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GRUDZIEŃ 2016

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2017 roku
Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Dębe Wielkie
z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego 2017 roku,
życzymy Państwu nadziei, zdrowia, uśmiechu i wiary.
Czasu spędzonego w atmosferze rodzinnego ciepła.
Niech radość i pokój płynący
z narodzenia Pańskiego towarzyszą Państwu każdego dnia...
Wójt Gminy,Przewodniczący Rady Gminy,
Radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy Dębe Wielkie

WYDARZENIA

11 LISTOPADA – OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
27 LISTOPADA - ODSŁONIĘCIE POMNIKA „DĘBSKI ORZEŁ PAMIĘCI”

ZAPOWIEDZI

31 GRUDNIA 2016 - SYLWESTER NA PLACU PRZED URZĘDEM GMINY DĘBE WIELKIE
1 STYCZNIA 2017 - KONCERT NOWOROCZNY W SALI MULTIMEDIALNEJ OSP DĘBE WIELKIE
15 STYCZNIA 2017 – 25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
22 STYCZNIA 2017 - VI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
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AKTUALNOŚCI

600 lat

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Dębego Wielkiego

Dość szybko zbliżamy się do końca tego
wyjątkowego pod wieloma względami roku.
Począwszy od pierwszej inscenizacji historycznej, przez huczne obchody 600-lecia Dębego
Wielkiego, powołanie Młodzieżowej Rady
Gminy, powołanie Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, poprzez
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie kilku
kilometrów nawierzchni asfaltowej, przebudowę
z chodnikiem wspólnie z powiatem mińskim ul.
Pustelnickiej w Dębem Wielkim po rozpoczę-

cie budowy nowego przedszkola. Dużo pracy
pochłonęło też przygotowanie nowych inwestycji - wodociągów, nowych miejsc rekreacyjnych,
planowanej przebudowy ul. Szkolnej w Dębem
Wielkim. Ten udany rok zakończymy pierwszym
publiczną zabawą sylwestrową przed Urzędem
Gminy. Nowy rok swoją działalność otworzy
Gminny Ośrodek Kultury, który zorganizuje koncert noworoczny w sali multimedialnej OSP
Dębe Wielkie. Przyszły rok zapowiada się obiecująco. Chociaż sztandarowa inwestycja gminy

informacjami od administratora. Ogłoszenie
zostanie dodane do tablicy ogłoszeń po akceptacji przez pracownika Urzędu Gminy. Prosimy
pamiętać, o tym aby dodać w ogłoszeniu numer
telefonu bądź inny kontakt do siebie oraz o tym
aby dopasować treść ogłoszenia do działu, w którym ma być ono zamieszczone.
APLIKACJA „GMINNY PORTAL MAPOWY”
Służy do publikacji danych przestrzennych. Dzięki
e-mapie mogą Państwo zlokalizować adresy,
obiekty, działki, zabytki, szkoły itp. znajdujące się
na terenie gminy Dębe Wielkie. Aby skorzystać
z portalu mapowego Gminy należy wejść na stronę
internetową gminy www.debewielkie.pl, (prawa
strona) i kliknąć na zakładkę Gminny Portal
Mapowy. Za pomocą sekcji wyszukiwania znajdą
Państwo mechanizmy do wyszukiwania w systemie miejsc, dla których znamy adresy lub numery
działek ewidencyjnych.
ZAKŁADKA INTERNETOWA BAZA FIRM
Umożliwia Przedsiębiorcom, którzy mają swoją
siedzibę bądź oddział na terenie naszej Gminy
zamieszczenie swoje wizytówki w bazie firm.
Wystarczy na stronie internetowej www.debewielkie.pl wejść na zakładkę DLA BIZNESU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA
NA KURATORA OSOBY
CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim poszukuje kandydata do pełnienia
funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Ustanowienie kuratora następuje
w drodze postanowienia sądu opiekuńczego.
Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim.
ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ
Zadaniem kuratora jest opieka nad mieniem
i sprawami życiowymi osoby częściowo ubez-

24h

Wszystkie sprawy
związane z utrzymaniem dróg
gminnych prosimy zgłaszać
do Pana
Michała Pieńkowskiego,
tel.: 25 756 47 49
oraz Pana Tomasza Chomko
tel.: 25 756 47 49, 606 426 471.
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własnowolnionej, zabezpieczenie w miarę
możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki
lekarskiej, doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem - tylko w przypadku
i w zakresie określonym postanowieniem sądu
opiekuńczego. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do
ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE
DO UDZIAŁU W NABORZE
Kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może zostać osoba:

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

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.

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

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

GMINNE WWW W NOWEJ ODSŁONIE
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej www.debewielkie.pl w nowej
szacie graficznej. Odsłona nowej strony, to zdecydowane zmiany wizualne, funkcjonalne, ale
przede wszystkim ulepszona struktura, więcej
informacji oraz większa dostępność. Na stronie
internetowej gminy funkcjonuje między innymi:
USŁUGA NEWSLETTER
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 wpisać swój adres
e-mail oraz postępować zgodnie z otrzymanymi
pod wskazany adres informacjami od administratora. Bądź na bieżąco dopisz się do bezpłatnej
usługi newsletter.
TABLICA OGŁOSZEŃ
Umożliwia Mieszkańcom zamieszczanie swoich
drobnych ogłoszeń w poszczególnych kategoriach. Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy
wejść na stronę internetową gminy www.
debewielkie.pl po czym wybrać zakładkę DLA
MIESZKAŃCÓW i kliknąć na tablicę ogłoszeń.
Następnie postępować zgodnie z otrzymanymi

- przedszkole będzie wymagała dużego zaangażowania sił i środków finansowych to będą
realizowane kolejne zadania zarówno inwestycyjne jak i kulturalne czy sportowe. Zanim
jednak wkroczymy tanecznym krokiem w nowy
2017 rok, pragnę złożyć wszystkim życzenia
zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia, a w nowym roku realizacji swoich
planów i szczęścia.

(po prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę albo
wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej, który zależy odesłać faksem pod numer
(25) 756-47-34 na nazwisko Katarzyna Padzik,
przesłać ma adres k.padzik@debewielkie.pl lub
dostarczyć do pokoju 29 w siedziby Urzędu Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 w Dębem Wielkim.
Informacje zawarte w formularzu zostaną umieszczone na stronie Urzędu Gminy. Mamy nadzieję,
że dzięki takiej bazie danych będzie można
dotrzeć do potencjalnych kontrahentów z terenu
gminy i nie tylko. Zarówno wpis jak i przechowywanie danych na niniejszej stronie firm mających
swoją siedzibę bądź oddział na terenie gminy
Dębe Wielkie jest całkowicie bezpłatne.
ZAKŁADKA BAZA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Dla gminy Dębe Wielkie, w szczególności dla
terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 2. Zapraszam wszystkich właścicieli terenów, których
grunty leżą w miejscu umożliwiającym inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
o zgłaszanie tych terenów do bazy. Szczególnie
istotna jest informacja o terenach (i powierzch-

niach hal produkcyjnych), które właściciele
zamierzają wydzierżawić lub sprzedać. W zgłoszeniu do Bazy Terenów Inwestycyjnych należy
podać następujące informacje: 1. Nr działki i jej
powierzchnia, 2. Powierzchnia budynków (jeśli
występują) i ich wysokość, 3. określenie dostępności do infrastruktury: droga, woda, energia
elektryczna, kanalizacja, 4. możliwości kontaktu:
telefon, e-mail, inny proponowany sposób (np.
poprzez urząd gminy), 5.określić zapisy planu
umożliwiające realizację określonych inwestycji (budownictwo mieszkaniowe, usługi,
przemysłowe itp.)
Jeżeli właściciel nie dysponuje wszystkimi
danymi, Urząd Gminy umożliwi ich uzupełnienie,
jak również mogą być zgłoszone tereny z częściowymi informacjami. Zgłoszenie do Bazy Terenów
Inwestycyjnych nie przesądza o ostatecznych
decyzjach właściciela, stanowi tylko drogę ułatwiającą i umożliwiającą kontakty oferentowi
i inwestorom. Kontakty w sprawie Bazy Terenów
Inwestycyjnych: tel. (25) 756 47 00, (25) 756 47 29;
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, k.padzik@
debewielkie.pl

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona,
• korzystająca z pełni praw publicznych,
• ciesząca się nieposzlakowaną opinią i stanem
zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji
opiekuna lub kuratora,
• nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
WYNAGRODZENIE
Sąd opiekuńczy na żądanie kuratora może przyznać stosowne ( jednorazowe lub okresowe )
wynagrodzenie za sprawowanie kurateli.
WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie:
• CV, • oświadczenia kandydata na kuratora

osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (druk
do pobrania ze strony internetowej Ośrodka).
Swoją kandydaturę należy zgłosić w formie
papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3
lub elektronicznej na adres e-mail: gops@debewielkie.pl. O ostatecznym zakwalifikowaniu
kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej decyduje Sąd.
Więcej informacji na temat ogłoszenia znajduje się na następującej stronie internetowej
Ośrodka: www.gops.debewielkie.pl.
Dorota Janzer- Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim

NOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W NASZEJ GMINIE
Od 1 stycznia 2017 roku rozpoczynają działalność dwie
nowe jednostki organizacyjne w naszej Gminie:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĘBEM WIELKIM
I
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DĘBEM WIELKIM.

W naszej gminie zameldowanych jest 9724 mieszkańców
na pobyt stały i 148 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 15.12.2016r.)

ZAKŁAD KOMUNALNY

NOWE STAWKI ZA DOSTARCZANIE WODY
I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 3 listopada
2016 roku działając w oparciu o art. 24 ust
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.),
zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Cena za dostarczanie wody na 2017 rok w porównaniu z obecnie obowiązującą została obniżona
i od 1 stycznia 2017 roku wynosić będzie 2,60
zł netto za m3. Cena za odbiór ścieków pozostała na tym samym poziomie co w 2016 roku,
natomiast zniesiona została dopłata Gminy dla
gospodarstw domowych, a więc od 1 stycznia
2017 roku będzie wynosiła 5,89 zł netto za m3.
Stawki opłaty stałej abonamentowej na rok 2017
pozostały również na takim samym poziomie
co w roku poprzednim i wynoszą 0,0894 zł netto
na dobę zarówno za wodę jak i za ścieki.
Na terenie naszej Gminy ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej korzysta obecnie 24% procent ludności
całej Gminy, co jest niewielką ilością w stosunku
do ludności korzystającej z usług tzw. szambiarek. Kwota po zniesieniu dopłaty Gminy dla
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Dębego Wielkiego

gospodarstw domowych jest dużo niższa niż
kwota za odbiór ścieków odbieranych przez
pojazdy asenizacyjne, tzw. szambiarki. Średni
koszt wywozu 1 m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych na terenie naszej Gminy wynosi
około 20 zł, jest to koszt zdecydowanie przewyższający koszt korzystania z sieci kanalizacyjnej,
w związku z powyższym nie uchwalono dopłaty
na rok 2017.
Szczegółowe informacje dotyczące stawek
za dostarczanie wody i odbiór ścieków dostępne
są na stronie internetowej Zakładu Komunalnego: www.zk.debewielkie.com w zakładce:
Aktualności oraz Dokumenty do pobrania;
na stronie internetowej Gminy Dębe Wielkie:
www.debewielkie.pl/ lub w siedzibie Zakładu.
SPOTKANIE MAZOWIECKIEJ
GRUPY TERENOWEJ SEOGWŚ
W dniu 21 października 2016 roku eksploatatorzy
z Mazowsza spotkali się po raz czwarty w ramach
działań Mazowieckiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno–Ściekowej. Miejscem spotkania była
między innymi nasza Gminna Oczyszczalnia
Ścieków w Dębem Wielkim. Szczegółowe informacje dotyczące relacji ze spotkanie dostępne
są na stronie internetowej Zakładu Komunalnego: www.zk.debewielkie.com w zakładce:

rialnego. W związku z powyższym
nastąpią zmiany danych na fakturach wystawianych przez Zakład
Komunalny. Sprzedawcą i podatnikiem VAT będzie Gmina Dębe
Wielkie z siedzibą w miejscowości
Dębe Wielkie przy ulicy Strażackiej 3,
zaś wystawcą faktury Zakład Komunalny z siedzibą w miejscowości
Dębe Wielkie, przy ulicy Zielonej 3.
Na
podstawie
obowiązującego prawa umowy zawarte do
31.12.2016 r. nie będą musiały być
aneksowane w zakresie rozliczeń
VAT. Jednocześnie informujemy,
że numer konta do płatności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków
fot: Faktura przed i po zmianie Ustawy VAT o podatku od towarów i usług.
oraz za usługi świadczone przez
Zakład Komunalny pozostaje ten sam (Bank
Aktualności oraz Dokumenty do pobrania.
Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział
CENTRALIZACJA VAT W JEDNOSTKACH
Dębe Wielkie 08 9226 0005 0001 5004 2000 0010).
ORGANIZACYJNYCH
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o konSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
takt pod numerami telefonu: 25 749 74 01 , 25 749
Zakład Komunalny informuje, że w związku 70 02, bądź e-mailem zk.debewielkie@wp.pl.
ze zmianą Ustawy VAT o podatku od towarów
Grażyna Pechcin
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 poz.
Dyrektor
710 ze zm.) od 01.01.2017 r. nastąpi centralizacja
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
rozliczeń VAT w jednostkach samorządu teryto-

GMINNA SPÓŁKA WODNA

Szanowni mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie
oraz Członkowie Gminnej Spółki Wodnej
Dębe Wielkie

Pragnę podzielić się z Państwem działaniami
jakich dokonała Spółka w mijającym roku 2016.
Jednakże nie było by to możliwe gdyby nie
Wasze składki członkowskie płacone z takim
zaangażowaniem i wyrozumiałością oraz zrozumieniem naszych wspólnych potrzeb. Był to
bardzo trudny rok, ponieważ często padający
deszcz niejednokrotnie opóźniał prace. W tym
roku poza składkami członkowskimi płaconymi
przez Was otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy
Dębe Wielkie w wysokości 20 000 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego a także z Urzędu
Wojewódzkiego. Staraliśmy się jak najlepiej
wykorzystać te środki oczyszczając i odmulając
około 14506 mb rowów i usuwając liczne awarie
sieci drenarskich. Z dotacji z Urzędu Gminy Dębe
Wielkie zostały wykonane konserwacje w następujących miejscowościach :
Dębe Wielkie – rowy RA2 , RA3, RC, RA – 2810mb
Chrośla – rów H 400 mb, Górki - rów A1 1100 mb
Jędrzejnik – rów RA 573 mb, Ostrów Kania
-rów A 880 mb, Celinów – rów RR 300 mb.
Łącznie wykonano 6063 mb
Do konserwacji zostały jeszcze rowy we wsiach :
Chrośla rów H – 440 mb, Rysie RG – 500 mb, Celinów RG i RG1 – 900 mb, Górki A1 120 mb.
Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie prosiła
o zamianę konserwacji rowów RG i RG1 (700mb)
we wsi Celinów i Górki A1 (120mb) z powodu
wysokiej wody i rosnących drzew w ich dnie
(powyżej 10 lat ), na rów G – 950 mb we wsi
Cyganka . Przypominamy , że w /w rów był konserwowany w roku ubiegłym na odcinku 1770
mb (cały rów ma 2720 mb ). Wywiązując się
z umowy zawartej z UG DW dalej zostały wykonane następujące rowy:
Rysie – rów RG 500 mb, Celinów – rów RG
200 mb, Cyganka – rów RG 950 mb. Łącznie
wykonano 1650mb. Z dotacji z Urzędu Gminy
wykonano łącznie 7713 mb.
Wykonaliśmy jeszcze konserwacje w ramach

składek członkowskich, dotacji ze Starostwa,
częściowego zwrotu kosztów z GDDKiA oraz
dotacji Urzędu Wojewódzkiego we wsiach :
Dębe Wielkie rów H- 400 mb, A – 385 mb, C – 800
mb, Dębe Wielkie rów A2 – 320mb, A3 i A4 – 700
mb (A3 – 130 mb dla GSW H ), H- 300 mb, Aleksandrówka rów A5 – 515 mb, Celinów rów RA
– 970 mb, Jędrzejnik rów RA – 473 mb, Ostrów
Kania row A – 320 mb, Ruda rów A1 – 700 mb
Chrośla rów H – 440 mb, Olesin rów A – 400 mb
(GSW H)
Razem z tych środków wykonano 6793 mb .
Gminna Spółka Wodna dokonała licznych
napraw drenowania na kwotę 29 300,91 zł .
Zostały usunięte 22 awarie we wsiach: Dębe
Wielkie, Kobierne, Aleksandrówka, Chrośla.
Jak widać GSW Dębe Wielkie pracuje z pełnym
zaangażowaniem wykorzystując do tego wszystkie możliwe środki .
Pragnę bardzo podziękować Wójtowi Gminy
Dębe Wielkie Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu
za ogromną pomoc jaką udziela Spółce oraz całej
Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy,
którzy zawsze służą pomocą i wsparciem. Dziękuję Członkom Zarządu GSW Dębe Wielkie oraz
Komisji Rewizyjnej, że są na każde wezwanie
poświęcając swój czas dla potrzeb Spółki . Dziękuję również Wam drodzy członkowie GSW Dębe
Wielkie za zrozumienie potrzeb Spółki i że jesteście z nami .
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz
Nowy Rok. Z tej okazji pragnę w imieniu własnym
oraz Zarządu GSW i Komisji Rewizyjnej życzyć
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Dębe
Wielkie z Wójtem Panem Krzysztofem Kalinowskim oraz mieszkańcom Gminy i członkom GSW
ZDROWYCH, RADOSNYCH I RODZINNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
BOŻEGO NA KAŻDY DZIEŃ ORAZ SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU OWOCNEGO W NOWE SUKCESY
ZAWODOWE I REALIZACJI ŻYCIOWYCH PLANÓW.
Renata Smolak
Przewodnicząca
GSW w Dębem Wielkim
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE

600 lat

Dębego Wielkiego

CZAD PODSTĘPNY ZABÓJCA
W okresie jesienno-zimowym gwałtownie wzrasta
ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Cichy
zabójca, bo tak jest nazywany, jest bowiem niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.
Temat tlenku węgla, potocznie nazywanego
czadem, w tzw. okresie grzewczym powraca niezmiennie od lat. Pomimo to, świadomość na jego
temat i zagrożeń pożarowych jest wciąż w społeczeństwie bardzo niska. Dlatego też z inicjatywy
i pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Komendą
Główną Państwowej Straży Pożarnej, na przełomie
października i listopada ruszyła kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”.
STATYSTYKI BIJĄ NA ALARM!
Według badań zleconych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, 41 proc. Polaków
twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące
jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że można
poznać go po zapachu lub charakterystycznym
dymie. Tylko, co piąty Polak wie, że czad można
wykryć za pomocą specjalnych czujników.
Przy tak, nie ma co się oszukiwać, małej wiedzy o tlenku węgla, nie powinien i nie dziwi fakt,
że tylko w tym roku strażacy przy tego tupu zdarzeniach interweniowali już 365 razy. W 2015 r.
takich interwencji było ponad 7400 (!). W sezonie
grzewczym tj. od września 2015 r. do końca marca
tego roku, ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50
zmarło. Od września zaś bieżącego roku 169 osób
zostało poszkodowanych, a jedna osoba zmarła.
Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jeszcze bardziej dramatyczne.
W poprzednim sezonie grzewczym 2201 osób
zostało rannych, a 304 zginęły. Od września tego
roku odnotowano 437 osób rannych i 40 ofiar
śmiertelnych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA wynika, że ponad 1/4 Polaków jest
przekonana, że wystarczy być uważnym, aby
uchronić się przed pożarem. Tylko 6 proc. wie,
że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne,
grzewcze i gazowe. Tymczasem, według statystyk
PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń
i instalacji grzewczych, to przyczyna ponad połowy
pożarów w budynkach. Badania wykazały również,
że tylko co dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba
mieć gaśnicę, a jedynie 8 proc. uważa, że trzeba
regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina.
Mniej, niż jeden na pięciu Polaków ma w domu
czujkę dymu lub czujnik tlenku węgla.
CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!
Co trzeci pożar powstaje w miejscu naszego
zamieszkania – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych
zagrożeniach. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów.
Ważne jest zatem, aby w sytuacjach zagrażających
ludzkiemu życiu czy zdrowiu umieć zachować się
adekwatnie do zagrożenia a przede wszystkim
wykazać się zdrowym rozsądkiem nie narażając
przy tym siebie i ratowanych osób. Oto kilka praktycznych rad.
PALĄCY SIĘ OLEJ W KUCHNI
Dbając o własne bezpieczeństwo, należy wyłączyć dopływ gazu lub płytę grzejną, a następnie
przykryć garnek (patelnię) pokrywką. Do ugaszenia ognia można również użyć koca gaśniczego
(specjalny koc do celów gaśniczych) lub gaśnicy
przeznaczonej do pożarów grupy F (do gaszenia
tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych).
Nie wolno zalewać płonącego tłuszczu wodą, gdyż
wtedy eksploduje, co może doprowadzić do poparzeń i rozprzestrzenienia się pożaru. Po stłumieniu
ognia przesuwanie garnka lub jego przenoszenie
może nastąpić dopiero po ostudzeniu tłuszczu.
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
Jeśli jest pod napięciem, nie wolno gasić go wodą!
Należy odciąć dopływ prądu poprzez wyjęcie
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wtyczki z kontaktu (np. drewnianym kijem od
szczotki) lub odłączenie bezpieczników. Dopiero
wtedy można gasić pożar gaśnicą, kocem gaśniczym, wodą lub piaskiem.
CZŁOWIEK, NA KTÓRYM PALI SIĘ UBRANIE
Najczęściej w tego typu zdarzeniach będzie biegł,
uciekał, wykonywał nieskoordynowane ruchy. Co
wówczas robić? Przede wszystkim należy przewróć
go twarzą do ziemi. W ten sposób zabezpieczone
zostaną jego drogi oddechowe przed wniknięciem
toksycznego i gorącego dymu. Płonącą odzież najlepiej ugasić kocem gaśniczym, a jeżeli go nie ma,
można użyć swojego ubrania lub innego dużego
kawałka materiału bądź wody. Gaszenie rozpoczynamy od głowy, przesuwając się w kierunku stóp.
CZUJKA – STRAŻNIK TWOJEGO DOMU!
Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz lepszych i nowocześniejszych czujników (czujek,
detektorów), które mają za zadanie chronić zdrowie i życie. W ofercie sprzedaży można znaleźć
autonomiczne czujki dymu i gazu oraz czujniki
tlenku węgla. Mają one za zadanie jak najszybciej
ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu lub domu.
Jak działa autonomiczna czujka dymu?
Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast
uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz
alarm optyczny (zacznie migać czerwona dioda).
Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie zaalarmuje domowników
o powstałym pożarze, co umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to
istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy
wszyscy śpią.
Montaż czujki dymu w mieszkaniu jest bardzo prosty, a zasilana może być zarówno z sieci elektrycznej,
jak i z baterii. Istotne jest miejsce, w którym zostanie
zamontowana. Najlepiej ulokować ją w centralnej
części sufitu, np. w przedpokoju. Nie zaleca się montażu detektorów dymu na suficie w kuchni (mogą
pojawić się fałszywe alarmy spowodowane
obecnością pary wodnej), w pobliżu okien i klimatyzatorów (zaburzają przepływ powietrza), łazience
(ze względu na dużą wilgotność powietrza) oraz
w miejscach podatnych na brud i kurz (mogą powodować zakłócenia działania czujki). Pamiętaj też
o niezbędnych czynnościach konserwacyjnych, np.
czyszczeniu czujki, wymianie baterii.
Przed czym chroni czujka gazu?
Jeżeli w mieszkaniu, np. w kotłowni lub łazience,
znajduje się instalacja gazowa, warto przemyśleć zamontowanie tam czujki gazu. W przypadku
rozszczelnienia się instalacji, natychmiast zasygnalizuje ona pojawienie się w mieszkaniu palnej
mieszaniny gazów (grożącej wybuchem).
Po co czujnik tlenku węgla?
Wykrywa on już minimalne, a nadal bezpieczne
dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i bezzwłocznie to zasygnalizuje poprzez głośny
alarm i migoczącą czerwoną diodę. Dzięki temu
mamy czas, by zapobiec zatruciu czadem. Czujkę
należy zamontować w pomieszczeniu, w którym
znajduje się kominek lub w pobliżu podgrzewacza
gazowego, piecyka.

SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I DLACZEGO
JEST TAK NIEBEZPIECZNY?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw,
który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony
smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego
miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując
przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

CO JEST GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZACZADZEŃ?
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Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe
działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w tym
czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz często
niedostosowania istniejącego systemu wentylacji
do stopnia szczelności stosowanych okien i drzwi
(szczególnie po wymianie okien i drzwi z starych
na nowe). Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania
zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym,
że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia.
Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz
właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in.
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
jednorodzinnych, do przeprowadzenia kontroli
przewodów kominowych co najmniej raz w roku.

JAK UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?
• Nie wolno bagatelizować następujących objawów:
duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, ponieważ mogą
być sygnałem zatrucia czadem. W takiej sytuacji
natychmiast trzeba przewietrzyć mieszkanie lub
wyjść na zewnątrz, poinformować o tym fakcie
straż pożarną – numery alarmowe 998 lub 112 oraz
jak najszybciej zasięgnąć porady lekarskiej.
• Należy przeprowadzać kontrole techniczne,
w tym sprawdzające szczelność przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczać i sprawdzać
ciąg powietrza.
• Piece i podgrzewacze wody, zwłaszcza gazowe,
w których odbywa się proces spalania, należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
• W przypadku wymiany okien lub drzwi na nowe,
konieczne jest sprawdzenie poprawności działania
wentylacji – być może konieczne będzie usunięcie
uszczelki, założenie dodatkowego wywietrznika lub
kratki wentylacyjnej. Od prawidłowego ciągu może
zależeć nasze życie! Można go sprawdzić np. poprzez
przyłożenie kartki papieru do otworu lub kratki wentylacyjnej. Kartka powinna do nich przywrzeć.
• Pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, powinny być systematycznie wietrzone m.in.
poprzez rozszczelnienie okien.
• W trosce o własne bezpieczeństwo warto zamontować w domu także czujki dymu i gazu. Koszt
wyposażenia mieszkania/domu w takie czujki jest
niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje ich
zastosowanie.
Pamiętaj – czujki i czujnik tlenku węgla mogą uratować Tobie i Twoim bliskim życie!
Więcej na ten temat na stronach internetowych
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
- dział Porady: http://www.straz.gov.pl/porady/
bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu oraz
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: http://
rcb.gov.pl/wp-content/uploads/czad-poradnik-28072014.pdf.
dh. Małgorzata Romanowska
OSP Dębe Wielkie

zapraszają młodzież od 12. roku życia oraz
osoby dorosłe do wstąpienia w szeregi naszych
jednostek! Nie ma znaczenia płeć, wiek czy
umiejętności. Czekamy na ludzi, którzy chcą
aktywnie spędzać wolny czas, pomagać innym
i dbać o bezpieczeństwo w naszej gminie.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do
ochotniczej straży pożarnej powinny:
• posiadać bardzo dobry stan zdrowia,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych
i prawa publiczne.
NIE ZWLEKAJ – NA TWOJĄ POMOC CZEKAJĄ INNI!
KOMENDANT GMINNY PREZES ZOG ZOSP RP
dh Grzegorz Ostrowski, dh Mirosław Jura
Rekrutacja do OSP
Masz chęć pomagać innym?
Masz czas, który możesz poświęcić innym?
Zapraszamy do naszych OSP!
Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać wysyłając e-mail lub pod numerem
telefonu:
OSP CYGANKA
Dh Andrzej Gańko tel. 698 359 025
e-mail: ospcyganka@wp.pl, Dh Mariusz
Gańko
tel. 512 116 325, e-mail: ospcyganka@wp.pl
MDP CYGANKA Dh. Ewa Gańko tel. 513 577
565, e-mail: eganko85@gmail.com
OSP i MDP DĘBE WIELKIE
Dh Grzegorz Ostrowski tel. 601 552 986 e-mail:
prezes@ospdebewielkie.pl, Dh Tomasz Kłoczewiak tel. 510 153 181 , e-mail: tomiosp@o2.pl
OSP i MDP GÓRKI
Dh Łukasz Zawada tel. 668 684 213 e-mail:
ospgorki@gmail.com, Dh Tomasz Wojdyga tel.
501 742 746, e-mail: ospgorki@gmail.com
OSP JĘDRZEJNIK
Dh Łukasz Krześniak tel. 509 764 462, e-mail:
lkrześniak87@gmail.com, Dh Wojciech Pyza
tel. 509 028 417, e-mail: wpyza1@wp.pl
OSP RUDA
Dh Bogdan Wójcik tel. 602 289 773, e-mail:
bogdan.a.wojcik@wp.pl, Dh Piotr Wieczorek
tel. 506 207 479, e-mail: piotr.wieczorek51713@
wp.pl
MDP RUDA
Dh Mariusz Larkowski tel. 668 248 239, e-mail:
larkowski.m@wp.pl

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych, pełnych ciepła i spokoju
świątecznych dni spędzonych w rodzinnym gronie
oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.
To dzięki Państwa wsparciu i życzliwości, mamy poczucie doceniania naszego wysiłku,
jaki w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, wkładamy w społeczną służbę.
Niech ten szczególny czas napełni naszą codzienność miłością i nadzieją,
umocni wiarę i doda ufności na przyszłość.
DRUHNY I DRUHOWIE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY DĘBE WIELKIE

INWESTYCJE GMINNE
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Dębego Wielkiego

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W dniu 25 października 2016 roku Wójt Gminy
Dębe Wielkie – Pan Krzysztof Kalinowski przy
kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Bożeny
Kot podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia budowy przedszkola gminnego 6-cio
oddziałowego wraz z kuchnią oraz infrastrukturą
towarzyszącą, które zostało zaprojektowane
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Krótkiej na działkach ewidencyjnych nr 41/2 i 41/12.

Wykonawcą w/w inwestycji wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma STACON
TIS Duszak spółka jawna z siedzibą w Kadzidło.
Umowa została podpisana ze strony Wykonawcy
przez Pana Piotra Duszak. W/w Wykonawcy plac
budowy został przekazany 2 listopada 2016
roku. Termin wykonania zadania został ustalony
na dzień 31 maja 2017 roku wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego obiektu.
Zaprojektowane Gminne Przedszkole będzie

6-oddziałowe łącznie na 150 dzieci z kuchnią,
która docelowo umożliwi także przygotowywanie
posiłków dla obiektów oświatowych położonych
na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Ambitne plany Gminy zakładają rozpoczęcie
funkcjonowania Przedszkola gminnego już we
wrześniu 2017 roku, dlatego też pomimo trudnych warunków pogodowych prace są cały czas
prowadzone.

Budowa Przedszkola w Dębem Wielkim

Plan zagospodarowania terenu budowanego Przedszkola w Dębem Wielkim

Wizualizacja elewacji Przedszkola w Dębem Wielkim

NAKŁADKI ASFALTOWE NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

ul. Powstańców w Ostrów Kani po modernizacji

W okresie jesiennym na zlecenie Gminy Dębe
Wielkie - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego prowadziło roboty związane z modernizacją dróg

gminnych w Gminie Dębe Wielkie.
W zakresie zadania wykonano:
− nakładkę asfaltową oraz pobocza na ul. Sosnowej od skrzyżowania
ul. Wspólnej w miejscowości Ruda
w kierunku północnym w stronę stacji
Wrzosów;
−
nakładkę
asfaltową
oraz
po południowej stronie drogi pobocze ul. Mazowieckiej na długości 310
metrów – od skrzyżowania ul. Mazowieckiej z ul. Lawendową w kierunku
wschodnim;
− nakładkę asfaltową w pasie wykonanych wcześniej robót kanalizacyjnych
na odcinku ul. 103 Batalionu Strzelców
w Dębem Wielkim, na odcinku ul. Staropolskiej w Aleksandrówce oraz w ul. Powstańców
w Dębem Wielkim i Ostrów Kani;

ul. Staropolska w Aleksandrówce po modernizacji

dokończnie na str.6
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PRZEBUDOWA ULICY RZEPECKIEGO
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE

Dębego Wielkiego

W dniu 12 października 2016 roku Wójt Gminy
Dębe Wielkie – Pan Krzysztof Kalinowski podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia
polegającego przebudowie ulicy Rzepeckiego
w miejscowości Dębe Wielkie, w zakresie której
było wykonanie z betonowej kostki brukowej
po południowej stronie drogi chodnika wraz ze
zjazdami oraz miejscami postojowymi. Wyko-

nawcą w/w inwestycji wyłonionym w drodze
zapytania cenowego była firma Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z siedzibą w Rudzienku.
W/w przedsięwzięcie zostało dofinansowane
w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
PROW na lata 2014 – 2020.

ul. 103 Batalionu Strzelców po modernizacji

− częściową przebudowę ul. Olszowej w miejscowości Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie – I etap
(odcinek drogi o długości 200 metrów przy seg-

mentach mieszkalnych).

