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KWIECIEŃ 2022

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

wydarzenia
1 MARCA Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
13 MARCA Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie
20 MARCA Otwarty Turniej Warcabowy
24 MARCA Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów
3 KWIETNIA Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
3 KWIETNIA 191 Rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim

zapowiedzi
1-31 maja – Konkurs Fotograficzny „ Dębskie Zabytki”
1-31 maja – Konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy w gminie Dębe Wielkie”
9 maja – dębska akcja krwiodawstwa w godz. 9.00-13.00 ambulans przy Klubie Dziupla przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie
14 maja - dębska gala sportu
20 maja – DębeNOCka czyli Dębska NOC MUZEÓW
22 maja - bieg wiosny
29 maja 2022 – Dębski Turniej Tańca Nowoczesnego
4-5 czerwca 2022 – Weekendowy CAMP Szkoleniowy z koszykówki z Jakubem Woźnicą
11-12 czerwca 2022- Weekendowy CAMP Szkoleniowy z LA z Olgą Gazdą
czerwiec 2022- Turniej Siatkówki Plażowej Dębe jest WIELKIE

AKTUALNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy dębe wielkie
nie kilkadziesiąt ukraińskich dzieci uczy
się w gminnych szkołach. Gminny Ośrodek
Kultury prowadzi również zajęcia dla dzieci
i dorosłych z Ukrainy.

Minął już drugi miesiąc odkąd rosyjska armia, na polecenie Putina, napadła
na Ukrainę. Przez ten okres rosyjscy żołnierze dokonali tam wiele aktów bestialskiego
barbarzyństwa, mordując i gwałcąc wielu
cywilów. Polacy przyjęli pod swój dach kilka
milionów uchodźców. Obecnie na terenie
naszej gminy zakwaterowanych jest około
350 osób, z których około 180 w domach
prywatnych. Dziękuję z całego serca wszystkim mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój
dach uchodźców i darczyńcom oraz wolontariuszom, którzy zaoferowali pomoc w tym
tragicznym czasie. Dzięki wam obywatele
Ukrainy, którzy musieli uciekać ze swoich domów otrzymali niezbędną pomoc,
również materialną. Gmina Dębe Wielkie
zapewnia uchodźcom zarówno wsparcie
psychologiczne, pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych, prowadzi magazyn
pomocy w sali OSP Dębe Wielkie. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz
Policją zostały zorganizowane dwa spotkania dla uchodźców, w czasie których
otrzymali oni informacje o procedurach
nadania numeru PESEL, możliwej pomocy
finansowej, pomocy w znalezieniu pracy
czy o zasadach bezpieczeństwa. Aktual-

Obecnie prowadzonych jest kilka inwestycji. Kontynuowana jest rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Górkach. Zgodnie
z planem nauka w nowym budynku ma się
rozpocząć 1 września b.r. Przed Świętami
Wielkanocnymi został uruchomiony przejazd przez budowany przepust nad rzeką
Długą w Olesinie, co było długo wyczekiwane przez mieszkańców. Od rozpoczęcia
tej budowy minęło już kilka miesięcy ale niestety każdy jej etap wymaga odpowiednich
warunków atmosferycznych oraz przerw
technologicznych.
Po raz trzeci ogłoszony został przetarg
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Niestety wartość ofert w dwóch
pierwszych przetargach przekroczyła zaplanowane środki i trzeba było je unieważnić.
Mam nadzieję, że aktualny przetarg da już
rozstrzygnięcie i w końcu budowa ruszy.
Szalejąca inflacja i dodatkowo wojna
tocząca się za naszymi granicami bardzo
podniosła koszty jakichkolwiek inwestycji.
Wygląda na to, że będzie to bardzo trudny
finansowo rok.

Krzysztof Kalinowski
Wójt gminy Dębe Wielkie

deklaracjA o ogrzewaniu w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
Właściciel budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o ogrzewaniu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Przeprowadzona inwentaryzacja źródeł
ciepła przez ankieterów gminnych nie zwalnia z obowiązku zarejestrowania się
w ogólnopolskiej bazie CEEB. Deklarację można złożyć przez https://ceeb.gov.
pl/ (potrzebny profil zaufany lub e-dowód) lub w papierowej wersji w Urzędzie
Gminy Dębe Wielkie pok. 48.
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy
składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania• deklaracje
dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do
30 czerwca 2022
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W naszej gminie zameldowanych jest 10 599 mieszkańców
na pobyt stały i 127 osób na pobyt czasowy
( stan na dzień 26. 04.2022 r.)

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

czerwiec

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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WAŻNE INFOrMACjE
O WyMIANIE „kOPCIuChóW”
Szanowni Państwo,
Już za niecały rok, od 1 stycznia 2023, użytkowanie niektórych pieców
i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły bezklasowe, które
nie spełniają przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012,
tzw. kopciuchy. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń
i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie
grzewczym w naszym regionie.
Jeśli użytkują Państwo tego typu urządzenie, muszą je Państwo wymienić na
inny rodzaj ogrzewania. Może to być: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy lub
kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi ekoprojektu.
W przypadku instalacji kotła spełniającego wymogi ekoprojektu, opalanego
węglem, pelletem lub drewnem, konieczne jest zachowanie do kontroli dokumentacji potwierdzającej certyfikat ekoprojektu.
Proszę również sprawdzić czy Państwa kominki posiadają certyfikat ekoprojektu. Jeśli nie, należy je wymienić na kominki z takim certyfikatem lub wyposażyć w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do
poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Użytkowanie kominków,
które nie spełniają tych wymogów również będzie zabronione
po 1 stycznia 2023 r.
Przepisy te wprowadza uchwała antysmogowa1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza, w tym mieszkańcy naszej gminy, są zobowiązani do przestrzegania jej
postanowień. Użytkownie niedozwolonych urządzeń grzewczych po 1 stycznia
2023 r. może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego
łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu - grzywna może
wynieść nawet 5 000 zł!

