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BIULETYN
I n f o r m a c y j n y Gminy Dębe Wielkie

PODATNIKU!
DEKLARUJĄC W SWOIM ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM GMINĘ DĘBE WIELKIE JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA,
WSPÓŁFINANSUJESZ JEJ WYDATKI.

Jeśli Twoje wynagrodzenie wynosiło 2000 zł brutto, gmina otrzymała 505,89 zł.
Wydała je w nastepujacy sposób:

113,01 zł

PODZIAŁ WYDATKÓW Z UDZIAŁU W PIT

104,47 zł
72,27 zł

UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

DROGI GMINNE

41,22 zł

POMOC SPOŁECZNA

13,13 zł

KULTURA, W TYM CZYTELNICTWO

11,26 zł

SPORT

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Nowy rok to nowe wyzwania, nowe inwestycje i nowe realia. Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy głównym zadaniem inwestycyjnym
będzie kontynuacja budowy sieci wodociągowej - tym razem w Górkach, Teresławiu,
Celinowie i Jędrzejniku. Oprócz tego zaplanowano w wielu miejscowościach dobudowę
oświetlenia ulicznego, modernizację naszych
gminnych dróg, przygotowujemy się także do

rozbudowy szkół w Cygance i w Górkach. Z pewnością czeka nas wiele wydarzeń kulturalnych
i sportowych. Czekamy też z niecierpliwością
na dziesięciotysięcznego mieszkańca! Tak, już
za chwilę przekroczymy tę okrągłą liczbę zameldowanych na pobyt stały. Gmina Dębe Wielkie
bardzo szybko się rozwija, bardzo dobrze mówi
się o nas w powiecie, ale rosną też oczekiwania mieszkańców. To zrozumiałe. Coraz trudniej
jednak zaspokoić apetyt na rozwój, kiedy wciąż
odrabiamy zaległe lekcje z przeszłości. Pomimo
wybudowania od początku 2011 roku kilkudziesięciu kilometrów wodociągów, zostało nam do
wybudowania jeszcze około 60 km aby dotarł on
do każdego domu. Wiem, że potrzeb jest wiele
ale dostęp do wody pitnej jest najważniejszy.
Pod koniec ubiegłego roku Sejmik Województwa
Mazowieckiego uchwalił tzw. uchwałę antysmo-

gową. Zobowiązuje ona właścicieli budynków
do sukcesywnej wymiany kotłów na bardziej
oszczędne i przede wszystkimi emitujące mniej
zanieczyszczeń - w tym pyłu PM2,5 i PM10. Kupując więc kocioł trzeba zwracać uwagę czy spełnia
on wymagania tzw. 5 klasy. Zachęcam też do
zmiany przyzwyczajeń i rozpalania w kotłach
na paliwo stałe metodą „od góry”, dzięki czemu
emitujemy mniej dymu ale też oszczędzamy od
20 do 30% paliwa. To się po prostu opłaca. Od
lipca nie będzie też można stosować niektórych
paliw stałych - szczegóły w załączonej ulotce.
Z nowym rokiem weszliśmy też w nową rzeczywistość wyborczą. Już od najbliższych wyborów
samorządowych nastąpią duże zmiany w samym
trybie przeprowadzania wyborów. Kadencja
Wójta ale i Rady Gminy będzie teraz 5 letnia
a nie tak jak do tej pory 4-letnia. Wprowadzono

ograniczenia kadencyjności dla m.in. wójtów.
Po dwóch kadencjach, począwszy od 2018 roku,
nawet bardzo dobry wójt będzie musiał odejść
i mieszkańcy nie będą mogli na niego głosować.
Obecni wójtowie mogą więc kandydować w tym
roku do wyborów, i jeśli mieszkańcy powierzą im
mandat ponownie jeszcze za 5 lat.
Oczekując pierwszych promieni wiosennego
słońca, które pobudza nas wszystkich do działania
życzę jak najlepszego dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Dębe Wielkie nowego roku.

grzywny do 10 000 zł.
Taką samą karę stosuje się w przypadku wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odpadów
stałych. Niestety pomimo częstych apeli cały
czas borykamy się z licznymi awariami na sieci
kanalizacyjnej spowodowanymi zatorami. Dlatego podkreślamy, że absolutnie zabronione
jest wprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, takich jak np. kapsle, puszki po napojach,
patyczki do uszu, środki higieny osobistej, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, ścierki,
mopy, przeterminowane lekarstwa, resztki
jedzenia, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby
itp. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane na niej przepompownie a także tłocznie
ścieków są zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby przyjmować wyłącznie płynne nieczystości sanitarne z naszych posesji. Odpady,
które dodatkowo trafiają do kanalizacji, powodują zatory na przewodach kanalizacyjnych
oraz spiętrzanie się ścieków. W przepompowniach bądź tłoczniach nawijają się one na wirniki
pomp i powodują awarie. Koszt usuwania awarii

na sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.
Każdego roku pracownicy Zakładu Komunalnego usuwają dziesiątki zatorów na sieci
kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających
w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji
i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam
znaleźć. Wiele z tych może doprowadzać do
cofania się ścieków i zalania mieszkania, posesji
lub ulicy.
Przy usuwaniu tych awarii konieczne jest zamawianie specjalistycznego wysokociśnieniowego
sprzętu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty
materialne, są uciążliwe dla mieszkańców
i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego,
ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania
ścieków, co w efekcie może wpłynąć na zwiększenie ceny za odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
ZDALNY SYSTEM ODCZYTÓW WODOMIERZY

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje,
że jest w trakcie wymiany wodomierzy na wodomierze przystosowane do zdalnych odczytów
radiowych. Dotychczas wymianą wodomierzy objęci zostali odbiorcy korzystający z wody
w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Pedagogów, Letniej, Ogrodowej, Krótkiej, Złotej, Braci
Tabiszewskich, Szkolnej, Korczaka, Kosmicznej, Rzepeckiego, XXX-lecia PRL i Kościelnej (od
Kościoła do ul. Złotej). Obecnie trwa wymiana
wodomierzy przy ulicy Warszawskiej, Przemysłowej i Poprzecznej. W najbliższym czasie
będziemy informować o kolejnych ulicach objętych wymianą wodomierzy na radiowe.
Przy okazji przypominamy na czym polega
odczytywanie wodomierzy przy zastosowaniu systemu radiowego. W przypadku takiego
odczytu 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 przemieszcza się od posesji do posesji, zbierając dane za pomocą konwertera oraz
przenośnego komputera z modemem radiowym. Odczyt prowadzony jest na zewnątrz
pomieszczeń mieszkalnych, trwa ułamki sekund
i odbywa się bez bezpośredniego kontaktu
urządzenia odczytującego z nakładką radiową
wodomierza.
Następnie Inkasent udaje się do biura

Zakładu Komunalnego, gdzie wystawia faktury, które następnie dostarcza do każdego
z odbiorców. Wykonywanie zdalnych odczytów
wodomierzy zajmuje zdecydowanie mniej czasu
niż w systemie tradycyjnym, dlatego pozwala
nam na skrócenie okresu rozliczeniowego do
dwóch miesięcy. U odbiorców, u których zamontowane są wodomierze posiadające nakładkę
radiową, odczyty dokonywane będą właśnie
z taką częstotliwością, czyli co dwa miesiące.
Po wystawieniu faktur w biurze przez Inkasenta
mogą być one dostarczane w dwojaki sposób:
wysyłane drogą elektroniczną na podany adres
e-mail lub wrzucane do skrzynek pocztowych.
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wysyłką listów,
które to koszty musiałyby zostać uwzględnione
w kalkulacji taryf za wodę i ścieki. W związku
z tym zwracamy się z prośbą o umożliwienie
dostarczania dokumentów rozliczeniowych
w jeden ze wskazanych sposobów poprzez montaż skrzynki na listy (jeśli takiej jeszcze nie ma)
lub wskazanie aktywnego adresu e-mail.
ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
ORAZ ODPADÓW STAŁYCH
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
W związku z panującymi obecnie warunkami
atmosferycznymi oraz zbliżającym się okresem roztopów przypominamy, że zgodnie z art.
9 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
328 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków
opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Kto nie stosuje się do tego zakazu
podlega karze ograniczenia wolności albo

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie do
Urzędu Gminy Dębe Wielkie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.bienkowska@debewielkie.pl w terminie do 15 marca 2018 roku.
Zgłoszenia dostępne są u sołtysów, na stronie www.debewielkie.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie Urzędu Gminy pok. 53.
Jolanta Bieńkowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100
W naszej gminie zameldowanych jest 9993 mieszkańców
na pobyt stały i 137osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 22.02.2018r.)
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ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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Wielkim, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
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AKTUALNOŚCI

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W DĘBEM WIELKIM MAJĄ NOWĄ SIEDZIBĘ
W dniu 6 lutego 2018r. miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji otwarcia nowej siedziby
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębem Wielkim oraz Punktu
Informacyjno - Konsultacyjnego ds. uzależnień
i przemocy. Nowa lokalizacja siedziby znajduje
się w Dębem Wielkim przy ul. Szkolnej 17, w kompleksowo wyremontowanych pomieszczeniach
na parterze, w budynku Przychodni Zdrowia Filia „ Centrum” ( wejście od tyłu budynku ).
W gronie osób zaproszonych na spotkanie mogliśmy gościć Wójta Gminy Dębe Wielkie – Pana
Krzysztofa Kalinowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie – nadkom. Pana Rafała
Paudynę, Przewodniczącego Rady Gminy Dębe
Wielkie – Pana Mirosława Siwika, Radnego Rady
Gminy Dębe Wielkie - Przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych – Pana Leszka
Woźnicę, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim – Panią Dorotę Janzer – Dąbrowską, Przewodniczącego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pana Gustawa Muszkieta oraz członków tej
Komisji, a także Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – Panią Jolantę Malesę – Gajc.
OFERTA POMOCOWA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA ) w Dębem Wielkim przy
ul. Szkolnej 17 – społeczna komisja powołana
zarządzeniem Wójta Gminy Dębe Wielkie, działająca na podstawie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla takich osób.
Komisja
oferuje
wstępną
informację
i edukację na temat metod, form pomocy oraz
możliwości podjęcia leczenia uzależnienia,
współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej. Udostępnia klientom materiały
edukacyjno - informacyjne dot. profilaktyki uzależnień, adresy placówek specjalistycznych.
Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dębem Wielkim
odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca od godz. 1600
ZADANIA PUNKTU INFORMACYJNO
KONSULTACYJNEGO DS. UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCY
• prowadzenie indywidualnych konsultacji
z osobami uzależnionymi, pijącymi w sposób
ryzykowny i szkodliwy;
• motywowanie osób uzależnionych do podjęcia
leczenia odwykowego oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;
• udzielanie wsparcia w trakcie leczenia odwykowego oraz po zakończonej terapii poprzez
rozmowy podtrzymujące;
• prowadzenie poradnictwa i udzielanie wsparcia osobom, których bliski nadużywa alkoholu
lub innych środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym, motywowanie do
ewentualnego podjęcia psychoterapii, udziału
w grupach wsparcia;

• informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
• przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb
z terenu gminy i innych instytucji z zakresu przemocy domowej;
• udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy i edukacja w zakresie zjawiska
przemocy, przysługujących praw, możliwości
powstrzymania przemocy;
• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy
przemocy domowej;
• prowadzenie rozmów z osobami stosującymi
przemoc wobec bliskich chcących zmienić swoje
postępowanie, szukających wsparcia w tym
zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, grupy korekcyjno
– edukacyjne;
• gromadzenie aktualnych informacji na temat
instytucji pomocowych zajmujących się systemowym wsparciem dla rodziny w kryzysie.
W Punkcie Informacyjno – Konsultacyinym
ds. uzależnień i przemocy pomoc świadczona
jest bezpłatnie.
HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW
W PUNKCIE INFORMACYJNO
KONSULTACYJNYM DS. UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCY:
Psycholog, terapeuta uzależnień – w każdy
poniedziałek miesiąca w godz. 1300 - 1600

– w każdą środę miesiąca, w godz. 1630 – 1830
Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
w każdą środę miesiąca, w godz. 1630 – 1830
Oferta pomocowa skierowana jest szczególnie
do tych osób, których sytuacja indywidualna
wskazuje na potrzebę skorzystania z pomocy
o charakterze psychospołecznym ze względu
na doświadczany kryzys osobisty, emocjonalny,
rodzinny, ze względu na przeżywane cierpienie
o charakterze psychicznym, co może wskazywać
na zagrożenie uzależnieniem lub uzależnienie od
substancji psychoaktywnych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
w dniach posiedzeń i w godzinach pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych lub w dniach i w godzinach pracy
specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy.

kontakt : tel. 25/756 47 20
e- mail: punkt-pomoc@debewielkie.pl

Teresa Dobosz
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Jolanta Malesa-Gajc

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Halinowie

Specjalista Pracy Socjalnej

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET
Chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek?

Możesz zrobić to przez internet.

Dzięki bezpłatnej platformie do kontaktu z różnymi urzędami tzw. ePUAP www.epuap.gov.pl.
(skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej) wiele spraw publicznych możesz załatwić bez wychodzenia z domu
o każdej porze dnia, szybko i co najważniejsze
bez kolejek. Nie musisz iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę,
by go wysłać. Nie ograniczają cię godziny pracy
urzędów — sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisywać ręcznie
— tylko elektronicznie.
Żeby uzyskać możliwość załatwiania spraw
administracyjnych drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie tzw. „profilu zaufanego”.
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Drugą opcją na podpisywanie wniosków drogą
elektroniczną jest posiadanie własnego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Chodzi o to,
żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się
pod ciebie podszyć.
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym są równoważne pod względem
skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu

podpisem własnoręcznym.
Aby wyrobić sobie Profil Zaufany najpierw
należy założyć konto użytkownika na portalu Profil Zaufany. Z konta wysyłamy wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnie
należy uwierzytelnić profil w punkcie potwierdzającym w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
Najbliższym miejscem, w którym możemy to
uczynić jest Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim czy odział ZUS Inspektorat w Mińsku
Mazowieckim.
W Urzędzie Gminy Dębe Wielkie można załatwić
elektronicznie wiele spraw np:
• Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego
• Odpis aktu stanu cywilnego
• Zameldowanie
• Planowanie przestrzenne
• Złożenie pisma ogólnego
• Złożenie skargi, wniosku
• Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
• Złożenie wniosku rodzina 500 plus
Wystarczy zalogować się na ePUAP i wybrać
interesującą sprawę i wypełnić odpowiedni
wniosek. Podpisz go i wyślij.
Zachęcamy do zaglądania na stronę
www.debewielkie.pl do zakładki załatw on-line.

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy informujemy, że w Referacie Strategii
i Rozwoju Gminy oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii
KAŻDY CZWARTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM,
INTERESANCI W GODZ. 800- 1400 NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.
Prosimy o dostosowanie się do zmian.
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INWESTYCJE GMINNE
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.

PLANOWANA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2018 ROKU
W bieżącym roku zaplanowana została budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Dębe Wielkie, tj. w miejscowościach Ruda, Górki, Teresław, Celinów i Jędrzejnik, oraz odcinek sieci w środkowej części gminy tj. w ulicy Staropolskiej w miejscowości Aleksandrówka o łącznej długości około
20 km – na mapie oznakowano je kolorem zielonym. Z kolei kolorem bordowym (II ETAP) oznaczono odcinki, których realizacja w bieżącym roku najprawdopodobniej nie będzie możliwa.

DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA
PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE (ETAP I)
– dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Cezarów; Cięciwa; Kobierne; Olesin;
Ostrów Kania i Rysie.

POZOSTAŁE ZAPLANOWANE
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK
*„Projekty sieci wodociągowej” - IV etap – ok. 11 km obejmujący miejscowości: Kąty Goździejewskie, Gorzanka,
Rysie, Cyganka, Ostrów Kania, Olesin, Kobierne, Chrośla,
Ruda, Górki, Celinów i Dębe Wielkie.
*Pomoc finansowa Powiatowi Mińskiemu
w postaci dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika
na ul. Gościnnej w Cygance od torów kolejowych
do ul. Wybranieckich (a właściwie do ul. Wierzbowej)– droga powiatowa nr 2219W od km 2+990 do
km 4+115”. Powiat miński ma w tym roku zaprojektować również chodnik wzdłuż drogi powiatowej
- ul. Armii Krajowej i ul. Ks. J. Poniatowskiego na

odcinku od rzeki Mienia do Szkoły
*„Modernizacja ulicy Długiej w miejscowości Aleksandrówka na odcinku 120 m od ulicy
Mazowieckiej w kierunku północnym” (założono
podbudowę tłuczniową 20 cm po zagęszczeniu
oraz nakładkę asfaltową: warstwą wiążącą 5 cm
oraz warstwą ścieralną 4 cm).
*„Modernizacja drogi gminnej w Celinowie” polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszyw łamanych
frakcji 0 ÷ 31,5 mm z jednoczesnym zagęszczeniem
o grubości warstwy 20 cm). Modernizacja obejmie
odcinek drogi gminnej nr 220229W o długości 870
m i szerokości 6 m.
*„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Osucha
w Dębem Wielkim” (zadanie częściowo będzie finansowane ze środków z funduszu sołeckiego).