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W dniu 6 października 2016 roku uchwalony
został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie
w gminie Dębe Wielkie, który obejmuje miejscowość Dębe Wielkie z wyłączeniem następujących
terenów:
1. południowo - zachodnią część miejscowości Dębe Wielkie, która znajduje się w zasięgu
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
rzeki Mieni (teren zlokalizowany w rejonie ulic:
Nadrzecznej, Wiosennej, Marii Konopnickiej
i częściowo ulicy Polnej),
2. obszar położony w środkowo – wschodniej
części miejscowości Dębe Wielkie zlokalizowany
pomiędzy ul. Złotą, a terenami kolejowymi,
obejmujący w dominującej części grunty rolne
stanowiące użytki klas III (wykluczony z uwagi
na brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na zmianę przeznaczenia),
3. niewielki obszar położony w południowo –
wschodniej części miejscowości Dębe Wielkie,

obejmujący trzy działki zlokalizowane pomiędzy
terenem kolejowym, a ulicą Polną.
Przedmiotowy plan wraz z całą dokumentacją
prac planistycznych przez okres 30 dni był poddany ocenie zgodności z przepisami prawnymi
przez Wojewodę Mazowieckiego, który nie zgłosił w w/w terminie żadnych uwag ani zastrzeżeń.
Z dniem 6 grudnia 2016 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, stanie się on dokumentem
obowiązującym po upływie 14 dni od daty jego
publikacji i będzie stanowił podstawę prawną do
wydawania decyzji administracyjnych.
Rafał Gańko
Kierownik Refertu Strategii i Rozwoju
Gminy Dębe Wielkie

PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Przebudowa ul. Rzepeckiego w Dębem Wielkim

W dniu 3 listopada 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim Gmina Dębe Wielkie złożyła wniosek o pozwolenie
na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie obejmującej miejscowości: Aleksandrówka, Cezarów, Cięciwa, Kobierne,
Olesin, Ostrów Kania i Rysie. Dokumentacje projektową opracowała
firma HIGHWAY Sp. z o.o. z Gdańska. Łączna długość zaprojektowanej sieci w ramach złożonego wniosku o pozwolenie na budowę
wyniosła nieco ponad 24,8 km.
Zgodnie z planami inwestycyjnymi gminy rozpoczęcie realizacji w/w sieci wodociągowej nastąpi w przyszłym roku, przy czym
w pierwszej kolejności będą budowane odcinki sieci wodociągowej
na terenach o gęstej zabudowie.
EKOPOZYTYW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 roku. Dziewięć nagród finansowych
wraz ze statuetkami trafiło do gmin w tym do Gminy Dębe Wielkie.
Gmina Dębe Wielkie otrzymała zaszczytny tytuł EKOpozytyw
MAZOWSZA w kategorii Gospodarka Wodna za inwestycję związaną
z budową sieci wodociągowej o długości 45 km, która została zrealizowana w latach 2014 – 2015.
W imieniu Gminy Dębe Wielkie nagrodę tj. statuetkę oraz czek
na kwotę 10000 zł podczas uroczystego finału konkursu w dniu 25
października 2016 roku w Mazowieckim Instytucji Kultury w Warszawie odebrał Wójt Gminy Dębe Wielkie – Pan Krzysztof Kalinowski.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
JESIENNE POPOŁUDNIE
Z JERZYM WOŹNIAKIEM

W jesienny wieczór, Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim zorganizowała spotkanie
autorskie z Jerzym Woźniakiem - absolwentem
Wydziału Nauk Społecznych KUL, Wydziału
Humanistycznego Akademii Podlaskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym
Akademii Humanistycznej. Nasz gość przez ponad
20 lat pracował w Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”. Uczestniczył w realizacji programów i projektów przygotowywanych m.in. przez
Dokumentationsstelle Pullverfabrik Liebenau
e.V, Dokkumentationszentrum NS- Zwangsarbeit
Berlin – Schoneweide, Gedenkstatte KZ Osthofen oraz wielu innych instytucji w Niemczech,
Austrii i na Litwie. Został wyróżniony Odznaką
Związkową Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych za wspieranie działalności
i pracę na rzecz ofiar wojny.
Podczas spotkania Jerzy Woźniak promował
książkę pt. „Mazur”, będącą jego debiutem literackim. Autor podkreślił, że jest to powieść
historyczna zawierająca elementy tajemnicy,
sensacji i zakazanej miłości. Książka przedstawia losy fikcyjnych bohaterów, którzy znaleźli się
w rzeczywistości lat 1938-1942 w Berlinie, Warszawie, na Mazurach i Mazowszu. Akcja powieści

jest osadzona w ówczesnych realiach i opiera
się na prawdziwych zdarzeniach, których ślady
pozostały w różnego rodzaju archiwaliach.
Należy zaznaczyć, że książka otrzymała nominację do XII edycji nagrody WAWRZYN – Literackiej
Nagrody Warmii i Mazur za rok 2015 a Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie
oznaczyła w październiku 2015 książkę „Mazur”,
jako bestseller.
W trakcie spotkania autor opowiadał o rozmowach przeprowadzonych z mieszkańcami Mazur,
które dostarczyły wielu cennych materiałów do
powieści. Mówił o trudnej, zawiłej historii pogranicza i relacjach polsko - niemieckich. Nawiązał
do rodzinnej tajemnicy – ujawnił, że tożsamość
jego dziadka jest nieznana, wiadomo tylko,
iż był Niemcem. Nasz gość zdradził, że pracuje już nad drugą książką, w której czytelnicy
poznają dalsze losy bohaterów „Mazura”. Prelekcję wzbogacił pokaz slajdów przedstawiających
archiwalne i aktualne fotografie, pocztówki
z miejsc powiązanych z powieścią. Jerzy Woźniak mówił, że napisanie i wydanie książki było
jego marzeniem. Podkreślał, że niezależnie od
przeciwności trzeba dążyć do realizacji własnych
marzeń. Autor odpowiadał także na pytania
zgromadzonej publiczności.
Na zakończenie tego ciekawego spotkania
można było zakupić książkę oraz otrzymać osobistą dedykację. Wszystkich, którzy chcieliby
poznać losy powieściowego Mazura zapraszamy
do biblioteki.
III MIŃSKIE SPOTKANIA
WYDAWCÓW PUBLIKACJI REGIONALNYCH
W sobotę 19 listopada 2016 r. w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyły się III Mińskie Spotkania
Wydawców Publikacji Regionalnych, które
patronatem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Z ŻYCIA DĘBSKIEJ KAWY ŻOŁĘDZIÓWKI
W ULUBIONEJ RESTAURACJI FRYDERYKA
CHOPINA „HONORATKA” W WARSZAWIE...

Dnia 23 listopada LOT Wielki Gościniec Litewski zagościł na „Salonie” Klubu Organizatorów
Ruchu Turystycznego przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Spotkanie odbyło się w słynnej
restauracji „Honoratka”, w której często gościł
sam Fryderyk Chopin. Jeśli mowa o Chopinie,
to podczas prezentacji nie mogło zabraknąć
naszej „Dębskiej kawy żołędziówki”, którą artysta często pijał… „Dnia 18 Jaśnie Pan Fryderyk
Fraciszek Mikołaj Jakub Chopin wypił siedem filiżanek kawy żołędziowej, spodziewać się trzeba,
iż niedługo osiem wypije..” cytat z „Kuryera
Szafarskiego”. Kawę w „Honoratce” serwował
Gościniec Goździejewski.
Oprócz prezentacji wybranych kulinariów ze
Szlaku, podczas spotkania przedstawione zostały
ciekawostki historyczne o miejscowościach
na Szlaku oraz miejsca warte odwiedzenia, m.in.
o Dębem Wielkim.
NA TARGACH TT WARSAW 2016…
W dniach 24-25 listopada 2016r. LOT Wielki
Gościniec Litewski uczestniczył w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie.
Prezentacji materiałów promocyjnych ze szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego towarzyszyła

degustacja naszej „Dębskiej kawy żołędziówki”.
Kawa - jak zwykle budziła duże zainteresowanie.
Odwiedzający często pytali o możliwość zwiedzenia Mazowsza, najlepiej w niedalekiej
odległości od Warszawy, a to świadczy o tym,
że istnieje potrzeba współtworzenia oferty turystycznej, co w efekcie jest wspaniałą promują
gminy w skali województwa i kraju.
POLECA SIĘ NA ŚWIĘTA ...
Zapach cynamonu, goździków, prażonych żołędzi… niczym zapach pierników … to również
zapach naszej „Dębskiej kawy żółędziówki”,
która dzięki walorom zdrowotnym, ma również
niepowtarzalny smak i zapach, jest w eleganckim opakowaniu, z pewnością może stać się

W czytelni regionaliści i miłośnicy lokalnej historii wysłuchali
wykładu dr Andrzeja Marka
Nowika „ Badania genealogiczne
w powiecie mińskim”. Odbyła się
również promocja książki
” Hrabia Marian Starzeński i jego
rodzina w dobrach Ruda” autorstwa Karoliny Wandy Gańko. Pani
Anna Andrzejkiewicz – dyrektor
BP w Kałuszynie zaprezentowała
prezentację „Historię i współczesność Biblioteki Publicznej
w Kałuszynie”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
zaprezentowała publikacje, które ukazały się do
tej pory na terenie gminy oraz pozycje wydane
w 2016 roku: „Dzieje gminy od czasów prehistorycznych do 1831 roku” oraz komplet pocztówek
przygotowanych i wydanych na okoliczność
600–lecia Dębego Wielkiego. Nasze publikacje
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dla wydawców Mińskie Spotkania były dobrą
okazją do zaprezentowania swego dorobku
wydawniczego i wymiany doświadczeń, dla
czytelników, bibliotek i placówek kultury do poznania lokalnego rynku wydawniczego,
wymiany doświadczeń i uzupełnienia zbiorów.
Na stoiskach wydawców znalazły się: książki,
czasopisma, foldery,
informatory, mapy,
broszury, ulotki, multimedia i in. Targom towarzyszyła wystawa malarstwa Anny Gibały.
NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE
Dzięki dotacji na zakup nowości wydawniczych
w 2016 roku, ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka
powiększyła księgozbiór biblioteki o nowe pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych
oraz literaturę popularnonaukową. W sumie
zbiory powiększyły się o 469 woluminów
na kwotę 8 500 zł. Zachęcamy do odwiedzania
i korzystania ze zbiorów biblioteki.

Pocztówki z okazji 600 lat Dębego Wielkiego
W Bibliotece istnieje możliwość zakupienia
kompletu pocztówek / 10 sztuk/ , w cenie 5
złotych, wydanych z okazji 600 – lecia Dębego
Wielkiego. Prowadzimy również sprzedaż
wysyłkową ( do ceny jednostkowej należy doliczyć koszt przesyłki, a zamówienia prosimy
składać na e-mail: gbpdebewielkie@wp.pl).
W bibliotece dostępna też jest po
dodruku tegoroczna publikacja „Dzieje
gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku”.
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
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

ZAPRASZA W GODZINACH:
8.00 – 12.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

miłym i oryginalnym prezentem dla bliskich.
„Dębską kawę żółędziówkę”
można teraz nabyć we
wszystkich gastronomicznych punktach z terenu
gminy Dębe Wielkie:
Gościńcu Goździejewskim
oraz w nowo otwartym Kiermaszu Prezentów Fundacji
IMPERATYW przy Straży OSP
w Dębem Wielkim.
NA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM.
Dnia 4 grudnia 2016r. w Wawerskim Domu Kultury odbył się Jarmark Świąteczny. Jednym
słowem – było barwnie i smakowicie, z warsztatami tworzenia ozdób,
ale był też wspaniały koncert
Chóru i Orkiestry Zespołu Pieśni
Tańca Politechniki Warszawskiej.
Tutaj również dębską żołędziówką
można było zasmakować i zakupić .
W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW
PRAWNYCH W WARSZAWIE..
Dnia 8 grudnia 2016 odbyła się
prezentacja Szlaku Wielkiego
Gościńca Litewskiego w Okrę-

gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Podczas tego spotkania przy dźwiękach Poloneza Ogińskiego „Pożegnanie z Ojczyzną”, miała
miejsce degustacja Dębskiej Kawy Żołędziówki
– produktu nagrodzonego na szlaku WGL oraz
promocyjnego gminy Dębe Wielkie. Tutaj dużym
zainteresowaniem cieszyła się również dębska
publikacja nawiązująca do Powstania Listopadowego - Historyczny Komiks „Bitwa pod Dębem
Wielkim 1831”.
Anna Piotrkowicz
Inspektor
ds. upowszechniania kultury i promocji gminy
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FINAŁ OGÓLNOPOLSKI XXXII KONKURSU KRASOMÓWCZEGO W LEGNICY ROZSTRZYGNIĘTY Z DĘBSKIM SUKCESEM
W dniach 24- 27 listopada 2016 w Legnicy odbył się Finał ogólnopolski konkursu dla dzieci i młodzieży. Z przyjemnością informujemy, że:
WOJCIECH NOWAK - uczeń Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim - zajął II MIEJSCE w Kategorii szkół podstawowych. Jest to wielkie, zasłużone i upragnione zwycięstwo wyjątkowego chłopca,
którego od najmłodszych lat pasjonował język polski.
KLAUDIA JADCZAK - uczennica Gimnazjum Gminnego, otrzymała wyróżnienie PTTK z Legnicy, a jest to dopiero początek jej przygody z krasomówstwem...
Gratulujemy Wojtkowi i Klaudii !! Gratulujemy także rodzicom !! Życzymy kolejnych sukcesów oraz cieszy nas fakt, że Public Relations Gminy Dębe Wielkie tak wspaniale się rozwija :-)
Poniżej przedstawiamy tekst Klaudii i Wojtka.
Klaudia Jadczak

DWÓR NA STAREJ FOTOGRAFII
Witam Państwa!
Nie mogło mnie tu dziś zabraknąć, gdyż Dębe Wielkie obchodzi
w tym roku wielkie święto, a mianowicie sześćsetlecie istnienia. 2
kwietnia na terenie parku podworskiego z zaciekawieniem obserwowałam rekonstrukcję bitwy pod Dębem Wielkim i zastanawiałam
się, jak mogło dawniej wyglądać życie w mej miejscowości. Bardziej od ,,suchych” faktów, danych, liczb czy dat interesowały mnie
od zawsze fotografie, stare, pożółkłe, czarno- białe bądź w kolorze
sepii, takie z poobrywanymi rogami. ... Utrwalono na nich chwile,
momenty zatrzymane w kadrze, które przeminęły i choć byśmy bardzo mocno tego pragnęli, już nie wrócą. Przemawiają do wyobraźni
... Ustawieni na nich ludzie uśmiechają się do aparatu. Zaglądając
w ich oczy, zastanawiamy się, co wtedy czyli, jak potoczyło się ich
późniejsze życie ? Czy domy, na tle których pozują, jeszcze istnieją...
Czy ich po prostu już nie ma, bo zniszczone zostały przez pożogę
wojenną, nadgryzione przez ,,ząb czasu „ czy po prostu „zabiła” je
zwykła głupota...
Niedawno trafiła w moje ręce właśnie taka fotografia. Widnieje
na niej dom i uśmiechnięte twarze ludzi... Przedstawia ona dworek w Dębem Wielkim w latach trzydziestych XX wieku. Był to dom
obszerny, klasyczny dwór polski, z dwuspadowym dachem krytym gontem, z jasnymi ścianami i ukwieconym gankiem od frontu.
Jego powstanie datuje się na połowę XIX wieku. Stał on szczytem,
nieco skośne do szosy. Prowadziła doń szeroka droga pomiędzy
olchami, kasztanowcami. Odwiedzającemu ukazywał się obszerny
podjazd, gdzie mógł podziwiać ogromny klomb zawsze pełen kwiatów. O niego szczególnie dbała Pani Matka, czyli Zofia Tabiszewska.
Wiosną kwitły tu rośliny sezonowe, a zwłaszcza zachwycały wieloWojciech Nowak

