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WYDARZENIA
5.03.2017 R. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
5.03.2017 R. DZIEŃ OTWARTY W GOK DęBE WIELKIE
8.03.2017 R. OLIMPIADA Z ZAKRESU WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
9.03.2017 r. złote gody
1-2.04.2017 r. OBCHODY 186 ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM
ZAPOWIEDZI
24-29.04.2017 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych
29-30.04.2017 r. Impreza na orientację z niepoślipką
3.05.2017 r. Gminny turniej tenisa stołowego
7.05.2017 r. gminne święto strażaka oraz jubileusz 90-lecia powstania ochotniczej straży pożarnej w dębem wielkim
10.05.2017 r. spotkanie autorskie z panią melanią kapelusz
13.05.2017 r. I DębeNOCka
14.05.2017 r. polska biega - bieg wiosny 2017
28.05.2017 r. Spotkanie historyczne
18.06.2017 r. powiatowy turniej piłki nożnej „football atak”
20-21.05.2017 r. powiatowy turniej siatkarski o puchar dyrektora gosir dębe wielkie
CZERWIEC 2017 r. dębski mini voley (mini turniej siatkarski dla dzieci i młodzieży)
24-25.06.2017 r. święto gminy dębe wielkie

działalność
sekcji
kulturalnych
gok

AKTUALNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie

Nareszcie nadeszła wiosna. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na zieleń drzew i łąk, na pierwsze
kwiaty w ogrodzie, na dłuższe i cieplejsze dni.
Niestety ostatnia zima mocno dała się we znaki
nam wszystkim. Pomimo stosunkowo wysokich

temperatur, wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie nawierzchni drogowej i późniejsze obfite
opady doprowadziły do pogorszenia się stanu
naszych gminnych ale i powiatowych dróg. Pracownicy Urzędu Gminy reagowali na zgłoszenia
mieszkańców, ale nie zawsze pogoda pozwalała na wykonanie niezbędnych napraw. Do tego
doszły niestety awarie sprzętu drogowego, które
uniemożliwiały przez pewien czas naprawę dróg.
Obecnie trwają intensywne prace remontowe
na drogach a od najbliższego tygodnia rozpocznie się łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej.
Pomimo niesprzyjającej aury trwały prace
budowlane przy naszym nowym gminnym

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:
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
(po prawej stronie) i dodać swoją wizytówkę
albo wypełnić formularz dostępny na stro-

TERENY INWESTYCYJNE

Szanowni Państwo, na stronie internetowej www. debewielkie.pl została utworzona
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 powierzchniach 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,

nie 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

przedszkolu, które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rekrutacja do naszego
przedszkola będzie się odbywała dopiero
w maju i czerwcu, bo do tego czasu powinniśmy
uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowego
obiektu. Nie można przecież prowadzić rekrutacji do przedszkola, którego jeszcze do końca nie
ma. Zapraszamy więc wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym z obwodu Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim do zapisów.
W tym roku czeka nas wiele inwestycji, z których część już została zrealizowana. Pełna lista
dostępna jest na stronie internetowej w zakładce
Dla Mieszkańców - Inwestycje. Przy oka-

zji zachęcam gorąco już teraz do aktywnego
współrządzenia naszą gminą i uczestnictwa
w zebraniach wiejskich m.in. tych na których
uchwalane jest przeznaczenie funduszu sołeckiego. Zebrania odbywają się co roku w sierpniu
i wrześniu. Wiele inwestycji znalazło swój początek właśnie w głosie mieszkańców wyrażonym
w uchwałach sołeckich.

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

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 powierzchniach 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

system informacji gminnej (SIG)
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 36, (25) 756 47 29;
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, k.padzik@
debewielkie.pl

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

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.

niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
Uchwałą Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26
stycznia 2012r, Nr SR.XVII.0007.107.2012 został
wprowadzony System Informacji Gminnej,
w której są zamieszczone wytyczne jak powinna
być wykonana tabliczka. Zachęcamy więc Mieszkańców, którzy nie posiadają jeszcze żadnych
tabliczek z numerem domu do wykonania zgodnych z obowiązującym SIG na terenie gminy
Dębe Wielkie.
Urząd Gminy Dębe Wielkie służy wszelką
pomocą w tym zakresie. Aby ułatwić wymianę
tablic na nowe mogą Państwo składać zamówienia w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, pok. 29.
Koszt wykonania tablicy adresowej wynosi 30 zł.

TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

W naszej gminie zameldowanych jest 9782 mieszkańców
na pobyt stały i 147 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 19.04.2017r.)

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

ZAKŁAD KOMUNALNY w dębem wielkim
OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
250) właściciele nieruchomości spełniają obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach,
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.
W związku z powyższym Zakład Komunalny w Dębem Wielkim prosi o niezwłoczne
stawienie się w siedzibie Zakładu w celu wypełnienia niezbędnych formalności związanych
z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej jeszcze niepodłączonych mieszkańców z terenu
Dębego Wielkiego mieszkających przy ulicach:
Warszawskiej, Prądzyńskiego, Józefowskiej,
Alejowej, Armii Krajowej, Olszowej, Brzozowej,
Kościelnej, Pustelnickiej, Powstańców, Miłej,
Dębowej, 103 Batalionu Strzelców oraz z miejscowości Ostrów Kania. Niestosowanie się do
w/w przepisów skutkować będzie wszczęciem
postępowania administracyjnego.
PROCEDURA PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w celu podłączenia posesji do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej należy spełnić
następujące wymagania:
1. Należy uzyskać od Zakładu Komunalnego
warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej. Warunki przyłączenia określają możliwości techniczne
podłączenia posesji, jak i wskazują zalecenia co
do wykonania samego przyłącza.
Formularz Zlecenia wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do
zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej jest dostępny na stronie internetowej: www.
zk.debewielkie.com w zakładce: Dokumenty do
pobrania lub w siedzibie Zakładu.
Do wniosku należy załączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z danej nieruchomości,
• plan sytuacyjny na mapie bez sprawdzenia
w terenie,
• pisemną zgodę właścicieli przyległych posesji - tylko w przypadku, gdy przyłącze przebiega
przez nieruchomość będącą własnością innej
osoby.
2. Wymagane jest ponadto wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz spisanie
przez Wykonawcę protokołu wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
3. Na podstawie protokołu wykonania przyłącza
kanalizacyjnego/wodociągowego Zakład Komu-

nalny sporządzi protokół odbioru przyłącza,
który jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczanie wody/
odprowadzanie ścieków. Na podstawie wniosku
Zakład Komunalny sporządza umowę i od tego
momentu świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.
Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie
się do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów
(25) 749-70-01 lub 749-70-02.
ZATORY NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W związku z powtarzającymi się w ostatnim
czasie licznymi awariami na sieci kanalizacyjnej
spowodowanymi zatorami, Zakład Komunalny
przypomina, że wprowadzanie do kanalizacji
odpadów stałych, takich jak np. kapsle, puszki
po napojach, patyczki do uszu, środki higieny
osobistej, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, ścierki, mopy, przeterminowane lekarstwa,
resztki jedzenia, niedopałki papierosów, środki
chemiczne, zużyte baterie, a nawet części
garderoby itp., jest zabronione pod karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
Sieć kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane
na niej przepompownie a także tłocznie ścieków
są zaprojektowane i wykonane w taki sposób,
aby przyjmować wyłącznie płynne nieczystości sanitarne z naszych posesji. Odpady, które
dodatkowo trafiają do kanalizacji, powodują

zatory na przewodach kanalizacyjnych oraz spiętrzanie się ścieków w kanałach.
W przepompowniach bądź tłoczniach nawijają
się one na wirniki pomp i powodują ich awarie. Koszt usuwania awarii na sieci czy wymiany
pomp jest bardzo wysoki i powoduje wzrost
opłaty za odbiór ścieków.
Każdego roku pracownicy Zakładu Komunalnego usuwają dziesiątki zatorów na sieci
kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających
w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji
i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam
znaleźć. Wiele z tych może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub
ulicy. Przy usuwaniu tych awarii konieczne jest
zamawianie specjalistycznego wysokociśnieniowego sprzętu do udrażniania sieci kanalizacji
sanitarnej (WUKO).
Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty
materialne, są uciążliwe dla mieszkańców
i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego,
ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania
ścieków, co w efekcie może wpłynąć na zwiększenie ceny za odprowadzanie ścieków.

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

GMINNy OŚRODeK POMOCY SPOŁECZNEJ w dębem wielkim
„Za życiem”

WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE
KrZYSZTOf KAlINOWSKI INfOrMuje,
ŻE NA TERENIE GMINY ODBĘDZIE SIĘ

ZBIÓrKA ODpADÓW WIelKOGABArYTOWYCH
Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

24 kwietnia 2017r. (pon.) Walercin, Kąty Goździejewskie I,
Kąty Goździejewskie II;
25 kwietnia 2017r. (wt.) Gorzanka , Poręby, Cezarów- Cięciwa,
Cyganka, rysie;
26 kwietnia 2017r. (śr.) Olesin, Ostrów Kania, Kobierne,
Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Stojecka;
27 kwietnia 2017r. (czw.) Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki;
28 kwietnia 2017r. (pt.) Bykowizna, Choszczak, Ruda, Chrośla;
29 kwietnia 2017r. (sob.) Aleksandrówka, Dębe Wielkie;

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję do godz. 8:00
w dniu zbiórki. Później wystawione odpady nie zostaną zabrane.
Zbiórka będzie prowadzona w formie „wystawki” przez firmę:
KOMA Marcin Pechcin z siedzibą 05-311 Dębe Wielkie, ul. Przemysłowa 56
Wystawiamy odpady: stare meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, zużyte ogumienie, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
wszystkie duże elementy nie mieszczące się w workach.
Nie wystawiamy odpadów takich jak: eternit, papa, styropian, odpady budowlane,
odpady komunalne zmieszane i inne odpady niebędące odpadami wielkogabarytowymi.

Od stycznia br. weszła w życie ustawa
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Systematyzuje ona uprawnienia kobiet w ciąży
i rodzin w zakresie dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz
rodziny, w szczególności prawo do diagnostyki prenatalnej, świadczeń opieki zdrowotnej,
wsparcia psychologicznego, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w wyroby medyczne, opiekę
paliatywną i hospicyjną, poradnictwo laktacyjne.
Wsparcie to realizowane jest przez: zapewnienie
dostępu do informacji, zapewnienie kobietom
w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
a także zapewnienie odpowiednich świadczeń
opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży,
porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji
niepowodzeń położniczych.
W przypadku, gdy u dziecka zdiagnozowane
zostanie ciężkie i nieodwracalne upośledze-

nie albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, rodzina
może ubiegać się o jednorazowe świadczenie
w wysokości 4000 zł. Wniosek o wypłatę takiego
świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy
od dnia narodzin dziecka. Rodzina jest także
uprawniona do poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu
dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy
prawnej, dostępu do rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo jest koordynowane przez asystenta
rodziny.
Szczegółowych informacji udziela Starszy inspektor Miłosława Kaska, pok. 59,
tel. 25 756 47 59.

Dorota Janzer- Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim

PŁAĆ PODATKI, TAM GDZIE MIESZKASZ!
Rozliczając się z podatku dochodowego, wpisz we właściwym dla siebie zeznaniu (PIT-36, PIT-37, itd.)
1. W części A. zeznania „Urząd do którego jest adresowane zeznanie”
- Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2

2. W części B. właściwego dla siebie zeznania podatkowego adres zamieszkania na terenie g m i n y
Dębe Wielkie - Gmina Dębe Wielkie

Przypominamy, że do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Przemysłowej 56 w Dębem Wielkim można na bieżąco bezpłatnie oddać
selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów
komunalnych. Więcej informacji na temat gospodarki odpadami: www.debewielkie.pl lub tel.
25 756 47 52.
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Ochotnicza Straż Pożarna apeluje
STOP pożarom traw!
W roku 2016 w 36 442 pożarach spłonęło 12 036
ha traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Średnio
więc na każde z województw przypadało 2278
pożarów. Najwięcej z nich powstało w marcu
i kwietniu, łącznie 18 502, co stanowiło 51%
wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach
i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to
bezmyślnym, niczym nie uzasadnionym wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.
Za większość pożarów traw odpowiedzialny
jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi wciąż
panuje bowiem przekonanie, że spalenie
suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę,
a co za tym idzie spowoduje szybszy i bujniejszy
wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne.
Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość
rozprzestrzeniania się takiego pożaru może
wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to 19 km/h,
szybka jazda na rowerze to około 30 km/h).
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
Przy dużej jego prędkości i gwałtownej zmianie

kierunku, ogień bardzo często wymyka się spod
kontroli, przenosząc się nie rzadko na pobliskie lasy oraz zabudowania. Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą cały swój dobytek. Bezpośrednio zagrożone bywa także ich
zdrowie, a nawet życie.
Szkody po wypaleniu traw
Pożar łąki nie użyźni gleby, wręcz odwrotnie
– wyjałowi. Zdaniem naukowców, wypalanie
traw to najgorszy sposób przygotowania łąki do
wegetacji. Gleba się wyjaławia, zostaje wstrzymany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych, ulega zahamowaniu asymilacja azotu z powietrza. Od palącego się
poszycia gleby może zapalić się podziemna
warstwa torfu, który spala się nawet do kilku
metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary
długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, zwykła
łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka
lat, natomiast odtworzenie pokładów torfu
wymaga wielu wieków. Spalony las przestaje być
naturalną barierą zatrzymującą zanieczyszczenia i sam zatruwa okolicę gazami oraz pyłami.

Skutki pożaru są odczuwalne w promieniu kilkudziesięciu, a w skrajnych sytuacjach nawet
kilkuset kilometrów. Podczas pożaru powstaje
duże zadymienie, które jest szczególnie groźne
dla osób przebywających w bliskim sąsiedztwie
ognia, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.
Powoduje ono również zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może
doprowadzić do powstania groźnych w skutkach
kolizji i wypadków. Pożary łąk i lasów powodują
ogromne straty materialne. Często z dymem
idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty
w wyniku pożarów traw, które powstały w 2016 r.,
to 8 700 000 zł.
Co robić, kiedy się pali?
Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę!
Trzeba ocenić zagrożenie i ostrzec osoby znajdujące się w niebezpiecznej strefie. Natychmiast
powinna zostać powiadomiona straż pożarna –
numery alarmowe: 998 lub112.
Informując straż pożarną, należy podać: imię
i nazwisko, numer telefonu, z którego zgłaszany
jest pożar, dokładną lokalizację jego miejsca,
pozycję odczytaną z GPS (jeżeli jest to możliwe), podstawowe informacje, czyli gdzie i co

rekrutacja

się pali, czy zagrożeni są ludzie i budynki. Nasz
komunikat powinien zostać przekazany głośno
i wyraźnie. Przyjmujący zgłoszenie może chcieć
je potwierdzić lub poprosić o dodatkowe informacje.
Wypalanie traw jest zabronione!
Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tys. zł,
a w przypadkach, kiedy zagrożone jest mienie
lub ludzkie życie – od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r.
poz. 627, ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), art. 82 § 1 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971
r. Nr 12, poz. 114 ze zm.) – kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może
wynosić od 20 zł do 5000 zł, art. 163 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Materiał opracowano na podstawie informacji
z kampanii zorganizowanej przez MSWiA oraz PSP
– STOP pożarom traw – www.stoppozaromtraw.pl
dh. Małgorzata Romanowska
(OSP Dębe Wielkie)

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dębem Wielkim
Wójt Gminy Dębe Wielkie

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE

zapraszają na

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 OSP powinny:
		
		

• posiadać bardzo dobry stan zdrowia,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne.

