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

Jeśli Twoje wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto, gmina otrzymała 542,35 zł z Twoich podatków.
Wydała je w nastepujacy sposób:

PODZIAŁ WYDATKÓW Z UDZIAŁU W PIT

126,13 zł

97,89 zł
96,05 zł

UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

DROGI GMINNE

46,13 zł

POMOC SPOŁECZNA

14,14zł

SPORT

13,26 zł

KULTURA, W TYM CZYTELNICTWO

AKTUALNOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY GMINY DĘBE WIELKIE

Rozpoczął się nowy rok i stanęły przed nami
nowe wyzwania. Zgodnie z uchwalonym przez
Radę Gminy Dębe Wielkie budżetem na 2019 rok
najwięcej środków przeznaczymy na remonty
i modernizacje dróg oraz budowę oświetlenia

ulicznego. W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać sieć wodociągową. Będziemy
modernizować też bazę edukacyjną. Bardzo
ważnym zadaniem będzie też poprawa komunikacji autobusowej w północnej części gminy.
Pierwsze przetargi mamy już za sobą.
Dobrą informacją jest podpisanie umowy przez
Polską Spółkę Gazownictwa na wykonanie projektu sieci gazowej w centralnej części gminy.
Kontaktowałem się już z wykonawcą i po spotkaniu
zaplanowanym w marcu będę mógł udzielić więcej informacji. Projekt ma być sporządzony w ciągu
24 miesięcy. Później PSG ogłosi przetarg na wykonawstwo sieci. Budowa potrwa około roku.
Coraz częściej poruszamy się po naszej gminie
samochodami. Ten wygodny środek transportu

powoduje jednak często utrudnienia pieszym
i rowerzystom. Nie parkujmy więc na chodnikach. Jeśli musimy się zatrzymać samochodem
na ulicy, zatrzymajmy się na jezdni. Chodnik jest
przeznaczony dla pieszych. Dotyczy to również
zjazdów do posesji. Wyobraźmy sobie osobę
z wózkiem dziecięcym, czy też osobę na wózku
inwalidzkim, która musi zejść na jezdnię aby ominąć samochód parkujący na chodniku. Oprócz
dyskomfortu powoduje to realne zagrożenie
bezpieczeństwa. Poza tym parkując na chodniku niszczymy nawierzchnię. Drugim bardzo
negatywnym zachowaniem jest parkowanie
na poboczu zaraz za przejazdem kolejowym
przy przystanku PKP Nowe Dębe Wielkie. Tutaj
też cierpią piesi, którzy muszą wejść na jezdnię

i przeciskać się między samochodami. Korzystając z dróg myślmy o innych użytkownikach.
W związku z obowiązkiem ustawowym oraz
coraz większą liczbą zadań nakładaną na samorządy zdecydowałem się powołać z początkiem
roku zastępcę wójta w osobie pana Tomasza Gójskiego, który ma doświadczenie samorządowe
a zaczynał swoją karierę zawodową w Szkole
Podstawowej w Dębem Wielkim.
Jestem przekonany, że jego zaangażowanie
na rzecz mieszkańców gminy Dębe Wielkie przyczyni się do rozwoju naszej lokalnej społeczności.

II. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH - ze środków
w ramach Programu gminy udzielają wsparcia
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy społecznej
oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8
w/w ustawy, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym.
• 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.051,50 zł

• 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osoby
w rodzinie wynosi 792,00 zł
Szczegółowych informacji na temat Programu „ Posiłek
w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 udzielają pracownicy socjalni tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. ( 25 ) 75647-47 i 756-47-56.
Dorota Janzer-Dąbrowska

Krzysztof Kalinowski
Wójt Gminy Dębe Wielkie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada
Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „
Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 ( M.P.
z 2018 r. poz. 1007 ). Uchwała weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 r.
Program „ Posiłek w szkole i w domu ” składa się
z trzech modułów, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. Moduł
1 i moduł 2 realizowany jest w systemie pomocy społecznej.
I.MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - ze środków prze-

kazywanych w ramach Programu gminy udzielają
wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej - w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.

„JESTEŚMY DLA WAS” - GMINNA SPOŁECZNA KOMISJA
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim
dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak
my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować” – Anna Dymna
Osoby z niepełnosprawnościami spotykamy niemal codzienne, często żyjemy obok nich. Dla wielu
ludzi jednak niepełnosprawność jest tematem wciąż
niewygodnym, trudnym, powodującym dyskomfort. Często nie sprzyja naszemu uporządkowanemu
widzeniu świata, rujnuje ład i harmonię, czy wręcz nie
zawiera się w obszarze tego, co potocznie nazywa się
tzw. normalnością.
Zdumiewające jest, że nawet dziś, w czasach,
wydawałoby się, publicznego manifestowania
otwartości na osoby niepełnosprawne, termin „niepełnosprawny” w potocznym rozumieniu często
nadal jest zawężany i spłycany. Jeszcze dla wielu tzw.
pełnosprawnych niepełno-sprawny to ktoś na wózku,
o kulach, z aparatem słuchowym, ktoś potrzebujący
ciągłej opieki medycznej i rehabilitacji, ktoś niezdolny do samodzielnego życia, do podejmowania
decyzji nawet w sprawie własnego losu, ktoś, kto ma
kłopoty ze schodami, a jego potrzeby sprowadzają się
do spotkań z innymi niepełnosprawnymi czy udziału
w imprezach integracyjnych.
Pojęcia „niepełnosprawny” czy „inwalida” kojarzą
się najczęściej z uszkodzeniem narządu ruchu, kalectwem widocznym od razu przy pierwszym kontakcie
z osobą niepełnosprawną.
A tymczasem, największą grupą osób z kategorią inwalidztwa oprócz narządów ruchu są chorzy
na choroby układu krążenia, cukrzycę oraz schorzenia
neurologiczne.
Taka niepełnosprawność nie jest oczywista,
bo „na pierwszy rzut oka” jej nie widać.
Wielu mieszkańców nadal żyje w przeświadczeniu,
że niepełnosprawność jest karą za grzechy i obawia się
osobistych spotkań z niepełnosprawnymi, obdarzając
ich litością i współczuciem.
Nasuwa się pytanie, co należy zrobić, aby w naszej świadomości powstał należyty obraz osoby niepełnosprawnej.
W kąciku informacyjnym będziemy poruszać tematy
o niepełnosprawności oraz przedstawiać CzytelniREDAKCJA: Katarzyna Padzik,
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kom bieżące sprawy i problemy środowiska. Naszym
główny celem będą artykuły dostarczające rzetelnej informacji, fachowych porad oraz promowanie
dobrych rozwiązań w obszarach związanych z niepełnosprawnością.
Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Wójta
Gminy Dębe Wielkie. Powstała z myślą o wspieraniu
zadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych a w szczególności:
1/ Wspierać zadania realizowane przez Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych
2/ Analizować potrzeby osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Dębe Wielkie;
3/ Inicjować i opracowywać programy służące poprawie warunków życia i integracji społecznej osób
niepełnosprawnych;
4/ Współpracować z jednostkami organizacyjnymi
oraz z referatami Urzędu Gminy Dębe Wielkie;
5/ Podejmować inicjatywy społeczne w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych;
6/ Inicjować i koordynować realizację programów
oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi;
7/ Podejmować zadania dot. integracji osób niepełnosprawnych z społecznością lokalną
W skład komisji wchodzi 10 członków:
Przewodnicząca Pani Marlena Jackiewicz
Z-ca Przewodniczącej Pani Beata Waryńska-Majerowicz
Sekretarz Pan Paweł Urbaniak
Pani Urszula Olejnik przedstawiciel Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
Pani Anna Piotrkowicz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dębem Wielkim
Pan Rafał Wtulich Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim
Pani Katarzyna Rymer - Rowicka mieszkanka z terenu
gminy; Pan Grzegorz Miklasiewicz mieszkaniec z terenu
gminy, Pan Leszek Wojdyga mieszkaniec z terenu
gminy, Pan Kamil Szczepek mieszkaniec z terenu
gminy
Beata Waryńska -Majerowicz

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD
I ŁAMANIE: Anna Woźnica
DRUK: Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
LP.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA
WIEJSKIEGO
W PIERWSZYM
TERMINIE

1.

Aleksandrówka

08.03.2019

18.00

Aleksandrówka , Świetlica Wiejska

2.

Bykowizna,
Choszczak

15.03.2019

18.00

Bykowizna , Świetlica Wiejska

3.

Celinów

16.03.2019

17.00

Celinów, Świetlica Wiejska

4.

Cięciwa, Cezarów

15.04.2019

18.00

Dom Sołtysa, Cięciwa nr 10

5.

Cyganka

24.03.2019

16.00

OSP Cyganka

6.

Choszczówka
Dębska

08.04.2019

18.00

Dom Sołtysa,
Choszczówka Dębska nr 31

7.

Choszczówka
Rudzka

05.04.2019

17.30

Dom Sołtysa,
Choszczówka Rudzka nr 16 B

8.

Choszczówka
Stojecka

29.03.2019

18.00

Choszczówka Stojecka, Salon Ługowski

11.

Gorzanka

31.03.2019

18.00

Dom Sołtysa, Gorzanka nr 16

12.

Górki

02.04.2019

18.00

OSP Górki

13.

Jędrzejnik

04.04.2019

18.30

OSP Jędrzejnik

14.

Kąty
Goździejewskie
Pierwsze

31.03.2019,
07.04.2019II termin

16.00

Dom Sołtysa, Kąty Goździejewskie
Pierwsze nr 2

15.

Kąty
Goździejewskie
Drugie

23.03.2019

17.00

Dom Sołtysa, Kąty Goździejewskie
Drugie nr 1

16.

Kobierne

20.03.2019

18.00

Dom Sołtysa, Kobierne nr 47

17.

Olesin

10.04.2019

18.00

Dom Sołtysa, Olesin, ul. Nadrzeczna 34

18.

Ostrów Kania

25.03.2019

18.30

Dom Sołtysa, Ostrów Kania nr 3A

19.

Poręby

21.03.2019

18.00

Dom Sołtysa, Poręby nr 28

20.

Ruda

12.04.2019

18.00

Ruda Stowarzyszenie „Wrzosowianie”

21.

Rysie

03.04.2019

18.00

Rysie nr 11

22.

Teresław

18.03.2019

18.00

Dom Sołtysa, Teresław nr 2

23.

Walercin

06.04.2019

16.00

Dom Sołtysa, Walercin nr 27

24h

GODZINA

MIEJSCE ZEBRANIA

TELEFON KONTAKTOWY DO GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

0 604 197 100
W naszej gminie zameldowanych jest 10 146 mieszkańców
na pobyt stały i 178 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 22.02.2019 r.)

AKTUALNOŚCI / INWESTYCJE

ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM
PRZYŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
Zakład Komunalny przypomina procedurę podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe Wielkie. W tym celu należy zgłosić się do siedziby
Zakładu Komunalnego w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej. Warunki
przyłączenia określają możliwości techniczne
podłączenia posesji, jak i wskazują zalecenia co
do wykonania samego przyłącza.
Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej
sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej dostępne
jest na stronie internetowej: zk.debewielkie.com
w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Zakładu. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: (25) 749-70-01
lub (25) 749-70-02.
ZDALNY SYSTEM ODCZYTÓW WODOMIERZY
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
w dalszym ciągu realizuje wymianę wodomierzy
na przystosowane do zdalnych odczytów radiowych. Obecnie wymiana wodomierzy odbywa
się u Odbiorców w miejscowości Aleksandrówka
przy ulicy Mazowieckiej, Długiej i Parkowej.
Następnie wymiana wodomierzy została zapla-

nowana w miejscowościach: Ruda, Bykowizna
i Chrośla. O dokładnych terminach wymiany
będziemy informować na bieżąco.
W przypadku odczytu wodomierzy przy zastosowaniu systemu radiowego przesyłanie
informacji o zużyciu wody i ścieków następuje
zdalnie. Zdalny odczyt wskazań wodomierza
odbywa się za pomocą nakładki radiowej, która
zamontowana jest na wodomierzu oraz konwertera bluetooth, który ma przy sobie Inkasent.
Nakładka przesyła za pomocą bezprzewodowej
transmisji radiowej informacje o stanie wodomierza poprzez konwerter bluetooth do
komputera Inkasenta. Inkasent przemieszcza się
od posesji do posesji, zbierając dane za pomocą
konwertera oraz przenośnego komputera
z modemem radiowym. Odczyt prowadzony jest
na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, trwa
ułamki sekund i odbywa się bez bezpośredniego
kontaktu urządzenia odczytującego z nakładką
radiową wodomierza.
Następnie Inkasent udaje się do biura Zakładu
Komunalnego, gdzie wystawia faktury. Faktury
dostarczane są odbiorcom za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub wrzucane są do skrzynek pocztowych zgodnie z deklaracją Odbiorcy
składaną przy montażu wodomierza z nakładką
radiową lub montażu samej nakładki radiowej. W związku z powyższym przypominamy

o konieczności posiadania skrzynek pocztowych
oraz prosimy o podawanie aktualnych adresów
e-mail.
Ponadto informujemy, że miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne
dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji
oraz odczytu jego wskazań. Każde uszkodzenie
wodomierza, zatrzymanie jego pracy oraz każde
przypadkowe lub wynikające z konieczności (w razie awarii) zerwanie plomby wymaga
natychmiastowego zgłoszenia do Zakładu
Komunalnego w Dębem Wielkim.
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

GMINNA SPÓŁKA WODNA W DĘBEM WIELKIM
Minął kolejny rok działalności Spółki Wodnej
Dębe Wielkie i jest to czas, aby poinformować
Państwa co zostało zrobione z Państwa składek członkowskich.Na budżet Spółki składały
się składki członkowskie, dotacja z Urzędu
Gminy Dębe Wielkie oraz dotacje ze Starostwa Powiatowego i Mazowieckiego Urzędu
Wojewudzkiego. Z dotacji z Urzędu Gminy
Dębe Wielkie w wysokości 20 000 zł wykonane zostały rowy w miejscowościach : Ruda
rów RA-850 mb i RA1-786mb oraz Dębe Wielkie RH-509mb i RB 964 mb. W ramach dotacji

ze Starostwa Powiatowego wykonane zostały
rowy RH1-788mb i RH-850mb w Rudzie. Ze
składek członkowskich wykonane zostały
rowy w miejscowościach : Dębe Wieklie rowy
A-897mb, RA-205 mb, RA1--100mb, Aleksandrówka rów A5-150mb, Poręby rów B-1910mb,
łącznie 8009mb. Dotacja z Mazowieckiego
Urzędu Wojewudzkiego przeznaczona została
na częściowe pokrycie kosztów awarii sieci
drenarskich, które usunięte zostały w miejscowościach: Kobierne, Dębe Wielkie, Chrośla
i Choszczówka Rudzka. Zakupione zostały

4 brakujące przykrywy na studnie drenarskie
w miejscowościach Dębe Wielkie i Kobierne.
Zrealizowane zostało porozumienie z GDDKiA w ramach, którego wykoszone zostały
rowy RA-385mb i RA5- 80mb w miejscowości Dębe Wielkie łącznie 465mb. Chciałabym
bardzo podziękować wszystkim członkom
Spółki i mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie
za współpracę, okazywaną życzliwość także
wyrozumiałość i cierpliwość. Staramy się
aby nasza praca przynosiła jak najlepsze
efekty. Jednak zdaję sobie sprawę, że nie

wszędzie jeszcze widać nasze działania za co
przepraszamy. Wiem że dzięki informacjom od
Państwa będziemy mogli dotrzeć tam, gdzie
nasze działanie jest potrzebne. Bardzo dziękuję
za pomoc, wsparcie i ogromne zaangażowanie
oraz coroczne dotacje z Gminy Dębe Wielkie. Zapewniam Państwa że wraz z Zarządem
będziemy jak najlepiej pracować aby dać zadowolenie Członkom naszej Sółki i realizować
nasze zadania najlepiej jak będzie to możliwe.

kańcom możliwości podłączenia się do sieci
wodociągowej, to przyłączenia się do sieci
wodociągowej (wykonywanie przyłączy) jest
już indywidualną decyzją mieszkańców. Mając
na uwadze powyższe Wójt Gminy Dębe Wielkie zachęca mieszkańców msc. Olesin, Cięciwa,
Cezarów, Ostrów-Kania i Rysie, którzy nie podłączyli się do gminnej sieci wodociągowej, a mają
możliwość podłączenia się i korzystania z wody
o odpowiednich parametrach jakościowych
(woda podziemna przed podaniem do sieci
podlega procesom uzdatniania, odżelaziania,
odmanganiania i zmiękczania, podawana regularnym badaniom) i ilościowych o odpowiednim
ciśnieniu, co w sytuacji gdy jakość wody w indywidualnych ujęciach jest niezadawalająca, jak
również w suchych okresach (niekiedy wręcz
niedoboru czy nawet braku wody), winny być
argumentami zmierzającymi do przekonania
niezdecydowanych mieszkańców do przyłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej.
Jednocześnie informuję, że koszty za wykonywanie przyłącza przez Zakład Komunalny w Dębem
Wielkim można rozłożyć w czasie i zapłaty
dokonać w dogodnych i akceptowalnych przez
zainteresowane osoby ratach. Zachęcam także
mieszkańców południowych obszarów gminy, tj.

msc. Jędrzejnik, Celinów, Teresław, Ruda i Górki
do przyłączania się do wybudowanej w ubiegłym
roku sieci wodociągowej. Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Zakładu
Komunalnego mieszczącej się przy ul. Zielonej 3
w Dębem Wielkim.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
(25) 749-70-01 lub 749-70-02.

wzięcia:
− budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
Dębe Wielkie (zakres uzależniony od możliwości
pozyskania środków zewnętrznych);
− przebudowa drogi powiatowej nr 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa do drogi (Wielgolas
Brzeziński – Kąty Goździejewskie Drugie) polegająca na budowie chodnika w msc. Cyganka
od km 2+990 do km 3+485 etap II - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu
w 2019 roku w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego;
− budowa drogi asfaltowej w miejscowości
Poręby;
− modernizacja budynku szkoły
podstawowej w Cygance;
− modernizacja odcinka drogi gminnej nr: 220239W w miejscowości
Rysie, gmina Dębe Wielkie;
− przebudowa drogi gminnej, tj.
odcinka ulicy Żwirowej w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie
– etap II (od km 1+024 do km 1+580);
− przebudowa drogi gminnej ulicy
Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie - etap II.

Renata Smolak

Przewodnicząca
Gminnej Spółki Wodnej w Dębem Wielkim

INWESTYCJE
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA
SIĘ DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
W 2017 r. Gmina Dębe Wielkie uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 2 700
000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci
wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie
(etap I)” w ramach którego została wybudowana
sieć wodociągowa w msc. Olesin, Cięciwa, Cezarów, Ostrów-Kania i Rysie. Zgodnie z przyjętymi
warunkami zawartej z WFOŚiGW w Warszawie
umowy pożyczka podlega częściowemu umorzeniu w wysokości do 30% ww. otrzymanej
kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w zasadach udzielenia dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Programie „Zadania z zakresu gospodarki wodnej”
obowiązującego w 2017 roku.
Warunkami częściowego umorzenia pożyczki
było stworzenie zgodnie z wymogami określonymi w karcie efektu ekologicznego możliwości
wykonania przyłączy posesjom mieszczącym
się przy przedmiotowej inwestycji w liczbie –
154 szt., oraz osiągnięcie efektu ekologicznego
w zakresie wykonanych przyłączy w liczbie 116
szt. O ile poprzez realizację inwestycji Gmina
miała bezpośredni wpływ na stwarzanie miesz-

PLANOWANE DO REALIZACJI
ZADANIA INWESTYCYJNE
Pod kątem wydatkowania środków finansowych z większych zadań inwestycyjnych w 2019
roku zgodnie z planami inwestycyjnymi gminy
przewidziano do realizacji następujące przedsię-
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INWESTYCJE
Na część z ww. zadań ogłoszono już postępowania przetargowe, których przedmioty zamówienia
poniżej po krótce scharakteryzowano.
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W CYGANCE
W styczniu bieżącego roku został ogłoszony
przetarg na dokonanie przebudowy, rozbudowy
o schody zewnętrzne, rozbiórki istniejących
schodów zewnętrznych i zmiany sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cygance. Prace mają na celu dostosowanie
budynku szkoły do obowiązujących przepisów.
Zakres do wykonania prac obejmuje:
− w zakresie branży budowlanej: przebudowa
ścian i stropów oraz prace wykończeniowe
w nieużywanej do tej pory części budynku,
stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa; izolacja ścian nadziemia; drogi i chodniki
- uzupełnienia utwardzenia terenu w celu
doprowadzenia drogi pożarowej do budynku
i umożliwienia zawracania pojazdów straży
pożarnej oraz wykonanie fragmentów utwardzonych dojść do wyjść z budynku, przebudowę
schodków prowadzących do kotłowni;
− w zakresie branży sanitarnej: instalacja zimnej
i ciepłej wody użytkowej; instalacja hydrantowa;
instalacja kanalizacyjna; instalacja centralnego
ogrzewania; kotłownia (komin systemowy).
− w zakresie branży elektrycznej: instalacja
wewnątrz budynkowa – instalacji nN 0,4kV;
instalacja ppoż; instalacja wewnętrzna oświetleniowa; montaż instalacji teletechnicznej.

nizacja ma na celu przygotowanie przedmiotowej
drogi pod kątem położenia na niej w przyszłości
nakładki asfaltowej.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ,
TJ. ODCINKA ULICY ŻWIROWEJ
W MIEJSCOWOŚCI CHROŚLA,
GMINA DĘBE WIELKIE – ETAP II
(OD KM 1+024 DO KM 1+580)

struktury drogowej na lata 2016 – 2019.
W bieżącym roku w okresie letnim zaplanowano
kontynuację inwestycji i wykonanie odcinka
włącznie ze skrzyżowaniem ulicy Żwirowej z ulicą
Mazowiecką w miejscowości Chrośla (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2222W). W ramach
przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa podbudowa, nowa jezdnia z mieszanki mineralno

Zakres prac obejmuje wykonanie odwodnienia drogi systemem kanalizacji deszczowej,
budowę kanału teletechnicznego, przebudowę
istniejących kabli kolidujących z projektowaną
nawierzchnią, budowę chodników, opaski,
przebudowę zjazdów oraz wykonanie nowej
podbudowy drogi na której wykonana zostanie
nowa nakładka asfaltowa. Na ww. zadanie gmina

– asfaltowej szerokości 5,5 m, chodnik, przebudowa istniejących zjazdów, przepusty, rowy
oraz demontaż istniejącego oznakowania wraz
z montażem i malowaniem oznakowania zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.
powierzchnia zjazdów – 536,0 m2. Realizacja
przedsięwzięcia jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, jednakże zgodnie z zatwierdzoną
przez Wojewodę Mazowieckiego, ostateczną
listą rankingową na rok 2019, Gmina Dębe Wielkie zajmuje 6 pozycję na 91 wniosków, więc
jest bardzo duża szansa na pozyskanie przedmiotowego dofinansowania. Obecnie wszyscy
wnioskodawcy czekają na zatwierdzenie przez
Ministra Infrastruktury ostatecznej listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do
dofinansowania.

stara się pozyskać środki z zewnątrz, dlatego też
wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy
dla operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach działania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Maksymalne dofinansowanie może
wynieść do 63,63 % kosztów kwalifikowlanych.
Aktualnie trwa rozpatrywanie złożonych przez
gminy wniosków. Mamy nadzieję, że Gminie
Dębe Wielkie uda się pozyskać dofinansowanie, co pozwoliłoby dokończyć wykonanie ulicy
Szkolnej na odcinku od Przychodni Zdrowia do
skrzyżowania z ulicą Przemysłową.

PLANOWANA MODERNIZACJA ODCINKA
DROGI GMINNEJ NR: 220239W
W MIEJSCOWOŚCI RYSIE,
GMINA DĘBE WIELKIE
Na początku lutego bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie
robót drogowych polegających na modernizacji
odcinka drogi gminnej nr 220239W w miejscowości Rysie. Modernizacja dotyczy odcinka
drogi na długości 800 m i szerokości 6 m i polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni
z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Łączna
powierzchnia modernizowanej drogi wyniesie
4800,0 m2.
W zakresie prac są roboty pomiarowe (związane
z wyznaczeniem pasa drogowego do modernizacji), roboty przygotowawcze związane
z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
oraz roboty drogowe związane z przywiezieniem
i rozłożeniem przy użyciu rozściełacza i następnie
uwałowaniem materiału drogowego (kruszywa
łamanego frakcji 0-31,5 mm). Wykonana moder-

W miesiącu lutym został również ogłoszony
przetarg na „Przebudowę drogi gminnej, tj.
odcinka ulicy Żwirowej w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie” - etap II od km 1+024
do km 1+580. Jest to II etap inwestycji, I etap
od km 0+000 do km 1+1024 został zrealizowany
w ubiegłym roku przy dofinansowaniu otrzymanym z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w ramach Programu gminnej i powiatowej infra-

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE,
GMINA DĘBE WIELKIE - ETAP II
Kolejny przetarg ogłoszony w lutym bieżącego
roku dotyczy przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie na odcinku 358 metrów,
dzięki czemu poprawi się m.in. dojazd do Przedszkola Gminnego, dwóch Przychodni Zdrowia,
apteki, budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
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WYDARZENIA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
CZYTELNICTWO W 2018 ROKU
W 2018 roku ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim oraz Filii bibliotecznej w Cygance korzystało
1 368 czytelników Wypożyczono 22 037 książek i 901 czasopism. W porównaniu do roku 2017 grono czytelników biblioteki
powiększyło się o 66 osób, zanotowano również wzrost wypożyczeń o 474 książek W czytelni udostępniono1 902 książek oraz
1 175 czasopism. Z czytelni internetowej skorzystało
1 808 użytkowników.
Księgozbiór GBP i Filii wzbogacił się o 1 269 woluminów. Ze
środków organizatora zakupiono 607 książek, pozyskane
dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla

bibliotek” umożliwiło zakup 464 książek, 198 woluminów to
dary od czytelników i instytucji. Biblioteka powiększyła swoje
zbiory książek do słuchania. W chwili obecnej w naszej ofercie
znajdują się 114 audiobooków z literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na dzień 31.12.2018 r. księgozbiór placówek liczył 23 885
książek. Zachęcamy do odwiedzenia naszych placówek,
w których znajdą Państwo wiele ciekawych książek różnych
gatunków literackich. Jest również możliwość skorzystania
z czytelni internetowej.
Agnieszka Wielgo
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

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

INFORMACJE DLA PODATNIKA
Tab.1

Udział
gminy mieszkańca w wydatkach gminy
Tab.1podatku mieszkańca w wydatkach
Udział podatku

Wydatki roku 2018 (bez Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie
brutto 2.100 zł brutto 4.500 zł brutto 6.000 zł
zadań zleconych)
Budowa i utrzymanie
wodociągów i
kanalizacji

97,89

273,12

381,71

Administracja
publiczna

96,25

268,54

375,30

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
p.poż.

9,90

27,61

38,59

Drogi

96,05

267,98

374,53

Ochrona zdrowia i
pomoc społeczna

46,13

128,70

179,88

Oświetlenie ulic

16,92

47,21

65,98

Utrzymanie szkół i
przedszkoli, w tym
niepublicznych

126,13

351,91

491,83

Wydatki na sport

14,14

39,45

55,14

Wydatki na kulturę, w
tym czytelnictwo

13,26

36,99

51,70

Razem

542,35

1 513,12

2 114,73

Każdy mieszkaniec deklarujący w swoim rocznym
zeznaniu podatkowym gminę Dębe Wielkie jako
miejsce zamieszkania, współfinansuje wydatki
gminy uchwalone przez Radnych w uchwale
budżetowej. Wydatki poniesione w roku 2018 osiągnęły kwotę prawie 48.5 mln zł. Na część z nich
Gmina otrzymała środki z Budżetu Państwa. Była
to kwota 13.4 mln zł dotacji oraz prawie 10.5 mln
zł subwencji. Dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 190 tys. zł. Osiągnięte dochody
z podatku PIT w 2018 roku to kwota prawie 9.6 mln
zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów
prawie 9 mln zł.
Z całej puli podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby fizyczne do Budżetu Państwa,
gminom przysługiwało w 2018 r. 37,89%.
Z wynagrodzenia podatnika, który w 2018 roku

finansowane są środkami z opłat za wywóz odpadów,
b) wydatków na ochronę środowiska, które finansowane są ze środków z kar i opłat za zanieczyszczanie
środowiska,
c) wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które pokrywane są
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
d) wydatków na oświatę w wysokości subwencji
oświatowej otrzymywanej z Budżetu Państwa oraz
wydatków, na które Gmina otrzymuje środki od
Wojewody, np. „wyprawka szkolna”,
e) wydatków na zadania tzw. zlecone, czyli realizowane przez gminę zadania Państwa (np. zadania
USC, wydatki na program 500+), na które gmina
otrzymuje środki od Wojewody,
f) niektórych wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami Funduszy Sołeckich.
W dziale „Administracja publiczna” zawarte są
koszty utrzymania urzędu gminy, w tym całego
zaplecza informatycznego, koszty funkcjonowania
Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem
sołectw, inkasentów, wynagrodzenia pracowników
urzędu, jak również wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych dla potrzeb utrzymania stanu dróg.
Wielkości wydatków na zadania własne Gminy
z podziałem na poszczególne rodzaje działalności
przedstawia wykres.

Gmina Dębe Wielkie ma szereg potrzeb do zaspokojenia. W szczególności dokończenie budowy
sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz ciągłe polepszanie stanu gminnych
dróg. Gminne szkoły wymagają modernizacji.
Zbliżanie się do końca okresu funkcjonowania perspektywy unijnej 2014-2020 oraz stan zamożności
mieszkańców Województwa Mazowieckiego
powodują stopniową, aczkolwiek postępującą
utratę możliwości ubiegania się o dofinansowania realizowanych zadań ze środków UE. Dlatego
tak ważne jest pozyskiwanie przez Gminę środków
z podatków lokalnych i podatku dochodowego,
który przecież i tak każdy z nas odprowadza. Władze Gminy w przyszłości planują wprowadzenie
budżetu obywatelskiego, by mieszkańcy mogli
mieć bezpośredni wpływ na kierunki wydatkowania wspólnych środków.
Szanowni Państwo, już dziś przyczyńcie się do
realizacji wspólnych celów. Nie trzeba być zameldowanym mieszkańcem, by współtworzyć gminny
budżet. Zachęcamy do wskazania Gminy Dębe
Wielkie, jako miejsca zamieszkania w rozliczeniu
rocznym PIT.
Bożena Elżbieta Kot
Skarbnik Gminy Dębe Wielkie

zarabiał na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.100 zł, co miesiąc pracodawca
przekazywał 119 zł zaliczki na podatek dochodowy. Z tej kwoty do budżetu gminy trafiało 45,20
zł. W całym roku z podatku mieszkańca Gmina
otrzymała 542,35 zł.
Przykładowo od wynagrodzenia w wysokości
brutto 4.500 zł do Budżetu Państwa wpływało 332
zł, a do budżetu gminnego 126,09 zł miesięcznie.
Za cały rok Gmina otrzymała 1.513,12 zł.
Tabela 1 przedstawia wielkości, jakie w 2018 roku
z podatku pojedynczego mieszkańca pozwoliły
finansować realizowane przez gminę cele.
Sporządzając zestawienie, w kwocie wydatków nie
uwzględniano:
a) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - te
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KULTURA
ADWENT NA GOŚCIŃCU
W niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r.
odbyła się druga edycja „Adwentu na Gościńcu”
Dębskiej Kultury.
W Klubie Dziupla przy Urzędzie Gminy zorganizowany został kiermasz bożonarodzeniowy
przygotowany we współpracy z lokalnymi
rękodzielnikami. Podczas Kiermaszu wśród
wystawców gościliśmy Szkolne Koło Caritas,
przedstawicieli sekcji artystycznych GOK oraz
przede wszystkim niezwykle utalentowanych
rękodzielników z terenu naszej gminy. Na stoiskach można było nabyć świąteczne dekoracje,
stroiki, wieńce, misternie wykonane ozdoby
szydełkowe, anioły, krasnale, obrazy, ikony
czy fartuszki. Bardzo dziękujemy wszystkim
wystawcom, którzy poświęcili swój cenny przedświąteczny czas, by zapoznać mieszkańców
naszej gminy ze swoimi talentami.
Cieszymy się, że mogliśmy pokazać Dębską Kulturę w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że będzie
to zachętą dla wszystkich, którzy jeszcze się nie

ujawnili, by przy następnej podobnej okazji dać
się poznać i pokazać swoje dzieła. Kiermaszowi
towarzyszyły warsztaty ozdób świątecznych
poprowadzone przez przesympatyczne instruktorki: Tamarę Szewczak i Bożenę Woś.
Następny punkt programu przeniósł się do
Sali Multimedialnej OSP, gdzie w wypełnionej po brzegi Sali odbył się wyjątkowy koncert
popularnego muzyka i wokalisty Macieja Miecznikowskiego. Zabrzmiały najpiękniejsze polskie
i światowe kolędy oraz piosenki związane ze
świętami Bożego Narodzenia. Nie zabrakło
oczywiście wspólnego śpiewania i opowieści
o przeżyciach związanych z czasem Świąt i Wigilii, humorystycznych „wtrąceń” czy dowcipów.
Przy akompaniamencie gitary oraz akordeonu zabrzmiały m.in. kolędy „Lulajże Jezuniu”,
„W żłobie leży”, „Mędrcy świata”, „Dzisiaj w Betle6

jem”, „Jezus Malusieńki”, „Wśród nocnej ciszy”.
Usłyszeliśmy piosenki mniej znane, jak również
wiele pięknych znanych ze starego i nowego
repertuaru Macieja Miecznikowskiego jak
„Psalm Miłości” czy „Jak dzikie konie”. Po owacjach i bisie artysta podpisywał płyty, rozdawał
autografy i pozował do pamiątkowych fotografii.
Serdecznie dziękujemy Artyście za przyjęcie
zaproszenia i wspaniały koncert.
Mieszkańcom za liczne przybycie i aktywne
uczestnictwo, a naszym dębskim strażakom
za udostępnienie sali OSP.
To był dobry świąteczny czas.
Sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy
wykorzystany podczas wydarzenia - DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MKIDN POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

DĘBSKI SYLWESTER 2018/2019

W
tym
roku
Mieszkańcy
i Goście GminyDębe
Wielkie
radośnie i przede
wszystkim
międzypokoleniowo
spędzili Sylwestra
2018/2019, który
odbył się tradycyjnie przed Urzędem
Gminy.
Pogoda
dopisała, frekwencja również, a do
tańca zagrali tym
razem: Zespół THE
LOVERS, R-MAX,
Dydżej
Stefan,
a także gościnnie
zaśpiewał swoje
najnowsze
dwa
przeboje prowadzący
imprezę
AREK BRAXTON.
Pozytywem,
wyróżniającym Dębskiego Sylwestra są animacje zorganizowane przez dębską młodzież. Trzy
utalentowane licealistki poprowadziły zabawy,
konkursy oraz wspólną naukę tańca. Na zakończenie za aktywne uczestnictwo najmłodsi
otrzymali słodki upominek. Natomiast tuż przed
północą zostały złożone życzenia noworoczne
przez Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa
Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy
Dębe Wielkie Mirosława Siwika oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Annę Piotrkowicz.
Tegoroczne pożegnanie Starego Roku, a powitanie
Nowego zostało uczczone przyjaźnie zwierzętom pokazem Fire Show jednej z animatorek – Justyny
Nieborek oraz wypuszczeniem symbolicznych
balonów, zapaleniem zimnych ogni i flar.
Na uwagę zasługuje fakt, że wydarzenie zostało
zorganizowane przy pomocy własnego sprzętu
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nagłośnieniowego i oświetleniowego, który
został zakupiony w wakacje przy DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW MKIDN POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
GOK serdecznie dziękuje pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy za zabezpieczenie
terenu oraz niezastąpionej i niezawodnej obsłudze technicznej sprzętu – „Nagłośnienie KK”
a także Przedszkolu „Bajkolandia Bis” za udostępnienie strojów: Olafa i Myszki Miki.
Dziękujemy, że byliście razem z Nami i DO SIEGO
ROKU z Dębską Kulturą !!!

KONCERT NOWOROCZNY
W noworoczny wieczór licznie przybyli Mieszkańcy i Goście gminy Dębe Wielkie za sprawą
Dębskiej Kultury zatrzymali się na dłuższą
chwilę, by westchnąć (Ach jak..) przyjemnie
przy dźwiękach wspaniałej muzyki klasycznej.
Tegoroczny Koncert Noworoczny
rozpoczął się utworami Stanisława
Moniuszki na cześć 200. rocznicy
urodzin artysty oraz Roku Moniuszki
– takim tytułem Sejm ustanowił rok

2019. Z bogatego repertuaru artysty zabrzmiały
m.in. utwory: Pieśń Prząśniczki, Krakowiaka czy
Chochlika.
W drugiej części koncertu uczestnicy przenieśli się w czasie do lat 20 i 30 ubiegłego wieku.
Tutaj już zagościł wspólny śpiew najbardziej znanych i lubianych utworów. Bo kto nie zna? „Ada
to nie wypada”, „To ostatnia niedziela”, „Miłość
Ci wszystko wybaczy”, „Co ja zrobię, że mi się
podobasz”, „Zimny drań”, „Sexapil”, „Już nie
zapomnisz mnie” i wiele innych.
Gościem specjalnym noworocznego wydarzenia
był Jacek Borkowski – aktor filmowy, teatralny,
telewizyjny, który z humorem poprowadził koncert. Aktor dzieląc się słowem wstępu również
zaśpiewał kilka utworów.
Koncert zrealizowany został ze szczególną
dbałością również o warstwę wizualną, którą
podkreślała scenografia oraz stroje artystów.
Na zakończenie były owacje na stojąco, był bis,
podziękowanie z Dębską Kawą Żółędziówką
oraz życzenia noworoczne złożone przez Wójta
Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębem Wielkim Annę Piotrkowicz.
Tegoroczni Artyści Koncertu Noworocznego:
SOLIŚCI : Emilia Klimczak oraz Krzysztof Ciupiński – Świątek; Klasyczny Kwintet Dęty: Sylwia
Lorenc – flet, Katarzyna Soja – obój, Michał Szubarga – klarnet, Anna Muszyńska – fagot, Marta
Michalec – waltornia, Mariusz Kowal – instrumenty perkusyjne

GOK Dębe Wielkie serdecznie dziękuje Druhom
strażakom za udostępnienie Sali Multimedialnej OSP Dębe Wielkie, Bibliotece za użyczenie
pomieszczeń na potrzeby garderoby, artystom
za przyjęcie zaproszenia i niepowtarzalny
występ, a uczestnikom za tak liczne przybycie
i wspaniałą atmosferę.
Dziękujemy i życzymy najlepszego z Dębską Kulturą w 2019 !!
Sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy
wykorzystany podczas wydarzenia - DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MKIDN POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

DĘBSKI KONKURS KOLĘDOWY
Dnia 20 stycznia 2019 r. w Domu Kultury
w Chrośli odbyła się kolejna edycja dębskiego
kolędowania – w nowej odsłonie zorganizowana
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim z nową nazwą - „Dębski Konkurs Kolędowy”
pod Patronatem Wójta Gminy.
W tym roku napłynęło w sumie 30 zgłoszeń –
solistów i zespołów, co daje setkę uczestników.
Imprezę sprawnie i wdzięcznie poprowadzili
słownie, muzycznie i ze śpiewem „Góreccy Kolędnicy”,
którzy od nowego roku są
oficjalnie grupą działającą
pod Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dębem Wielkim.
Uczestników oceniało jury
w składzie :
Przewodnicząca
Komisji
Konkursowej Monika Kuchta
– nauczycielka Miejskiej
Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku
Mazowieckim, doktorantka Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności: teoria muzyki
Członek Komisji Konkursowej: Julia Szatrow – z wykształcenia skrzypaczka,
wokalistka chrześcijańskiego zespołu
motocyklowego „Boanerges Bikers Band”
oraz zespołu uwielbienia, wokalistka TGD, prywatnie żona, mama trójki dzieci w edukacji
domowej
Członek Komisji Konkursowej: Barbara Majewska – studentka kierunku logopedii, laureatka
wielu konkursów, instruktorka sekcji śpiewu
GOK Dębe Wielkie, nasza mieszkanka.
Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim Anna
Piotrkowicz oraz Przewodnicząca Komisji Konkursowej Monika Kuchta.
Tegoroczne wyniki „Dębskiego Konkursu Kolędowego”, wg kategorii są następujące:
Soliści i zespoły przedszkolne i zerówka
Zwycięstwo: Przedszkole DO-RE-MI
Wyróżnienie dla:
Mai Kalinowskiej za odwagę sceniczną, muzykalność oraz ambitny dobór repertuaru

KULTURA
kim na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Codzienną bazą wypadową była Sala Multimedialna OSP, z której uczestnicy ruszali w teren, by
przeżyć turystyczno-survivalowe przygody.
Pierwszy dzień minął uczestnikom na wspólnej
zabawie i zapoznaniu w Sali OSP, a także szaleństwach na śniegu na boisku szkolnym przy SP
Dębe Wielkie.

o narodzeniu Syna Bożego.
Iż będzie wzorem najwyższych cnót
Miłość, dobra, spokoju duch
Odłóż codzienność zwyczajnych spraw
Wycisz swą duszę
Gdy nie przeoczysz tej wielkiej chwili,
Staniesz się pyłkiem światła jasnego,
Złączysz się z każdym dobrem na Ziemi,
W noc narodzenia Syna Bożego”
to był piękny i wyjątkowy zimowy wieczór

MIĘDZYPOKOLENIOWO
Z DĘBSKĄ KULTURĄ…
Grupy NUTKI RE za ciekawą aranżację, czystość
śpiewu wokalistki i zgranie zespołu
Zespoły - dorośli i mieszane
I miejsce: Parafialny Chór pw. Św. Piotra i Pawła
w Dębem Wielkim
II miejsce: Chór Szkoły Podstawowej w Cygance
II miejsce Duet: Malwina i Bartek Zielenieccy
Soliści (klasy 1-3 SP):
I miejsce: Laura Bajera
II miejsce: Julita Chomka
III miejsce: Aleksandra Kielczyk i Wiktoria Niemczak
Soliści (klasy 4-6 SP):
I miejsce: Halszka Rembowska
II miejsce: Bartosz Jackiewicz
III miejsce: Julia Wieczorek
Zespoły (kl. 1-6 SP):
I miejsce: Zespół Szkoły Podstawowej w Dębem
Wielkim
II miejsce: Zespół Śnieżynki ze Szkoły Podstawowej w Rudzie
III miejsce: Duet Klaudia Dobrosiewicz i Oliwa Kaim
Soliści i zespoły (kl. 7-8 SP, III gimn. oraz młodzież do lat 18:
I Miejsce: Duet Magda Puła i Jakub Ładno
II Miejsce: Malwina Linde
Ponadto niespodzianka i specjalne
wyróżnienie przygotowane zostało
przez Redaktora Naczelnego „Co-słychać’ Zbigniewa Piątkowskiego,
który osobiście przyznał i wręczył najbardziej folkowemu i tradycyjnemu
występu jakim był Duet Klaudii Dobrosiewicz i Oliwii Kaim.
Imprezie towarzyszyła również symboliczna wystawa prac pt. „Zima”
naszej lokalnej artystki Marii Korejwo
– jako zapowiedź drugiego spotkania poetycko-malarskiego w ramach
projektu GOK, który miał miejsce podczas „V
Góreckiego Kolędowania” w dn. 21 stycznia 2019
o godz. 18.30 w OSP Górki.
Podczas imprezy działał punkt gastronomiczny przygotowany przez Gościniec
Goździejewski, a dodatkowo dla najmłodszych
czekała specjalna strefa zabaw i relaksu. Sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy ( zakupiony
w połowie roku 2018 przez GOK „ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MKIDN POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY”) został
obsłużony przez niezawodne „nagłośnienie
KK”. Serdeczne podziękowania kierujemy do
Zarządu Domu Kultury w Chrośli za udostępnienie obiektu.
Tegoroczny repertuar był bardzo szeroki, od
tradycyjnych kolęd, po nowsze aranżacje czy
też śpiew w języku obcym. Odbyliśmy niezapomnianą podróż w pokoju, sympatycznej
atmosferze, w zadumie i radości.
Podsumowując to nasze dębskie kolędowanie

w końcówce stycznia oddaje piękny refren Glorii
z repertuaru TGD, z którym zwycięzców, uczestników oraz Państwa chcemy pozostawić, życząc
Najlepszego na każdy dzień:
Świętości świąt na każdy dzień
miłości więcej, szarości mniej
Na każdy dzień świętości świąt
nowego życia na Nowy Rok!
Świętości świąt na każdy dzień
miłości więcej, szarości mniej
Na każdy dzień świętości świąt
nowego życia na Nowy Rok!
O, Gloria!

V GÓRECKIE KOLĘDOWANIE Z POEZJĄ
I MALARSTWEM PANI MARII KOREJWO
Wieczorną porą 21 stycznia 2019 w OSP Górki
odbyło się tradycyjnie Góreckie Kolędowanie –
Jubileuszowe – piąte. Góreckiemu zimowemu
spotkaniu wspólnego śpiewania kolęd zawsze
towarzyszą lokalni artyści, nauczyciele, osoby
i grupy ważne dla kulturowego życia okolicy.
Muzyka wykonana jest na żywo, a zespół instru-

mentalny tworzą głównie dzieci. To radosne
wydarzenie pełne jest animacji, rekwizytów, mini-teatrzyków i wielu innych pomysłów, których
przybywa z każdym kolejnym rokiem.
Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z lokalną poetką i malarką – Marią Korejwo
w ramach cyklu spotkań z poezją i wernisażem
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim
pt..: „Pory roku w poezji i obrazach – Zima” .
W związku z powyższym oprócz kolędowania
było wspólne czytanie pięknej poezji Pani Marii,
a w tle jej delikatne obrazy dodawały wyjątkowego nastroju. Była również niespodzianka dla
Artystki od Kolędników, do jednego z jej wierszy
została napisana i zagrana muzyka. Pani Maria
nie kryła wzruszenia…. by nowy utwór zabrzmiał
na bis:
„Dziś Aniołowie grają na harfach,
Pieśń czystą, dźwięczną z światła samego,
Nią ogłaszają światu całemu,

HANDMADE BY DZIUPLA
W karnawale w Klubie Seniora praca wre. Nawet
wre demokratycznie - otóż z uwagi, że część
grupy chciała rękodzieło praktyczne, a druga
artystyczne robótki - grupa podzieliła się na dwie.
I tak oto równocześnie powstają praktyczne ekologiczne użytkowe koszyki z papierowej wikliny
oraz piękna niepowtarzalna biżuteria z koralików.
Natomiast na jednych z pierwszych tegorocznych zajęć naszej najmłodszej grupy plastycznej
w tajemniczych okolicznościach zniknęli wszyscy uczestnicy, a na ich miejscu pojawiło się
stado egzotycznych karnawałowych ptaków

INTERESUJĄCA
KONSTELACJA
WARSZTATÓW W DZIUPLI
Czy uda się w końcu wyjaśnić
tajemnicę „Trójkąta Bermudzkiego”? z pewnością, bo sekcja
Transformersów ambitnie pracuje nad tymi i innymi poważnymi
pytaniami ze sfery nauki, mając
przy tym zabawy, co nie miara.
Z kolei w pokoju obok
po cichu nasi uczestnicy
„Dębskiego Klubu Seniora” też łamią
jakieś szyfry na komputerach. Na razie
mówią, że podnoszą kwalifikacje,
zobaczymy co potem?
Trzymamy mocno kciuki za nasze obie
drużyny odkrywców.
Zimowe zajęcia informatyczne
w Dębskim Klubie Seniora zostały
zorganizowane w ramach Projektu
„50 Twarzy kwalifikacji” realizowanych w ramach Działania 10.2
Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych,
Osi Priorytetowej 10. Edukacja dla
rozwoju regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.

ZIMA NA GOŚCIŃCU
W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych
zorganizowana została „ZIMA na GOŚCIŃCU”
-przedsięwzięcie Fundacji Magiczne Kąty oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wiel-

Kolejny dzień był wyprawą na plantację choinek do Wrotnowa, gdzie w choinkowym gąszczu
odbyła się świetnie przygotowana gra terenowa,
a także warsztaty ogniowe – podczas których dzieci poznały różne sposoby rozpalania
ognisk w trudnych warunkach naturalnych. Była
również bitwa śniegowa oraz ognisko z poczęstunkiem.
W środę uczestnicy mieli pogadankę na temat
survivalu turystycznego, poznali ciekawostki
o górskich szlakach, był również pokaz sprzętu
survivalowego i górskiego oraz zabawa o tematyce górskiej, podczas której dzieci skorzystały

ze ścianki wspinaczkowej w Izabeli. Był również
poważniejszy motyw zabawy w tzw. GOPR.
Czwartek upłynął na zajęciach sportowych –
grach drużynowych, indywidualnych i zabawach
integracyjnych w dębskiej Hali Sportowej.
Natomiast w piątek młodzi poszukiwacze
przygód spędzili dłuży czas w Gościńcu Goździejewskim oraz na zabawie w pobliskim lesie- tutaj
była zabawa w zdobycie bazy, zdobycie flagi,
ćwiczenia przygotowania schronień surviwalowych. W Gościńcu odbyło się pożegnalne
ognisko, a na koniec, już w Sali OSP, dzieci otrzymały dyplomy oraz pamiątkowy upominek.
Uśmiechy na twarzach uczestników i ich radosne
okrzyki świadczyły o tym, że był to bardzo udany
czas. Cieszy nas fakt, że taka forma aktywnego
wypoczynku przyjęła się pośród naszych młodszych mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy OSP Dębe Wielkie
za udostępnienie Sali multimedialnej oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębem
Wielkim za udostępnienie hali sportowej.
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KULTURA
NOWOŚCI W SEKCJI GOK
NOWA PROPOZYCJA GOK-u od marca 2019
- WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH w nowej grupie wiekowej 10-18
lat. Czteromiesięczny kurs (marzec-czerwiec)
wprowadzi uczestników w tajniki fotografii.
Zaczynając od poznania budowy, funkcji i obsługi
aparatu poprzez ekspozycję, kompozycję, kolor,
nauczymy się być świadomymi fotografami.
Tematami naszych spotkań będzie m.in.: 1. Teoria fotografii 2. Obsługa aparatu 3. Programy
graficzne 4. Fotografia portretowa 5. Fotografia
kulinarna 6. Fotografia przyrodnicza 7. Fotografia uliczna Zajęcia 60 min, raz w tygodniu.
Koszt Warsztatów to
130 zł miesięcznie.
Ilość miejsc ograniczona! Światłoczuła
przygoda czeka!
Termin
PONIEDZIAŁKI w Dziupli
17.00-18.00.

Z ŻYCIA DĘBSKIEJ KAWY ŻOŁĘDZIÓWKI
DĘBSKA KULTURA DOCENIONA
NA SZLAKU WGL
Dnia 25 stycznia 2019 r. w Sokołowskim Ośrodku
Kultury odbyła się konferencja podsumowująca
oznakowanie szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego,
na którą licznie przybyli członkowie LOT, samorządy
ze szlaku, media jak i pasjonaci WGL. (przypomnijmyw gminie Dębe Wielkie montaż tablicy odbył się 10
grudnia w Gościńcu Goździejewskim).
Podczas konferencji m.in. zabrała głos Pani Maria
Koc - pomysłodawczyni reaktywacji szlaku opowiedziała o historii szlaku i pomyśle, który zrodził
się około 10 lat temu na promocję regionu poprzez
historyczny trakt. Podziękowała również za szczególne zaangażowania Dębskiej Kulturze w rozwój
szlaku, oraz pogratulowała promocji Dębskiej
Kawy Żołędziówki na skalę krajową i dalej. Pod-

czas prezentacji – padło wiele zdań dotyczących
gminy Dębe Wielkie – m.in. rekonstrukcja bitwy
pod Dębem Wielkim 1831, 600-letni Dąb Wiarus, Adwent na Gościńcu, warsztat ligawek. To
potwierdza, że Dębe jest Wielkie! na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Projekt oznakowania szlaku został
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Anna Piotrkowicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dębem Wielkim

PREMIERA PUBLIKACJI O DĘBSKIEJ KAWIĘ ŻOŁEDZIÓWCE KAWA
OCZAMI I PĘDZLEM MŁODZIEŻY SEKCJI PLASTYCZNEJ GOK

Dobre wiadomości dla wszystkich chcących
dołączyć do naszych zajęć wokalnych, odbywających się w czwartki. Od 14 lutego będą
dwie grupy wiekowe. W godzinach 17.45-18.45
zapraszamy dzieci z klas 1-3 SP, a w godzinach
18.45-19.45 dzieci
starsze.

Zapraszamy do zapisów
pod numerem telefonu 735-553-555

DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, OSOBOM,
INSTYTUCJOM I ORGANIZACJOM, KTÓRE WSPARŁY

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE:

SZKOŁY PODSTAWOWE Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE
URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĘBEM WIELKIM
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBEM WIELKIM
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY DĘBE WIELKIE
KLUB SENIORA GOK DĘBE WIELKIE
STOWARZYSZENIE WRZOSOWIANIE
SANITARNA SŁUŻBA SZKOLNA
KOMISARIAT POLICJI W HALINOWIE
APPORT, OGRÓD I DOM, HUSQVARNA, IPPL,
AKADEMIA SZTUK WALKI
SKLEP U WIECZORKÓW, DELIKATESY A&M,
SZKOŁA SZTUK WALKI YONG
KWIACIARNIA STOKROTKA, RESTAURACJA
DĘBIANKA, GOŚCINIEC GOŹDZIEJEWSKI, SAMI
SWOI, DREWUTNIA, RAJT, DREWNO
MAGDA BEREDA
EGZOTYCZNE ZAGŁOBA, JASTRZĘBSKI WĘGIEL
MAGIK LUK
ORAZ TOMASZ GÓJSKI, STUDIUM JĘZYKÓW
AREK BRAXTON
OBCYCH, SŁODKIE FANTAZJE, JAROSŁAW
DYDŻEJ STEFAN
KUREK, ZAJAZD POD DĘBEM, ORIFLAME
TEATR N.O.R.A.
ŁUGOWSKA, PIOTR VASCO WASILKOWSKI,
ALICJA GÓRECKA, MAGDA TURCZYK,
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, PRZYCHODNIA NOWA DĘBE
WIELKIE

PARTNERZY I SPONSORZY:

ARTYŚCI

DĘBE JEST WIELKIE
SZTAB DĘBE WIELKIE
#3254
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Szef sztabu Dębe Wielkie

Anna Piotrkowicz
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– wersja papierowa dostępna w GOK
– wersja elektroniczna pdf. – dostępna na www.gokdebewielkie.blogspot.com

Co się w Dębem Wielkim wydarzyło?
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25 400, 87
PLUS WALUTA OBCA

PRZYSTANEK HISTORIA

NIEZŁOMNI
03.03.2019
16:00
Sala multimedialna OSP
w Dębem Wielkim
PROGRAM:
Słowem, śpiewem i muzyką o Niezłomnych
wystąpią: Laura Piskorz - śpiew, recytacja, Ewa Woźnica
- recytacja, Edyta Mazaj - skrzypce, Agata Gałązka - flet,
Julia Bachleda - flet, pod batutą Anny Mazaj - fortepian
Historie Wyklętych - rozmowy z kpt. Jerzym Widejko oraz gośćmi
Pieśni w wykonaniu Chóru ze Szkoły Podstawowej w Cygance

Wieczór piosenek "Pamięta...MY o Osieckiej"
wydarzenie teatralno muzyczne Teatru Syrena
Wykonawcy:
Margita Ślizowska, Urszula Borkowska oraz Marcin Kołaczkowski
Bilet 30 zł - do nabycia w GOK Dębe Wielkie

SA
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E
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L
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Gościnny występ Macieja Prażmo
Marsz nordic walking - godz. 15:00
Samoobrona dla kobiet - godz. 17:00
Wstęp wolny

Spotkaniu będą towarzyszyć wystawy tematyczne.
POMAGAMY RODAKOM Z KRESÓW
Zachęcamy do udziału w zbiórce podczas wydarzenia na rzecz rodaków z Kresów.
Potrzebna żywność z długim terminem przydatności oraz środki czystości.
Organizator zbiórki: Stowarzyszenie Odra-Niemen, oddział mazowiecki.

Świat kobiety: metamorfozy, warsztaty, kawiarnia
STREFA WYMIANY CIUCHÓW
Wstęp wolny

STUDIO
ASzE

1 8 3 1

188 ROCZNICA
ROCZN
NICA
BITWY
BITWY POD
POD DĘBEM
DĘBEM WIELKIM
WIELKIM
30-31
MARCA
2019
3
0-31 M
ARCA 2
019
29-31
MARCA
2019

1 8 3 1

29 marca

30 marca

31 marca

"Bądź bohaterem naszych czasów"
Krwiobus w Dębem Wielkim
oraz rejestracja dawców szpiku
Klub Dziupla godz. 9:00-13:00

WYCIECZKA ROWEROWA Z HISTORIĄ
GRA TERENOWA
PIKNIK HISTORYCZNY

UROCZYSTE OBCHODY 188. ROCZNICY
BITWY POD DĘBEM WIELKIM
STREFA MILITARNA

Partnerzy:

Patronat:

W I E C Z Ó R

P I O S E N E K

Pamięta...
MY o Osieckiej

08.03.2019 r. godz. 19:30
Sala multimedialna OSP Dębe Wielkie
Wystąpią aktorzy Teatru Syrena:
Margita Ślizowska, Urszula Borkowska,
Marcin Kołaczkowski

BILETY: 30 zł do nabycia w GOK
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O SZTUCE PIĘKNEGO MÓWIENIA I O PASJI REGIONALISTY
rozmowa z KLAUDIĄ JADCZAK laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży w Golubiu Dobrzyniu.

1. Jesteś uczennicą kl. II liceum. Można powiedzieć,
że biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, osiągnęłaś już wszystko, bo zajęłaś
I miejsce w finale. Przypomnij początek tej artystycznej przygody. Dlaczego właśnie ten konkurs?
- Rzeczywiście osiągnęłam swój cel i odniosłam
wyczekiwany przeze mnie sukces, na który ciężko pracowałam przez długie lata. Minęło dość sporo czasu
odkąd pierwszy raz zetknęłam się z tą jakże trudną,
a jednocześnie arcyciekawą formą wypowiedzi. Od
czego to wszystko się zaczęło? Polonistka z gimnazjum
do którego uczęszczałam, Pani Marlena Pilarska, szukała osoby, która w niedługim czasie przygotowałby
wygłoszenie tekstu i wzięła udział w eliminacjach
powiatowych. Wtedy moja wychowawczyni stwierdziła, że ma kogoś takiego w swojej klasie, chodziło
oczywiście o mnie. Czasu było niewiele i nie za bardzo
orientowałam się, jak dokładnie powinno wyglądać
moje wystąpienie, lecz postanowiłam zaryzykować.
I tak 8 października 2015 w szkole przy ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim stanęłam w szranki
z innymi uczestnikami. Były między nami spore różnice poziomów, ponieważ ja dopiero zaczynałam tę
przygodę, lecz mimo że nie odniosłam wielkiego sukcesu, nie poddałam się, a wręcz przeciwnie, zaczęłam
ćwiczyć, tak aby w następnym roku znów wystartować, tylko tym razem z większym sukcesem. I udało
się „zajechałam” wtedy aż do finału w Legnicy na finał
ogólnopolski dla gimnazjów, a i następne lata przyniosły sukcesy, w I klasie liceum pojechałam do Golubia,
ja to określam „ na próbę”, ten ostatni wyjazd dał mi
w Golubiu Dobrzyniu I miejsce
2. Skąd pomysły twoich wystąpień, co chciałaś
powiedzieć ludziom?

- Jeśli chodzi o wybór tematu wystąpienia, to jest to
zawsze dość trudne zadanie, stawiając mu czoła stajemy przed ciężkimi decyzjami. Przede wszystkim
musimy zdecydować, o czym tak właściwie chcemy
opowiedzieć słuchaczom i ująć to tak, aby podczas
występu skupić ich całą uwagę i sprawić, by słuchali
nas z zainteresowaniem oraz zapamiętali jak najdłużej. Lecz ja podchodzę do tego tematu trochę inaczej,
u mnie priorytetem jest to, jak ja czuję się z tym tekstem, Kiedy wybieram temat, to zawsze jest to coś
co dotyczy mnie samej, bądź po prostu należy do
moich zainteresowań. Na przykładzie moich wystąpień z tego roku: mój pierwszy tekst dotyczył patronki
mojej szkoły, czyli poetki Agnieszki Osieckiej, której
twórczość jest mi bardzo bliska, ponieważ piosenki
przez nią napisanie, mam zaszczyt wykonywać wraz
z przyjaciółkami w szkolnym teatrze N.O.R.A. Zaś
drugim tekstem, mogłam przybliżyć słuchaczom
historię wspaniałych ludzi, którzy przed laty byli właścicielami majątku Dębe Wielkie, czyli pięknego
miejsca na ziemi, w którym mam przyjemność mieszkać. Dzięki temu, że połączyłam tematy, które są mi
naprawdę bliskie, mogłam ze spokojem i naturalnością, którą cenię najbardziej, poddać się ocenie
jury, lecz przede wszystkim opowiedzieć słuchaczom
o rzeczach najbliższych mojemu sercu. I według
mnie właśnie to jest najważniejsze w konkursach
krasomówczych, abyśmy występując, zapomnieli,
iż poddajemy się jakiejkolwiek ocenie, a najlepiej,
jeśli wyobrazimy sobie, że to co chcemy przekazać,
mówimy do swojego przyjaciela, lub po prostu bliskiej nam osoby, bo właśnie takie występy sprawiają
wrażenie, że naprawdę mówimy z pasją.
3. Nie ulega wątpliwości, że konkurs krasomówczy jest bardzo trudny i wymaga dużo pracy oraz
wytrwałości, a także i takiej niecodziennej ciekawości świata i ludzi. Jak byś przekonała młodych

ludzi, że warto w tym konkursie brać udział, także
wtedy kiedy nie zdobywa się wielkich laurów?
- W dzisiejszych czasach kultura słowa niestety zanika,
lecz krasomówcy są pewnego rodzaju światełkiem
w tunelu, osobami, które sprawiają, iż możemy mieć
nadzieję i wierzyć, że na świecie są ludzie, którzy
zadbają ,aby owa kultura nie umarła. Zacytuję jednego z jurorów tegorocznego etapu wojewódzkiego
konkursu krasomówczego. Powiedział: ,,Współczuję
wam! Dlaczego? Ponieważ jesteście ludźmi mądrymi,
a za tym nie przepada dzisiejsza młodzież, dzisiejszy
świat”. I chociaż nie do końca zgadzam się z tą opinią, to twierdze, iż krasomówcy w dzisiejszym czasie
rzeczywiście mają trochę utrudnione zadanie. W dzisiejszych czasach prawdziwą sztuką jest być osobą
odróżniającą się od rówieśników swoimi zainteresowaniami.
A teraz chciałabym skierować parę słów do obecnych
jaki i przyszłych mistrzów tej dziedziny, nawet jeśli
jeszcze nie wiedzą, że nimi są, bądź będą w przyszłości.
Przed wami bardzo ciężka praca, ale jeśli rzeczywiście
się jej podejmiecie, to będę trzymać za was mocno
kciuki. Muszę was również ostrzec, iż praca ta będzie
nieść ze sobą dużo obowiązków, a także pochłonie
dużą ilość waszego wolnego czasu, którą moglibyście
poświęcić na przykład na spotkanie ze znajomymi.
Lecz kiedy nadejdzie ten moment, w którym po raz
pierwszy staniecie na scenie i opowiecie osobom was
słuchającym o waszych pasjach, to gwarantuję, iż zrozumiecie, że to wszystko było tego warte.
4. Co dalej? Zgodnie z regulaminem, osoba która
wygrała finał nie może brać udziału w konkursie.
Jak wykorzystasz dalej swoje niewątpliwie wielkie
umiejętności w zakresie tzw. kultury żywego słowa?
- Ta wiadomość rzeczywiście była dla mnie niezbyt przyjemna, kiedy dowiedziałam się że tak
naprawdę więcej nie wystartuję w konkursie. Lecz

muszę wszystkich uspokoić, ponieważ nie zamierzam zrezygnować z tej dziedziny. Tak naprawdę
zamknęłam jedynie jeden z rozdziałów mojej
wielkiej przygody z krasomówstwem, czyli ten z perspektywy uczestniczki. W przyszłej edycji konkursu
zasiądę za stołem jury, zarówno podczas eliminacji powiatowych, jak i tych ogólnopolskich. Oprócz
tego chciałabym również przyczynić się do dalszego
rozwoju krasomówstwa, a mianowicie znaleźć swojego następcę, bądź następczynię, a więc można
powiedzieć, iż ogłaszam poszukiwania, następnego
mistrza, bądź mistrzyni słowa powiatu mińskiego
i województwa mazowieckiego. Mam również świadomość, iż zabierze mi to dużo czasu i uwagi, a przecież
na co dzień mam obowiązki szkolne, przygotowania do
matury, czy dalszy rozwój wokalny w teatrze N.O.R.A,
ponieważ to również jest niezaprzeczalną częścią mnie,
lecz prawda jest taka, że ja bez konkursu krasomówczego nie istnieję, co mogą potwierdzić wszyscy, którzy
byli świadkami moich przygotowań do eliminacji.
A więc tak jak zrobiłam to trzy lata temu, tak zrobię
to również dziś i obiecam wszystkim że nie spocznę
na laurach a organizatorzy konkursu krasomówczego
jeszcze nie raz o mnie usłyszą.
-Już za dziewięć miesięcy, w pierwszej połowie października, w szkole przy ulicy Siennickiej
w Mińsku Mazowieckim ponownie spotkają się młodzi
krasomówcy, aby podzielić się z nami swoimi zainteresowaniami i pokazać swoje umiejętności. Mam
nadzieję usłyszeć wiele ciekawych historii i podziwiać naprawdę wielkie talenty, a kto wie może nawet
będę świadkiem, wystąpienia następnego mistrza,
bądź mistrzyni. Zapraszam zatem wszystkich serdecznie, na to niezwykłe spotkanie. Zainteresowani
najlepiej niech kontaktują się z Odziałem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego w Mińsku
Mazowieckim i ... panią Joanną Janicką.

Marii i Krzysztofowi Chachlińskim, Karolinie Wtulich, Dorocie Miros, Katarzynie Steczek, Mariuszowi
Steczek, Natalii Steczek, Krzysztofowi Steczek,
Mirosławowi Ługowskiemu, Maciejowi Ługowskiemu, Piotrowi Ługowskiemu, Krzysztofowi
Pszczółkowskiemu. Za obstawę medyczną dziękujemy Ewie Sobieraj. Bieg został sfinansowany
z budżetu Gminy Dębe Wielkie.

sprawdzało ponad 140 zawodników! Serdecznie
gratulujemy dobrego poziomu wyszkolenia oraz
promocji na kolejne pasy. Za pomyślnie zdany
egzamin Trener Dawid Matwiej wręczał prezent –
wyjątkowy worek na strój z logo ASW .

na nartach, snowboardzie na dwóch zimowiskach zorganizowanych przez Dawida Matwieja
i Monikę Matwiej z ASW. Pierwszy turnus liczący 48
osób miał miejsce na Słowacji w Rajeckich Teplicach w dniach 26.01.-01.02.2019 r. Nasi miłośnicy
białego szaleństwa szusowali po przepięknych
stokach w Čičmanach. Relaks zapewnili sobie
wypadem do prestiżowych term Afrodyta. Wieczory umilali sobie grą w bilard, dyskotekami oraz
wspólnym śpiewem.
Drugi turnus odbył się w miejscowości Ząb, tuż przy
Zakopanem w dniach 2-8.02.2019 i liczył aż 100 osób!
Dzieci, młodzież i dorośli doskonalili jazdę na nartach na stoku Harenda i Suche. Grupa odwiedziła
również termy Bania w Białce Tatrzańskiej, gdzie
hartowali się wychodząc na śnieg, żeby później
wskoczyć do gorącej wody termalnej. Jak zawsze,
na koniec przyszedł czas na zakupy i spacer po Krupówkach. Wieczory w ośrodku umilały wspólne gry
i zabawy integracyjne.
Dziękujemy kadrze: kierownikom: Dawidowi
Matwiejowi i Małgorzacie Matwiej, oraz wychowawcom: Rafałowi Wtulichowi, Kamilowi
Majewskiemu, Kindze Woźnicy, Barbarze Majewskiej, Monice Adamczyk Damianowi Walasowi
i Mariuszowi Steczkowi.
Monika Matwiej

AKADEMIA SZTUK WALKI
I Bieg Mikołaja
9 grudnia 2018 w Górkach, miał miejsce I Bieg
Mikołaja. Ciężar organizacji wzięło na siebie stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki (Dawid Matwiej
i Monika Matwiej) oraz dębski GOSiR (Rafał Wtulich). Natomiast dofinansowanie na tę imprezę
popłynęło ze środków Gminy Dębe Wielkie. Na starcie, mimo deszczowej pogody, stawiło się aż 98!
biegaczy z różnych stron powiatu mińskiego. Udział
był bezpłatny, a każdy zawodnik otrzymał czapkę
świętego Mikołaja, która oddawała charakter biegu.
Na najlepszych w każdej kategorii wiekowej czekały puchary oraz nagrody rzeczowe.
Oto wyniki:
Kat. do 5 lat dziewczynki: 1. Gabrysia Łobodowska, 2. Karolina Ługowska, 3. Blanka Przysowa
Kat. do 5 lat chłopcy: 1. Jakub Jarek,
2. Jakub Lewandowski, 3. Michał Zapałowski
6-7 lat dziewczynki: 1. Ania Szabat, 2. Agata
Budzyńska, 3. Weronika Pszczółkowska
6-7 lat chłopcy: 1. Bartosz Tkaczyk, 2. Kacper Kowalski, 3. Ignacy Krasuski
8-10 lat chłopcy: 1. Mateusz Szabat,
2. Franek Krasuski, 3. Piotr Mazaj
8-10 lat dziewczynki: 1. Zuzanna Jarek,
2. Marysia Miros, 3. Zosia Budzyńska
11-12 lat chłopcy: 1. Piotr Reda,
2. Oleg Piotrkowicz
3. Piotr Ługowski
11-12 lat dziewczyny: 1. Edyta Mazaj, . Nikola
Lewandowska, 3. Natalia Pszczółkowska
13-15 lat dziewczynki: 1. Julia Zapadka,
2. Agata Gałązka, 3. Agata Tkaczyk
13-15 lat chłopcy: 1. Dominik Kościesza, 2.
Jakub Świerczyński, 3. Maciej Ługowski
OPEN Mężczyźni: 1. Norbert Świerczyński,
2. Tobiasz Nowakowski, 3. Michał Kąkol
OPEN Kobiety: 1. Olga Pechcin, 2. Karolina
Lewandowska, 3. Ewelina Kaska-Łobodowska
Dziękujemy za pomoc wszystkim wolontariuszom:

Szkolenie z pierwszej pomocy
22 grudnia w hali sportowej w Dębem Wielkim
Trener Dawid Matwiej przy współpracy z firmą
„Eskulapa” zorganizowali szkolenie z pierwszej
pomocy dla sędziów, instruktorów i kadry wychowawczej z ASW. 6-godzinny kurs zostało wzorowo
przeprowadzone przez ratownika medycznego
Damiana Walasa, który również prowadzi zajęcia
z Taekwon-do w Akademii Sztuk Walki. Kursanci
zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy
dla ofiar wypadku komunikacyjnego, zawodników
w razie kontuzji i urazów, a nawet dla niemowląt
w razie zakrztuszenia! Jest to wiedza, którą mimo
przebytych wcześniej kursów, warto odświeżać. Kolejne edycje kursów pierwszej pomocy już
wkrótce! Szkolenie zostało współfinansowane
przez Gminę Dębe Wielkie.
Szkolenie Taekwon-do
19 stycznia w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim miało miejsce
szkolenie przygotowujące do egzaminów na stopnie uczniowskie z Taekwon-do ITF przeprowadzone
przez Trenera Dawida Matwieja. Frekwencja
zawodników przerosła oczekiwania organizatorów,
bo na dębskiej sali stawiło się aż 65 osób! Zajęcia
były podzielone na dwa bloki: wiedzę teoretyczną
i praktyczną. Cieszy fakt, że o takie dodatkowe
szkolenia upominają się sami zainteresowani, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
z Taekwon-do.
Egzaminy na stopnie uczniowskie
W dniach 21-25 stycznia w sekcjach ASW odbyły
się egzaminy na stopnie uczniowskie. Swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu Taekwon-do
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Wigilie klubowe w ASW
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w sekcjach Akademii Sztuk Walki Dębe Wielkie i Mińsk
Mazowiecki odbyły się wigilie klubowe, gdzie
adepci Taekwon-do miło spędzili czas na wspólnym posiłku i składaniu życzeń na Nowy Rok.
Dziękujemy za dużą frekwencję, która sięgnęła 200
osób!
ASW wspiera WOŚP
13 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dębem Wielkim Akademia Sztuk
Walki wsparła tę inicjatywę, występując z pokazem
Taekwon-do. Zgromadzeni widzowie chętnie wrzucali do puszek. Natomiast biegacze wzięli udział
w dębskim biegu „Policz się z cukrzycą”, do którego
rozgrzewkę przeprowadził instruktor ASW Patryk
Matwiej II dan. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ASW za pomoc w organizacji biegu i udział
w pokazie.
Ferie na sportowo!
Adepci Taekwon-do z Akademii Sztuk Walki
zimowe ferie spędzali na sportowo, jeżdżąc

ASW
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POWIATOWY CYKL TURNIEJÓW O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO DĘBSKIE GRAND PRIX W SIATKÓWCE

8 grudnia 2018 w dębskiej hali sportowej w iście
świątecznym klimacie rozegrana została ostatnia już w tym roku odsłona tenisowych zmagań
w ramach Powiatowego Cyklu Turniejów
o Puchar Starosty Mińskiego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Sport4Kids przy współpracy z GOSiR
w Dębem Wielkim oraz wsparciu finansowym ze
strony powiatu Mińskiego nie zwiedli, a zawody
zgromadziły w sumie ponad 70 zawodników
z różnych stron naszego powiatu. „Za sterami
turnieju” zasiadła Kasia Gańko - sędzia główny
sobotnich zawodów oraz koordynator zawodów
Rafał Wtulich.
Zwycięzcom trofea wręczali: Starosta Miński
Antonii Jan Tarczyński, Dyrektor Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Mirosław Krusiewicz, Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Radna powiatu
mińskiego Katarzyna Gańko oraz Dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich.
Najmłodsi uczestnicy tenisowych z rąk reprezentanta SJO z Mińska Maz, oswojonego smoka odbierali
pamiątkowe medale za udział w rozgrywkach.
Pamiątkowe statuetki trafiły również do
najmłodszego uczestnika sobotniego turnieju- Kamila Wąsowskiego (S.P. Wiśniew) oraz
najbardziej doświadczonego zawodnika, czyli do
Krzysztofa Porębskiego (1959) ze Stojadeł.
Tradycyjnie już podczas ostatniego turnieju działała kawiarenka, w której każdy zawodnik mógł
uzupełnić spalone kalorie lub rozgrzać się łykiem
dębskiej kawy Żołędziówki. Za zorganizowanie
poczęstunku podziękowania kierujemy w stronę
rodziców dębskiej sekcji tenisa stołowego oraz
pani trener Katarzynie Gańko.
Patronat nad tym sportowym wydarzeniem
objął Starosta Powiatu Mińskiego Antonii Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
Mamy nadzieję, że dzięki przychylności władz
powiatu Mińskiego oraz przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 2019 roku ponownie
spotkamy się przy stołach od „ping ponga”.
W 2018 roku rozegraliśmy pięć turniejów,
w których udział wzięło blisko 350 osób z najróżniejszych stron Naszego powiatu. Zdobywców
pierwszych trzech miejsc nagrodziliśmy w sumie
90 pucharami, rozdaliśmy blisko 100 medali oraz
10 statuetek.

Wyniki ostatniego turnieju tenisa stołowego:

I. Dzieci z S.P. z kl. I-III (rocznik: 2009-2012)
1. Krzysztof Kowalski (S.P. Pustelnik)
2. Antonii Skrzeczkowski (Stara Niedziałka)
3. Jakub Wocial (S.P. Wiśniew)
II. Chłopcy ze szkół podstawowych
z kl. IV-VI (rocznik: 2006-2008)
1. Michał Kowalski (S.P. Pustelnik)

2. Całka Bartosz (S.P. Wielgolas)
3. Kajetan Wojnar (S.P. Dębe Wlk.)
III. Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. VII,
VIII oraz z oddziałów
gimnazjalnych ( rocznik: 2003-2005)
1. Igor Murasicki ( Wiciejów)
2. Myka Mateusz (S.P. Wielgolas)
3. Zawadka Bartłomiej (S.P. Wielgolas)
IV. Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2006-2008)
1. Magdalena Puławska (S.P. Wiśniew)
2. Magdalena Kaczorek (S.P. Wiśniew)
3. Julia Wąsowska (S.P. Wiśniew)
V. Dziewczęta ze szkół podstawowych
z kl. VII, VIII oraz z oddziałów gimnazjalnych (rocznik: 2003-2005)
1. Angelika Myka (S.P. Wielgolas)
2. Katarzyna Purgał (S.P. Wiśniew)
3. Agata Kwiatkowska (S.P. Żaków)
VI. OPEN (rocznik: 2003 i starsi)
1. Odalski Zbigniew (Mińsk Mazowiecki)
2. Kostanty Janusz (Wielgolas)
3. Popis Jacek (Mińsk Mazowiecki)

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBEM WIELKIM
Sztafetowe biegi przełajowe odbyły się 9 października w Mińsku Mazowieckim. Naszą szkołę
reprezentowała drużyna chłopców w składzie:
Piotr Kanclerz, Maksymilian Lisiewski, Patryk
Zawada, Mateusz Piotrkowicz, Jakub Wielądek, Bartłomiej Gągol, Bartosz Pindel, Seweryn
Szulecki, Karol Zagórski, Jakub Świerczyński,
Tymoteusz Hrynkiewicz oraz Piotr Polkowski. Sztafeta zakwalifikowała się na zawody regionalne.
Chłopcami opiekowała się p. Agata Mika- Orłowska. Z kolei reprezentacja dziewcząt 3 grudnia
uczestniczyła w finale Mistrzostw Powiatu w Piłce
Ręcznej odbywających się w Cegłowie, gdzie spotkały się następujące szkoły podstawowe: Cegłów,
Dębe Wielkie, SP 4 Mińsk Mazowiecki oraz Jakubów. Drużyna naszych uczennic w składzie: Alicja
Turkowicz (kapitan), Aleksandra Przybysz, Maja
Malarecka, Martyna Siporska, Izabela Tudek, Kinga
Florkiewicz, Aleksandra Ulikowska, Emilia Szubiczuk, Oliwia Piotrkowicz, Wiktoria Szczygielska,
Oriana Szyjanowicz, Marta Szatańska, Dominika
Sulik, Patrycja Marczuk, Zuzanna Cisz, Wiktoria

Jaczewska, Małgorzata Góral wywalczyła brązowy
medal. Dziewczyny trenowała p. Agata Mika-Orłowska. 9 stycznia nasza szkoła była gospodarzem
finału Mistrzostw Powiatu w Koszykówce Dziewcząt w kategorii dzieci. W finałowych rozgrywkach
rywalizowały ze sobą następujące szkoły: SP Dębe
Wielkie, SP Mrozy, SP 2 Mińsk Mazowiecki oraz SP
4 Mińsk Mazowiecki. Mecze były na bardzo wyrównanym poziomie, ale najlepszą drużyną okazała się
jednak drużyna dziewcząt z SP Dębe Wielkie, która
o zloty medal rywalizowała z SP4 z Mińska Mazowieckiego. Oto skład drużyny złotych medalistek:
Aleksandra Ostrowska (kapitan), Aleksandra Przybysz, Maja Malarecka, Alicja Turkowicz, Martyna
Siporska, Izabela Tudek, Kinga Florkiewicz, Aleksandra Ulikowska, Emilia Szubiczuk, Katarzyna
Gago, Oliwia Piotrkowicz, Wiktoria Szczygielska,
Oriana Szyjanowicz, Marta Szatańska, Dominika
Sulik, Patrycja Marczuk, Zuzanna Cisz, Małgorzata
Góral oraz Izabela Ostrowska.
Marlena Pilarska

W sobotę 15 grudnia 2018 w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach rozegrany
został ostatni turniej siatkówki w ramach tegorocznego Dębskiego Grand Prix w Siatkówce dla
dzieci i młodzieży. Jest to w sumie już 34 impreza
sportowa organizowana przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. W tej edycji
udział wzięło 10 uczestników. Sędzią głównym
zawodów był trener Szkółki Siatkarskiej GOSiR
Dębe Wlk. Robert Szumowski.
Walka o medale i puchary odbywała się
w dwóch kategoriach. O godz. 10:00 po dwóch
stronach siatki stanęli zawodnicy z roczników 2007 oraz młodsi. W samo południe do
walki o medale i puchary przystąpili nasi młodzieżowcy, siatkarze z roczników: 2004 - 2006.
Organizatorzy pamiątkową statuetką nagrodzili
również najmłodszego zawodnika sobotniego
turnieju, którym został uczeń S.P. w Górkach,
Karol Woźnica.
Zwycięzcom
medale
i puchary wręczał Dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał
Wtulich oraz koordynator
zawodów Robert Szumowski.
Trofea zakupione zostały ze
środków GOSiR Dębe Wielkie.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie
gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Poniżej prezentujemy
wyniki II Turnieju Siatkówki
w ramach II Dębskiego
Grand Prix w Siatkówce dla
dzieci i młodzieży

I. Single:

1. Asia Kwasiborska (S.P. Ruda)
2. Jakub Parol (S.P. Dębe Wlk.)
3. Adrian Banach (S.P. Górki)
4. Karol Woźnica (S.P. Górki)
II. Dwójki:
1. Kacper Borkowski, Maciek Śledziewski (S.P.
Górki/ S.P. Dębe Wlk. )
2. Malwina Linde, Maja Malesa (S.P. Ruda)
3. Agata Gałązka, Sylwia Suchocka (S.P. Górki)
Przypominamy, że we wtorki (17:00-18:30) oraz
czwartki (16:00-17:30) w hali sportowej odbywają się bezpłatne zajęcia z zakresu siatkówki
do udziału w których serdecznie zapraszamy
dzieci z roczników: 2006 i młodszych.
Zachęcamy do udziału w kolejnych aktywnościach organizowanych przez dębski GOSiR.

NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI DĘBE VOLLEY CUP

15 grudnia 2018 o godz. 18:00 w hali sportowej
w Dębem Wielkim wystartowała druga już edycja Nocnego Turnieju Siatkówki Dębe Volley CUP.
Do wspólnej rywalizacji przystąpiło 12 ekip między innymi z: „BrestVollley” z Białorusi, 3 drużyny
z Warszawy, 2 ekipy z Mińska Mazowieckiego,
Siennicy, Marek, Halinowa oraz oczywiście
z Dębego Wielkiego.
Rozgrywki odbywały się równolegle na dwóch
boiskach. Pod bacznym okiem trzech sędziów:
Agaty Fronczak, Adama Kosiorka oraz Piotra Króla.
Pomysłodawcą oraz koordynatorem turnieju
był Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich.
Mimo, że drużyny prezentowały bardzo różny
poziom gry to turniej przebiegł w przyjaznej, iście świątecznej atmosferze. Kilka minut
po godzinie 2 w nocy wszystko było już jasne…
Po zaciekłym meczu o trzecie miejsce, poza
podium wylądował zespół Akademików z pobliskiego Halinowa, na najniższym stopniu podium
stanęli zawodnicy „Gramy dla Płatka” z kapitanem Sebastianem Pytlosem. Drugie miejsce

wywalczyli adepci Rafał Płatka „Gramy dla
Pytlosa”, a po złoto sięgnął zespół „ MPC RIVIERA”
prowadzony przez Ptaszyńskiego Kamila.
Organizatorzy przyznali też szereg nagród indywidualnych.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem
zdaniem organizatorów został Borys Ryczek
z RIVIERY. Natomiast, najlepszą zawodniczką turnieju okrzyknięto Smugę Olę
z Wesołej Zbieraninki. Pamiątkową statuetkę otrzymał najmłodszy zawodnik turnieju:
Krystian Czerwiński (rocznik 2002) z Wesołej
Zbieraninki oraz najbardziej doświadczony
zawodnik turnieju Kandratsenka Mikalai reprezentujący barwy BrestVollley (urodzony: 1961).
Medale, puchary oraz statuetki ufundowane
zostały przez dyrektora dębskiego GOSiR-u.
Za pomoc przy organizacji zawodów serdecznie dziękujemy współorganizatorowi imprezy
Łukaszowi Piekarskiemu oraz Jakubowi Świerczyńskiemu- sędziemu stolikowemu.
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III SIATKARSKI TURNIEJ WIELKICH SERC

Celem zbiórki pieniędzy organizowanej przez
Wielką Orkiestre Świątecznej Pomocy w ramach
tegorocznej akcji był zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Tegoroczny Finał WOŚP odbył się tradycyjnie
w drugi weekend stycznia.
12 stycznia 2019 hala sportowa w Dębem Wielkim po raz kolejny stała się areną siatkarskich
zmagań. Organizatorem zawodów był Sztab
WOŚP Dębe Wielkie oraz GOSiR Dębe Wielkie.
Koordynatorem zawodów byli: Rafał Wtulich
oraz Łukasz Piekarski a sędzią głównym turnieju
Robert Szumowski oraz Darek Miros. W organizację turnieju włączyli się również: Mateusz
Ostrowski, Cezary Zawada oraz Jakub Świerczyński, którzy pełnili rolę sędziów stolikowych.
W tegorocznej edycji, udział wzięło aż 16 espołów. Do wspólnej zabawy włączyły się drużyny
z: Halinowa, Mińska Mazowieckiego, Mrozów,
Warszawy oraz Dębego Wielkiego. Mecze od
wczesnych godzin porannych równolegle odbywały się na trzech boiskach. Mimo, że walka
na boisku była zażarta, a mecze, niejednokrotnie rozstrzygały się w samej końcówce, turniej
przebieg w przyjaznej atmosferze, bo hasłem

przewodnim była pomoc dla tych, którzy walczyć o swoje życie muszą już od momentu, gdy
przyjdą na ten świat.
Tegoroczne rozgrywki urozmaicił pokaz formacji tanecznych studnia Flash Dance. Dziewczyny
pod okiem Agnieszki Jurkowskiej do czerwoności rozgrzały serca publiczności.
W tym roku tuż za podium uplasowali się
zawodnicy Warty Mrozy. Na najniższym stopniu
podium stanęli gracze reprezentujący barwy
Mińskiego Fabosu . Natomiast, na drugiej lokacie
wylądowali adepci GG Gryz Gang. Złoto w tym
roku po raz drugi z rzędu wywalczyli zawodnicy
Warszawskiej Riviery.
Organizatorzy przyznali szereg nagród indywidualnych.
Pamiątkowymi
statuetkami
nagrodzeni zostali: Łukasz Trebnio (drużyna:
Gimnazjum Dębe Wielkie), urodzony w 2003
roku -najmłodszy zawodnik turnieju oraz Adam
Żukowski z ekipy tie-break, rocznik: 1973, który
został najbardziej doświadczonym zawodnikiem
sobotniego turnieju. Najlepszą zawodniczką
została Małgorzata Gryziak, kapitan GG Gryz
Gang. Zaszczytnym mianem najbardziej wartościowego zawodnika turnieju okrzyknięty został

Łukasz Łysiak z ekipy Riviery.
Trofea wręczali: Szef Sztabu WOŚP Anna Piotrkowicz, Dyrektor GOSiR Dębe Wlk. Rafał Wtulich,
Sędzia główny zawodów: Robert Szumowski
oraz Łukasz Piekarski – koordynator turnieju.
Zawodnicy pokazali, że posiadają nie tylko siatkarskie umiejętności, ale i wielkie serca. Środki
zebrane w ramach opłaty za udział turnieju, bli-

sko 1500 zł w całości zasiliły puszki Dębskiego
Sztabu WOŚP.
Tych, którzy już wyczekują możliwości rewanżu
zapraszamy do udziału w kolejnym siatkarskim
turnieju, który w maju rozegrany zostanie tradycyjnie w dębskiej hali sportowej.

NIE DAJ SIĘ NUDZIE W FERIE
OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
Podczas tegorocznych ferii Dębski GOSiR
w ramach akcji Nie Daj się Nudzie w Ferie zorganizował szereg aktywności dla mniejszych
i większych wielbicieli aktywnego wypoczynku.
3 lutego 2019 w hali sportowej w Dębem Wielkim odbyła się trzecia edycja Otwartego Turnieju
Warcabowego.
We wspólnej rywalizacji wzięło udział ponad 40
osób z różnych części naszego powiatu. Medale
i puchary czekały na zdobywców pierwszych
trzech miejsc w każdej z pięciu kategorii wiekowych. Na najlepszych czekały również nagrody
rzeczowe ufundowane ze środków Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Nad poprawnym przebiegiem zawodów
czuwali: Grzegorz Woźnica- sędzia główny zawodów, Alicja Woźnica, Tomasz Woźnica, Rafał
Wtulich – dyrektor GOSiR Dębe Wielkie oraz Henryk Smuga.
Podczas tegorocznej edycji ustanowiony
został kolejny rekord frekwencji. Cieszy nas
fakt, że chętnych do gry w warcaby nie brakuje.
Wszystkim osobom, które włączyły się w organizację zawodów serdecznie dziękujemy.
Wyniki zawodów:

II. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1. Zalewski Fabian
2. Rokicki Szymon
3. Siłka Krystian
III. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. Zalewski Filip
2. Kamiński Marcin
3. Kamiński Kacper
IV.Młodzież ze Szkół Podstawowych
z kl. VII-VIII oraz oddziałów Gimnazjum
1. Osica Jakub
2. Polkowski Piotr
3. Nowak Jakub
V. OPEN
1. Wocial Łukasz
2. Grzesiak Marcin
3. Słapiński Andrzej

I.Przedszkolaki
1. Kusznerczuk Hanna
2. Grzelak Franciszek
3. Konstanty Wołosz
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GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
2 lutego 2019 w hali sportowej w Dębem Wielkim
odbyła się kolejna już edycja
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. W rozgrywkach udział
wzięło blisko 40 zawodników
i zawodniczek z naszej gminy
i okolic. Sędzią głównym zawodów była Katarzyna Gańko,
Radna Powiatu Mińskiego
oraz instruktora w Dębskiej
Sekcji Tenisa Stołowego. Koordynatorem zawodów był Rafał
Wtulich, dyrektor GOSiR.
Zmagania odbywały się w sześciu kategoriach.
Walczyć było o co bo na zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii czekały
pamiątkowe puchary a dla najmłodszych graczy
także medale za udział w turnieju.
Pamiątkowe statuetki otrzymali: najmłodszy
uczestnik zawodów, 9-cio letni Krzyś Kowalski
oraz Marek Pałdyna- najbardziej doświadczony
gracz sobotnich zawodów.
Trofea szczęśliwcom wręczył Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Radna Powiatu
Mińskiego Katarzyna Gańko oraz Dyrektor GOSiR
Rafał Wtulich. Nagrody zostały ufundowane
z kasy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim.
Dębe Wielkie za sprawą organizacji licznych
turniejów sportowych w tenisie stołowym oraz
prężnie działającej sekcji tenisa stołowego aspiruje do powiatowej stolicy tego sportu.
Wszystkich sympatyków popularnego „ping
ponga” zapraszamy do startu w Powiatowym
Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Mińskiego - pierwsze starcie już w kwietniu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wyniki rozgrywek:
I. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III
1. Kowalski Krzysztof
2. Piotr Wiącek
3. Marcin Gruszka
II. Chłopcy ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI
1. Kowalski Michał

2. Krzysztof Kowalski
3. Kajetan Wojnar
III. Chłopcy ze Szkół Podstawowych
z kl. VII- VIII oraz z oddziałów Gimnazjum
1. Piotr Kanclerz
2. Damian Kaczorek
3. Karol Witanowski
IV. Dziewczęta ze Szkół Podstawowych
z kl. VII- VIII oraz z oddziałów Gimnazjum
1. Kwiatkowska Agata
2. Katarzyna Purgał
3. Krydowska Marta
V. Dziewczęta ze Szkół Podstawowych
z kl. IV-VI
1. Oliwia Sadowska
2. Zofia Nowak
VI. Mężczyźni OPEN
1. Mariusz Maciołek
2. Michał Kowalski
3. Mariusz Witanowski

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM
Czas biegnie nieubłaganie… Tak szybko przeminęło
I półrocze roku szkolnego 2018/2019, które zostało
podsumowane podczas tradycyjnie odbywającego
się uroczystego apelu. Poznaliśmy „najlepszych
z najlepszych”- uczniów o najwyższej średniej ocen
i frekwencji, nazwiska laureatów konkursów oraz usłyszeliśmy życzenia bezpiecznych ferii i zapału do pracy
w II półroczu. Co zatem nie tak dawno wydarzyło się
w naszej szkole? Sięgamy pamięcią wstecz, śpieszymy
z informacjami i zapraszamy do lektury….
Spotkanie autorskie
29 listopada gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębem Wielkim była Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Na zaproszenie pisarki odpowiedzieli uczniowie
klas drugich wraz z wychowawcami, a temat spotkania
to książka jako przepustka do podróżowania. Autorka
opowiedziała dzieciom o swoich zainteresowaniach,
czyli o pisaniu książek i zwiedzaniu świata oraz o tym,
jak połączyć obie pasje. Na zakończenie można było
zakupić książki pisarki i otrzymać jej autograf.
Świąteczny nastrój
Adwent i Boże Narodzenie to szczególne okresy
w roku dla każdego dziecka. O świąteczny nastrój
zadbali zwłaszcza wychowawcy oraz uczniowie „zerówek” i klas najmłodszych. Odbył się wyjazd do teatru,
warsztaty ozdabiania pierników, rodzinne spotkania,
podczas których wykonywano ozdoby świąteczne
i słuchano gawęd o zwyczajach w tym okresie roku.
W nagrodę przybył gość z wizytą… Mikołaj z workiem
pełnym prezentów. W atmosferę Bożego Narodzenia
wprowadzała także stajenka betlejemska ustawiona
w pobliżu budynku szkoły podstawowej a także Betlejemskie Światło Pokoju przekazane za pośrednictwem
druhów z 33. Turystyczno-Krajoznawczej Harcerskiej
Drużyny Odkrywców „Włóczykije”. „Światło, które
łączy” rozświetlało naszą szkołę i tworzyło prawdziwy
bożonarodzeniowy nastrój.
Spotkanie jasełkowo- kolędowe
5 stycznia w Naszej szkole odbyło się spotkanie jasełkowo-kolędowe, podczas którego wystawiono sztukę pt.
„Broda Heroda, czyli jak Bóg zło w dobro przemieniał”.
W role bohaterów wcielili się pracownicy naszej szkoły
wiernie odzwierciedlający charakter granych postaci.
Następnie uczniowie klas III zaprezentowali się w spektaklu pt. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe”.
Bal noworoczny
3 stycznia dzieci z klas 0-4 przyszły do szkoły, żeby
wspólnie spędzić czas na zabawie noworocznej. Były
wśród nich biedronki, księżniczki, rycerze, piraci, czarownice, Indianie, strażacy oraz wiele innych postaci.
Wszystkich przywitała rytmiczna muzyka, wiele emocji i śmiechu wyzwoliły w naszych najmłodszych
uczniach konkursy oraz przejście po czerwonym
dywanie. Dzieci zostały nagrodzone słodyczami, tworzyły kółka, węże, korowody, bawiły się wspólne
z wychowawcami. Dziękujemy rodzicom za włączenie
się w przygotowania do balu i aktywną pomoc podczas poczęstunków przygotowanych w klasach. Tego
dnia bawili się również uczniowie klas 5 i 6.
Akcja bicia rekordu dla dzieci
z dystrofią mięśniową
Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej Łańcuch dobra przygotowanej przez
Stowarzyszenie Pro Salute na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową- podopiecznych Kliniki Rehabilitacji
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W czasie zajęć świetlicowych i lekcji plastyki dzieci
wykonały 350 m łańcucha choinkowego.
Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy”
17 stycznia gościliśmy Zespół Kwieciste Gwiazdy ukraińską grupę sceniczną tworzoną w większości
przez wychowanków rodzinnego
domu dziecka. Zespół zaprezentował różnorodne formy taneczne
- przez scenę przewijały się korowody artystów wykonujących
pięknie zaaranżowane układy
taneczne: balet, ludowy taniec
japoński, tańce ukraińskie, tańce
współczesne, etiudy taneczne.
Talent i ciężka praca aktorów
zaowocowały bardzo ciekawym
widowiskiem.
Cudze chwalicie, swego nie znacie
23 stycznia już po raz siódmy
w naszej Szkole odbyło się spotkanie karnawałowe skierowane do

lokalnej społeczności, a zwłaszcza seniorów, którzy
21 i 22 stycznia obchodzą swoje święto. W związku
z nie tak dawno obchodzoną 100. rocznicą odzyskania niepodległości, tym razem młodzi artyści wraz
z nieco starszymi opiekunami zaprosili przybyłych
gości w muzyczną podróż po Polsce. Tę niezwykle
przyjemną powtórkę z geografii Polski artyści zaczęli
od stolicy, a uprzyjemniły ją wzruszające szlagiery:
Walczyk Warszawy wykonywany w oryginale przez
Irenę Santor, Sen o Warszawie z repertuaru Czesława
Niemena oraz Piosenka o mojej Warszawie Mieczysława Fogga. Po wizycie na Mazowszu przenieśliśmy
się nad Bałtyk. Zaczęliśmy od wizyty w okolicach
Władysławowa. Dzięki piosence Zbigniewa Wodeckiego Chałupy, welcome to i tańcom uczniów
ukrywających swe ciała za ręcznikami poznaliśmy
uroki tej popularnej miejscowości wczasowej. Z Chałup artyści zabrali widzów na Pomorze Zachodnie, do
Kołobrzegu, gdzie, jak mówią słowa piosenki, wrażliwe
oko znajdzie wszystkie barwy lipca. Nucąc Augustowskie noce i Córkę rybaka, przenieśliśmy się do Krainy
Wielkich Jezior, by podobnie jak to śpiewał kilkadziesiąt lat temu Piotr Szczepanik Gonić kormorany. Te
ponadczasowe hity pomogły przypomnieć cudowne
plenery, małe miejscowości zagubione gdzieś wśród
gęstych lasów czy typowe turystyczne miasteczka
z cumującymi w portach jachtami. Soliści zachęcali
także widzów, by ze stolicy Warmii i Mazur wybrać
się do Lublina, gdzie, powtarzając za wokalistką Brathanków, w kinie wszystko wydarzyć się może, a gdy
już się zmęczą, zatrzymać się na kolejnym przystanku
niezwykłej wędrówki. Ciechocinek, bo o nim mowa, to
miasto chyba najbardziej znane z licznych sanatoriów,
tężni i zdobiących je przepięknych dywanów kwiatowych. Nie ma jak w Ciechocinku śpiewał zespół Happy
End- w pełni zgadzamy się z tymi słowami i przedstawiliśmy swoje wykonanie tego utworu. Niestety
„turnus” się szybko skończył i trzeba było kontynuować podróż, wyruszając na Śląsk, w czym pomogły
pierwszy raz w historii członkinie zespołu „Wrzosowianki”, śpiewając wiązankę przebojów z tego regionu.
Następnie przenieśliśmy się w Bieszczady, by zobaczyć Zielone wzgórza nad Soliną oraz w Karkonosze,
nucąc Jesteśmy na wczasach z repertuaru Wojciecha
Młynarskiego. Muzyczna wyprawa byłaby jednak niekompletna, gdyby nie wizyta w stolicy polskich Tatr.
Ach, te widoki ośnieżonych szczytów, dzwonki sań
i księżyc świecący jak stal… i ta piosenka Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem…
To niezwykła podróż od północy na południe podana
ze szczyptą refleksji, dużą dawką humoru, wycieczka
od wschodu do zachodu, to zdany na szóstkę egzamin
z muzycznej geografii Polski, egzamin, który poprzedzało wiele prób, egzamin, który kosztował wiele
nerwów. Widzowie mogli skosztować pysznych wypieków, jakie przygotowali rodzice uczniów naszej szkoły,
a także wziąć udział w losowaniu dwóch podwójnych
zaproszeń na spektakl Być jak Elizabeth Taylor ufundowanych przez Radę Rodziców i Parafialny Zespół
Caritas w Dębem Wielkim. Impreza odbyła się dzięki
zaangażowaniu i wielotygodniowej pracy. Zasłużeni:
Opiekun chóru i reżyser: p. Dorotya Późniecka. Scenariusz, reżyseria, projekt dekoracji: p. Sylwia Szymczak.
Chór i soliści: Piotr Nowak, Zuzanna Cisz, Kajetan
Konowrocki, Jakub Ładno, Natalia Przybysz, Magdalena Puła, Kacper Sołtysiuk, Piotr Suchocki.
Prowadzenie: Nina Malarecka i Krzysztof Bątruk oraz
absolwenci - Wioleta Walesiak i Bartosz Sieradzan.
Absolwenci gimnazjum: Karolina Bakuła, Paweł
Byszuk, Sebastian Gańko, Weronika Grądzka, Adrian
Konieczny, Katarzyna Mazurowska, Natalia Miros,
Kacper Mróz. Obsługa techniczna: Mateusz Jóźwiak,
Krystian Kwiatkowski, Maciej Śledziewski, Jakub Ulikowski, Jakub Zgódka - absolwent. Programy: p.
Bożena Caban - Drzewińska. Prezentacja multime-

dialna: p. Małgorzata Bedyńska. Opiekunowie: p. Piotr
Adamiec, p. Małgorzata Bedyńska, p. Anna Boczkowska, p. Marzena Borcuch, p. Monika Budzińska, p.
Elwira Budzyła, p. Bożena Caban- Drzewińska, p. Barbara Czabańska, p. Renata Dołkowska, p. Dagmara
Giec, p. Marzanna Góralska, p. Anna Kalinowska, p.
Jolanta Kościuch, p. Olga Laskowska, p. Alina Majszyk,
p. Agata Mika- Orłowska, p. Ewa Miros, p. Agnieszka
Miros- Kot, p. Dorota Późniecka, p. Agata Prokopiuk,
p. Hanna Puła, p. Anna Skorupa, p. Iwona Słodownik, p. Elżbieta Szafrankiewicz, p. Wioleta Szczęsna, p.
Sylwia Szymczak, p. Julita Winiarek-Cyran, p. Jolanta
Witkowska, p. Agnieszka Wojda, p. Ewa Woźnica, p.
Magdalena Zagórska.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, nie szczędzili braw i serdecznych słów, a zwłaszcza seniorom,
władzom samorządowym i przedstawicielom prasy
lokalnej.

Konkursy
19 grudnia odbył się w naszej szkole Konkurs Kolęd
i Pastorałek Anglojęzycznych. Wzięło w nim udział
23 uczniów, którzy startowali w dwóch kategoriach:
klasy 0-3 oraz 4-8. I miejsce wśród maluchów zajęła
Natalia Rokicka z klasy 1c, II miejsce przypadło Karolowi Jabłońskiemu z klasy 3b, zaś III zajął Tomasz
Jabłoński z klasy 0c, Maja Filosek z klasy 3a oraz Alicja Goś i Natalia Rowińska z klasy 3b. W kategorii klas
starszych I miejsce zajęła Zuzanna Cisz z klasy 6a,
II miejsce: Wiktoria Szczygielska i Marta Szatańska
z klasy 6a, a III miejsce zajął Mateusz Łukasiak z klasy
7a. Organizatorami konkursu były p. Aldona Gorczyca
i Martyna Chacińska- Pawlak. Z kolei konkurs Scrapbooking Irregular Verbs przeznaczono dla uczniów
klas 6-8. Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy w formie plastycznej najciekawiej przedstawili czasowniki
nieregularne i ich zastosowanie gramatyczne: I miejsce przyznano Julii Jaczewskiej z kl. 8c, II- Michalinie
Woźnicy z kl. 8a, III- ex aequo – Annie Dudzień i Natalii Kalinowskiej z kl. 8a. O wykonanie pracy tą samą
techniką poproszono także podczas konkursu Scrapbooking – Christmas. Wzięli w nim udział uczniowie
klas 4, którzy w dowolnej formie plastycznej mieli
za zadanie przedstawić symbole związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Jego laureatkami zostały
Karolina Przędzik z kl. 4d i Maja Wolska z kl. 4a, zajmując pierwsze miejsce. Organizatorką konkursów była
p. Elżbieta Tomczuk. Uczniowie mieli również okazję
zgłębić wiedzę o Australii. A oto laureaci: I miejsceMateusz Jóźwiak z kl. 7b, II miejsce- Maja Krzyworzeka
z kl. 8c, zaś III miejsce- Maciej Kozioł z kl. 4b, Wojciech
Nowak i Kacper Bielak z kl. 7b. Konkurs przygotowała p. Aldona Gorczyca. I wreszcie pora na królową
nauk- 29 listopada odbył się w naszej szkole konkurs
Myślę logicznie. Jego cel to zainteresowanie uczniów
matematyką. Brały w nim udział trzy- lub dwuosobowe zespoły z klas 6-7. Każda z drużyn rozwiązywała
nietypowe zadania wymagające niestandardowego
myślenia, treść każdego z nich pokazana była na tablicy
interaktywnej. Oto wyniki: I miejsce- drużyna z klasy
6a w składzie: Stanisław Wawer, Bartłomiej Błażejczyk, Jakub Kowalski, II miejsce – klasa 6b- Franciszek
Pudło, Szymon Koźlak, Piotr Hudy, III miejsce - klasa
7a- Jan Szmajda, Łukasz Parol, Maciej Chudzik. Konkurs organizowała p. Anna Czarnocka przy współpracy
z p. Anną Zawadzką, a w jego przeprowadzeniu pomagały także p. Ewa Miros i p. Barbara Czabańska. Z kolei
13 grudnia w naszej szkole odbyły się eliminacje do
Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Matematycznego
Matematyka jest wszędzie. Uczniowie mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu. Rozwiązywali zadania matematyczne,
ale powiązane z geografią, biologią, fizyką i chemią.
Do etapu gminnego, w którym będą uczestniczyli
uczniowie klas ósmych z terenu Gminy Dębe Wielkie,
zakwalifikowali się: Michalina Woźnica, Karol
Kijowski, Gabriela Suszczyńska, Alicja Walerczak,
Oliwia Filosek, Jan Proczek, Aleksandra Rybak.
Sukcesy w konkursach
zewnątrzszkolnych
Wydarzenie Kodełkowo
współorganizowane ze
Stowarzyszeniem Szkoła
z uśmiechem zostało
wybrane z ponad 700
projektów do udziału
w finale europejskim.
Małymi Kodełkowiczami
opiekuje się p. Katarzyna

Gomulska. Bardzo dziękujemy również wszystkim uczestnikom żonkilowego konkursu na kartkę
bożonarodzeniową dla chorych w ramach hospicyjnej kampanii społecznej Pola Nadziei 2018/2019
organizowanej przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie, a przede wszystkim Patrycji Melkowskiej z kl.
7b, która zdobyła I miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy 4- 8 oraz Wojtkowi Dębskiemu z kl.
0b za wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe
klasy 0 – 3. 3 grudnia w siedzibie Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie p. Aurelia Michałowska
– Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyła nagrody laureatom konkursu Kartka dla Niepodległej. Zwycięzcy
zostali wyłonieni z grupy ponad 2 tys. uczestników.
Jego głównym celem było uczczenie jubileuszu 100
– lecia odrodzenia polskiej państwowości oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
i przywiązania do barw narodowych. Wśród uczniów
wyróżnionych znalazł się uczeń nasze szkoły - Szymon Hudy z kl. 7b. Uczniowie z naszej szkoły brali
także udział w VII Przeglądzie Piosenek Świątecznych
i Zimowych w Brzezinach. Komisja doceniła starania
dzieci i przyznała III miejsce Natalii Rokickiej z klasy 1c
w kategorii klas 1-3 solista (opiekun p. Martyna Chacińska - Pawlak ), III miejsce zespołowi w składzie:
Magdalena Puła oraz Jakub Ładno w kategorii klas
7-8 i gimnazjum (opiekun p. Emilia Alaba), wyróżnienie zespołowi w składzie: Franciszek Pudło, Oliwier
Paprocki, Kacper Bieliński, Krzysztof Puła z kl. 6 (opiekun p. Emilia Alaba).
Wycieczki
5 grudnia, uczniowie ze świetlicy szkolnej uczestniczyli
w XI Integracyjnym Koncercie Mikołajkowym, który
odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
Organizatorem zabawy było Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość”
i Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie. Gościom
czas umilał zespół wokalno-aktorski Sonanto z Warszawy. Przybył też wyczekiwany przez wszystkich św.
Mikołaj i każdego ucznia obdarował prezentem. Dzieci
tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały, wzorowo
reprezentując naszą szkołę. 6 grudnia uczniowie
klas 3ab wybrali się na wspólną wycieczkę do Pijalni
Czekolady E. Wedel w Warszawie. Tworzyli ciekawe
kompozycje z „Czekolepek”- pyszna i kreatywna
zabawa, ale także doskonała lekcja, z której mogliśmy dowiedzieć się jakie tajemnie skrywa produkcja
czekolady. Po wizycie w pijalni czekolady dzieci udały
się do Muzeum Narodowego. Tego samego dnia także
klasa 5b wyruszyła na długo wyczekiwaną wycieczkę.
Uczniowie najpierw zwiedzili gmach Teatru Wielkiego.
Następnie odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza.
Po atrakcjach „dla ducha” nadszedł czas „uczty dla
ciała”, a więc wizyta w Pijalni Czekolady E. Wedel przy
ulicy Szpitalnej. Po krótkim wykładzie atrakcyjnym
dzięki konsumpcji przepysznej czekolady pitnej oraz
ciekawym rekwizytom i krótkim konkursie przyszedł
czas na zajęcia manualno- kulinarne. Niektórzy także
skusili się na wizytę w Staroświeckim sklepie, gdzie
mogli podziwiać pracę pani ręcznie dekorującej torciki oraz zakupić smakowite słodkości. 18 grudnia
uczniowie z klas 5d i 4c odwiedzili pijalnię czekolady
E. Wedel, gdzie podczas warsztatów poznali historię
zakładu, dowiedzieli się, jak powstaje czekolada oraz
dekorowali torciki wedlowskie, a następnie udali się
do Teatru Lalka, by poznać pracę aktorów i zdobyć
wiadomości na temat pacynek, kukiełek czy marionetek biorących udział w przedstawieniach.

Projekt „Przyjaciel z zagranicy”
Przedstawiciele klas 5ac i 6b biorą udział w projekcie
„Przyjaciel z zagranicy”, który trwa od listopada 2018r.
do maja 2019r. Uczniowie przygotowują 6 rodzajów zadań rozłożonych na kolejne miesiące. Dzięki
nim poszerzą słownictwo, nawiążą nowe znajomości, staną się otwarci na innych, poznają w praktyce
nowe formy komunikacji - dołączą do grona współczesnych Europejczyków. Uczennice klasy 6a: Ala
Janiszek, Gabrysia Mazur oraz uczniowie klasy 5c:
Mateusz Czerwiński, Liwia Kalisz, Bartek Piętka, Igor
Krupa w listopadzie w ramach projektu e-twinning
wysłali listy do kolegów z Hiszpanii. W połowie grudnia wszyscy otrzymali wyczekiwane odpowiedzi.
Dzieci wysłały mnóstwo kolorowych kartek wraz z opisem tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia
w ich kraju. Prace można obejrzeć w budynku szkoły
podstawowej.
Zebrała i opracowała Marlena Pilarska.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE
Spartakiada 2018

Spotkanie z Mikołajem

3 grudnia 2018 r. miała miejsce Spartakiada, której organizatorem była Szkoła Podstawowa im. WBK
w Dębem Wielkim oraz Stowarzyszenie Możesz więcej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy pierwszej
Maciuś Sobociński. Celem przedsięwzięcia była
integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnościami.

7 grudnia 2018 r. do szkoły zawitał Mikołaj. Przyniósł
worek pełen słodyczy, którymi obdarowywał te duże,
i te małe dzieci. Jego pojawienie się wyzwoliło dziecięcą radość. Obecność Mikołaja była lekcją dobroci
oraz dzielenia się sercem i miłością z innymi.

Szkolenie Dopalaczom STOP!
5 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie dotyczące dopalaczy skierowane do uczniów klas 6-8. Prelegentka
zwróciła uwagę na skład substancji psychostymulujących. W przystępny sposób przeanalizowała
z Uczniami przyczyny i skutki działania dopalaczy.
Dla wizualizacji tematu posłużyła się krótkim filmem
edukacyjnym o negatywnym działaniu tych substancji. Spotkanie utwierdziło Uczniów w przekonaniu,
że zastosowanie dopalaczy stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka i ma niszczący wpływ na najbliższe jego otoczenie.

Harce w Bajce Cafe
6 grudnia 2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych
i klasy II wybrały się do sali zabaw Bajka Cafe w Mińsku Mazowieckim. W tym bajkowym miejscu miały do
dyspozycji trzypoziomową konstrukcję zabawową,
a w niej labirynty, ruchome pomosty, zjeżdżalnie
i basen z piłeczkami. Miały też okazję skorzystać ze
ścianki wspinaczkowej i manipulacyjnej oraz z maty
interaktywnej. Zabawy przebiegały w bardzo wesołej
i radosnej atmosferze. Dzieci aktywnie spożytkowały
swoją energię, ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętności manipulacyjne, a przy okazji,
przyjemnie spędziły czas.

Spektakl Krzesło s
pełniające wszystkie marzenia
14 grudnia 2018 r. uczniowie klas IV-VIII wybrali się
na spektakl Magiczne krzesło. To obraz współczesnego życia dzieci osamotnionych przez rodziców,
goniących za karierą i pieniędzmi. Osnową opowieści
jest zaczarowane krzesło, dzięki któremu bohaterowie mogą wyruszyć w podróż pełną przygód. Spektakl
rozbudza sferę emocjonalną widza. Zwraca uwagę
na relację bliskości w rodzinie, lęki przez nieznanym
czy odpowiedzialność za swoje czyny. Całość dopełniają piękne piosenki i efekty specjalne.

Wigilia Szkolna 2018
17 grudnia 2018 r. całą społecznością szkolną spotkaliśmy się na Wigilii. Wśród zaproszonych Gości byli: Pani
Beata Budzyńska-Kupidura Sekretarz Gminy Dębe
Wielkie, Ksiądz Proboszcz Zenon Wójcik i Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance: Prezes Zbigniew Siporski i Naczelnik Andrzej Gańko oraz Rodzice,
Rodziny naszych Uczniów i Sympatycy Szkoły. Program obejmował wspólne śpiewanie kolęd, koncert
w wykonaniu Chóru Szkolnego pod kierunkiem
nauczyciela muzyki Moniki Mróz i przedstawienie
teatralne przygotowane przez Radę Rodziców.

łem w dziesiątkę, bo zabawa była przednia. Bawili się
uczniowie i ich opiekunowie Po powrocie stwierdzili,
że tydzień minął błyskawicznie i, że chętnie wyjechaliby jeszcze raz. Zawarli wiele nowych znajomości,
sprawdzili swoją znajomość języka angielskiego,
poszerzyli wiedzę o świecie i przeżyli wiele niezapomnianych chwil. Teraz z niecierpliwością wyczekują
chwili, gdy znów spotkają się ze swoimi „tureckimi
opiekunami” i będą im przybliżać życie w polskiej
szkole. A będzie to „już za chwileczkę, już za momencik”, czyli w maju. Będziemy wtedy gościć młodzież
i opiekunów z pięciu, partnerskich szkół. Wszystkie
szczegóły pobytu zostały omówione podczas pobytu
pani dyrektor i reprezentacji grona nauczycielskiego
na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się
na Litwie.

„Babcia i dziadek są zawsze blisko - tak nas kochają, że wszystkie siły
i czas swój cały nam poświęcają”

Erasmus+

Erasmus+ to projekt, który realizujemy w Rudzie
od września. Jest to program umożliwiający współpracę między szkołami, uczestnictwo w wymianach
międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Daje szansę przeżycia wspaniałej przygody,
poszerza horyzonty, otwiera umysł, pozwala doskonalić umiejętności językowe i przeżyć niesamowite
przygody.
Wspólnie z pięcioma partnerskimi szkołami „uczymy
przez zabawę”. Nawet na spotkaniu świątecznym
prezentowane były zabawy ludowe. Okazało się,
że oparły się duchowi czasu i nadal wszyscy bawią się
przy nich świetnie. Nasi uczniowie przygotowali również zabawy, które zaprezentowali podczas pobytu
w tureckiej szkole w Samsum. Z ich relacji wynika,
że wybór pląsów :”Lambada” i „Pingwin” był strza-

Dębski Przegląd Kolędowy 2019
20 stycznia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dębem
Wielkim pod kierownictwem dyrektora GOK Anny
Piotrkowicz i Wójta Gminy Dębe Wielkie Krzysztofa
Kalinowskiego zaprosili młodych artystów na Dęb-

ski Przegląd Kolędowy 2019. Wokalne umiejętności
zespołów i solistów oceniała profesjonalna Komisja.
Szkołę Podstawową w Cygance reprezentowali chór
szkolny i soliści: Zuzia Gańko, Alicja Mikita, Bartek
Jackiewicz. Drugie miejsce w Dębskim Przeglądzie
Kolędowym 2019 zajął chór szkolny z naszej szkoły,
w kategorii Soliści drugie miejsce otrzymał Bartek
Jackiewicz. Wszystkich uczestników konkursu przygotowała nauczycielka muzyki Monika Mróz. Bardzo
dziękujemy Rodzicom za aktywną współpracę.

Dzień Babci i Dziadka okraszony Choinką
24 stycznia 2019 r. gościliśmy Babcie i Dziadków
w naszej szkole. Oddziały przedszkolne i dzieci klas I –
III wraz z Wychowawczyniami przygotowały program
artystyczny, podczas którego złożyły serdeczne życzenia wyrażające dziecięcą wdzięczność i szacunek.
Na twarzach Babć i Dziadków
Gościły: duma, radość i wzruszenie. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem, zorganizowanym przez Rodziców.
Tego samego dnia uczniowie wzięli udział w zabawie
choinkowej. Niespodzianką przygotowaną przez Rodziców była
obecność
animatorek,
które
inicjowały różnorodne zabawy. Dziękujemy Rodzicom za udany bal oraz
słodki poczęstunek.
Małgorzata Wachowicz
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cygance

27 Finał Wielkiej Orkiestry
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE
Szkolne życie przypomina troszkę lokomotywę
z wiersza Tuwima. We wrześniu rusza powoli, trochę
ociężale i ospale, bo wspomnienie wakacyjnej beztroski odrobinę spowalnia. Potem „biegu przyspiesza
i gna coraz prędzej”, by z łoskotem wyhamować tuż
przed feriami.
Gdy patrzymy z perspektywy czasu, jazda od stacji
„Początek roku szkolnego” do stacji „Koniec I półrocza” odbyła się w tempie francuskich TGV i zajęła tylko
chwilkę. Działo się tak dlatego, że każdy dzień był
wypełniony po brzegi : nauką, pracą, atrakcjami szkolego życia. Nie było czasu na nudę i na lenistwo. A jeśli
ktoś ten czas znalazł, to teraz ma minę nieciekawą,
bo oceny na koniec semestru nie zadawalają ani
rodziców, ani nauczycieli, ani jego samego, bo trzeba
je będzie poprawić( a to nie jest powód do radości, oj
nie jest! ).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już
po raz 27. Celem tegorocznej akcji była zbiórka funduszy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Społeczność
Szkoły Podstawowej w Cygance zaangażowała się
w akcję. Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę
pieniędzy w dniach 9-11.01.2019. 13 stycznia 2019 r.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele:
Monika Małopolska i Łukasz Kudelski wzięli udział w niedzielnej kweście w Cygance. Serdecznie dziękujemy
Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Mieszkańcom
za okazane wsparcie. Szczególne podziękowania
kierujemy do Księdza Proboszcza Zenona Wójcika
za życzliwość i wsparcie okazane Wolontariuszom
WOŚP. Głównym organizatorem akcji w Gminie Dębę
Wielkie była Dyrektor GOK Anna Piotrkowicz.

O tym, że miłość babć i dziadków do wnuków jest
bezgraniczna wiedzą wszyscy: mali i duzi. Babcia to
lek na całe zło, u niej „zawsze jest słodko, świat pachnie szarlotką”, spełni wszystkie kulinarne zachcianki,
pocieszy, utuli. Dziadek też na wszystko znajdzie radę:
naprawi zepsuty rower, podwiezie do szkoły, podreperuje uczniowski budżet.
22 stycznia Babcie i Dziadkowie byli gośćmi specjalnymi uroczystości przygotowanej z okazji ich święta
przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Występy
były dopracowane w najdrobniejszym szczególe.
Uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień
zapadł w pamięci ich dziadków na długo: wykonali
samodzielnie zaproszenia na uroczystość, przygotowali upominki, namalowali portrety swoich babć
i dziadków, które stanowiły główną ozdobę sali.
Po powitaniu przez Panią Dyrektor Małgorzatę Rudnik
przybyłych gości i złożeniu im życzeń, scena należała
już tylko do uczniów. Zaprezentowali oni wspaniałe
programy artystyczne: zaczęły przedszkolaki, po nich
zerówki: 0a i 0b, następnie połączone siły Ia i Ib, potem
klasa II. Jako ostatnia scenę we władanie wzięła III
klasa. Piękne piosenki o babciach i dziadkach, wierszyki i życzenia wywoływały uśmiechy i sprawiały,
że w oczach dostojnych gości lśniły łzy wzruszenia.
Widzom bardzo spodobała się inscenizacja wiersza
Juliana Tuwima „Rzepka”, którą w kolorowych strojach wykonała grupa 0b oraz taniec z szarfami klasy
Ib. Gromkimi brawami zostali nagrodzeni wirujący
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w tańcu uczniowie klasy II i III. Nie zabrakło również
tradycyjnego „Sto lat” i słodkiego poczęstunku.

Dzień Śpiocha

pomagać sobie wzajemnie i cieszyć się ze wspólnego
spędzania czasu.
To, że z Jurkiem Owsiakiem będziemy grać do końca
świata i o jeden dzień dłużej, deklarowaliśmy już
kilka lat temu. Nie dziwi zatem fakt, że kilkoro
uczniów klasy ósmej zostało wolontariuszami,
a na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty,
propagujące tę akcję i rozpoczęła się zbiórka.

Zdobywać wiedzę można wszędzie

Są takie dni w kalendarzu, których wyczekujemy
z niecierpliwością, bo dostarczają wiele pozytywnych
wrażeń i emanują dobrą energią.
Do takich dni należały: Dzień Pluszowego Misia,
mikołajki, dyskoteka andrzejkowa i noworoczna oraz
ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną.
21 grudnia w powietrzu unosił się zapach świąt,
bo wszystkie klasy organizowały wigilie. Atmosfera
życzliwości udzielała się nawet największym szkolnym rozrabiakom, a jasełka pozwoliły na chwilę
refleksji i zadumy.
Dzień Śpiocha, w naszym szkolnym życiu, pojawił się
po raz pierwszy w tym roku z inicjatywy SU. Szkolne
korytarze zapełniły się małymi i dużymi śpiochami,
którzy od samego rana paradowali w piżamach
i szlafrokach. Ogólny podziw, za dystans do siebie
i poczucie humoru, wywołała jedna z pań, która zadawała szyku, prezentując się w gustownym szlafroku
i papilotach. Zrelaksowani, wsparci na mięciutkich
poduchach uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację
i wysłuchali rad dotyczących bezpieczeństwa podczas
ferii. Największą atrakcją była, rozegrana na sali gimnastycznej, wojna na poduszki.
3 grudnia 2018 r. klasa III została zaproszona na Integracyjną Spartakiadę „Możesz więcej”, która odbyła
się na Hali sportowej w Dębem Wielkim. Organizatorem imprezy było Stowarzyszanie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim. Impreza spełniła oczekiwania organizatorów
i pokazała, że dzieci potrafią się fantastycznie bawić,

Zdobywać wiedzę można wszędzie, nie tylko
w szkolnych ławkach. Nasi uczniowie lubią to
robić podczas wyjazdów i wycieczek.
28 grudnia ósmoklasiści po Warszawie poruszali
się śladami bohaterów „Kamieni na szaniec”.
Wyruszyli spod liceum Batorego, a rozstali
się z przewodnikiem na Żołnierskich Powązkach. Tego, czego się dowiedzieli i, co zobaczyli
na pewno nie zapomną nigdy.
„Afryka Kazika” i „Piotruś Pan_ to spektakle, w których
uczestniczyli młodsi uczniowie.Wypieki na twarzy
i błysk w oczach najlepiej świadczyły, że warto było je
obejrzeć.
Piątoklasiści i ósmoklasiści uczestniczą w projekcie
NHEF „Młodzi w obiektywie”. Raz w miesiącu wyjeżdżają do kina w Mińsku Mazowieckim, by obejrzeć film
i wziąć udział w dyskusji wprowadzającej w tematykę
prezentowanego obrazu. Założenim twórców cyklu
był fakt, że młody widz, utożsamiając się z bohaterem
filmowym, próbuje zdefiniować swoje miejsce w świecie. Interpretowanie postępowania postaci przychodzi
mu niezwykle łatwo, gdyż śledzi decyzje rówieśnika
na ekranie i dzięki temu uczy się, jak rozwiązywać własne problemy”. Obejrzane obrazy stanowią inspirację
do podejmowania dyskusji , uczą empatii, tolerancji,
pokazują różne aspekty problemu.
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – to tytuł
warsztatów, które zostały przeprowadzone w szkole,
a sfinansowane przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warsztaty
zapoznały uczniów ze skutkami zażywania tego typu
substancji, pokazały jak można się ustrzec kontaktu
z nimi i jak sobie radzić w sytuacji, gdy ktoś namawia.
Zebrała i opracowała
Elżbieta Zgódka

Z ŻYCIA SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH
MAGIA ŚWIĄT

Grudniowy czas wypełniony oczekiwaniem na upragnioną gwiazdkę wdarł się rzecz jasna i do naszej
szkoły. Przeżywaliśmy istne oblężenie ciekawymi
wydarzeniami, spotkaniami, wycieczkami i innymi
atrakcjami. Po niezwykle udanym Maratonie Pisania
Listów w ramach Amnesty International zalakowaliśmy koperty stu dwunastoma listami. Uczniowie,
nauczyciele i rodzice żywo włączyli się w tę akcję.
Z kolei 6 grudnia dzieci i młodzież z naszej szkoły
powitała… Mikołajka. Za jej sprawą zaroiło się na korytarzach od elfów, reniferków, Mikołajów. Każdego
obdarowała pyszną słodkością. W tym czasie uczniowie w klasach spędzili to doroczne święto zwane
Mikołajkami, wręczyli sobie drobne upominki, a klasa
V uczciła je wycieczką do kina Kurtyna w Sulejówku
na seans filmowy „Greench”. 14 grudnia świetlica
szkolna pękała w szwach. Bowiem wtedy odbyły
się przedświąteczne warsztaty malowania na szkle.
Powstały prawdziwe dzieła, dlatego ta edycja warsztatów nie będzie ostatnią. Grudzień obfitował także
w liczne konkursy związane z tematyką świąteczną.
Jednym z nich był konkurs na Najpiękniejszego Bożonarodzeniowego Anioła. Te piękne rękodzieła naszych
zdolnych uczniów powędrowały jako upominki dla
włodarzy gminy, proboszczów parafii, dyrektorów
sąsiednich szkół. 15 grudnia odbył się w naszej szkole
turniej siatkarski zorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, na podium nie zabrakło
i góreckich uczniów. 18 grudnia odbyły się rekolekcje
adwentowe, dzień później trafiło do rąk pani Dyrektor Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane przez

harcerzy. Zwieńczeniem świątecznej atmosfery były
wigilie: szkolna, z bogatym programem artystycznym,
wspólnym śpiewaniem kolęd, inscenizacją oraz klasowe. Wychowawcy wraz ze swymi podopiecznymi
zasiedli do stołów, łamiąc się opłatkiem i składając
życzenia przy wtórze kolęd.
Wypoczęci i pełni wigoru do pracy wróciliśmy
po zimowej przerwie świątecznej. Już z marszu powitał nas teatrzyk z niezwykle mądrą i pouczająca bajką
„O niegrzecznym Guciu”. Spektakl obejrzały klasy 0-4.
A 7 stycznia zaroiło się w szkole od… dziwacznych
i wymyślnych kreacji, skarpetek nie do pary, kolorów
i elementów stroju kompletnie nie pasujących do siebie, tak właśnie obchodziliśmy Dzień Dziwaka.
POMAGAMY

W ferworze obowiązków szkolnych nie zapominamy
o drugim człowieku. Czynnie włączyliśmy się w akcję
„Góra Grosza” oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Zorganizowaliśmy także zbiórkę żywności.
KONKURSY
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w rozmaitych
konkursach. W grudniu uczniowie klasy 6 przystąpili
do konkursu tematycznego pt. „Jan Paweł II- papież
wolności”. W styczniu odbyła się zimowa sesja
Olimpusa- dla klas IV-VIII oraz Olimpuska dla klas
młodszych. Z VII Przeglądu Piosenek Zimowych
i Świątecznych w Języku Obcym odbywającego się
w Zespole Szkół w Brzezinach przywieźliśmy piękne
trofea. Udało się zająć znaczące II i III miejsca- szczegółowe relacje znajdują się na stronie szkoły i naszym
profilu Facebook’owym. Uczennica klasy I, Laura

KLUB PRZEDSZKOLAKA W GÓRKACH
Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy przygodę
z Kubusiem w XI edycji programu „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”. Celem proekologicznego
projektu jest wprowadzenie dzieci przedszkolne
w tematy związane z ekologią, zdrowiem, aktywnością fizyczną. Cotygodniowe scenariusze
bardzo ciekawią naszych podopiecznych.
24 stycznia 2019 roku odbył się bal choinkowy.
Kolorowe postacie z bajek przemykały
w rytm muzyki w sali gimnastycznej. Można było
spotkać wróżki, wiedźmy, pirata, batmana…nie
sposób zliczyć tych wszystkich postaci. Dzieci
wspaniale się bawiły,
a owocowo-czekoladowe szaszłyki wymalowały
na wszystkich twarzach ogromne uśmiechy.
Następnego dnia odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Licznie przybyli goście zasiedli na przygoto-

wanych dla nich miejscach i z dumą oglądali
występy wnucząt. Dzieci z grupy Żabek i Motylków przygotowały na tą szczególną chwilę
wiersze oraz piosenki, zaprezentowały umiejętności taneczne w walczyku dla babci i dziadka.
Po części artystycznej odśpiewano głośne 100
lat oraz wręczono ręcznie wykonywane krawaty
i korale
z barwionego makaronu. Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców. A co słychać w naszym kuchcikowie?
W ostatnim czasie wspólnie przygotowaliśmy
pizzę. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem
nakładały składniki na ciasto, a po upieczeniu
z apetytem degustowały każdy kawałek. Jak
karnawał, to faworki. Takie smakołyki, również
udało nam się przygotować w naszym przed-

Bajera wyśpiewała I miejsce w kategorii soliści klas
1-3 SP, w Dębskim Konkursie Kolędowym w dniu
20.01.2019r, swym wykonaniem kolędy „Lulajże Jezuniu” porwała jury i publiczność. Odbyły się
także wewnątrzszkolne konkursy: plastyczny
na „Najpiękniejszego Anioła Bożonarodzeniowego”
oraz plastyczno – językowy na „Najwierniejszy wizerunek królowej Elżbiety II”. W przypadku obu tych
konkursów komisja miała nie lada trudne zadanie, by
wyłonić zwycięzców.
WYCIECZKI
Tych także w naszej szkole nie brakuje. W grudniu
klasy VI-VIII udały się do Warszawy na seans filmowy
„Dywizjon 303”, który przybliżył im rolę Polaków w czasie bitwy o Anglię. Młodsi zaś obejrzeli w kinie Muza
w Mińsku Mazowieckim film „Dziadek do Orzechów
i cztery Królestwa”. W styczniu klasy VI-VIII wyruszyły do Mińska Mazowieckiego by obejrzeć sztukę
„Dziady cz. II.” i uczestniczyć w lekcji muzealnej przygotowanej przez Muzeum Ziemi Mińskiej. W dniach
14.01-18.01.2019r kilkoro uczniów wyjechało na Białą
Szkołę do Wisły, by pod okiem instruktorów szlifować
swoje umiejętności narciarskie.
ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW
Tej wzruszającej i pięknej uroczystości w naszej szkole
towarzyszyła niezwykła oprawa. 22 stycznia zaprosiliśmy Babcie i Dziadków na salę gimnastyczną, gdzie
przy pysznym poczęstunku mogli podziwiać swoje
wnuki podczas ich występów. Humorystycznej inscenizacji towarzyszyły piosenki w wykonaniu uczniów
kl. „0”, I, II, III i IV wyrażające wdzięczność, że babcie
i dziadkowie są wśród nas. Zwieńczeniem spotka-

szkolu.
Po feriach zimowych na terenie naszej szkoły odbędą się
pokazy cyrkowe. Również
w lutym, odwiedzą nas małe
zwierzątka, czyli warsztaty
z puszystymi i kolczastymi.
W marcu zaplanowaliśmy
wycieczkę na spektakl wystawiany przez Teatr Współczesny
z Krakowa. W wolnych chwilach mamy czas na swobodne
zabawy w kącikach zainteresowań. Korzystamy
z zabawek, klocków i układanek, które rozwijają nasze umiejętności. W naszym przedszkolu
każdy znajdzie coś dla siebie.

GMINNE PRZEDSZKOLE IM. „DĘBOWEJ KRAINY” W DĘBEM WIELKIM

Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim mając na uwadze
wszechstronny rozwój dzieci, a także uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego w każdym miesiącu
zapewnia dzieciom wiele dodatkowych atrakcji.
Tak również było w grudniu 2018 roku i styczniu
2019 roku. Dnia 4 grudnia odbyło się spotkanie
z Borsukiem. Panie policjantki opowiadały dzieciom o swojej pracy. Następnego dnia dzieci
uczestniczyły w koncercie muzyki klasycznej

pt. „Muzyka przy choince”, podczas
którego poznały instrument muzycznyobój. Kolejnym ważnym gościem, który
6 grudnia zawitał do naszego przedszkola był Św. Mikołaj, z którym dzieci
świetnie się bawiły podczas zabawy
tanecznej, a następnie każde z nich
miało okazję zapozować do zdjęcia
ze Św. Mikołajem. W kolejnym dniu
przedszkolaki wyruszyły na wycieczkę
do kina Muza w Mińsku Mazowieckim
na przedstawienie pt. „Polskie miasta
w baśni i legendzie”. Wszyscy z zapartym tchem śledzili występy aktorów. W grudniu
w naszym przedszkolu coraz mocniej czuć było
świąteczną atmosferę co podkreślały takie
wydarzenia jak: Jasełka w wykonaniu grup „Wiewiórki” i „Skrzaty”, przedstawienia teatralne pt.
„Przygody świętego Mikołaja” i „Pani Zamieć”,
a także warsztaty świąteczne, podczas których
dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wspólnie z rodzicami i wychowawcami wykonywały
piękne ozdoby choinkowe.

Miesiąc styczeń powitał nas przedstawieniem pt. „Kłamczuszek”, które wzbudziło
duże zainteresowanie wśród dzieci. Dnia 9
stycznia w przedszkolu odbył się koncert
muzyczny pt. „Bale w karnawale”, podczas
którego dzieci miały okazję poznać kolejny
instrument muzyczny - saksofon. Dwa dni później pojechaliśmy na wycieczkę do kina Muza
na przedstawienie teatralne pt. „Domek z piernika- bajka o dobrym wychowaniu”. Kolejną
wyczekiwaną przez dzieci atrakcją był bal karnawałowy, który odbył się 16 stycznia.
Przedszkolaki w strojach postaci bajkowych bawiły się przy wesołej muzyce,
a także brały udział w różnych konkursach. Nie zabrakło również czasu
na wykonanie pamiątkowych zdjęć.
W dniach 23 - 25 stycznia Gminne
Przedszkole im. Dębowej Krainy odwiedzali wyjątkowi goście w osobach babć
i dziadków naszych przedszkolaków.
Podczas spotkań każda grupa zaprezentowała program artystyczny dla

nia było wręczenie własnoręcznie wykonanych przez
uczniów upominków. Dało się gdzieniegdzie dostrzec
ocierane ze wzruszenia łzy. Na koniec seniorzy usłyszeli przeboje ze swych lat i mogli ruszyć do tańca.

CHOINKA
Na długo pozostanie w naszej pamięci bal choinkowy,
który miał miejsce 24 stycznia. Uczniowie z roku na rok
wymyślają coraz bardziej zaskakujące i pomysłowe
kreacje. Najciekawsze są rzecz jasna nagradzane! Były
tańce, śpiewy, poczęstunek oraz ciekawa inscenizacja
uczniów klas 5-6.

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

Opracowała:
Katarzyna Wolska

Prezes Stowarzyszenia „Sosenka”Danuta Zduńczyk
Sekretarz Marta Kąkol

swoich bliskich, dzieci wręczyły im własnoręcznie przygotowane prezenty i zaprosiły na słodki
poczęstunek. Po zakończeniu występów uściskom i radosnym uśmiechom nie było końca.
Zarówno miesiąc grudzień, jak i styczeń upłynęły w naszym przedszkolu pod znakiem dobrej
zabawy i rozwijania talentów dzieci.
Magdalena Dymek
Nauczyciel Gminnego
Przedszkola w Dębem Wielkim
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Z GMINY DĘBE WIELKIE

W OKRESIE STYCZEŃ 2019 – GRUDZIEŃ 2019
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
SEKTOR II
SEKTOR I

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE
(worek czarny)

ODPADY
SEGREGOWANE
(worek żółty, worek
zielony, worek biały,
worek niebieski,
worek brązowy)

CZĘSTOTLIWOŚĆ

12.01, 26.01

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019

5.01, 19.01
2.02, 16.02,
2.03, 16.03, 30.03
13.04, 27.04
11.05, 25.05
8.06, 22.06
6.07, 20.07
3.08, 17.08, 31.08
14.09, 28.09
12.10, 26.10
9.11, 23.11
7.12, 21.12

9.02, 23.02
9.03, 23.03
6.04, 20.04
4.05, 18.05
1.06, 15.06, 29.06
13.07, 27.07
10.08, 24.08
7.09, 21.09
5.10, 19.10
2.11, 16.11, 30.11
14.12, 28.12

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019

11.01
8.02
8.03
12.04
10.05
14.06
12.07
9.08
13.09
11.10
8.11
13.12

25.01
22.02
22.03
26.04
24.05
28.06
26.07
23.08
27.09
25.10
22.11
20.12

Co dwa tygodnie

4 kwietnia 2019 r. (czw.)
5 kwietnia 2019 r. (pt.)
6 kwietnia 2019 r. (sob.)

Raz w miesiącu

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy bez wezwania raz na kwartał (za trzy miesiące kalendarzowe) w
terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada danego roku w kasie urzędu albo przelewem na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. o/Dębe Wielkie Nr: 28 9226 0005 0001 6724 2000 0010. Więcej informacji
dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębe Wielkie znajduje się na stronie
internetowej www.debewielkie.pl w zakładce GOSPODARKA KOMUNALANA.

ZGŁOSZENIE PROBLEMU Z ODBIERANIEM ODPADÓW:
INFORMACJE W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
tel.(25) 756 47 32, e-mail: m.piskorz@debewielkie.pl

TERMINY
1 kwietnia 2019 r. (pon.)
2 kwietnia 2019 r. (wt.)
3 kwietnia 2019 r. (śr.)


Aleksandrówka, Dębe Wielkie Wschód, Dębe Wielkie Centrum, Dębe Wielkie Południe, Kobierne, Olesin,
Ostrów Kania
 
Bykowizna, Choszczak, Celinów, Cięciwa, Cyganka, Cezarów, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka,
Choszczówka Stojecka, Chrośla Północ, Chrośla Południe, Gorzanka, Górki, Jędrzejnik, Kąty Goździejewskie I,
Kąty Goździejewskie II, Poręby, Ruda, Rysie, Teresław, Walercin

tel. (25) 756 47 53, e-mail: m.zbrozek@debewielkie.pl,

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Dębe Wielkie odbędzie
się w sezonie wiosennym (od 01.04 2019 r. do 06.04.2019 r.) i jesiennym (od
14.10.2019 r. do 19.10.2019 r.). Dokładne informacje zostaną podane do
MIEJSCOWOŚCI
Walercin,
Kąty
Goździejewskie
I,
Kąty
Goździejewskie II
Gorzanka, Poręby, Cezarów, Cięciwa, Cyganka, Rysie
Olesin, Ostrów Kania, Kobierne, Choszczówka
Dębska, Choszczówka Stojecka, Choszczówka
Rudzka
Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki
Bykowizna, Choszczak, Ruda, Chrośla
Aleksandrówka, Dębe Wielkie

publicznej wiadomości przed terminem przeprowadzenia zbiórki.
TERMINY
14 października 2019 r.
(pon.)
15 października 2019 r.
(wt.)
16 października 2019 r.
(śr.)
17 października 2019 r.
(czw.)
18 października 2019 r.
(pt.)
19 października 2019 r.
(sob.)

MIEJSCOWOŚCI
Walercin,
Kąty
Goździejewskie
I,
Kąty
Goździejewskie II
Gorzanka, Poręby, Cezarów, Cięciwa, Cyganka, Rysie
Olesin, Ostrów Kania, Kobierne, Choszczówka
Dębska, Choszczówka Stojecka, Choszczówka
Rudzka
Celinów, Jędrzejnik, Teresław, Górki
Bykowizna, Choszczak, Ruda, Chrośla
Aleksandrówka, Dębe Wielkie

Przypominamy, że do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można na bieżąco bezpłatnie
oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne (między innymi odpady wielkogabarytowe). PSZOK nie przyjmuje zmieszanych
odpadów komunalnych.
PSZOK- „KOMA” MARCIN PECHCIN, UL. PRZEMYSŁOWA 56, DĘBE WIELKIE
00

00

00

00

CZYNNY: PONIEZIAŁEK, ŚRODA 14 -20 , SOBOTA 6 -14
TEL. 602 603 218