*„Projekt odwodnienia ulicy Wspólnej na pograniczu miejscowości Chrośla i Ruda” (zadanie będzie
finansowane ze środków z funduszu sołeckiego
niniejszych miejscowości).
*„Budowa drogi asfaltowej w miejscowości
Poręby” – nakładka na betonowym odcinku drogi
gminnej nr 220212W.
*„Budowa zjazdów z ulicy Osucha w Dębem
Wielkim” na zaplanowane w miejscowym planie
zagospodarowania terenu drogi gminne.
*„Modernizacja
budynku
gospodarczego
na działce gminnej nr ewid. 90 w miejscowości
Bykowizna”, z planowanym przyszłościowym wykorzystywaniem pod park maszyn, urządzeń oraz
narzędzi pracowników komunalnych gminy.
*„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w Górkach” – w bieżącym roku zaplanowane jest
wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której zaplanowana będzie w przyszłości
modernizacja obejmująca m.in. rozbudowę obiektu
co pozwoli na zwiększenie ilości dzieci, które będą
mogły uczęszczać do zmodernizowanej szkoły.
*„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cygance” – rozpoczęcie pierwszego etapu
modernizacji obiektu, którego celem jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń części mieszkalnej na potrzeby przedmiotowej szkoły.
*„Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Choszczówce Rudzkiej” (zadanie będzie finansowane ze
środków z funduszu sołeckiego niniejszych miejscowości i ma na celu doposażenie istniejącego
placu rekreacyjnego służącego mieszkańcom jako
miejsce rozrywki, spędzania wolnego czasu).
*„Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębe
Wielkie przy ul. Kościelnej” – pierwszy etap zadania. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenia miejsca
rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców
naszej gminy.
*„Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną na terenie Sołectwa Dębe Wielkie
Wschód” (I etap – zakup gruntów pod plac zabaw).
„Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości
Dębe Wielkie”.
*„Zachowajmy Dębskie miejsca tradycji kultury lokalnej” Tablice informacyjne w miejscach
pamięci narodowej.
*„Zakup wiaty dla mieszkańców w miejscowości
Teresław” (zadanie będzie finansowane ze środków
z funduszu sołeckiego niniejszych miejscowości).
*„Modernizacja kompleksu boisk w Rudzie” (wykonanie piłkochwytów i trybun).
*„Budowa boiska do gry w piłkę koszykową w Olesinie” częściowo finansowane ze środków funduszu
sołeckiego.
*„Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych
wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Dębem Wielkim” – I etap. Na realizację przedmiotowego
zadania Gmina będzie starała się pozyskać środki
z Ministerstwa Sportu i i Turystyki.
Jeśli uda się pozyskać środki z zewnątrz to być
może w przyszłym roku będziemy się cieszyć
powstaniem nowego obiektu sportowo – rekreacyjnego, który zostanie wybudowany zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu zilustrowanym na niniejszej mapie.
Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy
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SYLWESTER Z GOK

Międzypokoleniowy Sylwester 2017/2018
za nami z sukcesem. Tańcem, zabawami z animatorami oraz wspólnym śpiewem mieszkańcy
gminy Dębe Wielkie pożegnali Stary Rok na placu
przed Urzędem Gminy.
- do tańca zagrali: DJ Morda, Formacja E-maill
oraz prowadzący Arek Braxton.
- zabawy poprowadzili animatorzy - dębska młodzież - Justynka Nieborek, Mateusz Laskus oraz
Sebastian Walas.

ADWENT NA GOŚCIŃCU

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Dębem
Wielkim przygotował dla mieszkańców wyjątkowy okres wyczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia. Przez trzy weekendy Adwentu tj.
w okresie 3-17 grudnia 2017r. zorganizowanych
zostało wiele ciekawych wydarzeń.
Adwent rozpoczęty został powrotem do tradycji
– grą na ligawkach. W Gościńcu Goździejewskim
oraz Dębem Wielkim – przy Kościele zabrzmiały
ligawki zwiastujące nadejście Bożego Narodzenia. Dla zainteresowanych owym instrumentem
został dodatkowo przygotowany warsztat z teorii i praktyki poprowadzony przez zaproszonych
gości - Piotra Dorosza oraz Piotra Gronka. To
właśnie tutaj na Wschodnim Mazowszu, w którym leży Dębe Wielkie oraz Zachodnim Podlasiu,
te wiejskie, ręcznie robione, dęte instrumenty
miały swoją kolebkę.
Powyższe przedsięwzięcie jest wstępem do
większego projektu, który odbędzie się w 2018
w temacie właśnie obrzędów adwentowych

- punktualnie o godz. 0.00 nastąpił pokaz sztucznych ogni
- życzenia noworoczne złożyli Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOK
Dębe Wielkie Anna Piotrkowicz
KULTURALNY NOWY ROK
Przy dźwiękach Straussa, Kalmana, Lehara, Zellera, ... i innych zacnych świata muzyki opery
i operetki, dębscy mieszkańcy spędzili wieczorne popołudnie 1 stycznia 2018 roku.
Do tego wspaniały śpiew solistów, gra aktorska, stroje oraz piękny taniec pozwolił na chwilę
przenieść się uczestnikom koncertu na salony
Wiednia, Neapolu, Wenecji czy Barcelony…
Na zakończenie bisy i owacje na stojąco poka-

w Powiecie Mińskim.
Kolejnym – równie ciekawym i nietuzinkowym wydarzeniem była wycinanka z opłatka
poprowadzona przez twórczynię ludową, laureatkę wielu nagród, m.in. nagrody im. Oskara
Kolberga (jest to najwyższe odznaczenie rzemieślnicze) Małgorzatę Pepłowską. W rodzinnej,
spokojnej atmosferze, przy dźwiękach kolęd
powstały wyjątkowe dekoracje świąteczne
wykonane z tradycyjnego opłatka. Wspaniałą
i wzruszającą niespodziankę, uczestnikom
i organizatorom, swoim przybyciem zrobił Dębski Wielki Człowiek – „Zasłużony dla Gminy Dębe
Wielkie” mistrz i mentor wielu sportowców i nie
tylko, Marek Piotrowski.
W tym wyjątkowym czasie nie zabrakło również Jasełek - tutaj zaangażowane zostały dzieci
sekcji ZUMBY KIDS, które dały popis aktorski
przedstawiając tradycyjne przedstawienie, by
na zakończenie zaskoczyć widownię nowoczesnym zumbowym tańcem ze świątecznym

Biblioteki Publicznej Pani Agnieszce WIelgo
za udostępnienie pomieszczeń.

zały, że Nowy Rok warto zacząć wspaniałą
kulturalną – muzyką klasyczną – w przypadku
Dębego Wielkiego – operetką.
Życzenia noworoczne złożyli mieszkańcom Wójt
Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOK
w Dębem Wielkim Anna Piotrkowicz
Serdecznie dziękujemy OSP w Dębem Wielkim za użyczenie sali oraz Dyrektorowi Gminnej

WYKONAWCY: SYLWIA LORENC - FLET
KATARZYNA SOJA - OBÓJ
MICHAŁ SZUBARGA - KLARNET
ANNA MUSZYŃSKA - FAGOT
EMILIAN BOŃKOWSKI - WALTORNIA
SOLIŚCI: SOPRAN - ALEKSANDRA WIWAŁA
MEZZO SOPRAN – MAGDALENA IDZIK
TENOR – KRZYSZTOF CIUPIŃSKI – ŚWIĄTEK
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkiem

Polska wokalistka
i aktorka. Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu. Znana
przede wszystkim z występów w oratorium Piotra
Rubika i Zbigniewa Książka,
Tu Es Petrus.
Z musicalu „Zakonnica
w przebraniu” ,
filmu ”M jak miłość”,
laureatka VI edycji show
”Twoja twarz brzmi znajomo”

pozdrowieniem pod fachowym okiem trenera
Sebastiana Książka - instruktora sekcji GOK.
Punktem wyczekiwanym przez większość
mieszkańców z pewnością był Koncert Olgi Szomańskiej, który wypełnił Salę Multimedialną
OSP Dębe Wielkie po brzegi, były dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Swoją charyzmą
Olga zaraziła wszystkich słuchaczy - koncert
w efekcie stał się wspólnym kolędowaniem.
Zaśpiewała również utwory z repertuaru wykonywanego wspólnie z Piotrem Rubikiem, m.in.
„Niech mówią, że to nie jest miłość”, z Krainy Lodu „Mam tę moc” oraz kilka najbardziej
znanych zimowych piosenek przy akompaniamencie Jacka Subociałło.
Po koncercie artystka podpisywała płyty, dawała
autografy i robiła zdjęcia z fanami. Jest to
artystka wielu twarzy – z jednej strony wspaniały
głos wokalistki, a z drugiej, artystki teatralnej.

Koncertowi towarzyszył Kiermasz świąteczny,
na którym znalazły się przepiękne ręcznie wykonane ozdoby świąteczne oraz Dębska Kawa
Żołędziówka – która zachęcała swoim pięknym
piernikowym zapachem... by zagościć na świątecznym stole oraz być oryginalnym pomysłem
na prezent.
To był szczególny dla mieszkańców Gminy oraz
przybyłych gości czas. GOK serdecznie dziękuje
OSP w Dębem Wielkim za udostępnienie sali
oraz marketowi „Ogród i Dom” za pachnące choinki na scenie.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

I POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA”
Z „Wesołą Nowiną” kolędujemy już od siedmiu lat, lecz
po raz pierwszy przegląd miał zasięg powiatowy.
Wspólne powiatowe kolędowanie odbyło się w Gminnym Domu Kultury w Chrośli, 7 stycznia. W przeglądzie
brało udział 36 uczestników (zespołów i wykonawców
indywidualnych) z Mińska Mazowieckiego, Sulejówka,
Stanisławowa, Cegłowa, Wielgolasu, Rudy, Górek,
Cyganki, Choszczówki, Dębego Wielkiego. Honorowy
patronat nad przeglądem objął Starosta Miński Antoni
Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. Organizatorami konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim, Dom Kultury w Chrośli,
panie: Renata Karpińska oraz Katarzyna Rek. Przegląd
poprowadziła Klaudia Karpińska i Julia Kalinowska.
Uczestników oceniało jury w składzie:
Marta Woźnica - animator teatralny dzieci i młodzieży
Tatiana Żarek - nauczycielka klasy fortepianu w Miejskiej Szkole Muzycznej w Mińsku Mazowieckim
Małgorzata Wachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Cygance, Renata Osica-Duszczyk - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górkach, Katarzyna Bereda - nauczyciel religii ze Szkoły Podstawowej w Rudzie.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii tradycyjnie
zostały nagrodzone statuetką grającego anioła i książkami. Zostały przyznane wyróżnienia, oraz nagrody
specjalne od organizatorów (anioły ze skrzypcami
namalowane przez Katarzynę Rek) oraz nagrody
książkowe za strój kolędnika.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:

GRUPY PRZEDSZKOLNE I KLASA 0
I miejsce Przedszkole DO RE MI w Chrośli
II miejsce Alicja Mirosz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu
III miejsce Maja Kalinowska Przedszkole DO RE MI w Chrośli
WYRÓŻNIENIA GRUPY PRZEDSZKOLNE I KLASA 0
Antoś Bartnicki i Julek Bartnicki z Choszczówki
Malwina Zieleniecka z Chrośli
Marianna Dobosz z Choszczówki
KATEGORIA KLASA I – III
I miejsce Magdalena Michalak - Gminny
Ośrodek Kultury w Stanisławowie
II miejsce Aleksandra Kielczyk - Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie
III miejsce Olivier Zagańczyk z Chrośli
KLASY IV - VII
I miejsce Justyna Gałaszewska - Sulejówek
II miejsce Bartek Jackiewicz, Alicja Nita, Dorota Zagórska, Alicja Mikita - Szkoła Podstawowa w Cygance
III Małgorzata Krzyżewska, Edyta Mazaj - Szkoła Podstawowa w Górkach
WYRÓŻNIENIA KATEGORIA KLASY IV - VII
Patrycja Melkowska i Alicja Turkiewicz - Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim
Aleksandra Piekut, Monika Zagórska, Aleksandra Ryżko,
Milena Siatkowska - Szkoła Podstawowa w Cygance
Zyta Kocak - Szkoła Podstawowa w Rudzie
Wyróżnienia specjalne od organizatorów
Justyna Gałaszewska - Sulejówek
Zespół wokalny z Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA GIMNAZJA, GRUPY MIESZANE DOROŚLI
I miejsce Niebiańskie Ptaszęta z parafii w Dębem Wielkim
II miejsce Góreccy Kolędnicy
II miejsce Bartosz Miszta i Kinga Proczka Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
III miejsce Zuzanna Gańko i Aleksander Gańko Szkoła
Podstawowa w C ygance
WYRÓŻNIENIA GIMNAZJA, GRUPY MIESZANE DOROŚLI
Kl. II Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Katarzyna Pazio z Choszczówki
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE OD ORGANIZATORÓW
Bartosz Miszta i Kinga Proczka Szkoła Podstawowa
w Wielgolesie
NAGRODY KSIĄŻKOWE ZA STRÓJ KOLĘDNIKA:
Lilianna Szafrańska, Malwina Zieleniecka, Przedszkole DO RE MI, Maja Kalinowska
Bartek Jackiewicz, Alicja Nita, Dorota
Zagórska, Alicja Mikita. Aby umilić czas
oczekiwania na werdykt dla najmłodszych uczestników Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował kącik zabaw.
Panie ze Stowarzyszenia Wrzosowianie
przygotowały kawiarenkę ze słodkim
poczęstunkiem i słynną dębską kawą
żołędziową. W trakcie obrad Jury wystąpiły Julia Kalinowska i Klaudia Karpińska
oraz Natalia Kalinowska, prezentując
publiczności kolędy z różnych czasów od
współczesnych piosenek świątecznych
po wiersze Marii Konopnickiej.

Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński wraz z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Krzysztofem Kalinowskim
wręczyli nagrody w kategorii IV-VII, doceniając talenty
młodych wykonawców oraz fakt kultywowania tradycji wspólnego śpiewania kolęd.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc finansową i organizacyjną w I Powiatowym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek:, Elżbiecie Bober, Leszkowi Woźnicy, Zdzisławowi Rek, Juli Kalinowskiej, Klaudii
Karpińskiej, Januszowi Karpińskiemu, Krystianowi
Kwiatkowskiemu, Krzysztofowi Górnikowi, Grzegorzowi Rucie, Paniom ze Stowarzyszenia Wrzosowianie,
Bożenie Kuszpit.
Renata Karpińska
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Tegoroczny 26 finał WOŚP w Gminie Dębe Wielkie miał wyjątkowy – jubileuszowy charakter. Pięć
lat temu z potrzeby pewnego serca, wypłynął
pomysł zorganizowania dębskiej akcji wielkiego
wolontariatu - zagranie dla WOŚP – a wybór również był nieprzypadkowy. I udało się !!
Coroczna wspólna akcja niesienia pomocy, łączy
i integruje mieszkańców naszej Gminy. Z jednej strony mamy kwestę do puszki, czyli realne
finansowe wsparcie dla Orkiestry, z drugiej
doskonałe narzędzie wspólnej międzypokoleniowej integracji. Z każdym rokiem jest coraz
większe grono wolontariuszy, partnerów, bogatszy program, a pobity rekord zbiórki świadczy,
że Dębe jest Wielkie.
WYNIK TEGOROCZNEGO FINAŁU TO 21. 854,13
PLUS WALUTA OBCA – I KOLEJNY REKORD.
DZIĘKUJEMY
A co działo się podczas tegorocznego 26 Finału
WOŚP w Dębem Wielkim, po krótce przeżyjmy to
jeszcze raz:
12 stycznia (piątek) – odbyła się poranna
zbiórka honorowego krwiodawstwa i dzięki kilkudziesięciu Darczyńcom z pewnością została
„podarowana nadzieja, .. podarowane życie,…
podarowana krew”
Natomiast wieczorem w OSP w Górkach odbyło
się IV Góreckie Kolędowanie, które jest wspaniałą inicjatywą mieszkańców wspólnego
śpiewania kolęd i pastorałek. Pomiędzy śpiew
wpleciony został teatr cienia oraz wspólne
zabawy. Ta impreza również zasiliła puszkę.
13 stycznia (sobota) – odbyły się rozgrywki
siatkarskie zorganizowane przez GOSIR Dębe
Wielkie z Dyrektorem Rafałem Wtulichem oraz
Robertem Szumowskim, tutaj część kwoty wpisowego drużyn zasiliła puszkę.
14 stycznia (niedziela) – dzień wielkiego finału.
Dla najmłodszych finał rozpoczął się – zajęciami
umuzykalniającymi wg koncepcji E.E.Gordona
w Sali OSP Dębe Wielkie. Tutaj królowała zabawa
z mamą poprowadzona przez fachowe instruktorki – Magdalenę Nejbauer oraz Małgorzatę
Kożuchowską- Panek.
Główny finał odbył się w Hali Sportowej, gdzie
pierwszym punktem programu był niesamowity
pokaz samoobrony młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie,

a
niektóre
wyczyny akrobatyczne wręcz zapierały dech
w piersiach. Następny występ był w zupełnie
innym charakterze – grupy taneczne formacji
tańca nowoczesnego Flash Dance barwnie zawirowały na scenie by wkrótce ustąpić miejsca
rytmicznej Zumbie z Sebastianem Książkiem
– instruktorem sekcji GOK – na czele i porwać
swoje uczestniczki, publiczność oraz samego
Wójta Gminy Dębe Wielkie na scenę. Rzeczywiście endorfiny unosiły się w powietrzu.
Kolejny punkt programu przeniósł się na powietrze. W ramach IV dębskiego biegu policz się
z cukrzycą – prawie czterdziestu śmiałków,
po rozgrzewce przygotowanej przez Joannę
Rokicką z Fitness dla Pań, w pomarańczowych
6

