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AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE
Mija pierwsza połowa roku a w ślad za nią stary
system oświaty. Nowy rok szkolny przyniesie
wiele zmian: dzieci po szóstej klasie zamiast
do gimnazjum pójdą do siódmej klasy w swojej dotychczasowej szkole, od 1 września rusza
pełną parą nowe gminne przedszkole w Dębem
Wielkim, nasze dzieci przedszkolne i szkolne
będą jadły pyszne obiady z nowej gminnej
kuchni zlokalizowanej w gminnym przedszkolu.
Wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie
będą miały docelowo 8-klasową organizację.
Z jednej strony dzieci dłużej będą się uczyły
w swoim najbliższym lokalnym środowisku,
z drugiej strony wiąże się to z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i nakładami finansowymi.
Do gminnego przedszkola zgłoszono ponad 200
dzieci, z których komisja rekrutacyjna wybrała
200 (pozostałe miały rocznikowo poniżej 3 lat,
bądź nie mieszkały na terenie naszej gminy.
Okazuje się więc, że Gminne Przedszkolu będzie
działało w dwóch budynkach: w dotychczaso-

wym miejscu w budynku Urzędu Gminy oraz
w nowym budynku przedszkolnym przy ul. Krótkiej 1A. Jedno jest pewne - przedszkole i szkoły
będą gotowe na przyjęcie wychowanków
i uczniów z dniem 1 września.
Trwają cały czas prace na naszych gminnych
inwestycjach, a część z nich niedługo się zacznie
- np. budowa wodociągu w miejscowościach
Olesin, Cięciwa, Cezarów, Ostrów-Kania, Rysie.
Z pełną listą inwestycji można się zapoznać
na stronie www.debewielkie.pl w zakładce Dla
mieszkańców - Inwestycje oraz na gminnym
portalu mapowym również na naszej stronie
internetowej.
Nasze dwie młode jednostki - Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
realizują coraz więcej wydarzeń dla mieszkańców, co spotyka się z uznaniem nie tylko naszych
mieszkańców ale również tych z sąsiednich
gmin oraz prasy lokalnej. Już dzisiaj zapraszam
na najbliższe wydarzenie organizowane wspól-

REKRUTACJA

nie przez GOK i GOSiR - Święto Gminy Dębe
Wielkie, tym razem dwudniowe. Polecam szczególnie występ Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, który spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem podczas ubiegłorocznych obchodów
600-lecia Dębego oraz występ zespołu ludowego
z Białorusi. Nie może nas zabraknąć również
na biegu czy na amatorskim rodzinnym wyścigu
kolarskim ulicami Dębego.
Z połową czerwca zmienia się ustawa o ochronie
przyrody, co skutkuje koniecznością zgłoszenia
do wójta zamiaru wycięcia drzewa o obwodzie
(w skrajnym przypadku) co najmniej 50cm
na wysokości 5cm nad gruntem. Za samowolną
wycinkę będą groziły kary. Uczulam więc na ten
nowy obowiązek, który mam nadzieję wyeliminuje wycinanie w pień całych połaci zadrzewień.
Gmina Dębe Wielkie dbając o wizerunek oraz
odpowiednią ilość zieleni zasadzi kilkanaście

nowych drzew w otoczeniu budynku Urzędu
Gminy - będą to dęby kilku gatunków, które
w przyszłości dadzą trochę cienia i będą ozdobą
naszej gminy.
Życząc udanego okresu wakacyjnego
pozdrawiam

Krzysztof Kalinowski

Wójt Gminy Dębe Wielkie

UWAGA! OD POŁOWY CZERWCA
WYCINKA DRZEW WYMAGA ZGŁOSZENIA DO WÓJTA GMINY.
SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DEBEWIELKIE.PL
ORAZ W URZĘDZIE GMINY DĘBE WIELKIE - P. JOLANTA BIEŃKOWSKA POK. 53

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE
zapraszają młodzież od 12. roku życia oraz osoby dorosłe do wstąpienia w szeregi
naszych jednostek! Nie ma znaczenia płeć, wiek czy umiejętności. Czekamy na ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas, pomagać innym i dbać o bezpieczeństwo w Naszej
Gminie.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do 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,
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
REDAKCJA: Katarzyna Padzik,
ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem
Wielkim, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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W naszej gminie zameldowanych jest 9818 mieszkańców
na pobyt stały i 149 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 12.06.2017r.)
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TELEFON KONTAKTOWY
GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100

AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
ZDALNY SYSTEM ODCZYTÓW WODOMIERZY
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje,
że rozpoczął wdrażanie radiowego systemu
odczytu wodomierzy dla miejscowości Dębe
Wielkie. Systemem tym objęte zostały już ulice:
Pedagogów, Letnia, Ogrodowa, Krótka, Złota.
Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych
z wodomierzy mieszkaniowych. Przesyłanie
informacji o zużyciu wody i ścieków następuje
zdalnie. Zdalny odczyt wskazań wodomierza
odbywa się za pomocą nakładki radiowej, która
zamontowana jest na wodomierzu oraz konwertera bluetooth, który ma przy sobie Inkasent.
Nakładka przesyła za pomocą bezprzewodowej
transmisji radiowej informacje o stanie wodomierza poprzez konwerter bluetooth do
komputera Inkasenta.
Inkasent przemieszczając się od posesji do
posesji (od licznika do licznika) zbiera dane
za pomocą konwertera oraz przenośnego kom-

putera z modemem radiowym. Odczyt nie
wymaga obecności właściciela domu, gdyż
prowadzony jest na zewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych, trwa ułamki sekund i odbywa się
bez bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego z nakładką radiową wodomierza.
Inkasent po sczytaniu wszystkich wodomierzy
posiadających nakładkę radiową udaje się do
biura Zakładu Komunalnego, gdzie wystawia

faktury, które następnie dostarcza
do każdego z odbiorców.
Docelowo planujemy wprowadzić platformę, na której dostępne będą wszystkie
faktury wystawiane poprzez system radiowy.
W momencie udostępnienia faktury na platformie
wysyłane będą do Pastwa powiadomienia (drogą
e-mailową bądź SMS) informujące o zamieszczeniu faktury na platformie.

W roku 2017 planujemy objąć tym
systemem odbiorców korzystających
z usług zbiorowego
dostarczania wody
i odprowadzania
ścieków z posesji
zlokalizowanych
w
miejscowości
Dębe Wielkie przy
fot. Sczytywanie wskazań
ulicach:
Strażac- wodomierzy poprzez konwerter
kiej, XXX-Lecia PRL, bluetooth do komputera Inkasenta.
Rzepeckiego, Szkolnej, Korczaka, Kosmicznej, Warszawskiej (strona południowa), Braci
Tabiszewskich, Marii Bielawiny, Spółdzielczej,
Kościelnej (od ulicy Warszawskiej do torów kolejowych) oraz Przemysłowej.
Grażyna Pechcin

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

DEKLARACJA „ŚMIECIOWA”
KTO MUSI WYPEŁNIAĆ DEKLARACJĘ?
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości to
musisz sam złożyć deklarację i wpłacać opłatę
na konto Gminy Dębe Wielkie. Jeśli dom należy
do kogoś innego, np. wynajmujesz, to najpierw
ustal czy deklaracja nie została już przez niego
złożona. Deklaracja musi być podpisana przez
wszystkich właścicieli.
Do lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości składał „pierwszą” deklarację. Jeśli zaszły
zmiany to należy koniecznie złożyć kolejną
deklarację, bo to właściciel sam deklaruje wysokość opłaty, a wójt nie działa „z automatu”.
KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?
Złóż nową deklarację w terminie 14 dni, gdy
zmieni się:
• liczba mieszkańców,
• właściciel nieruchomości,
• zmienisz decyzję o sposobie zbiórki odpadów (selektywnie lub nieselektywnie)
Uaktualnij dane i ustal nową stawkę za odbiór
odpadów.
Jeśli pomyliłeś się w poprzedniej deklaracji
(np. podałeś niewłaściwą liczbę mieszkańców),
musisz złożyć korektę deklaracji (w każdym przypadku jest to ten sam druk).
JAK SIĘ WYPEŁNIA KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?
Nową deklarację wypełnia się tak samo, jak
pierwszą. W części „B” musisz zaznaczyć pole
„Nowa deklaracja – zmiana danych”. W części
„B” wpisujesz datę, kiedy zaszła zmiana, która
spowodowała ponowne złożenie deklaracji.
CO W MOMENCIE, GDY NA NIERUCHOMOŚCI
NIKT JUŻ NIE MIESZKA?
Wtedy należy złożyć deklarację w terminie 14
dni od dnia kiedy nieruchomość przestała być

zamieszkała. W deklaracji w część B musisz
zaznaczyć pole „wygaśnięcie obowiązku”,
następnie wypełnij części C-E, a w części
G zaznacz kwadrat pierwszy „nieruchomość,
w której nie zamieszkują mieszkańcy”, wypełnij
część K.
W JAKIM TERMINIE NALEŻY
ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ?
Nową deklarację musisz złożyć w ciągu 14 dni
od momentu, gdy zmieniły się dane, będące
podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej np. zmieniła się liczba mieszkańców bądź
nikt już na niej nie mieszka). Opłatę śmieciową
w zmienionej wysokości (w skutek złożenia kolejnej deklaracji) uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana. Pamiętaj, że Twoja deklaracja
zostanie poddana weryfikacji jeśli dane i daty
z meldunku nie będą odpowiadały podanym
w deklaracji śmieciowej. W celu wyjaśnienia
sprawy konieczne będzie złożenie oświadczeń.
Decyzją może być ustalona opłata od 1 lipca
2013 roku. Uchylanie się od obowiązku jest,
więc niekorzystne dla właściciela nieruchomości
zamieszkałej.
Druki deklaracji do pobrania www. debewielkie.pl
- Dla Mieszkańców – Gospodarka Komunalna
– Gospodarka Odpadami
W razie wątpliwości w konkretnej sprawie
prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki
Komunalnej i Ekologii tel. 25 756 47 52 lub
25 756 47 49 (pokoje nr 53 i 49).

- program „ Młodzież na Rozdrożu ” jest gotowym, kompleksowym narzędziem, które
będziemy wykorzystywać w swojej pracy wychowawczej. Atutem konferencji była też możliwość
spotkania się z pedagogami z gminy, wymiana
doświadczeń, analiza lokalnych problemów
( szkoła w Dębem Wielkim ),
- program „ Młodzież na Rozdrożu ” stanie się
podwaliną do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego
naszej
szkoły.
Wcześniej zastosujemy go w dwutygodniowym
programie wakacyjnym, przetestujemy, zweryfikujemy czas i materiały w grupie naszej szkoły.
Materiały zostaną wykorzystane na zajęciach
wychowawczych ( szkoła w Cygance ),

- konferencja poruszyła problematykę wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży szkolnej.
Tematyka ta interesuje nas w kontekście
pracy wychowawczej i realizacji programu
wychowania do życia w rodzinie. Twórcy programu „Młodzież na Rozdrożu” prezentują
odmienne podejście do tematu, kładąc nacisk
na kształtowanie charakteru i praktyczne umiejętności życiowe. Warsztaty wyposażyły nas nie
tylko w wiedzę, ale w narzędzia do realizacji programu ( szkoła w Górkach ).

Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM
„ MŁODZIEŻ NA ROZDROŻU ”
W dniach od 29 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim zorganizował w siedzibie Urzędu Gminy
szkolenie „ Młodzież na rozdrożu ”, które zostało
przeprowadzone przez Fundację Ruch Chrześcijański MT 28 z Warszawy. Środki na szkolenie
pozyskano z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, natomiast adresatami szkolenia była kadra pedagogiczna szkół
z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. „Młodzież
na Rozdrożu” to międzynarodowy program
profilaktyczno-wychowawczy pomagający
w systematycznym docieraniu do młodych ludzi

w celu kształtowania ich charakteru i wpływaniu na pozytywne zachowanie. Wykorzystując
metody aktywizujące program angażuje uczniów
w wartościową dyskusję o życiu, pobudza ich do
samooceny i do rozwoju osobistych przekonań.
Program jest przygotowany z myślą o młodzieży
w wieku 11-15 lat. Można go włączyć do szkolnego programu wychowawczego, korzystać
z niego na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, na lekcjach religii oraz
wychowania do życia w rodzinie, na wyjazdach
integracyjnych czy tworząc młodzieżowe kluby
rozwoju charakteru.
Pedagodzy uczestniczący w szkoleniu podzielili się
swoimi przemyśleniami w ostatnim dniu szkolenia:

Dorota Janzer- Dąbrowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBE WIELKIE
W dniu 10 marca 2017 r., o godzinie 1600, odbyło
się Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD)
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (GSW).
W zebraniu uczestniczyło 10-cioro Delegatów
oraz 6-cioro gości w tym: Kierownik Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim (RZSW) – Jacek Zawadka, Wójt Gminy Dębe
Wielkie – Krzysztof Kalinowski, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Kinga Kruk i trzech członków ustępującego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, niebędących Delegatami.
1. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego
WZD, którym została Pani Renata Smolak;
2. Przewodnicząca dokonała wyboru Protokolanta, którym został Mariusz Kacperkiewicz;
3. Delegaci przyjęli jednogłośnie porządek obrad
WZD.
4. Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności i realizacji Planu Finansowego i Rzeczowego
GSW za rok 2016, które przedstawił Kierownik
RZSW;
5. Delegaci wysłuchali sprawozdania Komisji
Rewizyjnej GSW za rok 2016, które przedstawił
Pan Robert Gańko;
6. Delegaci przeprowadzili dyskusję nad sprawozdaniami, w trakcie której zwrócili uwagę
na wynikający ze Sprawozdania Zarządu GSW:
wzrost dotacji, wzrost ściągalności składek
na rzecz Gminnej Spółki Wodnej oraz wzrost
ilości wykonanych konserwacji. Delegaci zwrócili jednocześnie uwagę na wynikające ze
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej GSW: prawidłowe rozliczenie dotacji pozyskanych z Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, brak stwierdzonych uchybień w protokołach z posiedzeń Zarządu,
systematyczny udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu, pozytywną
opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z działalności i realizacji Planu Finansowego
i Rzeczowego GSW oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.
W trakcie dyskusji Kierownik RZSW przekazał
podziękowania dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW, dla Pani Teresy Piotrkowicz
i Pana Henryka Smugi za szczególne zaangażowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów
GSW oraz dla Wójta Gminy Dębe Wielkie za przekazane dotacje, które były istotnym wsparciem
dla wykonywanych zadań.
W dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Dębe Wielkie,
który przekazał podziękowania dla ustępującego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW oraz dla Pani
Teresy Piotrkowicz. Wójt Gminy Dębe Wielkie
poprosił o informację dotyczącą części składowych kosztu usuwania awarii, w szczególności
o informację czy wykazany koszt jest kosztem
roboczogodziny.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Kierownik RZSW, który poinformował, że prace przy
usuwaniu awarii wykonywane są przez pracowników etatowych. Natomiast koszty rozliczane
są systemem akordowym i nie oznaczają kosztu
roboczogodziny.
7. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1/
WZD/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego i rzeczowego oraz
udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
8. Delegaci podjęli decyzję, że w skład Zarządu
GSW wejdą trzy osoby. Następnie Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zarządu GSW na lata
2017 – 2022 w składzie: Renata Smolak, Henryk
Smuga i Marek Fiszer (uchwała nr 2/WZD/2017
w sprawie: w sprawie: wyboru Zarządu GSW
na lata 2017-2022.
ZARZĄD GSW UKONSTYTUOWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
• Renata Smolak – przewodnicząca,
• Henryk Smuga – zastępca przewodniczącej,
• Marek Fiszer – sekretarz.
1. Delegaci podjęli decyzję, że w skład Komisji
Rewizyjnej GSW wejdą dwie osoby. Następnie
Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Komisji
Rewizyjnej GSW na lata 2017 – 2022 w składzie:
Zbigniew Przysowa i Mariusz Kacperkiewicz
(uchwała nr 3/WZD/2017 w sprawie: wyboru
Komisji Rewizyjnej GSW na lata 2017-2022 –
4

KOMISJA REWIZYJNA GSW UKONSTYTUOWAŁA
SIĘ NASTĘPUJĄCO:
• Zbigniew Przysowa – przewodniczący,
• Mariusz Kacperkiewicz – członek.
1. Delegaci podjęli (dziewięć głosów za, jeden
głos przeciw) uchwałę nr 4/WZD/2017 w sprawie indywidualnego umorzenia zobowiązania
wynikającego z tytułu nieuregulowania składki
członkowskiej.
2. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/
WZD/2017 w sprawie umorzenia zobowiązania
wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2011.
3. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 6/
WZD/2017 w sprawie zatwierdzenia budżetu
GSW na 2017r. oraz uchwalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz spółki w 2017
roku.
4. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 7/
WZD/2017 w sprawie ustalenia składki pieniężnej i innego świadczenia członków Związku
(odpis na administrację Związku)
5. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 8/
WZD/2017 w sprawie przyznania ekwiwalentu
pieniężnego: dla Delegatów i członków byłych
i nowo wybranych Zarządu i Komisji Rewizyjnej
GSW Dębe Wielkie, za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów, oraz za udział
w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 9/
WZD/2017 w sprawie obciążania kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych
należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe
Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki
Wodnej Dębe Wielkie.
7. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru niżej
wymienionych osób na delegatów na Walny Zjazd
Delegatów RZSW (uchwała nr 10/WZD/2017 .
• Renata Smolak,
• Henryk Smuga
• Marek Fiszer.
1. W ramach wolnych wniosków Delegaci dyskutowali o kłopotach z rowem wzdłuż drogi
powiatowej pomiędzy miejscem prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo KOMA
a miejscowością Chrośla, konieczności wykonania konserwacji rowu przy ul. Polnej w Dębem
Wielkim oraz o problemach z rzeką Mienia.
Delegaci podejmowali również kwestię ściągalności składek. Podnoszono problem identyfikacji
części osób zobowiązanych do wnoszenia opłat,
który wynika między innymi z dokonywanych
podziałów oraz sprzedaży nieruchomości. Zdaniem Delegatów sytuację tę mogłoby poprawić
umieszczanie na indywidualnych dokumentach
stwierdzających obowiązek zapłaty na rzecz
GSW, wręczanych za pośrednictwem sołtysów
wskazanym mieszkańcom Gminy, numerów
działek, których przedmiotowe składki dotyczą.
Należałoby również sprawdzić możliwość uaktualnienia bazy osób zobowiązanych wobec GSW.
Wójt Gminy Dębe Wielkie przedstawił informację
dotyczącą budowy planowanego odcinka autostrady A2, w szczególności wpływu tej inwestycji
na przedmiot działalności GSW.
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowiecki przedstawiła informację dotyczącą
wykupu gruntów lub wypłat odszkodowań
w związku z przejęciem trwałego zarządu nad
obszarami zajętymi przez rzeki. Przedstawiciel
Starostwa Powiatowego poinformowała również,
że na dotacje dla spółek wodnych planowane
w roku 2017 Starostwo Powiatowe zabezpieczyło
kwotę 35 000 zł.
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Protokolant WZD Mariusz Kacperkiewicz
Przewodnicząca WZD Renata Smolak

UWAGA - POWAŻNY PROBLEM - ŚCIEKI

Coraz częściej do Urzędu Gminy w Dębem
Wielkim docierają sygnały, że na terenie naszej
gminy stosowane są praktyki wylewania szamba
do ogrodów, rowów i na pola. Wydaje nam się,
że postępując w ten sposób, mamy problem
z głowy. Nic bardziej mylnego! Tego typu ścieki
to nie jest nawóz, który można wylać na pole
czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to
nie tylko bakterie kałowe, ale także cała masa
przeróżnych detergentów, które mogą zawierać
trujące związki chemiczne, fosforany i azotany.
Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Fakt, że nie widać
skutków wylewania ścieków do gruntu przez
rok, dwa, czy pięć lat nie oznacza wcale, że ich
nie będzie. Potrzeba kilkudziesięciu lat, by skutki
naszej bezmyślności były widoczne, a właściwie
odczuwalne przez nasze dzieci i wnuki.
Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ma obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowynieczystościciekłychlubwprzydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach prawa.
Jednocześnie zgodnie z w/w ustawą każdy, kto
posiada na swojej nieruchomości szambo lub
przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien
mieć podpisaną umowę z firmą uprawnioną do
świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych i potwierdzenia ich wykonania.
Aktualnie na terenie Gminy istnieje kilka firm
które są uprawnione do wykonywania tego typu
usług.