POCIĄG DO PRZESZŁOŚCI
Witam Państwa !
Dwie bardzo ważne rocznice zainspirowały mnie do wystąpienia.
Sześćset lat Dębego Wielkiego i sto pięćdziesiąta rocznica powstania kolei warszawsko-terespolskiej. Co łączy te dwa wydarzenia?
Zapraszam do wspólnej podróży, podróży pociągiem, ale to nie
jest zwykły pociąg. To mój pociąg … do przeszłości.
Niewątpliwie 600 lat dzielące nas od pierwszego zapisu źródłowego Dambe dzierżawa, z 1416 roku, to otchłań w czasie
i przestrzeni. Posłuchajcie Państwo zapisu w starej kronice:
„ku dzierżawie dębskiej jest niemała puszcza, w której jest drzewo
rozliczne ku budowaniu barci dogodne, dębina wielka i sośnina „
Opis brzmi jak nie z tego świata. Prawda? Ale taki właśnie był
początek Dębego Wielkiego. O pradawnej puszczy przypomina
najstarszy w gminie dąb. Rośnie na Łaszczyźnie. W miejscu puszczy powstała wioska i pola uprawne.
Czasy były różne. Raz ludziom wiodło się lepiej, budowali chaty i
uprawiali ziemię. Innym razem wieś niszczyły pożary i wojny.
Ale pociąg dziejów nie stoi w miejscu. Trąbi, wyje, jakby w trwodze, jakby lasy pola, łąki, były jego. Z takim hukiem nadjechał
wiek dziewiętnasty.

barwne bratki, które tworzyły wspaniałe dywany. Było to miejsce
szczególnie zadbane, pielęgnowane na znak dbałości o rodzinie
gniazdo i umiłowania ojczystej ziemi. Tabiszewscy prowadzili dom
otwarty. W każdą niedzielę odbywały się wizyty kogoś nowego,
dyskusjom, biesiadom i tańcom nie było końca. Goście przybywali zawsze końmi, a najczęściej byli nimi Kurkowscy, Bielawowie
i Fiałkowscy. Często odbywały się składkowe zabawy sąsiedzkie, bawiono się przy muzyce z gramofonu z tubą bądź patefonu.
W tym celu dekorowano salę taneczną, a stoły suto zastawiano
różnymi smakołykami. Na ten spokój, zdawałoby się, że wieczny,
spadły bomby. Już 3 września 1939 roku ... Niewiele udało się uratować, ale dziękowano Opatrzności, że nikt nie zginął. Państwo
Tabiszewscy się nie załamali, ulokowali się w domach przyjaciół i w czworakach, a potem postanowili uciekać na Wschód.
Sądzili bowiem, jak większość rodaków, że Niemcy zostaną
szybko odparci. Najpierw samochodem, potem końmi podążali
do rodziny żony Władysława. Byli już za Bugiem, gdy dowiedzieli
się o ciosie w plecy, o agresji sowieckiej. I znów rozpoczęła się
tułaczka do domu, którego nie było, który był spalony.
Może kiedyś uda się uporządkować pozostałości parku, postawić ławki i stylowe lampy oraz tablice upamiętniające rodzinę
Tabiszewskich, a także dwór, który „stał i wiernie strzegł” tradycji patriotycznych i niepodległościowych aż do wybuchu II wojny
światowej. Może uda się uhonorować rodzinę na zdjęciu, o którym
mówiłam Państwu na początku. Bo teraz już wiem, że fotografia ta
przedstawia Zofię Tabiszewską, czyli Panią Matkę, Władysława- jej
męża oraz małą Zosię Tabiszewską.
Tyle, aż tyle, a może tylko tyle, bo przecież tego, co już przeminęło
nie da się już wskrzesić, zwłaszcza że to był świat w ,,zupełnie starym stylu”, ,, piękny świat „…
na dębskim dworze.
Cały artykuł na www.debewielkie.pl

Nowo wybudowana szosa brzeska połączyła Królestwo Polskie z
Cesarstwem Rosyjskim. Z Warszawy przez Dębe prowadził wtedy
najważniejszy szlak drogowy. W oknach pociągu historii miga
zwycięska bitwa powstania listopadowego 1831 r. i niestety, zniszczoną wieś.
Tymczasem coś w Dębem stuka. Coś tłucze ? Wali ? Jakby stalowy
wicher gnał. Jakby burza z piorunami. Jakiś potwór po szynach
mknie ? Co się dzieje ? To rok 1866. Właśnie sto pięćdziesiąt lat
temu z wielkim hukiem Dębe przeciął szlak kolei warszawsko –
terespolskiej.
I już słychać ciuch, ciuch, ciuch... Puszcza ciuchcia dym jak miękki
puch... jakby mgiełkę, a nie smog. Jakby nucił walca tłok.
Od tej chwili gwizd lokomotywy stanie się sygnałem rozpoznawczym. Wzdłuż torów będą powstawały nowe osiedla .
Na początek w Dębem jest półstacja, czyli zwyczajny przystanek. Ten zwyczajny przystanek całkowicie zmienia życie ludzi,
można stąd wyjechać do Warszawy i dalej w świat. Po wielu latach
powstaje dworzec. Budynek z czerwonej cegły stoi do dziś.
Ale pociąg dziejów cały czas jedzie. Stuka, puka mknie po szynach
i już nie słychać ciuch ciuch...ciuch ... już nie puszcza dymu, bo od
1938 roku linia kolejowa była elektryczna.

PROJEKTUJEMY PRZESTRZEŃ BY ŻYŁO NAM SIĘ LEPIEJ
Na piątkowym (28.10.2016r.) spotkaniu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie młodzi
radni rozmawiali o planach i działaniach MRG.
Ponadto młodzież wzięła pod lupę m.in. propozycję dwóch koncepcji zagospodarowania
terenu wokół urzędu.
Wnioski: Przestrzeń = dobre samopoczucie :-)
Materiał został przedstawiony Wójtowi Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu.
Kolejnym ważnym dniem dla młodych radnych
8

było szkolenie, które przeprowadziła Fundacja CIVIS
POLONUS. Termin szkolenia był nieprzypadkowy
– 11 listopada – święto
państwowe, dzień wolny
od zajęć lekcyjnych.
A przecież Edukacja to
podstawa patriotyzmu !!
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11 LISTOPADA 2016R.
Polska!
O, ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści,
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba że tylko polskie serc,
Co wiek przetrwało w poniewierce,
i zniosło takich mąk bezedno,
Od Których zda się gwiazdy bledną…
Dzień 11 listopada – szczególna data na kartce
kalendarza, jak również w sercu każdego Polaka.
W tym roku przypadła 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W całym kraju
odbyły się uroczystości ku chwale Ojczyzny.
Dębskie obchody objęte patronatem Wójta
Krzysztofa Kalinowskiego rozpoczęły się tradycyjnie późnym wieczorem. W kościele
Parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim o godz.18.00 została odprawiona przez
ks. Proboszcza Sławomira Żarskiego uroczysta
msza św. za Ojczyznę z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych: Ochotniczych
Straży Pożarnych, gminnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz kombatantów a także
licznych mieszkańców.

Po mszy świętej młodzież gimnazjalna przedstawiła część artystyczną pt. „Polska - ileż
w tym słowie wielkiej treści..” Recytacja pięknych wierszy, doniosły śpiew wokalistów i chóru
dały popis wielkiej sztuki, czego dowodem były
gromkie oklaski oraz słowa pochwały i uznania
dla artystów i opiekunów.
Na zakończenie ks. Proboszcz poinformował
parafian o idei postawienia pomnika „Dębskiego
Orła Pamięci” z okazji 600-lecia Dębego Wielkiego na terenie parafialnym przed kościołem
oraz poprosił o włączenie się w jego realizację.
Dziś, często nie zdajemy sobie sprawy, jak
ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele potrzeba było
do ich rozwiązania: pracy, pieniędzy, myśli politycznej, ekonomiczne i technicznej, inicjatywy
i codziennego trudu.
Dziś, w tę 98. rocznicę odzyskania niepodległości, warto zwrócić wdzięczną myśl ku naszym
pradziadkom, wspomnieć jak z poświęcenia,
patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska, Ojczyzna, o którą my powinniśmy
dbać !!!

ODSŁONIĘCIE DĘBSKIEGO POMNIKA PAMIĘCI
to słowa wykute w otwartej księdze, która jest elementem pomnika
„Dębskiego Orła Pamięci” – jako
symbol wyjątkowej historii, miejsca na mapie Polski, symbol naszej
dumy i pamięci …
Pomysłodawcą postawienia „Dębskiego Orła Pamięci” w ramach
obchodów 600-lecia Dębego Wielkiego był ks. prałat Sławomir
Żarski – proboszcz dębskiej parafii.
Wspólne „dzieło pamięci” powstało
dzięki zaangażowaniu wielu osób
oraz przy wsparciu parafian i mieszkańców gminy. Ponadto uroczystość
została objęta patronatem Wójta
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego.
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
odbyło się w niedzielne popołudnie 27 listopada 2016 r. na placu
parafialnym przed Kościołem Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
„ A jeśli komu droga otwarta do nieba,
w Dębem Wielkim. Uroczystość
Tym, co służyli Ojczyźnie”
uświetnili swoją obecnością: ks.
J. Kochanowski
Arcybiskup Henryk Hoser, Starosta Miński Jan Antoni Tarczyński,
MIEJSOWOŚĆ UŚWIĘCONA KRWIĄ BOHATERÓW:
Radni Gminy Dębe Wielkie z przeBitwy Powstania Listopadowego 31.03.1831
wodniczącym Mirosławem Siwkiem
r., Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisła”
na czele, poczty sztandarowe szkół
17.08.1920 r., Bitwy Kampanii Wrześniowej
oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP,
13-14.09.1939 r.
jednostek OSP z terenu gminy Dębe
NA WIECZNĄ CZEŚĆ PAMIĘCI
Wielkie, a także liczni mieszkańcy.
Ważnym punktem uroczystości było
Na chwałę Boga i Ojczyzny w 600też poświęcenie odrestaurowanych
lecie Dębego Wielkiego: 1050 Rocznicę
zabytkowych organów kościelnych
Chrztu Polski, 110 Rocznicę rozpoczęcia
oraz uroczysta Msza Św. pod przebudowy Świątyni, 60-lecie Jasnogórwodnictwem księdza Arcybiskupa
skich Ślubów Narodów, Roku Jubileuszu
zakończona koncertem organowym.
Miłosierdzia Bożego, Roku Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie, Wizyty Ojca
Anna Piotrkowicz
Świętego Franciszka w Polsce,
Inspektor ds. upowszechniania kultury
Mieszkańcy Parafii i Gminy
i promocji
Gminy
Dębe
Wielkie
Dębego Wielkiego, 2016
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO

WYNIKI DWÓCH OSTATNICH ROZGRYWEK
W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO.

WYNIKI TURNIEJU Z 19.12.2016r.
I. Dzieci Szkoła Podstawowa kl. I-III
1. Krzysztof Kowalski - Pustelnik
2. Daniel Kowalski – Pustelnik
3. Filip Wocial – Mistów
II. Chłopcy Szkoła Podstawowa kl. IV- VI
1) Piotr Trejda - Żaków
2) Igor Kurzyp – Latowicz
3) Jan Górski - Latowicz
III. Dziewczęta Szkoła Podstawowa kl. IV - VI
1) Oliwia Cieślak – Żaków
2) Oliwia Izdebska – Latowicz
3) Dominika Chmielewska - Latowicz
IV. Chłopcy - Gimnazjum
1) Piotr Chabrowski – Żaków
2) Jakub Buczek – Pustelnik
3) Oliwier Makowski - Dębe Wielkie
V. Dziewczęta - Gimnazjum
1. Ewelina Popławska – Pustelnik
2. Izabela Czwarnóg –Jakubów
3. Wioleta Radzio – Latowicz
VI. OPEN
1) Artur Kasprzak – Mińsk Mazowiecki
2) Zbigniew Odalski – Mińsk Mazowiecki
3) Konstanty Janusz – Wielgolas
WYNIKI TURNIEJU Z 16.12.2016r.
I. Dzieci Szkoła Podstawowa kl. I-III
1. Daniel Kowalski – Pustelnik
2. Filip Wocial – Mistów
2. Krzysztof Kowalski – Pustelnik
II. Chłopcy Szkoła Podstawowa kl. IV- VI
1) Mateusz Tchórzewski - Latowicz
2) Igor Murasicki - Wiciejów
3) Marek Popławski - Pustelnik
III. Dziewczęta Szkoła Podstawowa kl. IV - VI

1) Oliwia Izdebska – Latowicz
2) Aleksandra Kowalska - Pustelnik
3) Angelika Wronowska - Latowicz
IV. Chłopcy - Gimnazjum
1) Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2) Krystian Ostrowski - Pustelnik
3) Jakub Buczek – Pustelnik
V. Dziewczęta - Gimnazjum
1. Aleksandra Królak – Jakubów
2. Weronika Wadas - Jakubów
3. Izabela Czwarnóg –Jakubów
VI. OPEN
1) Aneta Janisiewicz – Mińsk Mazowiecki
2) Artur Kasprzak – Mińsk Mazowiecki
3) Adam Kępa – Wielgolas Duchnowski
Ostatni grudniowy turniej – podsumował cykl
turniejów oraz przewidział kilka niespodzianek.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Starosta
Miński Antoni Jan Tarczyński, Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu z Urzędu
Marszałkowskiego Mirosław Krusiewicz, Radny
Powiatu Mińskiego Piotr Wieczorek, Pełnomocnik Wójta ds. Sportu Rafał Wtulich, Prezes
Stowarzyszenia „Szkoła z Uśmiechem” Anna
Piotrkowicz.
W mikołajkowym nastroju na uczestników
czekała: wystawa piłeczek tenisowych udostępniona dzięki uprzejmości Polskiego Związku
Tenisa Stołowego, pokazowa rozgrywka pomiędzy dwiema tenisistkami – mińszczanką Anetą
Janisiewicz i dębską Katarzyną Gańko oraz
najprawdziwszy prezent od Mikołaja dla najmłodszych – stół do tenisa junior. Pierwszą
rozgrywkę na nowym stole odbyli Dyrektor
Mirosław Krusiewicz oraz Radny Powiatu Piotr
Wieczorek.
Chcemy od najmłodszych lat zachęcać dzieci do
aktywności i integracji sportowej, ale także uczyć
zasad gry fair play. Gra w tenisa jest doskonałym
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przykładem dyscypliny, gdzie zasady są bardzo
czytelne i jasne, tutaj zalicza się punkt lub nie.
Oczywiście nie brakuje przy tym wielu emocji.
Na zakończenie zwycięzcy otrzymali upragnione
puchary, dyplomy oraz mikołajkowe prezenty.
Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki
wsparciu finansowemu z budżetu Powiatu
Mińskiego, z którego zostały zakupione statuetki. Gmina Dębe Wielkie
użyczyła hali sportowej. Natomiast wszystkie zaangażowane
w turnieju osoby uczestniczyły
w projekcie w ramach wolontariatu.
Koordynatorzy: Anna Piotrkowicz, Rafał Wtulich
Sędziowie:
Katarzyna Gańko, Zdzisław Wieczorek,
Dawid Matwiej
Wolontariusze kawiarenki:

Klaudia Jadczak,
Paulina Dudzińska
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!
Anna Piotrkowicz
Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem”

KLUB PRZEDSZKOLAKA W GÓRKACH

Czas w przedszkolu płynie bardzo szybko.
Zwłaszcza, że miesiąc listopad był naprawdę
bardzo pracowity. Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości uczestniczyliśmy
w przedstawieniu przygotowanym przez klasy
starsze. Z wielką uwagą słuchaliśmy pieśni
patriotycznych. W listopadzie wyruszyliśmy
na wycieczkę do Mińska Mazowieckiego na koncert Majki Jeżowskiej. To było ciekawe przeżycie
dla maluszków. Nauczyciele nie kryli zaskoczenia, widząc jak dzieci doskonale znają piosenki
wielkiej artystki.
Wdrożyliśmy naszych maluchów w tematykę
zdrowotną. Jest to oczywiście długotrwały
proces, jednak już teraz warto przekazywać
milusińskim przyzwyczajenia do zdrowego stylu
życia. Grupa Motylków przygotowywała przepyszne kanapki z warzywami, które znikały
z talerzy bardzo szybko. Żabki natomiast zabrały
się do krojenia sałatki owocowej, która również
smakowała wybornie. Braliśmy udział w przedstawieniu pt. „Planeta samo zdrowie”, które

