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SENS RECYKLINGU

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru
oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw,
które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestają być odpadem – stają się
wartościowymi surowcami. Aby dbać o środowisko musimy postępować zgodnie z zasadami
m.in. segregowania odpadów.
Jak prawidłowo segregować odpady?
Worek niebieski – Papier
Wrzucamy do niego: gazety, czasopisma, książki
i zeszyty (pozbawione twardych opraw), kartony,
tekturę, torby i worki papierowe, opakowania
wielomateriałowe (puste kartony po mleku,
sokach, itp.).
Nie wrzucamy do niego: opakowań z zawartością
(żywnością, cementem, wapnem), lakierowanych katalogów, tapet.
Worek żółty – Plastik
Wrzucamy do niego: butelki plastikowe (zgniecione), puste opakowania po kosmetykach,
środkach czystości, folie aluminiowe, pojemniki
styropianowe po jedzeniu drobny złom metalowy i metale.
Nie wrzucamy do niego: nieumytych opakowań
po olejach i smarach, opakowań po środkach
owado- i chwastobójczych, tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego.
Worek zielony – Szkło kolorowe
Worek biały – Szkło bezbarwne
Wrzucamy do nich: butelki i słoiki, inne opakowania szklane (bez nakrętek, kapsli i korków).
Nie wrzucamy do nich: naczyń ceramicznych,
kryształowych i porcelanowych, opakowań
z zawartością, żarówek i świetlówek, szyb okiennych i samochodowych.
Worek brązowy – Bioodpady
Wrzucamy do niego: resztki żywności, skorupki
po jajkach, resztki produktów mlecznych, fusy
po kawie, herbacie (razem z filtrem papierowym), łupiny orzechów, trawy, liście, drobne
gałązki.
Nie wrzucamy do niego: odchodów zwierzęcych,
zepsutej żywności, resztek jedzenia w pły-

Dębski Klub Rodzica
Dębski Klub rodzica jest nieformalną grupą,
działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury,
skupiającą społeczność rodziców. Na celu ma:
wspieranie postaw świadomego rodzicielstwa,
propagowanie dobrej edukacji oraz stworzenie
miejsca, gdzie rodzice mogą przyjść z dziećmi
i porozmawiać na ważne tematy.
Raz w miesiącu w piątki klub organizuje spotkania dla rodziców z dziećmi, gdzie uwagę skupia
się na istotnych dla rodziców tematach. Co drugi
czwartek odbywają się również spotkania dla
dzieci z edukacji domowej, na które zapraszamy
wszystkich chętnych.
Dębski Klub Rodzica funkcjonuje od marca
2019 roku. Dotychczas odbyły się 3 spotkania
z zakresu dobrego żywienia, planowania czasu
w rodzinie i dobrych relacji w rodzinie. Ostatnie
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Wiosna minęła na przygotowaniach do gminnych inwestycji i w oczekiwaniu na finansowe
środki zewnętrzne. W bieżącym roku dzięki
pozyskanym dotacjom zostanie zmodernizowana pozostała część ul. Szkolnej w Dębem
Wielkim oraz drugi etap ul. Żwirowej w Chrośli.
Ogłoszony jest też przetarg na kolejne 15 km
wodociągów. W pełnie zaawansowania są też
roboty drogowe przy nowych podbudowach
pod przyszłe nawierzchnie asfaltowe. Czekamy

jeszcze na rozstrzygnięcia kilku konkursów
na kolejne dotacje.
Tradycyjnie dużo się działo w zakresie sportu
i kultury. Zachęcam do licznego brania udziału
w naszych wydarzeniach, bo nie samym chlebem żyje człowiek.
Ostatni upalny okres spowodował, że wielokrotnie wzrosło zużycie wody z wodociągu,
zwłaszcza w godzinach wieczornych. Używajmy
wody racjonalnie. W okresie upałów nie uży-

wajmy wody wodociągowej do podlewania
trawników czy napełniania basenów.
Zbliżają się wakacje po bardzo trudnym dla
gimnazjalistów i ósmoklasistów roku. Życzę aby
nasi absolwenci dostali się do wymarzonych
szkół. Wszystkim życzę udanego urlopu aby
nabrać sił na cały kolejny rok.

nie, piasku, drewna, ziemi i kamieni, środków
ochrony roślin.
Worek czarny
Odpady zmieszane
Wrzucamy do niego: odpady komunalne
po segregacji, niebędące odpadami niebezpiecznymi, artykuły higieniczne, w tym pieluchy,
chusteczki i podpaski, pełne worki z odkurzacza.
Z przeprowadzonej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Dębe Wielkie wynika, że z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów zmieszanych,
jednocześnie maleje masa odpadów segregowanych, odebranych od mieszkańców, np. maleje
masa odpadów z tworzyw sztucznych. Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe
– segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci.
Jeśli będziemy pozbywać się odpadów w formie
zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie
wyższy. Utrzymanie takiego stanu spowoduje
podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym recykling pozwala
na oszczędność energii, surowców i środowiska
naturalnego.
KOMPOSTOWANIE
PROSTY RECYKLING
WE WŁASNYM OGRÓDKU
Zachęcamy mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia
składowania odpadów biodegradowalnych.
Ponad połowę domowych odpadków stanowią odpady organiczne. Zamiast wyrzucać do
pojemników na odpady możemy wykorzystać je jako kompost w swoich ogródkach czy
na działkach. Kompost możemy produkować
samodzielnie, co nie jest skomplikowane, a daje
ogromną satysfakcję. Z jednej strony mamy
pewność najlepszej pielęgnacji naszych roślin,
z drugiej pozytywnego działania na rzecz środowiska.
Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca
glebę w próchnicę, która sprawia, że ta staje się
przewiewna i pulchna. Jest nie tylko bogatym
źródłem materii organicznej, ale też najtańszym
i naturalnym materiałem do użyźniania gleby.

Jak kompostować odpady organiczne?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić
go samemu np. ze starych palet czy drewnianych belek (bez dna), które wkopujemy w ziemię
i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków. Stawiamy go w miejscu zacienionym,
żeby za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę możemy podsypać wartościową ziemią
ogrodową – ze sklepu lub poprzedniego kompostownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne
warstwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwasty
po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście i drobne
gałęzie, resztki owoców, skorupki jaj, odpadki
kuchenne pochodzenia roślinnego, a nawet
popiół z ogniska (pod warunkiem, że palimy
drewno).
Są również odpady, których na kompost wyrzucać nie powinniśmy. Mowa tu w szczególności
o kolorowych czasopismach, kościach i resztkach mięsnych czy zainfekowanych roślinach
ogrodowych.
Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, prze-

sypujemy warstwy żyzną ziemią. Całość możemy
przykryć workiem jutowym, co zapewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W czasie suszy
podlewając rośliny nie zapominamy też o kompostowniku. Uważajmy jednak z ilością wody,
bo przelany kompostownik może zacząć gnić.
Gdy tylko poczujemy nieprzyjemny zapach,
należy po prostu przełożyć kompostownik warstwami chłonącymi wilgoć np. kulkami papieru
czy wytłoczkami po jajach. Co kilka miesięcy
trzeba kompost przemieszać, aby zapewnić
odpowiednie napowietrzenie.
W ten prosty sposób już po około 5-6 miesiącach
możemy uzyskać produkt gotowy do wykorzystania w naszych uprawach. Dojrzały kompost
poznajemy po ciemnobrunatnej barwie i jednolitej strukturze (bez fragmentów roślin) oraz
miłym zapachu świeżej ziemi.

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

Marlena Zbrożek

Referent ds. ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt

spotkanie 14 czerwca, „Czas wakacji – czas regeneracji i umacniania więzi rodzinnych”. Potem
wakacyjna przerwa, a od września nowy cykl
spotkań. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB Dębski Klub Rodzica.
Zapraszamy również do współpracy chętnych
rodziców, którzy mają w sobie pragnienie rozwoju siebie i pracy nad relacjami rodzinnymi.
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aktualności

zAKŁAD KOMUNALNy W DĘBEM WIELKIM
Woda z wodociągu gminnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca
z wodociągu powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie
stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego. Nie powinna zawierać substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego ani wykazywać agresywnych
właściwości korozyjnych. Szczegółowe wymagania
dla wody pitnej określa Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wymagania te spełnia woda z wodociągu gminnego
działającego na terenie Gminy Dębe Wielkie. Zakład
Komunalny w Dębem Wielkim prowadzi regularne
badania jakości wody. Badaniom podlega woda
surowa (ujmowana ze studni głębinowych), woda
podawana do sieci wodociągowej (po uzdatnieniu)
oraz woda z sieci (pobierana w punktach kontro-

GMINNA SPÓŁKA WODNA

21 marca 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach
otrzymało 16 delegatów, obecnych podczas Zgromadzenia było 9 delegatów z sołectw należących
do GSW DW , oraz zaproszeni goście :
Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pan Stanisław Smater – Naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim, Pan Jacek Zawadka –
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Mińsku Mazowieckim, Pani Halina Adamiec –
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Związku

lnych u Odbiorców usług na terenie całej Gminy).
Pobieranie próbek wody do badań ma na celu ocenę
jakości dostarczanej wody oraz ocenę skuteczności
procesu uzdatniania.
W wodzie badane są parametry mikrobiologiczne:
liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli, ogólna
liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC
oraz fizykochemiczne: barwa, smak, mętność,
zapach, pH, przewodność elektryczna, mangan,
żelazo i twardość jako CaCO3. Takie badania wykonywane są średnio raz w miesiącu. Dodatkowo raz
na pół roku wykonywane jest badanie wody uzdatnionej podawanej do sieci, które obejmuje ok. 40
parametrów, m.in. zawartość poszczególnych pierwiastków, w tym metali w wodzie.
Dodatkowo kontrola jakości wody przeprowadzana jest każdorazowo po wystąpieniu
okoliczności mogących spowodować pogorszenie
jakości wody, np. po wystąpieniu awarii na sieci
wodociągowej lub oddaniu do użytku nowego
odcinka sieci wodociągowej. Oprócz badań pro-

wadzonych przez Zakład, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim prowadzi kontrolę jakości wody w ramach
nadzoru sanitarnego.
W celu eliminacji potencjalnych zagrożeń
dla jakości wody, sieć wodociągowa podlega
okresowemu płukaniu (raz na kwartał) oraz chlorowaniu (raz na dwa miesiące). Chlorowanie polega
na podawaniu roztworu podchlorynu sodu do
wody na Stacjach Uzdatniania Wody. O terminie chlorowania każdorazowo Zakład informuje
Odbiorców usług na swojej stronie internetowej
(zk.debewielkie.com).
Dzięki stałej kontroli woda, która trafia do mieszkańców jest bezpieczna i spełnia normy określone
dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Najczęściej woda pochodząca z ujęć własnych
(studni) nie jest poddawana kontroli takiej jak
woda z wodociągu i dlatego może być ona różnej
jakości, może mieć różny skład i zawierać różne
związki mniej lub bardziej szkodliwe dla ludzi.

Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do
przyłączania się do gminnej sieci wodociągowej.

Spółek Wodnych Pani Małgorzata Tkaczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Podczas obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie
z realizacji Planu Finansowego i Rzeczowego GSW
DW za rok 2018. Komisja Rewizyjna GSW DW odczytała sprawozdanie z kontroli dokonanej w RZSW
w MM i zarekomendowała udzielenie Zarządowi
GSW DW absolutorium.
Podczas dyskusji nad sprawozdaniami poruszono
kwestię przekroczenia wysokości odpisu na administrację RZSW powyżej 35% od wpływu ze składek
członkowskich. W związku z tym konieczna była
dyskusja w sprawie zatwierdzenia dodatkowego

odpisu na administrację na rok 2018.
Przyjętych zostało 9 uchwał w tym między innymi
uchwała budżetowa na 2019r.
Następnym ważnym punktem obrad była dyskusja
w sprawie wystąpienia GSW DW z RZSW .
W dyskusji zabrał głos Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie i wskazał powody
wystąpienia z RZSW, po czym każdy z delegatów
wypowiedział swoje zdanie na dany temat.
Uchwałę nr. 9 w sprawie wystąpienia z Rejonowego
Związku Spółek Wodnych podjęto jednogłośnie.
Wybrano 3 delegatów na Zjazd Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim.

Pan Stanisław Smater, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa podczas całego Zgromadzenia
Delegatów służył merytorycznym wsparciem
i czuwał nad prawidłowym przebiegiem obrad oraz
zwrócił uwagę na kilka aspektów pozwalających
lepiej funkcjonować GSW DW.
Protokół z Posiedzenia Walnego Zgromadzenia
Delegatów wraz z załącznikami jest do wglądu
na stronie internetowej Gminy Dębe Wielkie
w zakładce – Gminna Spółka Wodna.

Wymiana wodomierzy
na przystosowane do zdalnych odczytów
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim kontynuuje wymianę wodomierzy na przystosowane do
zdalnych odczytów radiowych. Obecnie wymianą
wodomierzy objęci zostali Odbiorcy usług
korzystający z wody z wodociągu gminnego w miejscowościach Chrośla i Ruda.
W najbliższym czasie wodomierze zostaną wymienione także w miejscowości Bykowizna. Wymiany
realizowane są sukcesywnie kolejnymi ulicami, jednak ze względu na natłok innych prac, jest to proces
długotrwały i rozłożony w czasie.
Grażyna Pechcin
Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Renata Smolak

Przewodnicząca Gminnej Spółki
Wodnej w Dębem Wielkim
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INWESTYCJE
Podłącz się do gminnego wodociągu!

na stronie www: zk.debewielkie.com lub w siedzibie Zakładu.
Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się
do siedziby Zakładu Komunalnego mieszczącej się
przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (25) 749-70-01
lub 749-70-02.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA
TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

W latach 2017 – 2018 Gmina Dębe Wielkie wybudowała ponad 43 km sieci wodociągowej. Część
mieszkańców podłączyła się już do wybudowanej sieci wodociągowej i tym samym korzysta
z wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych (woda podziemna przed podaniem do
sieci podlega procesom uzdatniania, odżelaziania,
odmanganiania i zmiękczania, podawana regularnym badaniom) i ilościowych o odpowiednim
ciśnieniu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Dębe Wielkie
zwraca się z prośbą o podłączanie się pozostałych
mieszkańców do sieci wodociągowej, gdyż jakość
wody w indywidualnych ujęciach jest niezadawalająca, jak również w suchych okresach występuje
jej niedobór, a nawet jej brak. Podłączenie się do
gminnej sieci wodociągowej pozwala na podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez bieżące
dostarczanie wody do gospodarstw domowych.
Szczególnie zachęcamy mieszkańców miejscowości Olesin, Cięciwa, Cezarów, Ostrów-Kania i Rysie
do podłączania się do sieci wodociągowej, gdyż
bardzo często w tych miejscowościach występował niedobór wody z ujęć indywidualnych,
a po obfitych opadach deszczu jej jakość była niezadawalająca.
W celu podłączenia posesji do sieci wodociągowej
należy uzyskać od Zakładu Komunalnego warunki
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Zlecenie wydania warunków technicznych
podłączenia do sieci wodociągowej dostępne jest
Na rysunkach kolorem różowym zostały zaznaczone odcinki sieci do realizacji w bieżącym roku

W dniu 31 maja 2019 roku został ogłoszony przetarg
nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa
sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie
w miejscowościach: Chrośla, Bykowizna, Cyganka,
Poręby, Rysie, Cięciwa, Gorzanka, Walercin, Kąty
Goździejewskie, Dębe Wielkie i Górki”. Termin realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci
wodociągowej został określony do dnia 15 października 2019 roku, natomiast uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie został określony do dnia 16 grudnia
2019 roku. Woda do wybudowanej sieci dostarczana będzie z istniejących stacji uzdatniania
wody zlokalizowanych w miejscowości Dębe Wielkie. Stacje uzdatniania wody posiadają niezbędną
wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę
dla obszarów, które będą objęte wybudowaną siecią wodociągową. Łączna długość budowanego
wodociągu wyniesie ponad 15,3 km. W celu zminimalizowania szkód w drogach postanowiono,
iż większość prac budowlanych będzie prowadzona metodą bezwykopową (metodą przewiertu
sterowanego).

zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2019 – 2020.
Wartość wszystkich prac wraz z prowadzeniem
nadzoru budowlanego na budowie wyniesie nieco
ponad 435 tys. zł.