Lp.

NAZWA FIRMY

DATA
OBOWIĄZYWANIA
ZEZWOLENIA

TELEFON

1.

REMONDIS Otwock Sp.z o.o. 05400 Otwock, ul. J.Lennona 4

2027.01.30.

22 779-50-01

2.

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 43

2017.08.07.

22 865-31-51

3.

Wywóz nieczystości płynnych Robert Dobrowolski ul. Kochanowskiego 16, 05-071 Sulejówek

2018.05.13.

22-783-45-09

4.

Usługi Asenizacyjne Tadeusz Skalski Gliniak 53 B, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2019.07.01.

5.

ALANDA Krzysztof Dobosz Karolina, ul. Główna 108, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2025.06.25.

25-758-11-55

6.

TRANSNEC Sylwester Nerc ul. Bartoszycka 23/3, 04-923 Warszawa

2022.11.10.

22 773-37-67

7.

FORMAR Marek Foryś 05-311 Dębe
Wielkie, ul. Kościelna 23 A

2025.01.04.

8.

Janusz Rogala, ul. Podgraniczna 2, 05-304 Stanisławów

2023.02.10.

606-465-987

9.

MPI - HIGIENA Irena Pulczukiewicz Aleksandrówka ul. Długa 19 A 05-311 Dębe Wielkie

2022.01.31

503-997-721

10.

„SANTI” Paweł Santorek, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, ul. Wiejska 63

2020.03.25.

25-759-33-31

11.

WOJ-MAR Wojciech Kobza 05-332 Siennica, ul. Tartaczna 7

2021.05.09.

506-194-086

12.

CLIPPER Sp. z o.o. 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 31

2019.01.25

13.

SPM – TRANS Przemysław Piechoski Karolina ul. Główna 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2022.02.20.

511-016-502

14.

PGWŚ “GEA-NOVA” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. T. Kutrzeby 38

2021.05.29.

022-722-90-05

15.

RUGO-RED Hubert Mazek Człekówka 43, 05-340 Kołbiel

2025.01.25.

514-538-702

16.

KOBE Kotowscy s.c., Duczki, ul. Myśliwska 8

2026.02.10

601 053 265

17.

KONTENERYWAW Sp. z o.o.

2026.08.09.

502 43 73 83

18.

Zakład Komunalny w Halinowie ul. Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów

2022.12.01

022 783 69 05

19.

TOI TOI Polska sp. z o.o. Warszawa, ul. Płochocińska 29

2026.11.24

22 614 59 79

25 758-66-40
507-400-570

507 507 784
733 878 774

22 868-45-92
22 211-19-18

Jolanta Bieńkowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dębe Wielkie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 14.870,00 zł”

INWESTYCJE GMINNE

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Trwają prace wykończeniowe związane
z budową przedszkola gminnego 6-cio oddziałowego wraz z kuchnią oraz infrastrukturą
towarzyszącą, które zostało zaprojektowane
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Krótkiej
1A na działkach ewidencyjnych nr 41/2 i 41/12,
a także prace związane z porządkowaniem
terenu przed dokonaniem odbioru końcowego

inwestycji i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego obiektu.
Gmina Dębe Wielkie na podstawie umowy przedłużyła Wykonawcy termin końcowego odbioru
robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie do
dnia 07.07.2017 roku, spisując stosowny aneks
w tym zakresie.
Nieznaczne przesunięcie terminu było zwią-

ZLECONE DOKUMENTACJE
PROJEKTOWE NA DROGI GMINNE

zaprojektowana z kostki brukowej i płyt ażurowych z uwzględnieniem rodzaju podbudowy
oraz spadków dla właściwego odprowadzania
wody z pasa drogowego;
− ulicy Ogrodowej w miejscowości Ruda
(na odcinku od ulicy Szkolnej do działki o nr
ewid. 217) – zgodnie z założeniami nawierzchnia
będzie zaprojektowana z materiału bitumicznego z uwzględnieniem zagospodarowania
pasa drogowego – tj. rodzaju podbudowy oraz
spadków dla właściwego odprowadzania wody
z pasa drogowego.
Termin wykonania przedmiotowych dokumentacji projektowych został ustalony do dnia
31.08.2017 r.

Wójt Gminy Dębe Wielkie podpisał umowy
z firmą PPU „KONSTRUKTOR” - Agnieszka Kozera
na wykonanie następujących dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych:
− ulicy Kwiatowej w miejscowości Chrośla
(na odcinku od ulicy Żwirowej do ulicy Lawendowej) – zgodnie z założeniami nawierzchnia
będzie zaprojektowana po części z kostki brukowej i płyt ażurowych, a także na odcinku
z materiału bitumicznego z uwzględnieniem
rodzaju podbudowy i spadków dla właściwego
odprowadzania wody z pasa drogowego;
− ulicy Uroczej w miejscowości Dębe Wielkie
– zgodnie z założeniami nawierzchnia będzie
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZED BUDYNKIEM URZĘDU
GMINY W DĘBEM WIELKIM
Wójt Gminy Dębe Wielkie podpisał umowę
z firmą GREEN PARTNER Pracownia Architektury
Krajobrazu Agnieszka Mroczek na wykonanie
I etapu prac związanych z zagospodarowaniem

zane m.in. z wystąpieniem w okresie budowy
(w sumie 4 tygodnie w okresie zimowym) bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych
i czasowego w tym okresie przerwania prac.
Wykonywanie prac przy bardzo niekorzystnych warunkach jest technicznie niezasadne
i niebezpieczne ze względów konstrukcyjnych
(użyte materiały mają określone parametry

w jakich mogą być stosowane, wykorzystywane
w budownictwie).
Przesunięcie odbioru końcowego nie wpływa
jednakże na otwarcie terminu funkcjonowania przedszkola, które zostało zaplanowane
na dzień 01.09.2017 roku.

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.

terenu przed budynkiem Urzędu Gminy Dębe
Wielkie. W I etapie uwzględniono zakup
materiałów roślinnych, zakup materiałów uzupełniających do nasadzeń, zakup donic oraz
wykonanie nasadzeń.
Rafał Gańko

Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W DĘBEM WIELKIM

Jeszcze w czerwcu wzdłuż ul. Strażackiej oraz w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy zostaną zasadzone nowe drzewa - dęby odmian stożkowych i kulistych.
Będzie to początek realizacji kompleksowego zagospodarowania terenu wokół urzędu gminy.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH Z MARCINEM PAŁASZEM

Corocznie 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jego
celem jest promocja czytelnictwa, edytorstwa
i ochrona własności intelektualnej. Wszyscy
wiemy jak ważne jest propagowanie czytania
wśród dzieci, dlatego w tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim przygotowała
dla swoich najmłodszych czytelników nie lada
niespodziankę. Odwiedził nas Marcin Pałasz –
pisarz dla dzieci i młodzieży, autor słuchowisk,
Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego, członek Polskiej Sekcji
IBBY. Motto jego pracy to Słowa niosą uśmiech.
W trakcie spotkania nasz gość opowiadał zebranym o tym jak został pisarzem, jak powstają jego
książki. Mówił, że źródłem inspiracji jest samo
życie, często są to przygody, jakie przytrafiają
6

się jemu, jego rodzinie, znajomym a nawet czytelnikom. Pisarz zasypywał dzieci zabawnymi
dykteryjkami o swoim ukochanym psie Elfie, który jest
bohaterem kilku książek
oraz przytaczał anegdoty
związane z powstaniem
innych utworów. Nasz
gość odpowiadał również
na pytania zadawane przez
dzieci oraz zachęcał do
korespondencji na Facebooku, obiecując, że na każdą
wiadomość odpisze.
Radosny i otwarty sposób
bycia autora sprawił, że nawiązał on fantastyczny
kontakt z dziećmi, które bardzo spontanicznie
i żywiołowo reagowały na jego opowieści. Pan
Marcin Pałasz posiada duże poczucie humoru,
toteż na sali co chwilę wybuchały salwy śmiechu,
a niektórych czytelników wręcz doprowadził
do łez. Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej,
wesołej i energetycznej atmosferze, wszyscy
doskonale się bawili. Uczestnicy na pewno będą
długo pamiętać to przesympatyczne spotkanie. Na zakończenie można było zakupić książki
pisarza oraz otrzymać autograf. Chętnych do
uzyskania osobistej dedykacji było tak wielu,
że ustawiła się bardzo długa kolejka.
Wszystkich zainteresowanych pełnymi humoru
książkami Marcina Pałasza i przygodami niesamowitego psa Elfa zapraszamy do biblioteki.
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK – SPOTKANIE
AUTORSKIE Z MELANIĄ KAPELUSZ

10 maja 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka.
Oczywiście!” zorganizowała spotkanie autorskie
z Melanią Kapelusz – autorką z Krakowa, absolwentką prawa i studiów literacko-artystycznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nasz gość pisze
bajki i opowiadania dla dzieci oraz współpracuje
z magazynem ,,Świerszczyk”, na łamach którego wspólnie z Bajetanem Hopsem publikuje
pamiętnik tytułowego bohatera.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Górkach i Szkoły
Podstawowej w Rudzie wraz z wychowawczyniami oraz inni wielbiciele twórczości pisarki.
Podczas wizyty autorka przeczytała fragmenty
swoich książek: „Zając zostaje” i „Krasnoludki”. Po wysłuchaniu utworu i krótkiej scence
sytuacyjnej odegranej przez szkolne koleżanki, dzieci wspólnie wymyślały sposoby

na rozwiązywanie trudnych sytuacji, ucząc się
niełatwej sztuki zawierania kompromisów. Rozmawiano także o tym, jak
ważne jest pomaganie
innym ludziom. Zebrani
z zaciekawieniem słuchali opowiadań pani
Melanii. Warto podkreślić, że utwory autorki
są cenione za błyskotliwe połączenie humoru
i dydaktyki. Uczniowie
mieli również okazję opowiedzieć o swoich
zainteresowaniach czytelniczych i ulubionych
lekturach. Ich zdaniem najważniejszą kwestią
jest dopasowanie książki do indywidualnych
zainteresowań, bo wtedy czytanie sprawia
przyjemność. Dzieci chętnie zadawały pytania
naszemu gościowi, ciekawiły je różne aspekty
życia pisarki, która na wszystkie pytania – nawet
te zaskakujące – udzieliła odpowiedzi.
Za przesympatyczne spotkanie uczestnicy
podziękowali autorce brawami i wręczyli bukiet
kwiatów. Na zakończenie można było zakupić
książki pisarki. Po autograf ustawiła się długa
kolejka młodych czytelników, a nasz gość dla
każdego przygotował indywidualną, ciekawą
dedykację.
Wszystkich, których zauroczyła Melania Kapelusz i jej książki zapraszamy do biblioteki.
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim

KULTURA
za możliwość korzystania z sali multimedialnej,
dzięki której możemy organizować tak fantastyczne spotkania.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ELIMINACJE GMINNE
34 EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

GRUPA IV-VI
Michalina Woźnica ze SP w Dębem Wielkim
Edyta Mazaj ze SP w Górkach
Małgorzata Krzyżewska
ze SP w Górkach
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe .
I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
„W ŚWIECIE POEZJI
DZIECIĘCEJ”

15 maja 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębem Wielkim zorganizowała eliminacje
gminne XXXIV Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Konkurs skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych a jego celem
jest popularyzacja poezji i prozy dziecięcej oraz
uwrażliwienie na piękno języka i mowy ojczystej.
Do konkursu przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych w Dębem Wielkim, Górek i Rudy.
Na eliminacjach powiatowych w MDK w Mińsku
Mazowieckim, Gminę Dębe Wielkie reprezentowali:
GRUPA I-III
Alicja Janiszek
ze SP w Dębem Wielkim
Julia Bachleda ze SP w Górkach
Piotr Nowak ze SP w Dębem Wielkim

W dniu 25 maja 2017 r. w sali
multimedialnej OSP w Dębem
Wielkim, odbył się I Gminny
Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
zorganizowany
przez Przedszkole Gminne
i Gminną Bibliotekę Publiczną,
pod patronatem Wójta Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego. W tym
roku przebiegał pod hasłem: „W świecie poezji
dziecięcej”. Celem konkursu było rozwijanie
zdolności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury, popularyzowanie poezji
dziecięcej oraz integracja różnych środowisk
przedszkolnych z terenu Gminy Dębe Wielkie.
W repertuarze młodych recytatorów znalazły się
wiersze z polskiej klasyki dziecięcej autorstwa
m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Agnieszki
Frączek, Doroty Gellner, Stanisława Jachowicza.
Do konkursu przystąpiło 38 przedszkolaków.
Komisja w składzie: Alicja Zając, Anna Piotrkowicz, Agnieszka Wielgo kierując się kryteriami,
takimi jak: dobór tekstu do tematu konkursu i jego
pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu,

kultura słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne,
postanowiło przyznać następujące miejsca:
GRUPA 3-4 – LATKÓW:
I miejsce Piotruś Przybysz
II miejsce Zosia Ziółkowska
III miejsce Julia Burda i Barbara Bogucka
GRUPA 5-6 – LATKÓW:
I miejsce Oliwia Jóźwiak
II miejsce Zuzia Wąsowska
III miejsce Tosia Turkowicz i Patryk Szulawski
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
oraz upominki. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują rodzicom i nauczycielom za liczne
przybycie i przygotowanie młodych recytatorów.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY KOLEGOM STRAŻAKOM
Z JEDNOSTKI OSP W DĘBEM WIELKIM ZA UŻYCZENIE SALI MULTIMEDIALNEJ DZIĘKI KTÓREJ BYŁO
MOŻLIWE ZORGANIZOWANIE KONKURSU.
Zapraszamy na nową stronę internetową Biblio-

teki www.gbpdebewielkie.pl. Na stronie można
znaleźć ważne informacje z życia biblioteki oraz
korzystać z katalogu książek on-line.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA W DĘBEM WIELKIM
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 16.00
Środa
10.00 – 18.00
Czwartek
10.00 – 18.00
Piątek
10.00 – 18.00

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

ZAPRASZA W GODZINACH:
8.00 – 12.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
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NIE TAKA POGODA STRASZNA, GDY W SERCU PRZYGODA
W weekend 28-30 kwietnia na pograniczu trzech
gmin: Dębego Wielkiego, Zielonki i Stanisławowa
odbyła się 6. InO z Niepoślipką – ogólnopolski rajd
na orientację organizowany przez Klub Imprez
na Orientację Stowarzysze Koło nr 44 przy Oddziale
Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Imprezę objęli patronatem: Wójt Gminy Dębe Wielkie
i Burmistrz Miasta Zielonka.
Zapleczem gastronomicznym zajął się Gościniec
Goździejewski w Kątach Goździejewskich, natomiast
baza noclegowa zorganizowana została po sąsiedzku
w Zespole Szkół w Pustelniku.
Pomimo niesprzyjającej pogody marsz na orientację przyciągnął liczne grono miłośników tej formy
wypoczynku i na starcie stawiło się siedemdziesięciu
jeden zawodników, w tym sporo młodzieży szkolnej. Po kilkudniowych opadach trasy okazały się
rozmokłe, chwilami wręcz bagniste i ciężkie do przebycia. Uczestnicy te trudne warunki potraktowali
jako wyzwanie i przygodę i nawet kiedy przemoczeni
i zmęczeni zjawiali się na mecie, uśmiech nie schodził
z ich twarzy. Po trudach etapów dziennych na uczest-

ników w Gościńcu Goździejewskim czekał obiad, ciasto
domowej roboty, filiżanka Dębskiej Kawy Żołędziówki
oraz ciekawy pokaz plecenia z papierowej „wikliny”.
Natomiast o zachodzie słońca wyruszyli kolejni śmiałkowie, tym razem na nocne spacery… Oj działo się ….
W niedzielny poranek zwycięzcy poszczególnych
kategorii zostali uhonorowani dyplomami, otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Zielonka oraz piękne albumy publikacji Gminy Dębe
Wielkie, które wręczyła Pani Anna Piotrkowicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Protokół z wynikami tutaj: http://stowarzysze.
om.pttk.pl/…/…/2017/04/6niep_protokol.pdf
Kolejna wyprawa z In0 po dębskiej ziemi już niebawem …
Tymczasem zapraszamy na bloga w zakładce „Turystyka z GOK” gotowe mapy do ściągnięcia http://
gokdebewielkie.blogspot.com/p/turystyka-z-gok.html
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

