Sztafeta 4x100m dziewcząt klas
III w składzie: Wiktoria Głuchowska, Weronika
Kaczmarek, Alicja Kaczmarek, Dagmara Bilska;
Sztafeta 4x100m chłopców klas I-II w składzie:
Gabriel Ajdacki, Patryk Chłopik, Jakub Szczepek,
Oskar Wojdyga. Srebrni medaliści: Patryk Chłopik– bieg na 100m; Hubert Gryz – skok w dal;
Aleksandra Sasin – skok w dal. Brązowi medaliści: Anna Sierpińska – bieg na 200m; Weronika
Kaczmarek – skok wzwyż; Karolina Wawer – skok
wzwyż; Jakub Szczepek – skok w dal; Aleksandra
Jaworowska – skok w dal; Miłosz Szwajkowski
– pchnię-cie kulą. Na uznanie i pochwałę zasługują wszyscy, którzy tego dnia walczyli o jak
najlepsze miejsca i wynik. Niestety nie wszystkim się udało i warto wymienić też tych uczniów,
którzy znaleźli się tuż za podium: Natalia Świątek
– skok wzwyż; Lena Jackowicz – skok w dal; Dagmara Bilska – skok w dal; Karol Tkacz – pchnięcie
kulą; Sztafeta 4x100m dziewcząt klas I-II w składzie: Natalia Świątek, Lena Jackowicz, Karolina
Wawer, Wiktoria Piotrkowicz; Sztafeta olimpijska dziewcząt klas III w składzie: 800 m - Agata
Konowrocka, 400 m - Wio-letta Książek, 200 m
- Anna Sierpińska, 100 m - Dorota Konowrocka.
Najlepsi lekkoatleci 23 maja reprezentowali
szkołę oraz powiat miński w Lekkoatletycznych
Zawodach Sportowych Regionu Siedleckiego.
Królowały konkurencje biegowe, w których nasi
uczniowie nie mieli sobie równych. Sztafeta
chłopców klas I – II uplasowała się na bardzo
dobrej V pozycji. Sprinterzy w składzie: Gabriel
Ajdacki, Jakub Szczepek, Patryk Chłopik i Oskar
Wojdyga uzyskali bardzo dobry czas. W indywidualnych konkurencjach najlepiej wypadł
Gabriel Ajdacki. W pierwszym biegu (runda eliminacyjna) na 100 m wywalczył II miejsce z czasem
12,27 sek., przegrywając o 2 setne sekundy
z najlepszym zawodnikiem biegu. W rundzie
finałowej jednak nie dał nikomu najmniejszych
szans, wygrywając pewnie cały konkurs z wy-śmienitym wynikiem 12,11 sek. Druga nasza
sprinterka Wiktoria Głuchowska również stanęła
na podium. W rundzie finałowej po dramatycznej
walce na kilka metrów przed metą, zepchnięta
przez rywalkę nie dała za wygraną. Walcząc do
końca, uplasowała się na bardzo dobrej III pozycji. W innych konkurencjach lekkoatletycznych
nie zdobyliśmy medali, ale i tak zakończyliśmy
zawody sportowe na bardzo dobrych pozycjach.
Naszych lekkoatletów trenowali p. Agata Mika –
Orłowska i p. Paweł Laszuk. Przed nami wakacje,
życzymy wszystkim udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, a absolwentów
szkół podstawowych zachęcamy jeszcze raz, by
skorzystali z naszej oferty edukacyjnej i dołą-czyli do nas 1 września.
Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim
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UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RUDZIE
25 maja 2016 r. drużyna z naszej szkoły wzięła
udział w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych w Siedlcach „Szukamy Talentów
w Środowisku Wiejskim”. Jak zwykle nie brakowało emocji i stresu przedstartowego,
sportowcom sprzyjała doskonała pogoda.
Uczennica kl. V Natalia Sasin zdobyła srebrny
medal w biegu na 600 m, uczeń klasy VI Mikołaj
Jagliński zdobył złoty medal w skoku w dal.
19 maja 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycz-

nych o Puchar Dyrektora S.P. Nr 2 w Mińsku Maz.
Sportowcy rywalizowali: w biegu na 60 m, 200m,
600m, 800m oraz w skoku w dal. Sportowym
zmaganiom towarzyszyło wiele emocji, koledzy kibicowali dodając sił. Osiągnęliśmy sukces:
w skoku w dal - ucz. kl. V Izabela Kobza zdobyła
brązowy medal, ucz. kl. V Natalia Sasin zajęła II
miejsce w biegu na 600m - gratulacje!!! Wszyscy lekkoatleci wrócili do szkoły w znakomitym
nastroju.
Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

POWIATOWA LIGA SIATKÓWKI
17 kwietnia hala sportowa w Dębem Wielkim stała się areną zmagań drużyn ze szczytu
Powiatowej Ligi Siatkówki. Do walki o miano
najlepszej drużyny w naszym powiecie stanęły
cztery zespoły z czołówki I ligi.
W dębskiej hali zagościli gospodarze - KS „Płomień” Dębe Wielkie, GOSIR Mrozy , „Victoria”
Kałuszyn oraz „Superteam” Halinów.
Przy szczelnie wypełnionych trybunach,
po zaciekłych spotkaniach, w których niejednokrotnie o zwycięstwie decydowały pojedyncze
punkty, finalistą tegorocznej edycji została drużyna z Mrozów, na drugiej lokacie uplasował
się zespół gospodarzy, a na najniższym stopniu
podium stanęli zawodnicy z Kałuszyna.
Szczęśliwcy pamiątkowe medale oraz puchary
odbierali z rąk m.in. p. Krzysztofa Radzio - organizatora Powiatowej Ligi Siatkówki, p. Krzysztofa
Kalinowskiego - Wójta Gminy Dębe Wielkie, p.
Dariusza Jaszczuka - Burmistrza Mrozów oraz p.
Mariana Soszyńskiego - Burmistrza Kałuszyna.
Tym sportowym wydarzeniem zakończony
został sezon Siatkarskiej Ligi Powiatowej
2015/2016. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów.
Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza oraz zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych, od
maja tego roku, mieszkańcy naszej Gminy mają
możliwość korzystania z kolejnego już boiska do
piłki plażowej. Znajduje się ono przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej oraz Pedagogów.
W okresie wakacyjnym Zrzeszenie LZS Powiatu
Mińskiego planuje rozegrać turnieju piłki plażowej na który już teraz wszystkich zapraszamy.
Szczegóły wkrótce pojawią się na stronie Gminy
Dębe Wielkie.
Rafał Wtulich

Pełnomocnik Wójta ds. sportu

II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU POWIATU MIŃSKIEGO
– LZS POWIATU MIŃSKIEGO

24 kwietnia 2016 w dębskiej hali sportowej
odbył się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorem
imprezy było Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Mińskiego, którego działalność
po dłuższej przerwie na naszym terenie jest
coraz bardziej widoczna.
Zawody te koordynował p.Rafał Wtulich – sekretarz LZS, który czuwał nad przebiegiem turnieju
wraz z p. Józefem Tkaczykiem – Prezesem SZS
oraz p. Henrykiem Smugą – Prezesem LZS.
Zawody rozpoczęły się od pokazu tanecznego, grupy prowadzonej przez Studio Tańca

„Flash Dance, p. Agnieszki Jurkowskiej, która
na co dzień prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębe Wielkie.
W tym piłkarskim święcie udział wzięło łącznie aż 18 drużyn. W skład zespołów wchodzili
uczniowie szkół z terenu naszego powiatu.
Impreza zgromadziła łącznie ok. 170 zawodników, których zmagania obserwowały pełne
kibiców trybuny.

dokończenie na str.11

SPORT

MAJÓWKA NA SPORTOWO

dokończenie ze str 10
Po raz pierwszy uczestnicy mieli okazje rywalizować aż w pięciu kategoriach: Dzieci ze Szkół
Podstawowych z kl. I-III, Chłopcy ze Szkół
Podstawowych z kl. I-IV, Dziewczęta ze Szkół
Podstawowych oraz Chłopcy z Gimnazjum.
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Dębe Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego, każdy zawodnik
otrzymał pamiątkowy medal. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z poszczególnych
kategorii dodatkowo zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami.
Oryginalną postacią był wesoły Smok
(maskotka Studium Języków Obcych), który
wraz z organizatorami wręczał pamiątkowe trofea najmłodszym zwycięzcom.
Poniżej prezentujemy wyniki:
I. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1. S.P. Górki „FC Górki”
2. S.P. Ruda „Football Academy Ruda”
3. S.P. Dębe Wielkie „Football Academy Dębe
Wielkie”
4. S.P. Mińsk Mazowiecki „ Jedenastka”
5. S.P. Górki „Nieoszlifowane diamenty z Górek