PLANOWANA MODERNIZACJA
ODCINKA DROGI GMINNEJ NR:
220239W W MIEJSCOWOŚCI RYSIE
W marcu bieżącego roku Gmina Dębe Wielkie podpisała umowę z firmą PPHU „BOGMAR”
Bogusława Kałęcka na wykonanie robót drogowych polegających na modernizacji odcinka drogi
gminnej nr 220239W w miejscowości Rysie. Modernizacja dotyczy odcinka drogi na długości 800 m
i szerokości 6 m i polegać będzie na wykonaniu
nowej nawierzchni z kruszywa łamanego. Łączna
powierzchnia modernizowanej drogi wyniesie
4800,0 m2.
Wartość wszystkich prac wraz z prowadzeniem
nadzoru budowlanego na budowie wyniesie nieco
ponad 190 tys. zł.
Ponadto należy wspomnieć, że 23 maja 2019 roku
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
podpisał umowę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja
odcinka drogi gminnej nr. 220239W w miejscowości Rysie gmina Dębe Wielkie”. Gmina otrzyma
wsparcie w wysokości 95 tys. zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W CYGANCE
W marcu bieżącego roku Gmina Dębe Wielkie
podpisała umowę z Firmą Usługowo-Handlową
„DPO” Paweł Dybowski na modernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Cygance. Prace mają
na celu dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów oraz zwiększenie liczby sal
lekcyjnych. Obecnie stan zaawansowania prac jest
na poziomie ok. 35%. Zbliżający się okres wakacyjny pozwoli wykonawcy na kontynuowanie prac
bez uciążliwości dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Założono, że wszystkie prace związane
z modernizacją budynku szkoły

PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY
ŻWIROWEJ W CHROŚLI
W maju bieżącego roku Gmina Dębe Wielkie podpisała umowę z firmą „PHU” TOWEMO Monika
Szczygieł na „Przebudowę drogi gminnej, tj.
odcinka ulicy Żwirowej w miejscowości Chrośla,
gmina Dębe Wielkie” - etap II od km 1+024 do
km 1+580. Realizacja II etapu prac została przewidziana w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia
31 października 2019 roku.
Inwestycja będzie realizowana przy dofinanso-

waniu otrzymanym z Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie w ramach programu Fundusz Dróg
Samorządowych.

W zakresie realizacji zadania jest wykonanie odcinka
o długości 556 m włącznie ze skrzyżowaniem ulicy
Żwirowej z ulicą Mazowiecką w miejscowości Chrośla (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2222W).
W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana
nowa podbudowa, nowa jezdnia z mieszanki
mineralno – asfaltowej szerokości 5,5 m, chodnik,
przebudowa istniejących zjazdów, przepusty, rowy
oraz demontaż istniejącego oznakowania wraz
z montażem i malowaniem oznakowania zgodnie
z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi
poprawi komunikację oraz w znaczący sposób
podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców
na przedmiotowej drodze.
Wartość wszystkich prac wraz z prowadzeniem
nadzoru budowlanego na budowie wyniesie nieco
ponad 1,1 mln zł.

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE,
ETAP II
W maju bieżącego roku Gmina Dębe Wielkie podpisała umowę z firmą R.D.B. - Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk na „Przebudowę
drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe
Wielkie, gmina Dębe Wielkie – Etap II”. Realizacja
prac została przewidziana w okresie od dnia 1 lipca
2019 roku do dnia 31 października 2019 b.r.
Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu zewnętrznym. W dniu 7 maja 2019 r.,
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa
o dofinansowanie ww. zadania. W ramach inwestycji, na długości 358 m, zostanie wykonana
nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6 m.,
kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny oraz
chodnik na odcinku od Ośrodka Zdrowia do ulicy
Przemysłowej. Inwestycja współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA
ZIELEŃ PARKOWĄ O CHARAKTERZE
OGÓLNODOSTĘPNYM W MIEJSCOWOŚCI
DĘBE WIELKIE – ETAP I”
W dniu 3 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
została podpisana umowa o dofinansowanie
zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej
przez zagospodarowanie terenu na zieleń parkową
o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości
Dębe Wielkie – ETAP I”. Zgodnie z umową Gmina
Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 42 777,00
zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(róg ulic Złotej i Kościelnej) w miejscowości Dębe
Wielkie na adaptację terenu na zieleń parkową oraz
alejek parkowych. W ramach inwestycji o wartości ok. 67 300,00 zł. zostaną wykonane nasadzenia
roślinne, alejki parkowe, mała architektura. Inwe4
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inwestycje / wydarzenia
stycja współfinan sowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

„OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓWKA
I CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI OLESIN”.

Gmina Dębe Wielkie przygotowywuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
miejscowości Aleksandrówka, w gminie Dębe Wielkie - część A w obszarze wyznaczonym uchwałą Nr
SR.XLV.0007.406.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandrówka,
w gminie Dębe Wielkie zmienionym uchwałą NR
SR.IV.0007.37.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
12 lutego 2019 r.
miejscowości Aleksandrówka, w gminie Dębe Wielkie - część B, w obszarze wyznaczonym uchwałą
Nr SR.XLV.0007.406.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandrówka,
w gminie
Dębe Wielkie zmienionym uchwałą NR
SR.IV.0007.37.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
12 lutego 2019 r.
dla części miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie w rejonie ulic: Pałacowej i Brukowej w obszarze
wyznaczonym uchwałą NR SR.XLV.0007.407.2018
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
w rejonie ulic: Pałacowej i Brukowej.

Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

Kongres Szkół Powiatu Mińskiego – Wydarzenie profrekwencyjne
8 maja 2019 roku, w dębskiej hali sportowej, odbył
się zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy
Dębe Wielkie „Kongres Szkół Powiatu Mińskiego”.
Kongres przeprowadzony został w ramach konkursu na wydarzenie profrekwencyjne przed
wyborami europejskimi 26 maja 2019 roku, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce we współpracy z Biurem
Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Skierowany był do uczniów szkół średnich, ostatnich klas gimnazjów i najstarszych klas szkół
podstawowych. Zadaniem Kongresu było przybliżenie uczestnikom w obiektywny sposób,
znaczenia naszego kraju w Unii Europejskiej,
tematyki funkcjonowania „młodych w Unii”
oraz konieczność oddziaływania na dorosłych
w sprawach związanych z mieszkańcami UE nie

posiadającymi jeszcze praw wyborczych. Celem
podstawowym była poprawa frekwencji w wyborach do Europarlamentu i motywowanie dorosłych
do udziału w wyborach.
W wydarzeniu wzięło udział 90 osób w tym
przedstawiciele 13 szkół z powiatu mińskiego:
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim, Szkoły Podstawowej w Rudzie, Szkoły Podstawowej w Górkach,
Szkoły Podstawowej w Cygance, Zespołu Szkół
w Latowiczu, Szkoły Podstawowej w Jakubowie,
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim, oraz Zespołu Szkół nr 1
w Mińsku Mazowieckim. W Kongresie uczestni-

czyli także przedstawiciele władzy lokalnej oraz
Powiatu Mińskiego a także delegaci Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Łodzi.
Kongres Szkół Powiatu Mińskiego uzyskał wsparcie merytoryczne Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct w Warszawie, Ambasadora Jana
Truszczyńskiego, Pełnomocnika Rządu RP ds.
Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej, eksperta Team Europe w Polsce oraz Profesor Marty
Witkowskiej, Wykładowcy w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
eksperta Team Europe w Polsce, wraz z reprezentantami Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
którzy odpowiadali za moderację warsztatów
dyskusyjnych w trakcie Kongresu. Uczestnicy
grup dyskusyjnych mieli możliwość podsumowa-

Jesteśmy dla Was – Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu
ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia
jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega
konieczności wymiany legitymacji w sytuacji
zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol
przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane
odpowiednio do legitymacji na wniosek osoby
zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Zarówno symbol przyczyny jak
i stopień niepełnosprawności są wpisywane do legitymacji pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną
ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych.
Ważne: Stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się
w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Podstawą wydania każdej
z legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór

blankietu legitymacji. Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter
dokumentu i osobę, której przysługuje powyższy
dokument. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed
sfałszowaniem i podrobieniem.
Ważne: Legitymacje wystawione przed dniem 1
września 2017 zachowują ważność na czas w nich
określony. Co istotne, nie trzeba wymieniać tych
legitymacji do czasu upływu terminu ich ważności.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
mają prawo do:
• 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko
w klasie 2. pociągów osobowych;
• 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC;
• 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS
w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych;
• 37% ulgi w autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych;
• bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji
miejskiej wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego
stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy;
• 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobu-

sach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży
(na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), opiekun musi
być pełnoletni (skończone 18 lat), a w przypadku
osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat;
• karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do
niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
• zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję (tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz
samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne
upośledzenie słuchu), na podstawie np. orzeczenia
potwierdzającego stopień niepełnosprawności;
• ulgowych biletów do muzeów;
• odliczeń niektórych wydatków od dochodu;
• bezpłatnych usług doręczania listów, paczek
i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu
(zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie,
w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe
muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb;
• 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) – tylko dorośli i dzieci,
które ukończyły 16. rok życia; na abonament telefoniczny przysługuje rabat w wysokości 50% opłaty
podstawowej wynikającej z obowiązującego cen-

nia dyskusji w grupach przedstawiając wnioski
na forum Kongresu. Uczestnicy Kongresu mieli
także okazję zapoznać się ze spotem, nagranym
przez MRG Dębe Wielkie, promującym to wydarzenie a ukazującym frekwencję w wyborach
europejskich z 2014 roku.
Zachęcam do odwiedzenia MRG Dębe Wielkie
na facebooku oraz do odwiedzenia strony internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, gdzie w aktualnościach pod linkiem:
https://ec.europa.eu/poland/news/190524_konkurs_pl dowiecie się Państwo więcej o wynikach
tego konkursu.

Tomasz Gójski
Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie

nika usług telekomunikacyjnych tp i udzielany jest
głównie dla niepełnosprawności o symbolu O i/lub
L; uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun
musi być stale lub czasowo zameldowany z osobą
niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.
Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego
pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:
• dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku
kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów
osobowych, pospiesznych i ekspresowych;
• 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz
z dowodem tożsamości.
UWAGA! Należy pamiętać, że bilet na przejazd „tam i z powrotem” jest traktowany jak dwa
oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają
zniżek w autobusach PKS.
Żródło:http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

Beata Waryńska-Majerowicz
V-ce Przewodnicząca GSKON

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2019

5

kultura
wakacje z GOKiem

Warsztaty z charakteryzacji filmowo-teatralnej
z GOK-iem

11 maja, w GOK-u zostały zorganizowane warsztaty z charakteryzacji filmowo-teatralnej. Kameralna
grupa uczestniczek miała możliwość nie tylko poznać tajniki zawodu charakteryzatora, ale również
na prezentacji zobaczyć, jakie efekty uzyskują profesjonaliści traktując ludzką twarz i ciało jako podkład do stworzenia dzieła sztuki. Uczestniczki, dzięki zaproszonym przez siebie modelom, same
budowały własne fantastyczne postaci, tym razem inspirując się światem zwierząt.
Powstały papugi, koliber, motyl, gepard, lew, wilk oraz postać komiksowa. Uczestniczki korzystały
z profesjonalnego sprzętu, fachowych rad, a przede wszystkim świetnie się bawiły. Efekty ich pracy
na zdjęciach uwieńczyły przedstawicielki Gok-owych warsztatów fotograficznych, którym bardzo
dziękujemy.

Warsztaty charakteryzacji
filmowo - teatralnej

Kulturomaniak 2019

14 maja dziewczynki z młodszej grupy zajęć
wokalnych w GOK-u wyruszyły do Mrozów, by
wziąć udział w corocznym wojewódzkim konkursie artystycznym Kulturomaniak. Był to nasz
debiutancki występ poza Dębską sceną. Młode
wokalistki zaśpiewały piosenkę ze znanego
wszystkim Kubusia Puchatka o tytule „Kilku
Kumpli”. Dziewczynki pięknie wykonały utwór
i dzielnie reprezentowały naszą gminę.

sekcja teatralna GOK-u
23 czerwca podczas festynu z okazji Święta
Gminy na scenie wystąpią uczestnicy sekcji
teatralnej GOK w Dębem Wielkim. Tym razem
młodzi aktorzy wystąpią w przedstawieniu „Kopciuszek”. Poza popularną bajką, zaprezentują też
własną etiudę teatralną opartą na dziecięcych
wyliczankach. Ko pciuszek i …
Wielkimi krokami zbliża się kolejna premiera.
Przygotowania do występu trwają od połowy
kwietnia. Kopciuszek ma już sukienkę, wróżka
różdżkę, książę elegancką muszkę. Stroje częściowo gotowe, role prawie opanowane.
Pozostały jeszcze dwie próby i dzieci wyjdą
na scenę. Występ dla młodych aktorów bez wątpienia będzie wyjątkowy. Po pierwsze po raz
pierwszy zagrają w plenerze, na dużej scenie.
Po drugie będzie to debiutancki spektakl przed
tak liczną publicznością. Po trzecie scenariusz

Kopciuszek
wyliczankowej etiudy ułożyli sami uczestnicy
warsztatów. Bez wątpienia będzie to artystyczny
eksperyment. Na koniec nie pozostaje nam nic
innego, jak już dziś zaprosić wszystkich mieszkańców Dębego i okolicznych miejscowości
na Święto Gminy a tym samym na występ młodych aktorów.