koszulkach przebiegło się ulicami
Dębego Wielkiego, by poprzeć akcję
i zasilić wpisowym puszkę. Tutaj
wszyscy byli zwycięzcami.
Po powyższych aktywnościach,
wkroczył na „salony” temat Woodstock i prawda o nim. Dlatego
kolejnymi gośćmi zaproszonymi
na dębski finał byli aktywni uczest-

nicy tego Festiwalu by przybliżyć to wydarzenie,
opowiedzieć o swojej działalności, przeżyciach,
rozwiać mity i przedstawić fakty.
Na wstępie – ruszyła wyczekiwana mocna
dawka muzyki jak przystało na orkiestrową
imprezę z sercem. Wspólną integrację rozpoczął wyjątkowy w swoim rodzaju muzyk, artysta
– oryginalny i pełen pomysłów – grający m.in.
ekstremalne koncerty na ścianach Rysiek Bazarnik, który w asyście swojej żony Izy Kowalewskiej
– rozkręcił wyjątkowe show - wspólne bębnienie na największym bębnie świata, na którym
w 2013 na Festiwalu Woodstock został pobity
Rekord Guinnessa.
Kolejni goście BOANERGESI - motocykliści
z wielkim sercem z Chrześcijańskiego Klubu
Motocyklowego,
uczestnicy
Pokojowego
Patrolu, organizatorzy parady motocyklowej
i wioski motocyklowej
na Woodstock, podzielili
się
swoim
doświadczeniem,
pokazali
pierwszą
pomoc oraz zachęcali
do wiary. Przybył do
nas Tomasz Szatrow
– V-ce Prezydent z kilkuosobową ekipą.
Kolejny gość – Kolah –
słowami w rytmie rap
– opowiedział o życiu
i śmierci, przybliżył
problemy i zagrożenia
ówczesnego świata, przy tym nawiązując doskonały kontakt z młodzieżą. Na zakończenie
wspólne selfie było obowiązkowe.
Mocniejsze brzmienie rockowych chłopaków pod krawat w spodenkach
z THE SUITS nabrało tempa i przed
sceną wywiązała się całkiem koncertowa atmosfera.
Na zakończenie był oczywiście jubileuszowy tort oraz światełko do nieba.
W czasie finału nie zabrakło oczywiście
kawiarenki Cafe Dębe obsługiwanej
tradycyjnie przez seniorki z Koła Emerytów, Stowarzyszenia Wrzosowianie
i Klubu Seniora GOK. W tym roku animacjami – zajęli się byli żołnierze, komandosi
z FIRMY GROUP z Mariuszem Księżopolskim
na czele proponując ciekawe zabawy, czy sprawności. Natomiast na najmłodszych przygotowany
był „kącik budowli” z najróżniejszymi kreatywnymi klockami GOK-u, a Ci bardziej zaawansowani
mogli zbudować pod okiem doktoranta Piotra Gazdy najprawdziwszego robota na stoisku
Robotyki – sekcji GOK, która ma już na swoim
koncie 4 grupy. Wspomniane wcześniej miejsce
zostało przyozdobione pracami dębskich przedszkolaków.
Dębskie granie oraz licytację wośpowych gadżetów poprowadzili sprawnie Arek Braxton oraz
Andrzej Mordasewicz.
Impreza nie odbyła by się gdyby nie wparcie wielu
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RYSIEK BAZARNIK
Artysta specjalizujacy sie
w tworzeniu projektów
na pozór niewykonalnych,
takich m.in. jak: Koncert
na Ścianie, Koncert Tysiąca
Bębniarzy, itp.,
Jako animator, artysta
i wykladowca prowadzi
bebniarskie
warsztaty
artystyczne i integracyjne
w kraju, w Europie i w Azji
(jego kolekcja to 780
bębnów!).

osób, instytucji i przedsiębiorców. W sumie było
ponad 100 wolontariuszy, w tym 35 z puszkami.
Dziękujemy DĘBE JEST WIELKIE !!!
Anna Piotrkowicz
Szef Sztabu WOŚP #3254

KLUB SENIORA GOK DĘBE WIELKIE
Klub Seniora aktywnie uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach sekcji. Tutaj nie ma przerw,
nie ma ferii, bo spotkania są bardzo wciągające.
Na warsztatach rękodzieła powstają wspaniałe
rzeczy, które cieszą zarówno oko właścicielek,
jak również najbliższej rodziny. Powoli w domach
gotowe produkty czy dekoracje, zastępowane
są własnymi, a na liście prezentów pojawiają się
np. pistolet do klejenia – glue gun, czy kijki do
nordic walking. Natomiast gimnastyka na macie
zdecydowanie pomaga utrzymać formę, wkrótce
zostanie zastąpiona nową aktywnością – spacerami z kijkami.
Spotkania w Klubie Seniora trwają w przesympatycznej atmosferze, a rozmów nie ma końca.
W najbliższym czasie planujemy również uruchomić gry, łamigłówki, krzyżówki oraz wycieczki
tematyczne, bo „piękny umysł nie ma wieku”.
Serdecznie zapraszamy chętnych do aktywności
w Klubie Seniora.
Czekamy: we wtorki: 1000-1200
i w środy 1000-1130 w Klubie Dziupla
Można uczestniczyć bez zobowiązań – jednora-

zowo lub cyklicznie. Zajęcia są bezpłatne.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

KULTURA

SURVIVAL NA GOŚCIŃCU – FERIADA 2018

Ferie to wyczekany czas, który warto spędzić
ciekawie i przede wszystkim aktywnie. Tegoroczna Feriada w Gminie Dębe Wielkie miała
swoją kolejną edycję.
Każdy rok to inna tematyka, inne wyjazdy
i zupełnie nowy program.
W tym roku organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim i Fundacja „Magiczne Kąty”
we współpracy z Firmą GROUP przygotowali coś
specjalnego, gdzie tematem przewodnim była
turystyka.
Uczestnicy odbyli z byłymi żołnierzami GROM
szkolenie z survivalowo-militarnych technik
przetrwania, zapoznali się z rysem historycznym Dębego Wielkiego oraz poznali walory
turystyczno-krajoznawcze szlaku „Wielki Gościniec Litewski”, na którym to szlaku leży gmina

ZŁOTE GODY

Dębe Wielkie.
Dzięki nieprzewidywalnej pogodzie, dzieci i młodzież mogły
w jednym tygodniu zaliczyć
zarówno warunki jesienne jak
i zimowe. Odbyły się również
dwie wycieczki - na początek
integracyjna do strefy przetrwania „Strefy24” i historyczna do
Ossowa. Były również gry planszowe, samoobrona i pierwsza
pomoc.
Na zakończenie fachowym słowem w zakresie historii Dębego
oraz szlaku WGL podzielili się
zaproszeni na tę okoliczność
goście – młody pasjonat historii
Damian Murach oraz Dyrektor WGL Katarzyna
Sobieska. Wręczenie dyplomów i upominków odbyło się w obecności samego Wójta
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego
w asyście Dyrektor GOK Anny Piotrkowicz,
Prezes Fundacji Magiczne Kąty Bogusławy
Retkowskiej oraz Właściciela FiRMY GROUP
Mariusza Księżopolskiego.
W ręku każdego uczestnika znalazła się mapa,
która mamy nadzieję stanie się inspiracją
i zachętą do kolejnych aktywności
* Zadanie publiczne współfinansowane
z budżetu Gminy Dębe Wielkie.

„Jesteście dla nas wzorcem postępowania”,
„Jesteście dumą naszej gminy i za to Wam dziękujemy” .. i wiele innych ciepłych słów padło
pod adresem tegorocznych Dębskich Złotych
Jubilatów.
Dnia 6 lutego 2018r. dwadzieścia par małżeńskich z gminy Dębe Wielkie obchodziło swoje
Złote Gody. Urząd Stanu Cywilnego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem
Wielkim wspólnie przygotowali powyższe
przedsięwzięcie, które odbyło się w Restauracji
„Dębianka”. Po przestawieniu przygotowanym
ZŁOTE GODY OBCHODZILI:
Barbara i Mieczysław Adamczykowie
Helena i Jan Chłopik
Danuta i Stanisław Dębscy
Genowefa i Władysław Foryś
Barbara i Jan Gańko
Zofia i Stanisław Gańko
Zofia i Janusz Grochowscy
Czesława i Jan Jackiewiczowie
Helena i Jan Jankowscy
Maria i Zdzisław Kamińscy
Adela i Stanisław Kruszewscy
Marianna i Stanisław Michałowscy
Zofia i Mieczysław Milczarek
Halina i Edward Milewscy

przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Górkach Jubilaci odznaczeni zostali
„Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
przyznanymi przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Dębe
Wielkie Mirosław Siwik, Małgorzata Gańko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto
zostały wręczone kwiaty i upominki oraz odśpiewano sto lat. Zwieńczeniem spotkania była
symboliczna lampka szampana i wspólny obiad.

Elżbieta i Ryszard Piotrkowicz
Krystyna i Stanisław Walasek
Jadwiga i Stanisław Wieczorek
Irena i Roman Winiarek
Halina i Stanisław Sokołowscy
Marianna i Zygmunt Szczepaniakowie
Jubilatom Gratulujemy oraz życzymy
zdrowia, pogody ducha i oczywiście
następnych jubileuszy.
Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkiem

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK w Dębem Wielkim

.. BO LUBIMY TO CO ROBIMY..
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY DĘBE WIELKIE

Obecnie pracujemy aktywnie nad Programem
stypendialnym dla dzieci i młodzieży w gminie
Dębe Wielkie oraz rozpoczęliśmy współpracę
z Komisjami Rady Gminy Dębe Wielkie: Ochrony
Środowiska i Planowania Przestrzennego,Edukacji i Spraw Społecznych, Budżetu, Rewizyjną.
Po wspólnej debacie na różne tematy, zdecydowanie możemy stwierdzić, że świat dorosłych
jest bardziej skomplikowany. Na te same sprawy
czasami mamy zupełnie inne spojrzenie. To
chyba jakiś pokoleniowy standard. Jednak my
jesteśmy wierni naszym pomysłom i gotowi do
działania.
Po krótce, co planujemy w najbliższym czasie:
- w marcu kończymy remont w Dziupli i ruszamy
z działalnością Klubu Młodzieży
- w kwietniu organizujemy wielką gminną
„Akcję sprzątania ziemi” we współpracy
ze szkołami, sołtysami oraz instytucjami
i przedsiębiorcami.
- w maju kolejną edycję DębeNOCki i moc
atrakcji do późnej nocy
Ponadto chcemy rozwiązać problem braku
koszy na śmieci w centrum Dębego Wielkiego oraz współpracować przy projekcie
znakowania ciekawych miejsc w gminie
Dębe Wielkie pt. „Zachowajmy Dębskie
miejsca tradycji i kultury lokalnej”.
W tym kwartale również uczestniczyliśmy
w dwóch akcjach społecznych: Szlachetna

Paczka i 26 Finał WOŚP Dębe Wielkie. Tutaj było
dużo do zrobienia, ale satysfakcja była jeszcze
większa. Lubimy pomagać !!
W grudniu przed Światami Bożego Narodzenia mieliśmy okazję uczestniczyć w kulturalnym
- interaktywnym spektaklu „Podróż do Betlejem”, był to dla nas wyjątkowy i wartościowy czas
oraz nowe doświadczenie. Drodzy Mieszkańcy,
liczymy na Wasze wsparcie i pomoc oraz otwarci
jesteśmy na wszelkie sugestie i uwagi.

Młodzi Radni Gminy Dębe Wielkie
z Przewodniczącym Rady Sebastianem Gańko
i opiekunem MRG Anną Piotrkowicz
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KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
CZYTELNICTWO W 2017 ROKU

Czytelnicy wg kategorii zawodowych
/ogółem 1 302/
3,0%
0,4%

uczniowie

18,3%

studenci

39,3%

13,7%
3,4%

dzieci

8

rolnicy

18,7%

Na dzień 31.12.2017 r. księgozbiór placówek liczył 23
515 książek. Zachęcamy do
odwiedzenia naszych placówek, w których znajdą
Państwo wiele ciekawych
książek różnych gatunków
literackich. Jest również możliwość skorzystania z czytelni
internetowej.
SPOTKANIE Z TEATREM
W BIBLIOTECE
W naszej Bibliotece po raz
kolejny odbył się spektakl
teatralny dla dzieci. Organizowanie
przedstawień
teatralnych ma na celu rozwijanie u dziecka zainteresowań
teatrem, pozwala rozwijać
horyzonty, kształtuje u młodego człowieka wrażliwość
na kulturę, sztukę i świat.
Ponadto doskonali umiejętność uważnego słuchania
dłuższych form literackich.
Pomaga dziecku w poznawaniu i rozumieniu różnych postaw bohaterów
prezentowanych bajek.
W zimowe południe zawitali do nas aktorzy Teatru dla Dzieci „DUR-MOLL” z Warszawy
z przedstawieniem pt. „Bajka o leniwym Królu”.
Przedstawienie opowiadało o Leniwym Królu,
który wszystko wykonuje za pomocą czarów.
Gubi klucz od błękitnej szafy, gdzie przechowuje
księgę z zaklęciami. Klucz odnajduje Smutna
Królowa, na którą czarownica rzuciła urok.
Los Królowej może odmienić jedynie ktoś, kto
zechce się z nią szczerze zaprzyjaźnić. Z przygód
głównego bohatera dowiedzieliśmy się, że lenistwo nie popłaca, a z pomocą przyjaciela można
pokonać wszystkie swoje słabości. W trakcie
spotkania mieliśmy okazję zobaczyć jaką radość
dzieciom sprawiło spotkanie z żywym teatrem.
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i uśmiechami na buźkach zadowolonych młodszych i starszych dzieci.
Serdecznie dziękujemy kolegom z jednostki
OSP w Dębem Wielkim za udostępnienie sali
multimedialnej, w której odbyło się to fantastyczne przedstawienie.
FERIE W BIBLIOTECE 2018
Za nami kolejna edycja akcji „Ferie w bibliotece”.
Uczestnicy zajęć odbywających się w filii bibliotecznej w Cygance podczas każdego spotkania
mierzyli się z nowymi wyzwaniami. Zaczęliśmy
od przygotowania laurek z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Prace trafiły do rąk adresatów w dniu
ich święta. Dzieci wycinały i sklejały przestrzenne
śnieżynki, będące doskonałą zimową dekoracją.
Tematem przewodnim jednego ze spotkań byli
mieszkańcy krainy lodu. Wykorzystując kolorowe kartki, plastelinę, rolki papierowe, watę,
a nawet papilotki do muffinek, uczestnicy
wykonywali postacie pingwinów i Eskimosów.
Posługując się techniką pointylizmu – czyli
malowania kropkami, dzieci tworzyły zimowe
widoczki. Wszystkim bardzo podobało się ryso-
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pracownicy fizyczni
inni zatrudnieni

3,2%

W2017rokuPolskabyłagospodarzemŚwiatowego
Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej
Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library
Associations and Institutions. IFLA zrzesza ponad
14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji
działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów
świata. Jak powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski „Biblioteka jest miejscem
bezpieczeństwa, społeczności, odpoczynku, regeneracji, spokoju, uczenia się i solidarności. To
dostęp do mądrości, wiedzy i piękna. Biblioteki
są fundamentem każdego społeczeństwa obywatelskiego. Biblioteka jest azylem. To nie tylko
okno na przeszłość, ale narzędzie modernizacji„.
Badania na temat stanu czytelnictwa w Polsce
regularnie prowadzi Biblioteka Narodowa.
Nie są one niestety optymistyczne w skali
kraju, jednak czytelnictwo w gminie Dębe Wielkie z roku na rok systematycznie wzrasta.
W 2017 roku ze zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim oraz Filii bibliotecznej w Cygance korzystało 1 302 czytelników.
Wypożyczono 21 563 książek i 831 czasopism.
W porównaniu do roku 2016 grono czytelników
biblioteki powiększyło się o 45 osób, zanotowano również wzrost wypożyczeń o 926 książek
W czytelni udostępniono1 708 książek oraz 1 127
czasopism. Z czytelni internetowej skorzystało 2
053 użytkowników.
Księgozbiór GBP i Filii wzbogacił się o 1 099
woluminów. Ze środków Gminy Dębe Wielkie zakupiono 507 książek, pozyskane
dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek” umożliwiło zakup 437 książek, 155 woluminów to dary
od czytelników i instytucji. Biblioteka powiększyła swoje zbiory książek do słuchania. W chwili
obecnej w naszej ofercie znajdują się audiobooki
z kanonu lektur szkolnych.

pracownicy umysłowi

niezatrudnieni

wanie świecą po kartce
papieru, a następnie zamalowanie pracy farbą – efekt
końcowy bywał zaskakujący.
Podczas spotkań czas płynął nam bardzo szybko,
dzieci nie opuszczał dobry
humor, było dużo śmiechu
i radosnej zabawy.