II. Dziewczęta ze Szkół Podstawowych
1. S.P. Wiśniew
2. S.P. Dębe Wielkie „Super Girl”
3. S.P. Górki „Free Style”
III. Chłopcy ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. S.P. Dębe Wielkie „FC Dębe Wielkie”
2. S.P. Wiśniew
3. S.P. Dębe Wielkie „Biuro Art. Team”
4. S.P. Pustelnik
5. S.P. Górki „FC Górki”
6. S.P. Mińsk Maz. „Jedenastka”
7. S.P. Pogorzel
IV. Chłopcy z Gimnazjum
1. Gim. Dębe Wielkie „Popuś i przyjaciele”
2. Gim. Mińsk Mazowiecki nr. 1
3. Gim. Halinów
Zapraszamy na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, który w okresie wakacyjnym
zostanie rozegrany na terenie naszego powiatu.
Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej gminy Dębe Wielkie oraz powiatu
mińskiego.
Rafał Wtulich

Pełnomocnik Wójta ds. sportu

SPORTOWE ŚWIĘTO RODZINY W RUDZIE
5 czerwca 2016 r. na placu przed OSP w Rudzie
było gwarno i wesoło, a działo się tak za sprawa
imprezy zorganizowanej przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Najpierw na scenie pojawiły się dzieci, które
w prezencie dla rodziców: śpiewały, tańczyły,
odgrywały scenki. Były też życzenia i słowa
miłości. Nie zabrakło też spojrzenia na rodzinę
z przymrużeniem oka i żartów. Rodzice mogli się
zrewanżować dzieciom, biorąc udział w licznych,
rodzinnych konkurencjach sportowych. Wiele
emocji wzbudził mecz piłki nożnej: chłopcy: tatusiowie. Kibice mieli problem z dopingowaniem
graczy, bo sędzia (a może selekcjoner?) sprawił, iż bramki chłopców bronił tatuś i odwrotnie.
Zainteresowaniem cieszył się taż rodzinny rzut
do kosza, skok w dal z miejsca i inne. Na zwycięzców czekały medale i nagrody ufundowane

przez Klub Piłkarski „Płomień” i Radę Rodziców.
Ale to nie trofea były tego dnia najważniejsze,
a potężna dawka energii i śmiechu zaserwowana
rodzicom. Poziom endorfin wzrastał lawinowo!
Po zmaganiach można było odpocząć w kawiarence lub w cieniu świerków, jedząc pyszne
kiełbaski, ciasta, lody i inne smakołyki.
Dla miłośników tradycji i historii zorganizowano
Spotkanie Historyczne czyli o Rudzie i okolicach
słów więcej niż kilka. Popołudnie z lokalną historią cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Popłynęły wspomnienia. Szkoda, że czas był nieubłagany.
Dziękujemy sponsorom, organizatorom
i uczestnikom.
Zebrała i opracowała Pani Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

Blisko 40 osób zdecydowało się „na sportowo”
uczcić święto Konstytucji 3 Maja, biorąc udział
w kolejnej już edycji Gminnego Turnieju Tenisa
Stołowego.
Organizatorami tej sportowej imprezy byli: Pani
Katarzyna Gańko – sędzia główny zawodów
(na co dzień instruktor tenisa stołowego w sekcji K.S. „Płomień” Dębe Wielkie) oraz Pan Rafał
Wtulich – Pełnomocnik Wójta Gminy Dębe Wielkie ds. Sportu.
Zawodnicy – mieszkańcy gminy Dębe Wielkie,
rywalizowali w pięciu kategoriach. Na dowód tego,
że tenis stołowy staje się dyscypliną coraz bardziej
popularną w Naszej gminie, po raz drugi rozegrana
została kategoria Kobiet OPEN.
Fundatorem pamiątkowych pucharów był Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Poniżej prezentujemy wyniki rozegranych zawodów:
I. Szkoła Podstawowa, dzieci kl. I-III
1. Adrian Kołak
2. Szymon Ostrowski
3. Kacper Rowiński
II. Szkoła Podstawowa, chłopcy kl. IV-VI
1. Krzysztof Bątruk
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2. Oliwier Makowski
3. Piotr Kanclerz
III. Gimnazjum
1. Krzysztof Bątruk
2. Karol Szymczuk
3. Dawid Ostrowski
IV. Kobiety OPEN
1. Anna Paska
2. Dorota Wieczorek
3. Agnieszka Paska
V. Mężczyźni OPEN
1. Paweł Bątruk
2. Mariusz Maciołek
3. Piwek Patryk
Już teraz wszystkich mieszkańców powiatu
Mińskiego zapraszamy do udział w Cyklu Powiatowych Turniejów Tenisa Stołowego, który
odbędzie się: 24 września, 22 października,
19 listopada, 10 grudnia w hali sportowej przy
Zespole Szkół w Dębem Wielkim.
Rafał Wtulich

Pełnomocnik Wójta ds. sportu

ROZGRYWKI W TENISIE STOŁOWYM
W RAMACH POWIATOWYCH IGRZYSK SAMORZĄDOWCÓW
14 maja w hali sportowej w Dębem Wielkim,
odbył się kolejny Turniej Tenisa Stołowego. Tym
razem naprzeciwko siebie stanęli pracownicy
samorządów z terenu powiatu mińskiego, którzy
rywalizowali w ramach „XVII Edycji Powiatowych
Igrzysk Samorządowców”.
Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach:
Mężczyzn OPEN oraz Kobiet OPEN. Łącznie
wystartowało 13 osób, reprezentujących m. in.
gminę Dębe Wielkie, miasto Halinów, powiat
miński, miasto Mińsk Mazowiecki, gminę
Cegłów, Dobre oraz Jakubów.
Zawody otworzył Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie. Nad sprawnym
przebiegiem turnieju czuwali: Katarzyna Gańko
(instruktorka tenisa stołowego sekcji KS Płomień
Dębe Wlk.) oraz Rafał Wtulich (Pełnomocnik
Wójta ds. sportu).

Pamiątkowe puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii
wręczone na finale igrzysk, który odbędzie się
końcem czerwca w Siennicy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału
w zawodach. Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
I. Mężczyźni OPEN
1. Wtulich Rafał Gmina Dębe Wielkie
2. Dębkowski Przemysław Gmina Cegłów
3. Wieczorek Piotr Powiat Mińsk Mazowiecki
II. Kobiety OPEN
1. Gańko Katarzyna Gmina Dębe Wielkie
2. Żytkowska Joanna Gmina Jakubów
3. Pietrzyk Elżbieta
Rafał Wtulich

Pełnomocnik Wójta ds. sportu

fot: Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM

Rok szkolny powoli dobiega końca, a pogoda
za oknem coraz bardziej przypomina nam
o zbliżających się wakacjach. Ostatnie dwa miesiące upłynęły nam bardzo szybko.
TYDZIEŃ ZIEMI
W dniach 18 – 22 kwietnia po raz kolejny
pochyliliśmy się nad tematyką proekologiczną
i w ramach Tygodnia Ziemi odbyło się szereg
akcji mających na celu rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Aby wyjątkowo
zaznaczyć ten czas Tydzień Ziemi stał się tygodniem kolorów: zielonego, żółtego, brązowego,
pomarańczowego i niebieskiego. Podczas tych
dni uczniowie wykonywali prace dotyczące
ochrony środowiska, sprzątali okolice szkoły,
przynosili sadzonki kwiatów, przygotowywali
zdrowe sałatki i kanapki oraz brali udział w apelu
z okazji Dnia Ziemi. Kwiecień to miesiąc, w którym w naszej szkole organizowanych jest wiele
akcji mających na celu kształtowanie wiedzy
i świadomości przyrodniczej. Jest to również
czas, kiedy to wszystkie szkoły naszego powiatu
stają do walki o tytuł najlepszego przyrodnika już w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu
Przyrodniczego organizowanego przez naszą
placówkę. W tym roku szkolny etap konkursu
odbył się 15 kwietnia i wzięło w nim udział 27
uczniów z klas IV-VI. Uczniowie rozwiązywali
test, a dwie najlepsze osoby: Andżelika Chrzanowska i Patrycja Szczepanik reprezentowały
nas w finale konkursu, który miał miejsce 18
kwietnia i w którym wyróżnienie otrzymała
Patrycja Szczepanik. Uczniowie z naszej
świetlicy zostali zaproszeni do udziału w Integracyjnych Warsztatach Muzycznych w ramach
kampanii społecznej „Nasz Wspólny Świat” oraz
IV Powiatowych Obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych i Światowego Dnia Zespołu Downa.
Każdy zespół przygotowywał prezentację artystyczną (taniec, śpiew, gra na instrumentach),
do której podczas warsztatów 5 kwietnia włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Ignacowie. My zaproponowaliśmy taniec do
piosenki „Sokoły”. Wykorzystaliśmy kolorowe
chustki i instrumenty. Praca nad występem
sprawiła dużo radości wszystkim dzieciom.
Serdeczna atmosfera i inspirowanie do twórczych działań a przede wszystkim bycie ze sobą
zdecydowało o sukcesie tego działania. Spotkanie wszystkich uczestników warsztatów
i prezentacja efektów wspólnej pracy odbyła
się 12 kwietnia w Ignacowie. Dzieci otrzymały
dyplomy, koszulki i nagrody rzeczowe. Natomiast spotkanie podsumowujące Powiatowe
Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyło
się 28 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu oprócz
występów integracyjnych zespołów muzycznych
wzięli udział goście specjalni: aktorka Ewa Błaszczyk, kompozytor i wokalista Tadeusz Woźniak,
Jolanta Majchrzak, Filip Aleksander Woźniak
oraz kompozytor Andrzej „e-moll” Kowalczyk.
Były to niezapomniane warsztaty i cieszymy się,
że mogliśmy w nich uczestniczyć. Uczniowie klas
trzecich w ramach zajęć dodatkowych z języka
angielskiego napisali list do Papieża Franciszka.
Z niecierpliwością oczekiwali na odpowiedź.
Po około dwóch tygodniach list prosto
z Watykanu dotarł do nas. W liście Papież bardzo
serdecznie dziękuje za pozdrowienia i zaproszenie jakie dzieci skierowały do niego. Ojciec
Święty zapewnił o swojej modlitwie za uczniów
i nauczycieli i przesłał swoje błogosławieństwo.
List w imieniu Ojca Świętego podpisał Monsignor Paolo Borgia. Nasza szkoła bierze udział