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / SPORT

jeszcze bardziej przybliżyło przedszkolaczkom zagadnienia związane ze
zdrowiem.
25 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Pluszowego Misia. Każde
dziecko zabrało ze swojego domu ulubionego misia. Rozpoczęły się zabawy
w starego niedźwiedzia, czytanie wierszyków i robienie wspólnych zdjęć
pamiątkowych z przytulankami. Ten
dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechu
i radości. A przed nami jeszcze więcej
niespodzianek.
Z niecierpliwością czekamy na odwiedziny Św. Mikołaja. Rozpoczną się przygotowania
do Świąt Bożego Narodzenia. Ubieranie choinki
czy tworzenie prac o tematyce świątecznej wprowadza nas wszystkich w cudowny nastrój. Naszą
tradycją w tym okresie jest wypiekanie ciasteczek a następnie ich wspólne dekorowanie. Aby
jeszcze mocniej poczuć magię świąt w połowie
grudnia zaśpiewamy wspólnie kolędy i zabierzemy się do tworzenia kartek świątecznych.
Mamy nadzieję, że w tym czasie będą obecni
również rodzice naszych małych podopiecznych.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Prezes Stowarzyszenia „Sosenka” wraz
z zarządem oraz pracownikami Klubu Przedszkolaka składają serdeczne życzenia. Niech te
święta miłe będą, z dźwiękiem śpiewu i kolędą,
z wigilią tuż po zmroku i w radosnym Nowym
Roku.
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka” Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Drugi turniej II Cyklu Mistrzostw Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej dla Szkół Podstawowych
o Puchar Starosty Mińskiego przeszedł już do
historii. W sobotę 26 listopada, hala sportowa
w Dębem Wielkim stała się areną piłkarskich
zmagań młodych piłkarzy z różnych stron
naszego powiatu.
Patronat nad tą imprezą objął sam Starosta Miński- Antoni Jan Tarczyński.
23 zespoły, blisko 200 zawodników, rywalizowało
w trzech kategoriach wiekowych: kl. 1-2, 3-4 oraz
5-6. We wspólnej rywalizacji udział wzięło także
5 zespołów z terenu Gminy Dębe Wielkie.
Gospodarze sobotnich rozgrywek- zespół
z Dębego Wielkiego pod okiem trenera Rafała
Błażejewskiego pewnie sięgnął po złoto
w najmłodszej kategorii, a kolejna jego drużyna
rywalizująca w kat. kl.: 3-4 po emocjonującym
meczu uplasowała się na 3 miejscu.
W najstarszej kategorii wiekowej, reprezentacji
Szkoły Podstawowej z Górek, zabrakło trochę
szczęścia w rzutach karnych, w efekcie tego przypadło im miejsce tuż za podium.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej
z kategorii zostali udekorowani pamiątkowymi
medalami oraz pucharami, które wręczał Wójt

gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz
Radny Powiatu Mińskiego Piotr Wieczorek,
współorganizator turnieju.
Poniżej prezentujemy wyniki :
I. Kat. kl. 1-2
1. S.P. Dębe Wielkie
2. S.P. nr.2 Mińsk Mazowiecki
3. S.P. Stanisławów
II. Kat. kl. 3-4
1.S.P. Halinów
2. S.P. Dobre
3. S.P. Dębe Wielkie
III. Kat. kl.5-6
1. S.P Dobre
2. S.P. Latowicz
3. S.P. Mistów
Przypominamy, że 11 lutego 2017 odbędzie
się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Naszej Gminy, na który już teraz
serdecznie zapraszamy.

Rafał Wtulich
Pełnomocnik Wójta ds. sportu

600 lat

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA SZTUK WALKI”

29-30 października w Oleśnicy odbiło się Międzynarodowe Seminarium z prezydentem
Taekwon-do ITF GM Choi Jong Hwa IX dan synem twórcy taekwon-do. Na tak wspaniały
kontakt z historią wybrał się trener ASW Dawid
Matwiej VI dan. Kolejnym wydarzeniem, w którym wzięli udział nasi Akademicy był Puchar
Polski Taekwon-do ITF w Kątach Wrocławskich (20.11.2016) zgromadził nieco ponad 100
zawodników i stanowił kolejny stopień eliminacji do Mistrzostw Świata 2017 w Argentynie.
Ekipa Akademii Sztuk Walki wystawiła 8 mocnych zawodników, którym udało się zgromadzić
aż 20 medali oraz 4 tytuły „Najlepszego z Najlepszych” dla Dawida Matwieja, Moniki Wtulich,
Natalii Michalczyk i Damiana Walasa.
Oliwia Piotrkowicz wywalczyła II miejsce
w walkach hogo-semi kadetek, a Aleksandra
Piotrkowicz w tej samej konkurencji zdobyła
brąz, a ponadto brąz technikach specjalnych.
Natalia Michalczyk wróciła do domu z dwoma
srebrnymi krążkami (za walki hogo-semi i techniki specjalne), a w układach TKD ITF zajęła III
miejsce. Wśród juniorów Jakub Brodzik zdobył I miejsce w układach i III miejsce w walkach.
Natomiast Armik Badalayn w układach zajął
II miejsce, w technikach specjalnych przypadł
mu brąz. Damian Walas w konkurencji seniorów ‘wyskakał’ złoto w technikach specjalnych,
a w walkach light i układach uplasował się na II
miejscu. Aż 4 medale przypadły Monice Wtulich
3 złote (walki, techniki specjalne, testy siły) i srebro w układach. Rewelacyjnie zaprezentował się
Trener Dawid Matwiej (VI dan), który wywalczył 1
miejsce w walkach light contact seniorów open
i 1 miejsce w testach siły w czterech konkurencjach(rozbicia desek). Cieszymy się, że każdy
zawodnik wrócił do domu przynajmniej z jednym krążkiem na szyi.
Kolejną imprezą gdzie zawodnicy z Akademii
powalczyli był Otwarty Turniej Tang Soo Do
Dzieci, który odbył się 26 października w Wołominie. Z medalami tym razem wrócili: Kamila
Chachlińska 2 miejsce w walkach semi contakt,
3 w technikach specjalnych i 3 w mini-kumdo
(piankowe miecze). Natalia Michalczyk 3 miejsce w semi contakt, 1 w technikach specjalnych
i 2 w mini-kumdo. Oliwia Piotrkowicz 2 miejsce w walkach semi contakt i 2 w technikach
specjalnych. Aleksandra Piotrkowicz 3 miejsce
w walkach semi contakt, 2 w technikach specjalnych i 1 w mini-kumdo. Natalia Sikorska 3
miejsce w 2 miejsce w walkach mini-kumdo.
Bardzo ładnie zaprezentwały się też: Martyna
Sikorska, Roksana Naumiuk i Kornelia Naumiuk
tym razem poza podium ale doświadczenie zdobyte na turnieju na pewno zaowocuje
w przyszłości
IX Mikołajkowy Turniej Taekwon-do zgromadził,
jak co roku wielu zawodników chcących sprawdzić
swoje umiejętności. 4 grudnia w hali sportowej
w Dębem Wielkim Akademia Sztuk Walki przy
współpracy z gminą Dębe Wielkie zorganizowała
imprezę sportową ze świątecznym akcentem dla
dzieci i młodzieży. Prawie 80 chętnych mierzyło się
w następujących konkurencjach: układy formalne
Taekwon-do ITF, tor przeszkód, szybkościówka,
techniki specjalne, sumo-grapling, walki hogo-

Dębego Wielkiego

-semi, walki light contact.
Każdy uczestnik otrzymał wyjątkowy, specjalnie grawerowany
na tą okazję medal, dyplom oraz
paczkę od św. Mikołaja. Na najlepszych czekały puchary.
Podczas turnieju Trener Dawid
Matwiej rozdał nagrody dla najlepszych zawodników minionego
sezonu w ASW. Wśród juniorów
I miejsce zajęli: Katarzyna Mazurowska i Armik Badalyan, a druga
lokata przypadła Natalii Michalczyk. Najlepszą wśród seniorek
została Monika Wtulich. Uroczyście wręczono
też certyfikat na stopień mistrzowski I dan dla
Michała Jabłońskiego.
Oto wyniki niedzielnych „Mikołajkowych” zawodów:
Układy: 0-10 cup 1. Jakub Pankiewicz
9-8 cup:1. Julia Siporska
7-5 cup: 1. Szymon Sawka
4-1 cup: 1. Sebastian Walas
Tor przeszkód: przedszkolaki: 1. Dominik Parol
2. Krzysztof Świetlicki, 3. Karol Jabłoński
dzieci: 1. Igor Więsik, 2. Kacper Orzełowski
3. Maciej Kożuchowski
młodzicy: 1. Piotr Ługowski, 2. Andrzej Ostrowski, 3. Karol Pyza
Szybkościówka: przedszkolaki: 1. Karol Jabłoński
dzieci: 1. Paweł Kopeć
młodzicy: 1. Szymon Ostrowski
Techniki specjalne: kadeci: 1. Natalia Michalczyk
juniorzy: 1. Armik Badalyan
seniorzy: 1. Damian Walas
Walki hogo semi: kadeci: 1. Szymon Sawka
2. Łukasz Gańko, 3. Damian Porębski
kadetki: 1. Natalia Michalczyk, 2. Izabela Więsik
3. Urszula Kolaszt
Walki light-contact seniorzy: 1. Damian Walas
2. Mateusz Góralski, 3. Patryk Zygadło
Walki light contact juniorzy: 1.Maciej Gańko
2.Krzysztof Steczek, 3. Jakub Pankiewicz
Sumo-grapling: przedszkolaki chłopcy:
1. Krzysztof Świetlicki, 2. Dominik Parol
3. Wojciech Zagórski
przedszkolaki dziewczynki: 1. Karolina Chachlińska
2. Wiktoria Kowyna, dzieci chłopcy: 1. Igor Więsik
2. Dominik Dąbrowski, 3.Stanisław Biernacki
dzieci dziewczynki: 1. Martyna Sikorska
2. Maria Woźnica, 3. Hanna Sitnicka
młodzicy: 1. Szymon Ostrowski, 2. Andrzej
Ostrowski, 3. Karol Pyza
młodziczki: 1. Julia Siporska, 2. Ola Piotrkowicz
3. Oliwia Piotrkowicz
kadeci: 1. Błażej Szostak, 2. Dominik Zieliński
3. Szymon Sawka
kadetki: 1. Kamila Chachlińska, 2. Natalia Michalczyk
3. Urszula Kolaszt
juniorzy: 1. Maciej Gańko, 2. Krzysztof Steczek
3. Jakub Pankiewicz
seniorzy: 1. Damian Walas, 2. Sebastian Walas
3. Mateusz Góralski
Dziękujemy wolontariuszom, trenerom, sponsorom tej wspaniałej inicjatywy szczególnie
Gminie Dębe Wielkie i Wójtowi Krzysztofowi
Kalinowskiemu oraz Studium Języków Obcych-Tomasz
Paudyna,
Komia-Odzyskiwanie
Surowców Wtórnych- Robert Pechcin, Zagłoba
- Drewno Egzotyczne - Jerzy Rogala, Zajazd
Pod Dębem - Ewa Szulim, Dax Cosmetics, ratownikowi medycznemu - Ewie Sobieraj, Marii
Chachlińskiej, Agnieszcze Sawka, Monice Wtulich za zaangażowanie w pracę przy turnieju
- bardzo dziękujemy.
Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do treningów Taekwon-do w Akademii Sztuk Walki.
Taekwon!
Monika Wtulich

Akademia Sztuk Walki
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października zebraliśmy się wszyscy w hali
sportowej aby uroczystym apelem uczcić Dzień
Edukacji Narodowej. Gimnazjaliści we współpracy
z chórem Szkoły Podstawowej przygotowali montaż słowno-muzyczny opierający się na podroży
po krajach europejskich. Nie obyło się również
bez życzeń dla dyrekcji, nauczycieli, katechetów
i wychowawców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły. Częścią obchodów Dnia Edukacji
Narodowej był również konkurs „(Roz)poznaj swojego belfra”. Na tablicy w holu szkoły można było
zobaczyć zdjęcia z czasów dzieciństwa nauczycieli
uczących w naszej szkole. To dowód na to, że każdy
z nas ma w sobie coś z dziecka.

aktywności, będącej podstawą pracy programisty,
czyli tworzenia własnych programów. Kodowaliśmy
z wykorzystaniem takich programów, jak: Scratch,
BlocklyGames, Code.org. Dodatkowo dzieci przygotowywały wspólnie z nauczycielem zadania dla
pozostałych uczniów szkoły. Łamigłówki miały
na celu sprawdzenie myślenia kreatywnego,
kodowania i dekodowania informacji, które są niezbędnymi umiejętnościami w pracy programisty.
Wielu uczniów szkoły przyłączyło się do zabawy
z klasą 2a. Nawet uczniowie starszych klas chętnie
rozwiązywali zadania, toteż ich trud został nagrodzony słodkimi upominkami. Udział szkoły w Code
Week 2016 został doceniony poprzez przyznanie
szkole stosownego certyfikatu.

WIZYTA W TEATRZE

WYCIECZKA DO WARSZAWY

18 października uczniowie klas piątych wybrali się
do teatru „Buffo” na spektakl pt.„Mitologia musical”. Scenariusz oparty został na mitologii greckiej
i jest zestawieniem wybranych mitów, obnażonych ze zbędnej bajkowości. Pragnieniem twórców
spektaklu było przede wszystkim okazanie uniwersalności i wielowymiarowości starożytnych
wierzeń,a także ponadczasowych zasad etyki
i moralności, które we współczesnym świecie
wydają się być jeszcze istotniejsze. Twórcom spektaklu udało się stworzyć antyczny świat przy użyciu
bogatej scenografii, przepięknych kostiumów,
wspaniale dopasowanej muzyki oraz oczywiście wykonywanych na żywo piosenek, kryjących
w sobie starożytne prawdy i przesłania.

20 października uczniowie klasy IVB wzięli udział
w wycieczce do Warszawy. Głównym punktem
programu były warsztaty pt. „Inteligentne Miasto”, które odbyły się w gmachu Ministerstwa
Cyfryzacji. Spotkanie to zostało zorganizowane
w ramach kolejnej edycji Code Week Polska, która
jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania.
Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem uczyli
się programowania, połączonego tematycznie
z funkcjonowaniem prawdziwych miast. Ich zadaniem było zaprogramowanie urządzeń sterujących
ruchem drogowym w zbudowanym przez siebie
mieście. Prawidłowe działanie m.in. przejazdów
kolejowych czy świateł na skrzyżowaniach leżało
w ich rękach. Warsztaty były doskonałą okazją
do nauki programowania, poznania zastosowań
informatyki w życiu codziennym, a także świetną
zabawą dla wszystkich uczniów.

DZIEŃ PAPIESKI
ZEJDŹ Z KANAPY! POMAGAJ! Pod takim hasłem
przebiegało tegoroczne podsumowanie Powiatowego Dnia Papieskiego. W tym roku mieliśmy
zaszczyt gościć na tej uroczystości, ponieważ
wzięliśmy udział w konkursie „Iskry Miłosierdzia”.
Obchody zorganizowały trzy szkoły: Gimnazjum
Miejskie nr. 2 im. Jana Pawła II z Mińska Mazowieckiego, Salezjańskie Gimnazjum raz Gimnazjum
im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmiało „Bądźcie
świadkami miłosierdzia”, dlatego obchody skoncentrowane były wokół działań charytatywnych
podejmowanych na terenie powiatu mińskiego.
Mogliśmy obejrzeć i wysłuchać prezentacjeprzygotowane przez uczniów liceów i obejrzeć piękny
występ Grupy Teatralnej Ignaców ze spektaklem
„Ptaki”. Na konkurs „Iskry Miłosierdzia” wpłynęło 17 autorskich projektów charytatywnych.
Jury, w którego skład wchodzili: pan Bogdan
Sadowski (centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie), pani Aneta Buczyńska (Instytut Papieża
Jana Pawła II w Warszawie), pan Piotr Dmitrowicz
(Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie), ks. Kamil Chojnacki (Caritas diecezji
warszawsko-praskiej), siostra Natanaela (Wydział
katechetyczny kurii warszawsko-praskiej) oraz pani
Sylwia Gawrysiak (tygodnik “Idziemy”), postanowiło 11 projektów wyróżnić, a 6 nagrodzić. Nasz
projekt przygotowany przez Szkolne Koło Caritas
zajął I miejsce w drugiej kategorii wiekowej i został
w nagrodę sfinansowany.
TYDZIEŃ KODOWANIA
Wzięliśmy udział w tegorocznym Europejskim Tygodniu Kodowania, czyli Code Week 2016. Uczniowie
klasy 2a od 17 do 21 października podejmowali
różne wyzwania związane z programowaniem.
Tworzyli skrypty podczas zabaw offline. Dowiedzieli
się, że programowanie to nie tylko pisanie programów na komputerze, ale pewien sposób myślenia,
który nabywa się poprzez wszelkie aktywności.
Dlatego nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych
z elementami kodowania. Nie brakowało również