Nie zwlekaj – na Twoją pomoc czekają inni!
PREZES ZOG ZOSP RP dh Mirosław Jura, KOMENDANT GMINNY dh Grzegorz Ostrowski,
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,

Program uroczystości:
10.30 Msza Święta w intencji strażaków,
Kościół parafialny Św. Ap. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim, ul. Kościelna 2


Poświęcenie obrazu Św. Floriana,
daru śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

12.00 Apel – dziedziniec przed Urzędem Gminy
Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3



Przekazanie i poświęcenie nowego
ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego
Wręczenie odznaczeń zasłużonym
strażakom

14.00 I Strażacki Bieg im. Bolesława Chomicza
w Dębem Wielkim
15.00 Wręczenie pamiątkowych medali

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: lkrzesniak87@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
4

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / KWIECIEŃ 2017

15.15 Występy artystyczne dzieci
16.30 Rodzinne gry i zabawy strażackie
18.00 Zabawa taneczna ‘pod chmurką’

Dodatkowe atrakcje: grochówka strażacka,
kiełbaski z grilla, pokazy pierwszej pomocy,
pokazy działań ratowniczych, liczne atrakcje
dla najmłodszych i wiele innych…

Nagłośnienie zapewnia Firma „Q-del” A. Matejak

Scenę zapewnia Grupa A.N.C.

inwestycje gminne
POZWOLENIE NA BUDOWĘ BOISK
SPORTOWYCH W DĘBEM WIELKIM
W dniu 4 kwietnia 2017 roku Gmina Dębe
Wielkie uzyskała ostateczne pozwolenie na
budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych
wraz z bieżnią i odwodnieniem, kablowej linii
energetycznej oświetlenia terenu, kanalizacji
teletechnicznej oraz budowę budynku socjalnego przy Zespole Szkół w Dębem Wielkim.
Projekt zakłada m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 55x27 m o nawierzchni
z trawy syntetycznej, budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarach 30x18 m
o nawierzchni z poliuretanu oraz budowę
bieżni trójtorowej 60 m wraz ze skocznią w dal
o nawierzchni z poliuretanu.
Termin realizacji w/w przedsięwzięcia jest uzależniony od pozyskania środków finansowych

z zewnątrz, o które Gmina planuje się ubiegać
w ramach ogłaszanych naborów wniosków
o dofinasowanie dla tego typu inwestycji.
POZYSKANE ŚRODKI NA I ETAP BUDOWY
ULICY SZKOLNEJ W DĘBEM WIELKIM
W dniu 29 marca 2017 roku, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego została podpisana umowa
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
dróg gminnych (ulicy Szkolnej, Janusza Korczaka i Kosmicznej) w miejscowości Dębe
Wielkie. Gmina Dębe Wielkie ETAP I”. Zgodnie
z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 190 886 zł na modernizację ul.
Szkolnej w Dębem Wielkim na odcinku od ul.
Strażackiej do Ośrodka Zdrowia. W ramach

inwestycji o wartości ok 300 tys. zł. zostanie
wykonana nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6m, kanalizacja deszczowa, oraz
chodnik. Gmina Dębe Wielkie posiada dokumentację na modernizację całej ul. Szkolnej
oraz ul. Kosmicznej i ul. Korczaka. Ze względu na
wysokie koszty przedsięwzięcia kolejne etapy
będą realizowane sukcesywnie w następnych
latach. Inwestycja współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach operacji
typu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA
PN. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE (ETAP II)
dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w Aleksandrówce w części ulicy Długiej, ulicy Mazowieckiej
i ulicy Parkowej.

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Kontynuowane są prace związane z budową
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.

Obecnie na zewnątrz obiektu trwają prace
związane z wykonywaniem pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, prace związane
z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku
styropianem, prace związane z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie terenu), zaś w środku

budowanego przedszkola prowadzone są prace
związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, a także
roboty związane z wykonywaniem izolacji termicznej (układanie wełny), roboty związane
z kładzeniem tynków, glazury oraz montażu

podwieszanego sufitu.
Zgodnie z planami gminy rozpoczęcie funkcjonowania Przedszkola gminnego winno nastąpić
we wrześniu 2017 roku.
Rafał Gańko

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w dębem wielkim
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem
Wielkim odbyło się spotkanie z jednym z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci Panem Wiesławem
Drabikiem, autorem ponad dwustu bajeczek dla
dzieci. W spotkaniu udział wzięły dzieci z Przedszkola Gminnego, z Przedszkola „Euromisie” oraz
z oddziału przedszkolnego „Słoneczka „ w Zespole
Szkół w Dębem Wielkim.
Podczas spotkania dzieci w skupieniu słuchały
o tym, co skłoniło go do zostania pisarzem i jak
powstają jego książki. Zabawne fragmenty bajek
m.in. „Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał
Kraków”, „Odjazdowy zwierzyniec”, „Wielki skarbiec bajek”, O Twardowskim na kogucie i o diabłach
w wielkim skrócie”, „O harnasiu Janosiku podhalańskim rozbójniku”, czytane przez autora, wzbudzały
wiele entuzjazmu i radości wśród uczestników.
Odgadywane przez dzieci rymy oraz zagadki nagradzane były naklejkami. Autor nawiązał wspaniały
kontakt z młodymi słuchaczami spotkania, a rymowanki na bieżąco układane przez Pana Drabika

wzbudzały ogromny zachwyt. Za to wspaniałe
spotkanie dyrektor GBP Agnieszka Wielgo wraz
z dziećmi podziękowała
kwiatami Panu Wiesławowi Drabikowi za pełne
humoru, śmiechu i radości spotkanie autorskie.
Na zakończenie spotkania
pisarz podpisywał książki
a specjalną dedykację
do książki za mistrzowsko odgadywane zagadki,
otrzymał
Bartłomiej
Tkaczyk z przedszkola
Gminnego w Dębem
Wielkim. Chętnych najmłodszych czytelników zapraszamy po książki Pana
Wiesława Drabika do biblioteki.
40 edycja KONKURSU
RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY WARSZAWSKA SYRENKA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBEM WIELKIM
serdecznie zaprasza

na spotkanie autorskie z

Melanią Kapelusz

autorką bajek i opowiadań dla dzieci m.in. “Kinga i co z niej wyrośnie”, “Kinga jak ją rozgryźć”,
“Koty czyli historie z pewnego podwórka” i najnowszej "Zając zostaje!" - która jest doskonałym
przewodnikiem dla dzieci zaczynających przygodę ze szkołą.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 9.00
w Sali Multimedialnej OSP w Dębem Wielkim.
Podczas spotkania będzie można zakupić książki Autora oraz otrzymać autograf.

Dnia 3 kwietnia 2017 r. odbył się etap gminny
40 edycji konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. Konkurs ma na celu pobudzać
aktywność twórczą jak również odkrywać młode
talenty recytatorskie. Konkurs przyczynia się
w znacznym stopniu do promocji czytelnictwa
i popularyzacji literatury. Komisja w składzie:
Karolina Wieczorek, Bożena Caban – Drzewińska
i Magdalena Wojnach wyłoniła laureatów do eliminacji powiatowych.
LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa – klasy 0 – III
Karolina Kumuniecka ze SP w Rudzie
Bartosz Jackiewicz ze SP w Cygance
Szkoła podstawowa – klasy IV – VI
Natalia Maciążek ze SP w Rudzie
Wojciech Nowak ze SP w Dębem Wielkim
Gimnazjum:
Joanna Westerlich z Gimnazjum Gminnego
w Dębem Wielkim
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim
za użyczenie sali multimedialnej na potrzeby
imprez organizowanych przez Bibliotekę.
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JAK OTRZYMAĆ KOD DOSTĘPU?
Aby skorzystać z bezpłatnego dostępu do wyżej
wymienionych kursów i otrzymać kod należy
być czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim lub filii GBP w Cygance.
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).
PUBLIKACJA „DZIEJE GMINY DĘBE
WIELKIE OD CZASÓW PREHISTORYCZNYCH DO 1831 ROKU” – DODRUK
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
uprzejmie informuje, iż ukazał się dodruk książki
wydanej przez Gminę Dębe Wielkie „Dzieje
Gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku” autorstwa Karoliny Wandy
Gańko. Chętnych zapraszamy po publikację do
Biblioteki.
/…/” W 2016 roku przypada 600 rocznica pojawienia się najstarszej wzmianki o Dębem Wielkim.
Jest to doskonała okazja do przygotowania
monografii miejscowości począwszy od czasów najdawniejszych, aż do początku XIX wieku.
Okres ten jak dotąd nie doczekał się opracowania. Niniejsza książka ma za zadanie przedstawić
w skrócie najważniejsze wydarzenia i postaci,
jakie związane były z Dębem Wielkim oraz z okolicznymi wsiami, wchodzącymi w skład majątku
Dębe jeszcze w okresie przedrozbiorowym….”
ze wstępu „Dzieje Gminy Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku”
Karoliny Wandy Gańko

BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE
W BIBLIOTECE
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 1 lipca 2017 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
we współpracy z firmą Funmedia, ekspertem
w dziedzinie nowoczesnych multimediów
edukacyjnych, kontynuuje dostęp do specjalistycznych i językowych kursów
e-learningowych adresowanych do dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych, seniorów i osób
dysponujących wolnym czasem oraz mających
chęć rozwijania swoich umiejętności.
W skład pakietu wchodzą:
•
ANGIELSKI 123 – język angielski
•
NIEMIECKI 123 – język niemiecki
•
CZYTAJ 123 – kurs uczy szybkiego czytania, poprawia pamięć fotograficzną
•
PAMIĘTAJ 123 – skutecznie wspomaga procesy pamięciowe
•
FOTOGRAFIA 123 – kurs dla początkującego fotografa i pasjonata zdjęć
•
PHOTOSHOP123 – szkolenie z obsługi
najpopularniejszego programu graficznego
Liczba dostępnych aktywacji jest ograniczona -

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

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
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decyduje kolejność zgłoszeń.

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek 		
Czwartek 		

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

kultura

„DĘBSKIE PÓŁ WIEKU MIŁOŚCI” ZŁOTE GODY W GMINIE DĘBE WIELKIE

GMINNE ZMAGANIA GOSPODYŃ ROZSTRZYGNIĘTE
Dnia 8 marca 2017 r. w nieprzypadkowy „Dzień
Kobiet” w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Dębe Wielkim odbyła się kolejna edycja Gminnej
Olimpiady z Zakresu Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Przedsiębiorczości zorganizowana
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
Do konkursu zgłosiło się 27 kobiet, które musiały
zmierzyć się z 40 nie łatwymi pytaniami z zakresu
obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym
prowadzeniu gospodarstwa domowego. Testy
oceniała p. Anna Matyszczak z Mazowieckiego
oddziału Doradztwa Rolniczego o/Siedlce, p.
Anna Piotrkowicz Dyrektor GOK Dębe Wielkie
oraz p. Gabriela Dowjat z Powiatowego Zarządu
Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim.
Po bardzo wyrównanej walce, zwycięzcami
zostały następujące panie:
1 miejsce: KRYSTYNA SŁUŻEWSKA z Porąb

z wynikiem 28 pkt.
2 miejsce: DOROTA ZALEWSKA z Chrośli z wynikiem 27,5 pkt.
3 miejsce: IRENA SKORUPA z Dębego Wielkiego
z wynikiem 26 pkt.
Nagrody główne oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestniczek ufundował
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
Niespodziankę uczestniczkom i organizatorkom również przygotował wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski, który obdarował je osobiście wiosennymi tulipanami.
Tymczasem wszystkim Paniom GRATULUJEMY,
a laureatkom ŻYCZYMY POWODZENIA na kolejnym etapie powiatowym!!
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

Tegoroczny jubileusz „złotych godów” został
zorganizowany we współpracy Urzędu Stanu
Cywilnego i Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim. Uroczystość odbyła się 9 marca 2017 r.
w restauracji „Dębianka”. Pary, które przeżyły ze
sobą pięćdziesiąt zostały uhonorowane medalami
i pamiątkowymi dyplomami. Dekoracji dostojnych
jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej,
dokonał wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy
Dębe Wielkie Mirosława Siwika i Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Małgorzaty Gańko.

Dostojni jubilaci:
1. Dobosiewicz Jan i Alina
2. Góras Henryk i Krystyna Janina
3. Jackiewicz Henryk Alfons i Cecylia
4. Kaczmarczyk Bolesław I Helena
5. Kurkus Kazimierz i Teresa
6. Lesiński Stanisław i Kazimiera
7. Ładno Stanisław i Barbara
8. Nowak Tadeusz Bernard i Henryka
9. Ostrowski Tadeusz i Barbara Krystyna
10. Szatański Stanisław i Bronisława
11. Wójcik Eugeniusz i Krystyna
12. Zychowicz Józef i Genowefa Stanisława
Bogaty program artystyczny z barwną i rytmiczną
oprawą muzyczną dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Dębem Wielkim z pewnością ujął nie jedno serce.
Był to niewątpliwie wyjątkowy czas, czas podczas
którego znalazło się miejsce na wspomnienia,
teraźniejszą radość oraz pragnienia i plany
na przyszłość… bo czy „pół wieku miłości” ma
jakąś receptę ?? „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi
się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje… „
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

NA DOBRY I AKTYWNY POCZĄTEK DŁUGIEGO MAJOWEGO WEEKENDU
Na pograniczu trzech gmin: Dębe Wielkie, Stanisławów i Zielonka, na skraju lasu, w gościnnej szkole
w Pustelniku założyła swoją bazę Niepoślipka. Zaprasza Was do wspólnej wędrówki z mapą i kompasem. Proponuje Wam trzy etapy (w tym nocny) o randze ogólnopolskiej oraz trasy dojściowe i inne
niespodzianki związane z orientacją.

DZIEŃ OTWARTY W GOK DĘBE WIELKIE
camy do aktywności oraz jesteśmy
otwarci na sugestie i nowe propozycje.
GOK Dębe Wielkie dziękuje Druhom Strażakom
z OSP Dębe Wielkie za użyczenie Sali multimedialnej.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem wWielkim
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W niedzielne popołudnie 5 marca 2017 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
przygotował dla mieszkańców gminy mocną
dawkę kultury. Oprócz dotychczasowej działalności, organizacji imprez okolicznościowych,
GOK rozpoczął działalność sekcji.
Bogata oferta tematyczna (teatr, muzyka,
plastyka, animacja, rękodzieło, robotyka, psychologia, nauka języka obcego, fotografia, i inne)
dla wielu grup wiekowych oraz możliwość
porozmawiania z instruktorami przyciągnęła
do Sali OSP Dębe Wielkie tłumy zainteresowanych. Pomimo trudności lokalowych
na dzień dzisiejszy, udało się wygospodarować możliwość uruchomienia kilku sekcji.
Polecamy na bieżąco śledzić naszego bloga
www.gokdebewielkie.blogspot.com
Zachę-
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186 Rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim 1-2 KWIETNIA 2017 R.

Dębskie Obchody 186 rocznicy bitwy
pod Dębem Wielkim to bez wątpienia żywa lekcja historii, która sprawiła, że każdy mógł znaleźć
coś dla siebie, mógł poczuć i dostrzec coś wyjątkowego... poczuć tamten czas...