w akcji charytatywnej „Kilometry Caritas”. Układamy jak najdłuższy ciąg z 1 zł, aby zebrać środki
finansowe na działalność charytatywną diecezjalnych Caritas w całej Polsce. W dniach 8-15
maja odbyła się XIII edycja programu „Tydzień
Bibliotek”. Jego głównym celem było podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło
Tygodnia Bibliotek 2016 brzmiało „Biblioteka
inspiruje”. Zorganizowaliśmy wystawy podsumowujące projekty: klasy 1-3 „Książki czytają
i polecają”, kl. 4-6 „Podróże z książką”, oraz
KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI. 30 maja
w naszej szkole odbył się koncert zespołu „Limbos”. Muzycy zaprezentowali uczniom rozmaite
gatunki muzyczne tj. jazz, blues oraz rock. Znane
piosenki poprawiły samopoczucie i wprowadziły w taneczny nastrój do końca dnia. Oprócz
wiedzy muzycznej, przekazywanej przez prowadzącego, spotkania te są okazją do doskonałej
zabawy w rytmie muzyki rozrywkowej.
REKORD GUINNESSA
6778 uczestników – to nowy Rekord Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego
śniadania, ustanowiony w ramach programu
Śniadanie Daje Moc. Ten niesamowity wyczyn
należy do polskich uczniów ze szkół podstawowych, które 6 listopada 2015 roku pokazały
całemu światu swój ogromny entuzjazm dla
zdrowego odżywiania i codziennego jedzenia
śniadania. Komisja Rekordów Guinnessa w Wielkiej Brytanii oficjalnie potwierdziła ustanowienie
nowego światowego rekordu, a polski wynik
jest lepszy od poprzedniego o 444 uczestników!
5 maja uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej i wzięli udział w ustanowieniu Rekordu Polski
„Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza”. W sali gimnastycznej zgromadziło się
213 uczniów klas III-VI wraz z opiekunami biorących udział w próbie. Świadkiem próby bicia
Rekordu Polski był Wójt Gminy Dębe Wielkie p.
Krzysztof Kalinowski. Próbę obserwowali również nauczyciele. Wydarzenie rozpoczęło się
na znak gwizdka o godzinie 10.00. Zadaniem
uczestników było wspólne, głośne przeczytanie fragmentu „Potopu”, (rozdz. VII) Henryka
Sienkiewicza. Wszystkie dzieci oraz niektórzy
nauczyciele czytali z wielkim zapałem. Fragment udało się przeczytać w ciągu 2 minut i 10
sekund 53/100 sekundy. Całe wydarzenie było
nagrywane i fotografowane. Potem wszyscy
uczestnicy własnoręcznie podpisali się na liście
obecności.
Tego samego dnia odbył się apel z okazji
225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przedstawienie przygotowała klasa Vc z wychowawcą p. Emilią Alaba. Z tej okazji p. Krzysztofa
Reka - dyrektora naszej szkoły, p. wicedyrektor
Agnieszkę Wojdę oraz goszczącego u nas na tę
okoliczność Wójta Gminy p. Krzysztofa Kalinowskiego i wszystkich uczniów odwiedziły postacie
z XVIII wiecznej galerii sław. Barwny spektakl
uświetniły same znakomitości: caryca Katarzyna – władczyni Rosji, Król Prus Fryderyk
oraz Cesarz Austrii Franciszek Józef, a także Polscy bohaterowie Konstytucji Majowej, jak: król
Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj,
Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. W realia
XVIII wiecznej Polski, ze swoim tradycyjnym
wdziękiem, wprowadzał wszystkich Bogusław
Wołoszański prezentując kolejny odcinek Sensacji XVIII wieku. Piękne stroje z epoki, wiarygodne
sceny i wzruszające tradycyjne, patriotyczne pie-
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śni w wykonaniu szkolnego chóru pod batutą
p. Doroty Późnieckiej, domykały wszystko
w spójną całość i tylko nostalgiczna piosenka
Jana Pietrzaka: „Żeby Polska była Polską…”
przywróciła nas do rzeczywistości, w której to
my musimy dać wyraz swojego patriotyzmu
godnie prezentując symbole narodowe, znając historię naszej ojczyzny i co najważniejsze
przestrzegając praw w niej panujących i swoich obowiązków. 16 marca dzieci z oddziałów
przedszkolnych wzięły udział w spotkaniu autorskim organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dębem Wielkim. Gościem spotkania
był autor serii książek dla dzieci o Panu Kuleczce
i Wesołym Ryjku, p. Wojciech Widłak. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowieści
autora o pomysłach na powstawanie książek,
podawały swoje własne, miały możliwość obejrzeć pacynki przedstawiające postacie Pana
Kuleczki i Wesołego Ryjka. Nie zabrakło również ciekawej rozmowy o książkach. Pod koniec
spotkania każde dziecko miało możliwość
zakupu wybranej książki z dedykacją i autografem pisarza. Po powrocie do przedszkola
dzieci wykonały rysunki, które można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębe
Wielkim. 13 maja uczniowie klas pierwszych
uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Zofią Stanecką. Spotkanie zostało zorganizowane w sali
multimedialnej OSP przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dębem Wielkim. Mimo wczesnej
pory uczniowie byli bardzo podekscytowani
możliwością spotkania z pisarką wielu bajek
i opowiadań dla dzieci. Dla wielu uczniów było
to spotkanie z autorką ich ulubionej serii książek
o Basi. Zofia Stanecka w ciekawie prowadzonej
rozmowie okraszonej sporą porcją rysunków
przekazała najmłodszym uczniom naszej szkoły
wiele cennych informacji o procesie powstawania książki i ludziach, którzy ją współtworzą. Poza
tym mówiła o tym, skąd czerpie pomysły i jak
wygląda jej codzienna praca. Autorka pokazała
uczniom, że nasz umysł to taki garnek, do którego
trafiają różne pomysły, wspomnienia, zapachy
i tym podobne rzeczy, które jak wymieszamy
kształtują nasze postrzeganie świata. Na koniec
pani Zosia zaspokoiła ciekawość dzieci i wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania.
Spotkanie zakończyło się długą kolejką po zakup
książek z dedykacją i autografem autorki. Jednakże oczekiwanie na autograf nie było nudne,
gdyż wspólnie z panią Marzanną Góralską dzieci
śpiewały i tańczyły. Wizyta upłynęła w ciepłej atmosferze. Uczniowie klas IV-VI udali się
do Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie, gdzie uczestniczyli w warsztatach i mieli
niepowtarzalną okazję wizyty w prawdziwym
laboratorium biologii molekularnej. Tam na terenie profesjonalnie wyposażonego laboratorium