PROGRAM MEGA MISJA
We wrześniu nasza świetlica przystąpiła do
programu „MegaMisja”. To pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacji cyfrowej skierowany
do świetlic szkolnych. Jego celem jest przygotowanie dzieci w wieku 6-10 lat do bezpiecznego
korzystania z technologii cyfrowych i wzbogacenie oferty zajęć świetlicowych. Przebieg programu
oparty jest na fabularyzowanej grze dla dzieci (grywalizacji), która przenosi uczestników do cyfrowego
laboratorium i pełnej przygód „MegaMisji”. Wykonując kolejne zadania, dzieci pomagają bohaterom
historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych
wynalazków i chronić je przed figlami Psotnika.
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy
jest nieodzownym elementem kształtowanym
na lekcjach w naszej szkole. Z tej oto przyczyny już
po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w największej na świecie lekcji pierwszej pomocy
organizowanej przez Fundację WOŚP.
REKORD GUINESSA
17 października pod czujnym okiem Dyrektora
Pana Krzysztofa Reka 55. uczestników biło rekord
Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Próba trwała 35
minut i każdy miał możliwość wykazać się swoją
wiedzą i umiejętnościami. Jednocześnie w całej
szkole poniedziałek był ogłoszony Dniem Czerwonej Koszulki, jako element promowania nauki
udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem
całej akcji był również konkurs wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy organizowany dla uczniów klas
IV-VI, w którym uczniowie odpowiadając na pytania teoretyczne oraz prezentując swoją wiedzę
praktyczną m.in. z bandażowania kształtowali właściwe postawy wśród kolegów i koleżanek. Miejmy
nadzieję, że nigdy nie będą musieli oni wykorzystywać tej wiedzy w praktyce, ale jeśli już, żeby potrafili
się wykazać trzeźwością umysłu i racjonalnym
myśleniem.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

20 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły
Podstawowej. Pierwszaki pokazały jak pięknie
potrafią recytować wiersze i śpiewać piosenki.
Swoją postawą udowodniły, iż są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.
Po ślubowaniu Dyrektor p. Krzysztof Rek dokonał
symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię
na ucznia naszej szkoły...” – mówił pan Dyrektor,
dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką,
ramion swoich podopiecznych. Uczeń stawał się
wówczas poważnym pierwszakiem, przechodząc
z panią Dyrektor Agnieszką Wojda przez symboliczną bramkę i wstępując do społeczności szkolnej.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie
pamiątkowych dyplomów przez wychowawców.
Uczniowie otrzymali również upominki w postaci
rogów obfitości od swoich rodziców. Tradycyjnie
wręczono uczniom kroniki klasowe, by ich karty
upamiętniały ważne wydarzenia z życia klasy
i szkoły. Po uroczystości dzieci udały się na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
KOROWÓD BAL ŚWIĘTYCH
29 października odbył się w naszej miejscowości
Korowód i Bal Świętych. Uczestniczyli w nim dorośli i dzieci przebrani za swoich patronów. Była to
dla nas świetna okazja, by poznać historię świętych
Kościoła.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
7 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych
świętowały Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Z tej okazji przedszkolaki przebrały się za swoje
ulubione bajkowe postacie. Razem z Tygryskiem
i Kaczorem Donaldem bawiły się przy dźwiękach
bajkowej muzyki w sali gimnastycznej. Dzieci tańczyły, brały udział w konkursach, rozwiązywały
zagadki a nawet wspólnie z Tygryskiem udały
się w ilustrowaną ruchem podróż. W przerwach
na odpoczynek dzieci mogły zażyć słodkiego co
- nieco, przygotowanego przez rodziców. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną
o bajkowych postaciach oraz fragmenty wybranych
bajek. Z tej okazji również podczas przerw wyświetlane były krótkie bajki – Świnka Peppa, Smurfy czy
Gumisie. Starsi uczniowie odwiedzali swoich młodszych kolegów by czytać im bajki, bajkowe zagadki
i bajeczne wierszyki.
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy uczcić „Śpiewając historię”.
W przeddzień święta 11 listopada uczniowie klas
IV-VI zebrali się na wspólnym śpiewaniu pieśni
patriotycznych. –„Śpiewając ożywiamy pamięć
o naszych bohaterach, śpiewając dzielimy radości i smutki tych, których łączyła i łączy Polska.
- powiedziała jedna z organizatorek p. Izabela
Jost. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wyśpiewali dumę z odzyskanej niepodległości. – „Każdy
miał w ręku śpiewnik, ale wcale nie był potrzebny,
bo piosenki żołnierskie znamy przecież doskonale. Od zgodnego chóru zatrzęsła się szkoła
w posadach.” - podsumowała Pani Iza. I właśnie
o to chodziło. Drugą częścią obchodów była uroczystość, która odbyła się 15 listopada. W strojach
galowych udaliśmy się do hali sportowej, aby
w podniosłych nastrojach uczcić 98. rocznicę
odzyskania niepodległości. Nie zabrakło pieśni
patriotycznych – tych bardziej i mniej znanych –
oraz wzruszających wierszy. Po apelu odbyło się
wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział
w Konkursie Piosenki Patriotycznej i Historycznej.
Jury w tajnych obradach miało twardy orzech do
zgryzienia. Ostatecznie I miejsce zdobyła Patry-

cja Melkowska z klasy Vb, za wykonanie piosenki
„Dziewczyna z granatem” – Gratulujemy!!!

WIZYTA W TEATRZE PALLADIUM
14 listopada dzieci z klas pierwszych wybrały się
do teatru Palladium w Warszawie na spektakl pt.
„Czarodziej”. Wszyscy byli ciekawi, o czym będzie
przedstawienie. Jak się okazało było to magiczne
widowisko nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.
Wszyscy jak zahipnotyzowani siedzieli na widowni
i z zachwytem patrzyli na to, co się dzieje na scenie.
Spektakl pokazał nam, czym jest świat iluzji i dlaczego każdy może zostać czarodziejem. Uczniowie
nie tylko zobaczyli magię z bliska, ale mogli jej
dotknąć, doświadczyć i poczuć. Był to cudowny
multimedialny spektakl, w nowoczesnym formacie łączący teatralną baśń, sztukę iluzji, przepiękną
muzykę, efekty cyrkowe i baśniowe animacje.
Na zakończenie wszyscy mieli okazję spotkać się
z aktorami i zrobić sobie wspólne zdjęcie.

WYCIECZKA DO CINEMA CITY
29 listopada uczniowie klasy IVa udali się
na wycieczkę do Cinema City w Warszawie. Tam
uczestniczyli w fascynującym programie edukacyjnym pt. „Królestwo zwierząt”. Podczas
trzygodzinnych zajęć uczniowie przemieszczali się
między różnymi salami kinowymi, gdzie wzbogacali swoją wiedzę. Wszystkie informacje przekazane
zostały w atrakcyjny i różnorodny sposób: przez
obraz, niepowtarzalny dźwięk i efekty specjalne.
Na zakończenie uczniowie zmierzyli się w wielkim teście. Wygrał ten, który wskazał najwięcej
prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
Uczniowie, uczestnicząc w danym programie edukacyjnym przeżyli niezwykłą przygodę a dzięki jego
interaktywnej formule w kreatywny sposób poszerzyli swoje wiadomości. Ponadto, uczniowie mieli
czas na rozrywkę i wspólną zabawę.

KONKURSY
Miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły
- Wojciech Nowak z klasy Va został laureatem Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego XX Konkursu
Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Polskie
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział
w Mińsku Mazowieckim, a jego celem m.in. budzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do
pięknej mowy, sugestywnego opowiadania o własnym regionie i zachęcanie do wypowiadania się
na ciekawe tematy. Gratulujemy!!! Piąta edycja konkursu „Can you spell it?” jak zawsze skupiła wokół
siebie miłośników języka angielskiego. Uczniowie
klas III-VI spotkali się wspólnie z paniami Eweliną
Grzechnik i Elżbietą Tomczuk podczas wspólnego
literowania angielskich słówek. Rywalizacja
była zacięta. Każda drużyna składała się z trzech
zawodników po kilku rundach udało wyłonić się
czołówkę. Oto laureaci: I miejsce – Anna Matejak, II
miejsce – Karolina Kulmińska, III miejscie – Fabian
Szyjanowicz.

AKCJA GÓRA GROSZA
W naszej szkole trwa kolejna edycja akcji charytatywnej „Góra grosza”. Każdy zebrany grosz to
kolejna „cegiełka” pomocy dzieciom i przywrócony uśmiech na ich twarzy. Przyłączmy się do akcji
i pamiętajmy, że „Jeden grosz znaczy niewiele, ale
Góra Grosza jest największa na świecie”. Z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym sympatykom życzymy pogody ducha,
radości i ciepła rodzinnego, a także samych sukcesów w 2017 roku.
Zebrała i opracowała p. Elwira Budzyła

Nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim

Z ŻYCIA SZKÓŁ

600 lat

Dębego Wielkiego

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
Od zawsze wiadomo, że uczniowie nową
wiedzę i umiejętności nabywają nie tylko
w ławie szkolnej, ale także podczas wycieczek.
Doskonałą ku temu okazją był wyjazd dla gimnazjalistów wyróżniających się w nauce i pracy
na rzecz szkoły sfinansowany przez Radę Rodziców. Prymusi ze wszystkich klas, słuchając
opowieści przewodnika, zwiedzili dn. 7 października Łazienki Królewskie, a zwłaszcza Pałac
na Wyspie, mieli okazję pospacerować parkowymi alejami, którymi chadzał niegdyś król
Staś, a także zobaczyć inne ciekawe obiekty
architektoniczne. Nie zabrakło też propozycji
dla teatromanów, a w kanonie lektur, których
nie wypada nie znać, z pewnością znajduje
się „Mały Książę”. „Gdy jest bardzo smutno, to
kocha się zachody słońca” – tę i wiele innych
„złotych myśli” mieli okazję usłyszeć uczniowie
klas drugich pod opieką p. B. Piraszewskiej, p.
M. Pilarskiej i p. A. Sadowskiej 5 października,
wybierając się do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mińsku Mazowieckim, który gościł aktorów
z Agencji Artystycznej „Joanna” w Kielcach.
Artyści zaproponowali zapoznanie się z losami
mieszkańca asteroidy B - 612, wykorzystując konwencję teatru otwartego, tzn. zapraszali na scenę
także widzów, by uczestniczyli w spektaklu,
z czym wielu z nich dotychczas się nie spotkało.
Rok 2016 to Rok Sienkiewiczowski - w całej Polsce trwają obchody 100. rocznicy śmierci autora
„Trylogii”. Aby uczcić pamięć wielkiego pisarza, 20 października uczniowie klasy IIb i IIIb
pod opieką p. M. Pilarskiej, p. B. Piraszewskiej i p.
A. Sadowskiej wybrali się na wycieczkę do Woli
Okrzejskiej, gdzie znajduje się Muzeum Henryka
Sienkiewicza. W uroczym dworku zgromadzono
fotografie rodzinne pisarza, obrazy związane
z twórczością mistrza, a także bogaty księgozbiór
zawierający wiele pierwszych wydań powieści
pisarza oraz tłumaczenia na kilkadziesiąt języków świata. Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali słów przewodnika opowiadającego ciekawostki z życia naszego noblisty. Szczególny
zachwyt wzbudziła też możliwość włożenia elementów zbroi rycerskiej oraz kostiumów z filmu
„Quo vadis” czy wykonania utworu na fortepianie, na którym grywał pisarz. Kolejnym punktem
programu był też pobliski cmentarz, gdzie
znajduje się grobowiec matki Sienkiewicza.
Uczniowie mieli też okazję wejść na Kopiec
„Litwosa” w Okrzei, który usypali w hołdzie
pisarzowi mieszkańcy tej ziemi oraz wielu ludzi
z całej Polski i z zagranicy. Nie mogło zabraknąć
także wycieczek po najbliższej okolicy, zwłaszcza
że kl. IIb o profilu matematyczno-przyrodniczym
realizuje innowację pedagogiczną „EKO- gmina
Dębe Wielkie”. P. A. Kalinowska - autorka projektu- zabrała gimnazjalistów na spacer do
Urzędu Gminy Dębe Wielkie, gdzie uczniowie spotkali się z p. K. Kalinowskim - Wójtem
Gminy i przeprowadzili z nim wywiad. Z kolei
dobrą okazją do poszerzania świadomości ekologicznej była wizyta w Oczyszczalni Ścieków
w Dębem Wielkim - gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z różnymi sposobami
oczyszczania wody i uświadomili rolę tego ważnego zakładu, który przeciwdziała degradacji
środowiska naturalnego. „Zejdź z kanapy. Pomagaj!” - pod takim hasłem przebiegało tegoroczne
podsumowanie Powiatowego Dnia Papieskiego. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć
na tej uroczystości, ponieważ wzięliśmy udział
w konkursie „Iskry Miłosierdzia”. Obchody zorganizowały trzy szkoły: Gimnazjum Miejskie nr 2

im. Jana Pawła II z Mińska Mazowieckiego., Salezjańskie Gimnazjum oraz Gimnazjum im. Karola
Wojtyły z Huty Mińskiej. Hasło tegorocznego
Dnia Papieskiego brzmiało: „Bądźcie świadkami
miłosierdzia”, dlatego obchody skoncentrowane
były wokół działań charytatywnych podejmowanych na terenie powiatu mińskiego. Na konkurs
“Iskry Miłosierdzia” wpłynęło 17. autorskich
projektów charytatywnych. W ich realizację
zaangażowanych będzie ponad 320. uczniów
i ponad 30. nauczycieli ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Nasz projekt przygotowany przez
Szkolne Koło Caritas pod opieką p. R. Dołkowskiej i p. A. Skorupy zajął I miejsce w drugiej
kategorii wiekowej i będzie w nagrodę sfinansowany. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej
pomocy jest nieodzownym elementem kształtowanym na lekcjach w naszej szkole. Z tej oto
przyczyny już po raz trzeci nasi uczniowie wzięli
udział w największej na świecie lekcji pierwszej
pomocy organizowanej przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 17 października
pod czujnym okiem Dyrektora Zespołu Szkół
Pana Krzysztofa Reka 55. uczestników biło rekord
Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Próba trwała
35 minut i każdy miał możliwość wykazać się
swoją wiedzą i umiejętnościami. Jednocześnie
w całej szkole poniedziałek był ogłoszony Dniem
Czerwonej Koszulki jako element promowania
nauki pierwszej pomocy. Dnia 21 i 22 października odbyły się długo oczekiwane otrzęsiny
pierwszoklasistów połączone z nocowaniem
w szkole, które przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Jak się okazało, nie tak
łatwo było zostać pełnoprawnym członkiem
Gimnazjum w Dębem Wielkim. Żeby zasłużyć
sobie na to zaszczytne miano, nasze koleżanki
i koledzy musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, zmagając się w bardzo oryginalnych
konkurencjach. Ich wyczyny były oceniane przez
jury w składzie: p. Robert Szumowski, Patryk
Chłopik oraz Oliwia Wąsowska. Nad właściwym
przebiegiem imprezy czuwali wychowawcy
oraz przedstawiciele SU. Zorganizowano kilka
pełnych humoru zabaw, w których wszyscy
aktywnie uczestniczyli. Ostatecznie każda klasa
szczęśliwie ukończyła wszystkie konkurencje,
okazało się, że zwycięstwo przypadło klasie Ia,
klasa Ib musiała zadowolić się drugim miejscem,
a klasa Ic - trzecim. Gdy otrzęsiny się skończyły,
uczniowie udali się na kolację oraz na projekcję
filmu. Była również możliwość grania do późnych godzin w piłkę nożną oraz piłkę ręczną.
„Zostań rolnikiem Pól Nadziei” - takie hasło
wybrali uczniowie w celu promocji hospicyjnej
akcji na rzecz nieuleczalnie chorych. Jako szkoła
staramy się co roku wspierać działania Domowego Hospicjum Księży Marianów w Warszawie,
sadząc jednocześnie cebulki żonkili ofiarowywane nam przez ośrodek, które wiosną, budząc
się do życia, przypominają uczniom o ludziach
cierpiących, czekających na pomoc.
O tym, kim oni są, mogli posłuchać uczniowie
klas I naszego gimnazjum podczas spotkania
z dyrektorem warszawskiego hospicjum, gdyż ks.
Paweł Śmierzchalski MIC gościł w szkole 26 października. Wygłosił wtedy pełne refleksji słowa
dotyczące najtrudniejszych problemów naszego
życia - przemijania, cierpienia i umierania. Już
w poprzednim wydaniu Biuletynu sygnalizowaliśmy, że w naszej szkole odbędzie się realizacja
programu profilaktyki. W dniach 27 października
i 3 listopada został zrealizowany - tak brzmi jego