W sobotnie przedpołudnie ruszył Marsz
na Orientację „Bij Moskala” po Dębem Wielkim,
w którym uczestniczyli zarówno mieszkańcy,

jak również goście z bliska i daleka
– tzw. „fachowcy od pieszych wycieczek”. Marsz został wpisany do
Kalendarza turystycznych imprez
na orientację Warszawy i Mazowsza
na rok 2017 PTTK. Mapa dostępna
jest również w GOK-u i na www.
gokdebewielkie.blogspot.com
w zakładce Turystyka z GOK. Jest to
doskonała aktywność sprawdzająca
nie tylko umiejętności topograficzne,
ale przybliżająca również w ciekawy
sposób wiedzę historyczną Dębego
Wielkiego.
Punktualnie o 1400 rozpoczęła się rekonstrukcja bitwy pod Dębem Wielkim. Miejscem walki
stał się park przy Szkole Podstawowej w Dębem
Wielkim. Na niewielkim wzniesieniu zrekonstruowano dwór – na oryginalnych fundamentach
dawnego dworu. Wspaniały pokaz rekonstruktorów w obliczu walki, ataku, obrony czy poddania,
plan był pełen akcji, napięcia, do tego profesjonalna narracja Pana Macieja Machlińskiego ze
Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”,
a także efektowna pirotechnika, stroje z epoki,
broń, armaty.
W dębskiej inscenizacji bitwy brało udział ponad
100 osób z różnych grup rekonstrukcyjnych
z Polski: Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich

24-25 czerwca 2017r.

ŚWIĘTO
GMINY DĘBE WIELKIE
24 CZERWCA 2017

KONCERT

REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO
WOJSKA POLSKIEGO
I DĘBSKIE KARAOKE
POTAŃCÓWKA Z WODZIREJEM
MARKIEM PISKALSKIM I ZESPOŁEM MUSIC SET
GALERIA POD CHMURKĄ
ANIMACJE DLA DZIECI
25 CZERWCA 2017
BIEG ULICAMI DĘBEGO WIELKIEGO
WYŚCIG KOLARSKI SUPER PRESTIGE

WARSZTATY RĘKODZIEŁA,
SZTUKI LUDOWEJ I RZEMIOSŁA
WYSTĘPY LOKALNYCH ARTYSTÓW, SEKCJI GOK
ORAZ GWIAZD WIECZORU:
MARCIN SIEGIEŃCZUK ORAZ ZESPOŁY:

IMPULS, QUEST, SKANER

ORGANIZATORZY
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Fiński Pułk Strzelców Gwardii
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „ARSENAŁ”
Stowarzyszenie Nasza Historia
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warka
3 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
Stowarzyszenie GRH Pułk 4 Piechoty Księstwa
Warszawskiego, Ostrołęckie Stowarzyszenie
Historyczne „CZWARTACY”
5 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
8 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz
Rekonstruktorzy z Białorusi i Rosji: Wojenno-Historyczny Klub Dywizja Piechoty z Borysowa
na Białorusi w składzie: Witebski pułk piechoty,
50 kompania lekkiej artylerii, kompania saperów
i służba medyczna.
Na zakończenie, wszystkie grupy rekonstrukcyjne utworzyły wspólny szpaler, aby uczcić
żołnierzy polskich walczących i poległych w dniu
31 marca 1831 roku pod Dębem Wielkim. Przy tak
historycznej asyście, kwiaty przed pomnikiem
„czwartaków” złożył Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski z Przewodniczącym Rady
Gminy Panem Mirosławem Siwikiem.
Dzięki wsparciu Fundacji PZU tegoroczne
wydarzenie było bardziej rozbudowane,
towarzyszyły mu dodatkowe atrakcje, m.in.
ciekawe warsztaty historyczne i rękodzielnicze w pięciu blokach tematycznych: stroje
z epoki, symbole narodowe, muzyka, przedmioty użytkowe i kaligrafia. Kolejną atrakcją
była historyczna gra rodzinna łącząca wiedzę
z praktyką, ukazująca znaczenie historii. Ponadto
na uczestników czekała również kuchnia polowa
z pyszną grochówką przygotowana przez strażaków ochotników z OSP Górki.
2 kwietnia 2017 r. podczas niedzielnych uroczystości wspólnie władze i mieszkańcy gminy Dębe
Wielkie, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i zaproszeni goście uczcili pamięć poległych
za Ojczyznę żołnierzy pod dowództwem generała
Jana Skrzyneckiego z 1831 roku.
W obchodach uczestniczyła Pani Poseł Teresa
Wargocka, Komendant Mazowieckiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła, kadra
kierownicza Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendanci warszawskich i mińskich
jednostek Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zaprzyjaźnieni Wójtowie i Burmistrzowie
Powiatu Mińskiego, Radni Rady Powiatu Mińskiego oraz Radni Gminy
Dębe Wielkie
z Przewodniczącym Panem Mirosławem Siwikiem na czele, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół z gronem
pedagogicznym oraz uczniowie szkół gminnych i
patronackich Żandarmerii Wojskowej. Obchody
uświetniły poczty sztandarowe z Gminnych
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
Szkół z terenu gminy Dębe Wielkie oraz poczet
główny wystawiony przez Mazowiecki Oddział

Żandarmerii Wojskowej, poczet organizacji kombatanckich i organizacji społecznych.
Uroczyste obchody zainaugurowała msza
święta Pamięci Poległych w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim z artystycznym
występem młodzieży z Gminnego Gimnazjum.
Następnie obchody przeniosły się na plac przed
kościołem przy pomniku ppłk Franciszka Sznajdego, gdzie w pierwszej kolejności nastąpił
marsz powitalny, następnie wciągnięta została
flaga i odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy zabrał głos – gospodarz imprezy Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski,który
w swoim przemówieniu mocno odniósł się
zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak
i przyszłości. Następnie przemówienie wygłosił płk Hubert Iwoła, po czym odczytano Apel
Poległych, a żołnierze z Kompanii Honorowej
Żandarmerii Wojskowej oddali salwę honorową.
Następnie złożono wieńce przed pomnikiem
upamiętniającym zwycięską bitwę powstania listopadowego stoczoną 31 marca 1831 r.
Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową „Pieśni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, nastąpiło
przegrupowanie poddziałów, przemarsz wojsk
oraz defilada Kompanii Honorowej Żandarmerii
Wojskowej.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości
przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na uczestników czekał piknik żołnierski. Tradycyjnie
Żandarmeria przygotowała występ Orkiestry
Wojskowej, pokaz samochodów wojskowych
oraz symulatora jazdy 3d.
Natomiast na stoisku Gminy Dębe Wielkie była
degustacja Dębskiej Kawy Żołędziówki serwowanej przez Gościniec Goździejewski. Jak się okazało
później był to doskonały zastrzyk energii przed
wyprawą w teren po Dębem Wielkim. Otóż GOK
Dębe Wielkie we współpracy z 33 Drużyną Harcerską „Włóczykije” przygotował dla mieszkańców”
„DĘBSKI QUEST – Wędrówka z Włóczykijem –
spacer sprawdzający wiedzę związaną z historią
Dębego Wielkiego. Quest również dostępny jest
w GOK Dębe Wielkie oraz na stronie www.gokdebewielkie.blogspot.com w zakładce Turystyka
z GOK.
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim serdecznie dziękuje Partnerom za współpracę:
Fundacji PZU – za wsparcie finansowe w ramach
Projektu „ Zobaczę.. dotknę.. odkryję, nic co
polskie, nie jest mi obce.. „Stowarzyszeniu Historyczno – Edukacyjnemu im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich, Stowarzyszeniu Artylerii Dawnej „ARSENAŁ”, Klubowi InO STOWARZYSZE
33 Drużynie Harcerskiej „Włóczykije”, Fundacji
„Akomodacja”, OSP Dębe Wielkie i Górki, Gminne
Gimnazjum w Dębem Wielkim, GOSIR Dębe Wielkie, Młodzieżowy Wolontariat „Otwarte Serce”
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem wWielkim

sport

sukcesy sportowe uczniów z gimnazjum w Dębem Wielkim
Koszykarki z gimnazjum
w finale regionu!

Po zwycięstwie w Mistrzostwach Powiatu gimnazjalistki z Dębego Wielkiego reprezentowały
naszą szkołę oraz powiat miński w zawodach
regionalnych, gdzie w meczach półfinałowych
dnia 13.03.2017r. grały z Gimnazjum Salezjańskim z Sokołowa Podlaskiego oraz z Gimnazjum
z Pruszyna. Rywalizacja zakończyła się awansem naszych koszykarek do finału po wygranym
meczu z Pruszynem i porażką z gimnazjum
z Sokołowa Podlaskiego. Dnia 10.04.2017r. reprezentacja w składzie: kapitan- Wioleta Walesiak
– 3a, Aleksandra Sasin - 3c, Weronika Wielądek
– 3b, Weronika Grądzka – 3a , Julia Saganowska
– 3a, Aleksandra Białek – 2d, Maja Gąsior – 2d,
Kinga Całun- 2d, Karolina Wawer – 2d, Oliwia
Woźnica – 2d, Natalia Świątek – 2d, Katarzyna
Mazurowska – 2a, Weronika Luba – 2a, Maria
Kapusta – 1a oraz Zuzanna Bartnicka – 1c zajęła
ostatecznie dobre- 4. miejsce. Za przygotowanie
dziewczyn odpowiadała p. Agata Mika- Orłowska.
To duży sukces, ponieważ reprezentacja składająca się z przedstawicielek „płci pięknej”
pierwszy raz w historii gimnazjum brała udział
w finale rozgrywek koszykówki i mamy nadzieję,
że nie ostatni.
IX Powiatowy dwubój gimnastyczny
dziewcząt szkół gimnazjalnych
To już dziewiąta edycja dwuboju gimnastycznego dziewcząt zarówno szkół podstawowych, jak
i gimnazjalnych. Zawody odbyły się 08.04.2017r.
w GM3 w Mińsku Mazowieckim. Przystąpiło do
nich 5 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Reprezentacja naszego gimnazjum w składzie: ścieżka
gimnastyczna wykonana przez Katarzynę Mazurowską i Patrycję Szczepanik oraz piramidy
przygotowane przez Aleksandrę Jaworowską,
Darię Bielińską, Aleksandrę Szatańską, Patrycję Kozłowską, Kamilę Kopacz, Natalię Miros,
Martynę Nowak oraz Natalię Przybysz zajęła 3.
miejsce. Gratulujemy!
Unihokej dziewcząt
Zawody unihokeja dziewcząt rozpoczęły się
1 marca 2017 r. w GM1 w Mińsku Mazowieckim.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna, która
zajęła 6. miejsce. Oto skład: Aleksandra Sasin,
Aleksandra Jaworowska, Wioleta Walesiak, Natalia Nowak, Julia Saganowska, Aleksandra Białek,
Lena Jackowicz, Kinga Całun, Karolina Wawer,
Oliwia Woźnica, Natalia Świątek, Marta Morawska, Weronika Luba, Natalia Przybysz, Andżelika
Chrzanowska, Zofia Batycka, Maria Kapusta.
sport
Tegoroczne rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt rozpoczęły się listopadzie 2016r., kiedy
nasze gimnazjum było gospodarzem rozgrywek. Pierwsze mecze półfinałowe wygrałyśmy
z gimnazjami w Jakubowie oraz Sulejówku, bez
żadnych problemów awansując z pierwszego
miejsca do półfinałów, gdzie czekały na nas
gimnazjalistki z GM nr 1 z Mińska i Cegłowa.
W półfinałach niestety przegrałyśmy z mińską
„jedynką” i do finału wyszłyśmy z przegranym
meczem. W finale spotkałyśmy się z GM nr 3, GM
nr 1 oraz ze szkołą z Siennicy. Mecze były zacięte,
a w rezultacie zajęłyśmy 4. miejsce, grając w składzie: Aleksandra Sasin, Ewelina Nowak, Wioleta
Walesiak, Weronika Grądzka, Julia Saganowska,
Aleksandra Białek, Maja Gąsior, Kinga Całun,
Karolina Wawer, Oliwia Woźnica, Natalia Świątek, Katarzyna Smolak, Wernika Luba, Weronika
Wielądek, Katarzyna Mazurowska. Dziewczyny
trenuje p. Agata Mika- Orłowska.
W piątek 17 marca nasze Gimnazjum gościło

najlepsze reprezentacje w piłce siatkowej
chłopców z gimnazjów w Powiecie Mińskim.
W finale Mistrzostw Powiatu Mińskiego w piłce
siatkowej chłopców szkół gimnazjalnych wystąpiła reprezentacja naszego Gimnazjum oraz
Gimnazjum z Kałuszyna, Mrozów oraz mińskiej „jedynki”. W meczach półfinałowych
Gimnazjum z Kałuszyna pokonało Gimnazjum
nr 1 z Mińsk Maz. 2:1, a nasze gimnazjum przegrało również 2:1 z Mrozami. Pomimo wygrania
pierwszego seta i dobrej gry w drugim secie
naszej drużyny do stanu 12:12 nie udało się
wygrać półfinału. I tym samym nie obroniliśmy
mistrzostwa z poprzedniego roku. W meczu
o 3. miejsce pewnie pokonaliśmy Gimnazjum
nr 1 Mińsk Mazowiecki 2:0. W finale Gimnazjum
z Mrozów pokonało Gimnazjum z Kałuszyna 2:1
i tym samym puchar za Mistrzostwo Powiatu
wręczono gimnazjalistom z „najzimniejszej”
miejscowości w powiecie. Na pewno liczyliśmy na lepsze miejsce, ale nasza drużyna była
najmłodszą reprezentacją i należy się cieszyć,
że mamy ekipę, która jest na pewno faworytem przyszłorocznych rozgrywek i może nawet
powalczyć o medalowe miejsce w Regionie Siedleckim. MVP turnieju został zawodnik drużyny
Mrozów - Lech Bieliński, który w nagrodę otrzymał okolicznościową statuetkę. Skład naszej
drużyny: Michał Szczygielski, Michał Laskus,
Krystian Czerwiński, Eryk Łaniewski, Sebastian
Linde, Krzysztof Pasik, Bartłomiej Wieczorek,
Krystian Kwiatkowski, Mateusz Piotrkowicz oraz
Oliwier Makowski, zaś opiekun drużyny to p.
Robert Szumowski.
W dniu 6 lutego w Mińsku Mazowieckim odbyły
się zawody powiatowe w pływaniu. Wzięło
w nich udział 14 osób z naszego gimnazjum,
w tym 6 dziewczyn i 8 chłopaków. Uczniowie
wystąpili w konkurencjach indywidualnych
(stylem dowolnym) i drużynowych (sztafeta żeńska i męska). Mimo bardzo dobrego występu
naszych podopiecznych, zajęliśmy dalsze miejsca bez medali i pucharu.
Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie Stołowym rozpoczęły się od występu dziewczyn
na turnieju w Zamieniu dnia 7 lutego. Drużynę
naszego gimnazjum reprezentowały trzy uczennice: Patrycja Nowak, Oliwia Wąsowska i Julia
Saganowska. Do turnieju zgłosiło się 17 drużyn z powiatu mińskiego. Trafiliśmy na trudną
grupę, w której grały mocne zespoły (Gimnazjum
z Zamienia, Gimnazjum z Wielgolasu i Gimnazjum Nr 3 z Mińska Mazowieckiego). Niestety,
mimo starań, dziewczyny odpadły w rundzie
eliminacyjnej o wyjście z grupy i swój występ
zakończyły na dalszych pozycjach. Dużo lepiej
zaprezentowali się chłopcy 9 lutego w Zespole
Szkół w Zamieniu. Nasi tenisiści w składzie:
Oliwier Makowski, Krzysztof Bątruk i Damian
Roguski zagrali mecze na bardzo wysokim poziomie, jednak w finale zabrakło trochę szczęścia.
Ulegliśmy drużynie z Pustelnika 2:3, pomimo
że w rundzie eliminacyjnej o wyjście z grupy
nasi podopieczni śmiało wygrali 3:1 z tą drużyną. Trafiliśmy na dosyć mocną grupę, w której
znalazły się szkoły z następujących miejscowości: Zamienie (3:0), Wielgolas (3:0) i Pustelnik
(3:1). W ćwierćfinale zagraliśmy zwycięski mecz
z Gimnazjum nr 3 z Mińska Mazowieckiego, pewnie przechodząc do półfinału z wynikiem 3:1.
W półfinale nasi tenisiści zmierzyli się z mocną
drużyną z Gimnazjum nr 2 z Mińska Mazowieckiego. Po ciężkim meczu i pewnym zwycięstwie
3:1 chłopaki odetchnęli z ulgą i rozpoczęli oczekiwanie na upragniony finał. Zakończyliśmy
turniej na drugim miejscu. Zdobyliśmy dużo
punktów i zapewniliśmy sobie awans do
regionu. Zawody regionu siedleckiego odbyły
się w Skórcu 15 marca. Wzięło w nich udział 17
drużyn z 9 powiatów. Nasi podopieczni wygrali
z 1 drużyną z Ostrówka, jednak dalsze mecze nie
poszły po naszej myśli i nie daliśmy rady wyjść
z grupy. Młodzież trenuje p. Paweł Laszuk.
Zebrała i opracowała
Marlena Pilarska