KONIEC ROKU

Młodzieżowe
warsztaty fotograficzne

SZKOLNEGO

trening inteligencji emocjonalnej

W

19.06.2019
19:00

robotyka
Na piątkowej robotyce od kilku tygodni pracujemy
z nowymi klockami - Lego Boost. Mają mocniejsze silniki, niż te z poprzednich zestawów, dlatego
zbudowane z nich pojazdy i inne roboty są dużo bardziej zwrotne i szybkie. Niesamowite, że z klocków
Lego można zbudować coś tak mocnego!
Wciąż programujemy na tabletach, jednak w nieco
inny sposób niż w przypadku WeDo 2.0. Podsumowując - dużo nowości, ale szybko się uczymy!

Teren przed Urzędem Gminy
Dębe Wielkie

ST

ĘP

W

O

LN

Y

WARSZTATY
Z KULTURĄ NA TRAWNIKU

SEANS KINOWY:

GANG WIEWIÓRA
Zapewniamy 130 leżaków

w razie niepogody realizacja warsztatów
i seansu w sali gimnastycznej SP w Dębem Wielkim

6

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / CZERWIEC 2019

kultura
wakacje z GOKiem

III edycja DębeNOCki

Impreza ta organizowana jest z okazji Dnia
Samorządowca przez Dębską Kulturę. Co roku
sta-ramy się zaproponować przyciągające mieszkańców atrakcje. W tym roku ponownie można
było zwiedzić zabytkowy kościół w Dębem Wielkim oraz wejść na jego dzwonnicę, z której dzięki
dobrej pogodzie było widać warszawskie wieżowce, a także Pałac Kultury i Nauki.
Za kościołem swoją galerię obrazów miał Pan
Piotr Gajewski, który jest niezwykłym artystą
– maluje, rysuje, rzeźbi… Dębskiej publiczności zaprezentował część swoich prac. Wystawa

„Dzika przyroda” przedstawia
las, łąki i zwierzęta tam żyjące.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej
– zapraszamy na funpage: Rysunek, malarstwo, rzeźba Piotr
Gajewski.
Zajrzeć można było również do
Strażnicy w Dębem Wielkim,
wejść do wozów strażackich,
przymierzyć kaski i posłuchać
o pracy strażaka. Dodatkową
atrakcją był Star 25/JZS GBAM
2/8+8 z 1971 z przyczepą z 1961
roku i pompą ręczną z 1912
z OSP Ruda.
W sali multimedialnej najmłodsi uczestnicy DębeNOCki mogli uleczyć swoje chore pluszaki, było
opatrywanie ran, robienie zastrzyków, osłuchiwanie i nawet operacje złamań! Dzieci wychodziły
uśmiechnięte i bogatsze o nową wiedzę.
Druga część sali multimedialnej również dotyczyła zdrowia, ale już bardziej poważnie. Dzięki
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do Dębego Wielkiego przyjechali
studenci medycyny, którzy poprowadzili program profilaktyczny podczas którego można

było m.in. nauczyć się samobadania na fantomie, przeprowadzić analizę składu ciała, wyliczyć
swoje BMI czy porozmawiać z dietetykiem.
Kilka kroków dalej, w Klubie Dziupla odbyły się
szaradziarskie rozgrywki. Pani Bożenna Woś
przygotowała specjalnie na tę okazję „Krzyżówki
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim”
nawiązujące do naszego pięknego Dębego Wielkiego i okolic. Już niebawem wrzucimy wersję
do druku.
Przed Dziuplą można było pysznie zjeść, odpocząć na leżakach lub paletach z nowością
– wy-godnymi poduchami.
Po jedzeniu można było przespacerować się
na plac parafialny, gdzie czekał mały zwierzyniec. Alpaki do głaskania i karmienia, kucyki do
przejażdżek oraz najmniejsze zwierzątka: kurki
i króliki, które można było brać na ręce, a kurki
nawet na głowę!
Niewątpliwie – jak co roku – największą atrakcją
był piętrowy autobus, jazda po mieście i obserwowanie pięknych widoków. Z przystanku przed
Urzędem Gminy Dębe Wielkie jechał Strażacką,
potem Pedagogów, Osucha i prosto na Warszawską, by pokazać przejezdnym jak dobrze bawi się
Dębe Wielkie na DębeNOCce!

Od 2000 ulica Rzepeckiego zamieniła się
w nocne rolkowisko. Instruktorzy z Rolkowego
Mińska poprowadzili najpierw pokazy umiejętności swoich i swoich uczniów, a następnie
każdy chętny na rolkach mógł wziąć udział
w szkoleniu. Wydzielona byłą również część
na swobodną jazdę przy muzyce.
III DębeNOCka przeszła do historii, jednak
mamy z niej piękne wspomnienia. Dzięki wielkie, że przybyliście tak licznie. Mamy nadzieję,
że każdy znalazł coś dla siebie i dobrze się bawił.
Nasi Partnerzy Wydarzenia:
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim
OSP Dębe Wielkie
Osp Ruda
Rolkowy Mińsk Mazowiecki
Agroturystyka „Akacjowy Zakątek”
Ośrodek Rekreacji Konnej „Kucykowa Zagroda”
Rysunek, malarstwo, rzeźba Piotr Gajewski
Zwierzyniec Eurostruś w Borzychach
Bożenna Woś
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Pluton Różańcowy Dębe Wielkie
Razor Polska
Serdecznie dziękujemy!

IV Letnie Muzykowanie przy Dębskiej kawie Żołędziowej
na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
16.06.2019 r. po raz czwarty Fundacja Magiczne Kąty
we współpracy z przy wsparciu finansowym z
Budżetu gminy Dębe Wielkie zorganizowała letnie
wydarzenie muzyczne z potańcówką na deskach.
W tym roku impreza rozpoczęła się śniadaniem
na kocyku przy przepysznych naleśnikach, sękaczu
własnej roboty pod okiem fachowca Ewy Mitowskiej
i oczywiście przy Dębskiej Kawie Żołedziówce.
Po sielskim i anielskim śniadaniu przyszła pora
na muzykowanie. Jako pierwszy zagrał zespół „Kapela
Zedel-Gromadzka-Rosik”” w składzie: Katarzyna
Zedel (skrzypce, śpiew), Katarzyna Rosik (bębenek,
śpiew) Wiesława Gromadzka (harmonia trzyrzędowa
pedałowa, śpiew). Po ludowych rytmach na scenie

W klubie seniora – kwieciście i aktywnie

W tym sezonie na senioralnych salonach
w Klubie Dziupla królował: Quilling (ang. „nawijać na pióro lub rurkę”) technika z rodzaju
papieroplastyki (zwana też papierowym filigranem) służąca do tworzenia ozdób z wąskich
pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny
spiralnej i odpowiednio uformowanych przez
zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.
Efektem misternej pracy naszych uczestniczek Klubu Seniora pod wodzą artystki Bożenki
Woś były przepiękne kartki z motywem kwiatowym. Podobno karteczki rozeszły się jak świeże
bułeczki po najbliższych z rodziny – jedne
na dzień matki, inne na dzień dziecka
Aktywność kijkowa w ramach Klubu Seniora
również zaczęła się rozwijać. Uczestniczki w piątkowe poranki radośnie maszerowały poznając

piękno naszej miejscowości.
W wakacje robimy przerwę – mamy nadzieję,
że po letnim wypoczynku grupa rozrośnie się
i od września grupa spacerujących będzie jeszcze
liczniejsza. Serdecznie zapraszamy, zbierajcie
siły w wakacje i dołączcie w nowym sezonie.

zabrzmiały w pięknej oprawie, przeplecione ciekawym
wierszem, znane klasyczne i rozrywkowe utwory przygotowane przez Zespół Artystyczny GOK Dębe Wielkie
pod skrzydłami Anny Mazaj. W skład zespołu wchodzą
absolwenci Szkoły Artystycznej oraz pasjonaci muzyki,
głównie grająca i śpiewająca młodzież z Gminy Dębe
Wielkie. Na zakończenie z rytmicznym przytupem
wystąpił Zespół Al CAPONE BAND. Imprezie towarzyszyła kwiecista wystawa – wernisaż Pawła Basińskiego
z Radomia „Pejzaż mazowiecki”
Kolejne muzykowanie za nami, dziękujemy mieszkańcom i gościom z sąsiednich gmin za obecność. Do
zobaczenia za rok.

Spotkania pilotażowe Międzykulturowego
Uniwersytetu Dziecięcego

W ostatnich miesiącach odbyły
się trzy spotkania pilotażowe
nowej inicjatywy Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim jaką jest Międzykulturowy Uniwersytet Dziecięcy
prowadzony przy współpracy
z Fundacją EBU.
Każde ze spotkań miało inną
formę, ale cel był jeden – zapoznanie dębskich dzieci z innymi
kulturami i ciekawostkami z różnych regionów świata. Zajęcia te
były okazją do poznania otaczającej nas rzeczywistości poprzez interaktywną
zabawę dostosowaną do wieku odbiorców.

Uczestnicy mogli skorzystać z zabaw, warsztatów
plastycznych oraz gier planszowych przygotowanych przez wolontariuszy Fundacji EBU.
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Pamiętajmy!
Choroby nie mają wakacji ani nie biorą urlopów
ODDAJ KREW LATEM
LUB ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO DAWCA SZPIKU
KAŻDA KROPLA
JEST CENNA

WakACje z DębSkĄ KulTUrą

Od poRtU
do poRtU
ca 2019 r.

6 lip
TURNUS 22-2

m.in.:
W programie
artystyczne
- warsztaty
terenowe
- gry i zajęcia
- wycieczki
- kinoteka
- ognisko

róży
klimacie pod
w
o
k
t
s
y
z
s
Aw
tu przez wiele
r
o
p
o
d
u
t
r
od po
a.
krajów świat
adzone przy
Zajęcia prow
agranicznych
z
y
c
a
r
łp
ó
p
s
w
Fundacji Ebu
z
y
z
s
iu
r
a
t
n
wolo

Zapraszamy Cię w 5 wyjątkowych piątków:

11 stycznia

29 marca

21 czerwca

13 września

8 listopada

w godzinach 9.00-13.00
Miejsce:
poboru krwi: Ambulans przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
rejestracja dawcy szpiku: Klub Dziupla przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
Podczas wszystkich akcji będzie działała kawiarenka z kawą, herbatą oraz domowym ciastem.

0 zł

Cegiełka 20

Karta zgłoszeń i regulamin dostępne na blogu i funpage Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: 735-553-555

Organizator: Wolontariat Dębskiej Kultury
GOK Dębe Wielkie we współpracy z : RCKIK oraz Fundacją DKMS

Wakacyjna
giełda rzeczy
(nie)zbędnych
05.07.2019
19.07.2019
02.08.2019
23.08.2019

r.
r.
r.
r.

Od godziny 19:00
przed Klubem Dziupla
Chcesz coś kupić? Sprzedać?
Pozbyć się zbędnych rzeczy?
Zapraszamy z własnym
stolikiem/kocykiem
przed Klub Dziupla.
Uczestnictwo w giełdzie
jest bezpłatne.

Zachęcamy do udziału zarówno dorosłych jak i dzieci
Wymieniajcie ciuchy,biżuterię, zabawki i wszystko
czego już nie potrzebujecie...
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COOLTURALNE
PIĄTKI

Start: 19:00

Teren przed Urzędem Gminy
Dębe Wielkie

KINO
LETNIE
Zapewniamy 130 leżaków
PADDINGTON 2

05.07.2019 godz: 21:00

MAŁA WIELKA STOPA 19.07.2019 godz: 20:30
CUDOWNY CHŁOPAK

02.08.2019 godz: 20:30

PSZCZÓŁKA MAJA

23.08.2019 godz: 20:00

WSTĘP WOLNY
w razie niepogody realizacja warsztatów
i seansu w sali multimedialnej OSP Dębe Wielkie

kultura
rozrywka na wakacje

Wpisz pionowo sołectwa
z terenu gminy Dębe
Wielkie.
Bożenna Woś - autorka dębskich
krzyżówek o sobie:
Niegdyś byłam członkiem nieistniejącego
już niestety Warszawskiego Klubu Szaradzistów
Minervus, uczestniczką wielu ogólnopolskich
turniejów organizowanych m.in przez redakcję
czasopisma "Rozrywka".
Obecnie dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dębem Wielkim, gdzie jestem
instruktorką rękodzieła w Klubie Seniora,
przypomniałam sobie o swojej dawnej pasji
i ułożyłam kilka zadań, dotyczących
Gminy Dębe Wielkie.

Początek z hasła z liter
w polach ponumerowanych
w prawym dolnym rogu.
Dodatkowe hasło ułożone
z liter wyróżnionych.

Krzyżówki do pobrania na blogu GOK
http://gokdebewielkie.blogspot.com/
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wydarzenia/ sport

Gminna biblioteka publiczna w dębem wielkim
Spotkanie autorskie
z Ewą Chotomską

brały udział w rozwiązywaniu zagadek, a każda
prawidłowa odpowiedź była nagradzana upominkiem. Wszyscy chętnie włączali
się do wspólnego śpiewania. Nie
zabrakło również zabawy tanecznej. Pisarka opowiadała także
o swojej mamie – Wandzie Chotomskiej i przybliżyła publiczności
jej twórczość.
Za wspaniale spędzony czas
dzieci podziękowały Ewie Chotomskiej gromkimi brawami
i bukietem kwiatów. Po spotkaniu
można było nabyć książki i płyty
z piosenkami oraz uzyskać osobistą dedykację od autorki.

W dniu 22 maja 2019 roku na zaproszenie Gminnej
Biblioteki Publicznej do Dębego Wielkiego przyjechała niezwykle barwna postać – Ewa Chotomska.
Nasz gość jest doskonale znany publiczności jako
Ciotka Klotka z programu „Tik-Tak”, założycielka
dziecięcego zespołu „Fasolki”, scenarzystka programów telewizyjnych skierowanych do najmłodszych
(„Fasola”, „Domowe przedszkole”), autorka tekstów piosenek dla dzieci m.in.: „Szczotka, pasta”,
„Mydło lubi zabawę”. Jej utwory cieszą się niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych
czytelników.
Podczas spotkania pani Ewa ubrana w kolorowy
kapelusz i boa Ciotki Klotki mówiła o sobie, swojej
twórczości, pracy w telewizji. Opowiadała ciekawe
historyjki o powstawaniu niektórych piosenek
i książek. Jej wypowiedzi urozmaicały wierszyki,
zagadki i rymowanki. Aktywna formuła spotkania
bardzo spodobała się najmłodszym. Dzieci z ochotą

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
W słoneczny poranek 24 maja 2019 roku gościem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim
była znana autorka książek dla dzieci, dziennikarka radiowa i tłumaczka szwedzkiej literatury
dziecięcej – Barbara Gawryluk. Twórczość pisarki
została nagrodzona w wielu konkursach literackich. Jest m.in. laureatką Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego za książkę „Zuzanka

z pistacjowego domu”, nagrody „Książka roku” polskiej sekcji IBBY za upowszechnianie czytelnictwa
w audycji „Książka na szóstkę”.
Jej książkę pt. „Mali bohaterowie” nagrodzono
Międzynarodową Nagrodą organizacji EENA 112
Award, a tytuł „Dżok. Legenda o psiej wierności”
został wpisany na Złotą Listę Fundacji ABC.
Podczas spotkania Barbara Gawryluk opowiadała
o swojej pracy, o tym skąd czerpie pomysły na opowieści. Okazało się, że często inspirują ją prawdziwe
wydarzenia. Niekiedy tylko autorka zmienia szczegóły dotyczące miejsc, w których toczy się akcja.
Tak powstały chociażby książki o Dżoku, Klifce
czy tytuł „Mali bohaterowie”, których fragmenty
pisarka przeczytała uczestnikom spotkania. Pani
Barbara interesująco mówiła też o niezwykłych
przygodach bohaterów. Słuchaczy bardzo zaciekawiły i poruszyły te historie. Autorka zachęcała
dzieci by sięgnęły po książki i same poznały dalsze losy literackich postaci. Pisarka odpowiadała
także na dociekliwe pytania młodych czytelników.
Za bardzo ciekawe spotkanie dzieci podziękowały
naszemu gościowi brawami i bukietem kwiatów.
Na koniec spotkania można było otrzymać autograf. Po osobistą dedykację ustawiła się długa
kolejka chętnych.
Wszystkich, których zainteresowały niesamowite
przygody bohaterów książek Barbary Gawryluk
zapraszamy do biblioteki.
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki OSP
w Dębem Wielkim za użyczenie sali multimedialnej, w której odbyły się to ciekawe i pouczające
spotkania.

