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

Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Dębe Wielkie
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2019 roku,
życzymy Państwu nadziei, zdrowia, uśmiechu i wiary.
Czasu spędzonego w atmosferze rodzinnego ciepła. Niech radość i pokój płynący
z narodzenia Pańskiego towarzyszą Państwu każdego dnia...
			 Wesołych Świąt
					i
Szczęśliwego Nowego 2019 roku
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy,
Radni oraz pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie
zapowiedzi
31.12.2018 r.

Dębski SYLWETSTER 2018/2019 przed Urzędem 28.01 – 01.02.2019 r.

01.01.2019 r. 	Koncert Noworoczny – Operetka

2 LUTEGO 2019 r.		

Zima na Gościńcu – ferie zimowe
GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Orkiestrowa Akcja Serca – Honorowego 3 LUTEGO 2019 r. 		OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
11.01.2019 r.
			Krwiodawstwa i Dawców Szpiku
9-10 LUTEGO 2019 r. 	GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
12.01.2019 r. 	Siatkarski Turniej Wielkich Serc
				DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
13.01.2019 r.

27 Finał WOŚP

17 LUTEGO 2019 r. 		

DĘBSKA GALA SPORTU

AKTUALNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie

W pierwszym po wyborach samorządowych
biuletynie pragnę bardzo podziękować za udział
w tym wyjątkowym święcie demokracji. Niemal
50 procentowa frekwencja dała znać, że interesujemy się tym, co dzieje się w naszej gminie
i kto nią zarządza. Dziękuję za głosy oddane
na moją kandydaturę. Łącznie prawie 87 procent wyborców doceniło działania moje i moich
współpracowników - radnych, samorządowców
i dało kolejny, bardzo silny mandat zaufania.

Nie szczędząc sił będziemy w dalszym ciągu
dbać o to aby mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie
żyło się tutaj jak najlepiej, a przedsiębiorcy mogli
rozwijać swoją działalność.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kontynuowane były roboty drogowe, a dzięki dotacji
w wysokości 1,1 mln zł ze środków budżetu państwa gruntownie zmodernizowana została część
ulicy Żwirowej w Chrośli. Wszystko wskazuje
na to, że pozyskamy kolejną dotację i w przyszłym roku zostanie zmodernizowany drugi
odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Mazowieckiej.
Grudzień obfituje w wydarzenia kulturalne
i sportowe. Dzięki zaangażowaniu mojego Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz
Gminnej Społecznej Komisji ds. osób Niepełnosprawnych oraz pracowników Urzędu Gminy
i wolontariuszy po raz drugi spotkaliśmy się

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę wszystkim nadziei, pogody ducha
i miłości a nowy 2019 rok niech przyniesie szczęście w życiu
prywatnym i wiele sukcesów w pracy zawodowej.

wspólnie z osobami niepełnosprawnymi aby
lepiej się poznać i dowiedzieć się o ich potrzebach. Dziękuję wszystkim za wrażliwość
i empatię.

Z poważaniem
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w dębem wielkim
Ogłoszenie o poszukiwaniu
kandydata na kuratora
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębem Wielkim poszukuje kandydata do
pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej. Ustanowienie kuratora
następuje w drodze postanowienia Sądu Opiekuńczego. Pełnienie funkcji kuratora osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim. Zadaniem kuratora jest opieka nad mieniem i sprawami
życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie w miarę możliwości jej

bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie
jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek
nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Sąd Opiekuńczy na żądanie kuratora może przyznać stosowne ( jednorazowe lub okresowe )
wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby,
dla której kurator jest ustanowiony, a jeśli osoba
ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku,
wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków
publicznych. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród

z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający
dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora
jest nieznaczny lub czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie:
• CV,
• oświadczenia kandydata na kuratora osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej.
Swoją kandydaturę należy zgłosić w formie
papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE KADENCJi 2018-2023

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz
ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie została
zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Siedlcach II. Nowa Rada w Dębem Wielkim obradowała dnia 21 listopada 2018 roku
o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tradycyjnie, przed wyborem nowego przewodniczącego, pierwsze obrady otworzył radny-senior.
W tym przypadku był to Andrzej Wieczorek.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim Pani
Beata Budzyńska-Kupidura wręczyła radnym
zaświadczenia o ich wyborze i uzyskaniu swego
mandatu. Następnie odczytana została rota
ślubowania, po której wszyscy radni złożyli ślubowania. Po zaprzysiężeniu przedstawicieli
organu uchwałodawczego wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
W wyniku tajnego głosowania Mirosław Sylwester Siwik został powołany na Przewodniczącego

24h

Rady Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2023,
natomiast Zastępcą Przewodniczącego Rady
został Grzegorz Wojda. Wybrano także skład
komisji: rewizyjnej, komisji skarg, wniosków,
petycji, komisji budżetu, komisji ochrony środowiska i planowania przestrzennego oraz komisji
edukacji i spraw społecznych. W dalszym ciągu
sesji nastąpiła procedura zaprzysiężenia organu
wykonawczego. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dębem Wielkim Pani Beata
Budzyńska-Kupidura wręczyła wójtowi zaświadczenie o wyborze. Kandydat wybrany na wójta
– Krzysztof Kalinowski przed wszystkimi zebranymi złożył uroczyste ślubowanie.
Skład nowej Rady Gminy Dębe Wielkie:
1. Bober Elżbieta
2. Borucka Małgorzata
3. Chróścik Karol
4. Dziubek Bogdan Florian
5. Dróżdż Tadeusz
6. Garbecki Mirosław

TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

7. Grabarczyk Marcin
8. Kacperkiewicz Mariusz
9. Kuszpit Bożena
10. Makowska Magdalena
11. Siwik Mirosław Sylwester - Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

lub na adres e-mail:gops@debewielkie.pl.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata
na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej decyduje Sąd Opiekuńczy.
Więcej informacji oraz druk oświadczenia
dla kandydata na kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębem Wielkim pod adresem:
www.gops.debewielkie.pl .

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

12. Szafrankiewicz Marek
13. Wieczorek Andrzej
14. Wojda Grzegorz - Zastępce Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie
15. Woźnica Leszek

https://www.facebook.com/gmina.debewielkie

0 604 197 100
W naszej gminie zameldowanych jest 10 117 mieszkańców
na pobyt stały i 216 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 11.12.2018 r.)
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INWESTYCJE

Nie trujmy środowiska i samych siebie

Coraz częściej zdarzają się sytuacje palenia
odpadów w ramach tzw. „oszczędności”. Nie
trzeba wydawać pieniędzy na drewno czy węgiel
skoro można spalić odpady. Zaoszczędzimy
na surowcu opałowym. Zyskujemy pieniądze, ale
czy warto narażać swoje zdrowie? O tym, że jest
to zjawisko rozpowszechnione, świadczą wielkie
chmury duszącego dymu nad całą Polską.
Szkodliwość palenia polega na tym,
że wydajność energetyczna śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo
poważne. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń
niż zakłady czy spalarnie śmieci. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez
mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek węgla i może
wtedy dojść do zatrucia.
Odpady w warunkach domowych palone są
w niskich temperaturach, a to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów
możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa.
Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji,
jakie powstają przy spalaniu w przydomowych
instalacjach grzewczych. Przy spalaniu jednego
kilograma odpadów polichlorku winylu- popu-

larnego PCV, z którego wykonane są wykładziny,
butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280
litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (buty, odzież,
meble) do powietrza emitowane jest aż 50 litrów
cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt
wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. typu PET, worków foliowych,
odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci
chorób nowotworowych.
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie
śmieci jest możliwe tylko w spalarniach odpadów. Dla porównania: podczas spalania odpadów
w paleniskach domowych jest emitowanych
ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na co narażamy
siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy, że palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii
są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci
w naszych domowych piecach nie jest oszczędne,
tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Zbliża się koniec roku, więc jest to czas do podsumowania pracy Spółki.
Gminna Spółka Wodna to są wszyscy członkowie wpłacający składki na realizację
wyznaczonych zadań w postaci koszenia rowów,
odmulania dna rowu, usuwaniu awarii sieci drenowania i innych zadań wynikających z potrzeb.
W tym roku wpływy do budżety zasilały składki
członkowskie oraz pozyskane dotacje: z Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, ze Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim, z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
Zrealizowane zostało porozumienie zawarte
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach, którego wykoszone zostały
rowy: RA-385mb i RA5-80mb w miejscowości
Dębe Wielkie, łącznie 465mb
Z dotacji z Urzędu Gminy Dębe Wielkie
wykonane zostały rowy w następujących miejscowościach : Ruda – RA – 850mb i RA 1 – 786mb,
Dębe Wielkie - RH – 509 i RB 964
W ramach dotacji ze Starostwa powiatowego
wykonane zostały rowy w miejscowości Ruda –
RH 1 – 788mb i RH – 850
Ze składek członkowskich wykonane zostały
rowy w miejscowościach :Dębe Wielkie rów
A – 897mb, Ra – 205mb, RA 1 – 100mb, Aleksandrówka rów A5- 150mb łącznie wykonano
5788mb.
Tu muszę zaznaczyć, że prace jeszcze trwają
i dokąd będzie to możliwe będziemy realizować
wyznaczone zadania.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przezna-

Jolanta Bieńkowska

W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2018r, poz. 1454 ),
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich posesjach
przez: gromadzenie nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz pozbywanie
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu swojej posesji nieczystości ciekłych oraz
właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy (pro-

Podinspektor ds. ochrony Środowiska

10 lat zAKŁADU KOMUNALNEGO W DĘBEM WIELKIM

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
działa od dnia 1 stycznia 2009 roku, a więc
w 2019 roku obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. Z tej okazji chcemy przypomnieć
kilka faktów związanych z naszą działalnością.
Zakład został utworzony na podstawie uchwały
nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 5 listopada 2008 roku. Obecnie działa
w formie samorządowego zakładu budżetowego
i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie.
Eksploatuje zatem sieć wodociągową ze Stacjami Uzdatniania Wody oraz sieć kanalizacyjną
wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami i tłoczniami ścieków. Ponadto prowadzi
działalność w zakresie odbioru padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych oraz gospodarki
mieszkaniowym zasobem gminy.
Te 10 lat to czas spędzony razem z mieszkańcami naszej Gminy będącymi odbiorcami

gminna spółka wodna w dębem wielkim

naszych usług. Chcemy wszystkim podziękować
za ten okres, za współpracę, okazaną życzliwość,
ale także wyrozumiałość i cierpliwość. Zawsze
dokładamy wszelkich starań, aby nasz lokalny
system dostarczania wody i odprowadzania
ścieków funkcjonował bez zastrzeżeń, co nie
zawsze jest możliwe z przyczyn niezależnych od
nas. Dlatego dziękujemy serdecznie za te lata,
a jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia. Zapewniamy, że dalej będziemy
dbać o jakość naszych usług, a tym samym
o zadowolenie naszych Odbiorców. Jesteśmy też
otwarci na wszelkie uwagi i propozycje zmian,
które w miarę naszych możliwości zapewnią
jeszcze lepszą współpracę.

W związku ze zbliżającymi sie Świętami
Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem
Dyrektor Zakłądu Komunalnego wraz z pracownikami,
pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom gminy Debe Wielkie

czona została na częściowe pokrycie kosztów
awarii sieci drenarskich, które usunięte zostały
w miejscowościach Kobierne, Dębe Wielkie
i Chrośla. Zakupione zostały 3 brakujące przykrywy na studnie drenarskie w miejscowościach
Dębe Wielkie i Kobierne.
Pragnę serdecznie podziękować Wam członkowie GSW DW za zrozumienie naszych wspólnych
potrzeb i płacenie składek członkowskich bez,
których nie można było by realizować zadań
i jednocześnie służyć mieszkańcom. Serdeczne
podziękowania kieruję do sołtysów, którzy
poświęcając wolny czas roznoszą nakazy płatnicze i zbierają składki jest to ogromny wkład
pracy za co bardzo wam, sołtysi dziękuję.
Gorąco i serdecznie dziękuje Panu Krzysztofowi
Kalinowskiemu wójtowi Gminy Dębe Wielkie
wraz z całą Radą Gminy oraz Panu Krzysztofowi
Górnikowi za ogromne zaangażowanie i pomoc
w pracy Spółki, za to, że są zawsze kiedy ich
potrzebujemy i służą pomocą oraz co roczne
dotacje pomagające Spółce lepiej funkcjonować.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
korzystając z okazji życzę wszystkim
mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie
zdrowych, radosnych, rodzinnych
i błogosławionych Świąt,
realizacji życiowych planów
i Szczęśliwego Nowego Roku.
Renata Smolak
Przewodnicząca GSW DW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

wadzący działalność gospodarczą), wykonując
w/w obowiązek są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bądź
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej oraz
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Jolanta Bieńkowska
Podinspektor ds. ochrony Środowiska

kuferek dla noworodka
Od wielu lat staramy się w Naszej Gminie jak najlepiej realizować politykę zarówno prorodzinną,
jak i prospołeczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją. Z tego
względu postanowiliśmy włączyć się w nurt najnowszych światowych tendencji i promować ideę
dwujęzyczności (w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”).
Dwujęzyczność to nie tylko nauka drugiego języka
równolegle do języka ojczystego, ale też zupełnie
niesamowite możliwości rozwoju mózgu małego
człowieka. Jednym słowem jest to wyjątkowy prezent na całe życie. Dotąd był tylko przywilejem
dzieci z rodzin lub środowisk różnojęzycznych.
Teraz - dzięki najnowszym badaniom i programom - staje się nowym standardem. Uczestnikami
Programu są wszystkie dzieci urodzone w okresie
od 1 stycznia 2017 i latach następnych, których
jeden z rodziców albo oboje rodzice albo opieku-

nowie prawni rozliczają podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim według miejsca zamieszkania
na terenie gminy Dębe Wielkie oraz wyrażą chęć
przystąpienia do programu. Prezent w postaci
kompletnego zestawu dla najmłodszych (0-4)
Baby Beetles – składającego się z płyt z DVD
z historyjkami, płyt CD z piosenkami, książeczek
z obrazkami, książeczek do kolorowania, można
odebrać nieodpłatnie w Referacie Spraw Obywatelskich i Wojskowych Urzędu Gminy Dębe Wielkie
w pok. 31. Więcej informacji o metodzie i zaletach
dwujęzyczności przeczytacie Państwo na stronach
www.dwujezycznedzieci.pl.

Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy
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INWESTYCJE / wydarzenia
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W 2018 ROKU
Wykonawca robót zakończył w terenie roboty
budowlane związane z realizacją inwestycji
budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie w miejscowościach: Aleksandrówka, Olesin, Jędrzejnik, Celinów, Teresław,
Ruda i Górki. Łącznie w ramach inwestycji wybudowano blisko 20 km sieci. Wartość wykonanych
prac wyniosła blisko 3,4 mln zł.
W związku z powyższym Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca mieszkańców miejscowości w których
została wybudowana sieć wodociągowa do podłączania się. 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 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) 74970-01 lub 749-70-02.
Ponadto zachęcam również do podłączania się
do sieci wodociągowej wybudowanej w 2017
roku w miejscowościach Olesin, Cięciwa, Cezarów, Ostrów Kania i Rysie. Jest to szczególnie
ważne aby gmina mogła starać się o umorzenie
części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, i tym samym przeznaczyć
te środki na kolejne inwestycje związane z infrastrukturą komunalną.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBIERNE
I CHROŚLA GMINA DĘBE WIELKIE - ETAP I
W dniu 12.10.2018 roku podpisana została z firmą
„Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów”
Spółka z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa
drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości
Kobierne i Chrośla - etap I” na odcinku od km
0+000 do km 1+024 (od skrzyżowania z ul. Warszawską w kierunku południowym). Termin
zakończenia realizacji zadania został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2018 roku, a więc
w niespełna 2 miesiące należało wykonać ww.
inwestycję. Tak krótki okres realizacji inwestycji wynikał z faktu konieczności rozliczenia się
w bieżącym roku z dofinansowania otrzymanego
z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019. Wartość całego zadania wraz
z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosła
ponad 2,8 mln zł, zaś dofinansowanie uzyskane
przez Gminę Dębe Wielkie wyniosło 1,1 mln zł.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej
podbudowy drogi, nowej jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m, chodnika od strony zachodniej z betonowej kostki
brukowej, remoncie istniejących zjazdów oraz
reprofilacji i odmuleniu istniejących rowów wraz
z częściowym umocnieniem ich pytami ECO,
a także oświetlenia drogowego przebudowanego odcinka drogi.
Warto nadmienić, że jest bardzo duża szansa,
że w przyszłym roku przebudowa będzie kontynuowana na dalszym odcinku ulicy Żwirowej,
tj. do skrzyżowania ulicy Żwirowej z ulicą Mazowiecką, gdyż jest wysoko prawdopodobne,
że Gmina pozyska kolejne dofinansowanie.

Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości
Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie- etap I”
Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
Kwota dofinansowania: 1 100 000,00 PLN
Beneficjent: Gmina Dębe Wielkie, Rok realizacji: 2018

Rafał Gańko
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy

„Dzień bez barier”

2 grudnia 2018 r. Gmina Dębe Wielkie zorganizowała drugą edycję wydarzenia „Dzień bez barier”
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzami spotkania byli:
Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Pani Marlena Jackiewicz oraz Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie zostało przygotowane dla osób
niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych,
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które mają wpływ na życie i rozwój osób z niepełnosprawnością.
W czasie akcji charytatywnej, która odbywała się
w Zajeździe pod Dębem w miejscowości Chrośla,
swoją działalność zaprezentowały następujące
organizacje:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
• Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim,
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• Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Mińsku Mazowieckim,
• Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
• Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie,
• Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie,
• Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek
Oświatowych „Możesz więcej” w Zglechowie,
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku
Mazowieckim,
• Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni,
• Parafialny Zespół Caritas w Dębem Wielkim,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim,
• Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim,
• Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie.
Na „Dzień bez barier”, który został zorganizowany po raz drugi przybyło bardzo dużo osób,
które miały możliwość skorzystania z propozycji
ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością, ofert
edukacyjnych przygotowanych przez poszczególne szkoły i organizacje, a także innych atrakcji,
które były dostępne w ramach ww. projektu.
Oprócz wspaniałego i przepięknego występu
grupy teatralnej, która składała się z uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych z Ignacowa, można

było otrzymać upominki od podopiecznych
ww. organizacji, uzyskać odpowiedzi na wiele
pytań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych, a małych i dużych gości zabawiały
animatorki oraz bajkowy bohater Minionek.
Zaszczycił nas również swoją obecnością wielki
artysta estradowy klasy światowej Pan Ryszard
Bazarnik, który poprowadził zajęcia artystyczne
z gry na bębnach. Następnie odbyły się warsztaty
na wózkach inwalidzkich, które przeprowadziła
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy.
Odbył się również pokaz sprzętu strażackiego
wraz z przejażdżką wozem strażackim, można
było skosztować pysznych, domowych wypieków oraz napić się słynnej Dębskiej kawy
żołędziówki. Pod koniec spotkania przybył do
gości Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim
grzecznym dzieciom małe upominki. Uwieńczeniem tak wspaniałego spotkania był występ
utalentowanej wokalistki Nastji, która wszystkich zachwyciła swoim przepięknym głosem
oraz śpiewając wspólnie kolędy przybliżała
gości do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie tak wspaniałych występów
przed salą wszyscy odpalili zimne ognie w towarzystwie baniek mydlanych.
Organizatorzy bardzo dziękują Pani Ewie Szulim
– właścicielce Zajazdu pod Dębem za udostępnienie sali, właścicielowi firmy „Mesio” Usługi

wydarzenia

„Słuchaj jeno, pono nasi. Biją w tarabany”

Transportowe - Panu Dariuszowi Gańko
za dowóz na ww. wydarzenie, Nastji - Pani Natalii Ołdak za przepiękny występ, Panu Ryszardowi
Bazarnikowi - artyście specjalizującym się w ekstremalnych projektach muzycznych, takich jak
warsztaty bębniarskie, który zorganizował pokaz
w ramach projektu Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim „Spotkania z Niepodległą”,
dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony
Narodowej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Dębem Wielkim za udostępnienie sprzętu,
pracownikom Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
Gminnemu Przedszkolu im. Dębowej Krainy
w Dębem Wielkim oraz strażakom z jednostki
OSP w Dębem Wielkim, którzy w formie wolontariatu pomagali w przygotowaniach „Dnia

bez barier”.
Gmina Dębe Wielkie planuje, aby wydarzenie
odbywało się corocznie z związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Bez barier w 100 – lecie Niepodległości w gminie Dębe Wielkie wskrzeszaliśmy polską tradycję tarabanów. W ramach projektu GOK
i Fundacji Akomodacja „ Spotkania
z Niepodległą” wspólnie zabębniliśmy z Ryśkiem Bazarnikiem.
Zadanie zostało dofinansowane
ze środków Ministerstwa Obrony
Narodowej.
- Tarabanów używano do nadawaniu taktu w marszu oraz w bitwach do
przekazywania rozkazów
- Taraban jest wspomniany w czwartej
zwrotce polskiego hymnu

Marlena Jackiewicz
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

charytatywny bal andrzejkowy
Dnia 24 listopada Stowarzyszenie
Koncept zorganizowało w sali bankietowej Zacisze
w Cygance Charytatywny Bal
Andrzejkowy.
Cały
dochód
z wydarzenia zostanie przeznaczony na zorganizowanie
wycieczek dla dzieci w czasie ferii
zimowych.
Pragniemy złożyć podziękowania
Panu Danielowi Piekutowi, właścicielowi sali bankietowej Zacisze,
za wspieranie naszej działalności.
Zabawa była wspaniała! Bardzo
dziękujemy wszystkim gościom,
którzy spędzili ten wieczór z nami
…i zapraszamy na kolejne bale.
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Pierwsze spotkanie sztabu WOŚP zgromadziło ponad
70 osób. Serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie.
Jednocześnie nadal zapraszamy do współpracy;
artystów, organizacje pozarządowe, instytucje
publiczne, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.
Kontakt: wosp@debewielkie.pl
Znajdź nas również na fb.com/wospdebe
Sztab Dębe Wielkie #3254

Katarzyna Moczulska
Prezes Stowarzyszenia Koncept
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wydarzenia / kultura

Gminna biblioteka publiczna w dębem wielkim
Pasjonująca lekcja historii
z Jerzym Woźniakiem

W środowy wieczór 14 listopada 2018 roku
gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem
Wielkim był Jerzy Woźniak – autor książek sensacyjno-historycznych pt.: „Mazur” i „Cyrograf”.
Pisarz jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych KUL, Wydziału Humanistycznego
Akademii Podlaskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym Akademii
Humanistycznej. Przez ponad 20 lat pracował
w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
Uczestniczył w realizacji wielu programów i projektów przygotowywanych m.in. przez instytucje
z Niemiec, Austrii czy Litwy. Jest zwolennikiem
współpracy polsko-niemieckiej w zakresie kształtowania wspólnych postaw europejskich oraz
szacunku dla odrębności kulturowych i narodowościowych. Został wyróżniony Odznaką
Związkową Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych za wspieranie działalności
i pracę na rzecz ofiar wojny.
Było to już drugie spotkanie naszych czytelników
z autorem. W trakcie wizyty, która przeistoczyła
się w interesującą lekcję historii, Jerzy Woźniak
przedstawił licznie zgromadzonej publiczności
kilka ciekawych wątków ze swoich powieści.
Z pasją opowiadał również o uwarunkowaniach
politycznych, realiach społeczno-gospodarczych

w jakich żyli mieszkańcy Warmii i Mazur w okresie II Rzeczpospolitej. W intrygujący sposób
przybliżył zebranym niektóre fakty
historyczne, które miały miejsce
na tamtych terenach. Uzupełnieniem opowieści była prezentacja
przedstawiająca m.in. archiwalne
pocztówki, dokumentalne i współczesne zdjęcia z miejsc związanych
z powieściami oraz fotografie osób
mających swój wkład w ich powstaniu. Dużym zainteresowaniem
słuchaczy cieszyły się przywiezione
przez pana Jerzego przedwojenne numery
czasopism. Autor chętnie odpowiadał także
na pytania zgromadzonej publiczności.
Na zakończenie tego ciekawego i pouczającego
spotkania można było zakupić książki autora
oraz otrzymać osobistą dedykację. Wszystkich,
których zaintrygowały powieści Jerzego Woźniaka zapraszamy do biblioteki.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pań
polonistek ze Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim: Beaty Piraszewskiej i Marleny Pilarskiej, za pomoc w organizacji spotkania
autorskiego oraz kolegom z jednostki OSP
w Dębem Wielkim za udostępnienie sali multimedialnej, w której mogliśmy zrealizować
to ciekawe spotkanie.
Spotkanie autorskie
z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel
i bohaterami jej książek
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
przygotowała niespodziankę dla najmłodszych
czytelników. W mroźne czwartkowe przedpołudnie 29 listopada 2018 roku przyjechała do nas
pani Roksana Jędrzejewska-Wróbel – autorka
książek dla dzieci, tekstów do podręczników
i bajek terapeutycznych, słuchowisk oraz telewizyjnych wieczorynek. Laureatka wielu nagród

i wyróżnień, w tym Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jej książki zostały wpisane
na Złotą Listę Fundacji „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom” oraz Listę skarbów Muzeum
Książki Dziecięcej. W 2007 roku pisarka otrzymała medal „Zasłużeni dla kultury – Gloria Artis”.
Autorka przybyła na spotkanie w towarzystwie maskotek – bohaterów niektórych jej
utworów. W trakcie wizyty Pani Roksana
Jędrzejewska-Wróbel opowiadała licznie zgromadzonej publiczności o swojej twórczości.
Mówiła, że książka jest biletem pozwalającym
na podróże, te bliższe i te dalsze, w przeszłość
i w przyszłość. Umożliwia także wyprawy w głąb
własnej duszy, bo kiedy czytamy o tym, co przydarzyło się innym ludziom, to możemy lepiej
poznać samych siebie. Pisarka gorąco zachęcała
do korzystania z bibliotek, które gromadzą wiele
ciekawych publikacji, wśród których każdy znajdzie coś ciekawego. Przeczytała także jedno ze
swoich opowiadań pt.: „Trzy obrotne świnki”
i wspólnie z dziećmi analizowała postępowanie
bohaterów. Wszyscy zgodnie uznali, że
w życiu najważniejsza jest miłość i rodzina,
bo to one dają prawdziwe szczęście. Autorka
zaangażowała uczestników do zabawy, w której
przedstawiła kolejne etapy powstawania książki
– od pojawienia się pomysłu do momentu, kiedy
gotowe dzieło trafia do księgarń i bibliotek. Dzieci
chętnie wcielały się w rolę pisarza, wydawcy,

ilustratora, grafika, drukarza i bibliotekarza.
Pani Roksana również
wyczerpująco odpowiadała na pytania
publiczności.
Pisarka okazała się
bardzo sympatyczną,
ciepłą, pełną uroku
osobistego osobą. Już
od pierwszych chwil
oczarowała wszystkie
dzieci i nawiązała z nimi fantastyczny kontakt.
Uczestnicy podziękowali pani Roksanie Jędrzejewskiej-Wróbel za fantastyczne spotkanie
gromkimi brawami. Na zakończenie można było
zakupić książki autorki oraz otrzymać autograf
i pieczęć z podobizną Florki – po które ustawiła
się bardzo długa kolejka.
Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęci dzieci
do przeczytania innych książek pisarki. Zapraszamy do biblioteki!
WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA W DĘBEM WIELKIM
ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
10.00 – 18.00
Wtorek 		
8.00 – 16.00
Środa 		
10.00 – 18.00
Czwartek 		
10.00 – 18.00
Piątek 		
10.00 – 18.00

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE
Poniedziałek
Wtorek 		
Czwartek 		