pełna nazwa- Zintegrowany Program Profilaktyki „Archipelag Skarbów”. Uczniowie klas II i III
podczas dwudniowych warsztatów objęci byli
profilaktyką korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowaniem ku miłości, dojrzałemu
budowaniu więzi i odpowiedzialności za swoją
seksualność. Trenerzy profesjonalnie przygotowani do pracy z młodzieżą wzbudzali w uczniach
motywację do pracy nad własnym rozwojem
w sferze budowania dojrzałych więzi, pokazywali pozytywne efekty ograniczenia spożywania
alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz zachęcali do postaw i działań, które zwiększają szanse
przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości.
W tym celu podważano obecne w popkulturze
silnie szkodliwe mity na temat miłości i seksualności. W formie multimedialnej prezentowane
były wizerunki osób, które osiągnęły w życiu sukces zawodowy oraz rodzinny, kierując się w życiu
wartościami. Chętni uczniowie zaprezentowali
swoje prace dotyczące profilaktyki używek,
przemocy oraz życia zgodnie z wartościami
podczas zorganizowanego Festiwalu Twórczości. Za zaangażowanie oraz ciekawe pomysły
dostali oceny bardzo dobre z przedmiotów artystycznych. Młodzież uczestniczyła w dialogu
z trenerami, chętnie odgrywała scenki, angażowała się w ćwiczenia. Każda aktywność
nagradzana była symbolicznym upominkiem
nawiązującym do prezentowanych treści. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że wysoki odsetek
osób (79%) poczuł się zmotywowany do zdrowego stylu życia. Działania
profilaktyczne
skierowane
były również do rodziców
uczniów biorących udział
w „Archipelagu Skarbów”
oraz do kadry nauczycielskiej. Podczas spotkań zostali
zapoznani z najważniejszymi
czynnikami chroniącymi młodzież przed zagrożeniami
i z zasobami lokalnej społeczności. „Polska, ileż w tym
słowie wielkiej treści….”- to myśl przewodnia
uroczystej wieczornicy, która odbyła się 11 listopada w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim z okazji 98. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież z gimnazjum zaprezentowała program
artystyczny przygotowany przez p. D. Późniecką
i p. M. Bedyńską. Zgromadzeni w kościele widzowie mieli okazję wysłuchać rozważań na temat
Ojczyzny oraz jej roli w życiu naszym i poprzednich pokoleń Polaków, wspomnieć bohaterów
walk o niepodległość, a także zadumać się nad
dniem dzisiejszym naszego kraju. Szczególnych
wzruszeń dostarczyły zarówno wiersze, jak i pieśni zaśpiewane przez chór oraz solistów. Całość
uzupełniała piękna dekoracja wykonana przez p.
S. Szymczak. Program artystyczny został powtórzony w murach szkoły 15 listopada podczas
uroczystego apelu poświęconego Świętu Niepodległości. Z radością informujemy, że uczennicy
klasy IIIb Klaudii Jadczak udało się zająć III
miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci
i Młodzieży. Zwycięstwo zapewniło jej wygłoszenie dn. 7 października gawęd, w których nie tylko
przybliżyła dzieje siedziby rodu Tabiszewskich,
ale także przypomniała o święcie naszej miejscowości - 600-leciu istnienia Dębego Wielkiego.
Trzymaliśmy dzielnie kciuki i naszej koleżance
udało się powtórzyć sukces dn. 29 października,

gdyż zajęła III miejsce w eliminacjach wojewódzkich tegoż konkursu. „Wygadała” sobie miejsce
na podium, przedstawiając opowieści pt. „Dwór
na starej fotografii” oraz „W ogrodzie u państwa
Tabiszewskich”, dzięki którym przybliżyła zasłużone postaci oraz miejsca związane z naszą małą
Ojczyzną. W związku z tym reprezentowała
Mazowsze podczas zmagań finałowych, które
odbyły się w dniach 24- 27 listopada w Legnicy.
To wielki sukces, gdyż nigdy wcześniej żaden
dębski gimnazjalista nie konfrontował swych
umiejętności ze swoimi rówieśnikami z całej
Polski. Występ Klaudii został doceniony przez
jurorów - otrzymała wyróżnienie od Zarządu
Oddziału PTTK w Legnicy. Była to doskonała
promocja naszej gminy - jubilatki na dalekim
Dolnym Śląsku i wspaniała prezentacja dziejów „małej Ojczyzny”. Choć za oknem już zima,
my pragniemy na początek podzielić się jeszcze
jesiennymi sukcesami sportowymi. 16 września reprezentacja gimnazjum uczestniczyła
w VIII Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych dla Szkół im. Henryka Jakimiaka
w Siedlcach. Nasi uczniowie wystartowali
w następujących konkurencjach: bieg na 100m
chłopców: Gabriel Ajdacki, bieg na 100m dziewcząt: Lena Jackowicz, sztafeta 4x100m chłopców:
Gabriel Ajdacki, Jakub Szczepek, Oskar Wojdyga,
Patryk Chłopik, skok wzwyż dziewcząt: Karolina
Wawer, skok w dal: Aleksandra Sasin. Bardzo
dobrze spisała się Karolina Wawer, która zdobyła
3. miejsce w skoku wzwyż. GRATULUJEMY!

1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Mińsku
Mazowieckim, na spotkaniu z udziałem Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego,
Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego przedstawił wyniki rywalizacji szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego w sezonie
sportowym 2015/2016. Miło nam poinformować, że nasze Gimnazjum zajęło bardzo dobre
4 miejsce. Wyprzedziły nas tylko 3 gimnazja
z Mińska Mazowieckiego. Ogłoszeniu wyników
towarzyszyło wręczenie pucharów wyróżniającym się zawodnikom oraz szkołom, a także
podziękowań dla nauczycieli, którzy wspierali
uczniów na drodze do sukcesu. Wszystkich, których zainteresowały nasze relacje, zapraszamy
do bieżącego zaglądania na stronę internetową
www.zsdebewielkie.pl oraz do odwiedzenia
profilu społecznościowego na Facebooku. Nie
możemy zapomnieć również o złożeniu najserdeczniejszych życzeń z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia - wszystkim czytelnikom życzymy zdrowych, spokojnych, radosnych
chwil spędzonych w gronie najbliższych, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku
Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska
Nauczyciel
Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

600 lat

Dębego Wielkiego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
I OBCHODY TYGODNIA PATRONA SZKOŁY

Dzień Edukacji Narodowej uczniowie wszystkich
klas rozpoczęli spotkaniami ze swymi wychowawcami, którym wręczyli kwiaty i złożyli życzenia.
Kulminacyjnym punktem był program artystyczny
zaprezentowany przez uczniów z klas I-IV. Wiersze
i piosenki w wykonaniu dzieci stanowiły podziękowania nauczycielom za trud włożony w ich
wychowanie. Życzenia wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkoły złożyła pani Małgorzata
Wachowicz, Dyrektor Szkoły. Dzień ten stał się
doskonałą okazją do podsumowania obchodów
Tygodnia Patrona Szkoły. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o Tadeuszu Kościuszce,
uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Patronie oraz
oceniali konkursowe prace plastyczne. Obchody
zakończyła recytacja wierszy o wielkim Polaku.
Zajęcia wzbogaciły i utrwaliły wiedzę o Patronie
w przeddzień jubileuszu naszej szkoły.
JUBILEUSZ 100-LECIA
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

21 października stał się okazją do świętowania Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej
w Cygance i 70-lecia nadania placówce imienia
Tadeusza Kościuszki. Uroczytość rozpoczęła się
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, której przewodniczył ks.
Zenon Wójcik. Po niej zaproszeni goście wraz ze
społecznością szkolną udali się do szkoły. Wprowadzenie Sztandaru naszej szkoły wraz z Pocztami
Sztandarowymi zaprzyjaźnionych placówek:
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Długosiodle, Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, Szkoły
Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rudzie
i Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Górkach rozpoczęło oficjalną część Jubileuszu. Gości powitała pani Małgorzata Wachowicz,
Dyrektor Szkoły, która wręczyła okolicznościowe
medale oraz złożyła podziękowania za okazane
wsparcie dla szkoły przez władze powiatowe,
gminne, instytucje współpracujące z oświatą,
dyrektorów placówek edukacyjnych powiatu
mińskiego i darczyńców.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Antoni Jan
Tarczyński Starosta Miński, Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Przewodniczący
Rady Gminy Mirosław Siwik, Panie i Panowie
Radni Gminy Dębe Wielkie, Pracownicy Urzędu
Gminy, Joanna Wielhorska z Kuratorium Oświaty
w Warszawie, Mikhail Rybakov Minister Ambasady
Republiki Białoruś w RP, dr Leszek Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej
w Warszawie, Czesław Gągol Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Przedstawiciel

Gminy Mińsk Mazowiecki, Piotr Szałkowski artysta
plastyk, Jan Wieczorek Sołtys wsi Cyganka, Leszek
Celej Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Jan Majszyk
Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie, Bogdan Kuć
Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie, Andrzej
Gańko Komendant OSP w Cygance, Przedstawiciel
Powiatowej Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim, Dyrektorzy szkół z terenu Powiatu Mińskiego
i Wyszkowskiego, Dyrektorzy instytucji współpracujących z oświatą, Redaktorzy Naczelni CO SŁYCHAĆ?
i NOWEGO DZWONU, Rodzice, mieszkańcy Cyganki
oraz Przyjaciele Szkoły. Po przemówieniach Gości
zostały zaprezentowane referaty o Patronie naszej
szkoły. „Ziemia rodzinna Tadeusza Kościuszki”to tytuł wystąpienia dr Leszka Marka Krześniaka,
Prezesa Federacji Kościuszkowskiej w Warszawie, w którym referent zaprezentował ciekawe
informacje z życia naszego Patrona. Pan Bogdan
Kuć, społeczny historyk, regionalista przedstawił historię wsi Cyganka i rozwój naszej szkoły.
Po wystąpieniach gości poczty sztandarowe
i zebrani goście udali się na górną kondygnację,
gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy
z płaskorzeźbą Tadeusza Kościuszki. Aktu odsło-

nięcia dokonali dr Leszek Marek Krześniak, Prezes
Federacji Kościuszkowskiej w Warszawie, Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Piotr
Szałkowski – artysta, plastyk, autor płaskorzeźby
Tadeusza Kościuszki oraz Małgorzata Wachowicz, Dyrektor Szkoły. Pan Leszek Celej Dyrektorz
Ziemi Mińskiej złożył kwiaty pod pamiątkową
tablicą. Kolejnym punktem programu była część
artystyczna. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl teatralny o Tadeuszu Kościuszce,
w którym wystąpili uczniowie, rodzice, nauczyciele
i aktorzy Teatru Dużych Lalek PIANKA. Następnie uczniowie z partnerskiej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki z Długosiodła przybliżyli
uczestnikom uroczystości postać Patrona w występie wokalno-słownym. Mali artyści przyjechali wraz
z Urszulą Kmoch - Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami opiekunami. Publiczność była zachwycona
występem dzieci. Po części artystycznej odbyła się
na placu szkolnym rekonstrukcja historyczna z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Zaprezentowano
strój kosyniera, sposób władania kosą w walce
z wrogiem, elementy musztry, strzelania z broni
prochowej oraz władania szablą.
Zakończeniem jubileuszowego świętowania był
uroczysty bankiet zasponsorowany przez „Zajazd
pod Dębem” oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców naszych uczniów. Dodatkową
atrakcją dla mieszkańców i dzieci była kuchnia
polowa z grochówką przygotowaną przez druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudy i Cyganki oraz
Panie Annę Domańską i Annę Gniado.
Społeczność szkolna składa serdeczne podzię-
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kowania wszystkim Uczestnikom naszej
uroczystości jubileuszowej oraz Darczyńcom:
Zarządowi Firmy ROGER Sp. z o.o., Zarządowi
Firmy APPORT LOGISTYKA Sp. z o.o., Tomaszowi
Pietraszkowi Właścicielowi Firmy GRANITEX
sponsorowi marmurowej tablicy, Ewie Szulim
Właścicielowi ZAJAZDU POD DĘBEM WIELKIM
sponsorowi cateringu, Firmie INTER-SANO, Teodorowi Andrzejowi Popławskiemu Właścicielowi
Firmy ANWA-TECH, Dariuszowi Gryz Właścicielowi
Firmy DiGiCross.PL, Sławomirowi Gromulskiemu
Właścicielowi CUKIERNI i PIEKARNI GROMULSKI
oraz Janowi Komudzie Właścicielowi MASARNI.

tra Gazdy, doktoranta Politechniki Warszawskiej,
zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności konstruowania robotów. W zajęciach wykorzystywane
są klocki LEGO MINDSTORMS EV3 z oprogramowaniem edukacyjnym EV3. Działanie aplikacji
oparte jest o używany w przemyśle i badaniach
naukowych system LabVIEW firmy National Instruments. Uczniowie mają możliwość budowania,
programowania i testowania rozwiązań opartych
na technologii i robotyce. Pracując z EV3 zachęcani
są do kreatywnego rozwiązywania problemów
metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji,
budowania, testowania i ewaluacji.

NASZA SZKOŁA W OGÓLNOPOLSKIEJ
FEDERACJI SZKÓŁ KOŚCIUSZKOWSKICH

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

29 października w Muzeum Niepodległości
w Warszawie dostąpiliśmy zaszczytu przystąpienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Cygance do Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich. Dokument został
podpisany przez Pana Krzysztofa Kalinowskiego
Wójta Gminy Dębe Wielkie i Małgorzatę Wachowicz Dyrektora Szkoły, w asyście uczniów: Marty
Siporskiej z Młodzieżowej Rady Gminy Dębe
Wielkie i Damiana Forysia – Przedstawiciela
Samorządu Szkolnego. Aktu włączenia do OFSK
dokonali: Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie – dr Leszek Marek Krześniak
i Prezes Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich – dr Longina Ordon. Jest to dla nas
ogromne wyróżnienie i zobowiązanie do dalszego działania. Główne uroczystości poprzedziło
złożenie wieńców pod Pomnikiem Tadeusza
Kościuszki, skąd społeczność kościuszkowska
przeszła do Muzeum Niepodległości. Ceremonia włączenia naszej Szkoły do Ogólnopolskiej
Federacji Szkół Kościuszkowskich miała miejsce
podczas XXXIII Międzynarodowego Sympozjum
Kościuszkowskiego.
DZIEŃ PAPIESKI 2016 ROKU
25.10. 2016 r. nasza społeczność szkolna włączyła
się w obchody Dnia Papieskiego, który w tym roku
zorganizowany został pod hasłem: Miłosierni, którzy.... Uczniowie w występie wokalno-słownym
odwołali się do wartości przyjaźni, zaprezentowali spektakl, w którym podkreślili, jak ważna
jest druga osoba i jej obecność w życiu każdego
człowieka. Uroczystość została przygotowana
pod kierunkiem pani Ewy Krasnodębskiej –
nauczycielki religii.
ROBOTYKA W OFERCIE
EDUKACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY
Od 3 listopada zajęcia z robotyki stały się elementem nowoczesnej edukacji w naszej Szkole.
Uczniowie w ramach bezpłatnych warsztatów
naukowych pod opieką mgr inż mechatroniki Pio-

W przeddzień obchodów Święta Niepodległości
uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Cygance przygotowali lekcję historii pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej i p.
Karoliny Buty. W swoim wystąpieniu – montażu
słowno-muzycznym przedstawili długą drogę
Ojczyzny do odzyskania niepodległości, przypomnieli o latach niewoli, krwawo stłumionych
powstaniach narodowych, które miały pomóc
Polakom w dążeniach do niepodległości, wspomnieli o walce Polaków w czasie I i II wojny
światowej. Nastrój patriotyczny wprowadziły
utwory literackie i pieśni m.in. Rota, Legiony,
Wojenko, wojenko…, Przybyli ułani. Delegacja uczniów złożyła znicze pod pomnikiem
Wołyńskiej Brygady Kawalerii, znajdującym się
na dziedzińcu szkoły. Zaprezentowana przez
uczniów lekcja powinna wszczepić w ich młode
serca chęć poznawania historii naszego kraju
i rozbudzić szacunek wobec Ojczyzny.
DĘBSKI ORZEŁ PAMIĘCI
27 listopada uczestniczyliśmy w uroczystościach
odsłonięcia i poświęcenia pomnika Dębskiego
Orła Pamięci w Dębem Wielkim. W Kościele pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła odprawiona została Msza
Św. za Ojczyznę, w asyście Pocztów Sztandarowych: Ochotniczych Straży Pożarnych z Cyganki,
Rudy, Górek i Dębego Wielkiego oraz Szkół Podstawowych z Cyganki, Górek, Rudy i Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim. Po Mszy Św. wysłuchaliśmy
wzruszającego koncertu organowego. Organizatorami uroczystości byli: Pan Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie i Biskup Henryk Hoser.