samodzielnie wykonywali
doświadczenia,
poznawali nowoczesne metody
badawcze i osiągnięcia
współczesnejbiologii.Dzięki
tym warsztatom uczniowie otrzymali odpowiedzi
na takie pytania jak: Czy
DNA można zobaczyć gołym
okiem?, Co to jest odczyn
roztworu? Jakie pH mają
substancje z życia codziennego?, Dlaczego rośliny
są zielone? Czy możemy
je nazwać fabrykami słodyczy? Które produkty
zawierają najwięcej skrobi?
Aby zapobiegać agresji wśród dzieci i młodzieży
odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV-VI, podczas których dzieci dowiedziały się co to jest
agresja i jakie skutki wywołują zachowania agresywne. Po tych warsztatach potrafiły określić,
które zachowania są właściwe, a które nie, wiedziały, jak zachować się, gdy jest się świadkiem
przemocy, rozpoznawać uczucia przeżywane
w różnych sytuacjach oraz je nazywać. Poznali
również sposoby radzenia sobie z agresją.
WYCIECZKA
DO MUZEUM ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH
12 kwietnia uczniowie klas pierwszych pojechali
na wycieczkę do Muzeum Łazienek Królewskich.
Łazienki zachwyciły nas nie tylko klasycystyczną architekturą, ale i bajecznymi ogrodami.
Największą furorę zrobił Pałac na wodzie.
W szczególności nie sam budynek, a to co
znajdowało się przed nim: kaczki zwane mandarynkami i przepiękne pawie. Jak się okazało są
one stworzone do gwiazdorstwa. Chętnie pozowały do zdjęć. Udało się nawet jednego z pawi
nakłonić do rozłożenia ogona. Po podziwianiu
pawi przyszła pora na grę terenową. Ogromną
przyjemność sprawiło nam karmienie zwinnych, oswojonych wiewiórek. Lekko zmęczeni,
ale zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną
do domu. 25 maja odbyła się wycieczka szkolna
klas IIb i IId. Pierwszym punktem programu
była wizyta u światowej sławy artystki Małgorzaty Pepłowskiej, we wsi Ruchna. Tam dzieci
gościły w pracowni artystycznej. Zapoznały
się z wyglądem krosna, obejrzały tkane przez
artystkę, unikalne dywany dwuosnowe. Jednak
zasadniczym elementem wizyty były warsztaty
tworzenia kwiatów z bibuły. Uczniowie obejrzeli
jak wykonuje się taki kwiat, następnie postępując według instrukcji artystki oraz korzystając
niekiedy z jej drobnej pomocy, oraz pomocy
swoich opiekunów wykonały piękne bukiety
bibułowych kwiatów, które miały być prezentem z okazji Dnia Matki. Ze wsi Ruchna dzieci
pojechały do Suchej, gdzie znajduje się skansen. Tam zwiedziły drewniany, modrzewiowy
dworek z 1743 roku. Zapoznały się z warunkami,
w jakich dawniej żyła bogata szlachta. Doskonale
odpowiadali na pytania, dotyczące sprzętów
codziennego użytku z dawnych czasów. Dobrze
je rozpoznawali i przyporządkowywali im funkcje. Wykazali się przy tym pomysłowością
i kreatywnością. Następnie, zwiedzili chaty
chłopskie. Trafnie zauważyli różnice pomiędzy
wyglądem domostwa ludzi bogatych i biednych oraz potrafili wskazać przyczyny różnic
w sposobie zamieszkania ludzi z różnych warstw
społecznych.
dokończenie na str. 13
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Umiejętności te wykazali podczas spontanicznej rozmowy z panią przewodnik, która oprócz
opowiadania o zasobach skansenu, kierowała też wiele pytań do zwiedzających dzieci.
Uczniowie podczas wycieczki byli bardzo zainteresowani, chętnie brali udział w warsztatach
artystycznych, oraz z zaciekawieniem zwiedzali
skansen. Do szkoły wrócili w bardzo dobrych
nastrojach.
KONKURSY, KONKURSY, KONKURSY
28 kwietnia w naszej szkole odbył się finał Gminnego Konkursu Plastyczno-Recytatorskiego pt.
„POLSKA MOJA OJCZYZNA”. Celem konkursu było

rozwijanie wyobraźni plastycznej, kształtowanie wśród najmłodszych postaw patriotycznych,
upowszechnienie wśród najmłodszych piękna
mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej
i kultury żywego słowa. Konkurs przygotowały
i przeprowadziły: p. Paulina Goebel, p. Marzanna
Góralska, p. Magdalena Izdebska i p. Wioleta
Szczęsna. Laureatami konkursu plastycznego
zostali: II miejsce: Klaudia Chróścik kl. „0”, III
miejsce: Maja Wolska kl. 1, Wyróżnienie: Julia
Wysocka kl. „0”. Laureatami konkursu recytatorskiego zostali: I miejsce: Franciszek Pudło kl. 3,
Wyróżnienie: Amelia Gryz kl. 2.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
WARSZTATY W SZKOLE

3.04.2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty, uczniowie klas 0-3 dowiedzieli się, jakie
emocje kierują ich działaniem, jak powinni
sobie radzić z negatywnymi emocjami i jak żyć
w zgodzie z rówieśnikami. Uczniowie klas 4-6
mieli warsztaty na temat wulgaryzmów, prowadzący szkolenie wskazał na właściwe i rozsądne
korzystanie zasobów języka. Dzieci z zainteresowaniem słuchały prowadzącego szkolenia
i aktywnie uczestniczyły w warsztatach.
TEATRZYK „RUBINOWY KSIĄŻĘ”
11.04.2016r. dzieci obejrzały spektakl „Rubinowy książę”, poznały losy Fatimy, która
w niezwykły sposób zostaje żoną Rubinowego
Księcia. Przez swoje wścibstwo traci ukochanego, odzyskuje go, ale musi obiecać Królowi
Wód – ojcu Księcia, że zmieni swoje postępowanie. Przedstawienie teatralne zapewniło
dzieciom dobrą zabawę, orientalna muzyka,
piękne i barwne kostiumy aktorów wprowadziły
dzieci w baśniową atmosferę.

nej, pozostali zajęli się zabawami stolikowymi.
Wszyscy chociaż zmęczeni, zadowoleni
i z uśmiechem wracali do domów, na pewno
biwakowanie w szkole pozostanie na długo
w ich pamięci.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. było
niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polski.
Wprowadzała prawa dla obywateli, znosiła
liberum veto, była bezkrwawym przewrotem
ustrojowym, stała się symbolem odrodzenia
dla kraju. Dla upamiętnienia tej ważnej daty
w historii Polski w naszej szkole 29 kwietnia
2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
klas IV-VI pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej
przygotowali wspólną lekcję historii o patriotycznej wymowie. Zaprezentowali w partiach
narratorskich, utworach lirycznych ważny
dla Polaków moment, przybliżyli okoliczności uchwalenia drugiej na świecie i pierwszej
w Europie ustawy rządowej – Konstytucji 3
Maja. Przypomnieli o wartościach, jakie wprowadzała. Swój występ wzbogacili pięknymi
pieśniami patriotycznymi, przypominającymi
o ojczyźnie, poświęceniu, ofierze żołnierzy i prostych ludzi złożonej dla ratowania kraju. Dzięki
takim lekcjom młodzi ludzie uczą się okazywać
swój patriotyzm i oddają cześć dla historii naszej
ojczyzny. Za przygotowanie dekoracji dziękujemy p. K. Bucie.

BIWAK W SZKOLE
Za zgodą rodziców w dwudniowym biwaku
22-23 kwietnia 2016 r. brali udział uczniowie klas
IV-VI. Opiekę nad nimi sprawowały Pani Karolina
Buta i Pani Monika Małopolska. Biwak rozpoczął
się od zbiórki o godz. 17.30, po zakwaterowaniu
uczniów w poszczególnych salach szkoły, p. K.
Buta zapoznała uczestników biwaku z regulaminem zasad bezpieczeństwa obowiązującym
w czasie biwaku.
Następnie uczniowie wraz z opiekunkami marszowym krokiem udali się w stronę pobliskiego
lasu do Choszczówki Dębskiej. Podzieleni
na dwie grupy zaczęli rywalizację w podchodach.
Przy zabawie nie zabrakło fantazji, wyobraźnia podsuwała dzieciom różne pomysły, dzieci
mocno się zaangażowały w wykonywanie
zadań, wszystkim dopisywały humory. Kolejnym
punktem programu była dyskoteka. Po godz. 22
wszyscy zajadali się pizzą. W czasie ciszy nocnej uczestnicy biwaku niechętnie udawali się
na spoczynek, dzieci wspólnie rozmawiały, oglądały filmy, bawiły się w chowanego.
Następnego dnia bardzo wcześnie po porannej
toalecie i śniadaniu uczestnicy biwaku wyszli
na boisko szkolne, by rozegrać mecz piłki noż-

fot: Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

KONCERT GRUPY LIMBOS
25.05.2016 r. uczniowie byli uczestnikami występu
grupy muzycznej Limbos, koncert zatytułowany
„Perełki muzycznego oceanu” prowadził pan Wiesław Miadziółko, który wspaniale złączył edukację
i zabawę. Grupa zaprezentowała kilka przykładów
muzyki instrumentalnej. Wokalista Leszek Kowalik
zaśpiewał utwory bliskie dzieciom, m.in. „Zielone
ufoludki”, „Cztery zielone słonie”, „Do zakochania
jeden krok”, „Kamień z napisem Love”. Koncert był
oderwaniem od codziennych obowiązków, dzieci
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały utworów,
z chęcią włączyły się do śpiewu i zabawy.