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Dębem Wielkim

SPORT

NOCNY TURNIEJ SIATKARSKI - DĘBE VOLLEY CUP
Dębe Wielkie staje się sportową stolicą powiatu
mińskiego! Blisko 30 imprez sportowych zorganizowanych przez Dębski GOSiR w 2017 roku,
jak na pierwszy rok działalności to całkiem niezły wynik. Do tej listy po ostatnim weekendzie
należy dopisać jeszcze jedną pozycję.
Pierwszy Nocny Turniej Siatkarski Dębe Volley CUP zorganizowany został w nocy z 16 na 17
grudnia 2017. Do wspólnej zabawy przystąpiło
8 ekip między innymi z: Mińska Mazowieckiego,
Sulejówka, Niedziałki, Halinowa oraz oczywiście z Dębego Wielkiego. Rozgrywki odbywały
się równolegle na dwóch boiskach pod czujnym
okiem sędziów: Macieja Pukiańca oraz Justyny

Kuskowskiej. Pomysłodawcą oraz koordynatorem turnieju był Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich.
Po zaciekłym meczu o trzecie miejsce, poza
podium wylądował zespół Mińskiego Ekonoma, na najniższym stopniu podium stanęli
zawodnicy MDK z pobliskiego Sulejówka. Jako
drudzy uplasowali się Akademicy z Halinowa,
a po złoto sięgnął zespół Jabuszek. Najbardziej
wartościowym zawodnikiem zdaniem organizatorów został Mateusz Szczepaniak z Jabuszek.
Natomiast, najlepszą zawodniczką turnieju
okrzyknięto Karolinę Gańko z KS Niedziałka.
Medale, puchary oraz statuetki ufundowane
zostały przez dyrektora dębskiego GOSiR.

Za pomoc przy organizacji zawodów serdecznie
dziękujemy
Łukaszowi
Piekarskiemu, współorganizatorowi
imprezy
oraz sędziom stolikowym: Mateuszowi
Ostrowskiemu ora Jakubowi Rekowi.

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR
w Dębem Wielkim

V POWIATOWE ROZGRYWKI TENISA STOŁOWEGO

Ostatni turniej wchodzący w skład Powiatowego
Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym o Puchar
Starosty Mińskiego, odbył się 9 grudnia 2017r.
w Dębem Wielkim.
Organizatorem tegorocznego Cyklu zawodów
było Stowarzyszenie Sport 4 Kids wraz z GOSiR
w Dębem Wielkim. Rozgrywki odbywały się
pod bacznym okiem sędziego głównego - Katarzyny Gańko. Patronat nad tym sportowym
widowiskiem objęli: Starosta Miński Antoni Jan

Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
W turnieju uczestniczyło ponad 60 zawodników,
pochodzących z najróżniejszych stron naszego
powiatu. Rywalizacja odbywała się w sześciu
kategoriach, a zawodnicy rozgrywali mecze
na 12 stołach. W przerwie między meczami,
zawodnicy mogli spędzić chwilę w Dębskiej
kawiarence, wypić herbatę lub kawę oraz uzupełnić brakujące kalorie.
Puchary i dyplomy szczęśliwcom wręczali: Sta-

rosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Radny
Powiatu Mińskiego Piotr Wieczorek.
Ponadto uczestnicy najmłodszych kategorii,
za trud i sportową walkę włożoną w sobotnich
rozgrywkach z rąk „Ojca tenisa stołowego z Mińska Mazowieckiego” p. Mirosława Krusiewicza
otrzymali pamiątkowe medale. Wyjątkowe
statuetki powędrowały również do: najmłodszego zawodnika turnieju, ośmioletniego Alana
Izdebskiego z Latowicza oraz najbardziej
doświadczonego zawodnika sobotnich rozgrywek, Kostantego Janusza (rok urodzenia: 1967)
z Wielgolasu.
Dzięki wsparciu firmy Remex oraz Studium
Języków Obcych z Mińska Mazowieckiego do
zwycięzców z rąk Mikołaja trafiły również paczki
ze słodkościami oraz gadżety. Dziękujemy również pani Monice Tkaczyk z IPPL za wyposażenie
naszej turniejowej kawiarenki, prężnie działającej przez czas rozgrywek.
Cykl Turniejów został dofinasowany ze środków
z Powiatu Mińskiego.
W tym turnieju na podium stanęli:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Kajetan Wojnar - Dębe Wielkie

2. Jakub Wocial - Wiśniew
3. Krzysztof Kowalski - Pustelnik
II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Igor Murasicki - Mienia
2. Michał Kowalski - Pustelnik
3. Piotr Trejda - Żaków
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Ola Zagórska- Żaków
2. Katarzyna Purgał - Mistów
3. Dominika Chmielewska - Latowicz
IV. Kat. Chłopcy z Gimnazjum
1. Krzysztof Bątruk - Dębe Wielkie
2. Piotr Chabrowski - Żaków
3. Marek Popławski -Żaków
V. Kat. Dziewczęta Gimnazjum
1. Izabela Czwarnóg - Jakubów
2. Agata Kwiatkowska - Żaków
3. Oliwia Izdebska - Latowicz
VI. Kat. OPEN
1. Artur Kasprzak - Mińsk Mazowiecki
2. Artur Kietliński - Sulejówek
3. Zbigniew Odalski - Mińsk Mazowiecki
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY DĘBE WIELKIE
W niedzielę, 10 grudnia 2017r. w hali sportowej w iście świątecznym klimacie odbył się
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Organizatorem niedzielnych zmagań był GOSiR w Dębem
Wielkim, KS „Płomień” Dębe Wielkie oraz KS
Jedenastka. Pomysłodawcą i koordynatorem
rozgrywek był Rafał Wtulich, Dyrektor GOSiR.
Piłkarskie zmagania podzielone zostały na
4 etapy. Najpierw, naprzeciwko siebie stanęli najmłodsi uczestnicy - przedszkolaki,
na co dzień trenujący w Dębskiej Jedenastce.
Trzy zespoły, głośno oklaskiwane przez rodziców
do czerwoności podgrzały atmosferę w Dębskiej
hali sportowej. Po zakończonych spotkaniach,
każdy z piłkarzy z rąk organizatorów odebrał
pamiątkowy medal oraz dyplom.
Punktualnie o godz. 1100 na piłkarski parkiet
wyszli zawodnicy reprezentujący kl. I-III. Cztery
zespoły reprezentujące szkoły z Dębego, Górek
lub też lokalną akademię piłkarską rywalizowały
w systemie mecz/rewanż. Walka była zacięta,
a o wynikach często decydowały ostatnie minuty.
Bezkonkurencyjni okazali się podopieczni Piotra
Stępnia i jako KS Jedenastka I pewnie sięgnęli
po złoto. Tuż za nimi, na drugim miejscu uplasowali się wychowankowie Jadwigi Banach ze
S.P. z Górek, a na najniższym stopniu podium
stanęła druga drużyna Dębskiej Jedenastki.

Zaszczytnym mianem najlepszego zawodnika
rozgrywek w tej kategorii wiekowej okrzyknięto
Szymona Gałązkę z drużyny SP Górki, a najlepszym bramkarzem został Adam Matejak z ekipy
KS Jedenastka.
Hitem tego turnieju były zmagania dziewcząt.
Do niedzielnych rozgrywek przystąpiły dwa
zespoły: z Dębego oraz z Górek. Ich mecz z zaciekawieniem śledzili rówieśnicy, którzy mocno
trzymali kciuki za swoje faworytki. Po dość
wyrównanej walce, drużynie z Górek zabrakło trochę szczęścia i musiały uznać wyższość
rywalek z Dębskiej Podstawówki, które dumnie
wzniosły puchar za pierwsze miejsce.
Jako ostatni do walki do medale i puchary
przystąpili uczniowie ze Szkół Podstawowych
z kl. IV-VI. Cztery zespoły walczyły o miano tego
najlepszego. W tej kategorii nie do zatrzymania
okazał się zespół „Sto Twarzy Grzybiarzy”, stanowiący połączenie dzieci z Dębego oraz z Rudy.
Chłopcy nie przegrywając ani jednego spotkania
i zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce wywalczył zespół z Dębego „Pompa Team”, a trzeci
okazali się uczniowie z Górek. Bilansem bramek na czwartym miejscu uplasował się zespół
z Cyganki. W tej kategorii wiekowej najlepszym
zawodnikiem rozgrywek został Adrian Kołak (SP
Górki), a najlepszym bramkarzem Oleg Piotrko-

wicz (Pompa Team).
Medale, puchary oraz statuetki szczęśliwcom wręczał Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Prezes GLUKS „Płomień Dębe Wielkie” Mirosław
Garbecki oraz Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich.
Trofea zakupione zostały ze środków GLUKS
„Płomień” Dębe Wielkie.
Wyniki turnieju:
I. Kat. Dzieci z S.P. z klas I - III
1. KS Jedenastka I
2. SP Górki
3. KS Jedenastka II

4. SP Dębe Wielkie
II. Kat. Dziewczęta z kl. IV-VII
1. SP Dębe Wielkie
2. SP Górki
III. Kat. Chłopcy z kl. IV-VI
1. „Sto Twarzy Grzybiarzy”
2. „Pompa Team”
3. SP Górki
4. SP Cyganka
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim
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SIATKARSKI TURNIEJ WIELKICH SERC

Tegoroczny Finał WOŚP odbył się w drugi weekend stycznia, a celem Orkiestry Owsiaka było
pozyskanie środków dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, już po raz piąty grała także
w Dębem Wielkim.
W sobotę 13 stycznia 2018 w dębskiej hali sportowej odbyła się druga edycja Siatkarskiego
Turnieju Wielkich Serc, w ramach którego wszyscy sympatycy siatkówki mieli okazję włączyć
się w pomoc dla najmłodszych. Organizatorem
zawodów był Sztab WOŚP Dębe Wielkie oraz
GOSiR w Dębem Wielkim. Koordynatorem
i pomysłodawcą zawodów był Rafał Wtulich,
który wraz z Robertem Szumowskim, Pawłem
Waśniowskim oraz Łukaszem Piekarskim kontrolował przebieg rozgrywek.
W tegorocznej edycji, udział wzięło 9 zespołów. Do wspólnej zabawy włączyły się drużyny
z: Halinowa, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego,
Mrozów, Dobrego oraz Dębego Wielkiego. Mimo,
że walka na boisku była zażarta, a mecze, rozstrzygały się w samej końcówce, turniej przebieg
w przyjaznej atmosferze, bo hasłem przewodnim była pomoc dla tych, którzy walczyć o swoje
życie muszą już od momentu, gdy przyjdą na ten

świat.
Zawodnicy pokazali, że posiadają nie tylko siatkarskie umiejętności, ale i wielkie serca. Środki
zebrane w ramach opłaty za udział turnieju- blisko 500 zł w całości powędrowały zasiliły puszkę
Dębskiego Sztabu WOŚP.
W tym roku tuż za podium wylądowali dębscy
gimnazjaliści, którzy niewątpliwie byli największą niespodzianą tegorocznych rozgrywek.
Na najniższym stopniu podium uplasował się
„MDK Sulejówek”. Natomiast, na drugiej lokacie wylądowali Halinowscy „Akademicy”. Złoto
w tym roku wywalczyli zawodnicy zespołu
„Riviera” z Mrozów.
Trofea zwycięzcom wręczał Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Dyrektorem
GOSiR Dębe Wielkie Rafałem Wtulichem, Trenerem Dębskiej Sekcji Siatkarskiej Robertem
Szumowskim oraz Dyrektor GOK i Szefową Dębskiego Sztabu WOŚP Anną Piotrkowicz.
Pamiątkowe statuetki trafiły do postaci wyróżniających się podczas rozgrywek. Najmłodszym
zawodnikiem turnieju został 16 letni Sebastian Linde z drużyny „Misiaków”. Aleksandra
Smuga z „Dębskich Płomieni” została najlepszą zawodniczką turnieju. Tytuł najbardziej

d o ś w i a d c zo n ego
zawodnika sobotnich
rozgrywek
przypadł
Andrzejowi
Makowskiemu (rocznik: 1963),
kapitanowi:
„Sześciu
Wspaniałych”.
Najbardziej wartościowym graczem został
Lech Bieliński z „Riviery”
z Mrozów.
Ponadto Organizatorzy
specjalnym pamiątkowym pucharem dla najbardziej doświadczonej
drużyny rozgrywek nagrodzili zespół „Sześciu
Wspaniałych” składający się z dębskich Oldbojów, którzy największe tryumfy odnosili zanim
spora część sobotnich graczy pojawiła się na tym
świecie…
W sobotę Panowie pokazali, że jeszcze doskonale pamiętają, jak gra się w siatkówkę i młodzi
adepci muszą się jeszcze trochę nauczyć.
Wyniki rozgrywek:
1. „Riviera”
2. „Akademicy”
3. „MDK Sulejówek”

4. „Misie”
5. „Dębskie Płomienie”
6. „Gramy dla Pytlosa”
7. „Sześciu Wspaniałych”
8. „Juvenia Dobre”
9. „Drużyna Papy Smerfa”
Tych, którzy już zastanawiają się jak i kiedy
będą mogli się zrewanżować, zapraszamy do
udział w siatkarskim turnieju o Puchar Dyrektora
GOSIR Dębe Wielkie, który odbędzie się w maju
w dębskiej hali sportowej.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W sobotę, 20 stycznia 2018 w hali sportowej
w Dębem Wielkim odbyła się kolejna już edycja
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. W rozgrywkach udział wzięło blisko 40 zawodników
i zawodniczek z naszej gminy. Sędzią głównym
oraz koordynatorem zawodów był Rafał Wtulich.
Rozgrywki odbywały się w pięciu kategoriach.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z nich czekały pamiątkowe puchary, dyplomy
a dla najmłodszych uczestników także medale
za udział w turnieju.
Trofea szczęśliwcom wręczył Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich. Nagrody zostały
ufundowane z kasy Gminnego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Dębe Wielkie za sprawą organizacji licznych turniejów sportowych w tenisie stołowym oraz
prężnie działającej sekcji tenisa stołowego staje
się powiatową stolicą tego sportu.
Wszystkich sympatyków „ping ponga” zapraszamy do udziału w Powiatowym Cyklu
Turniejów w Tenisie Stołowym - pierwsze starcie
już w kwietniu.
Wyniki rozgrywek:
I. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1. Kowalski Krzysztof, 2. Kowalski Daniel
3. Maciołek Kamil
II. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. Kowalski Michał, 2. Kwaśniewski Karol

3. Konowrocki Piotr
III. Młodzież ze Szkół Podstawowych z kl. VII
oraz z oddziałów Gimnazjum
1. Bątruk Krzysztof, 2. Magdziak Hubert
3. Kowalski Michał
IV. Kobiety OPEN
1. Jaroń Aleksandra, 2. Kwiatkowska Agata
3. Bogusz Weronika
V. Mężczyźni OPEN
1. BątrukKrzysztof, 2. Wolski Wojciech
3. Szymczuk Karol
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim w ramach akcji: walka z nudą w ferie
zorganizował drugą edycję Otwartego Turnieju
Warcabowego. Zawody odbyły się 21 stycznia
2018r. w jednej z sal lekcyjnych w hali sportowej
w Dębem Wielkim.
Do wspólnej rywalizacji przystąpiło ponad 30
zawodników z: Mińska Mazowieckiego, Halinowa, a nawet Warszawy oraz oczywiście gminy
Dębe Wielkie. Sędzią głównym niedzielnych warcabowych zmagań był Grzegorz Wóźnica.
Turniej odbywał się w czterech kategoriach.
Walczyć było o co bo na zwycięzców w każdej z kategorii czekały pamiątkowe medale oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez dębski GOSiR.

DĘBSKA HALOWA LIGA ZIMOWA

10 lutego 2018 dębska hala sportowa po raz
kolejny stała się areną piłkarskich zmagań. Tym
razem naprzeciwko siebie stanęli piłkarze z roczników 2007-2008 oraz 2010 i młodsi, a wszystko
za sprawą drugiej już edycji Dębskiej Halowej
Ligi Zimowej. Organizatorem pięciu kolejek,
które odbędą się w Dębem, jest Stowarzyszenie
Sport4Kids oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Koordynatorami całego
przedsięwzięcia są Rafał Błażejewski- trener KS
Jedenastka oraz Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie
Rafał Wtulich.
W tegorocznej edycji udział bierze 14 zespołów
podzielonych na dwie grupy. W rozgrywkach
o miano najlepszych walczą zespoły z: Mińska
Mazowieckiego, Cegłowa, Stanisławowa oraz
oczywiście Dębego Wielkiego.
Po pierwszej kolejce na czele tabeli w kat. dzieci
z rocznika 2007-2008 z 15 punktami na koncie

Najmłodszą kategorię- przedszkolaków zdominował Krysian Siłka i to on stanął na najwyższym
stopniu podium. Wśród dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III, Zofia Gągol przypomniała
rywalom, że warcaby to nie jest męski sport
i pewnie sięgnęła po złoty medal. Zmagania
adeptów podstawówek z kl. IV-VI to popis Cieślik
Mai, która zdobyła pierwsze miejsce. Największe
emocje towarzyszyły rozgrywkom w kat. OPEN,
tutaj bezkonkurencyjny okazał się Słapiński
Andrzej, który zajął pierwszą lokatę.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Wyniki Otwartego Turnieju Warcabowego:
I. Przedszkolaki
1. Siłka Krystian 2. Kusznerczuk Hanna

uplasowała się dębska Jedenastka A, za nimi
Jutrzenka Cegłów B, a na trzecie miejsce przypadło drugiej drużynie gospodarzy.
Miński APN z dorobkiem 12 punktów zajmuje
najwyższą lokatę wśród zawodników z rocznika
2010, następnie KS Jedenastka Dębe Wielkie z 12
punktami oraz Tęcza Stanisławów z dorobkiem
9 oczek.
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Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

3. Krasuski Jan
II. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1. Gągol Zofia 2. Zalewski Fabian
3. Kot Antonina
III. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. Cieślik Maja 2. Zalewski Filip
3. Wojdyga Filip
IV. OPEN
1. Słapiński Andrzej 2. Wocial Marcin
3. Malinowski Tadeusz
Organizatorów cieszy fakt, że z roku na rok
chętnych do udziału w turnieju warcabowym
przybywa. Kolejna edycja warcabowych zmagań
już za rok. Liczymy, że zobaczymy się w jeszcze
liczniejszym składzie!

Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

6 KARNAWAŁOWY FESTIWAL FITNESS
Około siedemdziesiad uczestniczek i jeden
uczestnik wzięło udział w 6 Karnawałowym
Festiwalu Fitness, który odbył się w niedzielę
4 lutego na dębskiej Hali Sportowej w Dębem
Wielkim. Fitness-owy festiwal obejmował cztery
bloki po 45 min każdy: TABATA, SHAPE, CARDIO
i DYNAMIC PILATES. Dla najwytrwalszych uczestników przewidziane były nagrody rzeczowe
w postaci karnetów na zajęcia fitness i siłownię,
akcesoria fitness do ćwiczeń oraz leginsy treningowe marki JUJU . Po za możliwością spalenia
ogromnej ilości kalorii, uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji z dietetyczką, wykonać
pomiar i analizę składu ciała, pomiar cukru we
krwi i ciśnienia tętniczego. Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim

na kierunku Technik Masażysta wykonywali
bezpłatnie masaże ręczne kręgosłupa. Na zakończenie imprezy został zaserwowany tort, który
wcale nie był taki fit, ale smakował wyśmienicie. Głównym celem imprezy było zachęcenie do
aktywności fizycznej oraz pokazanie że zdrowy
i aktywny tryb życia może być łatwy i przyjemny
i wcale nie musi się wiązać z dużymi wyrzeczeniami. 6 Karnawałowy Festiwal Fitness był
współfinansowany ze środków GOSiR Dębe Wielkie. Organizatorzy i partnerzy już teraz zapraszają
na 7 edycję Karnawałowego Festiwalu Fitness.

Joanna Rokicka

SPORT

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Gminny Turniej Piłki Nożnej to kolejna propozycja ze strony Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, którą zorganizowano w ostatni weekend ferii dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
We wspólnej zabawie wzięło udział 10 zespołów
z Górek, Cyganki oraz Dębego Wielkiego.
W sobotę 27 stycznia, do walki o medale
i puchary stanęli uczniowie z kl. IV-VI z gminnych
podstawówek. Po zaciekłym dwumeczu na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy
Szkoły Podstawowej z Cyganki, odpowiednio drugie i trzecie miejsce należało do dwóch
zespołów kierowanych przez panią Trener
Jadwigę Migacz-Banach, nauczycielkę W-F z S.P.
w Górkach.
W ramach podsumowania rozgrywek pierwszego dnia rozgrywek organizatorzy nagrodami
rzeczowymi nagrodzili kilku wyróżniających
się zawodników. Najbardziej wartościowym
zawodnikiem sobotnich zmagań zdaniem organizatorów został Piotr Konowrocki z Cyganki,

a najlepszym bramkarzem zaś Adrian Banach
z Górek. Natomiast tytuł najmłodszego zawodnika turnieju przypadł 9-letniemu Piotrowi
Mazajowi z Górek. Na koniec rozegrany został
konkurs strzałów w poprzeczkę, tutaj celnym
okiem popisał się Kajetan Wojnar i jako jedyny
w pierwszej rundzie trafił w cel.
W niedzielę na boisko wyszli dębscy młodzieżowcy. Od godz. 9:30 w formule mecz/rewanż
o miano najlepszych walczyły trzy zespoły: dwa
z Dębego oraz jeden z Górek, składające się
z młodzieży z oddziałów gimnazjalnych oraz
szkół podstawowych z kl. VII. W tegorocznej
edycji turnieju po złoto sięgnęła drużyna „Bestie
Disa”, drugą lokatę wywalczyła drużyna o niełatwej z nazwie „Stół z powyłamywanymi nogami”,
a na najniższym stopniu podium uplasowali się
piłkarze z S.P. Górki. Pamiątkowe statuetka
powędrowała do: Sebastiana Góreckiego – najlepszego bramkarza turnieju oraz do Kacpra
Konowrockiego- MVP (ang. most wanted player)

tej kategorii wiekowej.
Kilka minut po godz.
11:00 rozpoczęły się
mecze uczniów ze
szkół średnich. Cztery
drużyny składające
się z młodzieży do lat
19 chwaliło się swoim
piłkarskim
kunsztem. Mimo, że poziom
prezentowany przez
poszczególne drużyny
był różny i nerwów
na boisku nie brakowało, to sędziowie
uważnie kontrolowali
przebieg gry. Podsumowując, na najwyższym
stopniu podium stanęli zawodnicy „MBM” - ubiegłoroczni finaliści, drugie miejsce przypadło
drużynie „Na Luzie”, a trzecie dębskiemu „Izolatorowi”. Najlepszym bramkarzem został

Bartłomiej Wieczorek, a najlepszym zawodnikiem okazał się Bartłomiej Woś.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

MIKOŁAJKOWE ZAWODY AKADEMII SZTUK WALKI
Dnia 03.12.2017 miała miejsce jubileuszowa edycja
zawodów zorganizowanych przez Akademię Sztuk
Walki przy współpracy z Gminą Dębe Wielkie i GOSIR.
X Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF zgromadził
rekordową liczbę uczestników z poszczególnych
sekcji ASW: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Stojadła – trener Dawid Matwiej VI Dan, Brzóze, Pustelnik
– instruktor Joanna Mazurowska II Dan, Stara Niedziałka – instruktor Damian Walas 1 cup, Karate
Górki, Kick-Boxing Dębe Wielkie – instruktor Rafał
Wtulich 4 kyu. Prawie 120 śmiałków wystartowało,
aby spróbować swoich sił w takich konkurencjach
jak: tor przeszkód, szybkościówka, soft-stick, techniki specjalne, walki semi-hogo, walki light-contact
oraz układy TKD ITF.
Na zwycięzców poszczególnych konkurencji
czekały wyjątkowe puchary, natomiast każdy
zawodnik został odznaczony wyjątkowym
drewnianym medalem. Dodatkowo, na koniec
imprezy zawitał Święty Mikołaj, który wręczył
paczki dla wszystkich startujących dzieci.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Studium
Języków Obcych, Alfafloor, Dax Cosmetix,
Teo-Net, KOMA, Lewiatan, Apport Logistyka,
Oriflame Renata Ługowska, Mechanika Pojazdów Tomasz Siporski, Wulkanizacja Bartosz
Kowalski, Delikatesy A&M, Pokazy Pirotechniczne Jacek Ślubowski, Ocen urody Agata
Radek, Sklep hydrauliczny Jackiewicz oraz
wszystkim anonimowym sponsorom.
Ogromne podziękowania należą się naszym
sędziom i wolontariuszom.
Oto wyniki sportowych zmagań:
WALKI HOGO-SEMI
kadetki
1. Natalia Michalczyk, 2. Izabela Więsik
3. Aleksandra Piotrkowicz
kadeci
1. Piotr Ługowski, 2. Andrzej Ostrowski
3. Szymon Wieczorek
WALKI LIGHT-CONTACT
junior młodszy
1. Maciej Gańko, 2. Krzysztof Steczek
3. Maciej Ługowski
juniorki +60kg
1. Katarzyna Mazurowska , 2. Natalia Steczek
3. Kamila Chachlińska
juniorki -60kg
1. Katarzyna Leszczyńska, 2. Natalia Kopeć
3. Aleksandra Duszczyk
SOFT-STICK
chłopcy 4-6 lat

1. Jakub Olejnik, 2. Wojtek Woźnica
3. Ignacy Krasuski
dziewczynki 4-6 lat
1. Lila Olszewska, 2. Maja Mróz
3. Aniela Płochocka
chłopcy -30kg
1. Michał Pietraszek, 2. Dominik Parol
3. Tymek Ruta
chłopcy 7-8 lat +30kg
1. Grzegorz Rawski, 2. Michał Biernacki
3. Dawid Porębki
dziewczynki 7-8 lat
1. Maria Tkacz, 2. Maja Buczek
3. Rita Szarkowicz
młodzicy 9-10 lat
1. Igor Więsik, 2. Adam Prokopczyk
3. Filip Zalewski
młodziczki 9-10 lat
1. Urszula Rawska, 2. Maja Przywuska
3. Ilona Gańko
TECHNIKI SPECJALNE
młodzicy
1. Ula Rawska, 2. Igor Więsik
3. Kacper Orzełowski
kadeci
1. Bartosz Brzost, 2. Kacper Tkacz
3. Jan Kołodziejczyk
kadetki
1. Natalia Michalczyk, 2. Karolina Skolimowska
3. Iza Wiktorowicz
junior młodszy
1. Krzysztof Steczek, 2. Błażej Szostak
3. Maciej Ługowski
juniorki młodsze
1. Katarzyna Mazurowska, 2. Kamila Chachlińska
3. Aleksandra Duszczyk
juniorki
1. Justyna Nieborek, 2. Katarzyna Steczek
3. Katarzyna Leszczyńska
juniorzy
1. Sebatian Gańko, 2. Paweł Rogalski
3. Michał Michna
UKŁADY TAEKWON-DO ITF
10-9 cup
1. Iza Wiktorowicz, 2. Szymon Skalski
3. Rita Szarkowicz
8-7 cup
1. Anna Żołyniak, 2. Andrzej Ostrowski
3. Natalia Sikorska
6-1 cup
1. Katarzyna Mazurowska, 2. Natalia Michalczyk
3. Sebastian Gańko

SZYBKOŚCIÓWKA
przedszkolaki 4-6 lat
1. Aniela Płochocka, 2. Jakub Olejnik
3. Antoni Marek
dzieci 7-8 lat
1. Wojciech Kolaszt, 2. Michał Pietraszek
3. Karol Jabłoński
TOR PRZESZKÓD
maluchy 2-3 lata
1. Tymon Marek, 2. Małgorzata Mazurowska
3. Martyna Płochocka
4. Bartosz Buczek
przedszkolaki 4-6 lat
1. Jakub Olejnik, 2. Wojtek Woźnica
3. Jagoda Mlazga
chłopcy 7-8 lat
1. Franciszek Rawski, 2. Michał Pietraszek
3. Franciszek Jackiewicz
dziewczynki 7-8 lat
1. Rita Szarkowicz, 2. Zuzanna Panek
3. Julia Sierańska
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim startującym!
GORĄCY STYCZEŃ W AKADEMII SZTUK WALKI
Początek roku w ASW był intensywny z uwagi
na egzaminy z Taekwon-do oraz zbliżające się ferie.
W świąteczny weekend (6-7 stycznia) adepci TKD ze
wszystkich sekcji Akademii Sztuk Walki mieli możliwość uczestnictwa w biwaku szkoleniowym w Szkole
Podstawowej w Stojadłach.
Zajęcia były prowadzone w dwóch blokach,
gdzie zawodnicy byli podzieleni pod względem
zaawansowania. Trener Dawid Matwiej (VI Dan)
sprawdzał przygotowanie praktyczne (siła, technika, wytrzymałość) przeprowadzając łącznie
dla każdej z grup 6 godzin treningowych. Natomiast Monika Matwiej (II Dan) poprowadziła

zajęcia z teorii i historii Taekwon-do, które są
nieodłącznymi elementami każdej sztuki walki.
Odświeżona wiedza przydała się Akademikom
na egzaminach, które w dniach 8-10 stycznia
odbywały się we wszystkich sekcjach (Brzóze,
Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Stara Niedziałka, Stojadła). Łącznie do egzaminów
na stopnie uczniowskie w ASW przystąpiło ok.
120 osób. Należy zaznaczyć, że egzaminy są
dobrowolne i nie wszyscy ćwiczący do nich
podeszli. Po egzaminacyjnym stresie przyszedł
czas na relaks na górskich stokach. Pierwszy
turnus zimowiska rozpoczął się już w piątek wieczorem (12.01.2018) i grupa prawie 60 osób udała
się na Słowację do miejscowości Rajeckie Teplice
– Kunerad, gdzie przez 8 dni poznawali uroki
tamtejszych stoków. Ponadto, prawdziwy odpoczynek dała im wizyta na termach Afrodyta.
20 stycznia był dniem przełamania turnusów,
ponieważ już ok. godz. 13.00 dużo większa
ekipa 80 osobowa wyjeżdżała na zimowisko do
przygranicznej miejscowości Milówka, gdzie
zjeżdżaliśmy ze stoku Zwardoń. Oczywiście
był również czas na Aquapark w Istebnej oraz
wspólne gry i zabawy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz niezastąpionej kadrze: Ewie Sobieraj,
Małgorzacie Matwiej, Rafałowi Wtulichowi, KamilowiMajewskiemu, Mariuszowi Steczek oraz
Monice i Dawidowi Matwiejom. Już teraz
zapraszamy na obozy letnie oraz na treningi
Taekwon-do ITF, Kick-Boxingu, Karate i pływania.
Monika Matwiej
Akademia Sztuk Walki
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SPORT/ Z ŻYCIA SZKÓŁ

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH

KLUB SPORTOWY JEDENASTKA

Początek nowego roku zawsze niesie ze sobą
zastrzyk świeżej energii. Również dla naszego
Stowarzyszenia oraz Klubu początek nowego
roku to wyznaczenie nowych, ambitnych celów
które chcemy zrealizować w tym roku.
Pierwszy z zakładanych celów został już osiągnięty a chodzi tu o zorganizowanie zimowego
obozu sportowego dla naszych podopiecznych.
W pierwszej połowie ferii zimowych szesnastu
naszych zawodników wzięło udział w obozie
sportowym. Po raz kolejny celem naszej podróży
było gościnne Podlasie a dokładnie miasto
Sokółka. Nasi zawodnicy pomimo siarczystych
mrozów oraz równie mroźnego wiatru przepracowali cały obóz zgodnie z zakładanym przez
trenerów planem.
Kolejny cel na ten rok to zorganizowanie
drugiej edycji „Dębskiej Halowej Ligi Zimowej” Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w tym roku zawodnicy
rywalizują w dwóch grupach wiekowych:

2007/2008 oraz 2010/młodsi.
Pierwszy turniej ligi już za nami,
do rozegrania pozostało nam
jeszcze trzy turnieje. Wartym podkreślenia jest fakt iż druga edycja
imprezy jest jeszcze większa od
pierwszej ponieważ w tym roku
udział w zawodach bierze czternaście drużyn z powiatu Mińskiego.
W okresie od kwietnia do czerwca nasi podopieczni będą rywalizowali również w lidze
OZPN Siedlce. Do rozgrywek zgłaszamy trzy drużyny z roczników 2007, 2008 oraz 2010/2011.
Bardzo udany finisz rundy jesiennej zaowocował
awansem chłopców z rocznika 2007 do I – wszej
ligi OZPN Siedlce gdzie będziemy rywalizowali
z najlepszymi drużynami z okręgu.
Również w tym roku będziemy organizatorem
cyklu turniejów tenisa stołowego o puchar Starosty Mińskiego które to cieszą się niezmiennym
zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu.
Natomiast w drugiej części roku planujemy
organizację letniego obozu sportowego oraz
półkolonii dla wszystkich naszych zawodników a także szereg innych wydarzeń o których
będziemy informować na łamach Biuletynu.
Marta Kowalczyk
Prezes Sport 4kids

PRZEDSZKOLE GMINNE W DĘBEM WIELKIM
Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim zapewnia dzieciom wiele atrakcji
i grudzień 2017 roku tak właśnie wyglądał.
Już na początku miesiąca z okazji swoich
imienin odwiedził dzieci Święty Mikołaj wraz
z elfami. Dzieci prezentowały przygotowane z tej okazji piosenki i wiersze, a Mikołaj
obdarował je słodkimi upominkami. W okresie przed Świątecznym, dzieci miały okazję
uczestniczyć w warsztatach robienia bombek, w trakcie których same wykonały wiele
przepięknych ozdób, które zabrały później do
domu. Rodzice dzieci z grup „Sówki” i „Wiewiórki”, pracownicy przedszkola i zaproszeni
goście podziwiali występ dzieci z najstarszych
grup na przygotowanych przez nie Jasełkach.
20 grudnia wszystkie przedszkolaki spotkały
się by wspólnie obejrzeć seans kina plenerowego pt. „Puchatkowego Nowego Roku”.
Pierwszy dzień astronomicznej zimy przywitaliśmy zabawą w kolor biały i ponownie
zawitał w progi przedszkola Święty Mikołaj
z pomocnikiem pozostawiając przedszkolakom prezenty. Tuż przed Świąteczną przerwą
dzieci w grupach dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia i kolędowały.
Nowy rok to nowe aktrakcje. 3 stycznia odbył
się koncert pt” Karnawął z trąbką”. 8 stycznia
dzieci spotkały się na balu karnawałowym.
Pięknie przebrane, w kolorowych strojach
bawiły się na pięknej dużej sali, która na co
dzień przedzielona jest magiczną ruchomą
ścianą. Do współnej zabawy zachęcała
i zapraszała Ciocia Klocia, a muzykę zapewniał
DJ Kamil. Kilka dni później dzieci 5 i 6-letnie

pojechały wraz z paniami na przedstawienie pt. „Karolcia” do Mińska Mazowieckiego.
18 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Kubusia Puchatka, postać misia towarzyszyła dzieciom przez cały dzień, dekorując
sale i korytarze. 24 stycznia przedszkolaki
obejrzały przedstawienie pt. „Bajka o leniwym królu”, na które zaprosiła pani Agnieszka
Wielgo Dyrektor Gminnej Biblioteki w Dębem
Wielkim. Tego dnia dzieci bawiły się w kolory,
a kolorem dnia był niebieski.
Luty przywitaliśmy spotkaniem z muzyką
klasyczną pod tajemniczą nazwą „Muzyka
kosmosu”.
Dzieci
z
zaciekawieniem
i zainteresowaniem oglądały przywiezione
do przedszkola instumenty i uczestniczyły
w muzycznych warsztatach. Ponieważ Dzień
Babci i Dziadka wypadły w czasie mazowieckich ferii zimowych dzieci zaprosiły swoich
najbiższych w lutym. Wybrane grupy, przedstawiły część artystyczną, a potem zaprosiły
Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek.
8 lutego 3 i 4-latki udały się na przedstawienie pt. „Szalone Bajeczki z Dziadunia Teczki”
do Mińska Mazowieckiego.
14 lutego obchodziliśmy Walentynki,
podczas których towarzyszył nam kolor
czerwony. Dzieci wykonywały kartki walentynkowe, serca z masy solnej i wręczały je
swoim rodzicom. Kolejną atrakcją tego miesiąca był Dzień Kota i przedszkolaki mogły
przebrać się za te sympatyczne zwierzaczki.
Najmłodsze dzieci przyniosły do przedszkola
pożywienie i akcesoria, które zostaną przekazane do schroniska w Józefowie.
Początek roku minął w przedszkolu bardzo aktywnie, a to tylko część z nich została
opisana. Wiele jeszcze przed nami, gorąco
zapraszamy do śledzenia poczynań najmłodszych mieszkańców gminy Dębe Wielkie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBEM WIELKIM

Międzyszkolny Turniej Piłki
Siatkowej Chłopców
Dnia 30 stycznia nasi uczniowie uczestniczyli
w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, który odbył się w Gimnazjum w Mrozach.
Uczestniczyło w nim pięć szkół: oprócz drużyny
gospodarzy oczywiście my oraz gimnazjaliści
z sulejóweckiej „dwójki”, z Dobrego i Jakubowa.
Nasza drużyna wygrała z trzema szkołami, niestety nie wystarczyło już siły w walce o pierwsze
miejsce z Gimnazjum z Mrozów. Zajęliśmy więc
2. lokatę, co bardzo dobrze rokuje podczas przyszłych rozgrywek międzypowiatowych. Skład
drużyny: Krystian Czerwiński, Mateusz Komorzycki, Krzysztof Pasik, Sebastian Linde kl. IIIc,
Michał Laskus, Jakub Bortkiewicz kl. IIIb, Oliwier Makowski kl. IIa, Mateusz Piotrkowicz kl. IIc.
Chłopców trenowała p. Sylwia Potapczuk.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE
Nasi tenisiści
w Rozgrywkach Regionalnych
8 stycznia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym w Zamieniu. Nasza reprezentacja w składzie: Szymon Ostrowski, Michał
Gniado i Michał Piekut zajęła drugie miejsce
i zdobyła Wicemistrzostwo Powiatu Mińskiego.
Nasi tenisiści będą reprezentować Powiat Miński
w Rozgrywkach Regionalnych. Opiekunem drużyny był p. Marcin Sokołowski, nauczyciel w-f.
SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRKACH
Nasi młodzi sportowcy trenowani przez nauczyciela
wychowania fizycznego p. Jadwigę Migacz-Banach

PRZEDSZKOLE W GÓRKACH
Za nami bal przebierańców. Kolorowe stroje
i mnóstwo słodkości, w takiej atmosferze bawiły
się wszystkie dzieci. Konkursy i zabawy taneczne
poprowadził gość specjalny bałwanek Olaf, który
zachwycił każdego maluszka.
Podczas ferii zimowych braliśmy udział
w konkursie na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży oraz gospodarowania im czasu
wolnego. Udało nam się spotkać ze Strażakami
z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policją z Komisariatu w Halinowie. Dzieci były pod ogromnym
wrażeniem, zaczerpnęły mnóstwo cennych
informacji od naszych stróżów.
31 stycznia 2018 roku odbyła się Uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Maluchy wyrecytowały wiersze, pięknie zaśpiewały piosenkę a na koniec zaprezentowały swoje
umiejętności taneczne. Jak co roku wnuki przygotowały upominki, ręcznie malowane laurki

odnieśli wiele znaczących sukcesów.Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej, który odbył się 10 grudnia
2017r. okazał się dla nas szczęśliwy. Do rozgrywek
przystąpiły trzy drużyny z naszej szkoły i wszystkie ukończyły zmagania w swoich grupach
z pucharami. W kategorii klas I-III, II miejsce oraz
statuetkę dla najlepszego zawodnika zdobył
Szymon Gałązka. W kategorii klas IV-VI, III miejsce oraz statuetkę dla najlepszego zawodnika
zdobył Adrian Kołak. W grupie dziewcząt zdobyliśmy II miejsce.Mamy również pierwsze sukcesy
w siatkówce! 16 grudnia 2018r. nasza szkoła
gościła po raz pierwszy organizatorów i zawodników GRAND PRIX W SIATKÓWCE. Jak przystało
na gospodarzy nie oddaliśmy własnego pola
i zgarnęliśmy dla siebie dwa pokaźne puchary.
W turnieju singli I miejsce zdobył Adrian Kołak.
W rozgrywkach dwójek III miejsce zdobyli Franciszek Miros i Kacper Borkowski. W zawodach
uczestniczyli jeszcze inni nasi uczniowie: Agata
Gałązka, Sylwia Suchocka, Izabela Więsik, Nikola
Lewandowska, Kacper Rowiński, Adrian Banach.
Ostatnie dni ferii zimowych nasi uczniowie spędzili aktywnie zdobywając puchary oraz medale
w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej. Turniej odbywał się w sobotnie i niedzielne przedpołudnie
27 i 28 stycznia 2018r. Wzięły w nim udział trzy
drużyny z naszej szkoły. Warto było poświęcić
ten czas, ponieważ zdobyliśmy trzy puchary oraz
dwie nagrody indywidualne. Dla najmłodszego
zawodnika turnieju nagrodę odebrał Piotr Mazaj,
natomiast tytuł najlepszego bramkarza zdobył
Adrian Banach. Drużynowo zajęliśmy dwa III
miejsca oraz miejsce II.
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE
W dniach 9 i 10 stycznia 2018 r. drużyna dziewcząt i chłopców z naszej szkoły brała udział
w Noworocznym Turnieju Czwórek Siatkarskich
w Dobrem. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce.
Skład drużyny: Garbecka Zuzanna, Kocak Zyta,
Kwasiborska Małgorzata Malesa Maja, Maślanka
Oliwia. Drużyna chłopców zajęła III miejsce.
Skład drużyny: Cyran Michał, Laskus Kacper,
Pękacki Bartłomiej, Siporski Patryk, Wieczorek
Jan, Wojtkowiak Eryk.

dla dziadków oraz słoiczki ze słodkościami dla
babć. Z pomocą w przygotowaniu przepysznego
poczęstunku przybyły mamy. Za nami warsztaty
artystyczne z panią Ewą Zychowicz. Przedszkolaki dowiedziały się, w jaki sposób ulepić bądź
wyrzeźbić figury z gliny. Przeprowadzone zajęcia
obudziły w dzieciach aktywność twórczą, która
dała im mnóstwo radości. 29 stycznia 2018 roku
wybraliśmy się na wycieczkę do Mińska Mazowieckiego na spektakl pt. „Karolcia”. Kolorowe
stroje aktorów oraz znakomite efekty świetlne
mocno przykuły uwagę małych widzów.
6 lutego 2018 roku na terenie naszej szkoły
odbył się teatrzyk pt. „Po Polsce podróże, małe
i duże”. Głównym bohaterem był przeuroczy
smok, który opowiadał o największych miastach
i związanych z nimi legendach. Naszych aktorów pożegnaliśmy gromkimi brawami, mając
nadzieję na kolejne spotkania.
Już niebawem spotkanie z Indianami, czyli
warsztaty podróżnicze. Tym razem dowiemy się
jak wyglądają Indianie i w jaki sposób można
zostać wodzem wioski. Już nie możemy się
doczekać!

Rozalia Bułaś
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim
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Prezes Stowarzyszenia „Sosenka” Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
Za nami I półrocze nauki roku szkolnego i ferie
zimowe, które jak zwykle bardzo szybko minęły.
Tradycyjnie już, tuż przed przerwą w nauce, podczas uroczystego apelu w hali sportowej spotkali
się wszyscy- najmłodsi, trochę starsi i najstarsi oraz
ich wychowawcy, by uroczyście podsumować
pracę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.
Konferansjerzy przedstawili średnie poszczególnych klas oraz wyniki frekwencji na zajęciach,
przypomnieli sukcesy w konkursach i zawodach
sportowych, a przede wszystkim wyróżnili najlepszych. A co się wydarzyło w trakcie I półrocza?
Oto kolejna relacja.
SUKCESY W KONKURSACH
XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
organizowany przez Muzeum Niepodległości
i Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów- I miejsce! Wojtek Nowak ucz. kl. VI b dnia
8 grudnia wybrał się z p. Marleną Pilarską, by
wziąć udział w przesłuchaniach Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego pod honorowym
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Wygłosił przemówienie pt. „Józef Piłsudski
- na czym polegał fenomen popularności marszałka?”, które bardzo podobało się nie tylko
jurorom, ale i innym uczestnikom gratulującym
mu wspaniałego wystąpienia. Występ zaowocował zdobyciem I miejsca! Udział w konkursie był
także okazją do zwiedzenia murów Cytadeli Warszawskiej, mrocznej twierdzy, w której zaborcy
więzili, torturowali czy wreszcie mordowali
polskich działaczy rewolucyjnych i niepodległościowych.
Statuetka „Skrzydła Anioła”
W naszej szkole bardzo prężnie działa Szkolne
Koło „Caritas”. Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanej nagrody, którą dostali wolontariusze
za całokształt pracy. Podczas Gali Wolontariatu
Diecezji Warszawsko – Praskiej zostaliśmy uhonorowani prestiżową statuetką „Skrzydła
Anioła”. Obiecujemy trwać dalej w czynieniu
dobra, bo ta nagroda z pewnością będzie motywowała do dalszej bezinteresownej pracy
na rzecz potrzebujących.
Zwycięstwo w konkursie
„Matematyka w obiektywie”
Uczennica kl. III b, Natalia Kopeć, na co dzień fotoreporterka szkolnych uroczystości, zajęła I miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym
organizowanym przez Szkołę Podstawową
w Brzezinach. 19 grudnia odbyło się wręczenie nagród, w którym wzięła udział nagrodzona
uczennica wraz z opiekunką p. Ewą Miros.
Konkurs „Myślę logicznie”
11 grudnia uczniowie klas IV i V brali udział
w szkolnym konkursie „Myślę logicznie”.
W drużynach trzyosobowych sprawdzali swą
spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego
rozumowania. W zmaganiach matematycznych
brało udział 6 drużyn – z każdej klasy jedna.
Zwyciężyła drużyna klasy IVa w składzie: Michał
Wierzbicki, Krzysztof Auch, Krzysztof Przybysz.
II miejsce zajęła drużyna z klasy Vb w składzie:
Franciszek Pudło, Szymon Woźnica, Szymon
Koźlak, zaś III– klasa Va - Stanisław Wawer, Bartłomiej Błażejczyk, Oliwier Paprocki. Konkurs
zorganizowały nauczycielki matematyki: p. Anna
Czarnocka i Anna Zawadzka.
Prezentacja książki
„O czym szumią mazowieckie wierzby?”
„Ziemia Mińska słowem, pędzlem i światłem malowana” to konkurs, podczas którego
uczniowie wszystkich typów szkół, w tym ich
niepełnosprawni koledzy z powiatu mińskiego
mogą zaprezentować swe prace plastyczne,

fotografie oraz wystąpienia krasomówcze prezentujące piękno regionu. Podobnie było
w ubiegłym roku, gdzie dostrzeżono talent plastyczny Izabeli Malki, fotograficzny - Weroniki
Luby oraz oratorski - Klaudii Jadczak, wówczas
uczennicy klasy III gimnazjum. Jest nam szczególnie miło, że gawęda wygłoszona przez Klaudię
została zamieszczona w publikacji „O czym szumią mazowieckie wierzby?” będącej pokłosiem
konkursów organizowanych przez Zespół Szkół
Specjalnych w Ignacowie i Stowarzyszenie
„Koniczynka”. Zaproszenie na promocję zbioru
w Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim w dniu 29 listopada przyjęli: p. Krzysztof
Rek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim i Klaudia Jadczak - absolwentka gimnazjum. Wygłosiła ona ponownie opowieść pt.
„Paweł Bitschan senior i Paweł Bitschan junior,
czyli sacrum i profanum w Dębem Wielkim
i Warszawie”, która przyniosła jej zwycięstwo
w ubiegłorocznej edycji konkursu. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w konkursach artystycznych.
DZIAŁO SIĘ…
I Spartakiada Integracyjna

4 grudnia w naszej szkole odbyła się I Spartakiada Integracyjna. Imprezę zorganizowaliśmy
wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” dzięki dofinansowaniu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim ze środków
PFRON. W rozgrywkach brali udział uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”
w Nowym Zglechowie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego
w Sulejówku oraz Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim. Bieg z woreczkiem na głowie, kręgle,
slalom wózkiem inwalidzkim – to tylko niektóre
z nietypowych konkurencji sprawnościowych,
w których zmierzyli się uczestnicy spartakiady.
Dodatkowo czekały na nich liczne atrakcje, m.in.
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną,
ciepły posiłek, wata cukrowa, popcorn. O tak
atrakcyjny poczęstunek zadbali: Państwo Halina
i Antoni Wichowscy z „Tradycyjnej Kuchni Polskiej”, Cukiernia „Ekler”, Piekarnia & Cukiernia
„Wielgolas” oraz Stowarzyszenie „Możesz Więcej”. Uroczystości uświetnił występ dzieci z koła
języka migowego działającego w naszej szkole.
Rozgrywki zakończyły się uroczystą dekoracją
medalową wszystkich uczestników oraz wręczeniem pucharów trzem zwycięskim drużynom.
Wszyscy bawili się wyśmienicie i wspaniale spędzili czas. Organizatorami spartakiady były panie
Marta Mularczyk i Alina Majszyk wraz z pedagogami specjalnymi.
Jasełka

a nawet komisariat policji. Uczniowie tą inscenizacją byli zachwyceni – już po raz kolejny mieli
okazję obejrzeć swoich wychowawców i nauczycieli w niezwykłych kostiumach, a niektórych
w charakteryzacji trudno było poznać. Tak jak
w roku ubiegłym reżyserem jasełek była p. Alina
Majszyk, której należą się gorące podziękowania
za pomysłowość, a przede wszystkim cierpliwość do aktorów.
Spotkanie jasełkowo- kolędowe
6 stycznia zaprosiliśmy do naszej szkoły mieszkańców miejscowości na wspólne kolędowanie
połączone z prezentacją przedstawień bożonarodzeniowych. Jako pierwsi wystąpili pracownicy
szkoły w „naszej interpretacji Narodzin”, uwspółcześnionej, oryginalnej, jedynej, niepowtarzalnej
„Gwiazdce z nieba”, do której scenariusz napisał
małżonek jednej z nauczycielek p. Piotr Majszyk.
Następnie w świat bohaterów najsłynniejszych
bajek, którzy oddziaływali dobrem, miłością
i przyjaźnią na zobojętniałą współczesną, zabieganą rodzinę przenieśli nas rodzice uczniów klas
drugich przygotowujący spektakl pt. „Ratujmy
święta”. Przerwy między przedstawieniami umilały tradycyjne polskie kolędy śpiewane przez
przybyłych gości. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za odwagę, poświęcony czas i chęć
zaprezentowania się na scenie. Prawdziwą przyjemność wszystkim widzom sprawiła także
publiczność, która nie szczędziła braw. Szczególne podziękowania należą się także osobom
obsługującym nagłośnienie i światła: p. Grzegorzowi Wróblowi, Krystianowi Kwiatkowskiemu
i Maćkowi Śledziewskiemu. Nasze spotkanie przybrało również dobroczynny charakter, ponieważ
podczas wieczoru zbierano pieniądze na rzecz
trzyletniej Lenki, u której została zdiagnozowana
rzadka choroba genetyczna- zespół Cri du Chat.
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zebrali
kwotę 619,57 zł, którą przekazano rodzicom
dziewczynki. Wszystkim darczyńcom w imieniu
Lenki i jej rodziców serdecznie dziękujemy.
Bal noworoczny

Jasełka w wykonaniu pracowników szkoły to
już chyba tradycja. W tym roku przygotowaliśmy
spektakl pt. „Gwiazdka z nieba”. Była to opowieść o tajemniczym człowieku, który – jak sądził
– ukradł gwiazdy z nieba. W swojej wędrówce
w poszukiwaniu pamięci zwiedził niebo, piekło,

W czwartek 4 stycznia odbył się długo oczekiwany przez wszystkich bal noworoczny. Wzięły
w nim udział uczniowie klas I-III, a następnie starsi uczniowie z klas IV-VI oraz klasy VII
i gimnazjum. W tym roku przebrania nie były obowiązkowe, ale uczniowie jak zwykle nie zawiedli.
Wspólną zabawę urozmaiciły także liczne
zabawy i konkursy, przeprowadzone przez animatorów. Na każdą klasę czekał przygotowany
przez rodziców poczęstunek. Bal karnawałowy
to zawsze okazja, aby w miłej atmosferze spędzić
czas z rówieśnikami na wspólnej zabawie.
Dzień Babci i Dziadka
We wtorek 13 lutego, w wieczór ostatkowy, już

po raz szósty spotkaliśmy się, aby uczcić jedne
z najważniejszych osób w naszych rodzinach
– Babcie i Dziadków. W tym roku zaprosiliśmy
naszych gości na wieczór muzyki filmowej prosto z Hollywood. Repertuar części artystycznej był
niezwykle bogaty – od piosenek zagranicznych,
aż po nasze rodzime przeboje zarówno te bardziej
współczesne, jak i te z dawnych lat. Nasi uczniowie wykazali się nie tylko talentem wokalnym,
ale również aktorskim – niektóre kreacje były
naprawdę zaskakujące! Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich gości do wspólnej zabawy
– biesiady i tańców. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa – każdy przy wejściu losował numerek,
pod którym ukryta była nagroda-niespodzianka.
Głównym upominkiem były bilety na koncert
Eleni. Tak wspaniała uroczystość nie mogłaby się
odbyć gdyby nie wsparcie sponsorów oraz zaangażowanie wielu osób – uczniów i nauczycieli.
Szczególne podziękowania należą się paniom –
Dorocie Późnieckiej oraz Sylwii Szymczak, które
poświęciły dużą część swoich pokładów cierpliwości i wolnego czasu. Na kolejny Dzień Babci
i Dziadka zapraszamy za rok!
WYCIECZKI…
Tele-wizja na świat!
W ostatnim czasie klasy piąte wybrały się
na wycieczkę do Telewizji Polskiej. Uczniowie
mieli okazję nie tylko zwiedzić miejsca, które
na co dzień widzą tylko na ekranach telewizorów, ale także poznać telewizję „od kuchni”.
Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiedział,
jak powstaje program telewizyjny, jak wygląda
realizacja programu, a także z cierpliwością
odpowiadał na każde pytanie. Zwieńczeniem
odwiedzin była wizyta w Muzeum TVP, gdzie
uczniowie zaczerpnęli wiedzę na temat historii
telewizji. Niektóre eksponaty były bardzo ciekawe – zwłaszcza dla nauczycieli, którzy mieli
okazję przypomnieć sobie lata dzieciństwa.
Co u Kopernika?
2 lutego klasa Va odwiedziła Centrum Nauki
„Kopernik”. Uczniowie mieli okazję poeksperymentować, obejrzeć pokaz dotyczący
zjawisk elektrycznych, wykonać wiele naukowych doświadczeń, dzięki którym poznali
tajemnice otaczającego nas świata. To była emocjonująca interaktywna lekcja przyrody. Być może
wyzwoliła u niektórych uczniów pasje badawcze.