Akademia Sztuk Walki

IV MISTRZOSTWA MAZOWSZA
W SZTUKACH WALKI
W Akademii Sztuk Walki jak zwykle dużo się
dzieje. Dużym sukcesem okazały się IV MISTRZOSTWA MAZOWSZA W SZTUKACH WALKI, które
odbyły się 5 marca w hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim
zorganizowane przez ASW. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże. W zawodach wzięło
udział ponad 80 dzieci i młodzieży z 12 sekcji
reprezentujących: Taekwon-do ITF, Tang Soo
Do i Karate. Na czele drużyn stali trenerzy i kierownicy ekip: Jacek Kesler, Kamil Pasik, Adrian
Laskowski reprezentujący Tang Soo Do Ronin
Tęcza sekcje Stanisławów, Poświętne, Dobre,
Zamienie, Pustelnik, Dariusz Wójcicki – trener
Szkoły Karate „Thunder” z Mińska Mazowieckiego, Michał Majewski – trener Mazowieckiego
Centrum Tang Soo Do w Wołominie, Tomasz
Wysocki – trener Karate w Markach, Dawid
Matwiej, Przemysław Mazurowski oraz Joanna
Mazurowska – trenerzy Taekwon-do z sekcji Dębe
Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Brzóze, Stojadła.
Zawodnicy rywalizowali w następujących
kategoriach: układy/ kata, techniki specjalne
(Twimyo Ap Chagi i Twimyo Yop Chagi), walki
soft-kick dla dzieci, a dla starszych walki na rękawice w formule hogo-semi i light-contact. Kibice,
których było wyjątkowo dużo, oglądali walki
z głębokim przejęciem i skupieniem. Po każdym
z wyjątkowych występów padały burzliwe oklaski – za co każdy z zawodników dziękuje.
Na zakończenie turnieju każdy startujący
otrzymał pamiątkowy medal i dyplom, a na najlepszych czekały puchary.
Nad całością turnieju czuwała Monika Wtulich - sędzia główny oraz organizator Dawid
Matwiej, a nad bezpieczeństwem ratownicy
medyczni Ewa Sobieraj i Damian Walas. Nad
zawodami objęli patronat, za co bardzo dziękujemy: burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki Marcin
Jakubowski i starosta powiatu mińskiego Antoni
Jan Tarczyński oraz dyrektor MOSiR Robert
Smuga. Dodatkowo nagrodę dla najmłodszego
zawodnika ufundował dyrektor Studium Języków Obcych Tomasz Pałdyna.
Sympatyczna atmosfera nie pozostawiła wątpliwości, że mimo ostrych walk i rywalizacji
na macie, można współpracować poza nią
w przyjaźni. Taki jest sport :)
Lista nagrodzonych
Układy Taekwon-do ITF
10 cup:
1. Krzysztof Przybysz, 2. Kamil Uliński
3. Kornelia Naumiuk
9-8cup:
1. Rita Szarkowicz, 2. Martyna Sikorska
3. Mateusz Siporski
6-2 cup:
1. Natalia Michalczyk, 2. Ula Kolaszt
3. Kasia Mazurowska
Formy Tang Soo Do
10-8 gup
1. Julia Jeżak, 2. Anna Dudek
3. Sebastian Iwańczuk
Kadeci:
1. Jakub Zdunek, 2. Aleksandra Dejer
3. Michał Łokietek
Młodziczki:
1. Franciszek Kamiński, 2. Emilia Chodara
3. Bartłomiej Stępień
Soft-kick

Dzieci chłopcy:
1. Stanisław Biernacki, 2. Julian Kamiński
3. Wojciech Kamiński
Dzieci dziewczynki:
1. Julia Jabłońska, 2. Rita Szarkowicz
3. Maja Winiarek
Młodziczki:
1. Anna Dudek, 2. Marta Bilicka
3. Zofia Balcer
Młodzicy:
1. Igor Więsik, 2. Bartłomiej Stępień
3. Krzysztof Przybysz
Twimyo Ap Chagi
Dzieci:
1. Grzegorz Rawski, 2. Stanisław Biernacki
3. Julia Jabłońska
Młodzicy:
1. Bartłomiej Stępień, 2. Adrian Kleczyński
3. Ula Rawska
Kadeci -160cm:
1. Roksana Naumiuk, 2. Bartek Brzost
3. Kasia Wierzbicka
Kadeci +160cm:
1. Natalia Michalczyk, 2. Krzysztof Steczek
3. Bartosz Barszczewski
Juniorzy:
1. Paweł Rogalski, 2. Jakub Zdunek
3. Kasia Mazurowska
Twimyo Yop Chagi
Kadeci -160cm:
1. Franciszek Kamiński, 2. Aleksandra Piotrkowicz
3. Bartek Brzost
Kadeci +160cm:
1. Natalia Michalczyk,2. Szymon Sawka
3. Damian Szczęsny
Juniorzy:
1. Jakub Zdunek,2. Kasia Mazurowska
3. Natalia Kopeć
Walki hogo-semi
Kadetki -36kg
1. Kasia Wierzbicka, 2 Emilia Chodara
3. Roksana Naumiuk
Kadetki -42kg
1. Natalia Michalczyk, 2. Ula Kolaszt
3. Julia Jeżak
Kadetki -64 kg
1. Natalia Sikorska, 2. Patrycja Biedrzycka
3. Wiktoria Kryczyk
Kadeci -42kg:
1. Szymon Sawka, 2. Franciszek Kamiński
3. Damian Porębski
Kadeci +49kg
1. Damian Szczęsny, 2. Patryk Skowronek
3. Kamil Skowronek
Walki Light Contact
Juniorzy
1. Jakub Zdunek, 2. Jakub Brodzik
3. Paweł Rogalski
Juniorki
1. Kasia Mazurowska, 2. Natalia Kopeć
3. Natalia Steczek
Od tego roku można przekazywać na Akademię
1% podatku wystarczy wpisać cel: ASW TKD 8186
KRS: 0000270261. Akademia Sztuk Walki rozbudowała swoje działalność o klejoną federację
tym razem Karate Kyokushin i kolejne sekcje
prowadzone przez instruktorów Konstantina
Kwaszinin z Ukrainy sekcja w Kałuszynie oraz
Rafała Wtulicha sekcja w Górkach. Życzyny dużo
sukcesów oraz dużej cierpliwości podczas kształtowania młodych sportowych charakterów.
Dawid Matwiej
Prezes ASW
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Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie

Amatorzy sportowych rozgrywek nie mogą
narzekać na nudę w naszej gminie. 5 marca 2017
roku Dębska Hala Sportowa po raz kolejny stała
się areną piłkarskich zmagań. W pierwszą niedzielę marca, zorganizowana została kolejna już
edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar
Wójta Gminy Dębe Wielkie. O tym, że sport
w naszej gminie to „aktualna moda” świadczy
fakt, że w tegorocznej edycji wzięło udział aż 15
zespołów, składających się głównie z mieszkańców naszej gminy, z czego 7 stanowiły drużyny
składające się z Dębskiej młodzieży. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że moda ta chwilową
nie będzie- o czym świadczy cykliczność spotkań i zaangażowanie ze strony uczestników.

Po raz pierwszy organizatorem tej coraz bardziej prestiżowej imprezy był Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, pod dyrektywą Rafała Wtulicha. W tegorocznej odsłonie najlepszy okazał
się zespół „Dzieci Henryka” prowadzony przez
Piotra Kiszczaka, tuż za nim tradycyjnie już
uplasowała się drużyna Grzegorza Siporskiego
„Samych Swoich” a na najniższym stopniu
podium wskoczyła drużyna Mateusza Wojdy
„Całus To Nie Grzech”, tuż za czołówką w tym
roku uplasowali się Dębscy Gimnazjaliści grający
w drużynie „Pompa Team”, którzy byli największą „niespodzianką” rozgrywek. Pamiątkowe
statuetki, medale oraz skromne nagrody rzeczowe ufundował Dyrektor GOSIR Dębe Wielkie.
Niewątpliwie wiosenna aura sprzyja wszelkim

samorządowy tenis stołowy aktywnościom sportowym. W ostatnią sobotę

marca w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbyły się rozgrywki tenisa stołowego w ramach
XVIII Powiatowych Igrzysk Samorządowców.
W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem
tej imprezy był GOSiR w Dębem Wielkim.
Turniej miał charakter rekreacyjny, głównym
celem tej imprezy była integracja pracowników
różnych szczebli, dziedzin i podmiotów. Była
to też okazja do wymiany doświadczeń, poznania się nieco lepiej, swobodnych rozmów czy też
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Najlepszym strzelcem okazał się Grzegorz Siporski („Sami Swoi”). Najlepszym bramkarzem
zaś został Adam Smuga („Dzieci Henryka”).
Zaszczytne miano najlepszego zawodnika turnieju przypadło Danielowi Matwiejczykowi
(„Dzieci Henryka”). Organizatorzy po raz pierwszy w tym roku przyznali także wyróżnienie
specjalne. Tytułem najbardziej doświadczonego
zawodnika w turnieju, biorącego udział jako
zawodnik lub organizator w każdej z jego
corocznych edycji, nagrodzony został Stefan
Siporski („Samorząd i Przyjaciele”). Najlepszą
zawodniczką, biorącą udział w tegorocznych
zmaganiach została Uruszla Pacyga-Glanowska („Samorząd i Przyjaciele”). Najmłodszym
zawodnikiem w tegorocznym turnieju został
Maciej Wieczorek, który 3 marca ukończył 15 lat
(„Na Luzie”). To z pewnością dowodzi, że w sporcie nie ma barier i ograniczeń wiekowych.
Szczególne podziękowania należą się: Panu
Janowi Książkowi, który koordynował przebieg
turnieju, Druhom z OSP Dębe Wielkie, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników turnieju
oraz Paniom, ze stowarzyszenia „Wrzosowianie”, które jak co roku zadbały o to, aby brzuchy
naszych zawodników nie były puste i by nie opadli oni z sił.
Medale oraz puchary zdobywcom czterech
pierwszych miejsc wręczył Wójt Gminy Dębe

Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Już teraz zapraszamy do udziału w letniej edycji „Pucharu Wójta”, która na przełomie czerwca
i lipca odbędzie się na boisku ze sztuczną trawą
w Rudzie.
Poniżej prezentujemy wyniki,
1. „Dzieci Henryka”
2. „Sami Swoi”
3. „Całus To Nie Grzech”
4. „Pompa Team”
Najlepszy Zawodnik: Matwiejczyk Daniel
(z zespołu „Dzieci Henryka”)
Najlepszy Bramkarz: Smuga Adam (z zespołu
„Dzieci Henryka”)
Najleszy Strzelec: Siporski Grzegorz (z zespołu
„Sami Swoi”)
Najbardziej doświadczony zawodnik: Siporski
Stefan (Samorząd i Przyjaciele”)
Najmłodszy Zawodnik Turnieju: Wieczorek
Maciej ( „Na Luzie”)
Najlepsza Zawodniczka: Urszula Pacyga- Glanowska ( „Samorząd i Przyjaciele”)
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do śledzenia zapowiedzi sportowych
na stronie www.debewielkie.pl a tych z pewnością brakować nie będzie!

zacieśnienia więzi.
Tuż za podium uplasował się Rafał Wtulich
(gmina Dębe Wielkie), zdobywcą trzeciego
miejsca został Piotr Wieczorek (powiat Miński),
drugie zaś przypadło Pawłowi Soćko (OSŻW

Mińsk Maz.) a na najwyższym stopniu podium
stanął wieloletni propagator tenisa stołowego
Mirosław Krusiewicz (Gmina Mińsk Maz.).

Rafał Wtulich

Dyrektor GOSIR Dębe Wielkie

Dębska Halowa Liga Zimowa
Niedziela, 26 marca 2017 – ten dzień na długo
zostanie w pamięci tych , którzy uczestniczyli lub
kibicowali piłkarzom rozgrywającym finał Dębskiej Halowej Ligi Zimowej.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Rafał
Błażejewski, trener K.S. Jedenastka oraz Rafał
Wtulich Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie. Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objął
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
W ramach pięciu spotkań, dziesięć zespołów
podzielonych na dwie grupy mogło rywalizować
ze sobą i kształtować swoje piłkarskie umiejętności. W rozgrywkach udział wzięły: SRT
Halinów, Jutrzenka Cegłów, Tęcza Stanisławów,
APN Mińsk Mazowiecki, drużyna z Brzózego i KS
Jedenastka- gospodarz zawodów. Rozgrywki
odbywały się co dwa tygodnie w Dębskiej Hali
Sportowej. Nikt nie wyszedł bez trofeum…
Drużyny, które na etapie eliminacji zakończyły
rywalizację nagrodzone zostały pamiątkowymi
medalami za udział w rozgrywkach.
Po pięciu emocjonujących kolejkach, w ostatnią
niedzielę marca, cztery najlepsze zespoły wyłonione z dwóch grup rywalizowały o podium.
Naprzeciw siebie stanęły więc dwie drużyny
gospodarza rozgrywek – K.S. „Jedenastka” oraz
dwie drużyny Akademii Piłki Nożnej z Mińska
Mazowieckiego. Przy szczelnie wypełnionych

trybunach zawodnicy popisywali się swym piłkarskim kunsztem, świetną formą sportową,
niebywałymi umiejętnościami i zręcznością.
Podsumowując:
* Na czwartym miejscu uplasowała się druga
drużyna APN Mińsk Maz.,
* Tuż przed nią drugi zespół KS Jedenastka,
* Na drugim miejscu APN Mińsk Maz.
*Na najwyższym stopniu podium stanęła KS
Jedenastka.
Tytuł najlepszego strzelca tegorocznej ligi
przypadł Karolowi Sokołowskiemu z APN
Mińsk Mazowiecki. Karol, strzelił aż 37 bramek
we wszystkich kolejkach tegorocznej ligi!!!
Najlepszym bramkarzem zdaniem organizatorów został Adam Matejak z KS Jedenastka.
Zaszczytne miano najlepszego zawodnika turnieju powędrowało do Kacpra Jackiewicza
z drużyny gospodarzy (KS Jedenastka).
Pamiątkowe medale, puchary oraz statuetki
dla wyróżniających się graczy wręczył Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Żądnych rewanżu i spragnionych piłkarskich doznań
organizatorzy już teraz zapraszają do udziału
w przyszłorocznej edycji Dębskiej Halowej Ligi
Zimowej.