RAJD SZLAKIEM WIELKIEGO GOŚCIŃCA LITEWSKIEGO

W dniach 19-21 maja 2017 odbył się Rajd Szlakiem
Wielkiego Gościńca Litewskiego. Data rajdu nie jest tu
przypadkowa, bo w 150. rocznicę urodzin Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Grupa śmiałków w pojazdach
różnego rodzaju (osobówki, kamper, kabriolet
a nawet motor) wyruszyła 19 maja z Sulejówka, aby
dotrzeć po przeszło 500 km do Wilna, po drodze
zwiedzając oczywiście wyznaczone punkty na Szlak
u WGL. Gminę Dębe Wielkie reprezentowała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim
Anna Piotrkowicz – pełniąca również funkcję członka
zarządu LOT Wielki Gościniec Litewski nowej kadencji.
Wielka podróż rozpoczęła się oczywiście w Milusinie,
Dworku marszałka Piłsudzkiego w Sulejówku, następnym punktem był w Gminie Dębe Wielkie - Gościniec
Goździejewski, który przywitał i wzmocnił porannych
gości dębską kawą żołędziówką. Kolejnym przystankiem podróży był Zamek w Liwie z tajemniczą
opowieścią o Żółtej Damie w tle, następnie bazylika
i magiczne lustro Twardowskiego w Węgrowie oraz
Zajazd w Miedznie, gdzie w tunelach śmiałkowie
chcieli podjąć próbę odnalezienia skarbu królowej
Bony. Podróżujący szlakiem mogli też podziwiać starą

cukrownię w Sokołowie Podlaskim z wystawą zabytkowych aut oraz historyczną stolicę województwa
podlaskiego, czyli Drohiczyn. Punktem kulminacyjnym rajdu było zwiedzanie Wilna. Rozpoczęto je od
cmentarza na Rossie, by, z okazji 150-tej rocznicy urodzin Marszałka złożyć znicze przy grobie „Matki
i Syna”. Rajdowicze zwiedzili m.in. Stare Miasto, Ostrą
Bramę i wiele innych miejsc związanych z polską kulturą i historią.
Piękne miejsca i powiązane z nimi historie np.:
pomnik Barbary Radziwiłłówny w Wilnie i Węgrów
z lustrem Twardowskiego, który wywoływał ducha
ukochanej Barbary na życzenie króla, Pałac - gdzie
Ogiński gościł Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sokołowie Podlaskim i miejsce, gdzie
mieszkał w Wilnie, a wreszcie Marszałek, który łączy
nasz trakt od Sulejówka do Wilna pokazują, że Wielki
Gościniec Litewski to nie kreska na mapie, ale szlak,
który faktycznie łączył i łączy do dziś. A podróż tym
szlakiem to również wspaniała przygoda.

AKADEMIA PANA WIELĄDKO ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ!

„My decydujemy co gotujemy i co jemy. Od nas
zależy czy nasze kulinarne dziedzictwo przetrwa” przekonuje Joanna Jakubiuk prowadząca warsztaty
Akademii.
Akademia kulinarno – historyczna im. Wojciecha
Wielądko działająca w ramach LOT WGL rozpoczęła
swoją działalność w maju 2017. Pierwsze warsztaty
odbyły się w dwóch miejscowościach powiatu mińskiego: w Dobrem i w Rudzie.
W dniu 17 maja Panie ze Stowarzyszenia Wrzosowianie odbyły kilkugodzinne spotkanie warsztatowe,
które zaowocowało przygotowaniem kilku dań oraz
wymianą opowieści o kuchni i sposobach przygotowywania potraw.
Podczas spotkania uczestniczki wspólnie z Joanną
Jakubiuk gotowały potrawy wybrane z książki Wojciecha Wielądko, a były to:
- kurczęta po flisowsku
- potaź szparagowy z polewką z grochu zielonego
- pączki z ryżu na słodko jako przystawka
Warsztaty pokazują, że XVIII wieczne receptury
z „Kucharza doskonałego” można przygotować również dziś i naprawdę, naprawdę dobrze smakują.
Na marginesie:
Wojciech Wielądko – szlachcic, urodzony we wsi
Wielądki (leżącej w Gminie Liw, pow. węgrowski)
8

dzięki któremu w Polsce
ukazało się
bestselerowe
dzieło – druga
w języku polskim książka
kulinarna:
„Kucharz
doskonały”
- popularna
na dworach
i znana przez
wszystkich
mistrzów
kuchni w XVIII
wieku.
Pomysł Akademii kulinarnej zrodził się podczas
Turnieju Smaków na Zamku w Liwie. Kulinaria są ważnym elementem tożsamości każdego regionu. Aby
nasza historia, dziedzictwo kulinarne i świadomość
wartości lokalnych produktów dotarła do większej
liczby osób, działania Akademii będą trwały cały rok,
a Turniej Smaków będzie corocznym podsumowaniem jej działań.
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dębe
NOCka
DębeNOCka - coś jak „noc muzeów”, czy po prostu Dębska Dobranocka dla Małych i Dużych
Otóż 27 maja 2017r. w dzień Samorządu
Terytorialnego punktualnie o 19.00 dwa podmioty samorządowe Gminny Ośrodek Kultury
w Dębem Wielkim i Młodzieżowa Rada Gminy
Dębe Wielkie połączyły swoje siły by przygotować mieszkańcom nietuzinkową imprezę pt.
„DębeNOCka”.
Na każdego uczestnika czekała specjalna karta
z miejscami na pieczątki, które można było zdobyć przy każdym punkcie programu. Kolejność
była dowolna, jednakże do niektórych atrakcji
były niemałe kolejki.
Zatem, co takiego przyciągnęło mieszkańców
i turystów sąsiednich miejscowości do naszego
Dębego? Co takiego było warte zobaczenia ?
W programie DębeNOCki znalazły się m.in. takie
atrakcje jak:
ZWIEDZANIE Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Dębem Wielkim , w tym DZWONNICY
I PIWNIC, co było z pewnością nie lada gratką.
A widok na Warszawę bezcenny.
WYSTAWA obrazów olejnych Wojciecha Karola
Wróblewskiego BARWY NATURY w starej zabytkowej Plebani przy Kościele w Dębem Wielkim
nie jednego widza wprawiła w zachwyt, co więcej dwa obrazy znalazły nowy dom.
AKCJA MŁODZIEŻY „PRZECIW STEREOTYPOM”
z Dębskiej Podstawówki miała swoje miejsce
w Klubie „Dziupla” przy Urzędzie Gminy Dębe
Wielkie. Odważne hasła miały zwrócić uwagę
na problem i rozpocząć dyskusję.
ZWIEDZANIE Pomieszczenia Obrony Cywilnej
w piwnicach Urzędu Gminy Dębe Wielkie okazało
się wspaniałą wystawą z pamiątkami rodem z
PRL . WYSTAWA pojazdów OSP i zwiedzanie dębskiej strażnicy, gdzie wszystkiego można było
dotknąć pod okiem przesympatycznych strażaków była dla maluchów wielką przyjemnością
POKAZ astronomiczny przygotowany w Planetarium objazdowym na placu przed Urzędem
Gminy przyciągnął zdecydowanie nie tylko miłośników kosmosu,
PRZEJAZD „po mieście” piętrowym autobusem
z 1964r. - czerwonym londyńskim z otwartym
dachem – po głównych ulicach Dębego z pewnością pokazał nową perspektywę miejscowości
z nieco innej wysokości.
Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania Organizatorów - udział wzięło 500 osób.
Zapowiadamy powtórkę. Zatem, jeśli masz
pomysł lub chcesz się zaangażować w drugą edycję DębeNOCki zgłoś się do GOK lub MRG. Razem
możemy więcej
Organizator:
MRG - Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie
GOK - Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
Serdecznie dziękujemy partnerom - osobom, które były zaangażowane w powyższe przedsięwzięcie, :
Parafia Rzymsko Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim – ks. proboszczowi
Sławomirowi Żarskiemu oraz Plutonowi Różańcowemu
Urząd Gminy Dębe Wielkie – Wójtowi Gminy Dębe Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu
oraz pracownikom Urzędu Gminy ds. Obrony Cywilnej
Ochotnicza Straż Pożarna - Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Mirosławowi Jurze
oraz Druhom OSP w Dębem Wielkim
Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim – nauczycielce Pani Emilii Alabie z uczniami

KULTURA

SPACERKIEM ULICZKAMI HISTORII
Silne poczucie lokalnej tożsamości to coraz rzadziej występująca cecha. Na szczęście przetrwała ona w Rudzie i z inicjatywy sołtysa wsi Henryka Smugi rozpoczęto spisywanie
tutejszych wspomnień. Punktem przełomowym i bodźcem do rozpoczęcia cyklu spotkań historycznych stała się publikacja książki Karoliny Wandy Gańko pt. Hrabia Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach Ruda, będąca biografią właściciela majątku Ruda i jednocześnie monografią miejscowości. Dzieje Rudy spisane zostały do 1945 roku. Stosunek
miejscowych do rodziny hrabiego jest różny, co wynika przede wszystkim z propagandy komunistycznej poczynionej tu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Dlatego
też w planowanym cyklu artykułów, publikowanych w „Biuletynie Gminy Dębe Wielkie” postaramy się pokazać przede wszystkim lokalne tradycje i zwyczaje, odnoszące się do
późniejszych wspomnień mieszkańców Rudy, opierając się na pamięci o małej ojczyźnie.
Przy wsparciu Rady Sołeckiej Stowarzyszenia Wrzosowianie, mieszkańców wsi oraz wójta gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego w ubiegłym roku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące historii Rudy, na którym można było wysłuchać rudzkich opowieści oraz obejrzeć dawne fotografie. Spotkania historyczne dzięki wsparciu ww. oraz Gminnego
Ośrodka Kultury są kontynuowane i przyciągają coraz więcej słuchaczy, a także prelegentów. Poza nimi doszło także do kilku spotkań z mieszkańcami wsi, m.in. Janem Domańskim, Zofią Rutą i Józefem i Leokadią Zatorskimi oraz Henrykiem Smugą. Relację z nich spisała Anna Patyna i ten materiał stanowi bazę niniejszego artykułu, którego głównym
tematem jest najważniejsza w Rudzie ulica - Strażacka.
Dlaczego akurat ulica Strażacką w mentalności tutejszej społeczności uważana jest za główną arterię
Rudy? Przecież położona jest na uboczu, poza dzisiejszym centrum wsi, za zabudowaniami dworskimi
i nieopodal stawów, nad rzeką Mienią. W dodatku
znajdują się na niej tylko sześć domów i niedokończony Dom Muzyki. Otóż właśnie… nie zawsze tak
było. Niegdyś to na Strażackiej kumulowało się życie
społeczno-kulturalne Rudy oraz sąsiednich miejscowości. Przy ulicy, na której początku i końcu
ufundowane zostały kapliczki, znajdowała się szkoła,
remiza strażacka, a także kilka domów wielorodzinnych. Jak można się domyślać do czasu budowy
nowych obiektów użyteczności publicznej przy dzisiejszej ul. Szkolnej spotkania zarówno starszych, jak
i młodzieży miały miejsce tam właśnie. Obiekty nie
przetrwały do naszych czasów, ale zamknijmy oczy
i spróbujmy się przenieść do przed- i powojennej wsi
idąc właśnie ulicą Strażacką.
Za zabudowaniami podworskimi skręcamy w lewo
w drogi biegnącej na Celinów i Teresław. Po naszej
prawej stronie znajduje się kapliczka. Co się z nią
stało w tym roku?… Odnowiona. Pierwotną kapliczkę
ufundował w 1951 roku pan Stanisław Izdebski, wieloletni sołtys Rudy. Zdaniem miejscowych kapliczka
powstała w intencji zdrowia fundatora. Do budowy
jej namówiły Izdebskiego kobiety z Rudy – dokładnych nazwisk nie znamy, więc jeśli ktoś wie więcej
na ten temat to czekamy na wiadomości. Kapliczkę
zbudowano niegdyś z trzech materiałów: kamiennych
bloczków, cegieł i betonu, a także z otaczającego ją
metalowego ogrodzenia. Na tabliczce widnieje napis:
„Jezu pobłogosław nam”, data założenia 1 maja 1951
oraz imię i nazwisko fundatora.
Za kapliczką znajdowała się łąka – miejsce wypasu
krów, które wspomina do dziś pan Smuga. Dalej za nią
były pola, na których uprawiano zboże i ziemniaki.
Natomiast po przeciwnej stronie kapliczki, i jednocześnie ulicy Strażackiej, dostrzec możemy jeden
z rudzkich stawów. Dziś jest zarośnięty i nie przyciąga
swoją atrakcyjnością, ale kiedy przeniesiemy się do
czasów PRL-u wówczas postrzeżemy go, jako miejsce zimowych rozrywek. Więcej na temat rudzkiego
lodowiska i miejscowych zabaw przybliżymy Państwu
w następnych artykułach.

Idźmy na razie dalej wzdłuż ulicy Strażackiej. Dawniej
zobaczylibyśmy wiele domów mieszkalnych. Z opisu
obecnego sołtysa oraz Jana Domańskiego wynika,
że dawniej domy były ciasne i skromne. W większości były to budynki drewniane, co wynikało z łatwego
dostępu do drewna. Najczęściej mieszkanie składało
się z pokoju i kuchni, a zdarzało się, że w jednym
budynku mieszkało czasem trzy lub nawet cztery
rodziny. Część domów miała nawet gliniane podłogi,
co najlepiej świadczy o niskim standardzie życia we
wsi. Znacznie większą wagę przywiązywano do jakości
zabudowań gospodarczych. Duże stodoły zajmowały
najlepsze i najbardziej dostępne miejsce na podwórzu. Obory, choć niewielkie, często mieściły nawet do
pięciu krów, konia i byka. Chlewnie natomiast były
oddzielnie. Ludzie z ulicy Strażackiej pracowali głównie
dla hrabiego Starzeńskiego, żyli skromnie, co z czasem przeradzało się w irytację i niechęć do całej jego
rodziny. Z wyliczeń mieszkańców wynika, że na ulicy
Strażackiej znajdowało się aż 19 domów. Cztery były
budynkami wielorodzinnymi, 3 budynkami o charakterze gospodarczo-rodzinnym, a pozostałe niewielkimi
chałupami. Część pracowników hrabiego przenosiła
się natomiast poza wieś, gdzie od lat 20. XX wieku mieli
możliwość zakupu ziemi i budowy domów o nieco lepszym standardzie.
Po śmierci Starzeńskiego ulica Strażacka była nadal
ważnym punktem na mapie gminy. Najpiękniejszym
budynkiem była bez wątpienia Szkoła Podstawowa,
wybudowana w 1901 roku. Na jej budowę cegłę ofiarował właściciel dóbr, co zostało nawet wspomniane
w „Kurierze Warszawskim” z 1898 roku. Jak wspomina Zofia Ruta był to murowany dwuskrzydłowy
budynek. Za szkołą znajdował się drewniany wychodek. Przy budynku szkolnym był ogródek warzywny
i rosły drzewa owocowe. Z czasem budynek szkolny
zaczął popadać w coraz gorszy stan, ponieważ gmina
nie miała funduszy na jego remont. Do szkoły uczęszczały dzieci z pobliskich wsi jak: Chrośla, Bykowizna,
Ruda, Choszczak, Teresław, Hutna Góra i kolonia Józefina. Zazwyczaj w 7 klasach uczyło się w niej około 137
dzieci. Do przedmiotów obowiązkowych zaliczano:
język polski, język rosyjski, rachunki, biologię, katechizm oraz śpiew. Warto dodać, że w części szkoły
odbywały się lekcje, natomiast druga przezna-

czona była na mieszkanie nauczyciela i jego rodziny.
Ponadto dokładne opisy wyglądu szkoły zostały
zapisane w latach 30. w Kronice publicznej szkoły
powszechnej w Rudzie, prowadzonej przez ówczesnych nauczycieli Jana i Marię Stabińskich. Wraz
ze wzrostem liczby uczniów po wojnie część zajęć
odbywała się w starym dworze, a część w szkole przy
Strażackiej. W zbiorach Andrzeja Izdebskiego znajdują
się jej zdjęcia jeszcze z 2003 roku. Niedługo później zabytkowy budynek został rozebrany, co do dziś
wywołuje smutek i niesmak miejscowych. Obyczaje
związane z życiem uczniów również stanowią materiał na oddzielny artykuł.
Co jeszcze znajdziemy na Strażackiej? Pan Jan Domański
bardzo żywiołowo wspominał Strażnicę, czyli budynek
założonej w 1921 roku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy
której było boisko. Początkowo remizę stanowiła drewniana szopa, ale później strażacy postawili oddzielny
murowany budynek strażnicy. Po wojnie w niedziele
odbywały się tam zabawy. Bez elektryczności i przy
świetle lamp naftowych nie brakowało chętnych, którzy
przy oranżadzie i winie odpoczywali po tygodniu ciężkiej pracy. Frekwencja wzrastała zwłaszcza wtedy, gdy
do Rudy przyjeżdżał zespół Pechciniaków.
Ulica Strażacka kończyła się mostem drewnianym,
łączącym Rudę ze wsią Choszczak. Po wojnie, w latach
60. XX w. przejście odbudowali saperzy w ramach
ćwiczeń. Przez most jeździło się też do Mińska, zaś
skręcając w lewo można było dojść do dawnego parku
dworskiego. Zaraz za mostem stała biała murowana
kapliczka. Została ufundowana na początku XX wieku.
Dziś znajduje się w tragicznym stanie. Po moście natomiast pozostały jedynie drewniane pale, zaś kąpieli
w Mieni na wysokości mostu już nikt nie praktykuje. Kiedyś było to miejsce popularne z uwagi na płytkość rzeki.
Chociaż ul. Strażacka nie stanowi już centrum
Rudy, a z dawnych czasów pozostało na niej niewiele, to wciąż odczuwalny jest jej magiczny klimat,
a miejscowi z sentymentu przechadzają się nią w niedzielne dni. Co jeszcze jest przedmiotem wspomnień
mieszkańców Rudy? O tym przekonają się Państwo
w następnych artykułach, do których lektury serdecznie zapraszam.