Zebrały i opracowały
p. Elwira Budzyła i p. Marlena Pilarska
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

PODSUMOWANIE ROKU TADEUSZA
KOŚCIUSZKI NA MAZOWSZU
10 stycznia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonano podsumowania
Roku Tadeusza Kościuszki na Mazowszu. Zaproszenie od Adama Struzika – Marszałka
Województwa Mazowieckiego, dr Leszka Marka
Krześniaka – Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i dr Tadeusza Skoczka – Dyrektora
Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzymał Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe
Wielkie oraz my-społeczność Szkoły w Cygance.
Na uroczystość wybrała się delegacja szkolną
w składzie: uczniowie reprezentujący Poczet
Sztandarowy – Marta Siporska, Milena Siatkowska, Jakub Roguski oraz Kadra Szkoły: Danuta
Piotrkowicz i Małgorzata Wachowicz. Delegacja naszej szkoły otrzymała okolicznościowe
Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego – Podziękowania za wkład i szczególne
zaangażowanie w obchody Roku Tadeusza
Kościuszki na Mazowszu oraz albumy z limitowanej edycji wydane w 220. rocznicę Powstania
Kościuszkowskiego.
PROGRAMOWANIE
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Danuta
Piotrkowicz, Katarzyna Krajewska, Bożena Wolszczak i Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz
uczestniczą w projekcie dofinansowanym
z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rezultatem projektu KOD DO PRZYSZŁOŚCI jest wprowadzenie
zajęć z robotyki dla uczniów klas I-III, z wykorzystaniem Scratch’a i LegoWeDo. Nauczyciele
otrzymali w dniach 10-11 lutego 2018 r. pakiet
szkoleń i tablety z oprogramowaniem, zaś Szkoła
– 8 zestawów klocków LEGO. Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja FREE.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
1 lutego 2018 r. gościliśmy Babcie i Dziadków
w naszej szkole. Oddziały przedszkolne i dzieci
klas I – III wraz z Wychowawczyniami przygotowały program artystyczny. Wzruszające wiersze
i piosenki stanowiły formę serdecznych życzeń,
a zarazem były wyrazem wdzięczności i szacunku.
Grupa teatralna TABOR zaprezentowała przedstawienie o tradycjach i legendach Bożego Narodzenia
na świecie. Dzieci obdarowały przybyłych Gości
upominkami w kształcie serc. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, zorganizowanym
przez Rodziców. Babcie i Dziadkowie byli dumni ze

swoich Wnucząt, ze łzami w oczach podziwiając
dziecięce występy artystyczne.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
11 stycznia 2018 r. uczniowie wzięli udział
w choince szkolnej. Niespodzianką balu przebierańców był pokaz cyrkowy, który wzbudził
ogromne zainteresowanie. Prawie każdy mógł
spróbować swoich sił magicznych, ponosić
na szyi … okazałego węża boa, czy być pomocnikiem maga. Rada Rodziców przygotowała
przepyszny słodki poczęstunek, za co bardzo
dziękujemy. Uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Pod koniec
zabawy choinkowej pojawił się niecierpliwie
oczekiwany gość – Mikołaj, który miał dla każdego dziecka w prezencie paczkę słodyczy.
WESOŁA NOWINA 2018

7 stycznia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury
w Dębem Wielkim zaprosił młodych artystów na I
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła
Nowina”. Uczniowie naszej szkoły: Alicja Mikita,
Alicja Nita, Dorota Zagórska i Bartek Jackiewicz
zajęli II miejsce w kategorii Klasy IV-VII oraz zdobyli nagrodę za stroje. Rodzeństwo Zuzanna
i Aleksander Gańko otrzymali III miejsce w kategorii Gimnazja, grupy mieszane i dorośli. Trzeci
zespół: Aleksandra Piekut, Aleksandra Ryżko
i Milena Siatkowska, otrzymał dyplomy za udział
w Konkursie. Wszystkich uczestników konkursu
przygotowała p. Monika Mróz, nauczyciel muzyki.
W PRZEDDZIEŃ W BETLEJEM
22 grudnia 2017 r. Społeczność Szkoły świętowała Wigilię wraz z zaproszonymi Gośćmi:
p. Krzysztofem Kalinowskim Wójtem Gminy Dębe
Wielkie, p. Mirosławem Siwikiem – Przewodniczącym Rady Gminy, Księdzem Proboszczem
Zenonem Wójcikiem, Sebastianem Ciastoniem
Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji,
Rafałem Pałdyną Komendantem Komisariatu
w Halinowie, Zbigniewem Krasnym Zastępcą
Komendanta Policji w Halinowie,
z Piotrem Siatkowskim i Mariuszem Lipskim
oraz Rodzicami i Dziadkami naszych Uczniów.
Teatr Szkolny TABOR pod opieką pań: Moniki

Małopolskiej, Moniki
Piekut-Mikity, Moniki
Mróz
i Urszuli Brzost
aktora
Teatru
PIANKA przygotował
przedstawienie o tradycjach i legendach
Bożego Narodzenia
w świecie. Uczennice klasy VI: Marta Siporska, Monika Zagórska
i Milena Siatkowska zaprezentowały ciekawostki
kulturowe i kulinarne związane z Bożym Narodzeniem na różnych kontynentach. W czasie
spotkania złożono sobie życzenia, podzielono
się opłatkiem oraz kolędowano przy akompaniamencie p. Moniki Mróz. Spotkanie wigilijne
zakończono degustacją pysznych ciast upieczonych przez Mamy i Babcie oraz wigilijnych potraw
przygotowanych przez Zajazd Pod Dębem.
WOLONTARIUSZE CZYTAJĄ DZIECIOM
5 grudnia 2017 r. był Międzynarodowym Dniem
Wolontariusza i okazją, aby uczniowie klasy
szóstej wraz z wychowawczynią Moniką Małopolską zorganizowali akcję Czytanie dzieciom
– przedszkolakom i pierwszoklasistom. Niezwykłe przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół,
temat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia,
wiersze o zimie i potrzebie dokarmiania ptaków
zmotywowały maluchy do uważnego słuchania
oraz wypowiedzi. Dziękujemy Wolontariuszom
za zaangażowanie społeczne.
OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ
5 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki Konkursu
Ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół
powiatu mińskiego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim -Wydział
Środowiska i Rolnictwa. Uczestniczką tego konkursu była Kinga Piątkowska uczennica klasy V,
która wraz z opiekunem Katarzyną Krajewską
uczestniczyła w gali Okaż kulturę i chroń naturę.
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych pod hasłem
,,List do Świętego Mikołaja” w dniu 4 grudnia 2017
r. wprowadził w atmosferę nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Dzieci zaśpiewały piosenki
o przybywającym Mikołaju, wysłuchały przestróg przed hałasem sylwestrowej nocy, który
przeszkadza zwierzętom domowym i parkowym.
Utwory podejmowały temat poszanowania środowiska – warto wybrać żywą choinkę, która
wprowadzi świąteczny nastrój wśród domowników zebranych wokół wigilijnego stołu, przy
którym ludzie składają sobie życzenia i śpiewają kolędy. Melodyjne kompozycje zaciekawiły

wszyskich uczniów, przypomniały o staropolskich tradycjach świąt. Muzyczne spotkanie było
także okazją do marzeń i próśb do św. Mikołaja.
ROLA PRACY WOKÓŁ PATRONA
W PROCESIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY
16 listopada 2017 r. Delegacja Szkoły wzięła
udział w Wszechnicy Kościuszkowskiej zorganizowanej przez Polską Fundację Kościuszkowską
i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystąpienia Przedstawicieli Szkół Kościuszkowskich:
Urszuli Kmoch Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Długosiodle i Małgorzaty Wachowicz Dyrektora
Szkoły w Cygance, dotyczyły roli pracy wokół
patrona w procesie wychowawczym szkoły.
Prezentacje zrealizowanych działań szkolnych
poprzedziły wykłady: prof. dra hab. Tadeusza
Rawskiego O modelu siły zbrojnej narodowej
oraz Jana Engelgarda O Tradycji Kościuszkowskiej w dziejach ruchu narodowego.
Na zakończenie konferencji miała miejsce dyskusja delegacji szkół kościuszkowskich z Mazowsza
i Kujaw.
Z WIZYTĄ U KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
23 listopada 2017 r. uczniowie klas I – IV wzięli
udział w warsztatach plastycznych i lekcji
muzealnej w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego
w Wilanowie. Zwiedzili najstarszą część zabytkowego obiektu, poznali sekrety rodziny
królewskiej i zabawnych przezwisk, jakich używał król, gdy zwracał się do swoich dzieci.
Poznali ubiór codzienny i świąteczny z przed
trzystu lat: kontusz i żupan oraz dowiedzieli się
jak zawiązać pas kontuszowy. Następnie przystąpili do projektowania strojów dla szlacheckiej
pary. Uczestnicy zajęć muzealnych wykazali
się umiejętnością interpretacji scen malarskich
i wiedzą na temat postaci mitologicznych.
W nagrodę otrzymali zeszyty z informacjami
i zagadkami utrwalającymi omawiane zagadnienia. Opiekunami wyjazdu były panie: Sławomira
Aksamitowska-Michalik i Bożena Wolszczak.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Za nami pierwszy semestr roku szkolnego
2017/2018. Minął niezwykle szybko. W szkole
działo się w tym czasie bardzo dużo.
Nasi uczniowie brali udział w konkursach.
Jednym z nich był „Bóbr”, międzynarodowy
konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Dyplomy
za udział w konkursie odebrali: Izabela Kobza,
Jakub Mirosz, Tomasz Owsianko, Kacper
Miszczak, Piotr Seroczyński, Jan Wieczorek.
Przeprowadzone przez specjalistów warsztaty
komunikacji społecznej nauczyły trudnej sztuki
asertywności. Nie zabrakło też czasu na zabawę,
a to za sprawą zespołu Limbos, który Muzycznym
Ekspresem zabrał wszystkich w podróż w czasie
i przypomniał największe przeboje trzech ostatnich dekad. Nie zabrakło tradycyjnej zabawy
andrzejkowej, którą przygotowali i poprowadzili
przedstawiciele SU.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

24 listopada na korytarzach zrobiło się kolorowo
i „misiowo”, a to za sprawą pluszaków, które tego
dnia towarzyszyły swoim opiekunom w czasie
przerw i podczas lekcji. Dzień Pluszowego Misia
stanowił wspaniałą okazję do poznania historii
narodzin tej lubianej przez wszystkich zabawki.
Były konkursy, zabawy i piękne przedstawienie
drugoklasistów.
OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY
Grudzień przyniósł wiele emocji związanych
z mikołajkami i zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia. 8 grudnia odbyło się mikołajkowe spotkanie z babciami i dziadkami,
które pokazało znaną wszystkim prawdę, że nie
metryka jest ważna, ale pogoda ducha, miłość
do wnuków i młodzieńcza energia, której Babciom i Dziadkom można zazdrościć. Podczas
spotkania był czas na wspólne śpiewanie kolęd,
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taniec, życzenia i upominki. Seniorzy z łezką
w oku patrzyli na występujące na scenie wnuki.
Dzieci zaś z nieskrywaną dumą podziwiały
odwagę śpiewających babć i dziadków. Mikołaj
nie zawiódł i pojawił się z olbrzymim workiem,
w którym miał dla „każdego coś dobrego”.
Szkolny kiermasz świąteczny był natomiast
wspaniałą okazją do integracji klas. Podczas
wspólnego przygotowania bożonarodzeniowych dekoracji wszyscy bawili się wyśmienicie.
Powstały piękne stroiki, oryginalne bombki choinkowe i przepyszne pierniczki, które cieszyły
oko i szybko zdobywały nabywców. Miały też
tę zaletę, że poprawiały humor i sprawiały, że
„powywiadówkowe” emocje odrobinę opadały.
We wszystkich klasach odbyły się wigilie
klasowe, a podczas szkolnego spotkania opłatkowego uczniowie zaprezentowali jasełka. Przegląd
Kolęd i Pastorałek pozwolił wyłowić muzyczne

talenty. Tego dnia zostały również podsumowane inne konkursy o tematyce świątecznej takie
jak: „Bombka choinkowa”, „Łańcuch choinkowy”
oraz „Deutsch is cool”. Laureatów było tak wielu,
że nie sposób ich tu wymienić (szczegóły na stronie internetowej szkoły).
W Nowy Rok tradycyjnie wkroczyliśmy tanecznym krokiem, bawiąc się podczas szkolnej
zabawy karnawałowej. Nie ucichły jeszcze

Z ŻYCIA SZKÓŁ

na dobre karnawałowe przeboje, a już rozpoczęła się „zabawa” z wystawianiem ocen. Ci,

którzy cały czas trzymali „rękę na pulsie” tryskali humorem, Ci, których koniec semestru
zaskoczył nie należeli do najszczęśliwszych.
W gronie szczęśliwców ze średnią powyżej 4,75
znaleźli się: Joanna Kwasiborska, Piotr Reda,
Karolina Kumuniecka, Patrycja Osińska z klasy
IVa: Dawid Ciszkowski, Mateusz Kowalczyk,
Julia Wieczorek i Wojtek Wieczorek z klasy IVb;
Magda Dębicka z klasy V, Aleksandra Gocman,
Małgorzata Kwasiborska, Zuzanna Garbecka,
Wiktoria Łojek - kl. VI oraz Izabela Kobza i Zyta
Kocak - uczennice klasy VII.
100 % frekwencją pochwalić się mogą: Alicja Wieczorkiewicz, Bartosz Kapusta i Oliwier

Zagańczyk, Patrycja Michalska, Monika Woźnica,
Jakub Zabłocki, Oskar Przybylski, Aleksandra
Rogulska, Bartosz Wieczorkiewicz, Filip Wołosz,
Klaudia Rogulska, Klaudia Płochocka, Oliwia
Maślanka.
Zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy. Pomagamy swoim rówieśnikom, biorąc udział w akcjach propagowanych przez
UNICEF.
Warto również nadmienić, iż zakończyliśmy
realizację projektu „Bezpieczna+”. Dzięki, któremu nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę,
nauczyli się reagowania w sytuacji zagrożenia, lepiej poznali kolegów i koleżanki, przeżyli

mnóstwo niezapomnianych chwil, a dzięki projektowi „Aktywna tablica” baza szkoły została
wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny tj. tablice multimedialną z projektorem
ultrakrótkogniskowym i monitor interaktywny.
Podczas ferii zimowych została odnowiona sala
gimnastyczna. Po feriach Rada Rodziców zorganizowała bal karnawałowy za co serdecznie
dziękujemy. Fundusze tradycyjnie zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów i szkoły.
Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
REKOLEKCJE
19 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się
Msza Święta Rekolekcyjna, którą odprawili księża
z parafii Św. Wawrzyńca z Glinianki. Dzięki przychylności proboszcza ks. Piotra Błażejczyka. Uczniowie
i mieszkańcy wsi mogli przystąpić do spowiedzi
i modlić się wspólnie na terenie naszej szkoły.
KONKURSY! KONKURSY!
W naszej szkole odbywają się liczne konkursy:
plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, matematyczne oraz języka polskiego i angielskiego.
Uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział,
a nauczyciele wybierają te, które pozwolą
sprawdzić u dzieci nie tylko wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale pomogą odkryć talenty
i dostarczyć wielu pozytywnych wrażeń.
Swoje sukcesy uczniowie odnoszą na szczeblu
szkoły, gminy, powiatu, a nawet kraju.
Ostatnio nasza placówka brała udział w „Olimpusku- sesja zimowa”- test zintegrowany i język
angielski w kl. II i III (oczekujemy na wyniki).
Drugim ważnym konkursem był Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny organizowany przez
Instytut Rozwoju Oświaty. Łącznie przystąpiło
do konkursu 27 naszych uczniów ( I kategoria kl.
III – 12 uczniów, II kategoria kl. V-VI – 9 uczniów,
III kategoria kl. VII – 6 uczniów). Uczniowie na tle
kraju wypadli bardzo dobrze, ale największy sukces odnieśli uczniowie kl. III.
Laureatem III miejsca został Piotr Mazaj
i pięciu uczniów zostało wyróżnionych, a są to:
Marcin Gruszka – VII miejsce, Julia Bachleda –
XIII miejsce, Jagoda Komorowska – XIV miejsce,
Michalina Józefczak i Aleksander Tabor – XV miejsce. Wszystkim uczniom z tej klasy gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, bo udowodniliście, że polska ortografia nie jest taka straszna.
W grudniu nasz zespół szkolnego Koła Działań Multimedialnych, do którego należą
uczniowie klasy VII wziął udział w konkursie
fotograficznym „ Matematyka w obiektywie”
zorganizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach we współpracy z fundacją
Mbanku. Pod okiem p. Elżbiety Kąkol we wsparciu p. Anny Adamowicz i p. Ewy Majewskiej
powstało wiele ciekawych, dojrzałych artystycznie prac, której główną bohaterką była królowa
nauk. Efekty przerosły nasze oczekiwania! Nasze
uczennice - Izabela Więsik i Emilia Jankowska
zdobyły I i III miejsce.
Grudzień przyniósł również wiadomość
o wyróżnieniu dla ucznia klasy IV Krystiana

Jendy w II Powiatowym Konkursie Plastycznym
z cyklu „Czytam bo lubię”. Nasz uczeń wykonał piękną, barwną ilustrację do książki „Dom
nie z tej ziemi” pani Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.
WIGILIA SZKOLNA
20 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole
wigilia. Tego dnia uczniowie przygotowali scenariusz słowno-muzyczny o tradycjach polskich
związanych z Bożym Narodzeniem. Wśród
wierszy i prozy znalazły się utwory znanych
poetów i pisarzy, którzy opisywali nasze zwyczaje. Fragmenty literackie przeplatane były
wzruszającymi kolędami. Na okoliczność tej
uroczystości odwiedził nas Wójt Gminy Dębe
Wielkie p. Krzysztof Kalinowski, który złożył
życzenia świąteczne pracownikom naszej szkoły,
dzieciom i rodzicom. Na zakończenie p. Dyrektor Renata Osica-Duszczyk wręczyła nagrodę
uczniowi Alexowi Kruczkowi i jego mamie,
za pięknie wykonaną oryginalnie ozdobę choinkową, która była sprzedana na kiermaszu,
którego dochód wzbogacił świetlicę szkolną.
Ponadto podziękowała za przybycie p. Wójtowi
Krzysztofowi Kalinowskiemu , rodzicom i występującym uczniom oraz organizatorom apelu p.
Katarzynie Beredzie i p. Dorocie Późnieckiej.
LUBIMY TEATR!
9 stycznia 2018r. klasy V - VII z wychowawczyniami wybrały się do warszawskiego Teatru
Polonia na sztukę „Alicja po drugiej stronie
lustra”. Naszym uczniom bardzo spodobał się
ten barwny, innowacyjny, pełen pięknej muzyki
i kostiumów spektakl. Sztuka przeniosła nas
na chwilę z szarej rzeczywistości polskiej zimy
w magiczny, kolorowy świat Alicji. Razem z bohaterką szukającą odpowiedzi na pytanie – kim
jestem? - odkrywaliśmy kolejne odsłony zaczarowanej krainy poznając wiele fantastycznych
postaci prezentujących różne postawy życiowe,
by w finale dowiedzieć się, że najważniejszą wartością jest być wiernym sobie, swoim poglądom
oraz by zawsze pozostawać sobą nie starając się
naśladować kogoś innego. Na pewno niebawem
tu powrócimy!
29 stycznia dzieci z klasy 0-III wyjechały do kina
Muza, które znajduje się w Mińsku Mazowieckim na sztukę „Karolcia” wystawianą przez Teatr
Współczesny z Krakowa. Przedstawianie było
wzbogacone bardzo dobrze dobraną muzyką
i efektami świetlnymi. Kiedy rozbłysła gama
barw uczniowie głośno oddawali westchnienia podziwu. Aktorzy świetnie bawili małych
widzów przy ciekawiej i często zmieniającej się
scenerii. Natomiast kl. IV-VII obejrzały sztukę
„Opowieść wigilijna”, która dostarczyła im wielu
wzruszających wrażeń, nie tylko sam charakter i ponadczasowość treści, ale i doskonałą grą
aktorską. Wszyscy uczniowie uznali, że było to
świetne obcowanie z „żywym słowem” jakie niesie ze sobą sztuka teatralna.
Ponieważ w Górkach bardzo lubimy teatr 6 lutego

2018r. tym razem na naszej
sali gimnastycznej gościliśmy aktorów z wesołym
i pouczającym przedstawieniem „Po Polsce podróże
małe i duże”. Dzieci z klas
I-III, Oddziału Przedszkolnego
i Małego Przedszkola w towarzystwie kolorowego smoka
i jego zabawnych towarzyszy
odbyli podróż po naszej pięknej ojczyźnie.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
O godzinie 16.00 31 stycznia 2018 r. nasza sala
gimnastyczna po brzegi wypełniła się znamienitymi gośćmi, którzy bardzo licznie przybyli
na zaproszenie swoich wnucząt. Na wstępie
Pani Dyrektor przywitała przybyłych i złożyła im
życzenia. Przy pięknie udekorowanej sali oraz
przy cieście, kawie i herbatce mogli doświadczyć
wielu wzruszających chwil, kiedy ich wnuczęta
wyrażali to co czują. W piosenkach, wierszykach,
przedstawieniu mówili o szacunku, przywiązaniu
i wielkiej miłości do swoich babć i dziadków, którzy poświęcają im swój czas i uwagę. Uczniowie
kl. VI i VII przedstawili krótki scenariusz o parze
małżeńskiej i zaśpiewali wzruszające utwory
mówiące o codzienności i miłości. Na zakończenie występów dzieci i młodzież odśpiewały
gromkie „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie
wykonane upominki. Później były tańce dziadków z wnuczkami przy muzyce nieco retro, ale
kiedy babcie tańczyły „kaczuszki” to aż trudno
jest uwierzyć, że mają one „status babci” . Uważamy, że impreza ta była świetnie przygotowana
przez nasze koleżanki czyli p. Ewelinę Miąsek,
Barbarę Sabak, Dorotę Późniecką, Annę Kaczyńską oraz Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
BAL CHOINKOWY W NASZEJ SZKOLE
Tradycją naszej szkoły jest coroczny Bal Choinkowy. W tym roku odbył się 13 stycznia 2018
r. Impreza ta cieszy się dużym uznaniem w środowisku lokalnym. Przybywają na nią nie tylko
uczniowie, ale i rodzice, ciocie i wiele mieszkańców Górek i okolic. W tym roku uczniowie
oddziału przedszkolnego oraz klasy III wystawili
„Jasełka” , które miały charakter nieco współczesny chociaż oparte na kanwie wydarzeń
sprzed 2017 lat. Dzieci świetnie odegrały swoje
role recytując je głośno i wyraźnie oraz nadając
odpowiedni nastrój i charakter wypowiadanych
postaci. Stroje przygotowali rodzice, którzy jak co
roku chętnie włączają się w takie sztuki teatralne.
Na zakończenie odśpiewano Kolendę Eleni
pt. „Maleńkie Dziecię” Wiele osób było bardzo
wzruszonych, a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Później rozpoczęła się zabawa
taneczna, która uświetniona była przez animatorów przebranych za postacie z „Krainy Lodu”.
Największą atrakcją był konkurs na przebranie
karnawałowe. Wśród różnorakich strojów królowały: wróżki, rycerze, czarownice, królewny,

damy dworu, Czerwone Kapturki, wilki i wiele
innych. W tym roku do grona tych postaci dołączyli również nauczyciele naszej szkoły, panie
z „Małego Przedszkola” oraz pracownicy szkoły.
Nagrody za konkurs dla dzieci ufundowała Rada
Rodziców, a każdy nauczyciel został nagrodzony
przez P. Dyrektor batonikiem. Na zakończenie
również dzięki prężnej działalności Rady Rodziców wręczono dzieciom paczki świąteczne.
Zdjęcia, które zamieszczamy będą dowodem
na udaną zabawę, nad którą czuwały Pani Dyrektor i p. Anna Bylinka oraz p. Bogusława Rosłaniec
przy udziale całej społeczności szkoły.
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
Podczas prezentacji Piotra Strzeżysza 7 lutego
2018 „Z językiem przez świat” wszyscy uczniowie
mieli okazję zapoznać się z potrzebą znajomości
języka ojczystego i języków obcych . Podróżnik
opowiedział o potrzebie wyrażania się w języku
ojczystym w książkach , jakie napisał m.in. „Makaron w sakwach”, „ Powidoki”, „Sen powrotu”:
Barwnie opowiedział o karnawale w Brazylii. Ciekawie przedstawił sposób życia dzieci w innych
krajach . Jak bardzo potrafią być uśmiechnięte
i szczęśliwe nie posiadając nawet butów. Miłe
i pouczające są spotkania z ciekawymi ludźmi .
Życzylibyśmy sobie więcej takich spotkań.
BAL RADY RODZICÓW
10 lutego 2018r. o godzinie 20.00 w Zajeździe
„Pod Dębem” p. Dyrektor Renata Osica-Duszczyk wraz z Przewodniczącym Rady Konradem
Siwkiem, Zastępcą Katarzyną Nowak, Skarbnikiem Moniką Piskorz oraz Sekretarzem Moniką
Pobikrowską przywitali gości WalentynkowoKarnawałowego Balu zorganizowanego przez
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Górkach. Na gości czekało wiele atrakcji. Przy
blasku świec podziwiano dwa układy taneczne
mistrzowskiej pary ze studia PRO Dance. Do
tańca uczestników balu porwał zespół Reflekt
wykonując największe szlagiery polskiej muzyki
rozrywkowej. Pięknie udekorowane stoły, walentynkowo przyozdobione balonami w kształcie
serc, cudowna atmosfera i wyborne dania sprawiły, że bawiono się wyśmienicie do rana.

Bogusława Rosłaniec
Elżbieta Kąkol
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PŁAĆ PODATKI TU GDZIE MIESZKASZ

Szanowni Państwo,
Każdy mieszkaniec deklarujący w swoim rocznym zeznaniu podatkowym gminę Dębe Wielkie jako miejsce zamieszkania, współfinansuje wydatki gminy uchwalone przez Radnych
UDZIAŁ PODATKU MIESZKAŃCA W WYDATKACH GMINY
w uchwale budżetowej. Wydatki poniesione w roku 2017 osiągnęły kwotę ponad 48.8 mln. Tab.1
zł. Na część z nich Gmina otrzymała środki z Budżetu Państwa. Była to kwota przekraczająca
Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie
Wydatki roku 2017
4.7 mln. zł dotacji oraz ponad 10 mln. zł subwencji. Dofinansowania z budżetu Unii Europejbrutto
brutto
brutto
(bez zadań zleconych)
2.000 zł
4.500 zł
6.000 zł
skiej wyniosły niemal 3 mln. zł. Osiągnięte dochody z podatku PIT w 2017 roku to kwota blisko
9 mln. zł, przy planowanych przez Ministerstwo ponad 7.7 mln. zł.
Budowa i utrzymanie wodociągów i kanalizacji
104,47
312,46
436,69
Z całej puli podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby fizyczne do Budżetu Pań- Administracja publiczna
99,22
296,78
414,78
stwa, gminom przysługuje 37,89%.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w tym OSP
8,84
26,45
36,96
Z wynagrodzenia podatnika, który w 2017 roku zarabiał na poziomie minimalnego wynaDrogi
72,27
216,17
302,12
grodzenia, czyli 2.000 zł, co miesiąc pracodawca przekazywał 111 zł zaliczki na podatek
41,22
123,30
172,32
dochodowy. Z tej kwoty do budżetu gminy trafiało 42,15 zł. W całym roku z podatku miesz- Pomoc społeczna
Oświetlenie
dróg
14,52
43,43
60,70
kańca Gmina otrzymała 505,89 zł. Zwykle w gospodarstwie domowym pracuje więcej niż
jedna osoba. Kwota wpłacona przez państwo do budżetu gminy z podatku PIT jest więc wielo- Utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym niepublicznych
113,01
338,01
472,40
krotnie wyższa i kilkukrotnie przekracza wtedy wysokość podatku od nieruchomości.
Wydatki na sport
11,26
33,68
47,07
Przykładowo od wynagrodzenia w wysokości brutto 4.500 zł do Budżetu Państwa wpływało
Wydatki na kulturę, w tym czytelnictwo
13,13
39,28
54,89
332 zł, a do budżetu gminnego 126,09 zł miesięcznie. Za cały rok Gmina otrzymała 1.513,12 zł.
Razem
w
roku
505,89
1
513,12
2
114,73
Poniżej przedstawiamy wielkości, jakie w 2017 roku z podatku pojedynczego mieszkańca
pozwoliły finansować realizowane przez gminę cele (Tab.1).
dowanym mieszkańcem, by współtworzyć gminny budżet. Zachęcamy do wskazania Gminy Dębe
Sporządzając zestawienie, w kwocie wydatków nie uwzględniano:
a) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wielkie, jako miejsca zamieszkania w rozliczeniu rocznym PIT.
te finansowane są środkami z opłat za wywóz odpadów,
Bożena Elżbieta Kot
b) wydatków na ochronę środowiska, które finansowane są ze środków z kar i opłat za zanieczyszczaSkarbnik Gminy Dębe Wielkie
nie środowiska,
c) wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które pokry- W dziale „Administracja publiczna” zawarte są koszty utrzymania urzędu gminy, w tym całego zaplewane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
cza informatycznego, koszty funkcjonowania Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem
d) wydatków na oświatę w wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej z Budżetu Państwa,
sołectw, inkasentów, wynagrodzenia pracowników urzędu, jak również wynagrodzenia pracoeników
e) wydatków na zadania tzw. zlecone, czyli realizowane przez gminę zadania Państwa (np. zadania zatrudnionych dla potrzeb utrzymania właściwego stanu dróg.
USC, wydatki na 500+), na które gmina otrzymuje środki od Wojewody,
Wielkości wydatków na zadania własne Gminy z podziałem na poszczególne rodzaje działalności
f) niektórych wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami Funduszy Sołeckich,
przedstawia poniższy wykres.
g) wydatków na inwestycje oświatowe, w tym
na budowę przedszkola gminnego, zakładając,
że inwestycja ta finansowana została wpływami
z podatków lokalnych.
Gmina Dębe Wielkie ma szereg potrzeb do
zaspokojenia. W szczególności dokończenie
0
1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000
budowy sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz ciągłe polepszanie stanu
Wydatki na kulturę, w tym czytelnictwo
519 672,59
gminnych dróg. Gminne szkoły wymagają
modernizacji. Zbliżanie się do końca okresu
Wydatki na sport
445 626,08
funkcjonowania perspektywy unijnej 2014-2020
oraz stan zamożności mieszkańców WojewódzUtrzymanie szkół i przedszkoli, w tym…
4 472 226,21
twa Mazowieckiego powodują stopniową,
aczkolwiek postępującą utratę możliwości
Oświetlenie ulic
574 690,43
ubiegania się o dofinansowania realizowanych
zadań ze środków UE. Dlatego tak ważne jest
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
1 631 382,49
pozyskiwanie przez Gminę środków z podatków lokalnych i podatku dochodowego, który
Drogi
2 860 254,33
przecież i tak każdy z nas odprowadza. Władze
Gminy w przyszłości planują wprowadzenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
349 926,22
budżetu obywatelskiego, by mieszkańcy mogli
Administracja publiczna
3 926 733,08
mieć bezpośredni wpływ na kierunki wydatkowania wspólnych środków.
Budowa i utrzymanie wodociagów i…
4 134 215,02
Szanowni Państwo, już dziś przyczyńcie się do
realizacji wspólnych celów. Nie trzeba być zamel-

Kwota wydatków na zadania własne w roku 2017 w zł
(po odjęciu równowartości subwencji oświatowej)

187 Rocznica Bitwy
pod Dębem Wielkim
POWSTAJE PUBLIKACJA

7 kwietnia

rekonstrukcja bitwy
8 kwietnia

uroczyste obchody
PLANUJEMY UTWORZYĆ

DĘBE WIELKIE NA STAREJ FOTOGRAFII,
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW I SYMPATYKÓW GMINY DĘBE WIELKIE,
DO WSPÓŁTWORZENIA TEJ KSIĄŻKI, OSOBY POSIADAJĄCE ARCHIWALNE ZDJĘCIA
PROSZONE SĄ O KONTAKT Z GOK-IEM

GMINNĄ ORKIESTRĘ DĘTĄ

osoby grające lub chcące się nauczyć grać na instrumentach,
zapraszamy do aktywności i zgłoszenia się do GOK-u