E-kursy językowe i specjalistyczne

zaprasza na darmowe E-kursy językowe na platformie Lerni (+12) , w którego skład wchodzą:
E-pakiet kursów językowych dla młodzieży i dorosłych Lerni (klik - konto test)
Angielski - poziomy A1 - B2,
Niemiecki - poziomy A1 - B1,
Hiszpański - poziomy A1 - B1,
Francuski - popziomy A1 - A2,
Włoski - poziomy A1 - A2
E-pakiet kursów dla dzieci:, FunEnglish (klik - konto
test), FunJunior (klik - konto test)
E-pakiet kursów specjalistycznych z serii Kursy123:
Czytaj123 - uczy technik szybkiego czytania, poprawia pamięć fotograficzną.
Pisz123- rozwija umiejętność szybkiego, bezwzrokowego pisania na klawiaturze metodą
dziesięciopalcową.
Pamiętaj123 - uczy technik zapamiętywania,
poprawia pamięć fotograficzną.
Fotografia123 - internetowy kurs fotografii dla każdego miłośnika zdjęć.
Photoshop123 - szkoli z obsługi najpopularniejszego programu graficznego.
Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatny dostęp
do kursu i będą mogły uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, w miejscach z dostępem do Internetu.
Wystarczy zgłosić się do Biblioteki.
Kursy dostępne są od 01 marca 2019 r do 31 sierpnia 2019 r.

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim

cykl Powiatowych Turniejów o Puchar Starosty Mińskiego
7 kwietnia 2019r. z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali
się wystartować w pierwszej odsłonie piątego już
Cyklu Powiatowych Turniejów o Puchar Starosty
Mińskiego. Mimo pięknej aury, sprzyjającej spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu, blisko
sześćdziesięciu zawodników z różnych zakątków
naszego powiatu, wybrało rozgrywki tenisa stołowego i stawiło się w dębskiej Hali Sportowej.
Patronat nad tym wydarzeniem objął tradycyjnie
już starosta miński Antoni Jan Tarczyński oraz wójt
gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Zawody
zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie
„Sport 4Kids” w Dębem Wielkim przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Sędzią
głównym zawodów była p. Katarzyna Gańko.
Koordynatorem turnieju był Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich.
Zawodnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z kategorii nagradzani byli pamiątkowymi dyplo-

mami oraz pucharami. Trofea zwycięzcom wręczali:
radna powiatu mińskiego Katarzyna Gańko oraz
dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich
i … smok reprezentujący barwy mińskiego SJO.
Ponadto organizatorzy nagrodzili pamiątkowymi
statuetkami: 9 letniego Marcina Gruszkę (Górki),
który został najmłodszym uczestnikiem zawodów
oraz p. Marka Pałdynę (Dębe Wielkie, rocznik 1969),
któremu przypadł tytuł najbardziej doświadczonego zawodnika turnieju.
Organizatorów cieszy fakt, że chętnych do gry
w popularnego „ping ponga” nie brakuje, a reprezentowany przez nich poziom jest coraz wyższy.
Za wsparcie przy organizacji imprezy dziękujemy
Tomaszowi Pałdynie ze Studium Języków Obcych
oraz firmie Olgi Wysokińskiej z Cisia.
W tym turnieju na podium stanęli:
I. Kat. Dzieci ze S.P. z klas I-III
1. Kowalski Krzysztof - Pustelnik
2. Skrzeczkowski Antonii- Stara Niedziałka
3. Oskar Śluzek – S.P. Wielgolas

II. Kat. Chłopcy ze S.P. z klas IV- VI
1. Skrzeczkowski Antonii- Stara Niedziałka
2. Kowalski Michał- Pustelnik
3. Wojnar Kajetan- Dębe Wielkie
III. Kat. Dziewczęta z S.P. z klas IV - VI
1. Puławska Magdalena- S.P. Wiśniew
2. Rybacka Aleksandra – S.P. Wielgolas
3. Zawadka Oliwia- S.P. Wielgolas
IV. Kat. Chłopcy ze S.P. z kl. VII oraz z oddziałów
Gimnazjalnych
1. Myka Mateusz – S.P. Wielgolas
2. Michalik Bartosz- S.P. Żaków
3. Tomaszewski Jakub- S.P.
Latowicz
V. Kat. Dziewczęta ze S.P. z kl. VII
oraz z oddziałów Gimnazjalnych
1. Purgał Katarzyna – S.P. Mistów
2. Kwiatkowska Agata – S.P.
Żaków
3. Wronowska Angelika – S.P.
Latowicz

VI. Kat. OPEN Mężczyzn
1. Kwiatkowska Agata – S.P. Żaków
2. Krydowska Marta – S.P. Zamienie
3. Angelika Wronowska – S. P. Latowicz
VII. Kat. OPEN Mężczyzn
1. Bogdan Jurowski – Pogorzel
2. Tomasz Wardzyński – Wielgolas Duchnowski
3. Jacek Skrzeczkowski – Stara Niedziałka

młodych siatkarzy, zawody umożliwiły także
podsumowanie kolejnego roku działania Szkółki
Siatkarskiej GOSiR Dębe Wielkie.
We wspólnej inicjatywie udział wzięło blisko
20 zawodników. Walka o medale i puchary
odbywała się w dwóch kategoriach: drużyn
pojedynczych oraz dwójek. Mimo, że emocji nie
brakowało a o wynikach spotkań często decydowały pojedyncze punkty, to mecze odbywały
się w przyjaznej atmosferze. Koordynatorem turnieju oraz sędzią głównym zawodów był p. Robert
Szumowski. Choć pretendentów do zdobycia
„złota” było wielu, to jednak liderzy nie zawiedli.
Wśród singlistów tryumfowała Joanna Kwasiborska. W drużynach dwójkowych bezkonkurencyjni
okazali się: Wiktoria Karwowska oraz Kacper Bor-

kowski. Pamiątkową statuetką nagrodzony został
najmłodszy uczestnik siatkarskich zmagań, dziewięcioletni Karol Woźnica
Medale oraz puchary zwycięzcom wręczali: dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz trener
Szkółki Siatkarskiej Robert Szumowski. Nagrody
zakupione zostały ze środków Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Zwycięzcom gratulujemy.
Wyniki czwartkowego tunieju:
I. Kat. Singli:
1. Joanna Kwasiborska
2. Kajetan Wojnar
3. Wiktoria Ławecka
4. Maja Bartoszuk
5. Zuzanna Zagórska

II. Kat. Dwójek:
1. Wiktoria Karwowska, Kacper Borkowski
2. Zyta Kocak, Malwina Linde
3. Maciej Śledziewski, Piotr Polkowski oraz Maksymilian Zagórski
4. Adrian Bilski, Mateusz Pałyska
Przypominamy, że w okresie wakacji rozegrany
zostanie turniej siatkówki plażowej Dębe Volley
CUP. Już we wrześniu piłkę do siatkówki będzie
można zmienić na piłeczkę do tenisa stołowego,
bowiem od jesieni (wrzesień) aż do grudnia br.
w Dębem Wielkim prowadzone będą zawody
sportowe w ramach Cyklu Powiatowych Turniejów w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty
Powiatu Mińskiego.

Dębski MiniVolley 2019

25 kwietnia 2019 w Hali Sportowej w Dębem Wielkim odbyła się kolejna już edycja siatkarskiego
turnieju dla dzieci i młodzieży. Prócz doskonałej okazji do aktywnego spędzenia wolnego przez
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sport

turniej siatkarski o puchar dyrektora GOSIR
w Dębem Wielkim

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

3 maja 2019 w dębskiej hali sportowej w biało-czerwonych barwach GOSIR Dębe Wielkie zorganizował
kolejną już edycję Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. Blisko 30 sympatyków popularnego ping
ponga, głównie mieszkańców gminy Dębe Wielkie, zdecydowało się na sportowo uczcić święto 3.
Majowej Konstytucji. Zawodnicy rywalizowali ze
sobą w pięciu kategoriach.
Wśród najmłodszych graczy, chłopców z kl. II-IV
z lokalnych podstawówek na najwyższym stopniu
podium stanął Kowalski Krzysztof, za nim Kowalski
Michał i trzeci Chmielewski Filip. W kategorii dziewcząt tryumfowała Purgał Katarzyna, tuż za nią
uplasowała się Puławska Magdalena a na najniższym stopniu podium stanęła Weronika Purgał.

Wśród młodzieżowców złoto wywalczyła Szostak
Wiktoria, srebro: Krydowska Marta, a brąz: Kurkowska Julia. W kategorii OPEN numerem jeden został
Skrzeczkowski Jacek, drugi: Maciołek Mariusz,
trzeci: Bątruk Krzysztof.
Ponadto, pamiątkowe statuetki trafiły do jedenastoletniej Weroniki Purgał- najmłodszej uczestniczki
turnieju oraz Marka Pałdyny- najbardziej doświadczonego zawodnika tenisowych zmagań.
Trofea szczęśliwcom wręczył Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich wraz z sędziami: Zdzisławem
Wieczorkiem oraz Łukaszem Piekarskim.Medale,
statuetki oraz puchary ufundowane zostały ze
środków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim.

Turniej tańca nowoczesnego

12 maja 2019 w siedzibie Dębskiego Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna już
edycja Turnieju Tańca Nowoczesnego. W tegorocznej jej odsłonie udział wzięło blisko 300 tancerzy
w wieku 5- 16 lat reprezentujących barwy dwóch
dużych studiów tanecznych: Skorp Dance Studio
oraz Studia Tańca Flash Dance, które aktywnie
od kilku lat działa na terenie gminy Dębe Wielkie. Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim. Na taneczny parkiet wyszło aż 15 formacji,
soliści oraz duety oraz trio z Warszawy, Rembertowa, Płońska, Raciąża, Halinowa oraz oczywiście
Górek i Dębego Wielkiego. Sędzią głównym niedzielnych zawodów był choreograf zespołów
tanecznych w studio tanecznym Flash Dance Pani:
Agnieszka Jurkowska. Młodzi artyści rywalizowali

w 7 kategoriach wiekowych
i w 6 kategoriach tanecznych.
Przed dębską publicznością
zaprezentowali się tancerze hip
hopowi, jazzowi, uprawiający
gimnastykę artystyczną lub
akrobatykę.
Na zdobywców pierwszych
trzech miejsc w każdej z konkurencji czekały pamiątkowe
medale i puchary.
Publiczność dopisała, miejsce
szczelnie wypełnili rodzice trzymający mocno kciuki za swoich
faworytów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział

w zawodach.
I Wyniki formacji kat. 3-6 lat:
1. Grupa SKORPIK
2. Grupa MAŁY SKORP
II. Wyniki formacji kat. 7-8 lat:
1. Grupa PROMYKI Raciąż
III. Wyniki formacji kat. 9-11 lat:
1. Grupa SUPER STARS
2. Grupa SKORP
3. Grupa EX AEQUO
VI. Wyniki formacji kat. 12-15 lat:
1. Grupa SLIDE Raciąż

11 maja rozegrany został w Hali Sportowej
w Dębem Wielkim, trzeci Siatkarski Turniej o Puchar
Dyrektora GOSiR Dębe Wielkie, Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 14 drużyn między innymi
z: Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Brzózego,
Nowego Dworu Mazowieckiego, Mrozów, Otwocka,
Sulejówka oraz oczywiście Dębego Wielkiego, więc
zawody miały iście wojewódzką rangę.
Mecze, pod bacznym okiem sędziów: Roberta Szumowskiego oraz Piotra Kosiackiego, odbywały się
równocześnie na dwóch boiskach. Koordynatorami
całego przedsięwzięcia byli: Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie Rafał Wtulich oraz Łukasz Piekarski współorganizator zawodów. O wyniku części spotkań
decydowały pojedyncze punkty, nieraz konieczne
było rozegranie tie-break’a. Mimo sportowej rywalizacji na boisku, turniej przebiegł w przyjaznej
atmosferze, choć emocji i niespodzianek nie brakowało.
Po zaciekłych meczach eliminacyjnych w półfinale
szczęścia trochę zabrakło Kowalom Losu, który wylądowali tuż za podium. W tym roku brąz wywalczyli
zawodnicy Mińskiego Ekonoma,
przed nimi gospodarze – Wesoła
Zbieraninka, natomiast złoto
w tym roku zgarnęła drużyna
Warszawskich Kamyków.
Organizatorzy przyznali też
kilka nagród indywidualnych.
Najmłodszym zawodnikiem
zawodów został szesnastoletni Mateusz Buczek (Burza
Brzóze). Najlepszą zawod-

niczką turnieju okrzyknięto Aleksandrę Smugę
(Wesoła Zbieraninka). Najbardziej doświadczonym
zawodnikiem okazał się Sławomir Wittliff (rocznik:
1960, z ekipy No Name). Statuetka dla najbardziej
wartościowego gracza w tym roku powędrowała
do Przemysława Rowińskiego (Kamyki Warszawa).
Trofea zakupione zostały z kasy Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Wyniki Turnieju:
1. Kamyki Warszawa
2. Wesoła Zbieraninka
3. Ekonom Volley Team
4. Kowale Losu
MVP: Przemysław Rowiński (Kamyki Warszawa)
Najlepsza Zawodniczka: Ola Smuga (Wesoła Zbieraninka)
Najbardziej doświadczony zawodnik: Sławomir
Wittliff (No Name, 1960)
Najmłodszy zawodnik turnieju: Mateusz Buczek
(Burza Brzóze)