Bibliografia:
Źródła:
- Wspomnienia Jana Domańskiego, Józefa i Leokadii Zatorskich, Henryka Smugi, Zofii Ruty, Henryka
Smugi, spisane przez Annę Patynę.
- Zbiory rodzinne Andrzeja Izdebskiego.
Opracowania:
- Gańko Karolina W., Hrabia Marian Starzeński i jego
rodzina w dobrach Ruda, Warszawa 2015.
- Sacrum ziemi dębskiej, pod red. K. Kalinowskiego, B.
Kucia, P. VASCO Wasilkowskiego, Dębe Wielkie 2013.

Wakacje to czas wypoczynku, a z tym związanych wyjazdów, odwiedzin bliskich i znajomych. Dlatego już teraz zachęcamy dzieci z rodzicami, dziadkami oraz młodzież do spisania wspomnień,
zebrania starych fotografii związanych z historią swojej miejscowości. Jesienią Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim ogłosi konkurs międzypokoleniowy związany z historią
miejscowości w gminie Dębe Wielkie.
ARTYKUŁ WRAZ ZE WSZYSTKIMI ZDJĘCIAMI DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.DEBEWIELKIE.PL

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ..”
Dzień dziecka
Czwartek 1 czerwca w klubie „Dziupla” odbyło się
prawdziwe święto sekcji muzycznych GOK prowadzonych przez Panią Annę Mazaj. Dzieci uczęszczające
na zajęcia muzyczne miały okazję zaprezentować
po raz pierwszy swoje umiejętności: śpiew, taniec,
utwory fortepianowe…
Na koncercie wystąpili również gościnnie uczniowie
Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim – Jagoda Komorowska, Edyta Mazaj, Małgosia
Krzyżewska, Zosia Ławrynowicz, Natalia Kalinowska
- prezentując swoją grę solo i w zespole. Absolwentka
MSA - Basia Majewska wykonała dla Dzieci i Rodziców
utwory „Hallelujah” - z filmu Shrek oraz „Tyle słońca
w całym mieście” Anny Jantar. Koncert ubarwiły
dodatkowo zabawy o charakterze konkursowym: tur-

niej - „Jaka to melodia”, „zgadywanki” oraz „ zabawy
z flagami”.
Po koncercie wszyscy wykonawcy otrzymali upominki od Dyrektora GOK Anny Piotrkowicz, wykonano
wspólne pamiątkowe zdjęcie a na artystów i gości czekał pyszny tort przygotowany przez Rodziców dla Dzieci.
W sobotę 3 czerwca odbył się finałowy koncert
GOK „Wszystkie Dzieci nasze są” - na którym utwory
muzyczne prezentowali Młodzi Artyści z gminy Dębe
Wielkie oraz ich Przyjaciele. Koncert prowadziła
Klaudia Jadczak - laureatka wielu konkursów recytatorskich, która zachwyciła swym talentem wszystkich
słuchaczy.
Na koncercie brzmiały skrzypce, altówka, akor-

deon, flet i fortepian - solo i w zespole. Obecna była
również nuta poezji w piosence i w recytacji. Uczestnicy zasłuchani w utwory z dawnych lat, przenieśli
się na moment do barokowych komnat. Następnie
z pełnej elegancji i gracji sztuki przemieścili się na parę
chwil o pełnego romantyzmu i nostalgii XIX wieku.
Bogaty klasyczny repertuar koncertu został, również
ubarwiony utworami, które wszyscy znają i kochają.
Artyści koncertu „Wszystkie Dzieci nasze są” to: Julia
Dworecka, Edyta Mazaj z Mamą, Bernard Szponar, Małgorzata Krzyżewska, Agata Gałązka, Mateusz Chrulski
z Mamą, Natalia i Julia Kalinowskie oraz Alan Rek.
Powyższy koncert uświetniła młodzież z Cyganki
ze swoimi biwakowymi towarzyszami z Długosiodła, którzy przybyli do nich w ramach wymiany
międzyszkolnej. Mamy nadzieję, że koncerty z udzia-

Cieszymy się, że nauczyciele gminnych szkół
otrzymali do pracy ze swoimi uczniami tak wspaniałe narzędzie, jakim jest opracowany Program
Młodzież na Rozdrożu, który krok po kroku
prowadzi nauczyciela jak prowadzić zajęcia
na poszczególne tematy. Narzędzie to zostało
stworzone w celu ułatwienia nauczycielom

wspierania młodego pokolenia w nakierowywaniu ich na kształtowanie w sobie DOBREGO
CHARAKTERU. Dzięki takim zajęciom młodzi
ludzie zdobędą wiedzę na temat niebezpiecznych sytuacji, na które mogą natrafić w swoim
życiu, a których można uniknąć wypracowując
w sobie odpowiednie cechy charakteru.

Koncert finałowy

łem młodych Dębskich Artystów wpiszą się na stałe
w grafik imprez organizowanych przez GOK. Zależy
nam na rozwoju naszej sekcji muzycznej, dlatego już
dzisiaj zachęcamy do zapisów na zajęcia, które ruszą
na początku września.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim

MŁODZIEŻ NA ROZDROŻU
Konferencja MŁODZIEŻ NA ROZDROŻU skierowana była nie tylko do nauczycieli, ale również
do wszystkich osób pracujących z młodzieżą
i mogących wywierać wpływ na jej życie. Gminny
Ośrodek Kultury również postanowił poszerzyć
swoją wiedzę na temat proponowanego Programu, biorąc udział w konferencji.

Gminny Ośrodek Kultury z przyjemnością będzie
w swoich działaniach wspierał powyższy projekt - działalność na rzecz młodzieży - w zakresie
oferty kulturalnej
Anna Piotrkowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim
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AKADEMIA SZTUK WALKI
1 WEEKEND 2 MISTRZOSTWA WIELKI
SUKCES AKADEMII SZTUK WALKI

W sobotę 22 kwietnia dziewięcioosobowa drużyna
ASW wystartowała w Mistrzostwach Polski Sztuk
Walki w podwarszawskich Markach, gdzie zebrało
się ok 200 zawodników z różnych stylów: Tang Soo
Do, Karate, Ju-Jitsu i Taekwon-do.
Jedynym przedstawicielem TKD byli podopieczni
trenera Dawida Matwieja VI Dan, którzy łącznie
przywieźli 15 krążków.
Oliwia Piotrkowicz wykazała się dobrą techniką
w układach zajmując II lokatę. Natalia Michalczyk
nie miała sobie równych w technikach specjalnych
(kopnięcie z wyskoku) oraz w walkach grapling
BJJ, zdobywając dwa złote medale. Wspaniale
zaprezentowali się seniorzy-weterani dając dowód
na to, że Taekwon-do można zacząć i ćwiczyć
w każdym wieku. I tak Mariusz Steczek zajął I miejsce w BJJ, II miejsce w formach drużynowych, III
miejsce w skoku dosiężnym. Natomiast Mirosław
Ługowski wywalczył: III miejsce w BJJ, II miejsce
w formach drużynowych, III miejsce w semmi-contact. Wyjątkowy popis swoich umiejętności dał
Damian Walas, zdobywając w każdej z konkurencji
po jednym krążku: I miejsce za techniki specjalne,
II miejsce za formy drużynowe, II miejsce za kata
indywidualne, II miejsce za BJJ oraz III miejsce
za semmi-contact.
Cieszy również udany start debiutantów: siostry
Sikorskie przywiozły dwa brązowe medale: Martyna
za grappling BJJ, a Natalia za kata indywidualne.
Warto docenić zawodników, którzy tym razem
wrócili bez medalu: Aleksandra Piotrkowicz i Piotr
Ługowski wykazali się wolą walki i sportowym
duchem.
Druga impreza tego weekendu (23 kwietnia) to
Otwarte Mistrzostwa Polski w Taekwon-do UITF,
które odbyły się w Strzegomiu. Impreza zgromadziła ok 250 zawodników z całego kraju.
Zawody rozpoczął Wielki Mistrz Wojciech Dolny
IX dan Taekwon-do życząc wszystkim wielu sukcesów podczas turnieju. Akademicy wzięli sobie
słowa Mistrza dosłownie i jedenastoosobowa drużyna przywiozła aż 18 tytułów Mistrzów Polski oraz
9 powołań do Kadry Narodowej na Mistrzostwa
Świata 2017 do Holandii.
Wspaniale zaprezentował się Jakub Pankiewicz
debiutujący na tak wielkiej imprezie zdobywając
I miejsce w układach Taekwon-do ITF Junior młodszy 10-8cup. Również Kornelia Naumiuk wykazała
się wysokim poziomem technicznym zdobywając pierwszą lokatę w układach Taekwon-do ITF
Kadeci 7-5 cup. Natomiast, jej siostra Roksana
Naumiuk wyskakała II lokatę w technikach specjalnych. Jakub Brodzik nie miał sobie równych
w walkach semmi-contact junior młodszy -70kg
i ostatecznie to na jego szyi zawisł złoty medal. Jego
klubowy kolega Armik Badalyan przywiózł dwa
krążki: III miejsce za układy Taekwon-do ITF oraz II
miejsce za walki light contact junior młodszy -62kg.

Bardzo ładnie zaprezentował się Paweł Rogalski wieloletni zawodnik ASW, który powrócił do
startów po 4-letniej przerwie zdobywając: II miejsce za układy Taekwon-do ITF juniorów, II miejsce
za walki light contact juniorów. Damian Walas, dla
którego był to drugi występ w ten weekend, przywiózł dwa krążki: II miejsce walki light contakt
senior -78kg, II miejsce techniki specjalne senior.
Katarzyna Mazurowska utrzymuje formę przywożąc z Mistrzostw dwa tytuły Mistrzyni Polski
juniorów młodszych w walkach - 70kg i technikach
specjalnych.
Niewątpliwie dużym wydarzeniem w tym sezonie jest wysoki poziom wyszkolenia Natalii
Michalczyk, która z każdych zawodów przywozi
kosz medali. Na turnieje zawsze przyjeżdża przygotowana i dokładnie wykonuje plan, który
przygotowali razem z Trenerem na zajęciach. Tym
razem wywalczyła: I miejsce Soft-stik, I miejsce
walki hogo-semmi, II miejsce techniki specjalne.
Dawid Matwiej nie zamierza odwiesić rękawic
na kołku, i do kosza medali zdobytych przez swoich podopiecznych dołożył swoje 3 krążki: I miejsce
testy siły, I miejsce w walkach light contakt - 80kg, II
miejsce w technikach specjalnych.
Jak widać po sukcesach zawodników, nie idą
na marne wielogodzinne ćwiczenia i seminaria
z mistrzami koreańskimi. Podczas Turnieju zostały
rozdane również Powołania do Kadry Narodowej
na Mistrzostwa Świata do Holandii we wrześniu
2017r. Z Akademii Sztuk Walki zaszczyt reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej przypadł
następującym zawodnikom:
Monika Wtulich II Dan, Kornelia Naumiuk 8 cup,
Roksana Naumiuk 6cup, Natalia Michalczyk 5cup,
Katarzyna Mazurowska 2cup, Armik Badalyan
3cup, Jakub Brodzik 3 cup, Damian Walas 2 cup
oraz trener Dawid Matwiej VI Dan.
POLSKA BIEGA – BIEG WIOSNY 2017
14 maja 2017 w Górkach miała miejsce kolejna
edycja imprezy Polska Biega, zorganizowana
przez Akademię Sztuk Walki przy współpracy
z Gminą Dębe Wielkie oraz Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji. Impreza zgromadziła ponad
80 zawodników i tłum kibiców, który zagrzewał
ich do biegowej rywalizacji. Tegorocznej imprezie
przyświecało (i to dosłownie) hasło bezpieczeństwa, ponieważ każdy biegacz otrzymał światła
rowerowe i odblaski, a poza tym promowaliśmy
bieganie jako sposób spędzania czasu z rodziną.
I tak jako pierwszy wystartował „Bieg rodzinny”
- czyli dzieci do lat 4 w towarzystwie rodzica/opiekuna. Następnie rywalizowali ze sobą sportowcy
w kategorii Open, którzy mieli do pokonania
dystans ponad 4 km. Ta konkurencja cieszyła się
największą frekwencją, co bardzo cieszy.
Oto wyniki zmagań biegowych:
Bieg rodzinny dziewczynki do lat 4:
1.Karolina Ługowska, 2. Lena Walasek,
3. Alicja Komorowska

Bieg rodzinny chłopcy do lat 4:
1. Antoni Mroczek, 2. Kuba Lewandowski
Dziewczynki 5-6 lat:
1. Karolina Chachlińska, 2. Wiktoria Gawin,
3. Natalia Łazarska
Chłopcy 5-6 lat:
1. Oskar Kąkol, 2. Franciszek Gdanowski,
3. Krzysztof Walczak
Dziewczynki 7-8 lat: 1. Amelia Kąkol
Chłopcy 7-8 lat:
1. Miłosz Piskorz, 2. Mateusz Siporski,
3. Dominik Parol
Dziewczynki 9-10 lat:
1. Julia Siporska, 2. Jagoda Komorowska,
3. Oliwia Kąkol
Chłopcy 9-10 lat: 1. Jakub Mazaj
Dziewczyny 11-12 lat:
1. Agata Gałązka, 2. Kamila Chachlińska,
3. Sylwia Suchocka
Chłopcy 11-12 lat:
1. Piotr Ługowski, 2. Kuba Świerczyński
Gimnazjum dziewczyny: 1. Laura Piskorz
Gimnazjum chłopcy:
1. Michał Laskus, 2. Krzysztof Steczek
OPEN Kobiety:
1. Joanna Berdyńska, 2. Marta Kąkol,
3. Aneta Mejka
OPEN Mężczyźni:
1. Rafał Wtulich, 2. Adam Siporski,
3. Nobert Świerczyński
Nordic Walking:
1. Marzena Berdyńska, 2. Renata Berdyńska,
3. Sylwia Berdyńska
Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Dębe Wielkie

STOWARZYSZENIE SPORT 4KIDS – KLUB SPORTOWY JEDENASTKA

Posługując się żargonem piłkarskim za nami
pierwsza połowa roku 2017. Stowarzyszenie
Sport 4Kids nie zwalnia tempa i realizuje zakładane cele na ten okres. Najważniejszym z nich to

udział zawodników z Klubu
Sportowego JEDENASTKA
w lidze OZPN Siedlce dla
dzieci z roczników 2008/2009.
Po czterech emocjonujących
turniejach nasza drużyna zajmuje drugie miejsce w swojej
grupie (na pięć zespołów)
i przy odrobinie szczęścia
i dobrej gry może w ostatniej kolejce stać się liderem
grupy. Walka o wysoką
lokatę pokazuje właściwy
rozwój zawodników co jest dobrym prognostykiem na przyszłe sezony. Powiększa się również
liczba aktywnych zawodników naszego klubu.
Na koniec maja liczba graczy wynosi 60 osób,
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a to nie koniec ponieważ zainteresowanie naszą
ofertą wyraża coraz więcej najmłodszych dzieci
z naszej okolicy. Nie rezygnujemy również z organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy i powiatu. 18 czerwca
na boisku wielofunkcyjnym w Rudzie odbył się
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży – Futbol na TAK. Impreza została wsparta
ze środków Powiatu Mińskiego, a udział w niej
wzięło ok. 150 dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Stowarzyszenie jest również
w trakcie przygotowań do pierwszego obozu
sportowego dla naszych zawodników z roczników 2006/2007/2008/2009 oraz do półkolonii
dla dzieci z roczników 2010/2011. W zorganizowanym wypoczynku w wakacje weźmie udział
ok. 40 dzieci z terenu naszej Gminy. Staramy się

Krzysztofowi Kalinowskiemu i Radzie Gminy za dofinansowanie biegu i wspieranie inicjatyw ASW oraz
Dyrektorowi GOSiR Dębe Wielkie Rafałowi Wtulichowi za pomoc w organizacji. Doceniamy wkład
organizatorów Akademii Sztuk Walki – Dawida
Matwieja, Moniki Wtulich, Mariusza Steczka, Ewy
Sobieraj oraz wolontariuszom za sprawne przeprowadzenie imprezy. Wszystkim zawodnikom
serdecznie gratulujemy, bo każdy, kto wystartował
jest zwycięzcą. Już zapraszamy „Biegaczy” na bieg
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie który odbędzie
się 25 czerwca podczas Święta Gminy.
NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Wielokrotna Mistrzyni Polski, Europy i Świata
Monika Wtulich II Dan oraz wielokrotny Mistrz Polski, Europy oraz Wicemistrz Świata Dawid Matwiej
VI Dan stoczyli niedawno 27.05.2017 roku chyba
najtrudniejszą walkę w swojej sportowej karierze. Przeciwnikiem Dawida w tym niecodziennym
„kumite” była Monika, która nie czuła tremy przed
swym lubym i nie pozwoliła się okręcić przed ołtarzem. Zdesperowany Mistrz walczył jak mógł, ale
stwierdziwszy, że nie ma tym razem szans wykonał unik w prawo ku Monice. Manewr ten został
jednogłośnie uznany przez klubowych przyjaciół z Akademii Sztuk Walki za remis. Małżeństwo
to sztuka kompromisu. Nie śmiemy dochodzić
czy w parę godzin później odbyła się dogrywka
(do pierwszego celnego trafienia). Tak czy owak
życzymy nowożeńcom szczęśliwego, harmonijnego pożycia.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!
Taekwon!!! Akademia Sztuk Walki.