Rafał Wtulich

Dyrektor GOSIR Dębe Wielkie

sport

Stowarzyszenie SPORT 4KIDS – Klub Sportowy JEDENASTKA

Stowarzyszenie „Sport 4Kids” zostało powołane
w celu wyjścia naprzeciw sportowym oczekiwaniom najmłodszych mieszkańców gminy Dębe
Wielkie. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez Klub Sportowy „JEDENASTKA”,
zrzeszający ponad 50 adeptów piłki nożnej
w wieku od 4 do 12 lat. Treningi piłkarskie pro-

wadzone są w dwóch grupach
wiekowych: dla dzieci z roczników
2006/2007/2008 oraz dla najmłodszych, czyli dla dzieci z roczników
2009/2010/2011. Zajęcia piłkarskie
odbywają się dwa razy w tygodniu
i trwają półtorej godziny każde.
Ponad to nasza szkółka piłkarska
od kwietnia tego roku prowadzi
również treningi bramkarskie dla
dzieci z roczników 2006/2007/2008.
Klub Sportowy „JEDENASTKA”
dumnie reprezentuje naszą gminę
na arenie zmagań powiatowych
oraz w lokalnej lidze OZPN Siedlce.
Dzięki nawiązaniu współpracy z klubem „Płomień Dębe Wielkie” nasi
zawodnicy z roczników 2008/2009
mają okazję do rywalizacji ze
swoimi rówieśnikami w ramach
rozgrywek OZPN Siedlce. W rundzie jesiennej 2016 udało nam się
wywalczyć drugie miejsce w grupie,
co pozwala z optymizmem podejść
do rywalizacji na wiosnę bieżącego roku 2017.
Stowarzyszenie jest również organizatorem
imprez o charakterze sportowym dla mieszkańców naszej gminy oraz powiatu mińskiego.
We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu

i Rekreacji w Dębem Wielkim udało nam się
rozegrać I Edycję Dębskiej Halowej Ligi Zimowej dla dzieci z roczników 2008/2009, w której to
reprezentanci naszego klubu podzieleni na dwie
drużyny wywalczyli pierwsze i trzecie miejsce
w rozgrywkach na dziesięć startujących drużyn.
Kolejną imprezą sportową organizowaną
przez nasze Stowarzyszenie jest Cykl Turniejów
Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego.
W ramach Cyklu na Dębskiej Hali Sportowej
odbędzie się pięć turniejów tenisa stołowego dla
dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz
w kategorii OPEN. Pierwszy turniej w ramach
cyklu już za nami, a udział w nim wzięło około
100 mieszkańców naszego powiatu.
Okres wiosenny to również czas wzmożonego zainteresowania dołączeniem w szeregi
naszej szkółki piłkarskiej. Aktualnie prowadzimy
nabór uzupełniający do grupy dzieci z roczników 2006/2007/2008 oraz jesteśmy na etapie,
w związku z dużym zainteresowanie, tworzenia kolejnej grupy dla najmłodszych, czyli dzieci
z roczników 2009/2010/2011. Na nasze treningi może przyjść każdy, bez znaczenia jakie
umiejętności reprezentuje. Liczy się pozytywne
nastawienie, chęć nauki oraz szeroki uśmiech
na każdym treningu.
Marta Kowalczyk

Prezes „Sport 4Kids”

turniej tenisa stołowego o puchar starosty mińskiego

W drugą sobotę kwietnia Dębe Wielkie po raz
kolejny stało się stolicą tenisa stołowego. Mimo
pięknej pogody, sprzyjającej spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu, blisko stu
zawodników z różnych zakątków naszego
powiatu, wybrało rozgrywki tenisa stołowego i zjawiło się w Dębskiej hali sportowej. To
wszystko za sprawą pierwszej spośród pięciu
imprez sportowych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiatowy Cykl Turniejów
Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego”,
współfinansowanego z budżetu Powiatu Mińskiego. Patronat nad tym wydarzeniem objął
tradycyjnie już Starosta Miński Antonii Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Zawody zorganizowane zostały

przez Stowarzyszenie „Sport
4Kids” w Dębem Wielkim we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim. Sędzią głównym zawodów była p. Katarzyna Gańko,
instruktorka w lokalnej sekcji
tenisa stołowego, działającej
z powodzeniem od blisko dwóch
lat w Dębem Wielkim. Koordynatorem turnieju był Dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz Rafał
Błażejewski- reprezentujący Stowarzyszenie
Sport 4 Kids. W pierwszej odsłonie tegorocznego Powiatowego Cyklu Turniejów w Tenisie
Stołowym zawodnicy rywalizowali aż w sześciu
kategoriach. Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w każdej z kategorii nagradzani byli
pamiątkowymi dyplomami oraz pucharami.
Trofea zwycięzcom wręczał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski. Ponadto organizatorzy nagrodzili pamiątkowymi statuetkami
: 8 letniego Szymona Świdra (SP Żaków), który
został najmłodszym uczestnikiem zawodów oraz
p. Jerzego Rudowicza (Długa Szlachecka, rocznik 1948), któremu przypadł tytuł najbardziej

doświadczonego zawodnika turnieju.
Organizatorów cieszy fakt, że z roku na rok
chętnych do udziału w zawodach przybywa,
a reprezentowany przez nich poziom jest
naprawdę wysoki.
W tym turnieju na podium stanęli:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Michalik Maciej- Żaków
2. Rybiński Paweł- Żaków
3. Kowalski Krzysztof - Pustelnik
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Kwiatkowski Jakub- Wielgolas
2. Parzyszek Kamil- Wielgolas
3. Zawadka Bartłomiej - Wielgolas
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Cieślak Oliwia- Żaków
2. Święch Karolina- Żaków
3. Zagórska Aleksandra- Żaków
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1. Krzysztof Bątruk – Dębe Wielkie
2. Buczek Jakub- Pustelnik
3. Magdziak Hubert – Halinów
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Jaroń Aleksandra – Wielgolas
2. Myka Angelika – Wielgolas
3. Kwiatkowska Agata- Żaków

turniej warcabowy

Staramy się, by każdy miłośnik sportu znalazł
w Gminie Dębe Wielkie coś dla siebie. A więc
nie tylko piłka nożna, tenis stołowy, czy sztuki
walki, ale także… warcaby! W ostatnią sobotę
lutego 25.02.2017 w Hali Sportowej w Dębem
Wielkim odbył się Otwarty Turniej Warcabowy.
Było to kolejne sportowe wydarzenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim. I po raz kolejny spotkało się
ono z ogromnym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. W zawodach udział wzięło blisko czterdzieści osób z różnych części naszego
powiatu. Blisko połowę graczy, stanowili
mieszkańcy naszej gminy. Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwał Pan Grzegorz
Woźnica - sędzia główny zawodów, medale
zaś ufundował oraz wręczył Dyrektor GOSiR
Pan Rafał Wtulich. Zorganizowanie imprezy
nie byłoby możliwie bez zaangażowania Pana
Stefana Czajkowskiego, który użyczył sprzętu
niezbędnego do gry.
Poniżej prezentujemy wyniki Otwartego Turnieju Warcabowego:
Przedszkolaki: Padzik Łukasz, Padzik Mateusz
Mroczek Marta
Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III:
Zalewski Filip, Zalewski Fabian,Krupa Dawid
Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI:
Jackiewicz Mateusz, Padzik Magdalena
Osica Jakub
OPEN: Borsuk Vitali, Wocial Łukasz,
Malinowski Tadeusz
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, cieszymy
się, że wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom.
I obiecujemy: tego typu zmagań warcabowych
będzie więcej!

VI. Kat. OPEN
1. Kostanty Janusz- Wielgolas
2. Kietliński Artur- Sulejówek
3. Wardzyński Tomasz- Wielgolas Duchnowski
Żądnych rewanżu zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji Powiatowego Cyklu Turniejów
Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego
a ta odbędzie się już 23 września, tradycyjnie
w hali sportowej w Dębem Wielkim.
A już 3 maja Mieszkańców gminy Dębe Wielkie zapraszamy do udziału w Gminny Turnieju
Tenisa Stołowego.

Rafał Wtulich

Dyrektor GOSIR Dębe Wielkie

G.L.U.K.S. Płomień Dębe Wielkie
G.L.U.K.S. Płomień Dębe Wielkie to organizacja
wspierająca kulturę fizyczną na terenie gminy
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych .
Główną dyscypliną sportu nad którą się skupia
jest piłka nożna. Seniorska drużyna piłkarska
Płomień Dębe Wielkie występuję w Lidze Okręgowej rozgrywek OZPN Siedlce, gdzie rywalizuje
z 15 najlepszymi ekipami z dawnego województwa siedleckiego. Obecnie drużyna plasuje się
w pierwszej piątce na 16 zespołów. Zajęcia treningowe odbywają się min 2 razy w tygodniu
na boisku w Rudzie we wtorki i czwartki na które
zapraszamy młodych spragnionych sukcesów
młodzieńców z naszej gminy, którzy ukończyli 16

lat. Zajęcia prowadzone są przez trenera z kwalifikacjami UEFA B.
Również mecze ligowe rozgrywane są
na Gminnym boisku w Rudzie ul Szkolna na które
serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy.
Poniżej przedstawiamy terminarz rozgrywkowy na wiosnę 2017.
Płomień Dębe Wielkie – Orzeł Unin
14.05.2017 godzina 1600
Płomień Dębe Wielkie – Tęcza Stanisławów
28.05.2017 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie - Hutnik Huta Czechy
11.06.2017 godzina 1700
Płomień Dębe Wielkie – Fenix Siennica

25.06.2017 godzina 1700
Klub prowadzi również zajęcia z juniorami
w roczniku 2002 i 2003, którzy występują również w rozgrywkach OZPN Siedlce. Zajęcia te
są zajęciami bezpłatnymi ! Szukamy cały czas
talentów piłkarskich w tych rocznikach. Dlatego
też nabór do sekcji trwa przez okrągły rok. Jeżeli
więc chcesz spróbować swych sił w rywalizacji
z drużynami Mińska, Siedlec, Węgrowa to zgłoś
się do nas !
Zapisy pod nr Tel 609 673 033 zajęcia prowadzone są na boisku w Rudzie.
Mirosław Garbecki

Prezes G.L.U.K.S. Płomień
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GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM
Po raz kolejny w tym roku pragniemy podzielić
się nowinkami z naszego gimnazjum. Czas płynie
nieubłaganie, nie tak dawno rozpoczynało się
pierwsze półrocze, a już niedługo będziemy trzymać kciuki za naszych trzecioklasistów, którzy
podczas trzech dni trwania egzaminu zaprezentują swą wiedzę z języka polskiego i umiejętności
z pozostałych przedmiotów humanistycznych,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz
z języków obcych.
Oprócz intensywnych przygotowań do egzaminów, sprawdzianów i innych kartkówek,
gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w o wiele
przyjemniejszych, a na pewno mniej stresujących
wyjazdach. Uczniów klasy IIb o profilu matematyczno- przyrodniczym oraz zaprzyjaźnionych
żaków z IIa nie mogło zabraknąć na projekcji
filmu biograficznego „Maria Skłodowska-Curie”.
W bieżącym roku szkolnym realizują projekt
edukacyjny „Sąd nad promieniotwórczością”.
Ale zanim jedna z klasopracowni przeobrazi się
w salę rozpraw, a uczniowie przywdzieją togi
sędziego, adwokata czy oskarżycieli, p. Jolanta
Kościuch oraz p. Marlena Pilarska zabrały
uczniów na seans w Multikinie Złote Tarasy
w Warszawie. „Odczarowano” sylwetkę Marii
Skłodowskiej-Curie, „zdejmując” ją z pomnika,
pokazując jej codzienne życie, wręcz całkowite
poświęcenie pracy badawczej w prostym laboratorium, miłość do męża Piotra Curie, z którym
połączyło ją nie tylko uczucie, ale wspólna pasja,
tragiczną śmierć małżonka pod kołami wozu czy
więź z córkami oraz siostrą Bronisławą. Wzruszał moment pogrzebu czy widok poparzonych
przez rad palców uczonej, a także moment,
gdy członkowie Francuskiej Akademii Nauk nie
chcieli przyjąć jej do swego grona przede wszystkim, dlatego że była … kobietą i Polką. W filmie
pokazano także jej koncepcję edukacji - była
przeciwniczką „wkuwania” definicji, ale organizowała spotkania dla dzieci, podczas których
w skromnych warunkach mogły eksperymentować niczym młodzież dziś, choćby w Centrum
Nauki KOPERNIK.
Z kolei wspomniani na wstępie trzecioklasiści
dnia 10 marca wyruszyli Targi Szkół „Perspektywy
2017” odbywające się w warszawskim Pałacu
Kultury i Nauki. Młodzież z zainteresowaniem zdobywała wiedzę o szkołach średnich. Wycieczka
miała na celu zapoznanie się z ofertą szkół warszawskich i była zwieńczeniem zajęć z doradztwa
zawodowego prowadzonych w naszej szkole.