26 kwietnia dwóch uczniów z naszej szkoły
- Piotr i Wojciech Nowak reprezentowało
nas w Integracyjnym Konkursie „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana”,
którego organizatorem było Stowarzyszenie
„Koniczynka” i Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie. Piotr Nowak zdobył I miejsce, a jego brat
Wojtek zajął II miejsce.
4 marca uczeń klasy IVa Wojciech Nowak zdobył II miejsce reprezentując naszą szkołę w VII
Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej
Poezji i Prozy. Mając na uwadze zainteresowanie uczniów poszerzaniem umiejętności z języka
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angielskiego zorganizowano Szkolne Dyktando
Angielskie. Odbyło się 9 maja i było przeznaczone
dla uczniów klas IV-VI. Zgłosiło się 18 ochotników.
Uczestnicy mieli za zadanie napisać ze słuchu
krótki tekst czytany przez nauczyciela. Laureaci:
I miejsce Julita Piotrkowicz klasa VIa, II miejsce
Maria Koźlak klasa VIa, III miejsce Julia Kamińska
klasa Vc i Magda Puła klasa VIb. Chłopcy zajęli III
miejsce w zawodach gry w siatkówkę
Zebrała i opracowała Julita Winiarek-Cyran.
Zespół Szkół w Dębem Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
To nie do wiary, to muszą być jakieś czary!
Czas przyspieszył. Poniedziałek od piątku dzieli
tylko okamgnienie. Świadkami takiego niezwykłego zjawiska są uczniowie i pracownicy
szkoły w Rudzie. Dzieje się tak dużo, że nie ma
czasu na marudzenie i lenistwo. Koniec roku
szkolnego zbliża się wielkimi krokami, więc...
kartkówka goni kartkówkę, a sprawdziany depczą po piętach licznym testom. Uczyć się trzeba!
Myśl o wakacjach dodaje sił, a rodzice przypominają o zawartych na początku roku umowach
i kontraktach. Szóstoklasiści poznali wyniki
testów kompetencji. gratulacje należą się Marcinowi Chłopikowi (100% z jęz. polskiego )
i Bartkowi Przybyszowi(100% z jęz. angielskiego).

Kontynuujemy Dzień Dobrego Słowa, starając się być miłymi nie tylko 13 dnia każdego
miesiąca, ale codziennie. Dzieci wiedzą też,
że „biblioteka to dobre miejsce dla człowieka”
i zaglądają tam często. Jedni wypożyczają,
inni czytają i przeglądają książki i czasopisma
na miejscu. Świetlica też tętni życiem.

WYCIECZKI I WYJAZDY TEŻ UCZĄ
Zdobywać wiedzę i umiejętności można
w różny sposób. Nasi uczniowie bardzo lubią
dowiadywać się nowych rzeczy podczas wyjazdów. W maju i czerwcu odkrywali tajemnice
przyrody na Farmie Iluzji, odwiedzili Muzeum
Techniki oraz obejrzeli spektakl „Wakacje Mikołajka” , przeżyli też słodką przygodę w fabryce
czekolady i zwiedzili Stadion Narodowy. Musical
„O dwóch takich, co ukradli księżyc” zachwycił
wszystkich, którzy zdecydowali się na wyjazd do
teatru Rampa. Przygody niesfornych bliźniaków
długo stanowiły temat rozmów, a piosenki ze
spektaklu rozbrzmiewały w całej szkole. Bajkowa
Kraina nie ma tajemnic przed naszymi przedszkolakami, zajrzeli w każdy kącik i skorzystali
z wszystkich atrakcji, które oferuje ta sala zabaw.
Maluchy niecierpliwie oczekują wizyty w Magicznych Ogrodach, licząc na niezwykłe przeżycia
i wrażenia. Starsi uczniowie popróbują swoich sił
we wspinaczce, odkrywając uroki Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Już wkrótce. podczas
lekcji w kinie poznamy tajniki języka reklamy
i obejrzymy film pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Szóstoklasiści sprawdzą, co się dzieje w szkole nocą.
Niech drżą błędziarze, bo podobno nocą wychodzą wszystkie koszmarne błędy ortograficzne
i językowe i straszą autorów!
Nie zapomnieliśmy o majowym Święcie Polskiej Niezapominajki. Na szkolnych rabatkach
dzieci zasadziły te piękne kwiatki.

Wzięliśmy udział w akcji „Cała Polska biega”.
fot: Zwycięzcy biegów w poszczególnych kategoriach

NASZE SUKCESY
- W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” Piotr Seroczyński uzyskał najwyższy
wynik w szkole i otrzymał wyróżnienie.
- 9 maja 2016r. drużyna w składzie Aleksandra
Ciszkowska, Magda Linde, Bartłomiej Przybysz, Mateusz Strzałek reprezentowała naszą
szkołę w finale powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym zdobywając III miejsce. Warunkiem
udziału w finale było wykazanie się wiedzą teoretyczną dotyczącą zasad i przepisów o ruchu
pieszych i rowerzystów, znaków drogowych
i sytuacji w ruchu drogowym. Nasza drużyna
znalazła się w pierwszej piątce szkół podstawowych powiatu mińskiego i zakwalifikowała się do
finału, w którym musiała wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy medycznej
i umiejętnością bezpiecznego pokonywania
rowerowego toru przeszkód oraz znajomością
przepisów ruchu drogowego.
- 11 maja 2016 r. nasza szkoła po raz czwarty
wzięła udział w konkursie „Policjanci są wśród
nas”. W etapie rejonowym w Mińsku Mazowieckim, reprezentowała nas drużyna w składzie:
Maciej Jagliński – kl. IV, Natalia Sasin - kl V,
Mikołaj Jagliński – kl. VI. Zajęliśmy IV miejsce
(w konkursie rywalizowało 18 drużyn).

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

Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
fot: Klasa IIa gotowa do pracy w ogrodzie

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
„WITAJ MAJ, PIĘKNY MAJ!”
Tymi słowy przywitaliśmy początek maja, a co się
z nim wiąże 225. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uczniowie ubrani na galowo, z przypiętymi kotylionami wraz ze swymi wychowawcami
w klasach śpiewali pieśni patriotyczne związane
z 3 Maja, a także poznali okoliczności uchwalenia konstytucji. Z kolei 9 maja obchodziliśmy
Dzień Europy- Samorząd Uczniowski przygotował ciekawe atrakcje. Każda z klas losowała jedno
państwo europejskie, po to, by ubrać się w barwy
jego flagi. Mieliśmy kolory hiszpańskiej Corridy,
eleganckiej Francji, zapachniało włoską pizzą
i nie zabrakło także barw ojczystych biało- czerwonych. W maju zakończyliśmy także zbiórkę
makulatury, łącznie udało się zebrać nie lada
ciężar, bo aż 3622 kg. To naprawdę imponująca
liczba, a nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli. Pieniądze zarobione na makulaturze zostały
przeznaczone na ufundowanie nagrody głównej
w loterii fantowej, jaką jest rower miejski.
NASZE TROFEA
Od niedawna każdy kto wejdzie do naszej szkoły
natknie się na gablotę z trofeami i statuetkami,
jakie nasi uczniowie zdobyli w zawodach sportowych. Jest ich niemało, a będzie jeszcze więcej.
ZDROWO JEMY!
Od marca realizujemy projekt „Warzywa
i owoce w szkole”- do rąk naszych uczniów trafiają pyszne marchewki, pomidorki, jabłka,
rzodkiewki. Jednak nie tylko w taki sposób
promujemy zdrowe odżywianie. W klasie
I uczniowie wraz z wychowawcą przygotowali
pyszne i zdrowe kanapki, którymi poczęstowano
niemal cała szkolę, zaś szóstoklasiści uczyli się

pochwalić III miejscem.

przyrządzać na lekcji zajęć technicznych zdrowe
soki i przekąski. Mniam!

ŚWIĘTO STRAŻAKA, DZIEŃ RODZINY

KONKURSY TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Miesiąc maj obfitował w szereg konkursów. I tak
kolejno za nami: Konkurs Plastyczno – Recytatorski Polska Moja Ojczyzna, w którym uczennice
klasy „0” otrzymały: I miejsce- Amelia Kąkol
i wyróżnienie dla Oli Misztalskiej. W konkursie recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego
o finał powalczyła Sara Westerlich (kl. I), z kolei
Małgorzata Krzyżewska (IV) zmierzyła się z trudnym do recytacji utworem – bajką I. Krasickiego
„Przyjaciele” w konkursie recytatorskim jednego
wiersza w Kałuszynie. Nasze dziewczęta, choć
nie stanęły na podium, pięknie się zaprezentowały szerokiej publiczności i jury. Są wśród
naszych uczniów także chodzące omnibusy.
Jakub Mazaj z klasy III zdobył IV miejsce w konkursie Omnibus, z kolei klasy IV-VI reprezentował
Kacper Borkowski.
W DROGĘ!
Piękna pogoda za oknami sprzyja wycieczkom.
Klasa III udała się 17 maja na wycieczkę do Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w otoczonym
Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym Loretto,
z kolei klasy IV-VI 24 maja zwiedziły Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze, k. Ciechanowa. To
niezwykle malowniczo położony kompleks pałacowo – parkowy poświęcony życiu i twórczości
Zygmunta Krasińskiego. Wysłuchaliśmy tam ciekawej lekcji muzealnej pt. „Zabawy i zabawki
Zygmunta Krasińskiego” a nasi uczniowie mogli
własnoręcznie zrobić zabawki z balonów i mąki
ziemniaczanej. Najmłodsi także wybrali się
w drogę, 25 maja dzieci z przedszkola i oddziału

fot: Pierwszaki obchodzą Dzień Europy

przedszkolnego poznały „Tajemniczy świat
krasnali” – taki tytuł nosił spektakl w Mińsku
Mazowieckim, po zakończeniu którego milusińscy udali się plac zabaw. Pamiętaliśmy
także o naszym patronie, przy okazji pobytu
w Mińsku Mazowieckim najmłodsi złożyli kwiaty
pod pomnikiem poświęconym harcerzom z Szarych Szeregów. 30 maja Rada Rodziców przy
naszej szkole zorganizowała wyprawę do Wioski
Indiańskiej w ramach Dnia Dziecka. Było ognisko, kiełbaski i moc ruchomych atrakcji! Za nami
także Gminna Spartakiada, która odbyła się 31
maja w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, możemy się