również w sposób aktywny spędzać czas wolny
od szkoły czy pracy czego przykładem jest zorganizowanie wyjazdu na stadion Legii Warszawa
gdzie to stołeczna drużyna w dniu 14 maja
podejmowała zespół z Niecieczy. Dzięki uprzejmości Radnego Powiatu Mińskiego Pana Piotra
Wieczorka na mecz wybrała się grupa 33 dzieci
i rodziców z naszego klubu, mieszkańców gminy
Dębe Wielkie. Dla wielu był to pierwszy raz na tak
dużym stadionie a wynik 6:1 dla Legii był zwieńczeniem tego wspaniałego wieczoru. W drugiej
połowie roku planujemy dalej realizować nasze
cele o czym będziemy informować na łamach
Biuletynu.
Marta Kowalczyk
Prezes Sport 4Kids

SPORT

PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ SIATKARSKI
O PUCHAR DYREKTORA GOSIR DĘBE WIELKIE

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Majowa aura rozpieszcza nas wyjątkową
kapryśnością. Jednak gmina Dębe Wielkie
postarała się, by rozgrzać atmosferę i zapewnić
w zimny, długi weekend majowy nie lada atrakcje. W rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego.
Warto wspomnieć, że inicjatorem tego sportowego wydarzenia kilka lat temu był obecny Wójt
Krzysztof Kalinowski a w tym roku po raz pierwszy organizatorem tego sportowego wydarzenia
był GOSiR Dębe Wielkie.
Blisko czterdziestu tenisistów z terenu naszej
gminy wzięło udział w tegorocznej jego edycji.
Zawodnicy rywalizowali w pięciu kategoriach.
Nad poprawnym przebiegiem rozgrywek
czuwała Katarzyna Gańko- sędzia główny zawodów. Na zdobywców pierwszych trzech miejsc
w każdej z nich czekały pamiątkowe puchary
oraz dyplomy. Ponadto najmłodsi uczestnicy
rozgrywek (dzieci ze Szkół Podstawowych
z kl. I-III) , za trud i sportową walkę nagrodzeni
zostali pamiątkowymi medalami. Tytuł najmłodszego zawodnika turnieju przypadł 8-letniemu
Kamilowi Maciołkowi a zaszczytnym mianem
najbardziej doświadczonego zawodnika tenisowych rozgrywek okrzyknięty został p. Marek
Pałdyna.
Trofea zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Dębe
Wielkie p. Krzysztof Kalinowski wraz z Dyrektorem GOSiR, Rafałem Wtulichem.
Poniżej publikujemy wyniki zawodów:
I. DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KL. I-III
1. Kowalski Daniel, 2. Wojnar Kajetan
3. Kowalski Krzysztof
II. CHŁOPCY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KL. IV-VI

1. Kowalski Michał, 2. Ostrowski Szymon
3. Konowrocki Piotr
III. DZIEWCZĘTA ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

1. Przybysz Natalia, 2. Klaudia Jadczak
3. Przybysz Aleksandra
IV. CHŁOPCY Z GIMNAZJUM
1. Bątruk Krzysztof , 2. Gniado Piotr
3. Magdziak Hubert
V. OPEN
1. Bątruk Paweł , 2. Wolski Wojciech
3. Bątruk Krzysztof
Już 23 września czeka kolejna odsłona Powiatowego Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym.
Tych, którzy czują niedosyt po ostatniej- serdecznie zapraszamy. Zbierajcie siły!
Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

PIERWSZY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
Grupa taneczna składająca
się z dzieci uczęszczających
na zajęcia do szkoły w Górkach,
zdobyła II miejsce w kategorii
mini mini dzieci, lepsi od nich
byli tylko tancerze z Dębego.
Grupa „Quatro” z Dębego
Wielkiego stanęła na najwyż-

14 maja 2017 w hali w sportowej w Dębem
Wielkim odbył się Pierwszy Turniej Tańca Nowoczesnego. Impreza zorganizowana została przez
studio taneczne Flash Dance oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Przyciągnęła wielu uczestników. Turniej krótkim
przemówieniem otworzył Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich oraz główny choreograf
taneczny w studiu Flash Dance – p. Agnieszka
Jurkowska. Mimo, iż zbiegła się z sezonem
komunijnym, iście tropikalną pogodą za oknem,
frekwencja dopisała. Publiczność szczelnie
wypełniła trybuny dębskiej hali, mocno trzymając kciuki za swoich tancerzy i podziwiając ich
taneczne talenty. W szranki stanęły dzieci uczęszczające na zajęcia w Dębem Wielkim, Górkach,
Halinowie, oraz Rembertowie. We wspólnej
rywalizacji udział wzięło zaprzyjaźnione studio
tańca „Skorp”, a także grupy dzieci, które dojechały do nas z Raciąża, Płońska, oraz Czosnowa.
Co roku integrujemy nasze dwa studia tańca
i naszych tancerzy na obozach letnich, dzieci
w nich uczestniczące zawiązują przyjaźnie i spotykają się na wyjazdach lub turniejach.

20 maja 2017 ten dzień na długo pozostanie
w pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali
się wziąć udział w pierwszym Powiatowym Turnieju Siatkarskim o Puchar Dyrektora GOSiR
Dębe Wielkie. Mimo iście tropikalnych warunków
pogodowych, w sobotnich rozgrywkach udział
wzięło 10 zespołów z różnych zakątków naszego
powiatu: m.in.: z Halinowa, Janowa, Mińska
Mazowieckiego, Dobrego oraz aż 4 zespoły składające z mieszkańców Gminy Dębe Wielkie.
Do udziału w rozgrywkach uprawnieni byli
mieszkańcy powiatu mińskiego, amatorzy,
którzy ukończyli piętnasty rok życia. Koordynatorem oraz pomysłodawcą tych sportowych
zawodów, był Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich,
który krótkim przemówieniem otworzył turniej.
Rozgrywki odbywały się na dwóch boiskach.
Sędziowie Ryszard Wolski oraz Maciej Pukianiec
kontrolowali przebieg gry na każdym z boisk.
Poziom rozgrywek pozytywnie zaskoczył organizatorów. Mecze były wyrównane, o wyniku
często przesądzały pojedyncze punkty.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały
pamiątkowe medale oraz puchary ufundowane
przez Dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto
organizatorzy przyznali kilka nagród indywidualnych. Najmłodszym zawodnikiem turnieju (który
grał w każdym turniejowym meczu) został pięt-

nastoletni Sebastian Linde (uczeń Z.S. w Dębem
Wielkim) z Dream Team. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem turnieju został Paweł Świątek
(1957r.) z drużyny Janów Mechanik. Tytuł najlepszej zawodniczki sobotnich rozgrywek przypadł
Oli Smudze z ekipy Gumisiów. Najlepszym
zawodnikiem został Wojciech Brzozowski z drużyny z Halinowa.
W klasyfikacji generalnej tegorocznego turnieju,
tuż za podium znalazł się zespół gospodarzy
„Liski Rabusie” z kapitanem Patrykiem Piwkiem,
na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy „Juveni” z Dobrego, przed nimi zawodnicy
„Mirabelki Team” z Mińska Mazowieckiego,
którzy musieli uznać wyższość „Akademików”
z Halinowa.
Tych, którzy z niecierpliwością wyczekują,
rewanżu zapraszamy już teraz do udziału w turniejach piłki plażowej , które na przełomie lipca
i sierpnia odbędą się w Dębem Wielkim.
Tymczasem 25 czerwca 2017 zmieniamy dyscyplinę, wszystkich sympatyków biegania
zapraszamy do udziału w Biegu o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie. Jedno jest pewne, będzie
się działo…
Rafał Wtulich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim

szym stopniu podium w grupach juniorskich,
ponadto nasi tancerze wzięli udział w konkurencji solo Disco Dance i tu również wywalczyli
miejsce na podium. Wszystkie zespoły nagrodzono pamiątkowymi pucharami i medalami,
które wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną
edycję tanecznego show, które już za rok.
Studio tańca Flash Dance już od kilku lat aktywnie działała przy szkole w Dębem Wielkim,
w Górkach, Halinowie i Rembertowie, od najmłodszych lat ucząc dzieci tanecznego fachu.
Cieszy się niezmiernie niegasnącym zainteresowaniem, co pokazuje, że Dębianie ( i nie
tylko!) taniec mają we krwi. Bo przecież tańczyć
(podobnie jak śpiewać) każdy może…;-)
Agnieszka Jurkowska
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

GIMNAZJUM GMINNE IM. BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W DĘBEM WIELKIM

Wielkimi krokami zbliża się już zakończenie
roku szkolnego 2016/2017, więc przyszedł czas
na przekazanie informacji na temat wydarzeń,
które miały miejsce w naszym gimnazjum. Czekamy cierpliwie na wyniki egzaminu, uczniowie
trenują kroki poloneza pod czujnym okiem p. D.
Późnieckiej, przygotowujemy się do uroczystego
pożegnania absolwentów. Maj to także miesiąc prezentacji projektów edukacyjnych, które
uczniowie mają obowiązek zaliczyć jeden raz
podczas nauki w gimnazjum. W związku z tym
dla drugoklasistów był to czas gorących przygotowań, a dla pozostałych uczniów możliwość
obejrzenia ciekawych prezentacji, inscenizacji
z zakresu różnych dziedzin. Mieliśmy więc, m.in.
„Sąd nad promieniotwórczością”, „Niemieckie
wynalazki”, „Kulinarną podróż po Wielkiej Brytanii”, „Czerpać radość z pomagania- wolontariat”,
„Problem dopingu w sporcie” i wiele innych.

15. ROCZNICĘ NADANIA GIMNAZJUM IMIENIA
BOHATERÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO
I WRĘCZENIA SZTANDARU
2 czerwca obchodziliśmy 15. rocznicę nadania
gimnazjum imienia Bohaterów Powstania Listopadowego i wręczenia sztandaru, która miała
miejsce 1 czerwca 2002r. Brały w nich udział
poczty sztandarowe placówek wchodzących
w skład Zespołu Szkół w Dębem Wielkim oraz
dyrektor- p. Krzysztof Rek i wicedyrektorzy- p.
Agnieszka Wojda i p. Olga Laskowska, a także
cała społeczność Gimnazjum. Z powodu tego
„kryształowego święta” społeczność szkolnauczniowie, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
administracji i obsługi zgromadzili się w hali
sportowej, by obejrzeć wzruszającą prezentację
multimedialną zawierającą zdjęcia, które ilustrowały widzom najciekawsze momenty z życia
szkoły, przybliżające jej tradycje i obrzędowość,
nasze sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, ilustrujące cykliczne imprezy odbywające
się tradycyjnie w gimnazjum. Wspominaliśmy
tych wszystkich, bez których to by się nie udało.
Z tej szczególnej okazji głos zabrał także p.
dyrektor Krzysztof Rek, dziękując zwłaszcza
pracownikom zatrudnionym od początku istnienia, tj. p. M. Bedyńskiej, p. J. Kościuch, p. B.
Piraszewskiej, p. J. Witkowskiej, p. A. Urbaniak
i p. P. Adamcowi. Uroczystość została połączona
z Gimnazjadą- szkolnymi zawodami sportowymi, gdzie uczniowie wraz z wychowawcami
rywalizowali w różnych dyscyplinach oraz konkurencjach „na wesoło”.
SUKCESY W KONKURSACH
Tym razem zaczynamy od miłej informacji o sukcesach w Integracyjnym Konkursie
Powiatowym „Ziemia Mińska słowem, pędzlem i światłem malowana” zorganizowanym
w tym roku pod hasłem „Sacrum Ziemi Mińskiej”.
Wręczeniu nagród w dwóch kategoriach- fotograficznej i plastycznej towarzyszyły zmagania
krasomówców. Naszą szkołę reprezentowały:
Klaudia Jadczak ucz. kl. IIIb, która przedstawiła
gawędę inspirowaną kapliczką we wsi Ostrów
Kania „Paweł Bitschan senior i Paweł Bitschan
junior, czyli sacrum i profanum w Dębem i Warszawie” oraz Wioleta Walesiak ucz. kl. IIIa z oracją
pt. „Historia kościoła w Dębem Wielkim”. Oto
wyniki: w kategorii praca plastyczna: Izabela
Malka kl. IIa- II MIEJSCE (opiekun- p. S. Szymczak), w kategorii fotografia: Weronika Luba kl.
IIa- WYRÓŻNIENIE (opiekun: p. S. Szymczak),
w kategorii wystąpienie krasomówcze: Klaudia Jadczak kl. IIIb- I MIEJSCE (opiekun: p. M.
Pilarska), Wioleta Walesiak kl. IIIa – DYPLOM ZA
UDZIAŁ (opiekun: p. B. Piraszewska). Jest nam
bardzo miło, że talent i wkład pracy naszych
gimnazjalistek został dostrzeżony przez jury,
bo w każdej kategorii wręczono im nagrodę!
PROJEKT „CAFÉ LITERACKA”

Projekt „Café Literacka”, czyli literatura od
kuchni. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia
naszego bloga dostępnego pod adresem www.
cafeliteracka.wordpress.com
skierowanego
do miłośników literatury (ale nie tylko książek
kucharskich) oraz pysznych dań! Jego twórcami
są uczniowie, którzy wraz z nauczycielami chcą,
by czytelnicy mogli zgłębić biografie słynnych
twórców, poznając ciekawostki dotyczące ich
zainteresowań, w tym także preferencji kulinarnych. Świat literatury to także opisy fantastycznie
przygotowanych dań, a autorzy je tak skonstruowali, że wręcz nie powinno się ich czytać, będąc
głodnym, bo to przecież zaklęte w słowa aromaty, kształty i kolory… Pisanie współcześnie
o jedzeniu i o twórcach literatury wydaje nam
się zwyczajne i oczywiste… Ale prawda jest taka,
że dopiero w XX wieku bardzo zmieniło się podejście do tej kwestii. Podsumowując …Zgłębiać
„suchych” faktów czy „wkuwać” ogromnej liczby
dat nie lubią nawet sami pedagodzy, więc zapraszamy do Café Literackiej w naszą „kulinarną
podróż”… Chcemy, by było ciekawie, inspirująco, ale przede wszystkim… smacznie, by tu
chętnie zaglądano i samodzielnie odkrywano
tajemnice z życia znanych osób oraz próbowano
przyrządzać potrawy. Potrawy wykonali uczniowie, a opiekunkami projektu są: p. M. Pilarska, p.
A. Sadowska, p. A. Czarnocka (obsługa informatyczna), wspiera go także p. D. Późniecka, która
przygotowała program artystyczny związany
z organizacją kolejnej już kawiarenki, tym razem
pod nazwą: Café Literacka.

WYCIECZKI
Centrum Pieniądza przy Narodowym Banku
Polskim to miejsce niezwykłe, miejsce, gdzie promuje się edukację ekonomiczną. Z tego powodu
4 maja udała się tam klasa IIb pod opieką p. M.
Pilarskiej i p. A. Sadowskiej. Pieniądz jest centralnym punktem każdej części wystawy- zwiedzanie
zaczyna się od jego narodzin i poznania pierwszych jego form, poprzez spotkanie z pieniądzem
monetarnym, a na zakończenie z wirtualnym.
Nie mogło nas zabraknąć w salach poświęconych starożytności i średniowieczu, w gabinecie
numizmatyka- tu prezentowane są unikalne
eksponaty czy laboratorium autentyczności,
gdzie mogliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób
są zabezpieczane banknoty polskie. Chyba najwięcej emocji wzbudziło jednak zejście do
skarbca, uczniowie próbowali podnieść dwunastokilogramową sztabę złota i wykonywali sobie
pamiątkowe zdjęcia czy wizyta w sali, gdzie
mogli zobaczyć 1 milion złotych w banknotach.
Duże zdziwienie można było także zauważyć
na twarzach uczniów, gdy widzieli jedną z pierwszych „monet”, a mianowicie ważący ponad 20
kg platmynt!
8 maja wyruszyliśmy do Warszawy. Uczniowie pod opieką p. M. Bedyńskiej (organizatorki
wyjazdu), p. B. Piraszewskiej i p. M. Pilarskiej
brali udział w wyjeździe, w programie którego
znalazło się zwiedzanie z przewodnikiem Krakowskiego Przedmieścia. Pani przewodnik
zwróciła uwagę na najciekawsze pomniki,
zabytki architektury sakralnej czy miejsca związane z kulturą polska i edukacją. Następnie
„żacy” z klasy IIa i IIb brali udział w lekcji muzealnej dotyczącej obiadów czwartkowych, która
odbyła się w gościnnych salach Zamku Królewskiego. Było to świetne uzupełnienie wiedzy
zdobytej podczas lekcji języka polskiego i historii, gdzie omawia się literaturę oświecenia oraz
kulturę epoki stanisławowskiej.
10 maja grupa uczniów z klas II i III pojechała
do Wołomina, aby uczestniczyć w kolejnej „Lekcji w kinie”. Tym razem gimnazjaliści poznawali
„ABC mediów”, mieli okazję zapoznać się z historią środków masowego przekazu, ich rodzajami
oraz przekonać się, jak wpłynęły one na rzeczywistość, stając się jednocześnie skutecznym
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narzędziem
manipulacji. Dowiedzieli się
także, czym jest globalna wioska, a także
odkryli, w jaki sposób
poszukiwać rzetelnych
informacji w mediach.
Uwieńczeniem spotkania była projekcja filmu
„ Bandslam” – czyli „inteligentne młodzieżowe
kino ze sporą dawką
humoru i dobrej muzyki”.
Z kolei od piątku 26 maja
do niedzieli 28 maja 39
uczniów z naszego gimnazjum
przebywało
na wycieczce zorganizowanej przez Samorząd
Uczniowski w ośrodku
Pod Lipami w Lidzbarku
Welskim. Gimnazjaliści
podzieleni na 3 grupy
uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, a atrakcji było naprawdę
wiele. Na chętnych czekał park linowy, strzelanie do celu- paint ball oraz z łuku i wiatrówki,
walki rycerskie, jazda na quadach i segwayu,
udział w grach i zabawach integracyjnych, mecze
w piłkę nożną, siatkówkę plażową i koszykówkę,
tenisa ziemnego i stołowego oraz badmintona.
Nie mogło zabraknąć spacerów nad piękne
Jezioro Lidzbarskie, dyskoteki oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek. Zajęciom sprzyjała piękna
i słoneczna pogoda. Szczególne podziękowania
należą się Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie tego wyjazdu oraz nauczycielom
opiekującym się młodzieżą: p. J. Kościuch, p. A.
Jankowskiemu, p. A. Mice- Orłowskiej, p. R. Szumowskiemu.