Dzięki temu uczniowie mogą planować swoją
ścieżkę kariery i dalszego kształcenia.
„Miłośnicy Melpomeny”, a zwłaszcza ci, którym zależy na dobrej znajomości treści lektur
szkolnych wybrali się natomiast 6 kwietnia do
Teatru Palladium w Warszawie, gdzie wystawiono spektakl „Skąpiec” na podstawie sztuki
Moliera. Wprawdzie na razie omawiają epokę
odrodzenia na lekcjach języka polskiego, ale
wkrótce poznają literaturę baroku, więc możliwość porównania adaptacji z tekstem sztuki
na pewno im się przyda. Wycieczka była skierowana do uczniów klas I i ci właśnie nagrodzili
artystów gromkimi brawami. Spektakl podobał
się widzom z pewnością skorzystają z kolejnych
zaproszeń Krakowskiej Agencji Artystycznej.
dzień matematyki 2017
22 marca nasza szkoła włączyła się w ogólnokrajową akcję pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej „DZIEŃ MATEAMTYKI
2017”. Towarzyszyło jej hasło: „Pieniądze to nie
wszystko”. Dwanaście trzyosobowych drużyn
z klas I - III wytężało swoje umysły, aby rozwikłać
zadania. Bój był zaciekły, ale udało się wyłonić
zwycięzców. Oto oni: I miejsce- Adrian Konieczny
IIb, Wojciech Marzec IIb, Michał Laskus IIb; „srebro” zdobyli: Krzysztof Bątruk Ia, Piotr Kanclerz
Ia, Oliwier Makowski Ia, zaś „brązowi medaliści”
to Mikołaj Pitura IIIb, Damian Kąkol IIIb, Justyna
Zawada III b.
„Matematyczne głowy” reprezentowały także
nasze gimnazjum w międzyszkolnym konkursie „Twórcze myślenie”, do udziału w którym
zapraszają uczniów Szkoły im. E. Bułhaka
w Warszawie- Wesołej. Możemy pochwalić się
sukcesem ucznia klasy IIb- Wojciecha Marca. Gratulujemy Wojtkowi i nauczycielce- p. Ewie Miros.
konkursy

13 maja 2017 r. godz. 19

Grupa, pod kierunkiem p. Doroty Późnieckiej
i z moralnym wsparciem p. Sylwii Szymczak,
w składzie: Oliwia Bylinka, Mateusz Cudny,
Sebastian Gańko i Rafał Murach zajęła II miejsce
w Powiatowym Konkursie Piosenki Kabaretowej
i Teatralnej w Mińsku Mazowieckim. Brawurowe
wykonanie piosenki „Kto ma tyle wdzięku, co
ja” spotkało się z aplauzem publiczności i zrozumiałą przychylnością konkursowego jury.
30 i 31 marca braliśmy udział w XIII edycji „Konkursu - zbiórka makulatury”. W tym roku zebrane
środki zostaną przeznaczone na potrzeby Samorządu Uczniowskiego, który wraz z opiekunem
p. Arturem Jankowskim koordynował akcję.
Tradycyjnie odpowiedzieliśmy na apel Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń
Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Głównym celem tego
przedsięwzięcia było uświadamianie dzieciom
i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej
makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie
dla następnych pokoleń. Dziękujemy za udział
w zbiórce oraz opiekunom i uczniom, którzy bezpośrednio pomagali przy ważeniu.
dzień wiedzy o autyzmie

Na początku kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Wiedzy o Autyzmie. Z tej okazji w poniedziałek 3 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej
szkole akcję informacyjną, mającą na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności
na temat autyzmu. Tego dnia na znak solidarności ubraliśmy się na niebiesko, a do stroju
przypięliśmy niebieską kokardkę. Dzięki informacjom zamieszczonym na gazetce ściennej
i obejrzanym filmom („Autyzm wprowadza zmysły w błąd”) uczniowie pogłębili swoją wiedzę
o osobach cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Akcję
koordynowała p. Marta Mularczyk.

186 rocznica bitwy pod dębem wielkim
Nie zabrakło także uroczystości środowiskowej. W tym roku obchodziliśmy 186. rocznicę
bitwy pod Dębem Wielkim. Z tej okazji w sobotę
odbyła się inscenizacja zmagań Polaków z Rosjanami, zaś w niedzielę 2 kwietnia w kościele
parafialnym odprawiono uroczystą Mszę Św.
z udziałem pocztów sztandarowych, a młodzież
naszego gimnazjum zaprezentowała program
artystyczny, którego mottem były słowa św.
Jana Pawła II: ,,Nie chciejcie ojczyzny, która
was nic nie kosztuje”. W ten sposób złożyliśmy
także skromny hołd papieżowi z okazji rocznicy
Jego śmierci. Występ gimnazjalistów wywołał łzy wzruszenia, a na szczególne wyróżnienie
zasłużyła przemowa Klaudii Jadczak, która podkreśliła bohaterską postawę Polaków podczas
powstania listopadowego, a zakończyła słowami,
jakie my wszyscy, żyjący w wolnej Polsce, powinniśmy sobie powtarzać: ,,Pamiętajmy”. Program
artystyczny, przygotowany pod opieką p. Doroty
Późnieckiej, p. Marleny Pilarskiej i p. Anny
Sadowskiej, został pokazany ponownie naszym
uczniom podczas uroczystej akademii 5 kwietnia.
Zebrała i opracowała Marlena Pilarska

rekolekcje wielkopostne
Tradycyjnie w czasie Wielkiego
Postu uczestniczyliśmy w rekolekcjach. W dniach 3- 5 kwietnia
na zaproszenie miejscowych katechetów do naszej szkoły przybył
kapłan ze zgromadzenia Księży Pallotynów. Ksiądz Wojciech Świderski
w poniedziałek i wtorek zachęcał
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do refleksji nad własnym życiem, namawiał do
przystąpienia do sakramentu pokuty, przeplatając Słowo Boże odgrywaniem różnych scenek
czy grając na gitarze, zaś w środę głosił kazanie w kościele parafialnym podczas Mszy św.
z udziałem młodzieży i grona pedagogicznego.

Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Dębe Wielkie
Zapraszają na DębeNOCkę

nocne zwiedzanie niecodziennych miejsc, moc eksperymentów – warsztaty naukowe dla małych i dużych
aktywnie przeciw stereotypom – wystawa, wspólna aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,
w starym kinie
Szczegóły na www.gokdebewielkie.blogspot.com Zakładka wydarzenia
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
13 lutego w oddziałach przedszkolnych dzieci
świętowały „Dzień Czerwonych Serc”. Przedszkolaki ubrane były na czerwono, a ich głowy
zdobiły wcześniej wykonane opaski w kształcie
serc. Tego dnia dzieci dekorowały kolorowymi
lukrami i posypkami ciasteczka-serduszka.
Po dekoracji nastąpiła oczywiście degustacja
wypieków. Panie zapewniły dzieciom także takie
atrakcje jak tańce, zabawy w kole oraz z chustą animacyjną. Uśmiech na twarzach dzieci
potwierdził, że to był naprawdę udany dzień.
dzień bezpiecznego internetu
W lutym, w wielu krajach świata – również
w Polsce - obchodzony jest Dzień Bezpiecznego
Internetu. Dzień ten jest obchodzony od 2004
roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego
celem jest pouczenie dzieci i młodzieży w jaki
sposób korzystać z Internetu świadomie i bezpiecznie. W tym roku do obchodów dołączyła
również nasza szkoła. Uczniowie dowiedzieli się
czym jest Internet, jakie daje możliwości, jakie
są zagrożenia, a także jak sobie z nimi skutecznie radzić. Podczas zajęć zwrócono też uwagę
na temat cyberprzemocy oraz zasad kulturalnego zachowania się w Internecie. Uczniowie
z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli
w szkolnych obchodach Dnia Bezpiecznego
Internetu, a nasza szkoła otrzymała stosowny
certyfikat.

„Koduj i Ty”. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów.
Każdy z nich otrzymał login i hasło do specjalnie utworzonego kursu na platformie code.org.
Uczestnicy mieli wykonać jak największą ilość
zadań w ciągu 40 minut. W kategorii klas 1-3 do
następnego etapu przeszli: Michał Wierzbicki
z klasy 3a oraz Michał Sadowski z klasy 3d. Z klas
4-6 do następnego etapu przeszedł Franciszek
Pudło z klasy 4b i Daniel Kaczmarek z klasy 6a.
15 marca odbył się w naszej szkole finał
Powiatowego Konkursu Informatycznego
„Koduj i Ty” pod Patronatem Starosty Mińskiego. W konkursie wzięło udział 52 uczniów
z 17 szkół. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem uczestnicy rozwiązywali zadania
na platformie code.org w dwóch turach. Czas
oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu umilił
uczestnikom Samorząd Uczniowski, który przygotował prezentację o szkole, gry oraz zabawy.
Panie Marzanna Góralska i Martyna Ryszko
prowadziły zabawy dla uczniów. Po zakończeniu części konkursowej w sali gimnastycznej
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
Pan Dyrektor przywitał wszystkich uczestników
i gości. Podniosłego charakteru uroczystości
nadały występy: klasy 0c, grupy dzieci świetlicowych i klasy 4b. Po występach podziękowano
wszystkim nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu oraz osobom zasiadającym w jury. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce
zajął Michał Wierzbicki z klasy 3a. Gratulujemy!
Po raz ósmy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim zaprosiła
uczniów powiatu mińskiego do rywalizacji
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji i Prozy. W tym roku przebiegał on
pod hasłem „Po prostu przyjaźń”. Konkurs odbył
się 14 marca kolejny raz w gościnnych progach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Przewodniczącym jury tegorocznego
konkursu został popularny polski aktor telewizyjny i filmowy Jacek Borkowski. Naszą szkołę
w kategorii klas IV-VI reprezentował Wojciech
Nowak – uczeń klasy Va. Po przesłuchaniu recytatorów jury postanowiło przyznać Wojtkowi
wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

wszystkie kolory świata
Czy szmaciana laleczka może uratować życie
dziecka? Tak. Projekt „Wszystkie Kolory Świata”
jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się
w Angoli. Zebrane fundusze umożliwią zaszczepienie dzieci. W tym kraju zagrażają życiu dzieci
takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica,
żółta febra, czyli choroby, którym współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Dzieci z naszej
szkoły wykonały według własnego projektu
szmaciane laleczki, które trafiły na aukcję UNICEF. Wszelkie fundusze pozyskane w ramach tej
akcji charytatywnej zostaną przekazane potrzebującym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się do udziału w akcji charytatywnej
UNICEF i przygotowali laleczki, a także wzięli
udział w aukcji.
konkursy
6 marca odbył się w naszej szkole etap szkolny
Powiatowego Konkursu Informatycznego

Konkurs zorganizowany przez panie – Annę
Zawadzką i Annę Czarnocką odbył się w dwóch
grupach wiekowych: I grupa - 5 drużyn z klas VI, II
grupa - 7 drużyn z klas IV i V. W I grupie zwyciężyła
drużyna klasy VIa w składzie: Gabriel Kaczmarek,
Jan Proczek oraz Michalina Woźnica. Zwycięzcy
w II grupie: klasa V a - Maja Malarecka, Wojciech
Nowak i Alicja Turkowicz.
28 marca odbył się szkolny etap konkursu
ortograficznego dla klas IV – VI. W konkursie
uczestniczyło 15 uczniów, którzy pisali dyktando
oraz test ze znajomości zasad pisowni.
W konkursie na etapie powiatowym naszą szkołę
reprezentować będzie Emilia Szubiczuk i Jan
Proczek.
Tego samego dnia odbył się również szkolny
etap konkursu ortograficznego dla klas VI.
W konkursie uczestniczyło 9 uczniów, którzy
pisali dyktando oraz test ze znajomości zasad
pisowni.
W kolejnym etapie reprezentować nas będą:
Dawid Olko, Michalina Woźnica, Mateusz Krawczyk, Oliwia Szczepek, Karolina Kulmińska oraz
Maja Krzyworzeka. Trzymamy kciuki!
29 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku.
W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu
recytatorów z klas I - VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Żwawo
dopingowała ich publiczność z własnoręcznie wykonanymi transparentami. Mimo
że naszych recytatorów nie opuszczała
lekka trema, to wszyscy pięknie zaprezentowali przygotowane wiersze. Każdy
uczestnik konkursu z rąk Pani Dyrektor
otrzymał dyplom oraz upominek w postaci
książek i słodyczy. My podziękowaliśmy
za zaproszenie skromnymi słodkimi upominkami dla dzieci. Wszyscy fantastycznie
się bawiliśmy, a z ust dzieci nie schodził
uśmiech.
wycieczki

dzień matematyki
Dnia 17 marca włączyliśmy się w ogólnokrajową
akcję pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej – Dzień Matematyki. W tym roku zorganizowano ją pod hasłem „Pieniądze to nie
wszystko”. Chętni uczniowie klas IV - VI podzieleni na drużyny trzyosobowe, mierzyli swoje siły
w logicznym rozumowaniu matematycznym,
spostrzegawczości i biegłości w rachunkach.

23 marca uczniowie klas szóstych wybrali się
na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Powitała nas Pani Przewodnik i trzy
kondygnacje wspaniałych eksponatów, filmów
dokumentalnych, repliki samolotu zrzucającego pomoc dla walczącej stolicy, a wszystko
to można było dotknąć i dokładnie obejrzeć.
Fascynujące było przejście kanałami, ale chyba
największe wrażenie zrobił na nas zaledwie pię-

ciominutowy film pt. „Miasto ruin” wyświetlany
w technice 3D. Z zapartym tchem i zupełnej
ciszy „lecieliśmy” samolotem, by obejrzeć ruiny,
w jakie hitlerowcy obrócili naszą stolicę. Wizyta
w tym Muzeum, tak różnym od wszystkich
innych była dla nas wspaniałą, żywą lekcją historii i niesamowitym przeżyciem.
kiermasz wielkanocny
28 marca nasza szkolna świetlica zmieniła
się w pracownię artystyczną. Dzieci pod okiem
p. Anny Mazur (mamy Gabrysi Mazur z klasy
IIIa) mogły wykonać piękne stroiki i dekoracje
wielkanocne. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na Kiermaszu Wielkanocnym. Za pomoc
w organizacji kiermaszu dziękujemy również p.
Iwonie Melkowskiej, p. Edycie Paplak, p. Marioli
Paprockiej.
dzień wiedzy o autyzmie
Na początku kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Wiedzy o Autyzmie. Z tej okazji w poniedziałek 3 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej
szkole akcję informacyjną, mającą na celu
podnoszenie świadomości naszej lokalnej społeczności na temat autyzmu. Tego dnia na znak
solidarności z osobami z autyzmem ubraliśmy
się na niebiesko, a do ubrania przypięliśmy niebieską kokardkę. Do akcji chętnie włączyli się
nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele.
Dzięki informacjom zamieszczonym na ściennej
gazetce, obejrzanym, czy przeczytanym przez
nauczycieli terapeutycznym bajkom uczniowie
pogłębili swoją wiedzę o osobach cierpiących
na zaburzenia ze spektrum autyzmu.
rekolekcje wielkopostne
3,4 i 5 kwietnia uczniowie naszej szkoły
brali udział w rekolekcjach wielkopostnych.
W poniedziałek i wtorek gościliśmy księdza
rekolekcjonistę w naszej szkole. Nasz gość
był niewątpliwie niezwykły. Wszyscy aktywnie i z zaangażowaniem brali udział w nauce.
W środę – ostatni dzień skupienia rekolekcyjnego – uczestniczyliśmy wspólnie we mszy
świętej w naszym kościele.