sukcesy sportowe uczniów szkoły podstawowej
w dębem wielkim
26 marca. odbył się I Turniej o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim w „Dwa
Ognie” dla Klas IV. W kategorii dziewcząt najlepsze
okazały się przedstawicielki klasy Va, II lokatę zajęły
dziewczęta z IVa, zaś na III stopniu podium uplasowały się dziewczęta z klasy IVb i Vb. W kategorii
chłopców również niepokonana okazała się Va, II
miejsce zajęła IVc, a III- IVb. Każda klasa otrzymała
słodki upominek oraz dyplom zwycięzcy odebrali puchar z rąk Pana Dyrektora Krzysztofa Reka.
Tego samego dnia w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły się Zawody Sportowe Regionu Siedleckiego
w Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym. Nasza
drużyna w składzie: M. Woźnica, Sz. Woźnica i Z.
Proczek reprezentowała powiat miński. Szymon
Woźnica z klasy VIb w stylu klasycznym uzyskał
bardzo dobry 7. czas w swojej kategorii, zaś Michalina Woźnica z klasy VIIIa wystąpiła aż w 3 stylach
pływackich. Najlepiej poszło jej w stylu dowolnymuzyskała 6. miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Wszystkim startującym pływakom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie
sportu. Opiekunem uczniów był p. Paweł Laszuk.
Czwartki Lekkoatletyczne to kolejna impreza
cykliczna, w której braliśmy udział. 9 maja ucznio-

wie z naszej szkoły zaprezentowali się w Gliniance.
Każdy zawodnik mógł startować w dwóch konkurencjach – jednej biegowej i jednej technicznej.
Zawodnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki, za które
otrzymali pamiątkowe dyplomy: Z. Proczek- I miejsce w rzucie piłeczką palantową dziewcząt, I miejsce
w biegu na 600 m dziewcząt, G. Szyjanowicz- I miejsce w skoku wzwyż, W. Kapusta- II miejsce w skoku
wzwyż dziewcząt, A. Woźnica- II miejsce w biegu
na 300 m dziewcząt, I miejsce w skoku w dal, A.
Matejak- III miejsce w rzucie piłeczką palantową,
W. Siwak- I miejsce w rzucie piłeczką palantową,
II miejsce w biegu na 60m, K. Lesiński- I miejsce
w biegu na 300 m, K. Jackiewicz- I miejsce w skoku
w dal, II miejsce w biegu na 300 m, Sz. DemianiukIII miejsce w biegu na 300m, K. Przybysz- II miejsce
w biegu na 1000m, III miejsce w skoku w dal, R.
Orkisz- II miejsce w skoku w dal. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników i dziękujemy za godne
reprezentowanie naszej szkoły. 23 maja uczniowie
z naszej szkoły znów próbowali swoich sił w zawodach sportowych z tego cyklu. Oto wyniki naszych
sportowców: Z.Proczek - I miejsce w biegu na 600m,
I miejsce w rzucie piłeczką palantową, A. WoźnicaI miejsce w skoku w dal, M. Bartoszuk- II miejsce
w skoku wzwyż, M. Przywuska- II
miejsce w biegu na 600m, II miejsce w rzucie piłeczką palantową, L.
Kalisz- I miejsce w rzucie piłeczką
palantową, K. Przybysz– I miejsce
w biegu na 1000m, K. Lesiński- III
miejsce w skoku w dal, G. Szyjanowicz- I miejsce w skoku wzwyż, W.
Kapusta- II miejsce w skoku wzwyż.
Opiekunem zawodników była
p. Marzena Borcuch. Należą się
ogromne gratulacje!
Marlena Pilarska

Uczestnicy „Czwartków lekkoatletycznych” z dyplomami

Nauczyciel SP
w Dębem Wielkim
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z Życia szkół

akademia sztuk walki

22 medale dla ASW
MISTRZOSTWA POLSKI TAEKWON-DO ITF

i życzymy wytrwałości w treningach, bo najważniejsza jest ciężka i systematyczna praca.

28 kwietnia 2019r. w Oleśnicy 16-osobowa ekipa
Akademii Sztuk Walki wystartowała na Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF zorganizowane
przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF.
Aleksandra Piotrkowicz zdobyła brązowy medal
w technikach specjalnych. Paulina Dudzińska
wywalczyła dwa brązowe krążki: w układach TKD
ITF oraz w walkach light-contact seniorek. Bartek Wachowicz ponownie nie miał sobie równych
w konkurencji technik specjalnych, do tego udało
mu się zdobyć srebrny medal w układach. Igorowi Więsikowi niewiele zabrakło, żeby wygrać
konkurencję walk, ostatecznie zdobył II miejsce
w walkach, II w technikach specjalnych i III miejsce
w układach. Piotr Ługowski musiał uznać wyższość
rywala w walkach i ostatecznie stanął na 2 miejscu
podium. Również na 2 lokacie uplasował się tata
Piotrka – Mirosław Ługowski w walkach oldboyów.
Zuzanna Bigda przywiozła dwa krążki: złoto za techniki specjalne oraz srebro za układy Taekwon-do ITF.
Katarzyna Leszczyńska zajęła I miejsce w układach,
a w technikach specjalnych III miejsce. Katarzyna
Steczek do puli medali dorzuciła srebro za układy
TKD. Krzysztof Przybysz wywalczył dwa brązowe
medale: w walkach i w technikach specjalnych.
W układach formalnych III lokatę również zajął
Armik Badalyan, prezentując bardzo dobrą technikę. Kolejne dwa krążki zdobyła Martyna Majszyk:
złoto w walkach seniorek oraz srebro w technikach
specjalnych. Cieszy kolejny start Trenera Dawida
Matwieja, który wywalczył dwa srebrne medale:
w walkach i technikach specjalnych.
Damianowi Walasowi i Izie Wiktorowicz tym razem
zabrakło szczęścia i wrócili do domu bez medalu,
ale bogatsi o nowe doświadczenia.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom

5 maja 2019 roku w Górkach miała miejsce kolejna
już edycja Biegu Wiosny akcji „Polska Biega”.
Imprezę zorganizowało stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki (Dawid Matwiej, Monika Matwiej)
przy współpracy z dyrektorem Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim Rafałem Wtulichem. Dofinansowania na ten cel udzieliła Gmina
Dębe Wielkie. Na starcie stawiło się prawie 150
uczestników.
Jak co roku, impreza miała charakter rodzinny –
dystans był dostosowany do wieku uczestników.
Udział w biegu był bezpłatny, a na zwycięzców czekały medale i nagrody rzeczowe.
Wyniki biegowych zmagań:
dziewczynki do lat 5
1. Ala Witkowska, 2. Michalina Świętochowska
3. Zuzia Szymaniak
chłopcy do lat 5
1. Jarek Jakub, 2. Jerzy Kwasiborski
3. Alek Krzewski
dziewczyny 6-7 lat
1. Agata Budzyńska, 2. Zuzanna Żelazowska
chłopcy 6-7 lat
1. Kacper Kowalski, 2. Antek Koszewski
3. Franek Glanowski
dziewczyny 8-10 lat
1. Zuzanna Jarek, 2. Zosia Proczek, 3. Teresa Ryguła
chłopcy 8-10 lat
1. Mateusz Szabat, 2.Filip Zalewski, 3. Szymon Gałązka
dziewczyny 11-12 lat
1. Julia Komorzycka , 2. Ula Ryguła, 3. Aniela Ciemerych
chłopcy 11-12 lat
1. Piotr Reda 2. Filip Krzewski, 3. Krzysztof Witkowski
dziewczyny 13-15 lat

BIEG WIOSNY „POLSKA BIEGA”

1. Agata Gałązka, 2.Edyta Mazaj, 3.Karolina Cudna
chłopcy 13-15 lat
1. Dominik Kościesza, 2. Piotr Polkowski
OPEN Kobiety
1. Karolina Lewandowska, 2. Beata
Nowakowska
3. Mariola Paprocka
OPEN Mężczyźni
1. Leszek Kielak, 2. Marek Czyżkowski, 3.
Mariusz Murawski
Dziękujemy wolontariuszom z Akademii Sztuk Walki: Mariuszowi Steczkowi,
Mirkowi Ługowskiemu, Ewie Steczek,
Natalii Steczek, Kasi Steczek, Izie Więsik,
Igorowi Więsikowi, Paulinie Dudzińskiej
oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy.
Dziękujemy Ewie Sobieraj za opiekę medyczną.
Dziękujemy sponsorom biegu: Studium Języków
Obcych w Mińsku Mazowieckim, Dax Cosmetix,
Auto-Moto Lux Ewa Ołdak, Przedszkolu „Dolina
Muminków”, Arkadiuszowi Gutaszewskiemu
„Naprawa elektroniki pojazdowej”.
I przede wszystkim dziękujemy biegaczom za okazanie sportowego ducha i wytrwałość.

MISTRZOSTWA POLSKI SZTUK WALK
12 maja w Markach zawodnicy ASW wystartowali
na Mistrzostwach Polski Sztuk Walk. Natalia Steczek zajęła 1 miejsce w konkurencji siły ciosu oraz 2
miejsce w BJJ. Paulina Dudzińska zdobyła brązowy
medal w BJJ oraz brąz w walkach semi-contact.
Katarzyna Steczek zdobyła dwa medale: złoto w sile
ciosu i brąz w BJJ. Krzysztof Piotrowski wywalczył złoto w BJJ. Mirek Ługowski do puli medali
dorzucił złoto za walki semi-contact i srebro w sile
ciosu. Roksanie Pasiecznej udało się zdobyć sre-

gminne przedszkole im. „dębowej krainy” w dębem Wielkim

W kwietniu i maju, dzieci uczestniczyły w koncertach muzycznych z udziałem wiolonczeli i klarnetu.
Oprócz nowych informacji o tych instrumentach
miały możliwość zatańczenia oraz akompaniowania na instrumentach perkusyjnych dla dzieci.
Do przedszkola zaproszony został Leśnik, który
opowiadał o swojej pracy. Dzieci poszerzyły swoją
wiedzę o drzewach, zwierzętach oraz konieczności ochrony przyrody. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się także majowe spotkanie z hodowcą
owadów. Przedszkolaki wysłuchały informacji
o egzotycznych owadach takich jak modliszki, patyczaki, motyle, żuki i ćmy. Mogły obejrzeć z bliska
oraz dotknąć niektóre żywe okazy.
Ze środowiskiem oraz jego ochroną związane było
także spotkanie z pracownikami stacji wodno-kanalizacyjnej w Dębem Wielkim. Dzieci mogły zobaczyć
różnicę między wodą zanieczyszczoną i czystą.

Podkreślono znaczenie czystej wody dla człowieka
i środowiska oraz rolę oczyszczalni ścieków.
Wiele emocji wśród dzieci wywołała wizyta w straży
pożarnej w Dębem Wielkim związana z Dniem
Strażaka. Strażacy opowiadali o swojej pracy
i pokazywali sprzęt strażacki. Dzieci mogły wypróbować pompy strażackie. Największą atrakcją była
przejażdżka wozem strażackim. Na zakończenie
spotkania przedszkolaki wręczyły strażakom laurkę
z podziękowaniem za ich ciężką i niebezpieczną
pracę.
W maju dzieci odwiedziły Bibliotekę Gminną
w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych.
Pani Bibliotekarka pokazała gdzie można znaleźć
książeczki dla dzieci. Wyjaśniła przedszkolakom
w jaki sposób wypożycza się książki i do czego służą
audiobooki. Urozmaiceniem było rozwiązywanie
zagadek związanych z literaturą dziecięcą.

Ważnym wydarzeniem był pokaz astronomiczny.
Dzieci miały okazję poznać planety oraz galaktyki.
Zdobyły ciekawe informacje na temat kosmosu.
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki pojechały

bro w konkurencji kata. Igor Więsik uplasował się
na 2 lokacie w walkach semi-contact, a w BJJ na 3.
Szczęście sprzyjało Piotrowi Ługowskiemu, który
wrócił z trzema medalami na szyi: brąz w sile ciosu,
srebro BJJ i brąz za walki semi-contact. Bartosz
Wachowicz zdobył 3 miejsce w BJJ. Kamil Śmigielski w sile ciosu zdobył vice mistrzostwo. Zuzanna
Bigda nie miała sobie równych w konkurencji siły
ciosu. Ewa Ołdak wywalczyła dwa srebrne medale:
w walkach i w sile ciosu.
Łącznie adepci Taekwon-do zdobyli aż 20 medali!
Serdecznie gratulujemy zawodnikom Trenera
Dawida Matwieja i zapraszamy na treningi do Akademii Sztuk Walki.
A jeśli jeszcze nie macie planów na wakacje, to
warto się wybrać z nami na obóz sportowy do
Gdyni w dniach 18-25 lipca, koszt: 1.000 zł – jechać
może każdy! Więcej info i zapisy: 507-145-636.
Taekwon!
Monika Matwiej
ASW

na autokarową wycieczkę do Kolorado w Warszawie. Dzieci mogły zobaczyć rzekę Włsłę oraz Pałac
Kultury. Basen z piłkami, zjeżdżalnie oraz ścianki
wspinaczkowe dostarczyły wielu pozytywnych
emocji, uczyły współpracy oraz integrowały dzieci. W czasie wycieczki uczyły się
jak zachowywać zasady bezpieczeństwa
podczas podróży i zabawy. Wróciły zadowolone i pełne wrażeń.
Przedszkolaki wzbogaciły się o wiele
nowych umiejętności, wiedzę oraz
doświadczenia, które na pewno zaprocentują w przyszłości.
Joanna Tyrańska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim

Klub Przedszkolaka w Górkach

Wiosna, wiosna znów przyszła wiosna i mamy
nadzieję, że już z nami zostanie. A co wydarzyło się
w ostatnim czasie w Klubie Przedszkolaka? Za nami
jakże zdumiewające spotkanie z Guciem i Cziko,
uroczymi alpakami. Podczas wizyty puszystych
gości, dzieci mogły przytulać, głaskać jak również
karmić te przemiłe zwierzęta. 8 maja obchodziliśmy Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Koleżanki i koledzy ze starszych klas opowiedziały
o wydarzeniach tamtych czasów. Na zakończenie
uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza. Mama
i Tata to najpiękniejsze słowa, dlatego dla nich 24
maja w sali gimnastycznej dzieci z grupy Żabek
i Motylków przygotowały uroczystość. Niesamowite
emocje i wzruszenia można było zauważyć na twarzach rodziców. Recytowane wiersze, wyśpiewane
piosenki i układy taneczne, to wszystko zaprezentowały dzieci z naszego przedszkola. Po części
artystycznej nastąpiło wręczenie upominków. Dla
gości przygotowano również słodki poczęstunek.
W maju Klub Przedszkolaka realizuje projekt
„Wesołe witaminki w owocach i warzywach”, dofinansowany ze środków Gminy Dębe Wielkie. Celem
projektu jest przede wszystkim zmiana nawyków
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żywieniowych u dzieci. Wspólne i samodzielnie
przygotowane śniadanka
w przedszkolu sprawiają, że warzywa smakują
zupełnie inaczej. Sałatka krojona małymi paluszkami, czy smakowanie owoców z zamkniętymi
oczami, to dopiero sztuka. 3 czerwca
z okazji Dnia Dziecka wybieramy się na wycieczkę
do Warszawy do pijalni Wedla. Przed nami wiele
czekoladowych niespodzianek. Po warsztatach
wybierzemy się na spacer po Łazienkach Królewskich. Również w czerwcu będziemy mogli
wykorzystać wszystkie zmysły podczas zajęć z sensoplastyki. Nie trzeba przypominać jak ogromną
frajdę daje dzieciom swobodne brudzenie się
w przeróżnej kolorystyce płynnych mas. Już niebawem zaprosimy do nas kucyki, które stały się

już naszą przedszkolną tradycją. Pogoda za oknem
coraz piękniejsza, a my z tego korzystamy. Szaleństwa na świeżym powietrzu oraz piaskowe zamki to
znakomita forma aktywności dla naszych milusińskich.
We wrześniu ruszamy z kolejnym projektem pt.
„Kształtujemy polską Gretę Thunberg”
nt. zmian klimatu, który będzie pokazywał dzieciom
jak dbać o przyrodę. Projekt jest współfinansowany
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Prezes Stowarzyszenia
„Sosenka” Marta Rosłaniec
Zastępca Prezesa Marta Kąkol

z życia szkół

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
Jeszcze nie tak dawno oddziały zerowe z opiekunami wyruszały na spacery w poszukiwaniu
wiosny, Samorząd Uczniowski organizował
akcję ukwiecania terenu wokół szkoły o uroczej nazwie „Przynieś kwiatka- będzie rabatka”,
a już wkrótce rozpocznie się kalendarzowe lato
i zabrzmi ostatni dzwonek w roku szkolnym
2018/ 2019. Tych, którzy są ciekawi, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w naszej szkole,
zapraszamy do lektury.