SPORT
Za nami już XVI Pokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej. W tym roku po bardzo zaciętych meczach
wywalczyliśmy drugie miejsce, a do pierwszego
zabrakło tylko jednego punktu. Gratulujemy
naszej drużynie w składzie: Aleksandra Sasin
kl. IIIc, Wioleta Walesiak kl. IIIa, Patrycja Nowak
IIIb, Kinga Całun kl. IId, Karolina Wawer kl. IId,
Maria Kapusta kl. Ia, Paulina Reda kl. Ia oraz trenerkom: p. S. Potapczuk i p. A. Mice - Orłowskiej.
Szczególne podziękowania należą się ponadto p.
Monice Walesiak, która dzielnie wspierała dziewczyny na boisku.
11 maja odbył się już po raz kolejny zainicjowany
przez p. Sylwię Potapczuk Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora Gimnazjum. W rywalizacji
wzięły udział drużyny: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, Gimnazjum z Jakubowa, Gimnazjum
Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim oraz reprezentacja naszej szkoły w składzie: Aleksandra
Sasin kl. IIIc, Wioleta Walesiak kl. IIIa, Patrycja
Nowak kl. IIIb, Kinga Całun kl. IId, Karolina Wawer
kl. IIIb, Klaudia Góralska kl. IIIb, Maria Kapusta kl.
Ia, Paulina Reda kl. Ia, Michał Szczygielski kl. IIc,
Krystian Czerwiński kl. IIc, Sebastian Linde kl. IIc,
Bartłomiej Wieczorek kl. IIc, Krzysztof Pasik kl. IIc.
W tym roku rywalizacja była na bardzo wysokim,
poziomie prawie wszystkie mecze rozstrzygnięto
w tie breaku. Oto wyniki rozgrywek: I miejsce
Gimnazjum Miejskie nr 3 z Mińska Mazowieckiego, II miejsce Gimnazjum Gminne w Dębem
Wielkim, III miejsce Gimnazjum nr 2 z Sulejówka,
IV miejsce Gimnazjum z Jakubowa. Statuetkę dla
najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała Wioleta Walesiak.
Dnia 15 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w Lekkoatletyce, gdzie naszą szkołę reprezentowało ponad 60 uczniów. Aż 18 osób zdobyło
medale w konkurencjach indywidualnych i 4
medale w biegach sztafetowych, i te osoby awansowały do etapu regionalnego. Mamy się czym

pochwalić: bieg na 100m: Lena Jackiewicz kl. IIa- II
miejsce, Gabriel Ajdacki kl. IIIc- II miejsce, Maksymilian Duczek kl. IIb- II miejsce, Kamila Kopacz kl.
IIId- III miejsce; bieg na 400m: Norbert Świerczyński kl. IIIc- III miejsce; skok w dal: Aleksandra Sasin
kl. IIIc- III miejsce, Maksymilian Lisiewski kl. Ib- II
miejsce; pchnięcie kulą: Krzysztof Pasik kl. IIc,
Jakub Paska kl. IIId- III miejsce; skok wzwyż: Karolina Wawer kl. IId- I miejsce, Michał Szczygielski kl.
IIc- I miejsce; sztafeta 4x 100m w składzie: Wioleta
Walesiak, Aleksandra Jaworowska, Aleksandra Sasin, Julia Saganowska- I miejsce, Gabriel
Ajdacki, Oskar Wojdyga, Jakub Szczepek, Norbert
Świerczyński - I miejsce; Karolina Wawer, Lena
Jackowicz, Natalia Świątek, Wiktoria PiotrkowiczIII miejsce; Dawid Chojecki, Adam Derzakowski,
Maksymilian Duczek, Michał Laskus- III miejsce.
Zawodnikami opiekowały się p. A. Mika- Orłowska
i p. S. Potapczuk.
Dnia 23 maja podczas Międzypowiatowych Indywidualnych Zawodów Lekkoatletycznych nasi
uczniowie reprezentowali także bardzo wysoki
poziom sportowy. Przywieźliśmy ze sobą złote
medale: Karolina Wawer - skok wzwyż, Aleksandra
Sasin - skok w dal, medal srebrny: Gabriel Ajdacki
– bieg na 100m, medale brązowe: sztafeta 4x 100
m dziewczyn klas III w składzie: Wioleta Walesiak,
Aleksandra Jaworowska, Aleksandra Sasin, Julia
Saganowska oraz Wioleta Walesiak w skoku w dal.
Możemy się pochwalić tym, że Aleksandra Sasin,
Gabriel Ajdacki i Karolina Wawer reprezentować
nas będą podczas etapu regionalnego, co jest bardzo dużym sukcesem.
Chcielibyśmy także pochwalić się sukcesami
Katarzyny Mazurowskiej, uczennicy klasy IIa,
która od 11 lat ćwiczy taekwon-do w Akademii
Sztuk Walki. W poprzednie wakacje startowała
w Mistrzostwach Europy Taekwon-do ITF, które
miały miejsce w Strzegomiu. Wygrała, zostając
dwukrotną złotą medalistką: w walkach light-contact i technikach specjalnych. Ostatni start
na Mistrzostwach Polski, również w tym mieście, przyniósł jej kolejne złote medale w ww.
kategoriach. Jednak te zawody były szczególne,
gdyż mistrz Wojciech Dolny rozdał oficjalne
powołania na zawody najwyższej rangi, w jakich
otrzymało możliwość startu 9 osób z klubu.
Kasia będzie reprezentować Polskę na Open
World Championships HQ Korea Taekwon-do
ITF, czyli Mistrzostwach Świata. Odbędą się one
w Holandii w dniach 27 września- 1 października
bieżącego roku w mieście Barnenveld. Aktualnie Kasia dużo ćwiczy i jest pewna, że przywiezie
do Polski wiele medali, za co wszyscy trzymamy
mocno kciuki.
Zebrała i opracowała: Marlena Pilarska.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM PAŁASZEM
23 kwietnia uczniowie klas trzecich na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli
w spotkaniu autorskim z panem Marcinem
Pałaszem, autorem słuchowisk oraz książek dla
dzieci i młodzieży. Autor w bardzo ciekawy sposób opowiadał o tym jak przez przypadek został
pisarzem. Najnowsze opowieści pana Marcina
przedstawiają historie psa Elfa, którego kilka
lat temu adoptował ze schroniska w Halinowie
i który jest teraz jego największym przyjacielem.
Dotychczas powstało 5 książek o Elfie (ELF- ang.
Extraordinary Life Form - Bardzo Niezwykła
Forma Życia). Autor przybliżył nam fabułę niektórych ze swoich książek, a także zdradził wiele
zabawnych historii ze swojego życia. Spotkanie
przebiegało w sympatycznej i miłej atmosferze. Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli
możliwość otrzymania dedykacji z autografem
w zakupionych książkach i pamiętnikach.
TYDZIEŃ ZIEMI
Od 24 do 28 kwietnia obchodziliśmy Tydzień
Ziemi. W tym czasie uczniowie naszej szkoły
dowiedzieli się, dlaczego tak ważne jest dbanie o czystość naszego otoczenia i środowiska.
Nasi podopieczni brali udział w różnego rodzaju
zadaniach – jednym z nich było przyniesienie
sadzonek pelargonii, które przepięknie ozdabiają teraz teren szkoły. Uczniowie każdego dnia
przychodzili ubrani w inne kolory – m.in. niebieski, który był symbolem życia organizmów
wodnych czy brązowy, który mówił o znaczeniu
segregacji odpadów. W czasie Tygodnia Ziemi
odbył się również V Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy. Zakończeniem obchodów był apel
przygotowany przez klasę VIb.
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole kolegów
i koleżanki z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół
Specjalnych w Ignacowie. Dzieci z tamtejszej
szkoły przyjechały do nas na zajęcia integracyjne
prowadzone przez panie Anetę Kośmider i Martę
Mularczyk. We wspólnej zabawie brali udział
także nasi uczniowie. Na wszystkich czekały
liczne atrakcje, m.in. zabawy ruchowe, ciekawe
prace plastyczne, tańce oraz słodki poczęstunek.
Wszyscy bawili się wyśmienicie, dzieci nawiązały
nowe znajomości, które być może przerodzą się
w trwalszą zażyłość.
4 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy Vb zaprezentowali bogaty repertuar wierszy, a chór szkolny pod kierownictwem
Pani Doroty Późnieckiej uświetnił uroczystość
patriotycznymi piosenkami. Całości dopełnił
piękny Polonez 3 Maja odtańczony przez gospodarzy akademii.
PIERWSZAKI NA WYCIECZCE
Tego samego dnia dzieci z klas pierwszych pojechały autokarem na wycieczkę do Warszawy
na radosną farmę nauki i zabawy Cztery Pory
Roku. Gospodarze farmy serdecznie nas powitali.
Zwiedzaliśmy zagrody ze zwierzętami: świnki,
owce, kozy, króliki, kury, koguty, perliczki, indyki.
Przez cały czas towarzyszył nam niezwykle przyjazny pies Czacza. Dowiedzieliśmy się, jak żyją
wszystkie zwierzęta na farmie, co jedzą, co piją,
na czym polega ich pielęgnacja. Dzieci mogły
je dotknąć, karmić, poznały ich imiona. Chętne
dzieci mogły pojeździć na osiodłanym kucyku.
Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach plastycznych, gdzie malowaliśmy drewniane zwierzątka.
W programie były konkursy, zagadki i zadania
grupowe. Nie zabrakło nam czasu na swobodne
zabawy. Duży plac zabaw, z mnóstwem atrakcji
takich jak: trampolina, górka z tarasem widokowym, różne huśtawki, boisko z bramkami, kolejka
linowa, piaskownica i stary traktor, zachęcał do
wspaniałej zabawy. Wszyscy byli bardzo aktywni
i radośni. Wyczerpani wycieczkowicze posilili się
ciepłą zupką pomidorową oraz kiełbaską z ogniska. To była fantastyczna wycieczka, podczas
której dzieci wiele się nauczyły, bawiąc się przy
tym znakomicie.

WARSZTATY MYDLARSKIE
11 maja odbyły się warsztaty mydlarskie. Uczestnicy warsztatów mieli okazję stworzyć własne,
niepowtarzalne mydełka. Dzieci miały do dyspozycji różne formy, takie jak róże, serca, motyle,
auta, gwiazdy, a nawet ludziki lego. Każde
dziecko tworzyło zapach oraz kolor swojego
mydła. W środku zatapialiśmy serca, muszle,
płatki kwiatów, listki, suszone owoce, przyprawy,
brokat i wiele innych. Było wesoło, pachnąco
i kolorowo.
26 maja dzieci z oddziału 0c wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowały program
artystyczny dla swoich kochanych rodziców.
W ten sposób przedszkolaki chciały podziękować za miłość, trud i troskę włożone w ich
wychowanie. Dzieci pięknie recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły, grały na instrumentach. Podczas uroczystości rodzice zostali
obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez
przedszkolaki mydełkami. Na koniec rodzice
wspólnie z dziećmi i wychowawczyniami mieli
okazję miło spędzić czas przy kawie, herbatce
i słodkim co nieco.
PRZEDSZKOLAKI NA SPORTOWO
30 maja o na terenie hali sportowej już po raz XV
spotkały się dzieci z oddziałów przedszkolnych
szkół z terenu gminy Dębe Wielkie, w łącznej liczbie 110 osób, aby spróbować swych sił
w zawodach, grach sportowych, nawiązać nowe
znajomości, a przede wszystkim wesoło i przyjemnie spędzić ten wyjątkowy dzień w gronie
rówieśników. Już od progu hali sportowej gości
witały sympatyczne postaci z Dysneyowskich
bajek - Kaczor Donald i Tygrysek. Z każdym
z radosnych przedszkolaków „przybijały piątkę”
i serdecznie witały zapraszając do wspólnej
wesołej zabawy. Imprezę uroczyście otworzyły
jej organizatorki, nauczycielki oddziałów przedszkolnych: p. E. Szafrankiewicz, p. E. Woźnica,
p. M. Dymek i p. P. Kieliszczyk oraz honorowi
goście: p. K. Kalinowski- Wójt Gminy Dębe
Wielkie oraz p. K. Rek– dyrektor Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim. Zaproszeni goście przywitali uczestników imprezy życząc, wesołej
zabawy i prawdziwych sportowych emocji. Rozgrzewką i wstępem do zawodów sportowych
było wspólne ślubowanie przedszkolaków, które
obiecały rywalizację opartą o zasady fair- play
i z uśmiechem naustach. Imprezę rozpoczęły
mecze piłki nożnej. 5-osobowe drużyny, każdej
klasy dopingowane przez swych kolegów, śmiało
ruszały do boju, potem zawodnicy pokonywaliurozmaicony tor przeszkód, sprawdzali swe siły
w przeciąganiu liny, w przenoszeniu piłeczki
pingpongowej na łyżce stołowej, w rzutach do
celu. Salwy śmiechu wywołały skoki w workach.
Nadzór sędziowski nad całością zawodów sprawowali uczniowie klasy VIb. Nie zabrakło także
występów wokalnych. Każda z drużyn przygotowała profesjonalny występ muzyczny. Dzieci
śpiewały piosenki z repertuaru swych ulubionych zespołów, towarzysząc sobie w czasie
śpiewu grą na instrumentach perkusyjnych.
Gromkie brawa widowni świadczyły o pełnym
sukcesie tych popisów. Po ciężkich i wyczerpujących bojach sportowych, przedszkolaki
regenerowały swe siły zajadając się słodkościami
przygotowanymi przez rodziców przedszkolaków ze szkoły w Dębem Wielkim. Całą imprezę
zakończono uhonorowaniem ambitnych,
małych sportowców, wręczeniem dyplomów
i medali oraz upominków dla każdego zespołuoddziału przedszkolnego, jak również dla
każdego małego sportowca sponsorowanych
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radę Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, oraz p.
Mariolę i Marcina Kubuj, firmę PIRO - AIR, której
właścicielami są p. A. Kacprzyk i p. J. Ślubowski.
Uśmiechnięte buzie, radosne oczy przedszkolaków świadczyły o udanej imprezie. Podkreślić
należy, ogromne zaangażowanie i wkład pracy
ze strony rodziców dzieci z klas „0” naszej szkoły.
To oni piekli ciasta, wspomagali organizatorki

swą pomocą w czasie trwania uroczystości.
Za wszystkie starania Rodzicom oraz sponsorom
składamy serdeczne podziękowania.
ZIELONA SZKOŁA
W dniach 31 maja – 03 czerwca pięćdziesięciu
uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Zielonej
Szkole pod magiczną nazwą Tajemniczy Dolny
Śląsk i Kotlina Kłodzka. Zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc jak Kopalnia Złota w Złotym Stoku.
Chwile dreszczyku emocji przeżyliśmy podczas
podziemnego spływu łodzią w jaskini słuchając
niesamowitych opowieści o ludziach związanych z historią tego miejsca. Spędziliśmy dwa
dni w Lądku Zdroju w przepięknych willach. Czas
wolny wypełniały nam zabawy na ogromnym
placu zabaw i boisku sportowym. Drugiego dnia
pobytu mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek
i dyskotekę, podczas której każda grupa przedstawiła przygotowany przez siebie program
artystyczny. Wszyscy uczestnicy mieli niesamowite pomysły. Niezaprzeczalnym zwycięzcą
został Igor Krupa. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy najciekawsze zabytki Wrocławia, z uwagą
słuchaliśmy opowiadania pani przewodnik.
Ostatniego dnia wybraliśmy się z wizytą do wrocławskiego ZOO, gdzie zobaczyliśmy jedyne
na świecie oceanarium poświęcone wyłącznie
faunie Afryki, która zrobiła na nas niesamowite
wrażenie. Pełni wrażeń i pięknych wspomnień
szczęśliwie wróciliśmy do domu.
Samorząd Uczniowski zorganizował wystawę
pod tytułem: Aktywnie przeciw Stereotypom.
Nasi uczniowie wcielili się w różne role- chcąc
pokazać znane stereotypy związane z narodami,
grupami zawodowymi, płciami i wybranymi
grupami społecznymi. Objaśniono „obrazowo”
- dosłownie jak funkcjonują i jak bardzo stygmatyzują dotknięte nimi osoby. Wystawę można
było obejrzeć w naszej szkole oraz na lokalnej
imprezie DębeNOCka.
KONKURSY
6 kwietnia odbył się Konkurs Krasomówczy
„Booktalking czyli książkomówienie”. Celem
konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych, zachęcenie
dzieci do sięgania po różnego typu literaturę
oraz kształtowanie umiejętności budowania
spójnej wypowiedzi zgodnie z zamierzoną intencją i z wykorzystaniem środków retorycznych.
Konkurs był świetną okazją do zaprezentowania
umiejętności autoprezentacji oraz pokonania
stresu związanego z publicznym wystąpieniem.
Komisja miała bardzo trudne zadanie, ale po długich obradach wyłoniła zwycięzców.
Klasy I-III: 1 miejsce – Piotr Nowak kl IIb, 2
miejsce – Maja Przywuska kl IIIb, 3 miejsce –
Dominika Krasnodębska kl IIIb, Igor Krupa kl IIIc.
Wyróżnienie: Julia Sójka kl. Ia, Zosia Proczek kl.
IIa. Klasy IV-VI: 1 miejsce – Michalina Woźnica kl.
VIa, 2 miejsce – Oliwia Szczepek kl. VIb.
25 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Powiatowym Konkursie Master of English
Grammar II w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Konkurs adresowany był do
uczniów klas 4-6. Franciszek Pudło reprezentował klasy IV, Mateusz Jóźwiak klasy V, Alicja
Walerczak klasy VI. Laureatem w kategorii klas V
okazał się Mateusz Jóźwiak, który zajął pierwsze
miejsce w powiecie mińskim. Na pamiątkę tego
miłego wydarzenia otrzymał dyplom i nagrodę
rzeczową.
8 maja grupa dzieci z oddziałów przedszkolnych Oa i Ob uczestnicząca w zajęciach kółka