Zebrała i opracowała Elwira Budzyła
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
Śladami Patrona Szkoły po Białorusi w 271. rocznicę
urodzin Tadeusza Kościuszki
W dniach 2-5 lutego 2017 r. odbyła się czterodniowa podróż historyczna śladami Patrona
Szkoły - Tadeusza Kościuszki. Organizatorem wyjazdu dla 34-osobowej grupy był dr
Leszek Marek Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie. Gminę
Dębe Wielkie reprezentował Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy, zaś Szkołę Podstawową
w Cygance: Uczniowie Mikołaj i Jakub Roguscy i Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły.
W podróży wzięły także udział delegacje szkół
kościuszkowskich z Długosiodła, Stalowej Woli
i Połańca oraz Przedstawiciele środowiska
kościuszkowskiego. Głównym celem podróży
była Mereczowszczyzna, gdzie w 1746 r. urodził
się Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko.
4 lutego przed dworkiem Kościuszków zebrali
się Przedstawiciele Białorusi i ambasad Stanów
Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy, Polski, pasjonaci tradycji kościuszkowskiej oraz mieszkańcy
Białorusi, by oddać pokłon wielkiemu Naczelnikowi, polskiemu i amerykańskiemu bohaterowi.
Wyjazd na Białoruś był dla naszej społeczności
szkolnej niezwykłym przeżyciem, po 271 latach
w Roku Kościuszkowskim mogliśmy być w miejscu, gdzie narodził się i wychowywał Patron
naszej Szkoły. Jesteśmy dumni, że możemy pielęgnować pamięć o wielkim Polaku, którego
życie i wyznawane idee są wzorem do naśladowania przez naszych uczniów.
Relacja z białoruskiej podróży na www.cyganka.
mazowsze.me
Spektakl Kościuszko oczami dziecka
W ramach obchodów Roku Kościuszkowskiego
uczniowie z Teatru Szkolnego TABOR działąjącego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Cygance dwukrotnie zaprezentowali spektakl pt. Kościuszko oczami dziecka. 9 lutego
na deskach Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli
Karczewskiej. Szkolni artyści pod kierunkiem

Aktorów Teatru Dużej Lalki PIANKA i opiekunów
szkolnego teatru Pań: Danuty Piotrkowicz i Karoliny Buty przybliżyli innym dzieciom postać
Tadeusza Kościuszki. Po występach był czas
na odwiedziny Izby Regionalnej oraz Biblioteki Publicznej w Gliniance. Uczniowie poznali
dawne wiejskie zwyczaje oraz uczestniczyli
w warsztatach plastycznych i lekcji bibliotecznej.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z wizytą u nas

Czesława Miłosza pt. Na dzień dobry. Za udział
w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki. Gościem specjalnym konkursu był znany i lubiany aktor Jacek Borkowski.

kiej poświęcone Insurekcji Kościuszkowskiej
znajdują się w naszej bibliotece szkolnej, zaś
wydane zostały dzięki staraniom Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie.

40 edycja Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka

Wielkanoc w kurniku czyli Gminne
Spotkanie Wielkanocne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
zaprosiła uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum do udziału w 40 edycji Konkursu
Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Eliminacje gminne odbyły się 3 kwietnia 2017r. w sali
multimedialnej OSP w Dębem Wielkim. Szkołę
Podstawową w Cygance reprezentowali uczniowie: Bartosz Jackiewicz (kl. III) i Julia Kurek (kl.
VI) pod opieką mgr Bożeny Wolszczak. Bartek
Jackiewicz zakwalifikował się do etapu powiatowego. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Insurekcja Kościuszkowska – apel
okolicznościowy w SP Cyganka

2 marca Szkołę Podstawową w Cygance
odwiedzili Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki
wsparciu finansowym Gminnej Komisji nasza
szkoła może realizować przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do naszych uczniów
i ich Rodziców. Goście obserwowali zajęcia
dodatkowe z robotyki prowadzone przez Pana
Piotra Gazdę doktoranta Politechniki Warszawskiej oraz obejrzeli spektakl Kościuszko oczami
dziecka w wykonaniu Teatru Szkolnego TABOR.
VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski
Polskiej Poezji i Prozy
14 marca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się VIII
Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji
i Prozy skierowany do uczniów szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Bartosz Jackiewicz i Julia Kurek, pod opieką
mgr Bożeny Wolszczak i dr Moniki Małopolskiej.
Bartek recytował wiersz pt. Przyjaciele Ignacego Krasickiego zaś Julia wystąpiła z wierszem

24 marca w Szkole Podstawowej w Cygance
odbył się apel upamiętniający przysięgę złożoną
przez Tadeusza Kościuszkę, na Rynku Głównym
w Krakowie w 1794 roku. Wówczas Naczelnik
ogłosił akt powstania narodowego, znanego
jako Insurekcja Kościuszkowska. W obronie
Ojczyzny, ramię w ramię z Generałem, walczyły
oddziały chłopskie – kosynierzy. Kluczowymi
wydarzeniami dla powstania były: wygrana
bitwa pod Racławicami, ogłoszenie Uniwersału
Połanieckiego i przegrana bitwa pod Maciejowicami, po której ciężko ranny Kościuszko
został wzięty do niewoli. Klęska powstania
przyspieszyła III Rozbiór Polski. Uczniowie klas
najstarszych pod kierunkiem dr Moniki Małopolskiej przedstawili kontekst historyczny
Insurekcji Kościuszkowskiej oraz nawiązali do
poezji i sztuki oddającej hołd wielkiemu Polakowi. Hol główny naszej szkoły zdobią grafiki
artysty plastyka Piotra Szałkowskiego – komiksy
przedstawiające w niezwykle plastyczny sposób wydarzenia zwiazane z działalnością
Patrona Szkoły oraz nawiązujące do poezji Marii
Konopnickiej. Niezwykłe wiersze Konopnic-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

„Jak miło wstać skoro świt” - chciałoby się
zawołać. Dni coraz dłuższe, zielenią się trawy,
pierwsze wiosenne kwiaty kierują główki ku
słońcu, a wesołe trele ptaków cieszą ucho. Nadeszła wiosna! W Rudzie powitaliśmy ją z ogromną
radością, świętując „Imieniny Szkoły” - dzień,
w którym wspominamy postać Generała Józefa
Bema oraz witamy jedną z najpiękniejszych
pór roku. W tym roku obchodziliśmy również
Dzień Świętego Patryka. Nic dziwnego, że tego
dnia w szkole było niezwykle wesoło i... smacznie, bo na stołach pyszniły się dania w zielonym
kolorze. Kto by przypuszczał, że można wyczarować tyle zielonych smakołyków? Rodzice
i Dziadkowie naszych dzieci kolejny raz udowodnili, że są niezwykle kreatywni i zdolni. Ilość
i różnorodność potraw przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Dzieci też mamy
utalentowane! Jury miało problem z wybraniem
najładniejszego portretu Patrona. Wszystkie
prace zasługiwały na nagrodę. Zachwyt publiczności wzbudziły również piękne zielone stroje
uczestników zabawy. Najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe zostały nagrodzone.
narodowy dzień żołnierzy wyklętych
1 marca 2017 roku wzięliśmy udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy

Wyklętych. Uczniowie klasy szóstej we współpracy z biblioteką szkolną przybliżyli ideę tego
święta oraz wyjaśnili kolegom i koleżankom
trudne czasy, w których przyszło żyć i walczyć
Żołnierzom Niezłomnym.
8 marca to niezwykle miły dzień dla wszystkich kobiet i dziewczyn. Mężczyźni i chłopcy są
bardzo mili, składają życzenia, wręczają drobne
upominki. Nie inaczej było też w tym roku.
Eleganccy szóstoklasiści zjawili się w szkole
wczesnym rankiem, by już w progu szkoły witać
wchodzące panie i dziewczyny, w imieniu SU,
składając życzenia i wręczając cukierki. Ten miły
akcent stanowił jedynie preludium do tego, co
było potem. W klasach czekały piękne kwiaty,
a w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniu
socjalnym upominki wykonane przez chłopców
uczęszczających na świetlicę. Pełni uroku, ale
też tryskający energią szóstoklasiści, wiedząc
że imają ich się różne, czasem nie najlepsze,
pomysły, postanowili, tak na wszelki wypadek,
wręczyć swojej wychowawczyni melisę, by ze
stoickim spokojem patrzyła na ich wybryki :)
Zakończyła się szkolna zbiórka makulatury.
Zebraliśmy 3065 kg. Najwięcej tego surowca
zgromadzili uczniowie klasy IIIa-988 kg. Do
grona nagrodzonych weszli również uczniowie, którzy oddali ponad 100 kg makulatury. Są
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to: Jakub Kolc, Aleksandra Rogulska, Julia Wieczorek, Mateusz Kowalczyk, Mikołaj Wilczyński,
Małgorzata Kwasiborska, Patryk Płochocki, Eliza
Serafin. Oni wszyscy w nagrodę wspólnie spędzą czas w Wiosce Indiańskiej.
Podsumowana została również akcja „Góra
Grosza”. Po zliczeniu wszystkich grosików okazało się, że zebraliśmy 459,46 zł. Największą
aktywnością podczas tej akcji wykazali się
czwartoklasiści.
Odbyły się eliminacje do wielu szkolnych, gminnych i powiatowych konkursów. W szranki stanęli
najlepsi poloniści, matematycy, miłośnicy języka

6 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Cygance
wzięła udział w Spotkaniu Wielkanocnym.
W rodzinnej atmosferze i świątecznym nastroju
Pan Wójt złożył przybyłym Gościom życzenia
wielkanocne. Teatr Szkolny TABOR z Cyganki
zaprezentował swój okolicznościowy spektakl
Wielkanoc w kurniku, pod kierunkiem Aktorów Teatru Dużej Lalki PIANKA, nauczycieli:
Danuty Piotrkowicz, Karoliny Buty, Moniki Małopolskiej i Bożeny Wolszczak. Przedstawienie
wniosło atmosferę radości budzącej się przyrody, a sceniczne jajko – stało się symbolem
nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Wszyscy Goście obdarowani zostali kolorowymi
pisankami przygotowanymi przez społeczność
szkolną. Szczególne jajo otrzymał Pan Wójt,
namalowana na nim scena batalistyczna upamiętniająca Bitwę pod Dębem Wielkim była
podziękowaniem dla Niego za miłość do Małej
Ojczyzny i promowanie działań pielęgnujących
patriotyzm lokalny.
dr Monika Małopolska,
Nauczyciel SP w Cygance

angielskiego,
znawcy
Pisma
Świętego, recytatorzy i sportowcy.
Niestety nie ma
jeszcze wyników,
zatem
bardziej
szczegółowe informacje
pojawią
się w następnym
numerze.
Od kilku tygodni
trwają prace przy
Nowy plac zabaw
budowie szkolnego placu zabaw.
Została położona mięciutka nawierzchnia, ustawiono zabawki i uprzątnięto teren. Obecnie jest
opracowywany regulamin bezpiecznego przebywania na placu i korzystania z umieszczonych
tam zabawek. Dzieci z niecierpliwością oczekują
chwili, kiedy plac zostanie oficjalnie otwarty.
Wtedy zacznie się prawdziwa zabawa! A jakość
i atrakcyjność zabawek zostanie oceniona
przez największych ekspertów w tej dziedzinie naszych uczniów.
dokończenie na stronie 15
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Uczniowie klas IV- VI odwiedzili teatr Rampa,
poznali jego historię, zajrzeli we wszystkie zakamarki oraz obejrzeli widowisko przygotowane
z okazji Dnia Świętego Patryka. Niektórzy zatańczyli nawet na scenie! Teraz teatr nie ma przed
nimi tajemnic. Trzecioklasiści zaś doskonale się
bawili, ucząc się przy tym jednocześnie, podczas

spektaklu „Adonis ma gościa”. Dzieci z klas młodszych miały okazję wkroczyć w zaczarowany
świat baśni i uczestniczyć w spektaklu wyjazdowym teatru z Wrocławia.
Nie zabrakło również akcentów świątecznych.
Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs „Niezwykła pisanka” oraz zorganizował wystawkę

na dolnym korytarzu i króciutki występ z okazji
zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzono spokoju, radości i nadziei oraz
pięknych chwil wśród rodziny i przyjaciół.
Wszystkim czytelnikom oraz sympatykom naszej
szkoły życzymy również dużo radości, pokoju
ducha, umiejętności dostrzegania piękna tego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

Za nami dwa tygodnie beztroski i zimowego
szaleństwa w trakcie ferii. Marzec był czasem
powrotu do nauki i wiru szkolnych wydarzeń,
wśród których nie zabrakło imprez, konkursów
i rozrywki.
Na półmetku ferii zimowych 18 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym
Turnieju Piłki Halowej. W każdej kategorii wiekowej nasze drużyny zdobyły puchary oraz
medale. Zdobyliśmy kilka statuetek również
indywidualnie. Najlepszym zawodnikiem meczu
w kategorii klas III – IV został Adrian Kołak, w tej
samej kategorii najlepszym bramkarzem został
Adrian Banach kl.IV. Kolejnym wyróżnionym
zawodnikiem został Kacper Rowiński z kl.V, natomiast Krzysztof Walczak z kl. I otrzymał statuetkę
dla najmłodszego zawodnika turnieju. W zmaganiach brały udział również dziewczęta z naszej
szkoły, które jako jedyna drużyna żeńska rozgrywała mecz z chłopcami, zdobywając drugie
miejsce.
W przedostatnim dniu lutego uczniowie klas IV
– VI korzystali z zimowych atrakcji na Stadionie
Narodowym w ramach czwartej edycji Zimowy
Narodowy. Wszyscy niezależnie od umiejętności
„śmigali” na łyżwach na ogromnym lodowisku.
Mieliśmy do pomocy instruktorów, którzy swoimi radami i pomocą wspierali osoby niemające
wcześniej kontaktu z łyżwami. Wielką atrakcją
była górka lodowa, na którą najpierw należało

świata i dobra w drugim człowieku oraz udanego
Dyngusa.
Zainteresowanych odsyłamy do strony http://
www.spruda.szkolnastrona.pl

Zebrała i opracowała Elżbieta Zgódka

wciągnąć swój ponton, a następnie ten nie lada
trud wynagradzany był emocjonującym zjazdem
z góry po specjalnie przygotowanym torze. Dzieci
po trzech godzinach spędzonych na stadionie
wróciły zmęczone, ale bardzo zadowolone.
2 marca w naszej szkole odbył się I Turniej
o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wzięli
udział uczniowie klas III-VI. Drużyny składały
się z 8 zawodników po 2 osoby z każdej klasy.
Odbyły się trzy mecze, ale nie udało się od razu
rozstrzygnąć wyniku. Decydująca była liczba
zdobytych punktów w poszczególnych meczach.
Emocje sięgały zenitu, gdy trwało liczenie punktów. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców, a Pani
Dyrektor udekorowała uczestników turnieju.
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn zostały w naszej
szkole uczczone uroczystością przygotowaną
przez klasę IV. Były życzenia i piosenki — uczniowie z klas IV – VI zaśpiewali przebój Jerzego
Połomskiego „Bo z tymi dziewczynami”. Finałem
było wręczenie nagród w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Najpiękniejsze
życzenia dla dziewcząt lub chłopców”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie
zwycięzcom, którymi zostali Michalina Józefczak
z kl. II i Krystian Jenda z kl. III.
Dobry nastrój i pozytywne emocje przywiózł
ze sobą do naszej szkoły zespół Limbos, który
zagrał popularne utwory muzyki rozrywkowej
i klasycznej. Była to znakomicie dobrana porcja

nauki i relaksu. Podczas koncertu lider zespołu
Wiesław Miadziółko opowiadał o instrumentach
muzycznych, ciekawe historie o kompozytorach
i ich dziełach, a także przedstawiał różne krótkie,
ale bardzo ciekawe informacje na temat muzyki.
Były to bardzo pozytywne, niezapomniane
emocje. W zaprezentowanym repertuarze znalazły się m.in. takie utwory, jak: „Yesterdey”,
„Michelle”, „Ob-La-Di, Ob-La-Da” The Beatles,
piosenka z filmu „Herbatka we dwoje”, muzyka
z filmów „Rocky”, „Różowa Pantera” i serialu
„Stawka większa niż życie”, „Eine kleine Nachtmusik” Mozarta, „Pukając do niebios bram”
Boba Dylana. Najmłodsi słuchacze świetnie się
bawili m.in. przy piosenkach „My jesteśmy krasnoludki”, „Czarne jagódki”. Wszystkich porwała
piosenka Natalii Nykiel „Error”.
10 marca 2017 roku w budynku Komendy
Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły
się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju uczestniczyło 23
uczniów ze szkół podstawowych, 19 uczniów
gimnazjów i 7 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego, wśród nich
nasz uczeń Krystian Nejman z kl. V. Po zakończonym egzaminie uczniowie mieli okazję zapoznać
się z wyposażeniem sprzętowym jednostki
ratowniczo-gaśniczej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki od Starosty Mińskiego Antoniego Jana
Tarczyńskiego oraz st. bryg. Pawła Parobczaka
p.o. komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Dnia 16 marca 2017 r. odbyło się w naszej szkole
spotkanie kl. 0-III z myśliwym Zbigniewem Łucyanem i lekarzem weterynarii Urszulą Lichniak.
Pani doktor prezentowała wyżły niemieckie
krótkowłose, które demonstrowały nam swoje
umiejętności. Uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawostek na temat tego, jak dbać o zwierzęta
i jak powinna wyglądać ich tresura. Ponadto
pani doktor mówiła o właściwym zachowaniu
się dzieci podczas spotkania z psem (bez opieki
dorosłych nie dotykamy psów, nie karmimy ich,
nie uciekamy przed nimi, nie utrzymujemy z nimi
kontaktu wzrokowego, nie gonimy ich; jeśli pies
zaatakuje, stoimy nieruchomo, osłaniając wraż-