Nawiedzenia NMP w Sejnach, delektowali się
malowniczą okolicą jeziora Wigry z wagoników
Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej, a wieczorem
dawali popisy taneczne na dyskotece. Przez cały
wyjazd towarzyszyła piękna słoneczna pogoda,
dobre humory i oczywiście melodia piosenki
Augustowskie noce…. Opiekunkami uczestników były: p. Aldona Gorczyca, p. Emilia Alaba, p.
Olga Pechcin.

Było i poważnie, i patriotycznie i…
niebiesko na znak solidarności

Nasza szkoła brała udział w programie „Odlot
czy upadek?”, który polegał na przeprowadzeniu
warsztatów dla rodziców i nauczycieli. Uczniowie
kl. VI-VIII i III gimnazjum wzięli udział w zajęciach
dotyczących usystematyzowania wiedzy na temat
substancji psychoaktywnych oraz rozpoznania własnych zasobów w walce z trudnościami
i pomocy w rozwijaniu niezbędnych kompetencji życiowych. Z kolei rodzice przyjęli zaproszenie
na szkolenie, którego założeniem było podkreślenie wagi ich współpracy ze szkołą w zakresie
działań wychowawczych i zapobiegawczych,
otrzymali również informacje na temat społecznych i psychologicznych aspektów dojrzewania,
działań mających na celu ochronę dziecka przed
zachowaniami ryzykownymi.

Niezwykle ważna impreza dla społeczności lokalnej, czyli 188. rocznica bitwy pod Dębem Wielkim
już za nami. Uczciliśmy ją najpierw w piątek uroczystym apelem, a potem w niedzielę 31 marca,
uczestnicząc we mszy świętej, a potem w uroczystościach pod pomnikiem gen. bryg. Franciszka
Sznajdego. Daliśmy z siebie wszystko podczas
naszego występu artystycznego. Wielu osobom
podobał się autorski scenariusz, na który składały się piosenki i wiersze o Dębem Wielkim,
bo młodzi artyści i ich opiekunowie usłyszeli
mnóstwo ciepłych słów. W tym miejscu dziękujemy Panu Piotrowi Majszykowi za napisanie
specjalnie dla naszej szkoły pięknych tekstów.
Uroczystość przygotowały: p. Alina Majszyk, p.
Dorota Późniecka. 2 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Cel
tego wydarzenia to zwiększenie wiedzy na ten
temat oraz zwrócenie uwagi na istotny problem.
Na znak solidarności uczniowie i nauczyciele
ubrali się na niebiesko, a do bluzek przypinali
niebieską wstążeczkę, udekorowali szkolne
korytarze balonami. W tematykę obchodów
wprowadziły dzieci filmy: „Amazing things Happen” i „Dziesięć rzeczy, które każde dziecko
z autyzmem chciałoby, abyś o nim wiedział”.
Dodatkową wiedzę na ten temat nasi uczniowie zdobyli na wybranych zajęciach lekcyjnych.
Odpowiedzialna za przebieg akcji była p. Marta
Mularczyk.
Matematyka- królową nauk!
W marcu 2019 r. nasza szkoła włączyła się ogólnokrajową akcję pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej DZIEŃ MATEMATYKI 2019.
Tegoroczna edycja zorganizowana została
pod hasłem „Matematyka Dzika”. Chętni uczniowie klas IV– VIII i IIIG podzieleni na drużyny mierzyli
swoje siły w logicznym rozumowaniu, spostrzegawczości i biegłości w rachunkach. Zwycięzcy
wśród klas IV: I miejsce – klasa IVb- M. Kozioł, J.
Lewko, P. Nowak, II miejsce - klasa IVc – R. Orkisz,
M. Rek, III miejsce- klasa IVa– W. Chrzanowska,
Z. Proczek, A. Urbaniak, zwycięzcy z klas V i VI:
I miejsce klasa VIa- Z. Gordon, Z. Cisz, S. Wawer,
II miejsce- klasa Va – A. Janiszek, K. Przybysz, M.
Wierzbicki, III miejsce- klasa Vc- F. Brewczyński, I.
Krupa, B. Piętka, zwycięzcy w grupie- kl. VII, VIII, III
gimnazjum- I miejsce - klasa IIIAG – A. Chrzanowska, M. Błażejczyk, P. Zawada, II miejsce - klasa
VIIIb – O. Filosek, A. Walerczak, K. Łysik, III miejsceklasa IIIAG- K. Bątruk, P. Kanclerz, O. Makowski.
Konkurs organizowały nauczycielki matematyki:
p. Anna Czarnocka, p. Anna Zawadzka, p. Barbara Czabańska, p. Ewa Miros. 14 maja odbył się
konkurs matematyczny z geometrii dla klas V
„Znam figury płaskie”. Śmiałkowie rywalizowali
w quizie stworzonym w aplikacji Kahoot przez
p. A. Czarnocką i p. A. Zawadzką. Należało wykazać się znajomością własności figur płaskich oraz
obliczaniem ich pól. Liczyła się nie tylko celność
odpowiedzi, ale i szybkość. Oto zwycięzcy: I miej-

Szkoliliśmy się…

Zwycięski „ReAktor” na scenie

sce: A. Prokopczyk kl. Vd, II miejsce: Z. Chudzik kl.
Vb, III miejsce B. Piętka kl. Vc.
Chwalimy się i dziękujemy…
Serdecznie gratulujemy Piotrkowi Nowakowi
z klasy IVb zajęcia II miejsca w Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” w kategorii:
klasy IV-VI. Nasz uczeń przygotował dwa wiersze, które pięknie recytował najpierw w szkole,
potem przed jury na szczeblu gminnym, powiatowym i wreszcie 27 kwietnia na 42. Finale
Konkursu w Warszawie. Ocenie podlegały dykcja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Jesteśmy dumni z naszego Piotrka, zwłaszcza
że to nie pierwszy jego sukces. Już teraz czekamy
na kolejne wygrane! Opiekunem laureata była p.
Alina Majszyk. Kolejne dyplomy odebrali uczniowie 25 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mińsku Mazowieckim. Odbyło się tam spotkanie podsumowujące VII Powiatowe Obchody
Dnia Osób Niepełnosprawnych i Światowego
Dnia Zespołu Downa. W ramach tegorocznej
kampanii „Nasz Wspólny Świat” szkoła wzięła
udział w konkursie na zaprojektowanie grafiki
i przygotowanie koszulki nawiązującej tematyką
do Powstania Warszawskiego. Młodzi projektanci zaprezentowali swoje prace na czerwonym
dywanie podczas pokazu mody. Naszą szkołę
reprezentowali: M. Lewko, M. Woźnica oraz M.
Chłopik. Cała trójka wykonała bardzo piękne
prace, zaś I miejsce w konkursie zajęła Michalina Woźnica! Projekt jej grafiki będzie inspiracją
do stworzenia koszulki dla uczestników Biegu
Pamięci Powstańców Warszawy. Udział
w konkursie był dla wszystkich dodatkową lekcją patriotyzmu, a dla uczestników Biegu Pamięci
Powstańców Warszawy będzie okazją do oddania
czci walczącym. Opiekunką uczniów była p. Emilia Alaba. Dziękujemy za ten „malowany sukces”!
Z ogromną radością pragniemy zakomunikować również, że szkolne kółko teatralne ReAktor
zdobyło I miejsce podczas XIII Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Artystycznej Kulturomaniak. Za przedstawienie pt. „Rogalik” zdobyliśmy
I miejsce w kategorii klas IV-VI oraz nagrodę
główną całego przeglądu: Statuetkę Kulturomaniaka 2019. Dodatkową świetną wiadomością
jest fakt, że wśród całego festiwalu przyznano
cztery wyróżnienia za wybitne kreacje aktorskie –
dwa z nich otrzymali właśnie nasi aktorzy: za rolę
pierwszoplanową męską -odtwórca roli Pazia

– Piotrek Hudy, za rolę drugoplanową męską
-odtwórca roli Rycerza Peszka- Oliwier Paprocki.
Oczywiście nie byłoby sukcesu bez pracy całego
zespołu w składzie: Zuzia Cisz- Królewna, Marta
Szatańska- Królowa, Jakub
Paprocki- Król, Wojtek NowakNarrator, Piotrek Hudy- Paź,
Krzysiek Puła- rycerz Pogromca
Smoków, Oliwier Paprocki
– Rycerz Peszek, Dominik
AdamczykRycerz
Śmieszek, Szymon Koźlak
- Rycerz Fircyrcyk, Franek
Pudło - Piekarczyk. Warto również podkreślić, że scenariusz
i muzykę do spektaklu napisał
Pan Piotr Majszyk- za co jeszcze Uczestnicy zielonej szkoły
raz pięknie dziękujemy. Opiekun
Jesteśmy EKO
teatrzyku ReAktor to p. Emilia Alaba. Ale to jeszcze
Podsumowanie
zbiórki makulatury
nie wszystko… Sleeveface, czyli z książką zawsze
Ci do twarzy- sfotografowaliśmy, pojechaliśmy, W imieniu całej społeczności szkolnej składamy
zwyciężyliśmy- udział w II Powiatowym Konkur- ogromne podziękowania, zarówno uczniom,
sie Fotograficznyn „Sleveface” pod patronatem jak i rodzicom za zbiórkę makulatury. Udało się
Starosty Mińskiego, bo o nim mowa, okazał się nam zebrać aż 7350 kilogramów. Szczególne
dla naszych uczniów strzałem w dziesiątkę! Mimo wdzięczni jesteśmy naszym rekordzistom: M.
dużej konkurencji (wpłynęło ponad 70 prac), Szatańskiej z kl. VIa, P. Bułasiowi z kl. VIIIa, Z.
w kategorii: fotografia- Piotr Polkowski zdobył II Wieczorek z kl. Ia, A. Urbaniak z kl. IVa, M. Szamiejsce, Natalia Urbaniak - III miejsce, zaś Fabian tańskiemu z kl. IIb. Bezkonkurencyjne były też
Szyjanowicz- wyróżnienie. Gratulujemy uczniom całe klasy: I miejsce: VIIIa - 793 kg, II miejsce: VIIB
oraz ich opiekunce- p. Emilii Alabie.
- 651 kg, III miejsce: VIA - 559 kg. Koordynatorem
akcji była p. Emilia Alaba.
Wycieczki, czyli nauka przez zabawę
Tegoroczny wyjazd na Zieloną Szkołę odbył się
na przepiękne Pojezierze Augustowsko-Suwalskie. Po drodze uczniowie zwiedzali interesujący
Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie.
Mogli podziwiać nie tylko stare domy, ale dotykać sprzętów, a przewodnik opowiadał różne
naprawdę ciekawe historie, choćby o tym, czym
zajmował się mechoptyk czy dlaczego drzewo do
kuźni ścinano wyłącznie o północy. Zajęcia krajoznawcze połączone były z zabawami terenowymi
pod okiem profesjonalnych instruktorów survivalowych. Nie zabrakło też elementów spod
znaku „coś dla ducha”- po szalonych grach
w plenerze uczniowie pojechali zwiedzać okoliczne tereny. Byli w Augustowie, Suwałkach,
obejrzeli sanktuarium Matki Boskiej w Studzienicznej- miejsce, gdzie przebywał papież Jan
Paweł II, malowniczo położony, piękny pokamedulski klasztor w Wigrach, Bazylikę Mniejszą

Z okazji zbliżających się wakacji składamy
wszystkim uczniom i ich opiekunom miłego
i przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim

Marlena Pilarska
Nauczyciel SP w Dębem Wielkim
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
Cygańska dusza ma – Festyn Rodzinny
2 czerwca społeczność naszej szkoły wraz zaproszonymi Gośćmi świętowała podczas corocznego
festynu. Hasło przewodnie Cygańska dusza ma,
było nawiązaniem do małej Ojczyzny, czyli Cyganki,
a raczej genezy jej nazwy. Jak podaje lokalny historyk Bogdan Kuć w swej publikacji Z dziejów Cyganki
wieś powstała prawdopodobnie jeszcze za czasów
książąt mazowieckich, przed włączeniem Mazowsza do Korony lub wkrótce po tym, gdyż w połowie
XVI wieku jest już, jak na tamte czasy, dość dużą
wsią. Nazwa pochodzi od koczujących tu nad
rzeczką Długą cygańskich taborów. Sięgnęliśmy
do korzeni powstania Cyganki ukazując je poprzez
spektakl w wykonaniu Teatru Szkolnego TABOR,
pod kierunkiem aktora Teatru PIANKA Urszuli
Brzost i nauczyciela OP Moniki Piekut-Mikity.
W geście szacunku i uznania dla Włodarza Dębskiej Ziemi, Pan Krzysztof Kalinowski obdarowany
został przez dzieci symboliczną sadzonką dębu szypułkowego posadzonego w doniczce w kształcie
serca. Chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela
muzyki Moniki Mróz zaśpiewał znane pieśni
o Cyganach. Barwne stroje, muzyka i taniec przeniosły nas w klimat koczującego tu niegdyś ludu.
Choreografię opracowali nauczyciele: Elżbieta Karwowska, Bożena Wolszczak, Danuta Piotrkowicz
i Marcin Sokołowski. Ciekawą niespodzianką – prezentem dla Dzieci od kadry naszej szkoły w dniu Ich
święta, był fascynujący pokaz sokolniczy w wykonaniu Pana Mariusza Chróścińskiego. To właśnie
w czasie, kiedy tworzyła się nasza mała Cyganka
nastąpił największy rozkwit sokolnictwa w Polsce.
Za czasów panowania Władysława Jagiełły łowy
z sokołami stawały się coraz bardziej popularne.
Każdy uczestnik festynu mógł dotknąć drapieżnego
ptaka oraz pozować z nim do pamiątkowego zdjęcia. A była ich niemała gromadka: raróg stepowy
– święty sokół – według mitologii słowiańskiej
wierzono, że raróg zmieniał wzrokiem ludzi w dziwolągów i cudaków: ślad tej wiary zachował się
nawet w porzekadle polskim patrzeć na coś jak
raróg. Podziwialiśmy także jastrzębia Harrisa,
sowę płomykówkę i pustułkę. Ale największą sensację wywołał syczek krzykliwy Czesław – jedyna
mała sowa wschodniej Ameryki Północnej mająca
uszy z piór i piękne ogromne oczy. Zachwytu
ptakami drapieżnymi nie było końca. Kolejnym
punktem festynu było podziwianie umiejętności
Żołnierzy 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Tadeusza Kościuszki w Wesołej w pokazie walki
wręcz. Ponadto nasi Partnerzy Zewnętrzni przygotowali stoisko strzeleckie wyposażone w trenażer
Cyklop, który umożliwiał wykazanie się co niektórym, sokolim okiem w strzelaniu do celu. Potem
przyszedł czas na kolejne popisy uczniów
w występach tanecznych. Oklaskiwaliśmy tańce
bułgarskie, portugalskie, tureckie i włoskie, czyli
pochodzące z krajów naszych Partnerów z projektu
edukacyjnego Erasmus+. Pokazy zakończyły tańce
polskie: mazur i krakowiak, które dzieci odtańczyły
w strojach ludowych, dzięki uprzejmości Dyrektora i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, za co gorąco
dziękujemy. Serdecznie dziękujemy Wójtowi
Gminy Dębe Wielkie Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu za Patronat Honorowy, Panu Zbigniewowi