teatralnego wyjechała do Mrozów, aby wziąć
udział w II etapie XI Wojewódzkiego Przeglądu
Artystycznego „Kulturomaniak”. Dzieci zaprezentowały humorystyczne przedstawienie „Dziadek,
stołek i rosołek”. Przedszkolaki pokonały tremę,
odważnie odegrały swoje role i dzielnie prezentowały naszą szkołę na forum teatralnym. Grupa
teatralna „Skrzaty” otrzymała wyróżnienie. Gratulacje dla najmłodszych artystów naszej Szkoły
są tym większe, że rywalizacja w tej kategorii
trwała dwa dni, a dzieci pracują w kole teatralnym dopiero od niedawna.
15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dębem Wielkim odbyły się eliminacje gminne
do XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci
im. Kornela Makuszyńskiego. Miło nam poinformować, że troje uczniów z naszej szkoły zostało
zwycięzcami eliminacji. Piotr Nowak z kl. IIb,
Alicja Janiszek z kl. IIIa i Michalina Woźnica z kl.
VIa reprezentowali naszą szkołę w przesłuchaniach eliminacji powiatowych, które odbyły się
26 maja w Mińsku Mazowieckim. Piotr Nowak
z klasy IIb zajął I miejsce podczas eliminacji
powiatowych. Gratulujemy Piotrkowi sukcesu
i życzymy równie dobrego występu podczas
finału w Siedlcach.
Mówi się, że kto zna języki obce, widzi wyraźniej
świat. Każdy język wyraża inny punkt widzenia
- i trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Nauka
języków obcych rozwija myślenie, wyobraźnię, rozszerza horyzonty myślowe, wzbogaca
język, wymaga systematyczności, cierpliwości,
wytrwałości.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
słownika angielsko-niemieckiego zawierającego hasła związane z Wielkanocą i wiosną. Jury
miało bardzo trudne zadanie – wybrać trzy prace,
które będą reprezentować naszą szkołę na etapie powiatowym. Po naradzie zdecydowano,
że prace Julii Jaczewskiej, Julii Kamińskiej z klasy
VIc i Michaliny Woźnicy z klasy VIa wygrały. Julia
Kamińska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.
4 maja dziewczynki z klas czwartych i piątych
startowały w Mistrzostwach Powiatu w Dwa
Ognie Usportowione. Emocji było naprawdę
wiele. Dziewczynki dały z siebie wszystko
i po ciężkich zmaganiach wygrały dwa mecze
z dużą przewagą punktową: 19:5 z drużyną
z Halinowa oraz 18:6 ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Wygrane dają nam awans do kolejnego
etapu. 8 maja chłopcy z naszej szkoły brali udział
w Powiatowych Mistrzostwach w Dwa Ognie
Usportowione. Startowały cztery drużyny: ze
Szkoły Podstawowej w Mrozach, Szkoły Podstawowej w Halinowie, Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mińsku Mazowieckim i Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. Mecze zostały
rozegrane w systemie każdy z każdym. Emocje były niesamowite. Drużyny szły łeb w łeb,
a różnice punktowe były niewielkie. Widownia
była zaskoczona tymi zawodami i nikt nie mógł
przewiedzieć kto wygra, bo punktacja cały czas
się zmieniała. Wszyscy oglądali mecz z zaciekawieniem oraz wspierali swoje drużyny. W dwóch
meczach mieliśmy przewagę: 19:13 Dębe Wielkie
– Mrozy, 13:11 Dębe Wielkie – Halinów, w jednym
meczu drużyna z SP nr 2 pokonała nas 20:16.
Dzięki wygranym przeszliśmy do kolejnego
etapu. HURRA!
Zebrała i opracowała: Elwira Budzyła.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

4 kwietnia 2017 r. z inicjatywy nauczycielki
języka angielskiego, p. Mirosławy Popławskiej
odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Głównym celem przedsięwzięcia
było motywowanie uczniów do nauki języka
angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
wzbogacanie umiejętności językowych oraz
promowanie aktywności twórczej uczniów.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy
IV-VI. Cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów i ogółem przystąpiło do niego
34 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, a osoby, które uzyskały I miejsce
otrzymały bilety do kina ufundowane przez
szkołę językową Smart Academy z Mińska
Mazowieckiego.
WSZECHNICA KOŚCIUSZKOWSKA
22 kwietnia br. delegacja naszej szkoły: Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz, Pani Danuta
Piotrkowicz i Poczet Sztandarowy w składzie:
Marta Siporska, Piotr Szuba i Mikołaj Roguski
uczestniczyła w uroczystych Obchodach Roku
Kościuszkowskiego: 200. Rocznicy śmierci
Tadeusza Kościuszki i 223. Rocznicy Insurekcji
Warszawskiej w 1794 r. Po wygłoszeniu przez
Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej
dr Leszka Krześniaka krótkiego rysu historycznego
poświęconego
Naczelnikowi
i wydarzeniom Insurekcji, złożono kwiaty
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy Wszechnicy Kościuszkowskiej
udali się do Muzeum Niepodległości, gdzie
wysłuchali ciekawych wystąpień dotyczących dziedzictwa myśli i czynów Tadeusza
Kościuszki i Insurekcji Warszawskiej oraz
ich wkładu do polskiej kultury politycznej.
Kwietniowej Wszechnicy Kościuszkowskiej
towarzyszyła wystawa obrazów z cyklu „Etos
Kościuszkowski” autorstwa artysty plastyka
Piotra Szałkowskiego – twórcy logo i mosiężnej płaskorzeźby Patrona naszej Szkoły.
POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MASTER OF ENGLISH GRAMMAR II
25 kwietnia br. troje uczniów naszej szkoły
wzięło udział w Powiatowym Konkursie Języka
Angielskiego Master of English Grammar II:
Aleksandra Ryżko (kl.IV), Milena Siatkowska
(kl.V) i Mikołaj Roguski (kl.VI). Celem konkursu
było doskonalenie umiejętności językowych
oraz budowanie motywacji do nauki języków
obcych. Opiekunem merytorycznym uczniów
była mgr Mirosława Popławska. Uczniowie
za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Serdecznie gratulujemy.
TANGRAM – METODY UCZENIA SIĘ
25 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty
dotyczące metod uczenia się. Prowadząca –
mgr Żaneta Wargocka na zajęciach z uczniami
klas II-VI przedstawiła zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację uwagi, rozwijających
wyobraźnię i pamięć, wskazała na skojarzenia oraz logiczne myślenie w procesie uczenia
się. Podkreśliła, że proces zapamiętywania jest
skorelowany z emocjami. Kształtowanie logicznego i twórczego myślenia wsparte zostało
układaniem klocków Tangram, które uczniowie otrzymali wraz z kompletem materiałów
do zastosowania w ćwiczeniach domowych.
OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA
28 kwietnia br. w przeddzień obchodów Konstytucji 3 Maja uczniowie klas

IV-VI przygotowali akademię pod kierunkiem p. M. Małopolskiej i p. M. Popławskiej.
W montażu słowno-muzycznym przypomnieli historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1791 roku – ustawę rządową, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga
Narodów oraz okoliczności trzech rozbiorów
Polski. Utwory literackie i pieśni m.in. Witaj
Majowa Jutrzenko, Rota, Jak długo w sercach naszych, Taki kraj stworzyły patriotyczny
nastrój. Delegacja uczniów zapaliła znicz przy
pomniku Wołyńskiej Brygady Kawalerii zaś
Poczet Sztandarowy wciągął flagę na maszt.
Była to piękna lekcja historii Polski pełna szacunku i miłości do Ojczyzny.
JUBILEUSZ 90-LECIA DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W DĘBEM WIELKIM
ORAZ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

7 maja br. delegacja naszej szkoły wraz
z Pocztem Sztandarowym wzięła udział
w Jubileuszu 90-Lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim oraz
obchodach Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., w której udział
wzięły Jednostki OSP Gminy Dębe Wielkie z:
Cyganki, Rudy, Górek, Jędrzejnika i Jubileuszowego Dębego Wielkiego. Następnie dokonano
wręczenia odznaczeń i podziękowań zasłużonym Druhnom i Druhom Strażakom oraz
Współpracownikom i Sympatykom OSP.
Nasza Szkoła otrzymała okolicznościową statuetkę św. Floriana za krzewienie pożarnictwa
wśród młodzieży szkolnej od Komendanta
Gminnego Pana Grzegorza Ostrowskiego.
Po przemówieniach zaproszonych Gości
i wręczeniu podziękowań Strażakom, dzieci ze
szkół podstawowych, w tym nasi uczniowie,
zaprezentowały krótkie programy artystyczne
dedykowane Rycerzom św. Floriana. Podziękowaliśmy Strażakom za bezinteresowną
pomoc drugiemu człowiekowi, hart ducha
i odwagę. Ci współcześni bohaterowie są dla
nas wzorem do naśladowania.
KONKURS „POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS”
W dniu 18 maja 2017 roku uczniowie naszej
szkoły, Mikołaj Roguski (kl. VI), Damian Foryś
(kl. V) i Jakub Roguski (kl. IV), wzięli udział
w VI Edycji Konkursu „Policjanci są wśród
nas” na szczeblu rejonowym. Konkurs ten
odbył się w Zespole Szkół przy ul. Siennickiej
17, w Mińsku Mazowieckim. Celem imprezy
było kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania zagrożeń
i właściwego reagowania w sytuacji ich występowania, promowanie czynnego wypoczynku
jako alternatywy spędzania czasu wolnego
oraz budowanie zaufania do funkcjonariuszy
służb porządku publicznego. Konkurs składał się z testu wiedzy zawierającego 20 pytań
i zadań oraz z testu sprawności fizycznej (bieg
między pachołkami, tor przeszkód). W rywalizacji wzięło 16 szkół z rejonu. Szkolnymi
Koordynatorami Konkursu były Panie: Monika
Małopolska i Karolina Buta.
CYGANKA W XIX EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
“25 LAT PSP – PROFESJONALNI,
SRAWNI I POMOCNI”
Jedenastu
Uczniów
naszej
Szkoły
po raz pierwszy wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 25 lat PSP
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– „Profesjonalni, Sprawni i Pomocni”, którego głównym zadaniem było przedstawienie
profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa
Straż Pożarna. Celem Konkursu było ukazanie strażaków-ratowników w szerokim
spektrum działań ratowniczo-gaśniczych,
promowanie wiedzy o bezpieczeństwie i zwrócenie uwagi na prawidłowe postępowanie
w sytuacjach zagrożenia życia. W przygotowywanych pracach pod uwagę brane były:
zgodność z tematem, poziom artystyczny,
jakość i staranność wykonania. W eliminacjach powiatowych prace dwóch Uczennic ze
SP w Cygance: Zuzanny Gańko (Oddział Przedszkolny) i Agaty Ostrowskiej (kl. III) zostały
zakwalifikowane do eliminacji szczebla
wojewódzkiego, w kategorii „I grupa autorzy w wieku od 6 do 9 lat”. Warto nadmienić,
że tylko pięć prac plastycznych w tej kategorii
wiekowej zostało przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie Komisja Konkursowa dokona
kolejnej oceny. Szkolnym Koordynatorem
Konkursu jest Pani Danuta Piotrkowicz.
DŁUGOSIODŁO Z WIZYTĄ W CYGANCE
3 i 4 czerwca gościliśmy trzydziestkę Uczniów
z Partnerskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki wraz z Dyrektorem Szkoły
Panią Urszulą Kmoch i Nauczycielami: Paniami
Marzeną i Justyną. Dzieci wzięły aktywny
udział w ciekawym programie integracyjno-profilaktycznym, zajęciach teatralnych,
artystycznych i robotyki. Wstępem do integracji dzieci z Cyganki i Długosio-dła był
marsz na orientację wraz z Młodzieżową Drużyną Ochotniczej Straży Pożarnej z Cyganki
pod przywództwem wielkiego społecznika
- Druha Mariusza Gańko. W godzinach wieczornych 60-osobową grupą udaliśmy się
do Dębego Wielkiego na koncert muzyczny
w wykonaniu młodych Artystów „Wszystkie dzieci nasze są“. Późną porą był grill
i zabawy sportowe. Obydwie nasze Szkoły
należą do Ogólnopolskiej Federacji Szkół
Kościuszkowskich, w ramach 2-dniowej integracji wypracowaliśmy wspólny program
edukacyjno-wychowawczy wokół Patrona
Szkoły.
FESTYN RODZINNY “Z PIRATAMI W ŚWIAT”
W CYGANCE
4 czerwca urządziliśmy huczną imprezę
piracką, czyli Festyn Rodzinny Z pira-

tami w świ-at. Na kilka godzin zacumowali
w Cygance zacni Goście wraz z Panem
Krzysztofem Kalinowskim Wójtem Gminy
Dębe Wielkie. Przyjaciele z Długosiodła
w strojach pirackich z Dyrektorem Urszulą
Kmoch wręczyli nam upominki oraz pracę
artystyczną wykonaną przez Absolwentkę
szkoły kościuszkowskiej. Krajobraz Długosiodła z podarowanego obrazu jest bliźniaczo
podobny do Cyganki, zatem mamy nie tylko
wspólnego Patrona, ale i podobnie piękny krajobraz.
W programie Festynu było przedstawienie w wykonaniu Teatru Szkolnego TABOR
Piraci, czyli rzecz o prawach dziecka, koncert
muzyczny Zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych
– Przez lądy i morza z piratami, występy
artystyczne uczniów klas I-VI i Oddziału
Przedszkolnego oraz koncert charytatywny
w wykonaniu Zespołu SERVUS. Spotkanie
było okazją do przedstawienia Nauczycieli,
którzy będa pracować w naszej Szkole od
nowego roku szkolnego. Atmosfera była bardzo rodzinna, dopisała pogoda, zaś piękne
występy dzieci były dla Rodziców, Dyrektora
Szkoły i Nauczycieli powodem do dumy. Te
chwile radości dzieci i dorosłych utrwalał
Redaktor Naczelny Co Słychać? Pan Zbigniew
Piątkowski, za co dziękujemy. Festynowi towarzyszyły ciekawe at-rakcje: basen z padlerami,
Euro Bunge, dmuchany zamek, mała karuzela z figurami i kucyki z Kucykowej Zagrody.
Były lody, grill, ciasta, popcorn i bajeczna wata
cukrowa w wykonaniu Pani Moniki Mróz naszej
nauczycielki języka angielskiego i muzyki.
Bardzo dziękujemy naszym Darczyńcom, bez
których organizacja biwaku integracyjno-profilaktycznego i Festynu Rodzinnego byłaby
niemożliwa: Pani Ewie Szulim Właścicielce
ZAJAZDU POD DĘBEM, Panu Dariuszowi
Gryzowi Właścicielowi DiGiCROSS.PL, Panu
Gustawowi Mus-zkietowi Przewodniczącemu
i Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwu
Beacie i Jackowi Okrzeja, Zespołowi Muzycznemu SERVUS, Piekarni ZA-LESIE, Panu
Sławomirowi Gromulskiemu i Panu Janowi
Komudzie. Serdecznie dziękujemy naszym
wspaniałym Druhom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cygance, Rodzicom, Sympatykom Szkoły i Mieszkańcom za udział i wsparcie
organizacyjne.
dr Monika Małopolska
nauczyciel SP w Cygance

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Już 5 czerwca! jak ten czas szybko płynie! Zgodnie
z wyliczeniami „największych miłośników nauki”,
do końca roku szkolnego pozostało już tylko 13
szkolnych dni. A trzynastka ma to do siebie, że dla
jednych jest szczęśliwa, dla innych niekoniecznie.
O tym ile za nami nikt nie mówi, bo minęły lotem
błyskawicy.
NOWY PLAC ZABAW
Teren wokół szkoły wypiękniał za sprawą wiosny i kolorowego oraz bardzo atrakcyjnego placu
zabaw. Nowe miejsce do zabawy zostało już udostępnione wszystkim uczniom. Przecięcia wstęgi
dokonali: Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy
Dębe Wielkie, Pani Dyrektor Małgorzata Rudnik oraz Weronika Miklasiewicz - reprezentantka
głównych zainteresowanych, czyli najmłodszych
dzieci. Ksiądz Bogusław Wnuk poświęcił plac,
życząc wszystkim bezpiecznej zabawy. Maluchy
z przedszkola oraz dzieci z klas I - III natychmiast
przystąpiły do sprawdzania, aby się przekonać czy
na pewno wszystko działa tak, jak powinno. Testy