8 maja zebraliśmy się całą społecznością
szkolną na Obchodach Gminnego Dnia
Strażaka w budynku OSP w Górkach.
Po uroczystej mszy św., apelu strażaka
nasi uczniowie zaprezentowali bogatą
część artystyczną: występy wokalne
uczniów Małego Przedszkola, klasy I,
a także taniec Belgijka w wykonaniu piąto- i szóstoklasistów. Z kolei 4 czerwca uczciliśmy Dzień
Matki i Dzień Ojca- dużą uroczystością w naszej
szkole. Były rozgrywki sportowe, kącik kosmetyczny, warsztaty plastyczne, loteria fantowa,
występy artystyczne uczniów będące podziękowaniem wszystkim mamom i tatom za to,
że są. Dzień Rodziny w naszej szkole staje się już
coroczną tradycją.
CO PRZED NAMI?
Oczywiście upragnione wakacje i letni odpoczynek, nim to jednak nastąpi uczniowie klasy
szóstej udadzą się na pożegnalną wycieczkę
rowerową. A tymczasem nucimy pod nosem:
„Już za parę dni,
Za dni parę…”

Zebrała i opracowała
Katarzyna Wolska
Nauczyciel
języka polskiego
Szkoły Podstawowej
w Górkach
fot: Poszukiwacze złota w Wiosce Indiańskiej.

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
Jeszcze nie tak dawno inaugurowaliśmy rok
szkolny, a już czekamy na wyniki egzaminu gimnazjalnego. Za nami zapowiadane wcześniej
warsztaty dla młodzieży z zakresu pierwszej
pomocy oraz prelekcje profilaktyczne, a także
spotkanie dla rodziców na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.
GIMNAZJADA
1 czerwca odbyła się Gimnazjada, czyli szkolne
zawody sportowe w rocznicę nadania szkole
sztandaru i imienia Bohaterów Powstania Listopadowego. Trwają gorące przygotowania do
zakończenia roku i pożegnania kolejnego rocznika absolwentów, którzy opuszczą naszą szkołę,
m. in. „krokiem poloneza”, dzięki żmudnym, ale
przecież owocnym lekcjom tańca prowadzonym
przez p. Dorotę Późniecką. Trudno wyobrazić sobie jego brak w wykonaniu naszych
trzecioklasistów, skoro tak bardzo podobał się
wszystkim widzom w roku ubiegłym, a także
i samym uczniom, którzy mogli zaprezentować
się w pełnej krasie i zademonstrować umiejętności taneczne.
23 kwietnia w naszych progach powitaliśmy szóstoklasistów, być może przyszłych
uczniów naszego gimnazjum oraz ich rodziców.
Na początku dyrekcja przedstawiła ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny: planowane
jest utworzenie klasy językowej, matematyczno
– przyrodniczej oraz dwóch klas ogólnych. W krótkim wystąpieniu nie zabrakło również informacji
na temat atutów naszego gimnazjum, sukcesów
dydaktycznych oraz sportowych, a także informacji na temat stypendystów. Na początku

goście obejrzeli występ grupy przygotowanej
przez p. Dorotę Późniecką. Gimnazjaliści oczarowali młodszych kolegów pięknym śpiewem
i tańcem. Następnie goście mogli zobaczyć
efekty pracy jednego ze stypendystów. Projekt
Wojtka o ciągu Fibonacciego pokazał matematykę w tej trudniejszej odsłonie. Po prezentacji
odbył się konkurs „Myślę logicznie”. Nie tylko
szóstoklasiści, którzy walczyli zespołowo, ale ich
rodzice, dali się „wciągnąć” w tę emocjonującą
tematykę. Następnie uczniowie klas językowych
przedstawili projekt z języka angielskiego. Poza
informacjami, m.in. na temat kultury, architektury, historii krajów anglojęzycznych mieliśmy
okazję skosztować słodkich dań kuchni brytyjskiej. Napięty program dnia otwartego
uwzględniał również zwiedzanie szkoły. Wystawy
prac uczniów, gazetki, prezentacje prac konkursowych robiły wrażenie na naszych gościach,
a zwłaszcza występ cheerleaderek, które wyko-
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nały efektowny pokaz tańca nowoczesnego.
Na zakończenie zaproponowano również rozegranie krótkiego meczu piłki nożnej. Dziękujemy
tym, którzy docenili nasze starania i to sobotnie
przedpołudnie spędzili razem z nami, a przygotowany program zachęci ich do kontynuowania
nauki właśnie w naszej szkole. Gimnazjum Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim już po raz
siódmy było gospodarzem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
którego celem jest rozbudzanie zainteresowania
nauką języka angielskiego, doskonalenie kompetencji językowych oraz promowanie osiągnięć
uczniów i ich nauczycieli. W tegorocznej edycji konkursu reprezentowało nas troje uczniów
- Thomas Biernacki, Bartłomiej Milewski oraz
Anna Sierpińska. Do najlepszej dziesiątki, a tym
samym do części ustnej, zakwalifikowali się Thomas Biernacki oraz Bartłomiej Milewski. Thomas
został laureatem I miejsca - z obu części konkursu

uzyskał najwyższą liczbę punktów. Z pewnością
na te wyniki ma również wpływ włączenie się
gimnazjum do międzynarodowego projektu e
– twinning. Przypominamy, że realizujemy następującą tematykę: Horror Project, Going Around,
The idea of making new penpals as a way to
break the borders between nations. Pierwszy
z nich polega na tym, że uczniowie na podstawie angielskich opisów sporządzonych przez
uczniów z zagranicznych szkół tworzą rysunki
postaci do horrorów. Potwory, wampiry i inne
postaci powstają na papierze, aby potem porównać nasze wyobrażenia z wizjami uczniów innej
narodowości. Drugi zaś ma na celu pokazanie
naszej miejscowości w sposób jak najciekawszy
poprzez filmik, opisy listowne, chat online, video
chat z uczniami z innych krajów. Opiekunowie
uczniów to: p. Martyna Chacińska – Pawlak i p.
Artur Jankowski.
UDZIAŁ W PROMOCJI PUBLIKACJI
19 maja w Mińskiej Bibliotece uczestniczyliśmy
w promocji najnowszej publikacji Jak to za króla
Ćwieczka bywało, czyli Legendy o Mińsku Mazowieckim i okolicy, która została wydana, by
uświetnić obchody 595. rocznicy lokacji miasta. Z tej okazji uczennica naszego gimnazjum,
uczestniczka konkursów krasomówczych – Klaudia Jadczak – zaprezentowała gawędę „Dwór
na starej fotografii”, dzięki czemu przypomniała
także o tym, że Dębe Wielkie jest starsze o 5 lat od
naszego miasta powiatowego i także warto znać
jego piękną historię.
dokończenie na str.15