Piątkowskiemu Redaktorowi Naczelnemu Co Słychać? za Patronat Medialny, Rodzicom, Starszemu
Kapralowi Marcinowi Piechowiczowi i Żołnierzom
1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki
i Wolontariuszom Stowarzyszenia Odra-Niemen
Wschodni Patrioci za współorganizację przedsięwzięcia, a Gościom i Mieszkańcom na udział
i wspólną zabawę. Za rok, tradycyjnie, spotkamy
się ponownie!
Biwak survivalowy z Pancerniakiem
1 czerwca, w Dniu Dziecka wybraliśmy się do okolicznego lasu wraz z Porucznikiem Łukaszem
Natorskim z 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Tadeusza Kościuszki w Wesołej, Druhem Mariuszem Gańko i Młodzieżową Drużyną Strażacką
OSP w Cygance. Celem eskapady było poznanie
podstawowych zasad przetrwania, czyli budowaliśmy siedzibę ochronną dla zespołu, wzniecaliśmy
ogień krzesiwem, pozyskiwaliśmy odżywczą wodę
i dowiedzieliśmy się, że cała siła leży w…głowie
czyli mocnej psychice. To ten element jest kluczowy, aby opracować skuteczną strategię działania
i rozłożyć siły, aby ją wdrożyć. Nie było łatwo, ani
dzieciom, ani Pancerniakowi, nareszcie dopisała
pogoda, zaś wyznaczone zadania wymagały dużego
zaangażowania i wytrwałości. Serdecznie dziękujemy Panu Porucznikowi Łukaszowi Natorskiemu
i Pułkownikowi Mirosławowi Midziakowi naszemu
Opiekunowi w Brygadzie, za wspaniały sobotni
warsztat survivalowy.

Milena Siatkowska nagrodzona
w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym
30 maja 2019 r. podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego związanego
z 75 Rocznicą Bitwy o Monte Cassino, nasza uczennica klasy 7 Milena Siatkowska odebrała nagrodę
za pracę literacką. Szkolnym Opiekunem merytorycznym była dr Monika Małopolska, nauczyciel
języka polskiego i historii, Wychowawca klasy
7. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny
w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej pod Patronatem Honorowym:
Anny Marii Anders Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i Mariusza
Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej. Nagrody,
medale, puchary i dyplomy wręczała Córka Generała Andersa i Pułkownik rez. Alfred Kabata Prezes
Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP.
Gratulujemy Milenie udanego startu!

Wizyta studyjna Erasmus+
20 maja cała społeczność szkoły powitała Gości
i zagranicznych Uczestników projektu Erasmus+,
z Włoch, Bułgarii, Portugalii i Turcji. Wspólnie realizujemy dwuletni projekt edukacyjny, mający na celu
rozwijanie kompetencji literackich i językowych
młodszych dzieci. Po zapoznaniu i przemowach
wystąpili uczniowie, którzy wprowadzili wszystkich w wielobarwny świat muzyki i tańca, który nie
zna granic i nie potrzebuje paszportu. W kolejnych
dniach wizyty nauczyciele z projektu Erasmus+
poznawali nasz system edukacji, metody pracy
z młodszym uczniem oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W godzinach popołudniowych
podziwiali naszą kulturę, sztukę, smaki i zapachy.

Danuta Piotrkowicz, płk rez. Alfred Kabata, Minister Anna Maria Anders, Milena Siatkowska, Monika Małopolska, Małgorzata Wachowicz.
Wizyta studyjna Erasmus+ w Cygance

Wizyta Erasmus+ była wspaniałym doświadczeniem
dla naszych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy
aktywnie włączyli się w sprawną organizację pobytu
naszych Przyjaciół z Europy.
Bardzo dziękujemy Rodzicom za pyszne potrawy,
które podczas degustacji były “niebem w ustach”!
Święto Druhen i Druhów
17 maja gościliśmy w szkole Druhnę
i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance.
Z okazji Dnia Strażaka uczniowie klas najmłodszych pod kierunkiem Wychowawczyń Bożeny
Wolszczak i Katarzyny Krajewskiej, przygotowali
program artystyczny. Naszym dzielnym Strażakom życzymy bezpiecznej służby Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek. Dziękujemy bardzo za ofiarną
i bezinteresowną służbę.

Vivat Maj, 3 Maj!
26 kwietnia 2019 r. w ramach obchodów święta
Konstytucji 3 Maja uczniowie z klas 1-8 wraz z Pocztem Sztandarowym Szkoły przygotowali uroczysty
apel. W montażu słowno-muzycznym przypomnieli
historię uchwalenia Ustawy Rządowej z roku 1791,
przywołali okoliczności wszystkich trzech rozbiorów
Polski, przypomnieli o próbach ratowania Ojczyzny
poprzez udział Polaków w powstaniach narodowych i w walkach w czasie I i II wojny światowej. Chór
szkolny odśpiewał wzruszające pieśni, m.in.: Witaj
Makowa Jutrzenko, Rotę, Jak długo w sercach
naszych, Taki kraj, które stworzyły patriotyczny
nastrój. Wspaniały występ uczniów był wyrazem
szacunku wobec Ojczyzny oraz napawał dumą ze
stuletniej niepodległości Polski. Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie uroczystości: Monika Mróz,
Monika Małopolska, Bożena Wolszczak, Elżbieta Karwowska, Łukasz Kudelski i Marcin Sokołowski.
Tadeusz Kościuszko – Patron naszej Szkoły, odegrał
ważną rolę w wojnie polsko-rosyjskiej w obronie
Konstytucji 3 Maja w 1792 roku, gdy król Stanisław
August Poniatowski przeszedł na stronę konfederacji
targowickiej, czyli zdrajców. Przegrana z Rosją była
bezpośrednią przyczyną drugiego rozbioru Polski.

i Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński posadzili Dąb Pamięci ku czci zamordowanego przez
NKWD w 1940 roku funkcjonariusza pochodzącego
z Ładzynia. Uroczystościom towarzyszyła wystawa
okolicznościowa w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, poświęcona podinspektorowi P.P.
Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu. W styczniu
br. ten pierwszy Komendant Główny Państwowego
Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowych
został patronem Komendy Stołecznej Policji.
Aleksander Rozbicki w czasie wojny polsko-bolszewickiej kapral w 1 pp Legionów Wojska Polskiego.
Od 1924 r. do 1936 r. funkcjonariusz Policji Państwowej w powiecie oszmiańskim. Odznaczony
Krzyżem Walecznych. W 1939 r. wzięty do niewoli
przez oddziały Armii Czerwonej. Jeniec obozu
w Ostaszkowie. Rozstrzelany w 1940 r. przez NKWD
w Kalininie, pochowany w Miednoje. W 2007 r.
został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.
188. rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim

24 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stanisławów, Komendanta Powiatowego Policji
w Mińsku Mazowieckim oraz Zarządu Oddziału
Powiatowego Stowarzyszenia Polska-Wschód
odbyły się w Ładzyniu uroczystości dla uczczenia
pamięci asp. Aleksandra Rozbickiego – funkcjonariusza Policji Państwowej. Wójt Stanisławowa
Kinga Sosińska, insp. Sławomir Rogowski Komendant PP, Prezes Stowarzyszenia Czesław Gągol

31 marca 2019 r. Poczet Sztandarowy Szkoły, Opiekun nauczyciel matematyki Izabela Sikora i Dyrektor
Szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach 188.
rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim. Wydarzenie
upamiętniało jedno z największych polskich zwycięstw w Powstaniu Listopadowym. Uroczystości
odbyły się z inicjatywy Wójta Gminy Krzysztofa
Kalinowskiego, Dyrektora GOK Anny Piotrkowicz
i Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
W samo południe w Kościele pw. Apostołów św.
Piotra i Pawła odprawiona została Msza Św., zakończona patriotycznym występem dębskich uczniów.
Na placu przykościelnym żołnierze Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii Wojskowej oddali salwę
honorową poległym bohaterom. Na zakończenie nastąpiło złożenie kwiatów pod pamiątkową
tablicą oddającą hołd ppłk. Franciszkowi Sznajde
i Jego żandarmom.
W bitwie stoczonej 31 marca 1831 r. w okolicach
Dębego Wielkiego kolumna wojsk dowodzona
przez generała Jana Skrzyneckiego zaatakowała
wojska rosyjskie, którymi dowodził generał Grigorij
Rosen. Szczególną rolę w walce odegrali żandarmi
pod dowództwem ppłk. Franciszka Sznajde,
patrona Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii
Wojskowej. Ich brawurowy atak zmusił Rosjan do
odwrotu i przechylił szalę zwycięstwa na stronę
wojsk powstańczych. Żandarmi za bitewne zasługi
odznaczeni zostali krzyżami Virtuti Militari.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.cyganka.mazowsze.me

się z ofertą edukacyjną szkół, by dokonać jak
najlepszego wyboru. Służyła temu wizyta na Giełdzie Szkół Powiatu Mińskiego, wirtualne spacery
po wybranych szkołach, uczestniczenie w Dniach
Otwartych, przeglądanie ulotek, a nawet niezwykłe
spotkanie z panem pułkownikiem prof. nadzw. dr
Dariuszem R. Kuzielem oraz uczniami klasy mundurowej. Celem spotkania było zachęcenie młodzieży

do rozpoczęcia nauki po szkole podstawowej w klasach o profilu wojskowym oraz policyjnym w I
Liceum Ogólnokształcącym PUL w Dębem Wielkim.
Ósmoklasiści uczestniczyli również w Kongresie
Szkół Powiatu Mińskiego. Należy przyznać, że było
to bardzo ciekawe doświadczenie. Dostarczyło wiedzy na temat UE, pokazało jak ważne są wybory
i dlaczego należy w nich uczestniczyć. Pozwoliło

Katyń…Ocalić od zapomnienia

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie
Tak niedawno dźwięk dzwonka rozpoczynał nowy
rok szkolny, a już za kilka dni go zakończy. Te dziesięć miesięcy minęło bardzo szybko. Nie było czasu
na nudę i lenistwo. Na stres najbardziej narażeni
byli ósmoklasiści, bo mieli się zmierzyć z egzaminem, dokonać wyboru szkoły i sprostać stawianym
przed nimi zadaniom.
W dniach 15- 17 kwietnia stawiali sie w szkole

przed czasem. Byli eleganccy, poważni i bardzo,
ale to bardzo zdenerwowani. Miejmy nadzieję,
że trud włożony w przygotowania( uczniowie
mieli, z inicjatywy nauczycieli, tygodniowo po dwie
dodatkowe godziny języka polskiego, matematyki
i angielskiego) nie pójdzie na marne i wyniki usatysfakcjonują wszystkich.
Po napisanym egzaminie trzeba było zapoznać
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z życia szkół
na dyskusję na zaproponowany przez uczestników
temat, nauczyło umiejętności argumentowania
oraz rozpatrywania problemu z różnych perspektyw i z uwzględnieniem różnorodnych aspektów.

Erasmus +

Prezentacja gości z Litwy
Erasmus + to projekt, który realizujemy wspólnie
z partnerskimi szkołami od października. Za nami
mnóstwo ciekawych działań.
Najbardziej emocjonujące była wizyta przedstawicieli tych szkół u nas. 6 maja powitaliśmy
w progach naszej szkoły gości z Litwy, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji. W uroczystości uczestniczyli
zaproszeni goście. Szczególnie ciepło zostali powitani przez panią dyrektor Małgorzatę Rudnik oraz
pana Krzysztofa Kalinowskiego wójta gminy Dębe
Wielkie. Dzięki uprzejmości i otwartości rodziców
naszej szkoły, uczniowie zamieszkali w polskich
rodzinach, co sprzyjało lepszej komunikacji,
zaprzyjaźnieniu się lub umocnieniu przyjaźni, gdyż
niektórzy uczniowie znali się już od wizyty w Turcji.
Motywem przewodnim spotkania były gry i zabawy
ludowe.
Już od pierwszego dnia staraliśmy się przybliżyć
gościom jak najwięcej polskich akcentów. Zebrani
obejrzeli poloneza w wykonaniu uczniów klasy VIII,

czy występ lokalnego zespołu ludowego, Wrzosowianie, który propaguje folklor naszego regionu.
Część artystyczną uświetnił występ młodych
artystów z zespołu ,,Dąbrówka”, ze Szkoły Podstawowej nr.2 z Mińska Mazowieckiego oraz naszych
uczennic: Malwiny i Zyty. W dalszej części spotkania wszystkie szkoły zaprezentowały teatrzyki
kukiełkowe, oparte na legendzie lub opowieści.
Nasza szkoła przygotowała legendę o Wandzie
i smoku Wawelskim, a po południu uczestnicy
aktywnie poznawali gry i zabawy ludowe z sześciu krajów europejskich.
We wtorek odbyły się warsztaty poświecone
tworzeniu zabawek w Muzeum Domków dla
Lalek w Warszawie. Goście byli oczarowani
tym miejscem, okazało się, że w tej niezwykłej
twórczości, jaką jest domek dla lalki, zawarta
jest historia naszego kraju. Elementy, dekoracje, wystrój i postacie wyrażają dany okres
w naszych dziejach, pokazują dawne zawody i zwyczaje ludzi. Spacer po Starym Mieście wprowadził
gości w klimat dawnej Warszawy.
W trzecim dniu wizyty udano się domu urodzenia
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.. Goście mogli
zobaczyć zaaranżowane mieszkanie Chopinów
z eksponatami związanymi z domem rodzinnym
artysty. Zwiedzającym towarzyszyła delikatne
dźwięki utworów kompozytora. Dalszą część
dnia wypełniła wizyta w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie, gdzie obejrzeliśmy ciekawą wystawę
ukazującą rytuały, obyczaje i akcesoria świąteczne
różnych tradycji i obrządków religijnych w Polsce.
Nowoczesna scenografia, multimedia, interaktywne fragmenty filmów i nagrań dźwiękowych
podkreślały niezwykłą magię i ponadczasowość
tradycji ludowej.
Czwartek wypełniły atrakcje w gospodarstwie
agroturystycznym pod nazwą ,,Dolina Bobrów’’.
Zarówno goście jak i nasi uczniowie wzięli udział
w kilku warsztatach poświęconych pracom w dawnej Polsce. Były to: wypiek chleba, ,,Od nasiona