Uroczyste przecięcie wstęgi

wypadły pomyślnie i plac tętni życiem.
Nie zapomnieliśmy o majowych świętach.
Szóstoklasiści przygotowali krótki występ przybliżający historię barw narodowych oraz okoliczności
uchwalenia Konstytucji 3 Maja; biel i czerwień królowały, przypominając o Święcie Flagi. 3 maja nasza
uczennica Maja Demianiuk wystąpiła w towarzystwie solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej
na scenie MSA w Mińsku Mazowieckim podczas
koncertu Pieśni Patriotycznych. Siedmioletnia Maja
Demianiuk zaśpiewała piosenkę „Dzień dobry biały
ptaku”. Publiczność doceniła siłę głosu i wdzięk
małej solistki gromkimi brawami.
DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Tradycją naszej szkoły są również obchody Dnia
Polskiej Niezapominajki. 15 maja dominował kolor
błękitny, a szkolne rabatki zapełniły się delikatnymi
kwiatuszkami z” żółtym oczkiem”. Na korytarzach
zostały wyeksponowane plakaty, które wpłynęły
na ogłoszony przez SU konkurs” Nie zapomnij
o....” Klasy II uczestniczyły w spotkaniu autorskim
z panią Melanią Kapelusz.
Wszyscy miłośnicy czytania
wzięli udział w akcji” Jak nie
czytam, jak czytam”
II SPOTKANIE HISTORYCZNE
W szkole odbyło się również II Spotkanie Historyczne
poświęcone historii naszej
Małej Ojczyzny. W miłej
atmosferze wszyscy poddali się czarowi wspomnień.
Uczniowie klasy piątej , podczas Gminnego Dnia Strażaka,
zaprezentowali pantonimę
ostrzegającą przed niewidzialnym zabójcą – czadem.
Miłośnicy tańca i skocznych

rytmów mogli się wybawić na dwóch dyskotekach
szkolnych. Wiele atrakcji dostarczył też Szkolny
Dzień Sportu, który tradycyjnie został zorganizowany 1 czerwca. Okazało się, że w naszej szkole
jest jeszcze wiele nieodkrytych sportowych talentów, gdyż wielu uczniów zdobyło medale, byli też
rekordziści, którzy opuszczali szkołę z kilkoma
medalami. Gdy inni brali udział w zmaganiach
sportowych, inni doskonale bawili się na piknikach
rodzinnych. Zostały zorganizowane klasowe uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca.
Odbyło się wiele ciekawych wyjazdów: na Farmę
Iluzji, do telewizji, na lotnisko, do Muzeum Wojska
Polskiego. Wkrótce klasy IV - VI wyjadą na Mazury,
a klasy III przeżyją niezwykłe przygody na zamku
w Mosznej.
KONKURSY, ZAWODY
Nie zawsze udawało się stanąć na podium, ale
zawsze nasi uczniowie znajdowali się w czołówce.
Za nami Omnibus, Konkurs Jednego Wiersza, Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego,
Powiatowy Konkurs Matematyczny, Konkurs
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Konkurs
Policjanci Są Wśród Nas, Archidiecezjalny Konkurs
Biblijny.
„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie
nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy
i jak” Tegorocznymi kwiatami matematycznymi są:
Łukasz Faliński - ucz. kl.IIb, - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”
w kategorii żaczek.
Piotr Seroczyński - ucz. kl.VI, - wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „
Kangur” w kategorii beniamin.
Jakub Mirosz - ucz. kl.VI, uczestnik finału Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas IV-VI
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego zakończył się wielkim sukcesem. Dwie uczennice naszej

szkoły zostały jego laureatkami. III miejsce w kategorii klas V zajęła Basia Piwo, natomiast III miejsce
w kategorii klas VI przypadło w udziale Wiktorii
Patynie.
SUKCESY SPORTOWE
W sobotę 6 maja 2017 r. drużyna dziewcząt z naszej
szkoły w składzie: Kamila Gryz ,Izabela Kobza, Małgorzata Kwasiborska, Maja Malesa, Malwina Linde
zajęła III miejsce w powiecie w 4-boju lekkoatletycznym.
25. 05. 2017 r. drużyna lekkoatletów z naszej szkoły
brała udział w Zawodach Lekkoatletycznych w Siedlcach, uczennica kl. VI Zyta Kocak zdobyła srebrny
medal w skoku w dal i otrzymała puchar dla „najlepszej zawodniczki’ za doskonały wynik - 4,54 cm.
Pani Bożena Wiącek dostała puchar dla‚nauczyciela najlepszej zawodniczki’
Dnia 26.05. 2017 r. uczniowie z naszej szkoły brali
udział w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Dyrektora S. P. nr 2 w Mińsku Maz.
Drużyna zajęła III miejsce .Kacper Laskus zdobył
złoty medal w skoku w dal. Małgorzata Kwasiborska zdobyła złoty medal w biegu na 200 m. Malwina
Linde zdobyła srebrny medal w biegu na 600 m.
Zyta Kocak zdobyła brązowy medal w skoku w dal.
Podczas II MISTRZOSTW POLSKI WSCHODNIEJ
W BRAZYLIJSKIM JIU JIUTSU Krzysztof Szeląg stanął na podium.
Przed nami wakacje. Życzymy wszystkim czytelnikom wspaniałych urlopów bez trosk i deszczu,
a naszym uczniom bezpiecznego wypoczynku
i regeneracji,nadwątlonych przez szkolny czas
wytężonej pracy, sił.
Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
Wielu już myśli o wakacjach, ale jeszcze trwa rok
szkolny i nasza szkoła pracuje pełną parą. Przed
nami jeszcze sporo przedsięwzięć.
W sobotę 3 czerwca 2017 r. zapraszamy rodziców
i dzieci na festyn rodzinny, który rozpocznie się
o godz. 10 i potrwa do godz. 14. W programie zaplanowaliśmy występy artystyczne klas I-III oraz IV-VI,
będzie pokaz grupy tanecznej Flash Dance, a także
występ dzieci trenujących karate kyokushin. W części piknikowej: loteria fantowa z nagrodą główną,
kiermasz książki, stoisko kosmetyczne (manicure),
malowanie twarzy, kawiarenka z pysznymi wypiekami, wata cukrowa, degustacja miodów i świeżych
skoków. Będzie można obejrzeć, rękodzieło artystyczne uczniów, wystawę prac i obrazów szkolnej
galerii małego twórcy Sztukotwory. Nie zabraknie
atrakcji sportowych, gier i zabaw.
Dlaczego nad Wisłą rośnie wierzba i kto z niej robił
buty? Po co do piernika dodaje się pieprz? Skąd
wiemy, że Kopernik złamał sobie nos? Odpowiedzi
na te pytania poznali uczestnicy wycieczki „Śladami rzeki Wisły”, która odbyła się 24 - 25 kwietnia.
W podróż w towarzystwie królowej polskich rzek
wyruszyły klasy III-VI pod opieką wychowawców. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili klasztor
w Czerwińsku, Muzeum Wisły w Wyszogrodzie,
Płock, a wieczorem odbyli spacer po Starym
Mieście w Toruniu. Drugiego dnia w toruńskim planetarium obejrzeli film poświęcony Kopernikowi

i Toruniowi za jego czasów, w pachnącym Muzeum
Żywego Piernika uczestniczyli w smakowitych
warsztatach, a następnie obejrzeli przykłady gotyckiej architektury sakralnej i fortyfikacje miasta.
Wycieczkę wsparła również Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
28 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty
apel, który upamiętnił rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klas IV - VI wystąpili
w inscenizacji przybliżającej młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej
polskiej konstytucji (pierwszej w Europie, drugiej
na świecie). Była to wspaniała okazja, by przypomnieć ważne fakty z historii Polski i wyjaśnić,
dlaczego jest to tak ważny dla nas dzień. Pojawiły
się akcenty symboliczne: biało-czerwona flaga,
godło, „Mazurek Dąbrowskiego”, data 3 maja 1791
r. oraz nazwiska Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja
i Stanisława Małachowskiego. Doniosłość chwili
została podkreślona obecnością sztandaru szkoły.
Po apelu odbyło się wręczenie nagród i upominków
laureatom oraz uczniom wyróżnionym w szkolnym
konkursie na najpiękniejszy stroik wielkanocny.
7 maja 2017 r. gościliśmy na uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka, połączonych
z jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dębem Wielkim. Nasza szkoła
na ręce pani dyrektor Renaty Osicy-Duszczyk otrzy-

mała piękną statuetkę z figurą św.
Floriana za krzewienie ochotniczego
pożarnictwa wśród młodzieży szkolnej. Dziękujemy!
Nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym
– sukcesy odnieśli bracia Piotr i Jakub
Mazajowie. Piotr Mazaj z kl. II zajął III
miejsce w grupie klas II-III „Doskonały
Matematyk”. Jakub Mazaj zajął V miejsce dla klas IV-VI. Piotr i Jakub przeszli
do kolejnego etapu, który odbył się 13
maja w SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Do etapu
powiatowego przeszły również uczennice Małgorzata Krzyżewska i Edyta Mazaj w eliminacjach
gminnych XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla
Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
W maju uczestniczyliśmy ponadto w imprezach sportowych – w eliminacjach powiatowych
w grze w dwa ognie chłopców (8 uczniów z kl. III-IV),
w 4-boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców
(14 uczniów z kl. V-VI), w konkursie powiatowym
„Policjanci są wśród nas”, a także w Biegu Wiosny
w Dębem Wielkim. Dni są coraz ładniejsze, toteż
na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów.
Uczniowie kl. IV ubiegający się o kartę rowerową
rozwiązywali 25 maja test teoretyczny, a 8 czerwca
odbędzie się na terenie naszej szkoły egzamin praktyczny.

wykorzystywane są do uzyskania barwnych mas.
Kolejnym krokiem były ręcznie robione kolorowe
i różnokształtne słodkości. Podczas produkcji dzieci
również mogły dotykać barwnych mas. Po słodkiej uczcie powędrowaliśmy Nowym Światem do
Muzeum Wojska Polskiego. Zachwytom nie było
końca, kiedy dzieci zobaczyły samoloty, armaty
i czołgi z okresu I i II wojny światowej. Następnym punktem programu naszej wycieczki było
Muzeum Narodowe. Uczestniczyliśmy w lekcji
muzealnej pt. „Ptaki, robaki i inne zwierzaki”. Dzieci
z uwagą oglądały dzieła malarskie, a na koniec
każdy z przedszkolaków wykonał papierową
maskę wybranego przez siebie zwierzątka, zgodnie z instrukcją pokazaną przez panią prowadzącą

zajęcia. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do naszego przedszkola.
Kolejnym jakże ważnym wydarzeniem
był Dzień Mamy i Taty, zorganizowany
26 maja w sali gimnastycznej. Zgodnie
z tradycją naszej placówki już pod koniec
lutego przedszkolaki wysiały nasiona
szałwi ozdobnej, które zakwitły na dzień
występów.
Z zaangażowaniem dzieci uczyły się piosenek i wierszy. Przygotowaliśmy część artystyczną
i słodki poczęstunek dla rodziców. Przedszkolaki
wręczyły przybyłym gościom kwiaty
z życzeniami i ozdobne kartki. Z końcem roku
przybywa coraz więcej pracy, ale mamy nadzieję,

Nasza szkoła wciąż się rozwija i staje się coraz
nowocześniejsza. Zakończyła się modernizacja
przyszkolnego parkingu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły. Zakupiliśmy nowe
meble do oddziału przedszkolnego i sali kl. II
dzięki otrzymaniu dofinansowania z Funduszu
Sołeckiego. Planowana jest modernizacja wejścia
do szkoły placem dostępnym dla dzieci podczas
przerw. Oprócz tego planujemy zakup nowych
paneli do dekoracji uroczystości szkolnych.
Z innych nowości – dyrektor szkoły pracuje nad
utworzeniem Szkolnego Zespołu Ludowego –
którego pierwsze możliwości będziemy mogli
podziwiać na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dnia 23 czerwca.
Tomasz Rycharski
nauczyciel j. polskiego

PRZEDSZKOLE W GÓRKACH
Za oknem słonecznie, a co w przedszkolu
w Górkach? Uczestniczyliśmy w koncercie zespołu
Limbos, który umilił nasz czas repertuarem „Wiosna w utworach”. W kwietniu zorganizowaliśmy
wycieczkę do Mińska Mazowieckiego na Baśnie
Braci Grimm. Ponadto na terenie naszej placówki
odbył się seans filmowy pt. „Morski strażnik”,
wyświetlany w kinie sferycznym.
Wyczekiwanym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków była wycieczka do Warszawy, która
odbyła się 10 maja. Gościliśmy w Manufakturze
cukierków, a następnie w Muzeum Warszawy.
Z wypiekami na policzkach nasi milusińscy słuchali
wypowiedzi przewodnika o uzyskiwaniu naturalnych barwników z roślin i warzyw, które następnie

że nasze pociechy z uśmiechem na twarzy będą
wspominały czas spędzony w przedszkolu.
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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

Skarbnik Gminy

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

Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Malesa-Gajc

25 756 47 56

156

56

Sekretariat

Aneta Chmielewska

25 756 47 00

100

34

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Starszy pracownik socjalny

Urszula Olejnik

25 756 47 56

156

56

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

Podinspektor ds. ksiegowości podatkowej

Agnieszka Przedlacka

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 36

136

36

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 27

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

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

Małgorzata Gańko

25 756 47 30

130

30

Katarzyna Padzik

25 756 47 29

129

29

25 756 47 49

149

49

25 756 47 45

145

45

25 756 47 53

153

52

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kier. Ref. USC
Zastępca Kier. USC

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

Edyta Wolińska

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim jak
zwykle działa prężnie. 18 kwietnia dzieci miały
możliwość spotkać się ze znaną pisarką dla dzieci
Panią Danutą Wawiłow. W tym celu wszyscy udali
się do sali w OSP. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek z życia sławnej pisarki, a w przedszkolu
w ramach całorocznej akcji „codziennie czytamy
dzieciom książeczki,” nauczycielki w kolejnych
dniach czytały utwory D. Wawiłow.
21 kwietnia pamiętaliśmy o Światowym Dniu
Ziemi. Poza piękną okolicznościową dekoracją
w korytarzu i w salach odbyły się zajęcia doty-

czące tej tematyki.
24 kwietnia pojechaliśmy na wycieczkę do drukarni do Kazimierowa. Maszyny drukarskie,
proces drukowania książek, ogromna hala, to
wszystko było dla dzieci nowym i ciekawym
doświadczeniem. Na zakończenie wycieczki
każde dziecko dostało na pamiątkę książeczki.
Przeżycia dzieci znalazły odzwierciedlenie w zabawach dowolnych, co jeszcze bardziej nas skłania
do organizowania pouczających wyjazdów.
28 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Tańca, każda grupa przygotowała układ

taneczny i oczywiście miała miejsce przedszkolna
dyskoteka.
4 maja świętowali strażacy co było powodem
naszych odwiedzin w OSP. Dzieci z naszego
przedszkola przygotowały okolicznościowe laurki
i złożyły życzenia dzielnym strażakom. Przy okazji
poznaliśmy pracę strażaków, wyposażenie remizy
i wozu strażackiego. Można było przymierzyć
hełm strażacki i wejść do wozu.
8 maja pamiętaliśmy o Święcie Bibliotekarzy.
Wybraliśmy się do Gminnej Biblioteki, gdzie
poznaliśmy pracę bibliotekarzy. Niektórzy byli
w bibliotece pierwszy raz, ale z pewnością nie
ostatni i oszołomiła ich ogromna ilość książek.
9 maja był dzień Unii Europejskiej, dzieci poszerzyły wiadomości na ten temat oraz w ciągu
najbliższych dni poznały popularne bajki wybranych krajów europejskich.
10 maja w naszym przedszkolu miało miejsce
spotkanie z pracownikami Gospodarki Komunalnej. Kolejny raz dzieci poszerzyły swoją
wiedzę i złożyły życzenia z okazji Dnia Pracowników Komunalnych.
23 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy, do ZOO. Podziwialiśmy zwierzęta z całego
świata. Bardzo chcieliśmy zobaczyć rekina ale
jego nie było i nie wiemy dlaczego. Poza tym
wszystko było ciekawe, pogoda też dopisała, jednym słowem wycieczka była bardzo udana.
25 maja odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski „W świecie poezji dziecięcej” zorganizowany
przez nasze przedszkole i Gminną Bibliotekę
Publiczną. Do konkursu przystąpiło 38 dzieci
ze wszystkich placówek oświatowych z terenu
naszej gminy.
26 maja przedszkolaki odwiedziły Urząd Gminy
w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego.
Dzieci złożyły życzenia i wręczyły przygotowane

przez siebie laurki.
31 maja w naszym przedszkolu miał miejsce Piknik Rodzinny. Obie grupy przygotowały program
artystyczny dla swoich kochanych rodziców,
a potem były zabawy w ogrodzie, konkursy, bal
prowadzony przez profesjonalistów, grill. Rodzice
upiekli pyszne ciasta i przynieśli napoje. Pogoda
w tym roku również nie zawiodła, jednym słowem wszyscy się świetnie bawili. Następnego
dnia dzieci obchodziły Międzynarodowy Dzień
Dziecka zatem zabaw ciąg dalszy: dzieci obejrzały
teatrzyk, były zabawy w ogrodzie ( najbardziej
podobało się puszczanie baniek mydlanych),
smakołyki i lody. Każde dziecko wracało z przedszkola niosąc bardzo dużą piłkę – balon.
Przed nami oficjalne zakończenie roku szkolnego, a w tym roku także pożegnanie obecnego,
często określanego mianem „starego” przedszkola. Od września przenosimy się do dużego,
nowoczesnego przedszkola. Budowę nowego
obiektu obserwowaliśmy cały czas i nie możemy
się już doczekać przeprowadzki. Wspólnie
z dziećmi wertujemy katalogi i projektujemy
wyposażenie naszej nowej sali. To przed nami,
a teraz pozostaje mi tylko złożyć życzenia miłego
odpoczynku wszystkim, którzy wybierają się
na urlop w czasie wakacji.
E. Makowska
Nauczyciel
Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim