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

Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim

Zaprzysiężenie MRG Dębe Wielkie Kadencji 2018/2019
„ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DĘBE WIELKIE
WYKONYWAĆ GODNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE,
MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO REPREZENTOWANEJ PRZEZE MNIE MŁODZIEŻY”
Dnia 30 października 2018 r. odbyło się zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębe
Wielkie Kadencji 2018/2019. W uroczystości
wzięli udział: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Siwik, Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Grzegorz Wojda, Przewodniczący Komisji Edukacji i Spaw Społecznych Leszek Woźnica,
Skarbnik Gminy Bożena Kot, Sekretarz Gminy
Beata Budzyńska-Kupidura, Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Anna Piotrkowicz.
Zgodnie z ceremoniałem sesję otworzył
i do momentu wyborów na Przewodniczącego
poprowadził najstarszy z grona młodych radnych – Jan Trebnio. Po uroczystym ślubowaniu
i wyręczeniu powołań, nastąpił ważny moment
- wybór Prezydium MRG. Komisja skrutacyjna
w osobach: Sebastian Linde, Piotr Szuba oraz
Jan Trebnio sprawnie przeprowadziła wybory.
Tegoroczny skład to: Przewodniczący Sebastian
Gańko, Wiceprzewodniczący Michał Laskus,
Wiceprzewodniczący Jakub Bany oraz Sekretarz Wojciech Nowak. Na spotkaniu nie zabrakło
wielu ciepłych słów skierowanych do młodzieży.
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Nowa kadencja, nowy skład, nowe pomysły to
nowa przyszłość z ważnym głosem Młodych
w gminie Dębe Wielkie.
Gratulujemy młodym radnym życząc sukcesów !!
Skład MRG Kadencji 2018/2019 (alfabetycznie)
Bany Jakub
Dębicka Magdalena
Gańko Sebstian
Hudy Szymon
Jagliński Maciej
Kwiatkowski Krystian
Laskus Michał
Linde Sebastian
Nowak Wojciech
Przybysz Natalia
Rowiński Kacper
Sieradzan Bartosz
Szuba Piotr
Trebnio Jan
Wietecka Weronika
Nasze pierwsze działania tej kadencji:
11 listopada – uczestniczyliśmy w uroczystych
obchodach 100-lecia Niepodległości w gminie
Dębe Wielkie
29-30 listopada – delegacja MRG Dębe Wielkie w osobach: Sebastian Gańko, Piotr Szuba
i Sebastian Linde uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
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Obywatelskiego pt.: „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach” w panelu: „Edukacja
obywatelska młodych Polaków w młodzieżowych radach gmin”.
2 grudnia 2018r. - uczestniczyliśmy w „Dniu bez
Barier” podczas którego wystosowaliśmy pismo,
następującej treści:
Szanowni Państwo! Młodzieżowa Rada Gminy
Dębe Wielkie to grupa młodzieży, która ma
na celu doradzać Gminie i zachęcać młode osoby
do działania. Młodzież to wszyscy MY! Nie ważne,
czy mali, duzi, wysocy czy niscy, czy nawet niepełnosprawni. Wszyscy jesteśmy jednością, która
powinna wspierać się nawzajem, wymieniać

doświadczeniami i planować wspólne działania.
Zachęcamy Was do aktywności i kontaktu z nami
!! Razem możemy wypracować ciekawe pomysły.
Twój głos jest dla nas ważny!!
Zapraszamy do kontaktu: mrg@debewielkie.
pl lub FB /Messenger Młodzieżowa Rada Gminy
Dębe Wielkie
8 grudnia 2018r. - włączyliśmy się w „Szlachetną Paczkę”
Anna Piotrkowicz
opiekun MRG w Dębem Wielkim

sekcje gok

kultura

Transformersi

Na zajęciach Transformersów miedzy innymi
poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: ‚Czy
jest życie na Marsie?’ (albo przynajmniej fabryka
Marsów) i dlaczego Mars jest nazwany czerwoną
planetą?
A w ogóle co to jest życie i czego potrzebujemy
by żyć?
W związku z tym, że otrzymaliśmy, przekazaną
przez NASA, próbkę piasku marsjańskiego którego nie można dotykać rękoma (by nie dopuścić
do skażenia) - zbudowaliśmy łaziki, które
po odpowiednim zaprogramowaniu pobrały
próbkę i dostarczyły ją do mikroskopu.
Pod mikroskopem okazało się, że w piasku coś
się rusza? Czyżby bakterie, które nie potrzebują
tlenu? Kto wie - przecież na Marsie odnaleziono
wyschnięte koryto rzeki i dziwny pomnik przypominający ogromną twarz. Oj fajne przygody
przeżywamy na naszych zajęciach.

dzielone, próby trwają. Ale…
No właśnie, zawsze jest jakieś ale… Żeby zbyt
szybko się nie wypalić i nie znudzić, pracę nad
spektaklem urozmaicamy sobie ćwiczeniami
i zadaniami, szlifującymi warsztat aktorski.
Ostatnio skupialiśmy się na etiudach doskonalących koncentrację. Była więc zła królowa
i cały dwór podwładnych, którzy z pozoru przymilali się swojej władczyni. Gdy jednak ta choć
na chwilę, straciła służących z oczu, ci ostro, oj
ostro dawali jej popalić… Okazało się, że rządzenie i jednoczesne pilnowanie podwładnych nie
jest wcale łatwe. Ba to wręcz syzyfowa praca.

chusteczkami. Przybliżone zostały im również
tajniki kręcenia talerzykami na kijkach. Kolejnym
krokiem było chodzenie na linie – na początek
ułożonej na podłodze, by uczyć się utrzymywania równowagi. Dzieci uczyły się również stawiać
pierwsze kroki na szczudłach oraz podejmowały
próby utrzymania się w miejscu na monocyklu.
Chcesz spróbować? Zgłoś się i dołącz do zajęć
w środy w godzinach 1500-1600 w sali OSP.
Warsztaty Fotograficzne
dla zaawansowanych

Znamy już podstawy fotografii, znamy obsługę
naszych aparatów a więc w tym roku skupiamy
się na ćwiczeniu naszej wrażliwości, spostrzegawczości, myślenia fotograficznego, łapania
chwil i łamania reguł. Krok za krokiem nabywamy fotograficznej samodzielności.
Dodatkowo dla chętnej młodzieży GOK proponuje nowość - pięciotygodniowy Kurs
Fotografii Mobilnej – wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. Zapowiada się dobra
zabawa a przy tym wprowadzenie w arkana fotografii z wykorzystaniem najbardziej popularnych
dziś smartfonów.
Warsztaty Manualne

Angielski

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
ćwiczeniami do śledzenia naszego bloga. Na
początku roku poinformujemy o możliwościach
dotyczących zajęć jogi. Czekamy na Was – zgłaszajcie chęć uczestnictwa, aby grupa mogła
ruszyć po świątecznej przerwie ze zdwojoną siłą.

Kilka słów o naszej sekcji piątkowej robotyki...
Żyjemy w czasach, w których nowe technologie
otaczają nas zewsząd, wnikając niemal w każdą
sferę życia - warto więc się z nimi zaprzyjaźnić już
od najmłodszych lat.
Mimo że minęło dopiero kilka tygodni od rozpoczęcia nowego sezonu zajęć z robotyki, razem
z naszymi młodymi konstruktorami zdążyliśmy
zbudować już niejednego robota oraz opanowaliśmy podstawy sterowania dronem. Aby
budowla z klocków stała się działającym robotem wykonującym nasze polecenia, należy ją
zaprogramować, czego też już się nauczyliśmy,
posługując się zarówno aplikacjami mobilnymi
jak i komputerowymi. W ciągu najbliższych
miesięcy będziemy szlifować te oraz zdobywać
nowe umiejętności z zakresu nowych technologii. Dołącz do nas, w grupie 1515-1645 mamy
jeszcze wolne miejsca.
Warsztaty Gitarowe

Nasi mali miłośnicy języka angielskiego, nie tylko
znają już całe mnóstwo przydatnych angielskich
słówek i zwrotów ale jeszcze potrafią wybudować całkiem porządną szafę oraz zaopiekować
się nawet najbardziej egzotycznymi zwierzątkami. Możliwość utworzenia nowej grupy dla
klas 1-2 szkoły podstawowej. Zapraszamy.

Na naszych zajęciach bawimy się tworząc fajne
rzeczy. Bywają przyciski do papieru metodą
decoupage, bywają świetne stroiki a czasem trafi
się nawet własnoręcznie przygotowana drabina
bądź huśtawka. Na pewno nie leniuchujemy,
ostatnio uczyliśmy się nawet sztuki malowania
piaskiem! Chcesz dołączyć? Nic nie stoi na przeszkodzie, zapraszamy w czwartki 1645-1745.
Zajęcia Wokalne

Warsztaty cyrkowe

Teatr

Na zajęciach teatralnych tym semestrze
pracujemy nad „Calineczką”. Role już mamy roz-

Joga

Robotyka

Minecraft

W trakcie ZAJĘĆ MINECRAFT dzieci wchodzą
w świat dobrze im znanej gry komputerowej,
gdzie otrzymują różnego rodzaju zadania. Zadania te zachęcają do kreatywności. Dzieci tworzą
budowle ucząc się przy tym przestrzennego
myślenia i planowania. Gra jest w angielskiej
wersji językowej a kontakt z prowadzącym zajęcia jest częściowo również po angielsku. Dzieci
bawiąc się, poznają więc praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Istnieje możliwość
utworzenia kolejnej grupy we wtorki w godzinach 1910-2010, mamy również jeszcze miejsce
na zajęciach 1800-1900. Zapraszamy.

wokalne, pracujemy nad poprawnym oddechem i dykcją, to również świetnie się przy tym
bawimy - co serdecznie zapraszamy sprawdzić
osobiście na naszych godzinnych czwartkowych
zajęciach. Spotykamy się o 1830. Zapraszamy.

Na początku naszych warsztatów dzieci zapoznawały się z podstawami żonglerki. Jako, że jest
to bardzo trudna sztuka zaczęli od żonglowania

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego,
że śpiewanie jest wspaniałą przygodą - jest nieodłączną częścią naszej osobowości i pomaga
nam wyrażać siebie. Na zajęciach wokalnych
oprócz tego, że poznajemy rozmaite utwory,
kształtujemy nasze umiejętności muzyczne,

Na zajęciach gitarowych praca wre. Uczymy się
jak prawidłowo wydobywać dźwięki, poznajemy pierwsze akordy i próbujemy łączyć je tak,
aby zabrzmiały jak najpiękniej wywołując przy
tym uśmiech na twarzach. Wszystkich chętnych
zapraszamy do wspólnej nauki!
Szczególnie zachęcamy starszą młodzież
do dołączenia do grupy w soboty 930-1030,
a młodszych chętnych prosimy o kontakt w celu
ustalenia możliwości utworzenia kolejnej grupy.
Zapraszamy na naszego bloga
gokdebewielkie.blogspot.com

opracowanie
Instruktorzy sekcji
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Niepodległa w Dębskiej Kulturze i Pamięci - radosne i aktywne świętowanie

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości
w gminie Dębe Wielkie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości miały wyjątkowy
charakter. Dwudniowe świętowanie pozwoliło
się zatrzymać mieszkańcom na dłuższą chwilę
zadumy by spojrzeć w przeszłość , poczuć trudną
i bolesną historię naszej ukochanej Ojczyzny.
Główne obchody rozpoczęły się 11 listopada
2018r. tradycyjnie późnym wieczorem. Pierwszym punktem programu były uroczystości przy
pomniku „Dębskiego Orła Pamięci”, przy którym
stanęli: Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, gen.
bryg. ks. Prałat Sławomir Żarski - Proboszcz Parafii w Dębem Wielkim, Radni Powiatowi, Radni
Gminy z Przewodniczącym Mirosławem Siwikiem
na czele, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Piotrkowicz oraz licznie przybyłe Poczty
Sztandarowe Szkół, Straży Pożarnej, Organizacji
Społecznych, Harcerze oraz Młodzież i Mieszkańcy.
Została podniesiona flaga państwowa, odśpiewany hymn Polski oraz złożono wieńce. Oprawą
uroczystości zajęło się Liceum PUL w Wołominie
z Dyrektor Agnieszką Kaczyńską.
Kolejny punt programu przeniósł się do
Kościoła Parafialnego w Dębem Wielkim, gdzie
odbyła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę
zakończona występem artystycznym dębskiej
młodzieży. Pod fachowym okiem nauczycieli
Doroty Późnieckiej oraz Marleny Pilarskiej
słowem, obrazem oraz pieśnią młodzież wyraziła pamięć i wdzięczność za Niepodległość.
Po występie młodzieży odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu zaproszonych artystów:
pianisty: Mirosława Feldgebela, Małgorzaty
Urbaniak – sopran, Roberta Cieśli – tenora. Pieśni zostały przeplecione słowem historii, było
również wspólne śpiewanie, które zdecydowa-

nie ożywiło spotkanie.
Dzień
12
listopada był czasem
różnych aktywności
z okazji Niepodległości. Na uczestników
czekała m.in. gra miejska „Dębe Wielkie
1918-2018” przygotowana we współpracy
z harcerzami z 33 drużyny
„Włóczykije”
z Górek. Liczni uczestnicy odbyli historyczną
podróż po miejscowość, która na mapie
Polski nie raz zaistniała (m.in. nieliczna
zwycięska Bitwa Powstania Listopadowego,
walki Bitwy Warszawskiej 1920r., Kampania
Wrześniowa). Uczestnikom gry przypadło robienie kotylionów, odgadywanie żołnierskich
piosenek, giga memory z symbolami i postaciami dotyczącymi niepodległości, zrobienie
kartki urodzinowej dla niepodległej czy slackline
(gibon). Dodatkową atrakcją na zakończenie gry
były nagrody oraz spotkanie z pasjonatami historii - rekonstruktorami przy ciepłej grochówce.
Najbardziej wyczekane wydarzenie – wieczorny pokaz laserów pt. „Historia niepodległej
Polski” w zabytkowym kościele parafialnym
w Dębem Wielkim przyciągnął tłumy. Czterdziestominutowe widowisko przedstawiło dzieje
naszego narodu od początków tworzenia się
państwowości aż po czasy nam współczesne.
Specjalnie na potrzeby tego spektaklu przygotowanych zostało ponad 300 obrazów i animacji
laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, wydarzenia symbolizujące
powstania i zrywy narodowościowe dążące do
odzyskania niepodległości, przełomowe bitwy,
które uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami oraz
wydarzenia polityczne, które zaważyły o losach
naszej ojczyzny, a także postacie kształtujące
ducha patriotyzmu i dumy przynależności do
narodu polskiego. Nie zabrakło oczywiście
motywów bezpośrednio związanych z Dębem
Wielkim. Aby nadać wyraz szczególnej polskości w warstwie muzycznej wykorzystane zostały
fragmenty utworów kompozytorów polskich
takich jak: F. Chopin, I.J. Paderewski, K. Krupiński, E. Młynarski, A. Panufnik, G. Bacewicz, F.
Nowowiejski, H. Czyż, K. Dębski, J. Kaczmarski
oraz fragmenty pieśni patriotycznych.
Połączenie zabytkowego miejsca z nowo-

Świątecznie w Klubie Seniora
Z podziwem patrzymy na Nasze Panie z Klubu
Seniora, które są nie tylko utalentowane artystycznie i manualnie, ale również są bardzo
przedsiębiorcze. Znajdują czas by regularnie co tydzień znaleźć dla siebie czas, a w tym roku
z pewnością też zaskoczą - obdarowując
swoich bliskich wspaniałymi podarunkami
ręcznie robionymi, takimi od serca, udekorują
świątecznie dom oraz stół wigilijny, podarują
anioła na szczęście czy wyślą jedyną w swoim
rodzaju kartkę świąteczną. Jesteście Wielkie !!
Dziękujemy, że Jesteście
Zapraszamy wszystkich lubiących rękodzieło do
aktywności w naszym Klubie !!
Przypominamy, że zajęcia odbywają się we
wtorki w godz. 1000-1200 w Klubie Dziupla.
Udział jest bezpłatny.

8
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czesną formą przekazu okazało się trafnym
przedsięwzięciem, niezapomnianych wrażeń
i przeżyć artystycznych, które z pewnością zostanie powtórzone.
Nowym pomysłem okazał się również Autobus
Niepodległościowy, który podczas tych dwóch
dni kursował bezpłatnie po gminie, by z oddalonych miejscowości: Rudy, Górek, Cyganki
i Pustelnika dowieźć zainteresowanych na niedzielne obchody i poniedziałkowe aktywności
z Niepodległą.
Na uwagę również zasługuje sukces Dębskiej
Kawy Żołędziówki, która na czas okoliczności
obchodów 11 Listopada na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stanowiła zestaw
niepodległościowy „Gościniec z podróży Wielkim Gościńcem Litewskim”. W towarzystwie
sucharów Marszałka Piłsudskiego stanowiła ciekawy duet. To, że uwielbiał ją Frederyk Chopin to
już wiemy, ale że pijana była z mlekiem i wanilią
w domu Piłsudskich, nie wszyscy wiedzą. GOK
oficjalnie ogłosił kolejne odkrycie historyczne
dotyczące dębskiej żołędziówki.
Warto przypominać i mówić – w różnych

formach i okolicznościach o naszej polskiej tożsamości i najważniejszych wartościach, jakimi są
Bóg, Honor, Ojczyzna. Dębska Kultura serdecznie dziękuje za zaufanie i wsparcie powyższego
przedsięwzięcia wielu instytucjom.
Koncert Patriotyczny został „Dofinansowany
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Projektu „Kultura - Interwencje 2018.
EtnoPolska.”
Gra miejska oraz pokaz laserów - zostały „Dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Przed nami w ramach obchodów niepodległościowych jeszcze wydarzenie „Słuchaj jeno,
pono nasi. Biją w tarabany” podczas którego
wskrzeszemy polską tradycję tarabanów w 100lecie Niepodległości wspólnie bębniąc z Ryśkiem
Bazarnikiem podczas organizowanego 2 grudnia 2018r. „Dnia bez barier” oraz zorganizujemy
kolejną miejską grę niepodległościową z akcentem świątecznym w terminie 15 grudnia 2018 r.

Mamy i MY !!

Nowa tablica na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego usytuowana w Gminie Dębe Wielkie.
W naszej gminie, 10.12.2018r. została
zamontowana WGL-owska tablica turystyczno-informacyjna, a dokładniej w miejscowości Kąty
Goździejewskie przy obiekcie turystycznym
Państwa Bogusławy i Bogdana Retkowskich
w „Gościńcu Goździejewskim”.
Powyższe przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy LOT WGL i GOK Dębe
Wielkie oraz dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i współpracę
LOT Wielki Gościniec Litewski oraz Gościńcowi
Goździejewskimu za możliwość zamontowania
:-) Partnerstwo, współpraca i wzajemna promocja - To LUBIMY w turystyce na WGL Wielki
Gościniec Litewski !!
Szlak WGL to historyczny trakt pocztowy łączący
Mazowsze i Podlasie, Warszawę i Wilno, a po kilku wie-

kach odradzający się na nowo jako szlak turystyczny.
Polecamy ich stronę FB
https://www.facebook.com/lotwgl

kultura

ETNO ZONE czyli na Ludowo i mobilnie tym razem
Październik i listopad br. upłynęły pod znakiem
projektu „EtnoZone” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura Interwencje 2018 – EtnoPolska”. W ramach powyższego działania GOK Dębe
Wielkie zorganizował cztery wyjątkowe spotkania z warsztatami kulinarnymi, rękodziełem,
prelekcjami oraz potańcówkami. Miejscem spotkań były cztery strażnice: OSP Górki, OSP Ruda,
OSP Cyganka i OSP Dębe Wielkie.
Na każde ze spotkań licznie przybyli mieszkańcy
w różnym wieku: od maluszków w wózkach
po większe dzieci, młodzież, dorosłych i emerytki. Wszyscy międzypokoleniowo świetnie się
bawili nie tylko podczas tańców. Dodatkowo
warsztaty kulinarne „pod znakiem ziemniaka”
pozwoliły uczestnikom na pogłębienie wiedzy kulinarnej, a prelekcje przybliżyły lokalną
historię. Każde spotkanie odbyło się w miłym,
swojskim klimacie, skłaniało do zatrzymania się,
dawało możliwość spokojnego porozmawiania
i przemyślenia jak ważna dla kultury i poczucia
tożsamości narodowej jest pamięć o przeszłości.
W ramach projektu odbył się również koncert
z okazji 11 listopada w wykonaniu: Małgorzaty
Urbaniak i Robetra Cieśli, przy akompaniamencie Mirosława Feldgebela. Koncert, nawiązywał
do dawnych pieśni i tradycji ludowych Polski,
dzięki czemu mogliśmy poczuć ducha dawnych
lat w dzisiejszym, pędzącym wciąż naprzód,
nowoczesnym świecie.

Nasi goście to:
Warsztaty kulinarne - Joanna Jakubiuk
Warsztaty rękodzieła – Bożena Woś

Przy dębskiej kawie żołędziowce

NAUKOWO i NIE NUDNO
w WEEKEND ZA PÓŁ CENY
W dniach 5-7 października GOK Dębe Wielkie
we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną
po raz drugi uczestniczył w ogólnopolskiej akcji
„Weekend za pół ceny”. W tegorocznej edycji
wydarzenia odbyły się dwa ciekawe warsztaty
tematyczne:
- warsztaty antysmogowe poprzedzone wykładem naukowym „jak filtrować niewidzialne

– o co chodzi z tym
powietrzem?” poprowadzone przez dr
inż. Annę Jackiewicz
– Zagórską z Politechniki Warszawskiej.
Tutaj
dodatkową
atrakcją był przeprowadzony konkurs dla
wszystkich: małych
i dużych z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami w ramach
współpracy z Fundacją
Akomodacja i Projektu
„Czego Jaś się nie nauczy. Jan nie zastosuje” przy
wsparciu ze środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
- warsztaty genealogiczne z dr Andrzejem
Nowikiem w ramach współpracy z Wielkim
Gościńcem Litewskim pt.:” Jak poznać swoje
korzenie i odkryć historię poprzednich pokoleń?”. Tutaj również prowadzący miło zaskoczył
uczestników zarówno ciekawymi informacjami
jak i praktycznymi wskazówkami.

Lokalna historia – Karolina Gańko i Damian
Murach
Na deskach poprowadził – Grzegorz Ajdacki

a do tańca zagrali:
Kapeła Niwińskich, Kapela Dorosza, Szalone
One,

KULTURANIE I TURYSTYCZNIE
W dniach 16-17 października uczestniczyliśmy w IX Forum Rozwoju Mazowsza
zorganizowanego na Stadionie Legii w Warszawie. Forum organizowane jest przez Mazowiecka
Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i łączy:
przedsiębiorców, właścicieli firm, przedstawicieli
instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych. GOK Dębe Wielkie w ramach współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego przygotował degustację dębskiej kawy oraz dodatkowo nawiązał kontakt
z Partnerem Forum - Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa
Rolnictwa. Mamy nadzieję, że już przyszłym roku
uruchomimy pewne wspólne działania .
NIEPODLEGŁOŚCIOWO
Dnia 11 listopada na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie mieliśmy ogromną przyjemność
serwować naszą dębską kawę żołędziowkę podczas uroczystych obchodów, która również tego
dnia stała się „Zestawem niepodległościowym
pt.: Gościniec z podróży Wielkim Gościńcem
Litewskim”. Skład zestawu nie był przypadkowy bowiem składał się z przysmaków dwóch

Wielkich Polaków: Kawy żołędziowki, którą
pijał Fryderyk Chopin oraz Cynamonowych
Sucharów Marszałka Piłsudskiego. Dodamy,
że tego dnia również oficjalnie podaliśmy do
wiadomości nasze kolejne historyczne odkrycie,
że kawę z żołędzi również pito w domu Państwa Piłsudskich. Tutaj serwowano ją natomiast
z dodatkiem mleka i wanilii.
Zeskanuj
i bądź na bieżąco

Dębskie ligawki nabierają kształtów
Tak oto na naszych oczach powstają dębskie ligawki, kilka tygodni ciężkiej pracy …
A niebawem nauka i wspólnie granie
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KULTURA
Drodzy mieszkańcy i sympatycy Dębskiej
Kultury serdecznie dziękujemy WAM – międzypokoleniowo - za wspólny czas tego roku - pełen
pozytywnych i kulturalnych emocji w naszej
Małej Ojczyźnie – gminie Dębe Wielkie.
Wspaniałą tradycją już się stało, że wspólnie zaczynamy rok przepięknym Koncertem
Noworocznym oraz kończymy roztańczonym
sylwestrem pod urzędem, a wciągu tych 365 dni
spotykamy się prawie codziennie na sekcjach,
imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Pozwólcie, że pokrótce podsumujemy ten piękny
i pracowity rok.
KULTYWOWANIE HISTORII,
PATRIOTYZMU I TRADYCJI
Nasz kalendarz stale się rozwija, przybywa
zarówno inicjatyw jak i ich uczestników. Bardzo
nas to cieszy! Organizujemy wydarzenia, które
na stałe wpisują się w kalendarz imprez – m.in.
uroczyste obchody dębskich bitew. Te wzbogacamy o żywe lekcje historii – rekonstrukcje,
czy rodzinne aktywności – wycieczki rowerowe,
gry miejskie, imprezy na orientację, warsztaty.
Ponadto wracamy do tradycji szukając żywych
lokalnych wspomnień – np. z projektem „Etno
Zone”, z którym odwiedziliśmy cztery gminne
miejscowości i na deskach OSP: Dębe Wielkie, Górki, Ruda, Cyganka – przeprowadziliśmy
warsztaty kulinarne, rękodzieła, historyczne,
zakończone potańcówką ludową z wodzirejem.
Rozpoczęliśmy proces odrodzenia gry na ligawkach. Jesteśmy na etapie ich budowy, w planach
mamy naukę gry, by w efekcie przywrócić do życia
ten piękny adwentowy i historyczny zwyczaj.
INTEGRACJA
Nasze Dębskie Święto Gminy Dębe Wielkie
to jedna z większych imprez w Powiecie Mińskim – weekendowe świętowanie pozwala nam
na szerszy i bogatszy program artystyczny. Coraz
więcej mamy gości z sąsiednich gmin, a niektórzy zaproszeni artyści przyciągają za sobą fanów
z dalszej okolicy czy z innych części Polski.
Lubimy również mniejsze, bardziej kameralne
spotkania, które mają swój wyjątkowy urok.
NOWATORSTWO
Forma niektórych naszych nowatorskich działań jak: wykłady naukowe, spotkania: weekend
na obsadach, adwent na gościńcu, kinoteka
z warsztatami pod chmurką, „DębeNOCka”
spotyka się z ciepłym odbiorem i prośbą o kontynuację.
Lubimy zaskakiwać przekazem – dlatego
na 100-Lecie Niepodległości zdecydowaliśmy się

na pokaz laserów, z przepiękną historią Polski
i naszej małej dębskiej Ojczyzny.
PASJA
Do wspólnych działań zapraszamy lokalnych
twórców, artystów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe.
W naszych kilkunastu sekcjach mamy wspaniałych prowadzących – pasjonatów, których
uczestnicy wręcz uwielbiają. Natomiast
na imprezy kulturalne zapraszamy nieprzypadkowych artystów.
PROMOCJA
Promocja gminy Dębe Wielkie i Dębskiej Kawy
Żołędziówki jest jedną z naszych ciekawszych
przygód, a jej tegoroczne wyróżnienie i włączenie do „Zestawu Niepodległościowego” obok
Sucharów Marszałka Piłsudskiego w 100-lecie
Niepodległości przerosło nasze najśmielsze
oczekiwania.
TURYSTYKA
Mamy w sercu ogromną chęć poznania, dlatego
uczestniczymy w wielu projektach turystycznych. Jesteśmy zdania, że kultura potrzebuje
turystyki, turystyka potrzebuje kultury, a tożsamość = autentyczność! Nasz kierunek to Gmina
Dębe Wielkie jako część Mazowsza oraz Szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego.
WSPIERAMY
Wsparliśmy działania kulturalne innych
organizatorów z terenu Mazowsza: 10-lecie Stowarzyszenia Wrzosowianie, Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek, Turniej Smaków na Wielkim
Gościńcu Litewskim, Piknik Historyczny – Mińsk
1920, Letnie Muzykowanie na Magicznym Szlaku.

WOLONTARIAT
W tym roku – nasze wcześniejsze i teraźniejsze
działania w zakresie wolontariatu zespoiliśmy
w jedno – Wolontariat Dębskiej Kultury. Chcemy
zarówno uczestniczyć w akcjach, jak również je
współtworzyć i tworzyć zupełnie nowe. Mamy
na swoim koncie wsparcie WOŚP, w tym roku
przyłączyliśmy się również do Szlachetnej
Paczki, a od przyszłego roku działamy z Honorowym Krwiodawstwem i Dawcami Szpiku.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo gorąco
podziękować naszym Wolontariuszom, którzy
pomagają nam przy wielu fizycznych pracach
(montaż i demontaż sceny, obsługa sprzętu,
pomoc techniczna i logistyczna przy dużych
imprezach).
FINANSE
Trochę liczb dla podsumowania:
- Mamy w sumie 150 uczestników w 19 grupach
sekcyjnych i Klubie Seniora
- Pomnożyliśmy przyznaną dotację z dotacji
budżetu Gminy Dębe Wielkie pozyskując: ponad
200.000 zł środków zewnętrznych przy wkładzie
finansowym: 50 tys.
Uczestniczyliśmy w 12 projektach pozyskując:
- sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy,
zadaszenie sceniczne (Zakup wyposażenia
na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GOK Dębe Wielkie – Infrastruktura Domów
Kultury – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
- zorganizowaliśmy imprezy: Rekonstrukcję
Bitwy pod Dębem Wielkim (Fundacja PZU),
Święto Gminy Dębe Wielkie (Urząd Marszałkow-

ski Województwa Mazowieckiego), obchody
Niepodległości (Program Niepodległa), Etno
Zone – Na ludowo (Narodowe Centrum Kultury),
-zorganizowaliśmy profesjonalne szkolenia:
z produktu regionalnego i lokalnego (Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
kiszenia kapusty, przygotowywania pieczeńcy
oraz sójek mazowieckich (Fundacja Akomodacja), warsztaty antysmogowe (Fundacja
Akomodacja), warsztaty ligawkowe (Mińskie
Towarzystwo Muzyczne)
-przeprowadziliśmy konkursy: cztery konkursy z Wiarusem: plastyczny, muzyczny,
literacki i fotograficzny (Fundacja PZU), konkurs
na najsmaczniejszy dębski chleb (Fundacja Akomodacja)
PRZYSZŁOŚĆ
Chcemy być przedsiębiorczym GOK-iem,
który tworzony jest z pasji, odpowiada
na realne potrzeby mieszkańców, ale też inspiruje i zaprasza do współpracy, nawiązuje
kontakty i partnerstwa.
Dlatego zapraszamy do kontaktu – mailowego, telefonicznego i zachęcamy do śledzenia
naszego bloga i FB.
MY
Trzyosobowy zespół Dębskiej Kultury w osobach: Anna Piotrkowicz, Ewelina Urynowicz,
Małgorzata Piekarniak

SEKCJE I CZAS WOLNY
Zajęcia sekcyjne są naszym małym konikiem, dlatego starannie wybieramy tematy,
instruktorów, dostosowujemy pomieszczenia
i prezentujemy umiejętności. Wprowadziliśmy
w tym zakresie: „Dzień otwarty sekcji”, „Zakończenie roku sekcji” oraz „Prezentacje Sekcji”
na Święcie Gminy. Tegoroczne nowością jest m.in.
sekcja: cyrkowa, jogi, MindCrafta, Transformersów. Możemy śmiało powiedzieć, że na naszych
sekcjach mamy wszystkie grupy wiekowe –
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Nie zamykamy się na ferie i wakacje, wręcz przeciwnie, w miarę możliwości lokalowych corocznie
zaskakujemy nowym programem zajęć edukacyjnych i wycieczek (Survival na Gościńcu oraz
Malowane Lato).
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Środki zewnętrzne pozyskane w 2018 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim

Z Wiarusem przez Wieki*
Rekonstrukcja Bitwy pod
Dębem Wielkim z 1831 roku
oraz konkursy: plastyczny,
muzyczny, fotograficzny
i literacki.

Spotkania z niepodległą*
gra miejska, spotkanie z
rekonstruktorami oraz koncert
Szkolenie "Mazowiecki
bębnów - tarabanów.
produkt lokalny i tradycyjny"
Dębska Kawa Żołędziówka
Przez żołądek
do serca Mazowsza*
Czego Jaś się nie nauczy,
Jan nie zastosuje*
Konkurs
na najsmaczniejszy dębski chleb
warsztaty antysmogowe
i konkursy z nagrodami

Niepodległa w Dębskiej
Kulturze i Pamięci
Pokaz historii w laserach
oraz gra miejska

Malowane lato
Adwent na Gościńcu*
Warsztaty tworzenia
ligawek z nauką gry

Etnozone
warsztaty ludowe w
Górkach, Rudzie, Cygance
i Dębem Wielkim

KRÓLOWA KISZONEK
KAPUSTA*
warsztaty kulinarne

Powitanie lata
Święto Gminy
Dębe Wielkie

Łącznie pozyskaliśmy ponad 200 000 zł

Zakup wyposażenia
na rozszerzenie i
uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim
INFRASTRUKTURA DOMÓW
KULTURY 2018

* fundusze pozyskane przy współpracy z ngo (Fundacja Akomodacja oraz Mińskie Towarzystwo Muzyczne)
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Turniej Siatkówki Plażowej „Dębe Wielkie CUP”
18 sierpnia 2018 odbyła się druga edycja Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej - „Dębe Wielkie
CUP”. Dzięki przychylności ks. Żarskiego- proboszcza parafii w Dębem Wielkim., rozgrywki odbyły
się na boisku parafialnym przy ul. Kościelnej
w Dębem Wielkim. Organizatorem sportowego
wydarzenia byli: Rafał Wtulich- Dyrektor GOSiR w
Dębem Wielkim oraz Łukasz Piekarski – pasjonat
siatkówki. Rozgrywki odbywały się pod czujnym
okiem sędziego głównego zawodów: Rafała
Płatka.
Pogoda oraz frekwencja dopisały. Do wspólnej
zabawy przystąpiło 10 drużyn z różnych stron
naszego powiatu. Turniej odbył się w dwóch
kategoriach: swoimi umiejętnościami mogły
chwalić się Panie oraz Panowie. Impreza prze-

biegła w przyjaznej atmosferze, a o wyniku
poszczególnych spotkań często decydowały pojedyncze punkty. W kilku spotkaniach
konieczne było rozegranie tie-breaka .
Wśród kobiet złoto zgarnęła para: Aleksandra
Feldo, Izabela Mikulska, srebro powędrowało
do Aleksandry Smugi, Oli Linde, a brąz zdobyły: Karolina Wawer oraz Kinga Całun. W kat.
OPEN mężczyzn na najwyższym stopniu podium
stanęli Konrad Kraszewski, Jakub Brzeziński,
na drugiej lokacie: Paweł Ławecki , Adam Gąsior,
a trzecie miejsce wywalczyli bracia Zawadzcy:
Damian i Robert.
Ponadto organizatorzy przyznali nagrodę
Fair Play, która trafiła do najmłodszej pary
sobotniego turnieju: Franka Mirosa i Maćka Śle-

dziewskiego.
Pamiątkowe
medale
oraz
puchary zwycięzcom wręczył
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor
GOSiR Rafał Wtulich.
Nagrody zostały sfinansowane ze
środków Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
22 września 2018 po raz pierwszy na boisku
wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej
w Cygance odbył się Turniej Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
Zawody odbywały pod patronatem Wójta Gminy
Dębe Wielkie, Krzysztofa Kalinowskiego.
Rozgrywki zostały zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim, przy współpracy z Szkołą Podstawową
w Cygance. We wspólnej zabawie udział wzięło
14 zespołów z różnych stron naszego powiatu.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach
wiekowych.
Kilka minut po godz. 900 na boisku pojawili
się zawodnicy z roczników: 2009-2012. Teren
dookoła boiska szczelnie wypełnili kibice,
mocno trzymając kciuki za swoich faworytów.
Bezkonkurencyjny okazał się zespół Tęczy Stanisławów, którego zawodnicy sięgnęli po złote
medale.
Jako drudzy na murawie pojawili się piłkarze
urodzeni w latach: 2006-2008. Tutaj emocje

były jeszcze większe, bo do sportowej rywalizacji przystąpiło aż 5 zespołów. Na najwyższym
stopniu podium stanęli zawodnicy ze Szkoły
Podstawowej z Mistowa.
Nasi młodzieżowcy (rocznik: 2004-2005) do czerwoności rozgrzali serca publiczności.
Wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim
tempie i można było zauważyć, że każdy zawodnik pragnie zwycięstwa swojego zespołu. Nie
zabrakło uśmiechu u małych piłkarzy, widoczne
były także łzy i sportowa złość . W geście tryumfu
to zawodnicy drużyny gospodarzy – S.P. Cyganki
wysoko wznosili puchar za pierwsze miejsce.
Każdy uczestnik sobotnich zawodów otrzymał
pamiątkowy medal za udział w rozgrywkach.
Medale i puchary szczęśliwcom wręczali: Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor GOSiR Dębe Wlk. Rafał Wtulich oraz Dyrektor
S.P. w Cygance Małgorzata Wachowicz.
Nie mogło też zabraknąć zaprzyjaźnionego
smoka ze Studium Języków Obcych z Mińska
Mazowieckiego. SJO dziękujemy za wsparcie
finansowe podczas organizacji imprezy.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.
Zapraszamy do udziału w kolejnych aktywno-

ściach organizowanych przez dębski GOSiR.
Wyniki Gminnego Turnieju w Piłkę Nożną
w Cygance:
I.Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1.K.S. Tęcza Stanisławów
2.K.S. Activum Sports
3.S.P. Cyganka
II.Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1.S.P. Mistów
2.S.P. Wiśniew
3.S.P. Pustelnik
4.S. P. Ruda
5.S.P. Cyganka
III.Młodzież ze Szkół Podstawowych z kl. VII-VIII
1.S.P. Cyganka
2.S.P. Wiśniew
3.S.P. Pustelnik
4.S.P. Dębe Wlk.
5.S.P Górki
6.S.P. Mistów
Najlepszy zawodnik: Bartek Ołdak ( S.P. Wiśniew)
Najlepszy bramkarz: Szymon Ostrowski (S.P.
Cyganka)

pierwszych trzech miejsc nagrodziliśmy w sumie
90 pucharami, rozdaliśmy blisko 100 medali oraz
10 statuetek.
Serdecznie podziękowania kierujemy do
wszystkich tych, którzy pomogli przy organizacji tegorocznego cyklu turniejów w tenisie

stołowym: Katarzynie Gańko- radnej powiatu
mińskiego oraz sędziemu głównemu każdego
z turniejów, Grzegorzowi Purgale.

Rafał Wtulich

Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

cykl Powiatowych Turniejów Tenisa Stołowego
W sobotę, 8 grudnia 2018 w dębskiej hali sportowej w iście świątecznym klimacie odbył się ostatni
5 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Sport4Kids oraz GOSiR
Dębe Wlk. nie zwiedli, a zawody zgromadziły
w sumie ponad 70 zawodników z różnych stron
naszego powiatu. Za sterami turnieju zasiadła
Kasia Gańko - sędzia główny sobotnich zawodów
oraz koordynator zawodów Rafał Wtulich.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc
w każdej z sześciu kategorii czekały pamiątkowe
puchary oraz dyplomy.
Wśród najmłodszych uczestników sobotniego
turnieju, dzieci urodzonych w 2009 r. złoto
zgarnął Kowalski Krzysztof (S.P. Pustelnik).
Wśród chłopców z roczników 2006-2008 puchar
za pierwsze miejsce powędrował do Michała
Kowalskiego (S.P. Pustelnik) . W kat. dziewcząt
urodzonych w latach 2006-2008 najlepsza okazała się Magdalena Puławska (S.P. Wiśniew).
Andżelika Myka (S.P. Wielgolas) po raz kolejny
udowodniła, że potrafi grać w ping ponga i to
ona zwyciężyła w kat. Dziewcząt z SP z kl. VII-VIII
oraz gimnazjum. Puchar za zajęcie pierwszego
miejsca w kat. Młodzieżowców powędrował do
Igora Murasickiego z Wiciejowa. W kat. OPEN,
która zawsze budziła najwięcej emocji, Zbigniew
Odalski z Mińska Mazowieckiego udowodnił,
że jest w formie i to on stanął na najwyższym

stopniu podium.
Zwycięzcom trofea wręczali: Starosta Miński
Antonii Antoni Jan Tarczński, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim Mirosław Krusiewicz, Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Radna
powiatu mińskiego Katarzyna Gańko oraz Dyrektor GOSiR Dębe Wlk. Rafał Wtulich.
Tradycyjnie już podczas ostatniego turnieju
działała kawiarenka, w której każdy zawodnik
mógł uzupełnić spalone kalorie lub rozgrzać się
gorącą dębską kawą Żołędziówką. Za zorganizowanie poczęstunku podziękowania kierujemy
w stronę rodziców dębskiej sekcji tenisa stołowego oraz pani Katarzyny Gańko.
To co dobre szybko się kończy… w tych kilku
słowach można podsumować tegoroczny
Powiatowy Cykl Turniejów o Puchar Starosty
Mińskiego. Organizatorem tegorocznego „tenisowego święta” było stowarzyszenie Sport4Kdis
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim oraz wsparciu
finansowym Powiatu Mińskiego. Patronat nad
tym sportowym wydarzeniem objął Starosta
Powiatu Mińskiego Antonii Tarczyński oraz Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
W tym roku rozegraliśmy pięć turniejów,
w których udział wzięło blisko 350 osób z najróżniejszych stron powiatu Mińskiego. Zdobywców

Rafał Wtulich

Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2018

11

sport

akademia sztuk walki
VI Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki

28 października 2018 w Stojadłach odbyły się VI
Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki zorganizowane przez Akademię Sztuk Walki: Dawida
Matwieja, Monikę Matwiej, Marię i Krzysztofa
Chachlińskich, Mariusza Steczka, Mirosława
Ługowskiego, Piotra Krzewskiego. W zawodach
udział wzięło prawie 90 zawodników z 7 klubów
z Mazowsza: Akademia Sztuk Walki (Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Stojadła) – Trener Dawid
Matwiej, ASW sekcja Stara Niedziałka – Instruktor
Damian Walas, Mińskie Centrum Kick-Boxingu –
Instruktor Patryk Matwiej, Wołomińskie Centrum
Sztuk Walki – Trener Michał Majewski, Tang Soo
Do Ronin „Tęcza” Stanisławów, Poświętne, Międzyleś – Trener Jacek Kesler, Instruktorzy: Kamil
Pasik, Martyna Woch, Sebastian Socha, Szkoła
Sztuk Walki Yong – Instruktor Joanna Mazurowska,
Mazowieckie Centrum Tang Soo Do Góra Kalwaria
– Trener Tomasz Nowicki. Kolejne zawody organizowane przez ASW zaprezentowały bardzo dobry
poziom sędziowski, co wielokrotnie powtarzali
zaproszeni goście.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Trenerom,
Instruktorom, zawodnikom i rodzicom. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sędziów.
Wyrazy wdzięczności należą się również sponsorom imprezy: Nationale Nederlanden: sponsor
główny, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Delikatesy A&M, Arkadiusz Gutaszewski
– Naprawa Elektryki Pojazdowej, Andrzej Makowski – Mechanika Pojazdowa, Delikatesy Centrum,
Przedszkole Dolina Muminków w Pustelniku,
Apport Logistyka, Marbo, Teo-Net Piotr Krzewski,
Lewiatan, Zagłoba, Drewno Egzotyczne oraz Auto-Moto Lux Ewa Ołdak. Patronat nad imprezą objęli:
Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki
oraz Dyrektor MOSIR w Mińsku Mazowieckim. Dziękujemy również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Stojadłach Maciejowi Samulikowi za użyczenie
sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce impreza.
Zwycięzcy kat. kata otwarte: Alex Biernat WCSW,
Michał Zdziarski WCSW, Oliwia Winiarek WCSW.
Zwycięzcy kat. układy Taekwon-do ITF: Mikołaj
Wawrzyniak SSW, Kornelia Naumiuk SSW, Zuzanna
Bigda ASW, Natalia Michalczyk ASW. Zwycięzcy
szybkościówki: Antoni Marek ASW, Michał Zdziarski WCSW. Zwycięzcy soft-kick: Aniela Płochocka
ASW, Aleksander Dąbrowski WCSW, Maja Winiarek
WCSW, Michał Zdziarski WCSW. Zwycięzcy walk
semi-hogo: Norbert Socha TSD, Patryk Skowronek
TSD, Ania Dudek WCSW, Roksana Naumiuk SSW,
Patrycja Biedrzycka TSD. Zwycięzcy walk light-contact: Wojciech Wocial ASW, Natalia Steczek

ASW, Natalia Michalczyk ASW, Krzysztof Steczek
ASW, Bartosz Jackowski ASW. Zwycięzcy kat. Twimyo Yop Chagi: Robert Nalazek ASW, Katarzyna
Steczek ASW, Natalia Michalczyk ASW, Adrian
Socha TSD, Aleksandra Piotrkowicz ASW, Patryk
Skowronek TSD. Zwycięzcy kat. Twimyo Ap Chagi:
Katarzyna Steczek ASW, Krzysztof Steczek ASW,
Natalia Michalczyk ASW, Adrian Socha TSD, Roksana Naumiuk SSW, Patryk Skowronek TSD.
Puchar Polski w Pępowie
24.11.2018 w Pępowie został rozegrany Puchar
Polski Taekwon-do ITF, gdzie nie mogło zabraknąć
zawodników Trenera Dawida Matwieja z Akademii
Sztuk Walki. 14-osobowa kadra ASW po raz kolejny
udowodniła wysoki poziom wyszkolenia w klubie,
zdobywając aż 28 medali. Na szczęście każdy wrócił
szczęśliwy z krążkiem na szyi, co niezmiernie cieszy,
ponieważ dla wielu z nich był to debiut na ogólnopolskiej imprezie.
Katarzyna Steczek wywalczyła III miejsce w walkach
light contact seniorek. Paulina Dudzińska spisała
się niezwykle zajmując: I miejsce w testach siły,
II miejsce w walkach light contact oraz II miejsce
w układach TKD. Natalia Sikorska dzielnie walczyła,
a efekt to: I miejsce soft-kick, II miejsce w walkach
hogo-semi, II miejsce w układach, a także III miejsce
w technikach specjalnych.
Zuzanna Bigda w technicznej konkurencji układów stanęła na I miejscu podium, a jej koleżanka
z klubu Kinga Kaczorowska uplasowała się na II
miejscu w tej samej kategorii. Natalia Michalczyk
wróciła do domu z brązowym medalem za układy
TKD. Jakubowi Brodzikowi przypadło I miejsce
za układy TKD oraz II miejsce w walkach light contact. Armik Badalyan zdobył II miejsce w układach
TKD. Piotr Ługowski świetnie zaprezentował się
w walkach: I miejsce soft-kick, III miejsce w walkach semi-hogo. Iza Więsik wywalczyła II miejsce
w układach oraz III miejsce w walkach light contact,
a jej brat Igor Więsik: II miejsce soft-kick, III miejsce
w walkach semi-hogo, III miejsce w układach. Ola
Piotrkowicz zajęła I miejsce w soft-kick, II miejsce w walkach semi-hogo, II miejsce w technikach
specjalnych, III miejsce w układach. Kamila Chachlińska do worka z medalami dorzuciła I miejsce
za walki hogo-semi. Trener Dawid Matwiej (VI dan)
nie przestaje zadziwiać i ostatecznie wywalczył:
I miejsce w testach siły, I miejsce w walkach light-contact, II miejsce w technikach specjalnych.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, cieszy fakt,
że każdy oprócz bagażu doświadczeń przywiózł
ze sobą również wyjątkowy medal. Zapraszamy
na treningi do Akademii Sztuk Walki. Dołącz do nas
i trenuj wyjątkową sztukę walki i samoobrony, jaką
jest Taekwon-do.

2 grudnia 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim
miał miejsce XI Mikołajkowy Turniej Taekwon-do
ITF zorganizowany przez Akademię Sztuk Walki.
Jako głównych organizatorów należy wyróżnić: Dawida Matwieja, Monikę Matwiej, Mariusza
Steczka, Mirosława Ługowskiego, Krzysztofa i Marię
Chachlińskich. Frekwencja podczas zawodów jak
zwykle dopisała i w konkurencjach Taekwon-do
(układy, techniki specjalne, walki light-contact,
walki hogo-semi), a także zabawowych (tor przeszkód, szybkościówka, soft-kick) wystartowało
ponad 100 uczestników. Projekt dofinansowany był
ze środków Gminy Dębe Wielkie, a hali sportowej
użyczył dębski GOSiR. Zwycięzcy każdej z konkurencji otrzymali wyjątkowe puchary i dyplomy,
a na każdego zawodnika czekały czapki Świętego
Mikołaja oraz specjalnie zaprojektowane na tę okazję drewniane medale. Na koniec do wszystkich
grzecznych dzieci przybył niespotykany św. Mikołaj ze SJO - Smokołaj z prezentami Dziękujemy
wszystkim sędziom i wolontariuszom. Ponadto,
swoje wsparcie okazało wielu sponsorów: Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim,
DAX COSMETIX, Delikatesy A&M, Alfafloor, Invest-Michel, KOMA, PIRO-ART Jacek Ślubowski, Studio
Florstyczne Anabella, BAUEN Pokrycia Dachowe,
Teo-Net, P.H.U. Sław-Trans, AUTOPRESTIGE Bartosz Kowalski, Arkadiusz Gutaszewski - Naprawa
Elektryki Pojazdowej, Andrzej Makowski – Mechanika Pojazdowa, Apport, MARBO, Lewiatan Teresa
i Andrzej Wieczorek, Auto-Moto Lux Ewa Ołdak.

3. Michał Zapałowski
6-7 lat dziewczynki:
1. Ania Szabat, 2. Agata Budzyńska
3. Weronika Pszczółkowska
6-7 lat chłopcy:

1. Bartosz Tkaczyk, 2. Kacper
Kowalski
3. Ignacy Krasuski
8-10 lat chłopcy:
1. Mateusz Szabat, 2.
Franek Krasuski
3. Piotr Mazaj
8-10 lat dziewczynki:
1. Zuzanna Jarek, 2. Marysia
Miros
3. Zosia Budzyńska
11-12 lat chłopcy:
1. Piotr Reda, 2. Oleg Piotrkowicz
3. Piotr Ługowski
11-12 lat dziewczyny:
1. Edyta Mazaj, 2. Nikola Lewandowska
3. Natalia Pszczółkowska
13-15 lat dziewczynki:
1. Julia Zapadka, 2. Agata Gałązka

I Bieg Mikołaja

9 grudnia 2018 w Górkach, gm. Dębe Wielkie miał
miejsce I Bieg Mikołaja. Ciężar organizacji wzięli
na siebie stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki
(Dawid Matwiej i Monika Matwiej) oraz dębski
GOSiR (Rafał Wtulich). Natomiast dofinansowanie na tę imprezę popłynęło ze środków Gminy
Dębe Wielkie. Frekwencja zaskoczyła najlepsze
przewidywania organizatorów, a na starcie, mimo
deszczowej pogody, stawiło się aż 98! biegaczy
z różnych stron powiatu mińskiego. Udział był bezpłatny, a każdy zawodnik otrzymał czapkę świętego
Mikołaja, która oddawała charakter biegu.
Na najlepszych w każdej kategorii wiekowej czekały puchary oraz nagrody rzeczowe.
Oto wyniki:
Kat. do 5 lat dziewczynki:
1. Gabrysia Łobodowska, 2 Karolina Ługowska
3. Blanka Przysowa
Kat. do 5 lat chłopcy:
1. Jakub Jarek, 2. Jakub Lewandowski
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XI Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF A

Oto zwycięzcy poszczególnych konkurencji w swoich kategoriach wiekowych: Zwycięzcy układów
Taekwon-do ITF: Karol Jabłoński, Stanisław Biernacki, Jakub Karaban, Igor Więsik, Katarzyna
Leszczyńska. Zwycięzcy toru przeszkód dzieci:
Bartosz Karaban, Alicja Szyjanowicz. Zwycięzcy
szybkościówki: Stanisław Biernacki, Hanna Sitnicka. Zwycięzcy soft-kick: Nataniel Reduch,
Alicja Szyjanowicz, Inga Rządkowska, Franek Jackiewicz, Stanisław Biernacki. Zwycięzcy walk
light-contact: Ex aequo: Natalia Steczek I Paulina Dudzińska, Maciej Ługowski, Mateusz Całka,
Kamila Chachlińska. Zwycięzcy walk hogo-semi:
Aleksandra Piotrkowicz, Piotr Ługowski. Zwycięzcy
technik specjalnych: Jakub Karaban, Aleksandra
Piotrkowicz, Bartosz Gągol, Kamila Chachlińska,
Zosia Majewska.
Ważnym elementem imprezy było wręczenie
powołań do kadry klubu ASW. Takim wyróżnieniem
mogą się pochwalić: Damian Walas, Jakub Brodzik,
Armik Badalyan, Natalia Michalczyk, Kamila Chachlińska, Katarzyna Steczek, Paulina Dudzińska,
Izabela Wiktorowicz, Igor Więsik, Izabela Więsik,
Piotr Ługowski, Krzysztof Przybysz, Aleksandra
Piotrkowicz, Natalia Sikorska, Kinga Kaczorowska
oraz Zuzanna Bigda.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom za wytrwałość i okazanie sportowego ducha walki, ale co
najważniejsze: kierowanie się zasadami fair-play
i traktowanie przeciwników z szacunkiem!
TaeKwon!
Monika Matwiej - Akademia Sztuk Walki

3. Agata Tkaczyk
13-15 lat chłopcy:
1. Dominik Kościesza, 2. Jakub Świerczyński
3. Maciej Ługowski
OPEN Mężczyźni
1. Norbert Świerczyński, 2. Tobiasz Nowakowski
3. Michał Kąkol
OPEN Kobiety
1. Olga Pechcin, 2. Karolina Lewandowska
3. Ewelina Kaska-Łobodowska
Dziękujemy za pomoc wszystkim wolontariuszom:
Marii i Krzysztofowi Chachlińskim, Karolinie Wtulich, Dorocie Miros, Katarzynie Steczek, Mariuszowi
Steczek, Natalii Steczek, Krzysztofowi Steczek,
Mirosławowi Ługowskiemu, Maciejowi Ługowskiemu, Piotrowi Ługowskiemu, Krzysztofowi
Pszczółkowskiemu. Za obstawę medyczną dziękujemy Ewie Sobieraj.
Monika Matwiej

Akademia Sztuk Walki

z życia szkół

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

Drugi i trzeci miesiąc nauki upłynął nam na wielu
interesujących spotkaniach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Uczniowie klas szóstych dla
upamiętnienia walk, które miały miejsce w Dębem
Wielkim wybrali się na rajd rowerowy. Dzięki interesującym opowieściom naszego miejscowego
znawcy historii pana Jana Majszyka szóstoklasiści
mieli okazję zapoznać się z przeszłością historyczną.
Olimpiada zdrowia
W dniu 16 października odbyła się w naszej szkole
II Olimpiada zdrowia, którą współorganizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Możesz więcej”. Podczas
Olimpiady Uczniowie odpowiadali na wiele
pytań dotyczących zasad zdrowego żywienia.
Siedem drużyn zmagało się o tytuł Mistrza zdrowia. Dzieci ze Stowarzyszenia „Możesz więcej”
z opiekunami i wolontariuszami z klasy IVB przygotowywały pyszne soki owocowo – warzywne,
kolorowe kanapki, tortille, sałatki makaronowo
- warzywne oraz owocowe. Jury czuwało nad
sprawnym i prawidłowym przebiegiem imprezy.
A dzieci oprócz konkursu wiedzy musiały popisać
się umiejętnością wykonania zwierzątka z warzyw
i owoców, ilustrować hasła o zdrowiu i odpowiadać na pytania po wcześniejszym zakręceniu
kołem fortuny. Zwycięzcą Olimpiady została grupa
„Śliwek”! Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
i drobne upominki, a zdobywcy trzech pierwszych
miejsc nagrody rzeczowe. Prawdziwym zwycięzcą
Olimpiady jest jednak ten, kto potrafi w drugim
człowieku pomimo jego ograniczeń i chorób znaleźć Przyjaciela i kto rozumie, że zdrowie jest
największym bogactwem człowieka.

koncert Orkiestry Dni naszych
W naszej szkole są też takie dni, kiedy panuje
rozśpiewana atmosfera, a to wszystko za sprawą
koncertu zespołu „Orkiestry Dni Naszych”, który
śpiewająco zaprezentował bardzo ciekawy
program profilaktyczny dotyczący dbania o środowisko. Wszystko zostało przekazane w sposób
zrozumiały dla uczniów. Jurek-Ogórek i Pirat wyjaśnili uczniom jak ważne jest w życiu segregowanie
odpadów.

Dzień Pluszowego misia
Pluszowy miś to najmilsza zabawka, najlepszy
przyjaciel i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Aby uczcić jego dzień, dzieci 23 października
przybyły do szkoły ze swoimi pluszakami. Korytarze wypełniły kolorowe maskotki, a także inne
ulubione przytulanki dzieci. Przedszkolaki wraz
z wychowawcami przygotowały specjalny program na cześć pluszowego przyjaciela. Był czas
na piosenki, bajki i zagadki, natomiast zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dzieciom
specjalnych dyplomów ,,Przyjaciel Pluszowego
Misia”. Uczniowie jak co roku wzięli udział w konkursie plastycznym i jak zawsze na korytarzu pojawiły
się oryginalne prace przedstawiające ulubieńca
wszystkich dzieci na całym świecie.

Pasowanie na ucznia
Pierwszoklasiści z naszej szkoły od 18 października są już pełnoprawnymi uczniami. To
właśnie tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie

na ucznia. Był to wyjątkowy dzień, podczas którego wszystkie pierwszaki musiały udowodnić,
że potrafią śpiewać, tańczyć oraz pracować. Dzięki
swoim ukochanym paniom pokazały, że wszystko
to już potrafią. Najważniejszym wydarzeniem
tego dnia było pasowanie na ucznia. Pan dyrektor Krzysztof Rek dotykając ogromnym ołówkiem
każdego ucznia sprawiał, że stawał się on poważnym pierwszakiem. Wszystko to dokonywało
się w obecności zaproszonych gości oraz rodziców. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.
Po odczytaniu jego treści dzieci złożyły przysięgę
na sztandar szkoły. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły,
być dobrymi Polakami. Aby pierwszaki dobrze
czuły się w społeczności szkolnej przygotowano
dla nich drobne upominki. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

100-lecie odzyskania niepodległości
Wielkim wydarzeniem, które na długo pozostanie
w naszej pamięci jest 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji przeprowadzono wiele ciekawych akcji i konkursów. Między
innymi konkurs plastyczny „Niepodległa w oczach
dziecka”, „Kartka dla Niepodległej”, „Pokaz mody”,
czy „Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej”. Obejrzeliśmy również przedstawienie teatralne „Kto ty
jesteś?”, którego tematyka nawiązywała do historii Polski, legend z nią związanych oraz symboli
narodowych. Wszyscy uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły wzięli również udział w projekcie przygotowanym przez Samorząd Uczniowski
„Niepodległa”, który polegał na ułożeniu słowa
NIEPODLEGŁA z około 800 osób i sfotografowaniu
tego przy pomocy drona – efekt można zobaczyć
na stronie internetowej szkoły. Kolejnym niesamowitym wydarzeniem był montaż słowno- muzyczny
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości przygotowany przez uczniów
i zaprezentowany mieszkańcom gminy. Stulecie
bowiem to szczególna okazja do refleksji nad dziejami naszego narodu, do zastanowienia się, czym
jest dla nas Polska… W klimat spektaklu wprowadziły nas dźwięki poloneza M. K. Ogińskiego
„Pożegnanie Ojczyzny”, w rytm którego chórzyści
wkroczyli na scenę. Kolejne nostalgiczne, a zarazem
patriotyczne pieśni podkreślały marzenia Polaków
o wolności i tęsknotę za utraconym krajem. Szczególne emocje towarzyszyły występom uczniów
klasy I, którzy z wielkim przejęciem wyrecytowali
„Katechizm dziecka polskiego”. Podsumowaniem
programu artystycznego było przemówienie wygłoszone przez Wojtka Nowaka, który przybliżył
widzom sylwetkę Józefa Piłsudskiego oraz Janusza Olszamowskiego, jego adiutanta, starając się
znaleźć odpowiedź na pytanie, na czym polegał
i polega współcześnie fenomen popularności marszałka. Zachęcił do poznawania dziejów naszej
małej ojczyzny przez zwiedzanie miejsc związanych
z bohaterami narodowymi, „wsłuchiwanie się”
w to, co opowiadają świadkowie historii- kościół
w Dębem Wielkim, dwór Olszamowskich na terenie
dawnego folwarku Łaszczyzna, stary dąb Wiarus
czy pomnik Piłsudskiego w Sulejówku.

akcja „pomóż zwierzętom”
Uczniowie pamiętają także o czworonożnych pupilach i dlatego w dniach 24-30 października klasa
IVa zorganizowała akcję pt.: „Pomóż zwierzakom
przetrwać zimę”. Podczas tych dni zbierano dary
dla zwierząt przebywających w Punkcie Czasowego Przetrzymywania w Zielonce. 24 listopada
przedstawiciele klasy wraz w wychowawcą i dzięki
pomocy rodziców przekazali karmę i koce do
punktu. Podczas odwiedzin uczniowie mogli zabrać
na spacer najmłodsze pieski jak również pobyć,
potulić i pogłaskać pozostałe zwierzęta. Na koniec
zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, które wraz
z podziękowaniami zostało zamieszczone na stronie internetowej schroniska.

konkursy
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach.
Wśród laureatów VII Powiatowego Konkursu
Pięknego Czytania znalazło się troje uczniów
naszej szkoły. Ich udane występy czytelnicze zostały dostrzeżone przez Jury Konkursu
i nagrodzone wyróżnieniami. Sukces ten to
dobra zachęta do dalszego doskonalenia umiejętności pięknego czytania. 13 listopada dzieci
świetlicowe zaprezentowały pokaz swoich
umiejętności wokalno-tanecznych naszym najmłodszym uczniom z oddziałów zerowych. Młodzi
artyści zatańczyli dla przedszkolaków, którzy
byli pod ogromnym wrażeniem występu. Dzieci
przedstawiły repertuar 8 tańców i zasłużyły w ocenie uczniów - na 10 punktów. Tego samego dnia
zawitało do nas mobilne planetarium. Dzięki przeprowadzonym tam zajęciom mogliśmy w praktyce
zobaczyć jak wygląda wędrówka słońca po niebie,
jakie planety widać gołym okiem na jesiennym
i zimowym niebie, a także jak wygląda nasza galaktyka - Droga Mleczna. Poznaliśmy nazwy i układ
konstelacji gwiazd. Uzyskaliśmy informacje, jak
i kiedy oglądać gwiazdy i planety oraz jak powstają
zaćmienia Księżyca i Słońca. Podsumowaniem zajęć
był film na temat teleskopów oraz jak i gdzie obserwować nocne niebo. 15 listopada, na zaproszenie
pani dyrektor udaliśmy się do Gminnej Biblioteki
Publicznej, by poznać najnowszą książkę Jerzego
Woźniaka. W sali multimedialnej OSP w Dębem

Wielkim autor promował swoją najnowszą książkę
„Cyrograf” będącą kontynuacją „Mazura”. Zachęcał
nie tylko do lektury, ale także opowiadał o trudnych relacjach polsko- niemieckich, przedstawiał
dzieje kształtowania się granic w międzywojennej
Polsce, posługując się przystępnym językiem, zrozumiałym przez młodą publiczność, a przyniesione
przez niego przedmioty i oryginalne czasopisma z okresu dwudziestolecia czy przygotowana
prezentacja multimedialna wzbudziły zainteresowanie wśród gości.

Sukcesy naszych małych programistów
Wydarzenie „Kodełkowo” współorganizowane ze
Stowarzyszeniem „Szkoła z uśmiechem” wybrane
zostało jako najlepsze polskie wydarzenie tegorocznej edycji Meet and Code w kategorii KICK AND
CODE! Wspólnie z innymi pięcioma wydarzeniami
z Polski, nasze wydarzenie będzie polską reprezentacją w drugiej europejskiej turze konkursu.
Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat technologii oraz
programowania. Zorganizowane wydarzenie pokazywało dzieciom, jak dobrą zabawą może być
programowanie oraz jak za pomocą kodowania
realizować swoje pomysły. Dzięki udziałowi w programie Meet and Code udało się zakupić 3 roboty,
które uatrakcyjniły zajęcia koderów.
Zebrała i opracowała Julita Winiarek-Cyran

Zdrowych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2019 roku,
życzy społeczność
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
Dzień Patrona – W hołdzie
Wielkim Naczelnikom

29 października 2018 roku Społeczność Szkolna,
Goście i Rodzice wzięli udział w uroczystych
obchodach Dnia Patrona – Tadeusza Kościuszki
– Dla Niepodległej:
* w 100-rocznicę odzyskania niepodległości
* z okazji 102-lecia działalności Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance
* w Dniu Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki
Uroczystość objęta była Honorowym Patronatem Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy
Dębe Wielkie
Patronat medialny: Tygodnik Co Słychać?
Redaktor Naczelny Zbigniew Piątkowski
https://www.youtube.com/watch?v=s7D8CT3vaX0
https://www.co-slychac.pl/artykuly-tresc.
php?id=10496
Obchody rozpoczął wykład inauguracyjny
dotyczący odzyskania i budowy przez Polskę

niepodległości wygłoszony przez dra historii
Janusza Kuligowskiego. Uczniowie klasy III
zaprezentowali się w nagraniu filmowym
Co to jest Ojczyzna. Następnie uczennice klasy 7: Marta Siporska, Milena
Siatkowska i Monika Zagórska przedstawiły historię Hymnu Polski. Teatr
Szkolny Tabor przedstawił inscenizację
o tematyce niepodległościowej. W kolejnej części uroczystości wystąpił Norbert
SMOŁA Smoliński: wokalista i kompozytor
Contra Mundum. W pierwszej części pięknego koncertu Artyście towarzyszył chór
szkolny pod kierunkiem Moniki Mróz pełnego pasji nauczyciela muzyki. Koncert odbył
się w ramach realizacji projektu edukacyjnego
NIEPODLEGŁA.
W ramach współpracy z Partnerami Zewnętrznymi miały miejsce: Rekonstrukcja historyczna
przedstawiająca sceny odbicia więźniów ludności góralskiej przez Partyzantów Oddziału
BŁYSKAWICA – Stowarzyszenie Odra Niemen
Oddział Mazowsze Wschodni Patrioci
Prezentacja potencjału 1.Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej
Obchodom Dnia Patrona Dla Niepodległej towarzyszyła wystawa Witold Pilecki – zapomniany
dorobek bohaterskiego rotmistrza.
Śladami Powstańców Warszawy
– spotkanie z KROPIDŁEM
26 października odwiedził naszą Szkołę Powstaniec Warszawski Stefan Maciąg ps. Kropidło.

Spotkanie ze świadkiem historii zrealizowaliśmy w ramach Projektu MEN Niepodległa, przy
wsparciu Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział
Mazowsze Wschodni Patrioci. Kropidło jako
14-latek działał w V Obwodzie (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 5. Rejon
– batalion “Oaza” – 8. kompania WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania). Uczniowie
klas VIII, VII i VI z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali powstańczych wspomnień – wówczas Ich rówieśnika. Pseudonim Stefana Maciąga
pochodzi od bohatera trzecioplanowego w Panu
Tadeuszu Adama Mickiewicza. Spotkanie zrealizowano w ramach Projektu NIEPODLEGŁA.
Powstańcy Warszawscy
Bohaterowie młodego pokolenia
W 100 Rocznicę Niepodległej uczniowie klas VIII
i VII wzięłi udział w Ogólnopolskim Projekcie
Edukacyjnym Powstańcy Warszawscy – Bohaterowie młodego
pokolenia, którego
o r g a n i za t o r e m
było Stowarzyszenie Odra-Niemen
z Wrocławia oraz
Oddział Mazowsze
Wschodni Patrioci.
Głównym celem
przedsięwzięcia
jest edukacja młodego pokolenia
Polaków na temat

wydarzeń i Bohaterów Powstania Warszawskiego. Projekt buduje wartości patriotyczne,
poczucie dumy oraz wspólnoty narodowej.
W ramach tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane trzy podstawowe elementy programowe:
lekcje z Powstańcem Warszawskim, ogólnopolski konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim
oraz wyjazd dla laureatów konkursu. Laureatką
w naszej szkole została uczennica klasy 7 Milena
Siatkowska, która wraz z Opiekunem Izabelą
Sikorą spędziła 3-dni w Warszawie, podczas
których zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązkowski, oraz wzięła
udział w dwudniowych warsztatach artystycznych: filmowych i muzycznych pod kierunkiem
Pawła Przewoźnego: twórcy filmowego, reżysera
i rapera, laureata wielu prestiżowych konkursów
i festiwali filmowych.
Więcej na www.cyganka.mazowsze.me

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie

„Wdzięczni Tym, którzy czynem i słowem walczyli
Przez sto dwadzieścia trzy lata w sercu nosili
Polskę...”
Setna rocznica odzyskania niepodległości przez
Polskę zdominowała nasze działania w październiku i listopadzie. Temu radosnemu świętu
chcieliśmy nadać wyjątkową oprawę
i przygotować się do niego najlepiej jak potrafimy.
Zadanie ułatwiał fakt, iż udało sie pozyskać fundusze z MEN w ramach projektu „Niepodległa”.
Na szkolnych korytarzach pojawiły sie ogłoszenia
o planowanych działaniach i konkursach. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.. Przygotowania
zacieśniały więzi rodzinne. Babcie i dziadkowie,
prababcie i pradziadkowie okazali się skarbnicą
wiedzy, a ich szafy, pawlacze, komórki i inne
domowe zakamarki kopalnia rzeczy na szkolne
wystawy i inspiracja do tworzenia plakatów,
pocztówek, przygotowania pokazu mody.
W akcje zbierania kilometrów włączyli się wszyscy: rodzice i dzieci, przedszkolaki i starszaki. 100

przebiegniętych kilometrów zebraliśmy bardzo
szybko.
23 października starsi uczniowie wyruszyli
na wycieczkę „Śladami Bitwy Warszawskiej”.
W miejscu działań wojennych , na polach
Ossowa i Radzymina mogli wysłuchać barwnej
opowieści o bitwie. Odwiedzili Katedrę Matki
Boskiej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku,
czyli świątynię, która powstała jako wotum
za zwycięstwo w 1920 roku. Pokłonili się Matce
Boskiej Hallerowskiej z Kościoła NNMP w Mińsku Mazowieckim. To tu modlił się generał Haller
przed słynna bitwą. Zawitali również do Sulejówka, by przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego
posłuchać o jego skromnym życiu i nieugiętej
walce o Polskę.
Włączyliśmy się w akcję „Rekord dla Niepodległej” i 9 listopada wszyscy odśpiewaliśmy
wszystkie zwrotki hymnu Polski.
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 11 listopada udziałem we
mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie klasa
ósma przedstawiała montaż słowno – muzyczny