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

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
W Rudzie dzieje się tak dużo, że aż trudno uwierzyć, że to już czwarty miesiąc nauki w tym roku
szkolnym. Tak niedawno towarzyszyliśmy pierwszoklasistom w uroczystym ślubowaniu, a tu już
za chwilkę, za momencik zaczniemy wypatrywać
pierwszej gwiazdki.
Dlaczego czas w Rudzie płynie tak szybko?
Na pewno dlatego, że jest dużo nauki. Dzięki
dziennikowi elektronicznemu nie da się zapomnieć o kartkówkach i sprawdzianach, a nawet
jak uczeń zapomni, to rodzic mu przypomni.
Przeprowadzane są też liczne konkursy(recytatorskie, czytelnicze, plastyczne, przyrodnicze).
Spotkania z ludźmi z pasją to doskonały sposób
na naukę. Nikt tak wspaniale nie potrafi opowiadać o życiu pszczół i pracy pszczelarza oraz
o właściwościach miodu jak pan Konrad Ładnowski. Nic zatem dziwnego, że dzieci uwielbiają
spotkania z nim, a po nich stają się małymi ekspertami w dziedzinie pszczelarstwa. A ile frajdy
daje przymierzanie stroju pszczelarza ? Wiedzą
tylko ci, którzy w takim spotkaniu uczestniczyli.
Wizyta myśliwych z Nadświdrzańskiego Koła
Łowieckiego i ich opowieści o zwyczajach
łowieckich, zwierzętach łownych, św. Hubercie patronie myśliwych również wzbogaciły wiedzę
naszych uczniów. Ogromne emocje towarzyszyły dzieciom podczas prezentacji dzikich
zwierząt: srebrnego lisa, sowy, jastrzębia oraz
pokazu umiejętności psów myśliwskich: Mojry,
Heder i Omyka.
Dzięki warsztatom profilaktycznym uczniowie
klas IV - VI znają zagrożenia płynące z sieci i umieją
się przed nimi bronić, zaś młodsze dzieci są ekspertami w dziedzinie dobrego wychowania.
Wycieczki to sposób na naukę, który nasi uczniowie lubią najbardziej. Toruń odwiedziło i poznało
64 uczniów z klas starszych. To był naprawdę

udany wyjazd! Spacer ulicami pięknego nadwiślańskiego miasta, wyrób i pieczenie pierników,
wizyta w Domu Legend Toruńskich i projekcja
w planetarium na długo pozostaną w pamięci
uczestników.
Nie mniej radości mieli uczestnicy wyjazdu do
Fabryki E. Wedla i na Stadion Narodowy. Nie
tylko dowiedzieli się o pochodzeniu kakao, ale
też zobaczyli jak powstaje czekolada i jakie cuda
można z niej zrobić. Dostali również słodkie prezenciki. Pełni energii odkryli wszystkie tajemnice
stadionu. Teraz wiedzą, gdzie i jak piłkarze przygotowują się do meczu, co się dzieje w centrum
medialnym, jak wygląda „trasa piłkarza” z szatni
na boisko.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka też nie
został w naszej szkole przemilczany. Samorząd
uczniowski przygotował krótki apel prezentujący
historię tego dnia oraz prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Apel poprzedzony został
kampanią informacyjną przybliżającą tematykę
praw dziecka. Efektem tej akcji były wykonane
przez klasy plakaty, które zostały wywieszone
na dolnym korytarzu. Pani dyrektor M. Rudnik
zwróciła uwagę uczniów na fakt, że prawa rodzą
obowiązki, z których należy się wywiązywać.
Narodowe Święto Niepodległości to doskonała
okazja do kształtowania postaw patriotycznych. W naszej szkole jest ono obchodzone
bardzo uroczyście. Wychodzimy poza mury
szkoły, zapraszając gości, rodziców naszych
dzieci i mieszkańców okolicznych miejscowości do Kościoła pod wezwaniem Św. Honorata
Koźmińskiego w Chrośli. Scenariusz uroczystości przewiduje występ wszystkich uczniów. Tak
było też w tym roku. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny, został zaprezentowany program
artystyczny, który pokazywał na czym pole-

gał patriotyzm w czasach, gdy Polska zniknęła
z mapy Europy i na czym polega dziś. Nasi
uczniowie stanęli na wysokości zadania. Potrafili tak pięknie zinterpretować wykonywane
utwory, że w oczach widzów zalśniły łzy. Narodowe Święto Niepodległości to dzień szczególny
- radosny a jednocześnie pełen zadumy i refleksji. dlatego też wszyscy, którzy byli tego dnia
z nami zostali poczęstowani malutkimi kawałeczkami chleba ozdobionego flagą Polski, by
w ten symboliczny sposób wyrazić” skąd nasz
ród” i że bycie Polakiem to powód do dumy.
Pamięć o tych, których nie ma, a którzy byli
ważni dla naszej miejscowości to nasz obowiązek. Dlatego uczniowie, nauczyciele i rodzice
naszych uczniów dbają o miejsce spoczynku
hrabiego Mariana Starzeńskiego i jego małżonki
Aleksandry na cmentarzu parafialnym w Dębem
Wielkim.
Poczet Sztandarowy uczestniczył w wielu uroczystościach szkolnych i gminnych takich jak:

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Odsłonięcie Pomnika” Dębski Orzeł
Pamięci”
Nauka to nie wszystko, zabawa też jest ważna!
25 listopada w dniu swojego święta Pluszowy
Miś grał w szkole pierwsze skrzypce. Towarzyszył dzieciom podczas lekcji i przerw. Można
było poznać jego historię, czytając informacje
na gazetce SU oraz wziąć udział w konkursie”
Portret Misia”.
„ Hokus -pokus, czary - mary, niech się spełnią
andrzejkowe czary” - w tym roku miejsce wieczoru andrzejkowego zastąpiły „andrzejkowe
przerwy”. Za sprawą SU , który przygotował liczne
wróżby, można było podczas przerw poznać
swoją przyszłość.
Umiemy pływać! - radośnie oświadczają
uczestnicy projektu” Umiem pływać”, żałując
jednocześnie, iż wyjazdy na basen się kończą.
Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
Jeszcze niedawno mieliśmy rozpoczęcie roku
szkolnego, a tymczasem zbliża się koniec roku
kalendarzowego 2016. Ostatnie miesiące obfitowały w naszej szkole w liczne wydarzenia
i przedsięwzięcia. Zacznijmy od przypomnienia,
że uczniowie klas II-III naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Umiem pływać” – od września
do grudnia drugo- i trzecioklasiści dwa razy
w tygodniu wyjeżdżają na basen do Mińska
Mazowieckiego. W październiku rozpoczęły się
akcje „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I-III
oraz „Mleko dla wszystkich”. Najmłodsi uczniowie biorą udział w zajęciach szachowych, które
prowadzone są w naszej szkole przez specjalnie
przeszkolonych nauczycieli w ramach projektu
„Edukacja przez szachy”. Ponadto działają koła:
języka angielskiego, plastyczne matematyczne,
a także prowadzone są zajęcia sportowe i gimnastyka korekcyjna.
W ramach akcji „Sprzątanie świata” 29 września
uzbrojeni w worki, taczki i rękawiczki wyruszyliśmy na sprzątanie terenów wokół szkoły. Pracy
mieliśmy ogrom. Takie dni uczą nas, że jesteśmy
odpowiedzialni za czystość i estetykę naszego
najbliższego otoczenia.
30 września obchodziliśmy Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Nad przebiegiem imprezy
czuwała nasza matematyk p. Ewa Majewska.
Wszyscy dobrze się bawili, a kolejka chętnych do
rozwiązywania zadań nie miała końca.
Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w naszej
szkole uroczystym apelem, wygłoszonym przez
Panią Dyrektor, oraz zabawną inscenizacją przy-

gotowaną przez trzecioklasistów pod opieką
wychowawcy p. Renaty Osica-Duszczyk. Nie
zabrakło upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Kolejną październikową uroczystością było ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Choć mury
i ławy naszej szkoły są im
bardzo dobrze znane, to
jednak dopiero 21 października zostali pełnoprawnymi
członkami naszej społeczności szkolnej. Swą
obecnością podczas tego
święta zaszczycił nas wójt
gminy Dębe Wielkie p.
Krzysztof Kalinowski.
Pod koniec października
dzięki znacznej pomocy
rodziców zmodernizowano wjazd do szkoły,
poprawiono przy nim jakość nawierzchni,
zainstalowano bramę i dodatkowe oświetlenie. W dalszej kolejności będą modernizowane
zabezpieczenie przy wjeździe i oznakowanie
parkingu.
Październik zakończyliśmy zorganizowaniem
koncertu Majki Jeżowskiej, w którym wzięły
udział klasy 0-III. Dzieci mogły wspólnie śpiewać i tańczyć w rytm znanych piosenek gwiazdy
oraz uczestniczyć w różnorodnych konkursach
indywidualnych i grupowych. Majka Jeżowska
rozdawała autografy i była też możliwość zrobienia sobie zdjęcia z artystką.
7 listopada odbył się w naszej szkole Szkolny

Konkurs Piosenki Patriotycznej i Historycznej.
Dzieci prezentowały piosenki z różnych okresów
historycznych.
Święto Niepodległości było u nas obchodzone
w teatralnej atmosferze i w rytmie pieśni legionowych. Klasa VI pod opieką wychowawcy p.

pod opieką p. Jadwigi Migacz-Banach. Wystawiliśmy swoje drużyny we wszystkich kategoriach
wiekowych. Drużyny z kl. III, IV oraz V i VI awansowały do półfinałów i uzyskały 4. miejsca. To
duży sukces, gdyż rywale byli bardzo silni.
Przed nami imprezy grudniowe, m.in. mikołajki
i udział w gminnych uroczystościach związanych
z Bożym Narodzeniem. Ponadto przygotowujemy
się do uczestnictwa w programie Szkolnych Zajęć
Sportowych oraz „Moja zdrowa przyszłość” – a to
tylko niektóre z wielu form realizowanych w naszej
szkole. O kolejnych działaniach naszej szkoły
będziemy powiadamiać w kolejnym „Biuletynie”.
Tomasz Rycharski – nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Górkach

Elżbiety Walczak przygotowała przedstawienie
opowiadające o odrodzeniu państwa polskiego.
Uświetnieniem uroczystości były recytacje
uczniów klasy III oraz koncert laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej. Dekorację wykonała
jak zwykle niezastąpiona pani Elżbieta Kąkol.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy
zaangażowali się w przygotowanie strojów
i dostarczenie rekwizytów.
W piątek 25 listopada uczniowie naszej szkoły
przynieśli ze sobą swoje maskotki, misie, przytulanki – zrobiliśmy zdjęcia klas z przyniesionymi
pluszakami. W sobotę 26 listopada uczniowie
brali udział w II Powiatowych Mistrzostwach
w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Mińskiego,
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WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

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

136

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 66

166

Straszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 66

166

Pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura
Zastępstwo
Ewelina Chłopik

Sekretariat

25 756 47 36
25 756 47 00

100

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

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

Inspektor

Miłosława Kaska

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

141

Inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 38

138

Podinspektor

Monika Czerwińska

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 28

128

Podinspektor

Mariola Antosiewicz

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 38

138

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

Psycholog

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

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

Marlena Jackiewicz

25 756 47 27

127

Dyrektor SZAS

Halina Drzazga

25 756 47 45

145

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 00

100

Główny Księgowy

Maria Wojciechowska

25 756 47 44

144

Młodszy referent ds. kancelarii

Aneta Matuszewska

25 756 47 27

127

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

Alicja Zając

25 756 47 23

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

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

Rafał Wtulich

738 49 39 59

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (SZAS)

Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

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

Zastępstwo Wioletta Nowak

25 756 47 53

153

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

Pomoc aministracyjna

Monika Grzenda

25 756 47 50

150

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

Insp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 56

156

Podinsp. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

25 756 47 49

149

Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

Michał Pieńkowski

25 756 47 49

149

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

Podinsp. ds. ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Beata Bartnicka

25 756 47 68
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PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
W Gminnym Przedszkolu w Dębem Wielkim
jak zwykle dzieje się wiele. 10 października
obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa. W tym
dniu dzieci wraz z paniami posadziły drzewko
w ogrodzie przedszkolnym, a na wiosnę zostaną
oficjalnymi strażnikami przyrody, bo zdobyły
dużo wiadomości dotyczących drzew.
14.10.2016 jak w całej Polsce tak i w naszym
przedszkolu nie zapomnieliśmy o Dniu Edukacji Narodowej oraz o Dniu Papieskim. Dzieci
przygotowały występ artystyczny, który zaprezentowały pracownikom przedszkola.
18 października był Dzień Poczty Polskiej i Listonosza. Dzieci poznały pracę i rolę pracowników
poczty. Przedszkolaki wybrały się na pocztę, złożyły życzenia pracownikom i wręczyły ręcznie
wykonane laurki.
25.10.2016 był Dzień Kundelka i rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego „Pies – mój przyjaciel.”
Dzieci wykonały wiele prac, w które włożyły
dużo trudu i zaangażowania, więc nie było łatwo

wytypować pierwsze miejsca. Poza nagrodami
głównymi, każdy uczestnik został wyróżniony
nagrodą pocieszenia.
W bieżącym roku szkolnym w pracy z dziećmi
zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie zainteresowania książką. W związku z tym dzieci
poznają postacie pisarzy dla dzieci oraz fragmenty ich twórczości. Do dnia dzisiejszego
obchodziliśmy dzień Astrid Lindgren, Wandy
Chotomskiej, Carlo Collodiego, a także Heleny
Bechlerowej. Organizowane są galerie prac
plastycznych dotyczące twórczości poznawanego pisarza, w szatni zaś organizowana jest
okolicznościowa gazetka. Codziennie czytamy
dzieciom bajki, jak również zapraszamy osoby
z zewnątrz, aby czytały wybrane fragmenty
książek. Byli już u nas rodzice niektórych dzieci,
a także absolwent naszego przedszkola Piotruś
Nowak.
30 października odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu, gdzie

Jolanta Malesa-Gajc

zapaliliśmy znicze.
10 listopada wszystkie dzieci z nauczycielkami
wyruszyły pod pomnik Żandarmerii Wojskowej,
gdzie także zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd
tym, którzy walczyli o naszą wolność. Oczywiste jest, że przy takich okazjach dzieci uczą się
patriotyzmu i rozwijają zainteresowania historią
naszego kraju.
7 listopada w przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci
przebrały się za ulubionych bohaterów bajek.
Ponieważ dzień ten jest związany z postacią
Wolta Disneya – przybliżyłyśmy dzieciom postać
znanego na całym świecie producenta filmowego i twórcy znanych postaci z filmów.
W ostatnim biuletynie informowaliśmy o przygotowaniach do pasowania na przedszkolaka, dziś
nasi najmłodsi milusińscy z dumą mogą powiedzieć, że są pełnoprawnymi przedszkolakami.
15 listopada odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Było to wielkie przeżycie
dla dzieci, pierwszy raz występ i to przed dużą
publicznością. Wszystko się udało, a rodzice byli
zachwyceni. Przy tej okazji również wykonano
pamiątkowe zdjęcia.
25 listopada w przedszkolu „gościły” różne
misie i misiaczki a cały dzień był pod tytułem:
Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Było bardzo wesoło i miło,
a na podwieczorek nawet niejadki zajadały przysmak misia
Puchatka – miód z bułeczką.
30 listopada podtrzymywaliśmy
tradycję ludową czyli andrzejki.
Były wróżby, tańce, dużo śmiechu
i słodki poczęstunek czyli pyszne
ciasta upieczone przez rodziców.
Od dnia 28.11.2016 do dnia
09.12.2016 kolejny raz bierzemy
udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra grosza.”

Przypomnę jeszcze, że już tradycyjnie bawimy
się w kolory, czyli raz w miesiącu dominuje
wyznaczony kolor w dekoracjach przedszkola,
ubraniach i nawet w potrawach. Do tej pory był
dzień pomarańczowy, brązowy, szary a w grudniu będzie biały.
Mieliśmy jedną wycieczkę dalszą, mianowicie
pojechaliśmy autokarem do Warszawy do teatru
„Guliwer” na spektakl pt: „Bajka o rybaku i złotej rybce”. Obejrzeliśmy z zapartym tchem znaną
nam bajkę i skorzystaliśmy z lekcji teatralnej ,
w czasie której mogliśmy poznać tajniki teatru.
Dla rodziców było zorganizowane spotkanie
z panią psycholog, która wygłosiła prelekcję
na temat: „Jak mądrze kochać i wychowywać.”
Po prelekcji rodzice mogli porozmawiać indywidualnie z panią psycholog.
Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
pragnę złożyć wszystkim czytelnikom najlepsze
życzenia świąteczne.
„Niech te Święta spokój Wam przyniosą,
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Rok”.
Zebrała i opracowała Elwira MakowskaNauczyciel Gminnego Przedszkola