liwe miejsca). Następnie odbyła się prelekcja
o zwierzętach zamieszkujących nasze lasy połączona z prezentacją fotografii. Na zakończenie
uczniowie losowali pocztówki z wybranym
rysunkiem polskiego ptaka lub ssaka. Spotkanie
to było bardzo pouczające i wzbudziło w dzieciach wiele pozytywnych emocji.
Pierwszego dnia wiosny w naszej szkole było
żółto i zielono — takie kolory dominowały
w naszych strojach. Rozegrano mecz, w którym drużyna nauczycieli stawiła czoła drużynie
uczniów klas IV – VI. Walka była wyrównana,
ostatecznie jednak wygrali nauczyciele, ale
tylko jednym punktem. Uczniowie oczekują
rewanżu. Odbył się także Turniej Szachowy
klas I – III, zorganizowany przez panią Jadwigę
Migacz-Banach, a poprowadzony przez panią
Ewę Majewską. Spośród 14 uczestników wyłoniono zwycięzców: 1. miejsce — Witold Majewski
(kl. III), 2. miejsce — Aleksander Tabor (kl. II), 3.
miejsce — Igor Więsik (kl. III). Każda klasa witała
wiosnę, biorąc udział w zabawach, wspólnych
lekturach, rysując, oglądając filmy.
W ubiegłym roku w naszej szkole został ustanowiony rekord zebranej makulatury – 7622 kg.
Czy w tym roku uda się go pobić? Nasi uczniowie
ponownie biorą udział w tej akcji ekologicznej — przynoszą stare książki, zeszyty, gazety,
tekturę spakowane w paczki. Najlepsi ekozbieracze zostaną nagrodzeni. Klasa, która osiągnie
najlepszy wynik (ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia oraz procentowy udział uczniów
w zbiórce) otrzyma tytuł Ekoklasy.
29 marca gościło w naszej szkole kino sferyczne
— odbyły się projekcje filmów we wnętrzu specjalnej kopuły, w której można oglądać obraz
360°. Dzieci obejrzały m.in. film o pionierach lotnictwa.
Nasza szkoła wciąż się zmienia, wewnątrz przeprowadzono drobne remonty i naprawy, m.in.
wymieniono klamki w drzwiach sal lekcyjnych.
Z kolei na zewnątrz na parkingu przyszkolnym
wprowadzono stosowne oznakowanie i ustawiono barierki, co pozwoliło uporządkować ruch
samochodowy i zwiększyć bezpieczeństwo jego
uczestników.

W naszym przedszkolu nie ma
miejsca na nudę i brak aktywności. Codzienny tok zajęć
i działań urozmaicają nam
ciekawe wydarzenia. Gościliśmy w naszym przedszkolu
opiekunów gadów wraz z ich
podopiecznymi. Były nimi węże
z rodziny dusicieli. Opiekunka
zaprezentowała swoje węże
i opowiedziała o nich i ich zwyczajach w zajmujący sposób.
Każdyuczestnikprezentacjimiał
możliwość dotknięcia węża.

Wydarzenie miało miejsce 2 lutego. Oczywiście
przez cały rok bawimy się w kolory.
Dzień 14 lutego to okazja do świętowania w sposób szczególny koloru czerwonego.
Były piękne dekoracje w salach i przedszkolu,
ubiory w kolorze czerwonym i oczywiście
przygotowanie walentynek dla rodziców i kolegów. W sposób specjalny zakończyły ten dzień
starszaki, ponieważ gościły swoich rodziców
na zajęciu otwartym. Dzieci wykazały się znajomością zasad bezpieczeństwa podczas
zimowych zabaw.
W ramach zadań wynikających z rocznego planu
pracy przedszkola oraz udziału naszej placówki

w konkursie „Zaczytane Przedszkole” poznajemy autorów literatury dziecięcej i przykłady ich
twórczości. Z niektórymi wierszami Doroty Gellner zapoznaliśmy się dzięki Ali Turkowicz, która
uczęszczała do naszego przedszkola a obecnie jest uczennicą szkoły podstawowej. Ala
w atrakcyjny sposób przeczytała kilka utworów,
a przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały.
Również w lutym obchodziliśmy Dzień Kota.
Było to 17 lutego. Z tej okazji ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Mój
wymarzony kot”.

Nauczyciel S.P. w Górkach

Tomasz Rycharski
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wykaz numerów telefonów

URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Wójt Gminy

Krzysztof Kalinowski

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

telefon

wew.

25 756 47 00

100

nr

STANOWISKO

pokoju

IMIĘ I NAZWISKO

wew.

25 756 47 46

146

46

pokoju

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

34

Dorota Janzer-Dąbrowska

Kierownik GOPS

Zastępca Wójta

nr

telefon

SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Sekretarz Gminy

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

36

Specjalista pracy socjalnej

Danuta Bogdanowicz

25 756 47 47

147

47

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

56

Starszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 56

156

56

Skarbnik Gminy

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

Bożena Kot

25 756 47 39

139

39

Pracownik socjalny

Anna Szymańska

25 756 47 56

156

56

Główny księgowy ds. oświaty

Maria Wojciechowska

25 756 47 54

133

33

Starszy pracownik socjalny

Anna Wróblewska

25 756 47 47

147

47

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

Anna Kondraciuk

25 756 47 33

133

33

Insp. ds. księgowości budżetowej

Anna Kolczyńska

25 756 47 33

133

33

Podinspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Monika Piskorz

25 756 47 32

132

32

Podinspektor ds. płac jednostek oświatowych

Dorota Żebrowska

25 756 47 54

133

33

Referent ds. księgowości oświatowej

Barbara Lipińska

25 756 47 54

133

33

Starszy inspektor

Miłosława Kaska

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i kontroli

Ewa Kruszewska

25 756 47 40

140

40

Starszy inspektor

Katarzyna Dołbakowska

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Krupa

25 756 47 40

140

40

Podinspektor

Monika Czerwińska

Specjalista ds. płac

Małgorzata Staniszewska

25 756 47 38

138

38

Podinspektor

Mariola Antosiewicz

Insp.ds. księgowości podatkowej i kontroli

Jadwiga Zalewska

25 756 47 41

141

41

Insp. ds. ksiegowości podatkowej

Maria Małgorzata Wojdyga

25 756 47 41

141

41

Główny Księgowy

Renata Sikora

Księgowy

Piotr Rosik

25 756 47 33

133

33

Starszy Księgowy

Olga Sekuła

Specjalista pracy z rodziną

SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny

Beata Sobkiewicz

58

Psycholog

Magdalena Polaszewska
- Nicke

58

SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
25 756 47 59

159

59

25 756 47 57

157

57

25 756 47 55

155

55

25 756 47 47

147

47

156

56

SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

REFERAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”

Sekretarz Gminy, Kier. Ref. ZO

Beata Budzyńska - Kupidura

25 756 47 36

136

36

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

Marzena Rogala

25 756 47 28

128

28

Insp. ds. informacji i zamówień

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

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

Teresa Dobosz

25 756 47 38

138

38

Podinsp.ds. kancelarii i archiwum

Marlena Jackiewicz

25 756 47 44

144

44

Referent ds.kancelarii

Ewelina Chłopik

25 756 47 27

127

Młodszy referent ds. kancelarii

Beata Bartnicka

25 756 47 22

127

kancelaria

Magdalena Wojnach
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Agnieszka Wielgo

25 752 48 16

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

Alicja Zając

25 756 47 23

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Grażyna Pechcin

25 749 70 01
25 749 70 02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim

Rafał Wtulich

728 473 959

Anna Piotrkowicz

25 756 47 35
735 553 555

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU GMINY
Kier. Ref. SR.

Rafał Gańko

25 756 47 51

151

51

Insp. ds. remontów inwestycji i zamówień publicznych

Justyna Kucharczyk

25 756 47 53

153

52

Insp. ds planowania przestrzennego

Katarzyna Muracka

25 756 47 50

150

50

Insp. ds. gospodarki gruntami

Tomasz Stefański

25 756 47 03

103

50

Podinsp. ds. planowania przestrzennego

Bożena Zgódka

25 756 47 50

150

50

Pomoc aministracyjna

Monika Grzenda

25 756 47 50

150

50

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I EKOLOGII
Kier. Ref. KE

Małgorzata Tkaczyk

25 756 47 48

148

48

Insp. ds. ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt

Katarzyna Szymańska

25 756 47 52

152

53

Podinsp. ds. ochrony środowiska

Jolanta Bieńkowska

25 756 47 52

152

53

Michał Pieńkowski

25 756 47 49

149

49

Podinsp. ds. dróg i gospodarki komunalnej

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Zastępca Kier. USC

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

Insp. ds. ewidencji i rejestrów

Ewa Sasin

25 756 47 31

131

31

Podinsp. ds. obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

Beata Bartnicka

25 756 47 44

144

44

25 756 47 49

149

49

25 756 47 45

145

45

25 756 47 53

153

52

ZESPÓŁ TECHNICZNY
Inspektor. ds. nadzoru i utrzymania dróg

Tomasz Chomko

Pracownik gospodarczy

Paweł Trąbiński

Pracownik gospodarczy

Grzegorz Woźnica

Pracownik gospodarczy

Jacek Kotowski

Pracownik gospodarczy

Stefan Siporski

Pracownik gospodarczy

Artur Kowalski
SAMODZIELNE STANOWISKA DS. OŚWIATY

Główny specjalista ds. oświaty

Halina Drzazga
samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych

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

przedszkole gminne

Edyta Wolińska

W tym dniu dzieci zdobyły informacje o tych
zwierzętach a autorzy najciekawszych prac konkursowych nagrody. Przez kilka następnych dni
prace konkursowe podziwialiśmy na wystawie.
Zaprosiliśmy do naszego przedszkola mobilne
planetarium. W niezwykły sposób poznaliśmy
najpopularniejsze obiekty na niebie i związane
z nimi legendy i mity. To było 21 lutego i w tym
dniu rozmawialiśmy o walorach języka ojczystego oraz bawiliśmy się w tworzenie nowych
nazw dla różnych przedmiotów, których nazewnictwo ma pochodzenie obce, a 22 gościliśmy

w Gminnej Bibliotece na spektaklu „Wielkie hece
w bibliotece”. Oczywiście w przedszkolu cyklicznie oglądamy spektakle w wykonaniu aktorów
teatrów objazdowych.
Oglądaliśmy przedstawienie pt. „Jak Ania została
wielkanocnym zajączkiem’-27 marca.
8 marca to okazja do podziękowania paniom
pracującym w przedszkolu za ich zaangażowanie. Dzieci z grupy starszej przygotowały laurki
i miłe życzenia. Rozmawialiśmy o roli kobiet
w rodzinie.
Życzenia wszystkim sołtysom z gminy
Dębe Wielkie złożyliśmy w Ogólnopolskim

Dniu Sołtysa na ręce Wójta Gminy Dębe
Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego
oraz Pani Jolanty Abramowskiej. 10 marca,
Sołtys Sołectwa Dębe Wielkie Centrum Pani
Jolanta Abramowska opowiadała przedszkolakom o zadaniach sołtysa, a później przeczytała
nam baśń Andersena. Na zakończenie spotkania pani sołtys poczęstowała dzieci cukierkami.
Na zaproszenie Pani dyrektor Agnieszki Wielgo
21 marca udaliśmy się na spotkanie z autorem
i ilustratorem oraz tłumaczem książek dla dzieci,
panem Wiesławem Drabikiem. Było bardzo
wesoło. Tego dnia świętowaliśmy pierwszy dzień
wiosny. Nie obeszło się bez kolorowego pochodu
ulicami Dębego z marzanną. Na przedszkolnym
podwórku rozstaliśmy się z Zimą i piosenkami
powitaliśmy Panią Wiosnę.
Woda to istotny temat w rozmowach z dziećmi
o ekologii. Codziennie podkreślamy, jak istotne
jest oszczędzanie wody. 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Dzieci dowiedziały
się skąd bierze się woda i jak należy dbać o jej
zasoby.
W dniu 3 kwietnia przedszkolaki uczestniczyły
w pięknej lekcji patriotyzmu. Uczciły 186 Rocznicę Bitwy pod Dębem Wielkim zapalając znicze
pod Pomnikiem Żandarmerii Wojskowej przed
kościołem pw. apostołów Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim. W tym dniu obchodziliśmy także Światowy Dzień Książki dla Dzieci i urodziny J.
Ch. Andersena, którego baśnie częściowo
już poznaliśmy. Jego dorobek doceniliśmy całotygodniową tematyką związaną
z postacią pisarza. Poza tym było też
Święto Ptaków. Starszaki przygotowały
ciekawą makietę przedstawiającą scenki
z życia ptaków, a Maluchy pokolorowały
sylwety rożnych ptaków, którymi udekorowaliśmy przedszkolny korytarz.
W związku z dniem książki odwiedziliśmy
5 kwietnia księgarnię „Bajka” w Miń-

sku Mazowieckim. Poznaliśmy pracę księgarza
i różne rodzaje książek. Na zakończenie wizyty
dokonaliśmy zakupu książeczek do przedszkola
i zostaliśmy obdarowani upominkiem.
To nie była jedyna atrakcja tego dnia. Obejrzeliśmy w nowej sali kinowej spektakl „Piękna
i bestia”.
Do tradycji naszej placówki należy także wykonanie wspólnie z rodzicami palm wielkanocnych.
Rodzice, jak zwykle nie zawiedli i we frekwencji
i w kreatywności wykonywania palm. Obecna
podczas spotkania pani Renata Dołkowska przybliżyła dzieciom tradycję wykonywania palm
wielkanocnych. Nauczyciele wraz z dziećmi, których rodzice nie mogli wziąć udziału w spotkaniu,
wykonali palmy do dekoracji przedszkola.
7 kwietnia mieliśmy ważne wydarzenie
wewnątrz przedszkola- rozstrzygnięcie konkursu
na „Wymarzoną książkę”. Pomysły były zaskakujące, a książki przybrały nietypowe formy.
Naturalnie były nagrody, wyróżnienia , dyplomy
i pamiątkowe fotografie. W ten sposób zbliżyliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Wdrażamy
dzieci do kultywowania tradycji i zwyczajów
regionu.

Grażyna Alinowska
Nauczyciel
w Przedszkolu gminnym w Dębem Wielkim