Występ zespołu „Dąbrówka”
do niteczki’’- zajęcia dotyczące uprawy i obróbki
lnu, wyplatanki z siana, przetwórstwo krowiego
mleka. Niemal każdy uczestnik spróbował najpierw
wydoić krowę, by później próbować sił w wyrobie
masła, które wybitnie smakowało ze świeżo upieczonym chlebem. Warsztaty były okazją do wielu
rozmów na temat podobieństw w tradycjach
i obyczajach w Europie. Okazuje się, w dawnych
czasach ludzie nie skupiali się jedynie na wykorzystaniu dóbr natury, oddawali się także rytuałom
w celu zapewnienia ochrony zdrowia, szczęścia,
pomyślności, czy dobrych plonów. Wieczorem ,
tego samego dnia podziwialiśmy piękno architektury i przyrody Łazienek Królewskich. Nasi goście
zachwycili się Pałacem na Wyspie, oranżerią i licznymi rzeźbami.
W ostatnim dniu spotkania koordynatorzy dokonali podsumowania wizyty i zaplanowali sposoby
realizacji kolejnych zadań wynikających z harmonogramu czynności projektowych. Natomiast
uczniowie aktywnie poznawali ludowe gry i zabawy
w naszych krajach, biorąc udział w przygotowanych na ten dzień zabawach sportowych.
Spotkanie było bardzo udane, każdy dzień przynosił wiele atrakcji, wycieczek i nowych doświadczeń,
a przede wszystkim było okazją do komunika-

cji w języku angielskim. Wizyta partnerska
pozostanie na długo w pamięci wszystkich
uczestników. Niektórzy uczniowie spotkają
się już wkrótce, gdyż czekają nas jeszcze
dwa wyjazdy do krajów partnerskich, Rumunii i Grecji.
Pani dyrektor Małgorzata Rudnik dziękuje
wszystkim rodzicom, którzy gościli uczniów
ze szkół partnerskich w swoich domach,
za otwartość, życzliwość i troskę. Dziękuje również nauczycielom i pracownikom
naszej szkoły oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację wizyty. Szczególne
słowa podziękowania organizatorzy i koordynatorzy projektu kierują do Julii Kalinowskiej
za uświetnienie uroczystości pożegnania gości
mistrzowskim wykonaniem utworów Fryderyka
Chopina.

Bezpieczeństwo
Bardzo zależy nam na szeroko pojętym bezpieczeństwie powierzonych naszej opiece uczniów.
W szkole często są podejmowane działania, mające
na celu monitorowanie sytuacji i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym. Jednym z takich
działań są szkolenia i warsztaty. 27 maja odbyły
się warsztaty dla uczniów klasy starszych, rodziców i nauczycieli pt.”Odlot czy upadek”. Były one
poprzedzone ankietami przeanalizowanymi przez
profesjonalną firmę i dostarczyły wszystkim mnóstwo wiedzy. Natomiast 29 maja 2019 r. odbyły
się warsztaty dla rodziców i nauczycieli pt.: „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”, podczas których
przekonaliśmy się jak ważna jest współpraca w tym
zakresie nauczycieli i rodziców.
O innych ciekawych wydarzeniach, które miały
miejsce będzie można przeczytać w następnym
biuletynie lub na szkolnej stronie.
Elżbieta Zgódka
Nauczyciel SP w Rudzie

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach
PRACOWITE DNI
Nie tak dawno przystrajaliśmy choinki, chwilę
potem topiliśmy Marzannę a nim się obejrzeliśmy
przyszła Wielkanoc. Przygotowaliśmy się na jej
przybycie. 5 kwietnia odbyły się otwarte warsztaty
robienia palm wielkanocnych. Z rąk ich uczestników wyszły prawdziwe arcydzieła. Dzień później,
6 kwietnia tereny wokół szkoły zaroiły się od…
ekip sprzątających, złożonych z uczniów, nauczycieli, rodziców i rzecz jasna organizatorów - OSP
Górki. W kwietniu odwiedzili nas także niezwykli
goście - alpaki. Te urocze zwierzątka jadły naszym
uczniom z rąk. Wielkanocnemu wyciszeniu służyć
miały rekolekcje wielkopostne, które odbyły się 9
kwietnia. Licznie przybyli na nie także mieszkańcy
Górek, którzy mieli okazję wysłuchać mądrej
nauki, niosącej ważne przesłanie, jak i znakomitej
oprawy muzycznej, towarzyszącej rekolekcjom.
A 12 kwietnia mogliśmy uświetnić spotkanie
wielkanocne w gminie występem czwartoklasistów. Przedstawili oni piękny spektakl, utrzymany
w duchu Świąt, za który otrzymali gromkie brawa
i upominki od pana Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Ostatni tydzień kwietnia upłynął pod znakiem
wymiany uczniów ramach projektu dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży. Niemiecka młodzież i ich nauczyciele
kwaterowali m.in. w domach naszych wychowanków, wraz z nimi zwiedzali ciekawe miejsca,
obfitujące w wiele wydarzeń historycznych (Warszawa, Oświęcim), miło spędzali czas (ognisko,
tańce, zabawy) a z końcem maja to nasi podopieczni będą gościć u nich. Koordynatorem
projektu jest p. Tomasz Paszkowski.

Zielona szkoła- zwiedzanie gdańskiej starówki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Mamy nieodparte wrażenie, że miesiące nauki
szkolnej gnają jak oszalałe. Jeszcze nie tak
dawno przystrajaliśmy choinki, a tu już Wielkanoc zapukała do drzwi. Nim to jednak nastąpiło
ósmoklasiści przystąpili do pierwszego ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty. Przez trzy dni
zmagali się z językiem polskim, potem matematyką a na koniec językiem angielskim. Mocno
ich wspieraliśmy, mając na uwadze fakt, iż niebawem ruszą w świat, pozostawiając po sobie
pustkę i tęsknotę. Będzie nam Was brakowało.
MAJOWY ZAWRÓT GŁOWY
3 Maja to data piękna, ważna, podniosła. Uczciliśmy ją inscenizacją patriotyczną klas VI-VII,
której zwieńczeniem było odtańczenie poloneza z czasów szlacheckich. Odziani w kontusze
uczniowie tańczyli z powagą, ale i subtelnością
ten dostojny taniec. W maju mieliśmy także
miłych gości. Przybyli oni do ósmoklasistów,

stojących u progu nowej drogi w dorosłość.
Odwiedzili nas ZS w Siennicy oraz I LO Mundurowe w Dębem Wielkim. Goście zaprezentowali
ciekawe materiały o szkołach, wzbogacone
o zdjęcia, pokazy i ulotki. Maj, to także miesiąc
komunii. Nasi trzecioklasiści mogli w końcu,
po wielu przygotowaniach stanąć do tego ważnego dnia. Było pięknie i wzruszająco. Także
pani Dyrektor, obecna podczas tej uroczystości, wygłosiła krótkie, ale niezwykle poruszające
przemówienie. Z kolei w dniach 20-24 maja
uczniowie klas V-VII przebywali na Zielonej
Szkole w nadmorskiej miejscowości położonej
przy samym ujściu Wisły do morza. A już 31 maja
świętowaliśmy Dzień Dziecka. A jak? Wycieczką
do Parku Trampolin hangar 646 w Warszawie
Targówku. Po takich atrakcjach pozostaje już
tylko odliczanie do wakacji, czyli już „za parę dni,
za dni parę”..;)

Rodziny. 25 maja licznie przybyły na niego całe
familie, mogąc spędzić razem czas, oddać się
odkrywczym zabawom na świeżym powietrzu,
poczuć ducha sportowej rywalizacji czy zwyczajnie skosztować smakołyków. W programie
znalazło się mnóstwo atrakcji: zawody sportowe,
pokazy taneczne, malowanie w plenerze na folii,
odkrywka archeologiczna, kawiarenka na ciepło serwująca gofry i tosty. Dzień ten był także
szczególnym ukłonem i wyrazem podziękowania dla mam, w przededniu ich święta. Szersza
fotorelacja znajduje się na naszej stronie i profilu
Facebook’owym.
http://szkolagorki.edu.pl/
https://www.facebook.com/SPGorki/

Katarzyna Wolska

RODZINNIE W GÓRKACH
Tradycją naszej szkoły jest majowy Dzień

Nauczyciel SP w Górkach
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w dębem wielkim
Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim pilnie poszukuje pracownika na stanowisko opiekunki środowiskowej w ramach umowy zlecenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim pod adresem: www.gops.debewielkie.pl oraz pod numerem telefonu: (25) 756-47-46, 756-47-55.

PORADNIK ŚWIADCZENIOBIORCY 2019/2020
ZASIŁEK RODZINNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

DOCHODY Z ROKU 2018 + UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU
KRYTERIUM DOCHODOWE:
674 ZŁ NA OSOBĘ
764 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

KRYTERIUM DOCHODOWE: 800 ZŁ NA OSOBĘ

PODSTAWOWE DOKUMENTY:
- WNIOSEK
- UTRATA DOCHODU – NP. KSEROKOPIA ŚWIADECTWA PRACY + PIT 11 ZA 2018 ROK, OŚWIADCZENIE
- UZYSKANIE DOCHODU W ROKU 2018 – KSEROKOPIA UMOWY O PRACĘ + PIT 11 ZA 2018 ROK LUB OŚWIADCZENIE
- UZYSKANIE DOCHODU W ROKU 2019 – ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO ZA KOLEJNY MIESIĄC OD UZYSKANIA DOCHODU (ORYGINAŁ) LUB OŚWIADCZENIE
- GOSPODARSTWO ROLNE – NAKAZ PODATKOWY NA 2018 R. LUB OŚWIADCZENIE
- URLOP WYCHOWAWCZY – OŚWIADCZENIE + KSEROKOPIA PIT 11 ZA 2018 R.
- URODZENIE DZIECKA – ZAŚWIADCZNIE OD LEKARZA/POŁOŻNEJ
- SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA – KOPIA WYROKU ZASĄDZAJĄCEGO ALIMENTY, KOPIA WYROKU ORZEKAJĄCEGO ROZWÓD LUB KOPIA ODPISU AKTU ZGONU
- DZIECKO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE ŚREDNIEJ – OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
- ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI ALIMENTÓW (DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO OD 1 LIPCA 2019 R.

PODSTAWOWE DOKUMENTY:
WNIOSEK
Osoby, które dotychczas nie pobierały świadczenia 500+ na
pierwsze dziecko, mogą od 1 lipca złożyć wniosek w formie
elektronicznej, a od 1 sierpnia w formie papierowej – jednocześnie będzie to wniosek na nowy okres świadczeniowy na
kolejne dzieci.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 lipca do 30
września prawo do świadczenia zostanie przyznane od 1 lipca.

KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE
ZŁOŻENIE WNIOSKU BEZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDŁUŻA POSTĘPOWANIE
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 57
- https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
WNIOSKI ELEKTRONICZNE: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, EMP@TIA https://empatia.mpips.gov.pl/
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 PRZYJMOWANE SĄ
OD 1 LIPCA 2019 R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, OD 1 SIERPNIA 2019 R. W FORMIE PAPIEROWEJ
WNIOSEK ZŁOŻONY:
- W LIPCU/SIERPNIU – WYPŁATA W LISTOPADZIE
- WE WRZEŚNIU/PAŹDZIERNIKU – WYPŁATA W GRUDNIU
W LISTOPADZIE/GRUDNIU – WYPŁATA W STYCZNIU LUB LUTYM

WNIOSEK ZŁOŻONY:
- W LIPICU/ SIERPNIU – WYPŁATA W PAŹDZIERNIKU
- WE WRZEŚNIU – WYPŁATA W LISTOPADZIE
- W PAŹDZIERNIKU – WYPŁATA W GRUDNIU
- W LISTOPADZIE – WYPŁATA W STYCZNIU
- W GRUDNIU – WYPŁATA W LUTYM

INFORMACJE O KRYTERIACH PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ WE WNIOSKACH LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ www.gops.debewielkie.pl

STYPENDIUM SZKOLNE
KRYTERIUM DOCHODOWE: 528 ZŁ NA OSOBĘ DOCHÓD ZA SIERPIEŃ 2019 R.
DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA:
- WNIOSEK
- ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O DOCHODZIE NETTO ZA SIERPIEŃ 2019 R. (Z INFORMACJĄ O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA PODATEK, NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE
W CZĘŚCI FINANSOWANEJ PRZEZ UBEZPIECZONEGO ORAZ UBEZPIECZENIE CHOROBOWE
- ZAŚWIADCZENIE LUB DECYZJA O ŚWIADCZENIACH Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (ZASIŁEK STAŁY, OKRESOWY, RODZINNY). NIE WLICZAMY ŚWIADCZENIA 500+
- ZAŚWIADCZENIE Z GMINY O ILOŚCI HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH ZA 2019 R.
- POKWITOWANIE ZA OPŁACONĄ SKŁADKĘ KRUS ZA SIERPIEŃ 2019 R.
- ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMYWANYCH STYPENDIACH
- ODCINEK RENTY / EMERYTURY
- OŚWIADCZENIA O DOCHODACH Z PRAC DORYWCZYCH
ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
NA KAŻDE DZIECKO SKŁADAMY OSOBNY WNIOSEK. KOMPLET DOKUMENTÓW WYSTARCZY DOŁĄCZYĆ DO JEDNEGO Z WNIOSKÓW
KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 55 FORMULARZE MOŻNA POBIERAĆ OD 19 SIERPNIA 2019 R.
WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ:
- OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2019 R. DLA UCZNIÓW
-vOD 1 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIENIKA 2019 R. DLA SŁUCHACZY KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
INFORMACJE O KRYTERIACH PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ:
- www.gops.debewielkie.pl
GOPS pok. 55 tel. 25 756 47 55
ŚWIADCZENIE DOBRY START – 300 ZŁ
OD 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UKOŃCZENIA 20 R. ŻYCIA LUB 24. ROKU ŻYCIA DLA DZIECKA Z ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWANOŚCI, POTRZEBĄ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
LUB POTRZEBĄ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
WNIOSKI PAPIEROWE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 SIERPNIA DO 30 LISTOPADA 2019 R.
WNIOSKI ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2019 R.
WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY.
ROZPATRZENIE WNIOSKU I WYPŁATA ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRZY CZYM DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W LIPCU I SIERPNIU – WYPŁATA NASTĘPUJE DO KOŃCA WRZEŚNIA
DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, POKÓJ 57, NIOSKI ELEKTRONICZNE: https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczna

