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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!

Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne,
niosące nadzieję i odrodzenie życia.

Życzymy wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosło wiele rodzinnego ciepła i radości.

Niech ten szczególny czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością, pogodą ducha,
szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych
oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

Wójt Gminy Dębe Wielkie,

Przewodniczący Rady Gminy, Radni oraz Pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie

ZAPOWIEDZI
28 KWIETNIA – SPACER ZAPOZNANIA GMINNEJ SPOŁECZNEJ
KOMISJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 MAJA – III EDYCJA DĘBENOCKI

3 MAJA 2019 - GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

8 CZERWCA – MIĘDZYKULTUROWE SPOTKANIE Z EBU

5 MAJA 2019 - POLSKA BIEGA - BIEG WIOSNY 2019

9 CZERWCA 2019 – FINAŁ AMATORSKIEGO GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ

5 MAJA 2019 - TURNIEJ DLA DZIECI
W MINI SIATKÓWKĘ „DĘBSKI MINI-VOLLEY”

9 CZERWCA – LETNIE MUZYKOWANIE W GOŚCIŃCU GOŹDZIEJEWSKIM

11 MAJA 2019 – TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR
DYREKTORA GOSIR DĘBE WIELKIE

26 MAJA – MAJÓWKA U SOŁTYSA DĘBE WIELKIE WSCHÓD

16 CZERWIEC 2019 – DĘBSKA PIĄTKA – BIEG O
PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

11 MAJA – MIĘDZYKULTUROWE SPOTKANIE Z EBU

21 CZERWCA – III AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
I DZIEŃ DAWCY SZPIKU

12 MAJA – POPOŁUDNIE Z KABARETEM

21 CZERWCA – COOLTURALNY TRAWNIK ORAZ KINO PLENEROWE

12 MAJA - DĘBSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

22 -23 CZERWCA – ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE
Nadeszła wiosna a wraz z nią rozpoczynają się
gminne inwestycje jak modernizacja budynku
szkoły w Cygance. Została juz podpisana
umowa na modernizację drogi w Rysiu. Czekamy na umowy dotacji na modernizację ul.
Szkolnej w Dębem Wielkim i Żwirowej w Chrośli. Po uzyskaniu tego dofinansowania będziemy
mogli przenieść część środków na budowę wodociągów i wreszcie ogłosić przetarg.
Trwa procedura konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego dla części
Kobiernego. Już za chwilę ruszą prace przy planie zagospodarowania dla Aleksandrówki i części

Olesina po byłej spółdzielni Chema. Trwają
konsultacje nad przystąpieniem do zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem większej powierzchni terenów
produkcyjno-usługowych, co zapewni w przyszłości dodatkowe środki niezbędne do budowy
infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej.
Władze wsłuchują się w głos właścicieli gruntów
i nie zmiany nie będą wprowadzane bez ich zgody.
Ostatni tydzień stał pod znakiem nauczycielskich strajków. Przeprowadziłem wiele rozmów
ze zniecierpliwionymi rodzicami. Rozumiem ich
problemy z zapewnieniem opieki nad dziećmi

przedszkolnymi i szkolnymi. Musimy jednak zrozumieć prawo nauczycieli do strajku w imię godnego
wynagrodzenia. Niestety nie mamy możliwości
jako gmina zapewnić opieki wszystkim dzieciom
w tych warunkach. Za nauczycieli nie mogą tego
zrobić pracownicy administracji i obsługi. Pozostaje nam tylko wierzyć, że strajk zakończy się jak
najszybciej a wynegocjowane pomiędzy rządem
a związkami zawodowymi warunki nie obciążą
dodatkowo budżetu gminy.
Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM E-DOWÓD TO NOWY DOWÓD OSOBISTY
ZMIANY W 500+
Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
( Program 500+ ). Największa zmiana dotyczy
przysługiwania świadczenia wychowawczego
500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Projekt ustawy zakłada, że osoby które
do tej pory otrzymywały świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dzieci, od 1
lipca 2019 r. będą mogły złożyć wniosek również na pierwsze dziecko. Jednocześnie trzeba
będzie składać wnioski o przyznanie świadczeń
na nowy okres świadczeniowy - od 1 lipca elektronicznie, od 1 sierpnia w formie papierowej.

Informacje o przyznaniu świadczenia będą
wysyłane na adres poczty elektronicznej podany
we wniosku. Osoby, które nie podadzą adresu
poczty elektronicznej będą miały możliwość
odebrania informacji osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem
Wielkim. Prawo do świadczeń będzie przyznane
aż do 31 maja 2021 r. Wysokość świadczenia się
nie zmieni i będzie wynosić 500,00 zł na dziecko.
Miłosława Kaska
Kierownik Sekcji d.s. świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i alimentacyjnych

APLIKACJA „GMINA DĘBE WIELKIE”

Od 1 kwietnia 2019 roku mieszkańcy Gminy
Dębe Wielkie będą mogli zgłaszać do Urzędu
Gminy Dębe Wielkie zauważone usterki infrastruktury i awarie za pomocą mobilnej aplikacji
zgłoszeniowej pod nazwą
„ Gmina Dębe Wielkie”.
Zgłoszenia trafiają do bazy zgłoszeń obsługiwanej przez pracowników Urzędu za pomocą panelu
administracyjnego. Upoważnieni pracownicy
Urzędu Gminy są informowani mailowo o zgłoszeniach i mają szybki dostęp do ich opisów.
Aplikacja na telefony z systemem Android jest
bardzo łatwa w obsłudze. Za jej pomocą można
szybko i intuicyjnie powiadomić pracowników
Urzędu o spotykanych w naszej okolicy uszkodzeniach i awariach. Aplikacja wykorzystuje
nawigację GPS i zapewnia precyzyjną, potrójną
lokalizację zgłoszeń. W trakcie wykonywania
zgłoszenia ustala bieżącą pozycję geograficzną
i wskazuje ją na mapie oraz umożliwia ustalenie
adresu administracyjnego. Aplikacja umożliwia

mieszkańcom również przesyłanie zdjęć, które
widoczne są w panelu administracyjnym.
Naszym zamierzeniem jest przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom przekazywania
Urzędowi zauważanych na terenie Gminy Dębe
Wielkie zdarzeń wymagających interwencji. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji.
Chcemy wiedzieć o usterkach jak najwięcej i jak
najszybciej.
Zbieramy cały czas uwagi o aplikacji. Także
w samej aplikacji mobilnej jedna z udostępnianych w niej ankiet jest przeznaczona do
przekazywania uwag o aplikacji. Poniżej podajemy link do aplikacji.

Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy Dębe Wielkie

Dowód osobisty to dokument, który pozwala
potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który
mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną i wydawany od 4 marca 2019 roku.
Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać
granicę na podstawie dowodu. Z e-dowodem
na niektórych lotniskach możesz korzystać
z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić, jeśli go
gdzieś zagubisz. I cofnąć jego zawieszenie — gdy
go już odnajdziesz.
E-dowód służy dodatkowo do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi
podmiotami. Pozwala między innymi:
• zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
• elektronicznie podpisać dokumenty podpisem
osobistym,
• elektronicznie podpisać się w usługach online
administracji publicznej,
• korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.
Szczegółowe informacje o 4 certyfikatach występujących w dowodach osobistych znajdziesz
w sekcji Certyfikaty w e-dowodzie na stronie
edowod.gov.pl.
Są one ważne tak długo, jak długo jest ważny
e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je
też zweryfikować.
W e-dowodzie są 4 certyfikaty:
• certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się
w usługach online
Ma go tylko osoba, która:
- skończyła 13 lat lub
- jest częściowo ubezwłasnowolniona.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego
kodu PIN 1.
• certyfikat, który pozwala podpisać elektronicz-

nie dokumenty podpisem osobistym
Podpis osobisty
— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem
(podmiotem publicznym) jest tak samo ważny
jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami
lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.
Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako
druga strona. Zdecyduj, czy chcesz go mieć,
kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:
• pełnoletnia,
• która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak
korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel
dowodu, gdy ukończy 18 lat.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego
kodu PIN 2.
• certyfikat potwierdzania obecności
Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.
• certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego
i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został
wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód
zostanie unieważniony.
Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK,
dowiesz się na stronie edowod.gov.pl.
Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo
korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.
Małgorzata Gańko
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Wojskowych
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Dębskie trojaczki z wizytą
w Urzędzie Gminy
W
rodzinie
mieszkającej
w Dębem Wielkim urodziły się
trojaczki i w dniu 1 kwietnia 2019
r. wraz z rodzicami i dwiema
starszymi siostrami na zaproszenie Wójta Gminy Dębe Wielkie
odwiedziły nasz Urząd Gminy.
Pola, Nina i Maja przyszły
na świat z końcem lutego 2019 r.
w rodzinie Państwa Grochowski.
Podczas Spotkania Wójt gminy Dębe Wielkie
przekazał rodzinie prezenty od gminy, a także
wsparcie finansowe, które zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Dębe Wielkie przysługuje rodzinom
w których jednorazowo urodzi się troje lub więcej dzieci.
W spotkaniu uczestniczyli również Przewodni-

czący Rady Gminy Dębe Wielkie Pan Mirosław
Siwik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan
Grzegorz Wojda, Kierownik GOPS Pani Dorota
Janzer – Dąbrowska, oraz Kierownik sekcji ds.
świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych Pani Miłosława Kaska.
Całej rodzinie jeszcze raz składamy serdeczne
gratulacje, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości,
oraz powodzenia w wychowaniu dzieci.

AKTUALNOŚCI

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Od dnia 27 marca 2019 roku na terenie Gminy
Dębe Wielkie obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin
wprowadziła Uchwała Nr ZK.IV.0007.3.2019 Rady
Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Dębe Wielkie. Został on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 12 marca 2019 roku (poz.
3256). Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 328 ze zm.) Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków,
2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach,
4) warunki przyłączania do sieci,
5) warunki techniczne określające możliwości
dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza,
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kana-

lizacyjnej ścieków,
8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym
sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Komunalnego: zk.debewielkie.com,
na Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Komunalnego oraz Gminy Dębe Wielkie, jak również
w siedzibie Zakładu.

Fot. 3. Pojazd WUKO

Fot. 1 Zapchana pompa

ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD
OPADOWYCH ORAZ ODPADÓW
STAŁYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
W ustępie 2 w/w artykułu zawarte są zakazy dotyczące wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować
zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku,
popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują
się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których
punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej
85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególno-

Fot. 2 Zanieczyszczenia wyjęte z zapchanej pompy

ści mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków,
cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków
z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których
zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby
zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane na niej
przepompownie a także tłocznie ścieków są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby przyjmować
wyłącznie płynne nieczystości sanitarne z naszych
posesji. Odpady, które dodatkowo trafiają do
kanalizacji, powodują zatory na przewodach kanalizacyjnych. Ponadto w przepompowniach bądź
tłoczniach odpady stałe trafiają do wirników pomp,
powodując ich awarie.
Każdego roku pracownicy Zakładu Komunalnego
usuwają awarie na sieci kanalizacyjnej, powstające w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji
i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam
znaleźć.
Przy usuwaniu tych awarii konieczne jest zamawianie specjalistycznego wysokociśnieniowego
sprzętu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej
(WUKO).
Usuwanie awarii generuje koszty, a efekty awarii są
uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Takie sytuacje powodują
wzrost kosztów oczyszczania ścieków, co w efekcie
może wpłynąć na zwiększenie ceny za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY DĘBE WIELKIE
ODŁAWIANIE ZWIERZĄT
BEZDOMNYCH DOMOWYCH

• Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych –
Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu
Gminy Dębe Wielkie – tel. 25 756 47 53
• Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość
ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której
opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi,
• Odłowienie jest przeprowadzone po uprzednim
stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu o bezdomności zwierzęcia przez sołtysa danego sołectwa,
a w przypadku jego nieobecności - członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało,
• Dane podmiotu odławiającego zwierzęta domowe
i gospodarskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23,
05-300 Zamienie
• Dane schroniska dla zwierząt, w którym będą
umieszczane bezdomne zwierzęta z terenu Gminy
Dębe Wielkie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PERRO Marzena Golańska, Schronisko dla zwierząt,
Małe Boże 7A, 26-804 Stromiec, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 14013401 wydany
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach;
• Informacje o odłowionych zwierzętach z terenu
Gminy Dębe Wielkie są umieszczane na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (www.pczk.powiatminski.pl
Zakładka Bezdomne Zwierzęta) w celu umożliwienia poszukiwania zgubionych zwierząt przez
właścicieli oraz w celu adopcji,
CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA

W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH

• Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych w godzinach pracy urzędu należy zgłaszać
pod nr tel. 25 756 47 53, w pozostałych godzinach
pod nr telefonu Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego tel. 604 197 100
• Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych, także z udziałem
zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt
z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
• Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in.
na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów,
dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym,
tj. od października do marca oraz obligatoryjną
sterylizację lub kastrację na wniosek opiekunów
społecznych,
ADOPCJA ZWIERZĄT MOŻLIWOŚĆ
REFUNDACJI ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH
• Gmina Dębe Wielkie udziela jednorazowej refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub innych
zabiegów weterynaryjnych po okazaniu faktury przez mieszkańca adoptującego bezdomne
zwierzę lub będącego opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego wystawionej na Gminę Dębe Wielkie
za wykonanie w/w zabiegu w dowolnym gabinecie
weterynaryjnym:
• do 300 złotych na jednego kota,
• do 500 złotych na jednego psa.
Refundacja możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu wykonania sterylizacji, kastracji lub innych
zabiegów weterynaryjnych z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ekologii – pokój 53 II piętro
w celu podpisania umowy adopcyjnej psa/zgło-

szenia się na społecznego opiekuna kota wolno
żyjącego;
NOWE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

BEZPŁATNA STERYLIZACJA KOTÓW I PSÓW
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI
1. Właściciel psa lub kota składa wniosek
o bezpłatną sterylizację/kastrację do Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ekologii – pokój 53 II piętro.
2. Warunkiem uzyskania talonu na zabieg jest
złożenie oświadczenia o stałym zamieszkaniu
na terenie gminy.
3. Zabieg, przeprowadzany jest w lecznicy „CITOVET”

lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei
12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki na podstawie talonu
przedstawionego przez właściciela zwierzęcia.
4. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności
zgłoszeń, aż do wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy.
Małgorzata Tkaczyk
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ekologii

PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW O PARKOWANIU NA CHODNIKACH!
Zasady zatrzymania i postoju pojazdów
na chodnikach reguluje art. 47 prawa o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018, poz. 1990). Przepis ten
dopuszcza zatrzymanie lub postój na chodniku
kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

Spełnione muszą być jednak następujące warunki:
• na odcinku jezdni nie obowiązuje
zakaz zatrzymania lub postoju,
• szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika nie utrudnia im ruchu
i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
• pojazd zaparkowany na chodniku
przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

ZŁE PARKOWANIE

DOBRE PARKOWANIE
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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- popularnego 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 spala-

nia 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.
Jolanta Bieńkowska
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

„JESTEŚMY DLA WAS” - GMINNA SPOŁECZNA KOMISJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do
parkowania na „kopertach”. Jest wydawana
na osobę (nie na samochód) lub placówkę.
SPRAWDŹ, JAK MOŻESZ JĄ UZYSKAĆ.
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie
tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii
Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach
członkowskich obowiązują odrębne przepisy
wynikające z prawa drogowego dla danego
kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.
Kto może otrzymać kartę parkingową?
Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.
1446) imienną kartę parkingową można otrzymać
tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez
Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:
• osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się,
• osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi
możliwościami samodzielnego poruszania się
i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu
wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
lub 10-N (choroba neurologiczna),
• osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi
możliwościami samodzielnego poruszania się.
W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona
w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.
1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty
parkingowej.
W przypadku osób z niepełnosprawnością
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może
zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia
przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:
04-O (choroby narządu wzroku)
05-R (upośledzenie narządu ruchu)
10-N (choroba neurologiczna).
Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu w orzeczeniu, nie
otrzymują już karty parkingowej.
Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową
na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5
lat.
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GDZIE MOŻNA WYROBIĆ KARTĘ PARKINGOWĄ?
Kartę parkingową wydaje przewodniczący
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dla mieszkańców powiatu mińskiego
właściwym organem jest: Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul.
Konstytucji 3 - go Maja 16 tel.: 25 756-40-01, tel.
sekretariat 25 756-40-26,
Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę
w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty
za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.
JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE?
Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:
• wniosek o wydanie karty parkingowej,
• jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby,
której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
• składając wniosek przedstawia się do wglądu
oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze
wskazaniem do karty parkingowej.
Co daje karta parkingowa?
Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym
kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.
Przepis ten dotyczy również:
• kierującego pojazdem przewożącego osobę
o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
• pracowników placówek zajmujących się opieką,
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rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.
Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej
stosują się także do osób, które posługują się kartą
parkingową wydaną poza granicami Polski.
Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu
widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak,
by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.
Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do
korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz
do niestosowania się do następujących znaków
drogowych:
• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
• B-3a zakaz wjazdu autobusów
• B-4 zakaz wjazdu motocykli
• B-10 zakaz wjazdu motorowerów
• B-35 zakaz postoju
• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
• B-38 zakaz postoju w dni parzyste
• B-39 strefa ograniczonego postoju
„ZABIERASZ MOJE MIEJSCE PARKINGOWE ZABIERZ TEŻ MOJĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”.
Co grozi za parkowanie
na miejscu dla niepełnosprawnych ?
Jakie są konsekwencje parkowania nieuprawnionym na miejscu dla niepełnosprawnych?
Parkowanie na miejscu dla pojazdów osób
z niepełnosprawnością (tzw. koperta) może
skutkować mandatem w wysokości 500 zł
i 5 punktami karnymi.
Posługiwanie się przez osobę do tego nie uprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art.

8 ustawy a dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, i jednoczesne zajęcie miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej może
kosztować mandat w wysokości 800 zł i 7 punktów
karnych
To jednak nie wszystko. Kierowcy, którzy nie mając
uprawnień pozostawiają samochody na miejscach
dla osób niepełnosprawnych muszą się liczyć
z możliwością poniesienia opłaty za ewentualne
odholowanie pojazdu. Opłata za usunięcie z ulicy
pojazdu osobowego może dochodzić do kwoty
500 zł, a stawka za każdą dobę przechowywanego
samochodu na parkingu wynosi 40 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy,
zwracamy się z prośbą o przesyłanie
informacji i zdjęć chodników, które
nie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także osób
starszych, jak również prosimy o informację wszystkie osoby, które mają
małe dzieci i korzystają z wózków.
Zgłoszenia proszę wysyłać pod adres
mailowy:
gskon@debewielkie.pl,
bądź osobiście do Pani Marleny Jackiewicz - Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
Dębe Wielkie w pokoju 44 (tel. 25
756-47-44, mail: m.jackiewicz@debewielkie.pl)

Beata Waryńska - Majerowicz
V-ce Przewodnicząca GSKON
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM

RELACJA Z ELIMINACJI GMINNYCH
KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY WARSZAWSKA SYRENKA
Dnia 18 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dębem Wielkim odbył się etap
gminny 42 edycji konkursu recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA. Organizatorem konkursu jest przez Mazowiecki Instytut Kultury
w Warszawie oraz organizatorzy lokalni czyli
szkoły, biblioteki publiczne, ośrodki kultury.
Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności
artystycznej, ujawnianie młodych talentów
recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku
czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja
literatury.
LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa - klasy 0 – III
Julita Chomka ze Szkoły Podstawowej im.

gen. Józefa Bema
w Rudzie
Szkoła podstawowa
- klasy IV - VI
Piotr Nowak ze Szkoły
Podstawowej
im.
Wołyńskiej Brygady
Kawalerii w Dębem
Wielkim
Szkoła podstawowa
- klasy VII - VIII
Wojciech Nowak ze
Szkoły
Podstawowej im. Wołyńskiej
Brygady
Kawalerii
w Dębem Wielkim
Serdecznie
dziękujemy nauczycielom i rodzicom dzieci ze SP
w Dębem Wielkim, SP w Górkach, SP w Rudzie,
SP w Cygance za piękne przygotowanie dzieci
do konkursu a Laureatom życzymy powodzenia
na eliminacjach powiatowych.
Serdecznie dziękujemy Kolegom z jednostki
OSP w Dębem Wielkim za użyczenie sali multimedialnej.
E-KURSY JĘZYKOWE I SPECJALISTYCZNE
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
zaprasza na darmowe E-kursy językowe na platformie Lerni (+12),
w którego skład wchodzą:
E-pakiet kursów językowych dla młodzieży i dorosłych Lerni (klik - konto test)
Angielski - poziomy A1 - B2
Niemiecki - poziomy A1 - B1

Hiszpański - poziomy A1 - B1
Francuski - popziomy A1 - A2
Włoski - poziomy A1 - A2
E-pakiet kursów dla dzieci:
FunEnglish (klik - konto test)
FunJunior (klik - konto test)
E-pakiet kursów specjalistycznych z serii
Kursy123:
Czytaj123 - uczy technik szybkiego czytania,
poprawia pamięć fotograficzną.
Pisz123- rozwija umiejętność szybkiego, bezwzrokowego pisania na klawiaturze metodą
dziesięciopalcową.
Pamiętaj123 - uczy technik zapamiętywania,
poprawia pamięć fotograficzną.
Fotografia123 - internetowy kurs fotografii dla
każdego miłośnika zdjęć.
Photoshop123 - szkoli z obsługi najpopularniejszego programu graficznego.
Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatny
dostęp do kursu i będą mogły uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, w miejscach z dostępem
do Internetu. Wystarczy zgłosić się do Biblioteki.
Kursy dostępne są od 01 marca 2019 r do 31
sierpnia 2019 r.
Niżej krótka instrukcja aktywacji.
1. W celu aktywacji kodu dostępowego należy
wejść w link http://lerni.us/aktywacja
2. Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego
adresu e-mail, za pomocą którego będzie
odbywało się logowanie do kursu oraz podać
utworzone przez siebie hasło, a następnie
wybrać kod promocyjny.
3. Należy zaakceptować regulamin oraz wybrać

opcję “Aktywuj kupon”.
4. Od tej chwili można logować się na stronie
www.lerni.us
5. W przypadku dostępu do kursów specjalistycznych i platform dla dzieci użytkownicy przy
logowaniu posługują się tym samym adresem
mailowym i hasłem.
DROGI CZYTELNIKU NIE ZNALAZŁEŚ KSIĄŻKI, KTÓREJ SZUKASZ?
ZAPROPONUJ JEJ ZAKUP!
Zapraszamy wszystkich Czytelników biblioteki do składania propozycji zakupu książek
i e-booków. Propozycje prosimy kierować
na adres mailowy naszej Biblioteki gbpdebewielkie@wp.pl, telefonicznie (25) 752 48 16 lub
bezpośrednio w bibliotece.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębem Wielkim

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

FILIA BIBLIOTECZNA W CYGANCE

ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek
8.00 – 12.00
Wtorek
9.00 – 17.00
Czwartek
9.00 – 17.00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBEM WIELKIM
zaprasza na spotkanie autorskie z

Ewą Chotomską

autorką książek dla dzieci, tłumaczką, dziennikarką Radia Kraków.
Barbara Gawryluk jest laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego za książkę „Zuzanka z pistacjowego domu”, nagrody
„Książka roku” polskiej sekcji IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. Jej
książkę pt. „Mali bohaterowie” nagrodzono Międzynarodową Nagrodą
organizacji EENA 112 Award a tytuł „Dżok. Legenda o psiej
wierności” został wpisany na Złotą Listę Fundacji ABC.

Spotkanie odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10.00
w sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim.
Grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze
zapisy pod numerem tel. 25 752 48 16

sala multimedialna OSP
w Dębem Wielkim

Podczas spotkania będzie można zakupić książki Autorki
oraz otrzymać autograf.
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AKTUALNOŚCI

PÓJDŹMY NA EUROWYBORY – 26 MAJA 2019 ROKU!
W dniach od 27 do 29 kwietnia bieżącego roku,
w gościnnych murach Akademii Pomorskiej
w Słupsku, odbył się Europejski Kongres Rad
Młodzieżowych. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, zgromadziło bowiem przedstawicieli osiemdziesięciu Rad Młodzieżowych
w tym Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy
Dębe Wielkie. Uczestnicy mogli wziąć udział
w wielu panelach dyskusyjnych i warsztatach
tematycznie związanych z Unią Europejską,
poczynając od zagadnień historycznych utworzenia Unii Europejskiej przez problematykę
eurosceptycyzmu „po co nam unia”, po zagadnienia problematyczne jak Brexit czy kryzys
migracyjny. Jednakże zasadniczą tematyką Kongresu było niskie zainteresowanie wyborami
do Europarlamentu naszych uprawnionych do
głosowania rodaków. W ostatnich wyborach
frekwencja wyniosła 23,83% i uplasowała nas
na 26 pozycji wśród 28 krajów członkowskich
Wspólnoty. Uzasadnione jest zatem podjęcie
działań „profrekwencyjnych” przed zbliżającymi
się eurowyborami. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej i wszyscy powinniśmy
czuć się odpowiedzialni za to co się w niej dzieje,
choćby przez uczestnictwo w wyborze naszych
reprezentantów do Europarlamentu. W związku
z koniecznością pracy nad podniesieniem zainteresowania naszych rodaków wyborami do
Europarlamentu Młodzieżowa Rada Gminy
Dębe Wielkie przystąpiła do konkursu na organizację wydarzenia profrekwencyjnego, którego
organizatorem jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Wydarzenie ma charakter

społeczny i ponadpartyjny, nie promuje żadnych partii, żadnych kandydatów a podkreśla
jedynie konieczność pobudzenia i aktywowania
osób uprawnionych do głosowania w wyborach.
Musimy być bowiem świadomi faktu, że pomimo
niedoskonałości naszej Wspólnoty, przynosi nam
ogromne korzyści w wymiarze nie tylko finansowym ale także przez poprawę bezpieczeństwa
międzynarodowego, swobody przemieszczania
się, ochrony środowiska i wielu innych, dając
za przykład choćby zniesienie opłat roamingowych pozwalających na „serfowanie po sieci”
i rozmowy telefoniczne na terenie krajów wspólnotowych w kosztach, jakie ponieślibyśmy nie
wychodząc nawet z domu.
Wydarzenie organizowane przez Młodzieżową
Radę Gminy Dębe Wielkie odbędzie się w Hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębem
Wielkim, na które z ogromną radością zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.
W wydarzeniu zapowiedzieli swoją obecność
Ambasador Jan Truszczyński, odpowiedzialny
za negocjacje wprowadzające Polskę do UE oraz
przedstawiciele Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct w Polsce. Szczegóły wydarzenia dostępne będą na stronach internetowych
Urzędu Gminy Dębe Wielkie i Młodzieżowej Rady
Gminy Dębe Wielkie.
Wojciech Nowak
Sekretarz MRG Dębe Wielkie

Z ŻYCIA DĘBSKIEJ KAWY ŻOŁĘDZIÓWKI
- 11 i 12 marca podczas XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w bloku
tematycznym „Edukacja, tradycja, dziedzictwo”
- Dębska Kawa Żołędziówka jako przykład produktu skomercjalizowanego w samorządzie
oraz stała degustacja kawy podczas wszystkich
wydarzeń kulturalnych GOK Dębe Wielkie
- 16 marca – owocne spotkanie u producenta
Dębskiej Kawy Żołędziówki – zdradzimy,
że trwają badania naukowe nad wartościami
odżywczymi żołędzia, wyniki niebawem
- 22-23 marca promocja kawy przy muzyce
Chopina na Łódzkich Targach „Regiony Turystyczne Na Styku Kultur” na stosiku Urzędu
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Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
- 29 marca - radość,
duma i ambitne
plany
podczas
Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej
Wielki Gościniec
Litewski, promocja
kawy i ciekawych wydarzeń kulturalnych gminy
Dębe Wielkie

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / KWIECIEŃ 2019

ZŁOTE GODY

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”.
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
1 marca 2019r. czternaście par małżeńskich
z gminy Dębe Wielkie obchodziło swoje Złote Gody:
Adamiec Andrzej i Barbara
Chłopik Tadeusz i Zofia
Czajka Józef i Elżbieta
Czapliński Zbigniew i Wiktoria
Gańko Stanisław i Barbara
Jankowski Czesław i Zofia
Król Jan i Irena
Miros Józef i Józefa
Piotrkowicz Czesław i Stanisława
Skorupa Stanisław i Irena
Stawecki Stanisław i Anna
Więsik Ryszard i Krystyna
Woźnica Jan i Lucyna
Zagórski Bogusław i Genowefa
Urząd Stanu Cywilnego we współpracy z Gmin-

nym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim
wspólnie przygotowali powyższe przedsięwzięcie, które odbyło się w Restauracji „Dębianka”.
Spotkanie uświetnił występ młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Józefa Bema w Rudzie. Następnie Jubilaci odznaczeni zostali „Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał
Wójt Gmin Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik, Małgorzata Gańko Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego.
Ponadto zostały wręczone kwiaty, upominki
oraz zaproszenia na występ teatralny „Pamięta..
My o Osieckiej”. Zwieńczeniem spotkania była
symboliczna lampka szampana i wspólny obiad.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Jubilatom Gratulujemy oraz życzymy przede
wszystkim zdrowia i pogody ducha !!

GMINNA OLIMPIADA WIEDZY O GOSPODARSTWIE
DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Która z ryb jest najbogatsza w Omega-3?
W jakim okresie najlepiej ciąć hortensję?
GMINNA OLIMPIADA WIEDZY O GOSPODARSTWIE DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZSTRZYGNIĘTA
26 lutego 2019 r. odbyła się kolejna edycja
Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie
Domowym i Przedsiębiorczości. Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim we współpracy
z Terenowym Zespołem Doradczym w Mińsku Mazowieckim w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Dębe Wielkie przygotował dla 25 chętnych uczestniczek egzamin.
Wyniki:
1. miejsce – Halina Drzazga z Bykowizny
2. miejsce – Teresa Nejman z Olesina
3. miejsce – Agnieszka Rogulska z Porąb
Zwyciężczynie, jak i pozostałe uczestniczki olimpiady otrzymały z rąk Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego w asyście Dyrektora
GOK Anny Piotrkowicz i przedstawicielek MODR Anny Matyszczak i Gabrieli Dowjat - pamiątkowy
dyplom, laureatki - nagrody główne za 3 pierwsze miejsca oraz pozostałe uczestniczki nagrody

pocieszenia. Fundatorem
nagród jest GOK Dębe Wielkie.
W przerwie sprawdzania
testów, odbyło się szkolenie pt. „Pnącza w ogrodzie”
przygotowane przez Annę
Matyszczak.
Dębska Olimpiada to nie
tylko tematyczne sprawdzenie
wiadomości
i rywalizacja, to również
możliwość spotkania się kobiet w miłym gronie,
a także wymiana doświadczeń i czas zagłębienia
szerszej wiedzy na temat prowadzenia gospodarstwa domowego.
Dziękujemy wszystkim Paniom za udział, a zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy powodzenia
na eliminacjach powiatowych !!!

„TURYSTYCZNIE Z HISTORIĄ” CZYLI
WYCIECZKA ROWEROWA Z HISTORIĄ
POWSTANIA LISTOPADOWEGO
W ROLI GŁÓWNEJ

Sezon na dwa kółka
w tym roku otworzyliśmy dość wcześnie,
a mianowicie przy
okazji
obchodów
188 rocznicy bitwy
pod Dębem Wielkim
1831. Listopadowy
szlak
powstańczy
zaprowadził
nas
m.in. w wyjątkowe,
mało znane miejsce „Kobzowe Pole” – pole z dwoma krzyżami
znajdującymi się w miejscowości Rysie. Tutaj
została zawieszona odrestaurowana tabliczka
informacja o tym miejscu, którą wspólnie przygotowali przy współpracy lokalnego historyka
Jana Majszyka Anna Piotrkowicz – Dyrektor GOK
oraz Robert Skorupa. Pomysłodawcom zależało
na tym by po wycieczce została również wartość
dodatnia, poza tym teraz bardzo popularne są
wyzwania – kiedyś/teraz lub przed/po. Zatem
powyższe wpisało się w ten najnowszy trend.
Zawieszenia tablicy dokonał wójt gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Kolejnymi
miejscowościami które odwiedziliśmy były:
Cyganka- postój przy kamieniu przy trzech charakterystycznych krzyżach oraz przy kamieniu
w Olesinie. Tradycyjnie, podczas postojów ciekawym słowem historii podzielił się z uczestnikami
niezastąpiony Jan Majszyk. Na zakończenie
wycieczki, na uczestników czekał Piknik Historyczny zorganizowany na placu parafialnym z grą
terenową, warsztatami historycznymi, pokazem
musztry, zwiedzeniem obozowiska oraz integracyjnym ogniskiem.
INSCENIZACJA
W tym roku nie było rekonstrukcji w parku przy
szkole, natomiast była inscenizacja przygotowań
do bitwy oraz życie codzienne epoki. Powstałe
obozowisko na placu parafialnym było otwarte
na zwiedzanie, zatem można było zajrzeć do
środka namiotu, podpatrzeć jak się gotuje jedzenie na ognisku, a nawet skosztować strawy.

188 ROCZNICA BITWY POD DĘBEM WIELKIM 1831
W programie był również pokaz musztry oraz gra
terenowa. Uczestnicy gry musieli wykazać się
spostrzegawczością, wiedzą z zakresu powstania
listopadowego, szczególnie bitwy pod Dębem
Wielkim 31 marca 1831 r., ale przede wszystkim
musieli wejść w interakcję z postaciami z epoki,
a to wcale nie było łatwe. Za dobrze wykonane
zadanie uczestnicy otrzymywali potwierdzenie
na specjalnie przygotowanej karcie, a na zakończenie upominek.
Dębska Kultura serdecznie dziękuje za obecność:
Władzom gminy Dębe Wielkie – Wójtowi Gminy
Dębe Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu oraz
Przewodniczącemu Rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosławowi Siwikowi
za wsparcie:
Lokalnemu Historykowi – Zasłużonemu
dla Gminy Dębe Wielkie – Janu Majszykowi
za podzielenie się wiedzą
Robertowi Skorupie – autorowi funpage „
Dębe Wielkie i okolice - śladami przeszłości”
za wsparcie merytoryczne
Druhom strażakom z OSP Dębe Wielkie
za zabezpieczanie wycieczki
Policji z komisariatu w Halinowie za zabezpieczanie wycieczki
Druhom strażakom z OSP Górki za przygotowanie grochówki
Jackowi Gradusowi wraz z grupami rekonstrukcyjnymi za pomoc przy organizacji obozowiska
Drużynowemu Damianowi Murachowi z 33 Drużyną Harcerską „Włóczykije” za przygotowanie
gry terenowej
Magdalenie Pomianowskiej z Młodzieżowym
Wolontariatem Szkolno-Parafialnem „Otwarte
Serce” za przeprowadzanie warsztatów historycznych

Melak, Ryszard Walczak Prezes Kapituły Medalu
„Zło dobrem zwyciężaj” Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
wraz z wiceprezesem Lasławem Majewskim,
Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła, kadra
kierownicza Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendanci warszawskich
i mińskich jednostek Żandarmerii Wojskowej,
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zaprzyjaźnieni Wójtowie i
Burmistrzowie Powiatu Mińskiego, Radni Rady
Powiatu Mińskiego, Radni Gminy Dębe Wielkie
oraz Młodzieżowi Radni Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół z gronem pedagogicznym
oraz uczniowie szkół gminnych i patronackich
Żandarmerii Wojskowej. Obchody uświetniły
poczty sztandarowe z Gminnych Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół z terenu
gminy Dębe Wielkie oraz poczet główny wystawiony przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii
Wojskowej, poczet organizacji kombatanckich
i organizacji społecznych.
Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta
Pamięci Poległych w kościele pw. św. Piotra
i Pawła w Dębem Wielkim z artystycznym występem młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim. Następnie obchody przeniosły się
na plac przed kościołem przy pomniku generała Franciszka Sznajdego, gdzie w pierwszej
kolejności nastąpił marsz powitalny, następnie
wciągnięta została flaga i odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy zabrał głos – gospodarz
imprezy Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski, następnie został odczytany list Ministra Obrony Narodowej, przemówienie wygłosili

rowej Żandarmerii Wojskowej.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości
przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na uczestników czekał piknik żołnierski. Tradycyjnie był
pokaz samochodów wojskowych oraz symulatora jazdy 3d. Było również ciekawe stoisko 33
Batalionu Lekkiej Piechoty – jednostki Wojsk
Obrony Terytorialnej z Siedlec, a także namiot
promujący gminę Dębe Wielkie przygotowany
przez GOK Dębe Wielkie. Dodatkowy punktem
programu tegorocznych obchodów był Pokaz
mody historycznej przygotowany przez panie ze
Stowarzyszenia Regimentów i Pułków Polskich
1717-1831 Arsenał oraz Dzień Otwarty I LO PUL
Dębe Wielkie.
W rekrutacji uczestniczyli Uczniowie i Kadara

UROCZYSTE OBCHODY
31 kwietnia 2019 r. podczas niedzielnych uroczystości wspólnie władze i mieszkańcy gminy
Dębe Wielkie, przedstawiciele Żandarmerii
Wojskowej i zaproszeni goście uczcili pamięć
poległych za Ojczyznę żołnierzy pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego z 1831 roku.
W obchodach uczestniczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
– Szef Gabinetu Politycznego Łukasz Kudlicki,
Posłowie na Sejm: Teresa Wargocka i Andrzej

kolejno posłowie: Teresa Wargocka oraz Andrzej
Melak oraz płk Hubert Iwoła. Po odczytanym
Apelu Poległych, żołnierze z Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej oddali salwę
honorową. Następnie złożono wieńce przed
pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę
powstania listopadowego stoczoną 31 marca
1831 r. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową
z Siedlec „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, nastąpiło przegrupowanie poddziałów,
przemarsz wojsk oraz defilada Kompanii Hono-

siostrzanej szkoły Stowarzyszenia PUL - I LO
PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Kandydaci zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły i warunkami naboru na rok szkolny
2019/2020. Następnie Uczniowie wołomińskiej
mundurówki zaprosili Gości na pokazy umiejętności, jakich nauczyli się w swej macierzystej
szkole. Kandydaci zostali zaproszeni również
na projekcję filmu promującego szkoły mundurowe PUL.
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KULTURA

PRZYSTANEK HISTORIA

W niedzielne popołudnie 3 marca 2019 r.
w sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim
uczczono Dzień Żołnierzy Wyklętych – na „Przystanku Historia NIEZŁOMNI” spotkali się lokalni
„podróżni” oraz przybysze – goście z dalekich
zakątków Polski.
Imprezę rozpoczęła pięknym słowem, śpiewem
i muzyką o Niezłomnych grupa artystyczna GOK
Dębe Wielkie w składzie:
Laura Piskorz - śpiew, recytacja, Ewa Woźnica recytacja, Edyta Mazaj - skrzypce, Agata Gałązka
- flet, Julia Bachleda - flet, pod batutą Anny
Mazaj - fortepian.
Występ wprowadził uczestników w zadumę,
były również momenty wzruszenia i łzy…
Grupa została nagrodzona gromkimi oklaskami.
Kolejny punkt programu nieco zaskoczył miło
uczestników. Był to gość uroczystości o bardzo
pogodnym usposobieniu, kapitan Jerzy Widejko
pseudonim Jureczek, najmłodszy partyzant
Wileńskiej Armii Krajowej, który przyjechał do
Dębego z Podhala.
W 1944 r. Jurek Widejko jako jedenastoletni
chłopiec został przygarnięty przez III Partyzancką
Wileńską Brygadę AK Szczerbca, działającą
w rejonie miasteczka Turgiele, na pomocnika
rusznikarza. Następnie trafił do regularnego
oddziału partyzanckiego Samoobrony Wileńskiej AK, dowodzonego przez porucznika
Czesława Stankiewicza pseudonim Komar, gdzie
pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy oraz uczestniczył w kilku bitwach z wojskami sowieckimi.
Kapitan Widejko na czas swojej prelekcji
przejął dosłownie dowodzenie nad dębską
imprezą. Na wstępie przeczytał Apel Pamięci,
poprosił proboszcza generała Sławomira Żarskiego o modlitwę za zmarłych, którzy polegli
za Ojczyznę. Potem w ciekawy i momentami
humorystyczny sposób z dużym dystansem
do siebie, Jureczek opowiedział swoją historię, a także podzielił się wiedzą tamtych
czasów. Kapitan nawet wywołał do tablicy jednego z uczestników, wybór padł na Krzysztofa

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ…

W GOK Dębe Wielkie również klimat świąteczny.
7 kwietnia w Sali OSP wrzało, a to za sprawą
rodzinnych warsztatów wielkanocnych. W ferworze pomysłów i możliwości uczestnicy mogli
oddać się w pełni wytchnieniu i natchnieniu.
Cztery stoiska zachęcały i kusiły swoimi możliwościami. Po krótce. Było stanowisko z jajkami
i dekoracja techniką decoupage, były też najróżniejsze stroiki, wieńce i inne ozdoby florystyczne,
na kolejnym królował scrabooking i tworzenie
dekoracyjnych opakowań na czekoladę, czy
różne kartki, karteczki z życzeniami. Natomiast
czwarte stanowisko było inne – poprzez prostą
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Krzemińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen, Oddział
Mazowiecki.
Kolejnym
punktem
programu Przystanku był występ
Chóru ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cygance. Młodzież pięknymi pieśniami patriotycznymi
podniosła nastrój. Krótkimi ciekawostkami z lokalnej historii
podzielił się niezastąpiony Jan
Majszyk. Natomiast kolejny gość
Maciej Prażmo, który przyjechał z Olsztyna, „zaserwował”
uczestnikom klasyczne piosenki
żołnierskie do wspólnego śpiewania. Przy własnym akompaniamencie gitary i z uśmiechem
na twarzy przypadł jednomyślnie uczestnikom
do gustu by na zakończenie zabisować klasykiem Jacka Kaczmarskiego „Obława na młode
wilki oblawa…”.
Wszyscy artyści i osoby zaangażowane w pomoc
przy spotkaniu w ramach podziękowania zostali
obdarowani przez Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dębem Wielkim Annę Piotrkowicz
drobnymi upominkami promującymi gminę
Dębe Wielkie.
Po części artystycznej był czas na rozmowy
w kuluarach, zakup książki z autografem kapitana, czy obejrzenie wystawy tematycznej, która
przyjechała z Krakowa. Spotkaniu towarzyszyła
również zbiórka darów dla rodaków z kresów.
Organizator imprezy, GOK Dębe Wielkie serdecznie dziękuje:
– za patronat i obecność na imprezie Wójtowi
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofowi Kalinowskiemu,
– za obecność: Generałowi Sławomirowi Żarskiemu – Proboszczowi Parafii w Dębem
Wielkim, Przewodniczącemu Rady Gminy Dębe
Wielkie Mirosławowi Siwikowi, Radnemu Gminy
i Przewodniczącemu Komisji Edukacji Leszkowi
Woźnicy, Zasłużonemu dla Gminy Dębe Wielkie
Janu Majszykowi, Kombatantowi Stanisławowi
Jackiewiczowi, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Cygance Małgorzacie Wachowicz wraz nauczycielami
– za wsparcie Stowarzyszeniu Odra- Niemen,
Oddział Mazowsze z Prezesem Krzysztofem
Kamińskim na czele
– druhom Strażakom z OSP Dębe Wielkie za użyczenie sali multimedialnej

Anna Piotrkowicz
Dyrektor GOK Dębe Wielkie

grę i zabawę zachęcało do konwersacji w obcym
języku, a także do wymiany doświadczeń i wiedzy
międzykulturowej. Zostało ono przygotowane
we współpracy z Fundacją EBU i jej zagranicznymi gośćmi – przesympatyczną Leonie z Francji
i Rosenny z Wenezueli. Tutaj sporego wsparcia
w komunikacji udzieliła wolontariuszka Julita
Piotrkowicz.
Na wtorkowych spotkaniach w Klubie Seniora
również ostatnio tematem przewodnim były
ozdoby świąteczne – seniorki skrupulatnie malowały pisanki, robiły świąteczne wianki czy palmy
wielkanocne.
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WEEKEND NA OBCASACH

Na Dzień Kobiet tj. dokładnie 8 marca 2019 r.
Dębski GOK przygotował wspaniały i nietuzinkowy wieczór pt.” Pamięta MY o Osieckiej”.
Wystąpili wyjątkowi artyści Joanna Lewandowska i Paweł Stankiewicz oraz przybyła wyjątkowa
publiczność...Jak wspólnie stwierdziły na scenie:
zaproszona wokalistka Joanna Lewandowska
i organizator Dyrektor GOK Anna Piotrkowicz
– „tego dnia wiele dróg spotkało się w jednym
miejscu by wspólnie przeżyć coś pięknego, głębszego i wyjść zainspirowanym...”
Oto pierwsze biletowane przedsięwzięcie GOKu, sala wypełniona po brzegi – DZIĘKUJEMY
– za obecność, atmosferę i wsparcie finansowe,
dzięki któremu będziemy mogli coraz częściej
zapraszać do naszej gminy wyjątkowych artystów.
Na marginesie możemy dodać, że Joanna
Lewandowska i jej utwór „Czarne Konie” w ostatnim czasie zwyciężyły w głosowaniu na najlepszy
utwór Przeglądu Piosenki Aktorskiej w ogólnopolskim plebiscycie „40 piosenek na 40-lecie
Przeglądu Piosenki Aktorskiej”. Gratulujemy
Joasi i cieszymy się, że mogliśmy być częścią jej
trasy koncertowej.
Deszczowa sobota tylko trochę pokrzyżowała
zaproponowane aktywności. Otóż kilkuosobowa
grupa przy delikatnej mżawce z pogodą ducha
przemaszerowała symboliczny kawałek. To się
nazywa hart ducha. Po spacerze odbył się pokaz
samoobrony dla kobiet przygotowany przez
Mistrza Taekwondo Dawida Matwieja i Patryka
Matwieja. Z jednej strony fachowa wiedza i umiejętności z drugiej poprawa sprawności fizycznej.

Mamy nadzieję, że przybędzie zainteresowanych
powyższymi aktywnościami i niebawem uruchomimy kolejną sekcję czy kurs.
Finałowa niedziela to wiele atrakcji przygotowanych z lokalnymi przedsiębiorcami
i sympatykami dębskiej kultury: metamorfozy fryzurowe z ASZE i makijażowe z LaVie A’la
MakeUp Alicją Górecką i Mary Kay z Aldoną
Zawadzką, strefa wiedzy z komputerowym
skanowanie cery i analizatorem wagi ciała ze
Specjalistką Renatą Ługowską, warsztaty biżuterii - metaloplastyka, makrama, a także florystyka
z Michałem czy strefa kawiarni i pogaduszek,
oraz strefa Nowość - PIERWSZA Wymiana Ciuchów /przynieś coś i wymień się/i tutaj wspaniała
współpraca wzajemna kobiet, czego efektem
były super stylizacje.

NIEDZIELA
Z ANDERSENEM
Dawno, dawno temu,a może nie tak dawno…,
za rzeką o nazwie Mienia, za pewnym dębowym
lasem i starym dębem „Wiarusem” w dzierży
Dębe Wielkie mieszkała mała dziewczynka
o imieniu Calineczka… była ona pięknej urody…
Bajki to coś ponadczasowego, każdy lubi oddać
się w beztroski i z happy endem świat marzeń,
do tego jeszcze nuta plastycznej wyobraźni…
i tak oto powstała nasza dębska Calineczka.
W niedzielne popołudnie 17 marca 2019 r.
GOK Dębe Wielkie przygotował nie lada gratkę
kulturalną dla miłośników sztuki teatralnej,
plastycznej i muzycznej. Na początku spotkania została wystawiona sztuka sekcji teatralnej
GOK pod wodzą instruktorki Uli Brzost pt.”Calineczka”. Następnie został roztryśnięty konkurs
plastyczny na „Dębską Calineczkę”. Napłynęło
60 prac, wybór był bardzo trudny. Oto wyniki wg
kategorii:
Kategoria przedszkole i zerówka
1. Zuzanna Galas
2. Natalia Taciak
3. Oliwia Piekut
Wyróżnienie – Miłosz Kąkol
Kategoria klasy 1-3 SP

1. Zuzanna Kąkol
2. Zuzanna Lesińska
3. Zuzanna Stoś
Wyróżnienie – Aleksander Podgórski
Kategoria klasy 4-6
1. Julia Bachleda
2. Maja Szopa
3. Oliwia Kąkol
Kategoria OPEN:
1. Sylwia Suchocka
2. Izabela Więsik
3. Weronika Luba
Wyróżnienie: Maciej Jagliński, Dorota Górska
Zwycięscy otrzymali z rąk dyrektor GOK Anny
Piotrkowicz pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Kolejnym punktem programu był występ sekcji wokalnej pod dyrekcją Basi Majewskiej oraz
występ gitarzystów sekcji prowadzonej przez
Radka Laskowskiego. Po występach naszych
początkujących artystów GOK nastąpił bajkowy
pokaz mody. Na scenie zrobiło się barwnie, a to
za sprawą licznie przybyłych dzieciaczków przebranych za postacie z ulubionych bajek.
Bardzo dziękujemy za to piękne, słoneczne
i baśniowe popołudnie ….
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KULTURA
Nasi GOK-owi artyści powitali wiosnę łącząc twórczość plastyczną ze świetną zabawą.
Na „Zabawach plastycznych” nasi najmłodsi uczestnicy malowali czym-popadnie-byle-nie-pędzlem,
puszczali bańki mydlane, które następnie ilustrowali oraz zaczęli tworzyć wielką pracę plastyczną, w
której punktem wyjścia były obrysy sylwetek baniek
na kartonach.
Trochę starsza grupka, na „Przygodzie z ilustracją” zajęła się projektem własnej „Księgi Smoków”.
Postarzaliśmy papier, aby strony księgi wyglądały artystycznie, stworzyliśmy wizerunki i opisy różnych
gatunków smoków, a na koniec wykonaliśmy ich przestrzenne modele z gliny samoutwardzalnej.
Z kolei na „Ilustracjach i projektach graficznych” projektowaliśmy postacie do gier komputerowych, a
następnie spróbowaliśmy swoich sił w projekcie przestrzennym, tworząc zwierzątka i stworki metodą
filcowania na sucho.
Uczestnicy „Rysunku i malarstwa” skupili się na doskonaleniu swoich umiejętności rysowania człowieka
z natury, a następnie czekała ich niespodzianka - okazało się, że sami przynieśli obiekty na martwą
naturę. Wzorem Vincenta van Gogha, tworzą obrazy przedstawiające ich własne buty.
Dodatkowo od początku roku na życzenie uczestników sekcji Ilustracje i projekty graficzne oraz Malarstwo i rysunek, półgodzinną przerwę między zajęciami poświęcaliśmy na poznawanie historii sztuki. Te
mini wykłady przybliżały najważniejsze informacje oraz ciekawostki dotyczące kolejnych epok, styli,
artystów i ich dzieł. Dzięki temu młodzi Artyści z naszej gminy wyrastają nie tylko na zdolnych twórców
ale i świadomych odbiorców sztuki.

Na zajęciach z angielskiego dzieci poprzez zabawę
poznawały słownictwo i proste zwroty związane
ze zwierzętami, kolorami, porami roku, pogodą,
miastem i budynkami znajdującymi się w mieście i na wsi. Poprzez zabawy typu quessing games
utrwalały poznane słownictwo. Każdy miał możliwość wcielić się w rolę piekarza, weterynarze,
bibliotekarza czy lekarza.
Dzieci biorąc udział w zajęciach plastyczno-technicznych utrwaliły sobie słownictwo projektując park dla zwierząt, grę memory oraz domino dotyczące
pogody. Projektowały również miasta, układały puzzle z zawodami, tworzyły swój wymarzony dom.
Różnorodność wykonywanych zadań pozwoliła na lepsze zapamiętywanie angielskiego słownictwa
i zwrotów.
W marcu zaczęła działać nowa grupa, która powstała z
myślą o najmłodszych gitarzystach. Małym muzykom nie
brakuje zapału i chęci do ćwiczeń. Uczymy się podstawowych akordów oraz gramy pierwsze melodie rozwijając
przy tym swoją muzykalność.
Starsze grupy pracowały nad kolejnymi utworami, które
przygotowywaliśmy na występ naszej sekcji podczas
„Niedzieli z Andersenem”, gdzie połączyliśmy siły z sekcją wokalną. Uczniowie mieli też okazję zaprezentować
swoje zdolności grając solowo. Pierwsze doświadczenia
sceniczne zaliczamy do
udanych i już rozpoczynamy pracę nad poszerzeniem repertuaru, aby w przyszłości móc znowu zaprezentować się przed publicznością
W marcu Transformersi zbudowali dzielnie 4
modele z lego, które należało odpowiednio zaprogramować na tabletach.
W module Animacja dzieci budowały pierwszy na
świecie model lego, w którym taśma na lotnisku
przesuwała bagaże, a wykrywacz RTG wykrywał niebezpieczne materiały w walizkach pasażerów. Jeśli
w walizce była bomba - włączał się alarm. Nagrywaliśmy również filmik z dołączonym efektem FX, który
pomógł nam zobrazować wybuch walizki.
W module Survival dzieci nauczyły się nadawać
sygnał SOS alfabetem Morse’a z własnoręcznie zbudowanego nadajnika. Można też było nadać
alfabetem Morse’a przez morza i przez oceany swoje imię i pozdrowienia z Dębego Wielkiego. Dodatkowo na Survivalu uczyliśmy się alfabetu NATO czyli Alfa / Beta / Charlie.
W module Robotyka każdy mógł wybrać sobie mechanizm robota a po 30 minutach trudów budowania zrobiliśmy ligę walczących. Była więc ‚ślepa furia’, która machała łańcuchem; ‚wredny bejsbolista’,
który machał kijem; ‚kosmiczny robal’, który wiercił dziury w brzuchu i wywracał roboty, a także
‚pijany dentysta’; który chciał koniecznie komuś wyrwać zdrowego zęba, no i ‚jednoręki drwal’, który
wjeżdżał w zadymkę wojenną z uśmiechem na twarzy.
W module Wynalazki zbudowaliśmy na ostatnich marcowych zajęciach robota kuchennego i wczuliśmy się w rolę przedsiębiorców. Dzieci miały za zadanie otworzyć naleśnikarnię w Międzyzdrojach
i zarobić jak najwięcej pieniędzy miksując ciasto naleśnikowe i sprzedając gotowe naleśniki z lego.
Dzieci wybrały walutę dolara a sensor ruchu liczył ile naleśników zostało sprzedanych w ciągu jednego dnia.
A do tego Pan instruktor nagrał piosenkę, z której nauczyliśmy się przepisu na naleśniki.
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SEKCJE GOK
Wiele działo się w czasie marcowych zajęć robotyki!
Pracujemy aktualnie z klockami LEGO WeDo 2.0.
- te, z pozoru mniej skomplikowane, robotyczne
zestawy dają naprawdę wiele możliwości młodym
konstruktorom, przy okazji poszerzając ich wiedzę
na tematy związane z biologią, astronomią, ekonomią, czy ochroną środowiska.
W ciągu kilku ostatnich zajęć uczestnicy kursu:
- budowali kosmiczne pojazdy mające za zadanie przygotować teren pod budowę bazy badawczej
na księżycu, - wcielali się w rolę przedstawicieli firm zajmujących się innowacyjnymi technologiami.
Ich zadanie polegało na wymyśleniu, zbudowaniu, zaprogramowaniu oraz zaprezentowaniu działającego robota o wyjątkowej specyfikacji - ratowali przyrodę przed ekologiczną katastrofą poprzez
wybudowanie unowocześnionych pojazdów służących do recyklingu odpadów. - doskonalili swoje
umiejętności pilotażowych sterując dronem wyposażonym w strzelające działka.
Ostatnio na zajęciach programowanie Minecraft polecieliśmy do
Egiptu, by odnaleźć stary, zaginiony skarbiec; tworzyliśmy pętle
odtwarzające postacie jedną po drugiej po określonym czasie.
Kolejne zajęcia upłynęły na wspólnym tworzeniu osady z westernu.
Polecieliśmy również na Marsa, by naprawić uszkodzoną przez burzę
piaskową bazę. Do jej naprawy użyliśmy robotów, a potem wezwaliśmy przyjaciół informując, że baza już jest bezpieczna. Utrwaliliśmy
poznane wcześniej komendy oraz wprowadziliśmy nowe, które
wzbogaciły naszą wiedzę w dziedzinie programowania jak i nasz
zasób słownictwa w języku angielskim.

Marzec dla grupy teatralnej działającej przy GOK
w Dębem Wielkim okazał
się miesiącem pełnym wyzwań i nowych
doświadczeń. Otóż po pierwsze młodzi aktorzy
pilnie pracowali nad spektaklem „Calineczka”.
Dla wielu z nich był to pierwszy występ na scenie
przed tak dużą publicznością. Efekty pracy młodych aktorów podziwiać można było 17 marca
podczas niedzieli z Andersenem. Oczywiście
spektakl nagrodzono gromkimi brawami. Dzieci
otrzymały też w nagrodę drobne upominki od
dyrektor GOK – Anny Piotrkowicz. Podsumowując „pierwsze koty za płoty”.

Wraz z początkiem marca grupa
wokalna z Gminnego Ośrodka
Kultury przygotowywała się do
swojego pierwszego występu,
który odbył się niedzielę siedemnastego marca.
Wspólnie przygotowaliśmy i zaśpiewaliśmy
piosenki o różnym charakterze. Zaczęliśmy na

Po drugie wiadomo, że nic tak nie uskrzydla jak
sukcesy. Tym samym udana premiera zdopingowała członków grupy do dalszych działań.
I tak, już 18 marca aktorzy rozpoczęli pracę
nad kolejnym spektaklem. Demokratycznie
ustalili iż, będzie to „Kopciuszek”. Ponadto na
ostatnich zajęciach dzieci same stworzyły scenariusz etiudy teatralnej opartej na powszechnie
znanych rymowankach dla najmłodszych.
Początkowo błahe wyliczanki z kanonu zabaw
dziecięcych, krążyć miały wokół „radości
i lęków” najmłodszych. Ostatecznie okazało
się, że etiuda wymyślona przez dzieci pokazuje
w krzywym zwierciadle świat kłamstw człowieka
uzależnionego. Etiuda ma mocną wymowę profilaktyczną. Obydwa spektakle obejrzeć będzie
można w czerwcu. A jeśli ktoś chciałby dołączyć
do aktorskich działań i spróbować swoich sił na
scenie, serdecznie zapraszamy.
Zajęcia teatralne odbywają się w poniedziałki
w godz. 17.00 – 18.30.

ludowo śpiewając piosenki w folklorystycznym stylu, a następnie zabraliśmy słuchaczy w
muzyczną podróż przez inne znane mniej lub
bardziej piosenki. Na naszym występie mieliśmy
okazję pierwszy raz występować z grupą gitarową i wspólnie wykonaliśmy dwa finałowe
utwory. Od nowego semestru ruszył podział na
grupę młodszą (do 3 klasy szkoły podstawowej) i starszą (powyżej 4 klasy ). Na zajęciach
ćwiczymy dykcję, oddech i prawidłowe wydobywanie dźwięku, przy okazji świetnie się bawiąc.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na
rozśpiewane muzyczne czwartki w GOK-u.

Instruktorzy sekcji GOK w Dębem Wielkim

SPORT

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W tym roku dębski GOSiR zorganizował szereg aktywności w ramach akcji „Nie daj się
nudzie w ferie” W dniach 9-10 lutego 2019 roku
rozegrana została kolejna edycja Turnieju Piłki
Nożnej dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja
zawodów była też pierwszą, w ramach której do
udziału uprawieni byli gracze z poza gminy Dębe
Wielkie. Mimo trwającej ostatnie dni zimowej
przerwy szkolnej chętnych do gry nie brakowało.
Rozgrywki zostały podzielone na dwa dni a amatorzy piłkarskich zmagań rywalizowali w pięciu
kategoriach. Walczyć było o co, bo na zwycięzców
w każdej z kategorii czekały medale i puchary
ufundowane z kasy Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Część nagród zakupionych została
także ze środków sponsora: Studium Języków
Obcych z Mińska Mazowieckiego.
„Za sterami turnieju” zasiadł Dyrektor GOSiR
Rafał Wtulich. Patronat nad imprezą tradycyjnie objął wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski. W najmłodszej kategorii tryumfowali gospodarze KS Jedenastka. Wśród graczy
urodzonych w latach: 2008-2009 po złoto sięgnęli również zawodnicy reprezentujący dębską
„Jedenastkę”. W sobotę, jako ostatni na piłkarski parkiet wyszli uczniowie podstawówek
na codzień uczęszczający do kl. V-VI. Najlepsi
okazali się piłkarze KS Tęcza Stanisławów, którzy
o włos w walce o złoto wyprzedzili zawodników

DĘBSKA GALA SPORTU 2019
Podsumowanie sportowych dokonań 2018
roku w naszej gminie miało miejsce w niedzielę
17 lutego 2019 w dębskiej hali sportowej. Punktualnie o godz. 14:00 wystartowała Dębska
Gala Sportu 2019, której gospodarzem po raz
kolejny był GOSiR Dębe Wielkie. Partnerowała
temu wydarzeniu Akademia Sztuk Walki. Uroczystość prowadzili: Wiktoria Filipiak oraz
Sebastian Gańko. To kolejna cykliczna impreza,
która na stałe weszła do harmonogramu ważnych uroczystości w naszej gminie. Podczas tego
sportowego wydarzenia poznaliśmy najlepszych
sportowców, drużyny, trenera oraz nauczyciela
WF-u ubiegłego roku. Na gali pojawili się znakomici sportowcy, sponsorzy, trenerzy, działacze,
nauczyciele, samorządowcy, włodarze, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło
także sympatyków i lokalnych mieszkańców.
Jednym słowem hala wypełniona była po brzegi.
Nad przyznaniem nagród w poszczególnych
kategoriach obradowała kapituła konkursowa
w składzie: Kzysztof Kalinowski, Leszek Woźnica,
Bożena Kuszpit, Mariusz Kacperkiewicz , Karol
Chróścik , Małgorzata Borucka, Marcin Grabarczyk oraz Rafał Wtulich. To właśnie im przypadło
nie lada trudne wyzwanie, wyłonić najlepszych!
Tegoroczna gala rozpoczęła się krótkimi przemo-

S.P. Górki. W sobotę organizatorzy pamiątkową
statuetką nagrodzili najmłodszego zawodnika turnieju, 7-letniego Macieja Wileńskiego,
reprezentującego barwy Jutrzenki Cegłów.
W niedzielę zaś także nie zabrakło emocji, jako
pierwsi na piłkarski parkiet wyszli zawodnicy
z roczników 2003-2005. W tej kategorii nie do
zatrzymania byli gracze FC Kotunia, którzy pewnie sięgnęli po puchar za pierwsze miejsce. Kilka
minut po godz. 12:00 do udziału w rozgrywkach
dołączyli gracze urodzeni po 1999 roku. Tutaj
obyło się bez niespodzianek, po raz kolejny
zawodnicy MBM, pokazali, że to oni rozdają
karty i bez większych przeszkód zajęli pierwszą
lokatę. Trofea zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich.
Podsumowując: w dwudniowej rywalizacji
wzięło udział 25 zespół z różnych strona naszego
powiatu. Blisko 200 zawodników zdecydowało się
aktywnie spędzić ostatni weekend ferii i odwiedzić gościnne progi gminy Dębe Wielkie.
Tych niepocieszonych, żądnych rewanżu informujemy, że na przemyślenie, opracowanie nowej
taktyki i szlifowanie piłkarskich umiejętności jest
trochę czasu. Kolejne piłkarskie zmagania do najmłodszych planowane są na 20 września 2019,
tym razem na boisku w Cygance. Do udziału
w których już teraz serdecznie zapraszamy.

wami, jej pomysłodawców – wójta gminy Dębe
Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego oraz dyrektora
GOSiRu Rafała Wtulicha, gospodarza tegorocznej gali. Program artystyczny wzbogaciły pokazy
gimnastyczne, taneczne oraz wokalne stowarzyszeń i gminnych szkół podstawowych.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i samych
sukcesów sportowych w 2019 roku.
WYNIKI DĘBSKIEJ GALI SPORTU 2019:
Najlepsza Drużyna w kat. dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-VI:
1. Drużyna chłopców w Tenisie Stołowym (S.P
Cyganka)
2. Drużyna chłopców w Piłkę Ręczną (S.P. Dębe
Wielkie)
3. Drużyna chłopców w Siatkówkę (S.P. Dębe
Wielkie)
Najlepszy Sportowiec w kat. dzieci ze Szkół
Podstawowych z kl. I-VI:
1. Piotr Reda (S.P. Ruda)
2. Małgorzata Kwasiborska (S.P. Ruda)
3. Adrian Banach (S.P. Górki)
Najlepsza Drużyna w kat. Młodzież ze Szkół
Podstawowych z kl. VII-VIII oraz Oddziałów
Gimnazjalnych:
1. Drużyna chłopców w siatkówkę (S.P. Dębe Wielkie)

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBEM WIELKIM

24-osobowa reprezentacja szkoły udała się
na Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Indywidualnym i Sztafetowym. Wydarzenie odbyło się
5 marca na pływalni w Mińsku Mazowieckim.
Michalina i Szymon Woźnica stanęli na podium.
25 marca w Skórcu odbyły się zawody sportowe w tenisa stołowego regionu siedleckiego.
W zawodach wzięło udział 15 szkół z 7 powiatów. Powiat miński reprezentowały 2 szkoły,
z Żakowa i Dębe Wielkie. Nasza drużyna w składzie: Krzysztof Bątruk, Piotr Kanclerz i Oliwier
Makowski zajęła I miejsce w powiecie mińskim
i zakwalifikowała się do rozgrywek regionalnych.
W Skórcu nasi tenisiści zmierzyli się z bardzo
trudną grupą. Wyszliśmy z niej na drugim miej-

scu i w walce ćwierćfinałowej chłopcy ukończyli
zawody na bardzo dobrej 6 pozycji. Był to dla
nas bardzo dobry występ i jesteśmy zadowoleni z 6 miejsca w regionie siedleckim. Zabrakło
nam tak niewiele do rundy półfinałowej, ale i tak
chłopaki dali z siebie wszystko. Zespoły, które
liczyły się w czołówce zawodów są prowadzone
przez kluby pozaszkolne, a nasze treningi ograniczają się tylko do 2 godzin tygodniowo w ramach
SKS-ów, prowadzonych po zajęciach szkolnych.
Wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych zawodach sportowych.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CYGANCE
Z inicjatywy Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego i Dyrektora Gminnego

Klasyfikację generalną turnieju:
I. Dzieci ze S.P. z kl. I-II (rocznik 2010-2012)
1. KS Jedenastka A
2. Jutrzenka Cegłów A
3. Tęcza Stanisławów
4. KS Jedenastka B
najmłodszy zawodnik: 27/03/2012- Maciej Wileński (
Jutrzenka Cegłów)
II. Dzieci ze S.P. z kl. III-IV (rocznik 2008-2009)
1. KS Jedenastka
2. Jutrzenka Cegłów A
3. Tęcza Stanisławów
4. Jutrzenka Cegłów B
III. Dzieci ze S.P. z kl. V-VI ( roczniki 2006-2007)
1. Tęcza Stanisławów A
2. SP Górki
3. Tęcza Stanisławów B
4. „Gramy dla Marzenki”

2. Drużyna dziewcząt w koszykówkę (S.P. Dębe Wielkie)
3. Drużyna chłopców w piłkę nożną (S.P. Dębe Wielkie)
Najlepszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego:
Marcin Sokołowski (S.P. Cyganka)
Najlepszy Sportowiec w kat. OPEN Dzieci do 14 lat:
1. Roksana Naumiuk
2. Kornelia Naumiuk
3. Aleksandra Piotrkowicz (ASW Dębe Wielkie)
Najlepsza Drużyna w kat. OPEN młodzieżowiec 14-21 r.ż:
Grupa taneczna „Quatro” Flash Junior
Najlepszy Sportowiec w kat. OPEN

Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafała Wtulicha 17
lutego 2019 r. odbyła się Dębska Gala Sportu
2019. Uroczystość miała elegancką oprawę, zaś
w świetle jupiterów wręczono nagrody Sportowcom – Uczniom i Nauczycielom, którzy w 2018
roku sięgnęli po najwyższe sportowe trofea:
• Nagroda dla Marcina Sokołowskiego Najlepszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego,
• Nagroda I stopnia dla Drużyny Chłopców
w tenisa stołowego – dla Najlepszej Drużyny
w kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-VI,
• Nagroda III stopnia dla Drużyny Chłopców
w piłkę nożną – dla Najlepszej Drużyny
w kategorii Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII
i Oddziały Gimnazjalne,
• Nominacja dla Najlepszego Sportowca

IV. Młodzież ze S.P. kl. VII-VIII oraz Oddziałów Gimnazjum
1. FC Kotuń
2. FC Po Nalewce
3. Szkoła Tańca
4. S.P. Wiśniew
5. S.P. Górki
najlepszy bramkarz: Albert Mielcarz
V. Młodzież ze Szkół Średnich (rocznik 1999
i młodsi)
1. MBM
2. Faceci w Czerni
3. Radek Koks
4. Dziki z Afryki
5. Jednostrzałowcy
6. Dobre Chłopaki
7. El Dorado
8. Start Team
najlepszy zawodnik: Bartek Woś (MBM)
najlepszy bramkarz: Radosław Kostecki (RadekKoks)

młodzieżowiec 14-21 r.ż:
1. Norbert Świerczyński (RiceFighter GOSiR Dębe Wielkie)
2. Katarzyna Mazurowska
3. Jakub Soszka
Najlepsza Drużyna w kat. OPEN
Senior +21 lat:
Drużyna Zumba
Najlepszy Sportowiec w kat. OPEN
Senior +21lat:
1. Dawid Matwiej (ASW Dębe
Wielkie)
2. Mariola Paprocka (RiceFighter
GOSiR Dębe Wielkie)
3. Katarzyna Steczek (ASW Dębe
Wielkie)
Najlepszy Trener: Sebastian Książek
Za pomoc przy organizacji imprezy dziękujemy:
ASW w osobie Moniki Matwiej, niezawodnym
prowadzącym Sebastianowi oraz Wiktorii, Stowarzyszeniom oraz szkołom podstawowym
z terenu gminy Dębe Wielkie, których pokazy
wzbogaciły program tegorocznej imprezy, Studium Języków Obcych za wsparcie podczas
organizacji gali.

w kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-VI
dla Szymona Ostrowskiego.
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE
17 lutego 2019 r. odbyła się Dębska Gala Sportu,
która jak co roku wyłoniła talenty sportowe
z terenu gminy Dębe Wielkie. Uczniowie z naszej
szkoły byli nominowani w kategoriach: najlepszy sportowiec, najlepsza drużyna. Osiągnięcia
sportowe wszystkich nominowanych oceniała
specjalnie powołana Kapituła. Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk Wójta Gminy pana Krzysztofa
Kalinowskiego oraz Dyrektora GOSIR pana Rafała
Wtulicha.Piotr Reda otrzymał nagrodę I- go
stopnia i uzyskał tytuł Najlepszego Sportowca,
Małgorzata Kwasiborska zdobyła nagrodę II- go
stopnia w tej samej kategorii.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / KWIECIEŃ 2019

11

Z ŻYCIA SZKÓŁ

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ JEDENASTKA CUP PIŁKA JEST KOBIETĄ

23 lutego 2019 w Hali Sportowej w Dębem Wielkim
rozegrany został Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Jedenastka CUP dedykowany dla zawodników z roczników 2010 i młodszych. Te piłkarskie wydarzenie
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Sport4
Kids przy wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Koordynatorem zawodów
był Rafał Błażejewski. Do wspólnej zabawy przystąpiło 10 drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach.
W tegorocznej edycji udział wzięli między innymi:
Bereza Brześć (Białoruś), Widam Kobryń (Białoruś),
dwie drużyny Warszawskiej Polonii, Naprzód Skórzec,
Tygrysiątka z Huty Mińskiej, zaprzyjaźniona drużyna
z Stanisławowa oraz oczywiście gospodarze - KS Jedenastka Dębe Wielkie.
Po zakończonych rozgrywkach każdy z uczestników
piłkarskich zmagań otrzymał pamiątkowy medal.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały

puchary.
Organizatorzy przyznali także kilka
wyróżnień indywidualnych, pamiątkową
statuetkę otrzymał najlepszy strzelec
sobotniego turnieju, którym został Patryk
Królikowski, reprezentujący barwy dębskiej „Jedenastki”. Pierwsze dwa miejsca
na podium zajęli adepci warszawskiej Polonii, brąz zaś wywalczyli gospodarze turnieju
- piłkarze „Jedenastki”.
Szczęśliwcom trofea wręczali: Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich. Medale i puchary
zakupione zostały ze środków Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.

Wyniki turnieju:
1. Polonia Warszawa I
2. Polonia Warszawa II
3. Jedenastka Dębe Wielkie
4. AP GIGANT SMILE
5. Bereza Brześć (Białoruś)
6. Widam Kobryń (Białoruś)
7. Tęcza Stanisławów
8. Naprzód Skórzec
9. Olimp Stok Lacki
10. Tygrysiątka Huta Mińska
Zachęcamy do udziału w kolejnych aktywnościach,
organizowanych na terenie gminy Dębe Wielkie.

Ci, którzy myślą, że piłka nożna to sport
zarezerwowany głównie dla mężczyzn, są
w błędzie. Nic bardziej mylnego, udowodniły to zawodniczki, które wzięły udział
w pierwszym halowym turnieju piłki nożnej pod znamienitym tytułem „Piłka Jest
Kobietą”. Organizatorem zawodów była
Fundacja o tejże samej nazwie. Impreza
zorganizowana została przy wsparciu
dębskiego GOSiR-u, który udostępnił piłkarkom hale sportową. W walce o medale
i puchary udział wzięły drużyny: AZS PSW
Biała Juniorki Młodsze, Tygrys Huta Mińska, FC WAW Guns, FC WAW Rose, Diamonds
Warszawa.
Po niespełna 3 godzinach gry wszystko było już
jasne. Na najwyższym stopniu podium stanęły
zawodniczki Tygrysa, drugie miejsce wywalczyły
adeptki Warszawskich Diamentów a puchar za trzecie miejsce z dumą wznosiły piłkarki FC Guns.

AKADEMIA SZTUK WALKI
Arkadiusz Gutaszewski Naprawa elektroniki pojazdowej, Tomasz Siporski Mechanika pojazdowa.
Ogromne podziękowania za pomoc przy organizacji należą się następującym osobom: Maria
Chachlińska, Krzysztof Chachliński, Mirosław
Ługowski, Mariusz Steczek, Ewa Ołdak, Paulina
Dudzińska, Katarzyna Steczek, Natalia Steczek,
Maciej Gańko, Krzysztof Steczek.
TAEKWON-DO MASTER CUP OLEŚNICA

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE
O tym, że w gminie Dębe Wielkie miłośników
piłkarskich zmagań nie brakuje nikogo przekonywać nie trzeba. 10 marca 2019 rozegrana została
kolejna już edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie. Kolejny rok
z rzędu za organizację zawodów odpowiedzialny
był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim. Koordynatorem turnieju był dyrektor
GOSiR Rafał Wtulich. Mimo iście wiosennych
widoków za oknem w tegorocznej edycji udział
wzięło 8 drużyn reprezentujących różne części
naszej gminy. Choć ducha rywalizacji i sportowego zacięcia nie brakowało, turniej przebiegł
w przyjaznej atmosferze.
W tym roku tuż za podium wylądowała drużyna
reprezentująca barwy dębskiego Samorządu
grająca pod nazwą „Samorząd i Przyjaciele”,
brąz w sobotnim turnieju wywalczyli zawodnicy
prowadzeni przez Patryka Karpińskiego grający
pod enigmatyczną nazwą: „Przepite Talenty”.
Na drugiej lokacie uplasowali się zawodnicy
z teamu: „RadekKoks” z kapitanem Radkiem
Kosteckim. W tym roku bezkonkurencyjni okazali się gracze dębskiego Płomienia, grający
pod zmyślną nazwą „Pikum Pakum” dyrygowani
przez Mateusza Wojdę. To oni w geście tryumfu
wznieśli puchar za pierwsze miejsce. Organizatorzy przyznali też szereg nagród indywidualnych
oraz rzeczowych. Najmłodszym zawodnikiem
grającym w niedzielnym turnieju został szesnastoletni Piotr Kanclerz (z ekipy Dzieciaków).
Zaszczytne miano najbardziej doświadczonego zawodnika zawodów przypadło Sławkowi
Niemczakowi (drużyna BOÑO), który udowodnił młodszym kolegom, że wiek to tylko liczba
i żadne przeciwności mu nie zagrożą.
Najlepszym bramkarzem został Radek Kostecki
(kapitan RadekKoks, zaś najlepszym strzelcem
Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta
Gminy Dębe Wielkie został Kacper Cacko (RadekKoks).
Marcin Świstak (Pikum Pakum) został najbar-

XI MISTRZOSTWA POWIATU
MIŃSKIEGO TAEKWON-DO ITF

dziej wartościowym zawodnikiem tegorocznego
turnieju.
W tym roku pamiątkowe tablice z podziękowaniami trafiły do osób od wielu lat zaangażowanych
w organizację turnieju. Wyrazy podziękowania
powędrowały do: Mieczysława Popisa, Stefana
Siporskiego, Jana Książka oraz Henryka Smugi.
Medale, puchary oraz statuetki ufundowane
z kasy gminnego GOSiR-u zwycięzcom wręczali:
wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski
oraz dyrektor GOSiR Rafał Wtulich. Podziękowania przy organizacji tegorocznej edycji
turnieju należą się:
-Druhom OSP, którzy bacznie czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.
-Paniom, ze stowarzyszenia Wrzosowianki, które
zadbały o pełne brzuchy naszych zawodników.
-Przedstawicielom Studium Języków Obcych
z Mińska Mazowieckiego, którzy sfinansowali
zakup nagród rzeczowych dla zawodników.
Wszystkim graczom dziękujemy za udział w rozgrywkach. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Żądnych rewanżu zapraszamy do udziału
w letniej edycji Pucharu Wójta w Piłkę Nożną a ta
planowana jest na sierpień 2019.
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Wyniki niedzielnego turnieju:
1 Miejsce Tygrys
2 Miejsce Diamonds
3 Miejsce FC Guns
4 Miejsce AZS PSW
5 Miejsce FC Rose

16 marca 2019r. w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbyły się XI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego Taekwon-do ITF, Mistrzostwa Makroregionu – punktowane jako
eliminacje do Mistrzostw Polski. Na dębskiej hali stawiło się ponad 120 zawodników z 13 klubów z całego
Mazowsza:
1. Akademia Sztuk Walki Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki – Trener Dawid Matwiej
2. Akademia Sztuk Walki Stara Niedziałka – Instruktor
Damian Walas
3. Akademia Sztuk Walki Marianka – Instruktor Patryk
Matwiej
4. Walhalla Fight Club – Trener Kamil Chłopik
5. Martial Sports Wesoła – Instruktor Diana Skuibida
6. Be Fit Taekwon-do Team – Instruktor Magdalena
Kozłowska, Karolina Rzączyńska
7. Martial Arts Wyszomierski Team – Trener Grzegorz
Wyszomierski i Arkadiusz Sowiński
8. Tang Soo Do „Ronin” Tęcza Stanisławów – Trener
Jacek Kesler, Adrian Laskowski, Martyna Woch
9. Mazowieckie Centrum Tang Soo Do Góra Kalwaria –
Trener Tomasz Nowicki
10. Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – Trener Michał
Majewski
11. Szkoła Sztuk Walki „Yong” UKS Brzóze – Instruktor
Joanna Mazurowska
12. Karate TYGA – Trener Tomasz Wysocki
Adepci sztuk walki konkurowali ze sobą w konkurencjach technicznych: układy/ kata, techniki specjalne
ap i yop chagi (kopnięcie z wyskoku w górę/ w dal),
sprawnościowych dla najmłodszych: soft-kick (walka
na piankowe miecze), szybkościówce (kopnięcia
w tarczę na czas) oraz w walkach semi i light-contact.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali nagrodzeni
wyjątkowymi pucharami, a na pozostałych czekały tzw.
medale pocieszenia. Dodatkowo dla zwycięzcy konkurencji były przewidziane nagrody rzeczowe.
Dziękujemy Patronom i sponsorom turnieju: GOSIR
Dębe Wielkie, Starostwo Powiatowe, Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, MOSIR Mińsk Mazowiecki,
Studium Języków Obcych, Invest Michel, KOMA, TEO-NET, ZALA Sp. J. K. Laskowski, Apport, DAX COSMETIX,
Lewiatan Teresa i Andrzej Wieczorek, Delikatesy A&M,

23 marca 2019 r. w Oleśnicy miał miejsce międzynarodowy turniej Taekwon-do Master Cup
zorganizowany przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF. Akademię Sztuk Walki reprezentowało 13
zawodników z Trenerem Dawidem Matwiejem VI
dan na czele. Natomiast funkcję sędziego sprawował Mariusz Steczek. Zawody zgromadziły ponad 130
zawodników z kilkunastu krajów Europy. Warto zaznaczyć, że uprawnieni do startu byli zawodnicy dopiero
od 10 roku życia, pomijając konkurencje dzieci i młodzików.
Zawodnicy ASW zaprezentowali dobry poziom
wyszkolenia, a oto wyniki ich zmagań:
Igor Więsik trzykrotnie stawał na podium: 3 miejsce
w układach, 2 miejsce w walkach light-contact i 3 miejsce w technikach specjalnych. Bartosz Wachowicz,
po raz pierwszy na tak dużej imprezie, z łatwością
przeskoczył konkurencję i zdobył złoty medal w technikach specjalnych. Natalia Sikorska zajęła 2 miejsce
w walkach light-contact i 3 w technikach specjalnych.
Aleksandra Piotrkowicz w układach zajęła 3 lokatę,
a w walkach uplasowała się na najwyższym stopniu podium. Natalia Michalczyk przywiozła do domu
złoto za konkurencję układów i srebro za techniki specjalne. Kamila Chachlińska dorzuciła do puli medali
brąz za techniki specjalne, a Zuzanna Bigda srebro
za układy. Jakub Brodzik w układach otarł się o zwycięstwo i ostatecznie zajął 2 miejsce. Armik Badalyan
„wyskakał” trzecie miejsce w technikach specjalnych.
Paulina Dudzińska musiała uznać wyższość rywalki
z czarnym pasem i ostatecznie zajęła 2 miejsce w light
contact. Katarzyna Leszczyńska zakończyła turniej
z brązowym medalem za walki, a Katarzyna Steczek ze
srebrnym w tej samej kategorii. Nieco szczęścia zabrakło Izabeli Więsik, która trafiła na dużą konkurencję.
Natomiast, piękny przykład zawodnikom dał Trener
Dawid Matwiej, który wygrał konkurencję technik
specjalnych. Ostatecz nie ekipa Akademii Sztuk Walki
przywiozła 18 medali, w tym 4 złote, 7 srebrnych
i 7 brązowych. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
na treningi Taekwon-do ITF do Akademii Sztuk Walki.
TaeKwon!
Monika Matwiej
Akademia Sztuk Walki

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
Niedawno witaliśmy nowy rok szkolny a tu już
minęło pięć miesięcy nauki i przed nami drugie półrocze. Rozpoczęło się ono równie
ciekawie i interesująco jak pierwsze. Braliśmy
udział w wielu uroczystościach, spotkaniach
i konkursach. 22 stycznia w oddziale zerowym grupy ,,A’’ i „C”, odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek
to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka,
dlatego w tym szczególnym dniu maluchy również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach.
Przedszkolaki przygotowały dla nich przedstawienie pt.: ,,Czerwony Kapturek”, były też
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe
związane tematycznie z tym świętem. Oprócz
montażu słowno-muzycznego, szanowni goście
obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu
swoich wnucząt. Gościom towarzyszyły w trakcie spotkania radość, uśmiech na twarzy i łzy
wzruszenia. Po występie milusińskich, Babcie
i Dziadkowie otrzymali, upominki i dyplomy dla
Super Babci i Super Dziadka. Uściskom i całusom
nie było końca. 25 stycznia w sali mulitimedialnej OSP klasa Ib zaprosiła swoich Dziadków
i Babcie do „kina” i do „teatru”. Dzieci wystąpiły z przedstawieniem „Lornetki” oraz „Dzień
seniora” oraz zaprezentowały film nagrany specjalnie na tę okazję. Rodzice zadbali o pyszny
poczęstunek, po którym zaczęła się... dyskoteka
z Babcią i Dziadkiem oraz z maskotkami Kaczorem Donaldem, Tygryskiem i Olafem. Wszyscy
bawili się znakomicie, zwłaszcza też, że właśnie
tego dnia rozpoczynały się długo wyczekiwane
ferie zimowe. Dzieci z oddziałów zerowych
wzięły udział w przedsięwzięciu promującym
czytelnictwo wśród najmłodszych: „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”. Przedszkolaki
zapraszają do swoich domów misie o imionach
„Benek”, „Jurek” i „Lubiś”. Kiedy do domu przybędzie pluszowy gość zadaniem domowników
jest przeczytanie misiowi bajki lub opowiadania. Każdy miś ma ze sobą „bilecik”, który należy
wypełnić. Z pomocą rodziców dzieci wypisują
autora, tytuł oraz wykonują ilustrację do przeczytanej opowieści. Kiedy misie zagoszczą już
we wszystkich domach przedszkolaków, bileciki zostaną spięte w jeden album, który będzie
przewodnikiem dla najmłodszych, jakie książki
warto przeczytać. Przedszkolaki bardzo się przejęły powierzonym zadaniem i każde z dzieci
z niecierpliwością oczekuje pluszowego gościa.
1 marca w piątek uczniowie z klasy IVac mieli
możliwość doskonalenia umiejętności jazdy
na łyżwach na lodowisku Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Było
dużo dobrej zabawy, śmiechu i radości. Dzieci
z oddziałów przedszkolnych przez cały tydzień
realizowały pod okiem swoich wychowawczyń tematy związane z kosmosem. Poznawały

planety, gwiazdozbiory, konstruowały statki
kosmiczne, dzięki czemu stały się najprawdziwszymi badaczami kosmosu. Celem podjętych
działań było budowanie wśród dzieci wiedzy
o kosmosie, w szczególności o planetach, gwiazdach, pojazdach kosmicznych, wzbogacenie
słownika czynnego o pojęcia z nim związane
oraz stworzenie warunków do samodzielnego
poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie. W sali gromadziły
w „Kąciku kosmicznym” książki i ilustracje związane z tematyką „Kosmosu”. Korzystając ze
zgromadzonych pomocy, dzieliły się informacjami na temat kosmosu, opierając się na wiedzy
zawartej w książkach. Przedszkolaki przez cały
tydzień zgłębiały swoją wiedzę poprzez rozmaite formy plastyczne jak malowanie planet,
konstruowanie rakiet. Cały tydzień był bardzo
pasjonujący. Dzieci chętnie pracowały i co najważniejsze uczyły się poprzez zabawę i aktywne
działanie. To była fascynująca przygoda, która
pozwoliła dzieciom poznać świat niedostępny
dla nich na co dzień. Wzbudziła zainteresowanie wszechświatem i pozwoliła rozszerzyć
wiadomości. 14 lutego uczniowie z oddziału
0c świętowały Walentynki. Tego dnia w naszej
grupie dominował kolor czerwony, ale również
uśmiech, życzliwość oraz dobre słowo dla każdego. Wspólnie stworzyliśmy kącik czerwonych
serc, gdzie z radością przedszkolaki pozowały do
zdjęć. 14 marca świętowaliśmy w naszej szkole
Dzień Św. Patryka. Z tej okazji zorganizowany
został konkurs na pracę plastyczną oraz najciekawsze przebranie nawiązujące do kultury
irlandzkiej i symboli związanych z patronem
Irlandii. 21 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z opiekunami i wychowawcami
pojechały na wycieczkę do fabryki produkującej plastikowe naczynia i sztućce. Dzieci miały
okazję zobaczyć jak wygląda produkcja poszczególnych elementów naczyń, następnie zwiedzić
fabrykę i zobaczyć na własne oczy każdy etap
produkcji. Na końcu otrzymały drobne upominki
które zabrały do domu, gdzie na pewno znajdą
swoje miejsce i zastosowanie w kuchni. W imieniu dzieci i własnym pragniemy podziękować
firmie IPPL z Mińska Mazowieckiego za możliwość zwiedzenia fabryki i poznania procesu
produkcyjnego.
KONKURSY:
21 lutego w naszej szkole odbył się finał Gminnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego
„Matematyka jest wszędzie”. Nasi uczniowie
zajęli II i III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody. Dziękujemy sponsorom: panu Krzysztofowi Kalinowskiemu - Wójtowi Gminy Dębe
Wielkie, Komisji Oświaty Rady Gminy Dębe,
Fundacji mBanku i Radzie Rodziców. 22 lutego
w warszawskiej Szkole Podstawowej Nr 362 im. T.

Kotarbińskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca ogólnopolskie konkursy organizowane
pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty. Zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów oraz
Muzeum Niepodległości. Bardzo się cieszymy,
bo uczeń naszej szkoły, Wojciech Nowak odniósł
następujące sukcesy: I miejsce- XV Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem
Harcerstwa, II miejsce- XV Ogólnopolski Konkurs Literacki z okazji Roku Stanisława Moniuszki
i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Serdecznie
gratulujemy! Wiemy, że uczeń przygotowuje się
do kolejnych zmagań krasomówczych. „Grozi”,
że będzie następnym razem zapraszał do podróży
„ogórkiem” po Warszawie.
W czwartek 27 lutego odbył się etap szkolny
III Powiatowego Konkursu Matematycznego
„Mistrz Sudoku”. Konkurs był adresowany do
uczniów klas czwartych i wzięło w nim udział
19 osób. Celem konkursu było kształtowanie
umiejętności logicznego myślenia oraz popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci.
Pierwszy dzień wiosny zaczął się dla naszej świetlicy śpiewająco. Grupa dziewczynek zajęła
III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki
Kabaretowej i Teatralnej w kategorii klas I-IV.
Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr
4 w Mińsku Mazowieckim. Dziewczynki zaprezentowały utwór „Kłamczucha”. Jury oceniało
dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,
interpretację tekstu, ruch sceniczny i pomysłowość wykonania.
Od 8 do 10 marca odbył się finał Meet and Code
w Niemczech w miejscowości Walldorf, na który
zostało zaproszone Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Szkoła
z uśmiechem”. Nasze wydarzenie „Kodełkowo”
zostało wybrane do finału z ponad 700 innych
z całej Europy. Dwie nasze nauczycielki zwiedziły firmę SAP i uczestniczyły w interesujących

GMINNE PRZEDSZKOLE IM. „DĘBOWEJ KRAINY” W DĘBEM WIELKIM
14 lutego obchodziliśmy w przedszkolu Walentynki, a kilka dni później Światowy Dzień Kota (18
lutego). W tym dniu, przedszkolaki upodobniły się
do swoich czworonożnych przyjaciół, przebierając się za kota. W grupach „Mróweczki” i „Jeżyki”
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Kotki,
koty, kocury”. Prace konkursowe wykonane przez
najmłodszych przedszkolaków z pomocą rodziców zachwyciły całe Grono Pedagogiczne.
13 marca odbył się pokaz węży. Przedszkolaki
dowiedziały się dużo ciekawych rzeczy o rodzinie
węży, o ich potrzebach i środowisku w którym
żyją. Dzieci miały niepowtarzalną okazję, aby
dotknąć i pogłaskać te tak rzadko spotykane
w naszym klimacie, egzotyczne zwierzęta.
21 marca dzieci wzięły udział obrzędzie „pożegnania zimy - powitania wiosny”. Tradycyjnie

odbył się przemarsz z Marzanną w pobliżu przedszkola, po czym wszystkie grupy spotkały
się na placu zabaw, gdzie została pożegnana
zimowa panna . Dzieci skandowały hasła:
„żegnaj zimo – witaj wiosno” i śpiewały wiosenne piosenki na powitanie wiosny. Tego dnia

również odbyła się w przedszkolu wystawka
prac konkursowych pt. „Suknia Pani Wiosny”.
Dzieci i rodzice wykazali się dużym zaangażowaniem i inwencją twórczą w wykonaniu pracy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Już po raz drugi w Międzynarodowym Dniu
Teatru (27 marca) kadra pedagogiczna przygotowała niespodziankę
dla dzieci - przedstawienie na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Kaczka
Dziwaczka”. Niezwykłym przeżyciem
dla dzieci było ujrzeć „swoją Panią”
wcielającą się w jedną z postaci wiersza. Przedszkolakom przedstawienie
w wykonaniu nauczycieli bardzo się
spodobało czego dowodem były
gromkie brawa.

szkoleniach. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy wziąć udział w międzynarodowej imprezie
i poznać tylu wspaniałych ludzi. Bycie finalistą
Meet and Code to prawdziwy zaszczyt.
Już po raz trzeci reprezentanci naszej szkoły brali
udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Sulejówku. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze o tematyce
patriotycznej, dbając nie tylko o właściwą dykcję i poprawność językową, ale także o stosowny
strój. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz atrakcyjne upominki. Konkurs
ten dostarczył dzieciom ogrom pozytywnych
wrażeń, dzięki czemu w dobrych humorach
wrócili do domu. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną
współpracę!
21 marca 16 uczniów III klas Gimnazjum
i 3 uczniów z klas IV-VI wywalczyło zwycięstwo
w XIII Powiatowym Konkursie Piosenki Teatralnej i Kabaretowej w Mińsku Mazowieckim.
Uczniowie występowali jako zespół „Panna
Krysia”. Śpiewali dwie piosenki. Za piosenkę
„Jesteśmy na wczasach” zdobyli pierwsze miejsce, a za piosenkę „Na opolskim rynku” trzecie
miejsce. Gratulujemy uczniom sukcesu.
Z okazji zbliżających się Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim naszym sympatykom
życzymy Wesołego Alleluja!!!

Julita Winiarek-Cyran
Nauczyciel w SP w Dębem Wielkim

Do wielu ciekawych imprez jakie miały miejsce
w naszym przedszkolu, należą również comiesięczne koncerty muzyki klasycznej, teatrzyki,
„Tłusty czwartek”, „Dzień Kobiet”, „Światowy Dzień Wody”, spotkanie z p. pielęgniarką
i z paniami dietetyczkami .
19 marca zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne dzieci do naszego przedszkola
na rok szkolny 2019/2020.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NOWYCH
PRZEDSZKOLAKÓW DO DĘBOWEJ KRAINY.
Hanna Gajowniczek
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Dębem Wielkim
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
WIZYTA STUDYJNA NAUCZYCIELI W STAMBULE

W dniach 18-22 marca 2019 r. uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w Stambule. Turecki
Partner projektu gościł Uczestników Erasmus+
na styku Europy i Azji. To nowoczesne i pełne
sprzeczności miasto nad Bosforem naznaczone
jest dziedzictwem dwóch imperiów: bizantyjskiego i osmańskiego, których stolicą było przez
1500 lat. Gościła nas Szkoła Podstawowa Cebeci
Sultançiftliği, w celu realizacji głównego celu
edukacyjnego drugiej części międzynarodowego
projektu. Były nim prezentacje wszystkich krajów
partnerskich w temacie kształcenia umiejętności czytania i pisania dzieci na podstawie legend
i baśni narodowych. W dniach 20-24 maja br.
gościć będziemy w Cygance nauczycieli z Włoch,
Portugalii, Bułgarii i Turcji. To doskonała okazja,
aby poznać nasze systemy oświatowe, wymienić się dobrymi praktykami zawodowym oraz
wzbogacić warsztat pracy o ciekawe edukacyjne
rozwiązania. Zawodowemu doskonaleniu służy
także poznawanie innych kultur i obyczajów,
dziedzictwa narodowego oraz nauka tolerancji i budowanie więzi w różnorodności naszych
krajów. Zjednoczeni w różnorodności to hasło,
które towarzyszy nam w podejmowanych działaniach w ramach projektu Erasmus+.
ODRA-NIEMEN O WSPÓŁPRACY
Z NASZĄ SZKOŁĄ W MEDIACH
Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Odra
Niemen Wschodni Patrioci Oddział Mazowiecki
zaowocowała ciekawymi przedsięwzięciami.
Wspólnie zorganizowaliśmy czerwcowy Biwak
Integracyjny i Festyn Rodzinny wraz z 1. Warszawską Brygadą Pancerną im. T. Kościuszki
w Wesołej i Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance, podczas których dzieci wzięły
udział w grach historycznych, konkursach wiedzy historii najnowszej, zajęciach plastycznych
czy koncertach pieśni patriotycznych. Prezes
Krzysztof Krzemiński wraz z Wolontariuszami
Stowarzyszenia, głównie z terenu Gminy Dębe
Wielkie zorganizowali dla nas szereg wystaw

historycznych, spotkania z Powstańcami Warszawskimi oraz interesującą rekonstrukcję
historyczną. Uczennica Milena Siporska jest
laureatką konkursu historycznego, w którym
nagrodą był trzydniowy wyjazd historyczny do
Warszawy wraz z Opiekunem nauczycielem
matematyki Izabelą Sikorą oraz Koordynatorem
Odry-Niemen Wojciechem Domańskim. Ważnym aspektem naszej współpracy jest pomoc
Polakom na Kresach. Wspólnie wyjechaliśmy
na Litwę z darami, które ofiarowali Rodzice
naszych uczniów oraz Mieszkańcy Cyganki i okolicznych miejscowości, w ramach akcji Rodacy
Bohaterom, przy współpracy z Księdzem Proboszczem Zenonem Wójcikiem. Dary zbieramy
cały rok, nie jest to dla nas jednorazowa akcja.
Niedawno wspólnie spędziliśmy czas w gronie Żołnierzy Niezłomnych. Przed nami kolejne
przedsięwzięcia. W nagraniu udział wzięli Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen Eugeniusz
Gosiewski i Prezes Oddziału Mazowieckiego
Krzysztof Krzemiński. Kto wysłucha uważnie
udzielonego wywiadu, usłyszy o ciekawej współpracy z naszą szkołą.
Link do nagrania telewizyjnego: https://www.
youtube.com/watch?v=jcD_k3ZHqHI

uzależnienie od gier komputerowych, telefonów komórkowych czy zamykanie się na świat
zewnętrzny. Dydaktyczna podróż została wzbogacona dynamiczną akcją, autorską oprawą
muzyczną i efektami świetlnymi. Tego samego
dnia Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
i Uczniów klas młodszych Teatr Współczesny
w Krakowie zaprosił na spektakl Polskie miasta
w baśni i legendzie. Baśnie i legendy są tematem
przewodnim w realizowanym przez nas projekcie edukacyjnym Erasmus+. Opowieści te, choć
często ubarwione, uczą dzieci pamięci o wydarzeniach narodowych oraz kształtują postawy
patriotyczne. Legendarne postacie i ich wielkie czyny stanowią wzorzec do naśladowania
i dają nadzieję na ocalenie od zapomnienia.
Opiekunami podczas wyjazdu byli: Monika Małopolska, Izabela Sikora, Elżbieta Karwowska,
Beata Kowalczyk, Katarzyna Krajewska, Barbara
Maroszek i Łukasz Kudelski.
PRZYSTANEK HISTORIA NIEZŁOMNI

TEATRALNE WĘDRÓWKI W CZASIE
12 marca 2019 r. uczniowie klas IV-VIII wybrali się
do Mińska Mazowieckiego na spektakl teatralny
Charlie i Fabryka czekolady przygotowany przez
Teatr Współczesny w Krakowie. Przedstawienie
zabrało widzów w interesującą podróż w krainę
fantazji, gdzie czekoladowe rzeki, niewidzialna
winda czy guma balonowa o smaku trzech dań
oddziaływały na ich wyobraźnię. Spektakl skłaniał uczniów do refleksji. Ukazał wielką rolę
rodziny w życiu młodego człowieka, w której
dzięki miłości i wsparciu można zrealizować
własne marzenia. Zaś zalety cnoty i pokory
pozwalają osobom skromnym osiągnąć sukces
i znaleźć szczęście. Dzięki przedstawieniu dzieci
poznały także kilka nieodpowiednich zachowań, których lepiej w życiu unikać, takich jak:

3 marca 2019 r. w sali multimedialnej OSP
w Dębem Wielkim uczczono słowem, śpiewem
i muzyką Niezłomnych. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Piotrkowicz oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen Wschodni Patrioci Oddział Mazowsze, które

reprezentował Prezes Krzysztof Krzemiński.
Gościem uroczystości był kapitan Jerzy Widejko
pseudonim Jureczek, najmłodszy partyzant
Wileńskiej Armii Krajowej. W 1944 r. jedenastoletniego wówczas Jerzego przygarnęła III
Partyzancka Wileńska Brygada AK Szczerbca,
działająca w rejonie miasteczka Turgiele, jako
pomocnika rusznikarza. Następnie trafił do regularnego oddziału partyzanckiego Samoobrony
Wileńskiej AK, dowodzonego przez porucznika
Czesława Stankiewicza pseudonim Komar, gdzie
pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy oraz uczestniczył w kilku bitwach z wojskami sowieckimi.
Nasz Chór Szkolny pod kierunkiem nauczyciela
muzyki Moniki Mróz zaśpiewał pieśni patriotyczne w hołdzie Niezłomnym.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
Samorząd Uczniowski wraz z Bibliotekarzem Filii Biblioteki Publicznej w Cygance Ewą
Jagodą, włączył się do działań promujących
Międzynarodowy Dzień
Języka
Ojczystego.
Uczniowie
wszystkich klas na lekcjach
wychowawczych zaangażowali się w różne
zabawy z językiem.
Wśród nich były rebusy,
krzyżówki, zagadki ortograficzne, ukryte słowa,
łamańce
językowe
i rymy. Zorganizowanie akcji promującej
język ojczysty miało
na
celu
ukazanie najmłodszemu pokoleniu świadomego
posługiwania się językiem polskim, w mowie
i piśmie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.cyganka.mazowsze .me

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
„Ruszamy gromadą, wesołym pochodem,
niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Radują się drzewa, weselą się domy,
niesiemy Marzannę – chochoła ze słomy.”

21 marca, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej
szkoły, powitaliśmy wiosnę. Tego dnia w szkole
królowały piękne, wiosenne nakrycia głowy.
Działo się tak za sprawą SU, który ogłosił konkurs
na najpiękniejszy wiosenny kapelusz. Jury miało
twardy orzech do zgryzienia, bo pomysłowość
uczniów i ich rodziców nie miała granic. Kapelusze były małe i duże (jeden nawet ogromny),
ozdobione wszystkim, co kojarzy sie z wiosną.
Zachwycały wyglądem i starannością wykonania.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się Marzanny,
wykonane przez uczniów klas starszych. Kukły
były tak piękne, że nie zostały wysłane rzeką
„do morza”, ale wkopane w ziemię na szkolnym
placu, gdzie do dziś uśmiechają się na „dzień dobry”
i na „do widzenia” do wszystkich uczniów, rodziców,
nauczycieli i gości.
Uczniowie klasy piątej przygotowali spektakl poświęcony
patronowi naszej szkoły –
Generałowi Józefowi Bemowi.
Zielono i wiosennie było również
w Dniu Świętego Patryka. Zielone
koniczynki, tradycyjne irlandzkie kapelusze, popisy językowe
i ... zielone kanapki gościły w klasach i na koryta rzach.
ERASMUS+
Już niedługo, bo w maju, będziemy gościć
uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich projektu. Trwają już intensywne przygotowania do
tej wizyty. Motywem przewodnim zajęć będą
gry i zabawy ludowe z różnych europejskich
państw. Przygotowujemy również przedstawienie kukiełkowe, więc pracy jest bardzo dużo:
trzeba wykonać kukiełki, przygotować scenografię, przetłumaczyć teksty, nauczyć się ról.
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Oddziały przedszkolne 0a i 0b nawiązały na platformie E-twinning współpracę ze szkołą turecką.
Będą się dzielić pomysłami, wymieniać doświadczeniami ciekawych rozwiązań dukacyjnych.
NIECODZIENNI GOŚCIE
Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły
w ciekawych zajęciach terapeutycznych z alpakami. Nie było przedszkolaka, który nie chciałby
przytulić, pogłaskać, wyczesać i nakarmić zwierzaka. A alpaki? Znosiły wszystko z iście anielską
cierpliwością, patrzyły na dzieci swoimi pięknymi, dużymi oczyma i pozwalały na wszystko.
Miś – Pyś to maskotka, która odwiedza dzieci i jest
ich przewodnikiem po świecie wielkiej literatury.
Zachęca do czytania, uczy zasad savoir – vivre.
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
1 marca pamięć Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych została uczczona w naszej szkole podczas
apelu przygotowanego przez SU. Uczniowie klas
Ib i IVa zaprezentowali program artystyczny,
a ósmoklasistka – Zyta Kocak przedstawiła prezentację multimedialną.
Jako jedna z dziesięciu szkół na terenie województwa mazowieckiego uczestniczyliśmy
w warsztatach „Skrzydła Niepodległości”, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników
działu edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. Ósmoklasiści byli zachwyceni
tematyką i formą zajęć.

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ
„Dobrze Cię widzieć” – to hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona, przede
wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach.
Ogólnopolska akcja wystartowała 15 października 2018 r. i jest współfinansowana jest przez
Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 1 marca 2019
r. wszyscy uczniowie kl. I – VIII naszej szkoły
otrzymali odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Na pewno zwiększy to ich bezpieczeństwo.
Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI DLA JUBILATÓW
1 marca 2019 r. w restauracji Dębianka w Dębem
Wielkim miało miejsce ważne wydarzenie uroczystość Złotych Godów. Trzynaście par
świętowało 50 lat pożycia małżeńskiego. Szanowni jubilaci wysłuchali gratulacji złożonych
przez wójta gminy Dębe Wielkie pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego. Ceremonię uświetnili swoim
występem uczniowie naszej szkoły, którzy
pod przewodnictwem nauczycieli przygotowali
program poświęcony miłości. Występ został
nagrodzony gorącymi brawami, a później
uczniowie wręczyli przybyłym parom piękne
bukiety przygotowane przez nauczycieli z naszej
szkoły. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział
w tak radosnym święcie i życzymy jubilatom
jeszcze wielu lat spokoju i szczęścia.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE
21 lutego odbył się finał Gminnego Konkursu
Matematyczno – Przyrodniczego, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie. Wzięli w nim
udział uczniowie klas ósmych z terenu gminy.
Naszą szkołę reprezentowali: Piotr Seroczyński,
Jan Wieczorek i Tomasz Owsianko. Zadaniem
uczestników było rozwiązanie licznych zadań
matematycznych powiązanych z geografią, biologią, fizyką i chemią. Piotr Seroczyński zajął

pierwsze miejsce
ARTRAKCJE SZKOLNEGO ŻYCIA
W czwartek 28 lutego 2019 r. rodzice zrobili nam
niespodziankę. Z okazji Tłustego Czwartku wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły zostali
poczęstowani pysznymi pączkami. Już od rana
w każdej klasie słychać było okrzyki zachwytu,
wywołane widokiem ciemnych, lukrowanych
kulek. Wszyscy jedli nadziewane pączki ze smakiem, a niektórzy już po chwili oblizywali tylko
palce. Dziękujemy rodzicom za tak miły i słodki
dzień. Dziękujemy również Julianowi Wie-

czorkowi uczniowi klasy VI, że chciał wesprzeć
działania Rady Rodziców i przez cały dzień częstował napotkanych na korytarzach uczniów
i pracowników szkoły mini pączkami.
8 marca dziewczęta i panie z naszej szkoły
przecierały oczy ze zdziwienia, widząc swoich
kolegów i uczniów odświętnie ubranych. Przyczyną tak niecodziennego, ale jakże miłego dla
oka widoku, było przypadające na ten dzień
Święto Kobiet. Chłopcy postarali się i dołożyli wszelkich starań, aby płeć piękna na długo
zapamiętała tegoroczne obchody. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali

uroczysty apel podczas, którego składali życzenia wszystkim, pracującym w szkole, paniom
oraz swoim koleżankom. Podczas apelu został
rozstrzygnięty także plebiscyt Perfekcyjna Siódemka. O tym, które dziwczyny znalazły się w tym
zaszczytnym gronie oraz o innych aspektach
szkolnego życia można przeczytać na stronie
szkoły: https://spruda.szkolnastrona.pl
Elżbieta Zgódka
Nauczyciel SP w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
PO FERIACH
Jak to mówią: ”Wszystko co dobre szybko się
kończy”, tak i ferie zimowe rychło minęły i nim
się obejrzeliśmy, powróciliśmy do szkolnej rzeczywistości. A ta nie dała nam się nudzić. 9 lutego
br. jako jedyni wystartowaliśmy w Otwartym Turnieju Piłki Nożnej i stanęliśmy na podium. Nasza
górecka drużyna w składzie chłopców z klas IV-VI
zajęła II miejsce. A 12 lutego odwiedził nas cyrk!
Były pokazy akrobatyczne, wspaniała muzyka,
mnóstwo radości i rzecz jasna, magii;-) No i któż
nie czekał z utęsknieniem na Walentynki- Święto
Zakochanych obchodzone 14 lutego. W tym
dniu królowała czerwień w każdym odcieniu,
a zwieńczeniem tego wdzięcznego święta było
obdarowanie naszych uczniów walentynkami.
17 lutego zaś zaznaczyliśmy swój skromny udział
w Gminnej Gali Sportu, cyklicznej już imprezie
organizowanej przez GOSiR w Dębem Wielkim.
Występy naszych zdolnych uczennic uświetniły
galę oraz zdobyliśmy kilka wyróżnień.
PAMIĘTAMY
25 lutego reprezentacja naszej szkoły miała
zaszczyt uczestniczyć w odsłonięciu pamiątkowej tablicy z okazji 2. rocznicy śmierci
wspaniałego pasterza, sympatyka naszej szkoły,
człowieka o pięknym sercu i umyśle- ks. proboszcza parafii glinieckiej Krzysztofa Krzesińskiego.
Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią tej
wzruszającej uroczystości.
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Wycieczki to niebywała frajda dla uczniów, ale
także i nauka z nich płynąca. 27 lutego klasy VI-VIII
zawitały do Siedlec, by obejrzeć niezwykle wzru-

szający spektakl „Oskar i Pani Róża”
oraz popluskać się w Parku Wodnym.
Z kolei 8 marca swe podwoje otworzyło
przed trzecioklasistami Muzeum Ziemi
Mińskiej, prezentując wystawę poświęconą życiu nauczycieli w czasie II wojny
światowej. Klasy I i II udały się do Teatru
Baj w Warszawie, gdzie poznawały jego
tajniki i oglądały niezwykły spektakl.
Kilkoro ósmoklasistów bierze udział
w projekcie wymiany uczniowskiej
przy wsparciu Polsko – Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Ma ona polegać
na tygodniowym pobycie w każdym
kraju, poznaniu jego kultury i obyczajowości oraz doskonaleniu języka. I miejsce w konkursie tanecznym
Koordynatorem projektu jest nauczyciel
pokaz talentów. Widzowie mogli oglądać niebyj. niemieckiego p. Tomasz Paszkowski. Więcej wałe zdolności akrobatyczne, pokazy taneczne,
o tym wydarzeniu na naszej stronie.
wspaniałe wokale czy też galerię prac plastycznych. I jak tu wyłonić zwycięzcę? Jury miało
WIOSNA, ACH TO TY!
Czekaliśmy jej z niecierpliwością. Gdy w końcu nie lada trudne zadanie, jednak i jemu podonadeszła, przyniosła powiew świeżości, zapał do łało. Nagrodzeni otrzymali upominki, dyplomy,
pracy i wreszcie ciepłe, słoneczne dni. Przybycie medale i pamiątkowe zdjęcia.
takiego gościa należało uczcić najokazalej. Z tej
okazji, w dniach 19-21 marca w naszej szkole
odbyło się wiele atrakcji. Pierwszą z nich był
turniej szachowy przeprowadzony w klasach
I-IV i V-VIII. Uczniowie wytężali swe umysły jak
tu ograć przeciwnika. Po ich zakończeniu wyłoniono zwycięzców. Otrzymali oni dyplomy
i medale. 21 marca rozegrano turniej w „dwa
ognie” między uczniami różnych klas, tego dnia
na korytarzach królowały zielone i żółte barwy
ubrań. Po emocjonującym turnieju do obrad
zasiadło jury, bowiem następną atrakcją był

KLUB PRZEDSZKOLAKA W GÓRKACH

Marzec rozpoczęliśmy od wyjazdu na wycieczkę
do Mińska Mazowieckiego na przedstawienie pt.
„Legendy polskie”. Poznaliśmy najistotniejszych
i najbardziej znanych bohaterów legend. O tym,
że Popiela myszy zjadły oraz gdzie powstają najsmaczniejsze pierniki, to wszystko już wiemy.
Dopełnieniem występów aktorskich były dodatki
multimedialne, efekty specjalne oraz przepiękna
muzyka.
Wiosna, wiosna znów przyszła wiosna… do nas
również zawitała. Dzieci bacznie obserwowały
zmiany zachodzące w przyrodzie. Poznawały
charakterystyczne zjawiska atmosferyczne,
które występowały w czasie przedwiośnia. Podczas spacerów dostrzegliśmy wiele oznak tej
pory roku. Sale przedszkolne zrobiły się kolorowe, a na tablicach zawisły wielobarwne prace
przedszkolaków. W naszym kąciku przyrody
sialiśmy warzywa oraz cebulki kwiatów. Poczuliśmy się jak prawdziwi ogrodnicy. Dzięki takim
zielonym lekcjom poznajemy cykl życia roślin
oraz metody dbania o ich rozwój i pielęgnację.
Cierpliwie czekamy na plony. Dnia 21 marca

2019 r. przywitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny.
Maszerowaliśmy po góreckiej okolicy wspólnie z dziećmi z oddziału „0” a nasz rozśpiewany
korowód z Marzanną skutecznie pożegnał zimę.
Naszym dzieciom wiele radości sprawiają
urodziny w przedszkolu. Wspólne śpiewanie
oraz składanie życzeń małym solenizantom to
główny element uroczystości. Prezentem jest
ogromny plakat z ulubioną postacią bajkową,
a dla wszystkich dzieci oczywiście przepyszne
łakocie. Na szczęście mamy świadomość, w jaki
sposób dbać o nasze zdrowie. Przypomina nam
również o tym trener pan Rafał Wtulich, który
znakomicie zachęca dzieci do wspólnej gimnastyki. Na zajęcia z języka angielskiego nikogo nie
trzeba namawiać. Znakomita fantazja i inwencja
cioci Asi Kryńskiej od razu zachęca do tego, aby
wspólnie bawić się w mówienie po angielsku.
Nad tanecznymi krokami oraz śpiewem czuwa
ciocia Dagmara Wiadro. Małe, rozbrykane stópki
podskakują w rytm granej melodii. Poprawną
wymowę zawdzięczamy cioci Edytce Białek
– logopedzie, która bacznie obserwuje małe

organizowanym przez GOK w Dębem Wielkim pt. Dębska Calineczka. Ósmoklasistom
także nie brakuje zapału i chęci do stawania
w konkursowe szranki, bowiem Laura Piskorz
otrzymała wyróżnienie w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym Pięknem Malowane - Uroda
Ziemi Mińskiej organizowanym przez Liceum
Plastyczne w Mińsku Mazowieckim. Piękne
wyniki osiągnęliśmy także w dziedzinie matematyki. Podczas zorganizowanych obchodów
Dnia Liczby Pi – nasza uczennica Edyta Mazaj
(kl. VII) pobiła kolejny rekord, bowiem podała
aż 207 (!!!) cyfr po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby PI. Gratulujemy naszym zdolnym
uczniom i chcemy więcej!
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szkoły składają moc najpiękniejszych życzeń
z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego!

SUKCESY

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasi
uczniowie zajęli pierwsze miejsce w Turnieju
Tańca Sportowego Pro-Dance, Warszawa-Wesoła, szkoła tańca Oskara Żołądkiewicza.
Trenują razem dopiero od kilku miesięcy a już
widać wspaniałe efekty. Z kolei pierwszoklasistka Laura Bajera otrzymała wyróżnienie
w V Powiatowym Przeglądzie Piosenki Znanej
i Nieznanej Struna 2019. Możemy poszczycić się
także znaczącymi miejscami I, II i III oraz wyróżnieniami w gminnym konkursie plastycznym

twarzyczki. Dla każdego, coś miłego. W naszym
przedszkolu przedszkolaki mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie. Dlatego staramy się, aby
kolejny dzień przynosił nowe wyzwania i przygody. Już za tydzień do naszego przedszkola
przyjadą urocze alpaki. Przyjazne zwierzęta,
które jeszcze bardziej nauczą dzieci wrażliwości do zwierząt. Przed nami Wielkanoc! Już teraz

Zapraszamy Państwa na naszą stronę szkoły,
gdzie znajdziecie fotorelacje ze wszystkich uroczystości oraz na nasz profil Facebook’owy.
http://szkolagorki.edu.pl/
https://www.facebook.com/SPGorki/

Katarzyna Wolska
Nauczyciel SP w Górkach

życzymy Państwu Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.
Marta Rosłaniec
Prezes Stowarzyszenia „Sosenka
Marta Kąkol
Zastępca Prezesa
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ZAPROSZENIE
NA SPACER ZAPOZNANIA
Wójt Gminy Dębe Wielkie,
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz
Gminna Społeczna Komisja ds.
Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie
na wspólne powitanie wiosny,
które rozpocznie się Spacerem Zapoznania, w celu
integracji mieszkańców z osobami
z niepełnosprawnością.

28 kwietnia 2019 r.godzina – 17:00
Rozpoczęcie pod Urzędem Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3,
a następnie wspólny Spacer Zapoznania, przejście na ognisko,
które odbędzie się na terenie
Szkoły Podstawowej im Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78A.
Szczegóły wkrótce na plakacie.
Serdecznie zapraszamy!