14 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2018

pokazujący różne oblicza walki o niepodległość,
a pani dyrektor Małgorzata Rudnik zaprosiła
wszystkich zgromadzonych na „Popołudnie dla
Niepodległej” oraz poprosiła o towarzyszenie
społeczności uczniowskiej w Marszu dla Niepodległej.
Na czele szły poczty sztandarowe szkoły i OSP
w Rudzie, za nimi dzieci , młodzież, zaproszeni
goście i mieszkańcy, powiewały biało – czerwone flagi, oko cieszyły biało – czerwone kwiaty,
wykonane przez dzieci i wręczone uczestnikom
marszu, oraz kolorowe transparenty.
Władze gminy, Strażacy, Społeczność Uczniowska, Nauczyciele i mieszkańcy okolicznych
miejscowości w Marszu dla Niepodległej.
Popołudnie dla Niepodległej rozpoczęła pani
dyrektor powitaniem wszystkich w progach
placówki i przedstawieniem gości. Towarzyszyli
nam tego dnia: Wójt Gminy Dębe Wielkie pan
Krzysztof Kalinowski, proboszcz parafii w Chrośli ksiądz Robert Pawlak, radni, sołtysi, zespół
Wrzosowianie, strażacy z OSP w Rudzie oraz
mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Po barwnej opowieści pani dyrektor o utracie
i odzyskaniu niepodległości przez
Polskę można było podziwiać
taniec „Barwy Narodowe”, obejrzeć prezentację przygotowaną
przez uczennicę klasy siódmej
Małgorzatę Kwasiborską, poczuć
klimat dwudziestolecia międzywojennego, podziwiając modę
z tamtych lat.
Wśród brzózek – towarzyszek
żołnierskiej tułaczki i płonącego ogniska pięknie zabrzmiały
wspólnie śpiewane
pieśni
żołnierskie i legionowe. Wyjąt-

kowego charakteru nabrał też koncert zespołu
Wrzosowianie.
Pokaz mody z lat 20 – 30 ubiegłego stulecia
w wykonaniu uczniów klas V - VIII
Na gości czekała jeszcze wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę
niepodległości - „II Rzeczypospolita”, wystawy
pocztówek, zdjęć, plakatów oraz .... żołnierska
grochówka i pyszne ciasta, przygotowane przez
rodziców. Należy dodać, iż ciasta i ciasteczka też
tego dnia przybrały barwy narodowe i prezentowały się pięknie.
Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości za wspólnie przeżyte niezwykłe chwile
i poświęcony nam czas. Było nam niezwykle
miło, że wyjątkowej rocznicy mogliśmy nadać
wyjątkową oprawę.
Zapraszamy do śledzenia strony naszej szkoły:https://spruda.szkolnastrona.pl
Elżbieta Zgódka
Szkoła Podstawowa w Rudzie
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Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach
A w październiku…

Szumnie powitaliśmy pierwszaków w poczcie
uczniów naszej szkoły – podczas uroczystości ślubowania, dnia 18 października a także
wyraziliśmy wdzięczność i dowody uznania dla
naszych wspaniałych nauczycieli w dniu ich
święta. Życzenia popłynęły z uczniowskich serc,
niektórzy nawet mogli wcielić się w role swych
pedagogów i poprowadzić lekcje. Jak sami przyznali, bycie nauczycielem to niełatwa rzecz.
„W listopadzie goło w sadzie”
…a w Szkole w Górkach kolorowo, barwnie i z pewnością ciekawie. Choć jesienna
i ponura aura służy chandrze i nie poprawia
nastroju, w naszej placówce nuda Nam nie
grozi. A to za sprawą rozmaitych wycieczek,
spektakli, spotkań z ciekawymi osobami czy
też harmonogramu wydarzeń szkolnych, który
na nudę z pewnością nie pozwoli. Listopadowe
dni upłynęły pod znakiem ważnej uroczystości- 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Uczciliśmy ten podniosły dzień
najpiękniej jak umieliśmy. Najpierw biegliśmy
dla Niepodległej, dzierżąc w rękach flagę Polski,
następnie punktualnie o 11.11 w Sali Gimnastycznej odśpiewaliśmy hymn narodowy. Gdy
podniosłe tony hymnu ustały oczom naszym
ukazała się część artystyczna przygotowana

przez nauczycieli: historyka i polonistę, akcentująca jak ważne wydarzenia miały miejsce
dokładnie 100 lat temu. Jej zwieńczeniem było
„porwanie” wszystkich zgromadzonych do
wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Z kolei
16 listopada uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych poświeconych
problemowi inicjacji alkoholowej i nikotynowej.
25 listopada zaroiło się w naszej szkole od … pluszaków. Inwencja uczniów poszła jeszcze dalej,
gdyż wielu zwyczajnie przebrało się za swe ulubione misie.
Wycieczki

26 listopada klasy 6,7,8 wybrały się do kina
Muza w Mińsku Mazowieckim na ponadczasową
sztukę A. Fredry „Zemsta”. Choć rozbawieni do
łez po tak ogromnej dawce humoru, nie zapominamy, że śmiech bywa i nauką. Grudzień
także upłynie pod znakiem wycieczek, na sztuki
teatralne wybiorą się klasy 4-5.
Szkolimy się…
Dnia 27 października i 1 grudnia nauczyciele,
pracownicy a także część uczniów miała okazję wziąć udział w szkoleniu w ramach fundacji
Prometeusz we współpracy z P.Z.U. Życie, której głównym tematem był kurs BLS – Basic Life
Support oraz kurs urazowy. Wyszliśmy nie tylko
bogatsi o niezbędne umiejętności służące rato-

Klub Przedszkolaka w Górkach
14 października odbyło się Pasowanie
na Przedszkolaka. Uroczystość ta zamyka proces adaptacyjny, w którym to najmłodsze dzieci
przyswajają zasady panujące w przedszkolu.
Maluszki z grupy Żabek pięknie zaprezentowały
piosenki oraz wierszyki w obecności swoich najbliższych. Po występach nastąpiło wręczenie
dyplomów oraz upominków. 5 listopada odbyły
się warsztaty sensoplastyczne. Tym razem głównym składnikiem był kolorowy ryż. Podczas takich
zajęć pobudzane są wszystkie zmysły a kolorowe brudzenie bardzo podoba się dzieciom. 9
listopada cała społeczność szkolna obchodziła
100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Przedszkolaki dumnie włączyły się do
obchodów uczczenia tego wydarzenia. W tym
dniu dzieci wzruszająco zaśpiewały piosenkę pt.
„Co to jest Niepodległość” oraz wyrecytowały
wiesze. Przygotowane stroje na tę okazję przez
jednego z rodziców wprawiły w zachwyt wszystkich obecnych. 15 listopada gościliśmy w naszym

przedszkolu ratownika medycznego pana Michała
Stańczaka, który szczegółowo wyjaśnił na czym
polega jego praca. Podczas spotkania dzieci miały
możliwość obejrzenia stroju i niezbędnych rekwizytów do wykonywania tego zawodu. Wizyta
w karetce pogotowia była miłym doświadczeniem.
23 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego
Misia. Na dywanie pojawiły się ogromne pluszowe
misie, które przez cały dzień towarzyszyły przedszkolakom. Rozmawialiśmy o znanych i lubianych
misiach z dziecięcych bajek, śpiewaliśmy misiowe
przeboje oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia
w misiowej foto-budce. Coraz bliżej święta, tak
więc ręce pełne pracy. Będziemy wypiekać pierniczki, tworzyć przepiękne, świąteczne prace
plastyczne. Wspólnie z Rodzicami przygotujemy
kartki podczas warsztatów bożonarodzeniowych.
Nie zabraknie śpiewania kolęd i występów dzieci
podczas Jasełek. W miesiącu grudniu zaplanowaliśmy dwie wycieczki do Mińska Mazowieckiego.
Podczas pierwszego wyjazdu przedszkolaki spo-

waniu życia ludzkiego, ale także obdarowani,
bowiem otrzymaliśmy od fundacji fantom BLS
oraz defibrylator szkoleniowy AED, o łącznej
wartości 10tyś zł.
Ósmoklasiści na start!
Nasi ósmoklasiści wzięli udział w dwóch
próbnych egzaminach ósmoklasisty z wydawnictwami: WSiP oraz Operon. Te „próby” pozwoliły
nie tylko na sprawdzenie ich umiejętności, ale
także zweryfikowały jak radzą sobie ze stresem
i z gospodarowaniem czasem. Kolejna „próba”
w grudniu, ogólnopolski egzamin ósmoklasisty OKE. Już z tego miejsca mocno trzymamy
za nich kciuki, do kwietnia bowiem niedaleko…
Wyśpiewały wyróżnienie!
Miło nam poinformować, że nasze uczenniceLaura Piskorz oraz Agata Gałązka z klasy 8, a także
Małgorzata Krzyżewska i Edyta Mazaj z klasy 7
otrzymały wyróżnienie w kategorii śpiew podczas XI Powiatowego Przeglądu Patriotycznego
pt. „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Dziewczęta
brawurowo wykonały (i zaśpiewały i zagrały)
piosenkę „Dziewczyna z granatem” w aranżacji
opiekuna zespołu p. Anny Mazaj.
Co jeszcze?
Dużo, więcej, najwięcej. Także i Samorząd
Uczniowski dba, by urozmaicać życie szkolne.

tkają się ze św. Mikołajem na przedstawieniu pt.
„Zwyczajna opowieść wigilijna”. Już nie możemy
doczekać się tego, co przygotował dla nas Pan
z białą brodą. Odliczamy kolejne upływające dni,
które zbliżają nas do Świąt Bożego Narodzenia.
Dlatego chcemy życzyć Wszystkim Państwu wiele
zadowolenia i sukcesów

gminne przedszkole „dębowa kraina” w dębem wielkim

Październik był kolejnym owocnym miesiącem
w Gminnym Przedszkolu im. Dębowej Krainy
w Dębem Wielkim. 3 października uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym pt. „Tańce polskie”,
podczas którego dzieci nie tylko zostały zapo-

znane z takimi tańcami ludowymi jak krakowiak,
czy polonez, ale miały również okazję by poznać
kolejny instrument muzyczny- akordeon. 12 października do Dębowej Krainy zawitał teatrzyk
z przedstawieniem „Skrzynia pełna skarbów”.

15 października dzieci z najstarszych grup
przedszkolnych, tj. „Wiewiórki”, „Sówki” oraz
„Skrzaty” przygotowały akademię w ramach
Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości brały
udział wszystkie pozostałe grupy przedszkolne,
pracownicy placówki oraz reprezentant Urzędu
Gminy, Sekretarz Pani Beata Budzyńska- Kupidura, która wręczyła nagrody Wójta Gminy Dębe
Wielkie p. Dyrektor Alicji Zając oraz p. Joannie Najmrodzkiej- nauczycielowi placówki. 18
października naszym gościem w ramach Dnia
Listonosza i Poczty Polskiej był pan listonosz,
który przybliżył przedszkolakom swój zawód.
Kilka dni później odwiedziły nas również panie
z przychodni weterynaryjnej ze swymi pupilami- psem Guciem, świnką morską Tosią oraz
pająkami, które wzbudziły wśród dzieci wielkie
zainteresowanie.
W dniach 23- 25 października w Dębowej Krainie
odbyły się uroczystości niezwykle ważne dla naj-

Dni tematyczne, akcje charytatywne, ciekawe konkursy jak choćby na Super Klasę,
dyskoteka andrzejkowa, Góra Grosza, WOŚP.
W międzyczasie bierzemy udział w rozmaitych
projektach- maratonie pisania listów Amnsety
International, a także w konkursach wewnątrzszkolnych, jak choćby konkursie plastyczno
– językowym na „Najwierniejszy wizerunek królowej Elżbiety”.

Katarzyna Wolska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Górkach

z podjętych wyzwań. Niech w nadchodzącym
2019 Roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie
opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii.
Wesołych Świąt!
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

młodszych dzieci- pasowanie na przedszkolaka.
Swoje święto w tych dniach miały kolejno dzieci
z następujących grup przedszkolnych- „Jeżyki”,
„Mróweczki” oraz „Żuczki.
Listopad był miesiącem patriotycznym ze
względu na obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. 9 listopada odbyła się
niezwykle ważna uroczystość, której gościem
był Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. Był to
przegląd pieśni i wierszy patriotycznych, podczas
którego wystąpiła każda z grup przedszkolnych.
O doniosłości wydarzeń listopadowych sprzed
stu lat przypominali także tacy goście jak zespół
Limbos z koncertem „Pejzaże Muzyki Polskiej” ,
przedstawienie teatralne „Kto Ty jesteś? Polak
mały!” jak również koncert muzyczny „Nasza
Niepodległa”.
Magdalena Nowak

Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim
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Koncert
Noworoczny
część I

Ku pamięci Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin
Najpiękniejsze i najbardziej znane arie operetkowe
część II

"Ach jak przyjemnie..." - lata 20., lata 30.

31 grudnia godz. 21:00
Teren przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie

21:00 Animacje dla dzieci
22:00 R-MAX
22:30 Arek Braxton
23:00 the lovers
23:50 Odliczanie z Dydżej Stefanem
00:00 Życzenia Noworoczne
01:00 Zakończenie

1 stycznia 2019
godz. 17 00

Soliści:
Emilia Klimczak
Krzysztof Ciupiński – Świątek
Klasyczny Kwintet Dęty:
Sylwia Lorenc – flet,
Katarzyna Soja – obój,
Michał Szubarga – klarnet,
Anna Muszyńska – fagot,
Marta Michalec – waltornia,
Mariusz Kowal – instrumenty
perkusyjne

Sala multimedialna
OSP Dębe Wielkie

Gwiazda wieczoru
Jacek Borkowski
aktor filmowy,
teatralny i telewizyjny
oraz wokalista

ĘP

Imprezę poprowadzi
prezenter telewizyjny

T
WS
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BRAXTON

NY

L
WO

WSPÓLNIE PODARUJMY ŻYCIE
Zostań
dawcą
szpiku

SZTAB DĘBE WIELKIE
Zostań
dawcą
krwi

Piątek 11.01.2019 r.

Orkierstrowa Akcja Serca w godz. 9:00-13:00:
Krwiobus przed Klubem Dziupla
Akcja rejestracji dawców szpiku - Klub Dziupla
Podczas akcji będzie działała kawiarenka
z kawą, herbatą oraz domowym ciastem

Zapraszamy Cię w 5 wyjątkowych piątków:

11 stycznia

29 marca

21 czerwca

13 września

w godzinach 9.00-13.00

8 listopada

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

Sobota
12.01.2019 r.

Siatkarski Turniej Wielkich Serc
Hala sportowa w Dębem Wielkim

Niedziela
13.01.2019 r.
FINAŁ WOŚP
Dębski Bieg Cukrzycowy
Moc atrakcji w Dębem Wielkim
Wspólne światełko do nieba
Szczegółowy program po Nowym Roku