Z ŻYCIA SZKÓŁ

600 lat

Wiosna to także czas wielu wyjazdów. 13
maja odbyła się wycieczka na wystawę Titanic
w Pałacu Kultury i Nauki. Zgromadzono na niej
odnalezione przedmioty, a także pamiątki pasażerów, którzy przeżyli katastrofę. Podziwiać
na niej można było również odtworzone korytarze statku oraz bogato wyposażone kajuty
pierwszej klasy. Przewodniczka relacjonowała
ciekawe opowieści dotyczące powstania statku
i historii jego niektórych pasażerów. Uczniów
zainteresowała szczególnie ściana wykonana ze
specjalnej substancji, która miała imitować górę
lodową – przyczynę zatonięcia tego ekskluzywnego statku.
Z kolei 19 maja grupa młodzieży z klas II i III
wyruszyła do Łodzi, aby poznać wielokulturowość tego miasta. Pod okiem zaprzyjaźnionej
już z naszym gimnazjum, pełnej temperamentu
i pasji p. Elżbiety Pędziwiatr, doskonałego
przewodnika łódzkiego, zwiedziliśmy kościół
wyznania ewangelickiego, synagogę, gdzie
gimnazjaliści mogli nawet dotknąć … Tory
i wysłuchać opowieści o judaizmie i obrzędach
z nim związanych. W cerkwi batiuszka wprowadził w bizantyjski klimat, opowiadając o zasadach
obowiązujących w Kościele wschodnim. Uzupełnieniem wycieczki był spacer reprezentacyjną
ulicą Piotrkowską. Następnie uczniowie podziwiali panoramę wciąż zmieniającej się Łodzi,
patrząc na miasto z 15. piętra jednego z najwyższych budynków. Na koniec obowiązkowa wizyta
w „Manufakturze” – miejscu, w którym przemysłowa historia włókienniczego grodu spotyka się

ze współczesnością, odpowiadając na potrzeby
konsumpcyjne XXI wieku. Wycieczka szlakiem
wielokulturowości potwierdziła, że „zrozumieć, znaczy poznać”. Była też wspaniałą lekcją
tolerancji i ekumenizmu. Nie mogło nas również zabraknąć na VII Warszawskich Targach
Książki - grupa uczniów pod opieką p. Bożeny
Caban-Drzewińskiej wybrała się na nie 20
maja. Uczniowie uczestniczyli w dwóch wykładach: „Czy nowoczesne książki to gry wideo?
- przenikanie się gier i literatury” i „Superbohaterowie w kulturze”. Niektórzy włączyli się
aktywnie w dyskusję, a następnie zapoznawali się z ofertami poszczególnych wydawców,
a ponadto zakupili mnóstwo książek, zdobywali dedykacje od ulubionych autorów. Było im
niezmiernie miło poznać osobiście p. Michała
Rusinka. Wieloletni sekretarz poetki Wisławy
Szymborskiej otrzymał od nas zaproszenie
na uroczystą prezentację projektu edukacyjnego „Radość pisania” poświęconego noblistce.
3 czerwca uczniowie udali się do Mińska Mazowieckiego na zajęcia twórców programu z cyklu
„Lekcja w kinie”, przygotowane przez Centrum
Edukacji Filmowej w Wołominie. Poszerzyli swą
wiedzę w zakresie edukacji medialnej, poznali
definicję reklamy i product placement, dowiedzieli się, jakie funkcje języka wykorzystuje
reklama, odkryli, w jaki sposób reklamy nami
manipulują i jak kreują sztuczne potrzeby. 30
maja i 1 czerwca upłynął nam pod hasłem projektów edukacyjnych. Uczniowie przedstawili
prezentacje, do których przygotowywali się

Dębego Wielkiego

pod czujnym okiem opiekunów. Wszyscy mogą
pochwalić się sukcesem. Jeden z nich - „Radość
pisania” był poświęcony Wisławie Szymborskiej.
Zaprezentowano efekty pracy nad projektem
edukacyjnym przygotowanym przez uczniów
pod kierunkiem p. Bożeny Caban- Drzewińskiej, p. Marleny Pilarskiej, p. Beaty Piraszewskiej
i p. Doroty Późnieckiej. Prezentacji towarzyszyła
wystawa kolaży wykonanych przez uczniów
na wzór tych, które tworzyła poetka oraz zdjęć
na tle tablic z nazwami okolicznych miejscowości – w ten sposób chcieliśmy przybliżyć być
może trochę nieznane, ale oryginalne zainteresowania noblistki. Było nam szczególnie miło
powitać szanownych gości: p. Krzysztofa Kalinowskiego – Wójta Gminy Dębe Wielkie, p. Jana
Zbigniewa Piątkowskiego – poetę, redaktora
naczelnego tygodnika „Co słychać”, p. Alberta
Bakułę z Tygodnika Mazowieckiego „Nowy
Dzwon”, p. Agnieszkę Wielgo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim oraz
dyrekcję Zespołu Szkół w Dębem Wielkim. Niestety nie mógł do nas przyjechać z Krakowa p.
Michał Rusinek – były sekretarz poetki, a obecnie
prezes fundacji jej imienia, ale podczas tegorocznych targów książki podpisał specjalnie dla nas
swą książkę i przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich na ręce naszej bibliotekarki
p. Bożeny Caban-Drzewińskiej. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze informacje o poetce
dzięki recytacji wiersza „Możliwości” oraz
zaprosili do obejrzenia prezentacji multimedialnej zawierającej nie tylko podstawowe

informacje biograficzne, ale także ciekawostki
na temat nieznanych szerszemu gronu zainteresowań poetki. Kluczowym punktem programu
była jednak inscenizacja „Szymborska inaczej, czyli o tym, czego nie ma w podręcznikach
szkolnych”. Nie zabrakło wierszy, śpiewów,
pantomimy, sympatycznych „lepiejów”, czyli
śmiesznych dwuwierszy tworzonych przez
poetkę z różnych okazji. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w loteryjce á la Szymborska
– to takie nawiązanie do jednej z ulubionych
niespodzianek, jakie poetka przygotowywała
dla swych gości. Losy były bezpłatne, ale by je
zrealizować uczniowie z kuponami udawali się
do biblioteki szkolnej, wypożyczali książkę i….
otrzymywali wylosowaną nagrodę. Wielkim
zainteresowaniem cieszyła się Café Szymborska. Postanowiliśmy także znaleźć odpowiedź
na pytanie: „Czy łatwo być poetą?” Pomógł
w tym redaktor naczelny „Co słychać”, p. Jan
Zbigniew Piątkowski. Opowiedział o swej pasji
dziennikarskiej, ale przede wszystkim miłości
do poezji, zwłaszcza Norwida oraz o pierwszych
poetyckich „próbach”, które podejmował
w wieku kilkunastu lat, twórczości, dzięki której może osiągnąć katharsis. Odczytał kilka
utworów, zaprezentował swoje wydania poezji
i prozy, opowiedział o tym, jak rodziła się jego
pasja czytelnicza.

życzenia. Miłym zaskoczeniem i niespodzianką
dla nas był fakt, że w dowód wdzięczności
za pamięć o Pracownikach zostaliśmy obdarowani torbą cukierków, Dziękujemy!

robione, skąd się biorą kolory i smaki. Potem
każdy przedszkolak zrobił sam lizaka. Było nam
bardzo miło, gdy pani z fabryki lizaków powiedziała, że jesteśmy wyjątkowo grzeczni.

DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

ŚWIĘTO RODZINY

30 maja z samego rana dzieci z przedszkola
wybrały się do Urzędu Gminy. Na ręce Pana
Wójta złożyliśmy życzenia i laurkę dla wszystkich pracowników, a było to z okazji minionego
Dnia Samorządowca. Nasze spotkanie Pan Wójt
zakończył słodkim poczęstunkiem.

31 maja w naszym przedszkolu miało miejsce kolejne wydarzenie czyli Święto Rodziny.
Zarówno maluchy jak i starszaki przygotowały
dla swoich rodziców występy artystyczne. Każde
dziecko własnoręcznie wykonało niespodziankę
dla swoich rodziców. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt, przyjęliśmy od niego życzenia
również z racji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Potem był bal, malowanie buzi, tańce, bańki
mydlane i grill słowem – wielkie przyjęcie. Bal
miał być w ogrodzie przedszkolnym, ale niestety
pogoda spłatała nam figla. Nie popsuło to jednak wesołego nastroju, szybko przenieśliśmy się
do przedszkola i było super.

Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska
Nauczyciel Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA
8 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Służby Zdrowia. Z tej okazji wybraliśmy
się do sąsiadującego z przedszkolem Ośrodka
Zdrowia. Poznaliśmy pracę lekarza, pielęgniarek i wyposażenie gabinetu zabiegowego.
Zaskoczyło nas zaproszenie na plac przed ośrodkiem, a tam czekała na nas niespodzianka.
Mogliśmy obejrzeć karetkę pogotowia, jej wyposażenie i spróbować położyć się na nosze. Ale
to nie koniec niespodzianek, dostaliśmy strzykawki do przedszkolnego kącika lekarskiego,
każde dziecko dostało kolorowanki, plany lekcji
i balony. A my złożyliśmy życzenia z okazji Święta
Pracowników Służby Zdrowia i wręczyliśmy
laurkę. Teraz nikt już nie boi się wizyty u lekarza.
DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Dużo
wiemy na temat ochrony przyrody, ekologii
i recyklingu. Z odpadów wykonaliśmy piękne
prace plastyczne, a niepotrzebne korki zbieramy
dla dziewczynki na rehabilitację. W tym dniu
zostaliśmy prawdziwymi strażnikami przyrody.
DZIEŃ TAŃCA
29 kwietnia był Międzynarodowy Dzień Tańca.
Starszaki na ten dzień przygotowały ludowy
taniec „Krakowiak” a maluchy wdzięcznie zaprezentowały układ taneczny do piosenki „Co się
stało z pszczółką Mają.”
DZIEŃ STRAŻAKA
5 maja wybraliśmy się do Straży Pożarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Tu też było
bardzo ciekawie. Zapoznaliśmy się z wyposażeniem remizy strażackiej, ogromnego wozu
strażackiego i oczywiście z pracą strażaków,
która jest wielkim poświęceniem. Każdy przedszkolak mógł się poczuć jak prawdziwy strażak,
gdy przymierzał kask strażacki i mógł pojechać
wozem strażackim. Do tego mieliśmy okazję

gasić pożar na niby, czyli trzymaliśmy w rączkach wąż gaśniczy i kierowaliśmy strumień wody
na wyznaczone miejsce. Okazało się, że ta czynność też wymaga umiejętności i siły. Nasz kolega
Franek miał wyjątkowy powód do dumy, bo jego
tata i brat oprowadzali naszą wycieczkę. Niektórzy nawet troszeczkę zazdrościli, ale szybko
pocieszyli się tym, że też mogą zostać strażakami. Na ręce Pana Grzegorza złożyliśmy laurkę
z życzeniami i pamiątkową dedykacją dla
wszystkich strażaków z okazji ich święta.
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
I SPOTKANIE Z POLICJĄ
10 maja byliśmy z wizytą w Gminnej Bibliotece w Dębem Wielkim, a powodem był Dzień
Bibliotekarza. Poznaliśmy pracę pań bibliotekarek, uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej i już
wiemy, jak się tam zachować. Było tak ciekawie,
że dzieci które jeszcze nie chodziły do biblioteki,
postanowiły, że na pewno przyjdą z rodzicami
i zostaną pełnoprawnymi czytelnikami. Wypożyczyliśmy książkę do czytania w przedszkolu.
Na ręce najmilszej Pani Agnieszki złożyliśmy
życzenia dla wszystkich pracowników biblioteki
i wręczyliśmy okolicznościową laurkę. Na pożegnanie zostaliśmy poczęstowani słodkościami.
To nie koniec wrażeń w tym dniu. Po powrocie z biblioteki zastaliśmy w przedszkolu gości
– sierżanta Borsuka i miłą panią policjantkę.
Opowiadali nam o zachowaniu ostrożności
w kontaktach z obcymi, utrwaliliśmy zasady
ruchu drogowego, numery telefonów alarmowych. Dowiedzieliśmy się co robić gdy zaatakuje
nas obcy pies i przećwiczyliśmy zachowanie
w czasie ataku psa. Praca policji też jest ciekawa
i potrzebna wszystkim. Niektórzy poważnie
zaczęli zastanawiać się jaki wybrać zawód.

WYCIECZKI
19 maja byliśmy na wycieczce w Warszawie.
Zwiedziliśmy Stare Miasto, pomnik Syrenki.
Wiemy czyj pomnik stoi przed Zamkiem Królewskim, a na zamkowym dziedzińcu wyobrażaliśmy
sobie jak fajnie jest być królewną i rycerzem.
Podziwialiśmy Starówkę z okien kolejki „Czu
– Czu.” Gwoździem programu była wizyta
w fabryce lizaków „Pudrowa Sowa.” Dowiedzieliśmy się jak powstają lizaki i karmelki ręcznie

DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO
W maju pamiętaliśmy również o święcie Pracowników Gospodarki Komunalnej, składając

dokończenie na str. 16
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UWAGA!

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

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON

WEW.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

WEW.

25 756 47 46

146

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

25 756 47 00

100

Zastępca Wójta

Karol Chróścik

25 756 47 00

100

Skarbnik Gminy

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 66

166

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 66

166

Sekretariat

Aneta Chmielewska
Zastępstwo
Ewelina Chłopik

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

25 756 47 00

100

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Skarbnik Gminy, Kier. Ref. FK.

Bożena Kot

25 756 47 39

139

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Lewandowska

25 756 47 38

138

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 35

135

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

141

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

Młodszy księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 38

138

Referent ds. obsługi kasowej

Monika Aleksandra Piskorz

25 756 47 28

128

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

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

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

Marzena Rogala

25 756 47 33

133

Inspektor ds. upowszechniania kultury i promocji gminy

Anna Piotrkowicz

25 756 47 33

133

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

Teresa Dobosz

25 756 47 35

135

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Ewa Raczyńska

25 756 47 31

131

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

Podinsp. ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 27

127

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

Rafał Wtulich

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

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

Agnieszka Rawska
Zastępstwo Wioletta Nowak

25 756 47 53

153

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH

Inspektor

Miłosława Kaska

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Podinspektor

Monika Czerwińska

Podinspektor

Klaudia Kwiatkowska

25 756 47 59

159

25 756 47 57

157

25 756 47 55

155

25 756 47 47

147

25 756 47 66

166

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główna Księgowa

Renata Sikora

Księgowa

Olga Sekuła
KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”

Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)
Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 756 47 44

144

Insp. ds. płac

Gabriela Niedek

25 756 47 44

144

Insp. ds. księgowości i administracji

Barbara Lipińska

25 756 47 45

145

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

FLASH DANCE I JEGO SUKCES

Tegoroczny rok szkolny okazał się wyjątkowo
Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych
Justyna Kucharczyk
25 756 47 53
153
owocnym rokiem dla tancerzy Szkoły Tańca
Pomoc aministracyjna
Monika Grzenda
25 756 47 50
150
Flash Dance prowadzonej w Szkole PodstawoREFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
wej w Dębem Wielkim oraz od tego roku również
25 756 47 48
148
Kier. Ref. KE
Małgorzata Tkaczyk
w Szkole Podstawowej w Górkach. Pewne
25 756 47 56
156
Podinsp. ds. ochrony środowiska
Jolanta Bieńkowska
zmiany organizacyjne, ciężka praca oraz wytrwaInsp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt
Katarzyna Szymańska
25 756 47 56
156
łość odniosły w końcu upragniony sukces.
Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg
Tomasz Chomko
25 756 47 49
149
Owocem są zwycięstwa w poszczególnych turPodinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej
Michał Pieńkowski
25 756 47 49
149
niejach tanecznych roku szkolnego 2015/2016:
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH
Turniej Tańca Nowoczesnego „TALENTY 2016”
25 756 47 30
130
Kier. Ref. SO, USC
Małgorzata Gańko
w Warszawie: I miejsce - grupa Flash Dance
25 756 47 29
129
Zastępca Kier. USC
Katarzyna Padzik
Liders (Dębe), II miejsce – grupa Quatro (Dębe),
25 756 47 31
131
Insp. ds. ewidencji i rejestrów
Ewa Sasin
III miejsce grupa Jump (Górki),
25 756 47 68
168
Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego
Beata Bartnicka
Ogólnopolski Turniej Amatorskich Zespołów Tanecznych „FAZA 2016”: II miejsce grupa Flash Dance
dokończenie ze str.15
Liders (Dębe), III miejsce – grupa Quatro (Dębe)
Turniej X Bemowskie Dni Taneczne – IV miejsce
DZIEŃ DZIECKA
przyswajają sobie duży zasób wiedzy.
1 czerwca dalszy ciąg przyjemności z oka- Ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego grupa Quatro (Dębe)
zji wspomnianego Dnia Dziecka. Bawiliśmy się pragnę podziękować za współpracę i pomoc
w grupach. Panie pracujące w przedszkolu Panu Wójtowi, sponsorom, wszystkim instyzłożyły dzieciom życzenia, była przedszkolna tucjom, które wspomagały nasze przedszkole
dyskoteka, a po obiedzie lody. Każdy przedszko- lub otworzyły drzwi aby dzieci mogły poznać
lak dostał na zakończenie dnia balon – piłkę. Ten ich działalność. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor
za wyjątkową troskę i umiejętność organizacji.
dzień też był bardzo miły.
Należą się też uznania dla wspaniałych Rodziców
KOLOROWE DNI
którzy szczególnie zasłużyli na podziękowania
Tradycją przedszkola stała się zabawa w „Kolo- za pomoc w organizowaniu imprez i uroczystorowy dzień.” W kwietniu był to dzień fioletowy, ści, nie byłoby tak fajnie bez ich udziału. Dziękuję
a w maju dzień w kropki, czyli „Biedroneczki są wszystkim Paniom pracującym w naszym przedw kropeczki”. Jak co miesiąc całe przedszkole było szkolu za owocny rok i oczywiście naszym
udekorowane w tym klimacie.
Milusińskim za którymi na pewno będziemy
Dużo się dzieje w naszym przedszkolu, wiele prze- tęskniły.
żyć, emocji, różnorodne metody i formy pracy
wpływają na to, że nasze pociechy z radością
Zebrała i opracowała E. Makowska
pokonują pierwszy etap edukacji jednocześnie
Nauczyciel Gminnego Przedszkola

Swoje umiejętności młodzi
tancerze mogli również zaprezentować na kilku imprezach m.in. sportowych
organizowanych przez Stowarzyszenie „Szkoła
z uśmiechem”, czy LZS Powiatu Mińskiego oraz
tradycyjnie na Pikniku Szkolnym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dębem
Wielkim.
Ostatni występ – jeszcze przed nami – gościnnie
FASH DANCE wystąpi 26 czerwca 2016r podczas
„Święta Gminy Dębe Wielkie”. Serdecznie zapraszamy.

Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem”