WAŻNE!
Gdzie można złożyć
wniosek o dotację?
Aby otrzymać dotację
z gminy należy zgłosić
się w Urzędzie Gminy.
Aby dowiedzieć się
więcej o Programie
Czyste Powietrze
skontaktuj się z punktem konsultacyjnym
Programu w Urzędzie
Gminy.
Zadzwoń na infolinię
Programu Czyste
Powietrze pod numerem: 22 340 40 80,
lub wejdź na stronę
czystepowietrze.gov.pl

POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu
Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotacje gminne i z Programu Czyste Powietrze
można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno
na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).
W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie
wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom
- płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
1.
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ZAKŁAD KOMUNALNy
W DĘBEM WIELKIM

OSZCZĘDZAJMY WODĘ,
BY STARCZYŁO JEJ DLA WSZYSTKICH!!!

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każdy ceni
sobie wygodę, a woda to podstawowe dobro,
do którego każdy z nas chciałby mieć nielimitowany dostęp. Patrząc jednak na zasoby wodne
naszego kraju, które są ograniczone, musimy
korzystać z tej wody z rozsądkiem, aby starczyło
jej dla wszystkich.
W związku ze zbliżającym się okresem letnim,
w którym znacznie wzrasta ilość pobieranej
wody przypominamy, że nie ma możliwości
napełniania wodą z wodociągu gminnego przydomowych basenów, oczek wodnych itp.
Musimy bowiem pamiętać, że urządzenia do
poboru, uzdatniania i przesyłu wody mają ograniczone możliwości techniczne i w chwilach
ponadnormatywnego zużycia nie nadążają
tej wody wydobywać i podawać dalej. W czasie upałów, przy braku opadów i w czasie suszy
zwróćmy na to szczególną uwagę i korzystajmy
z wody z umiarem. Możemy uniknąć problemów
z chwilowymi przerwami w dostawie lub spadkami ciśnienia wody na sieci, gdy również sami
o to zadbamy:
-używajmy wody przede wszystkim do celów
spożywczych i higieniczno-sanitarnych,
-gromadźmy wodę deszczową i używajmy jej do
innych celów niż spożywcze np. do podlewania
ogródków,
- w miarę możliwości ograniczmy zużycie wody
w godzinach wieczornych, gdy pobór jest największy,
- dbajmy o dobry stan techniczny urządzeń
takich jak spłuczki w toaletach i baterie przy
umywalce, wannie czy zlewozmywaku, aby
woda niepotrzebnie z nich nie wyciekała.
Przy okazji przypominamy, że zabroniony jest
pobór wody bezpośrednio z hydrantów. Hydranty
służą wyłącznie do celów przeciwpożarowych
oraz celów technologicznych (płukanie sieci
wodociągowej). Samodzielne uruchamianie
hydrantów i pobór wody przez osoby nieupoważnione jest zabronione.
Prosimy o Państwa pomoc i wyrozumiałość aby
ten trudny czas, kiedy nam wszystkim dokuczać
będą upały i susza, nie był aż tak bardzo uciążliwy.
Tylko wspólne działania mogą nam to zapewnić.

eco

design

eco

design

31.12.
2022

eco

design

3–4 klasa

Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

GMINNA SPÓŁKA WODNA DĘBE WIELKIe
Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie informuje,
że wszelkie zmiany nowych właścicieli działek
objętych urządzeniami melioracyjnymi należy
zgłaszać do Spółki wodnej. W celu aktualizacji
danych członka Spółki należy wypełnić oświadczenie, którego druk dostępny jest w siedzibie
Spółki przy ul. Zielonej 3,05-311 Dębe Wielkie lub
na stronie internetowej: http://www.debewielkie.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Gminna
Spółka Wodna – Wnioski do pobrania.
Od momentu wystąpienia Spółki z Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim udało się nam zaktualizować dane wielu
członków Spółki oraz pozyskać nowych. Baza
danych oraz wszelka dokumentacja przejęta
w momencie wystąpienia z Rejonowego Związku
wymaga aktualizacji, gdyż dane członków ciągle
ulegają zmianie. Opiera się ona także na oznacze-

niach obszarów zmeliorowanych (np. 385/6B),
a nie na numerach ewidencyjnych działek.
Powoduje to wiele nieporozumień i niewiedzę
dotyczącą przedmiotu płatności składki członkowskiej. Zweryfikowanie właściwych numerów
działek przez obsługę biura Spółki nie zawsze jest
możliwe. W tej weryfikacji niezbędna jest pomoc
mieszkańców Gminy. W przypadku niezgodności
ze stanem faktycznym danych (osobowych, teleadresowych, dotyczących numeru działki czy
związanych z własnością nieruchomości) widniejących na wezwaniach prosimy o zgłoszenie
się w celu dokonania ich aktualizacji. Aktualna
baza danych pomoże sprawnie dotrzeć do
wszystkich członków, korzystających z urządzeń
melioracyjnych na terenie naszej Gminy.
Wpłaty ze składek członkowskich oraz dotacje
pozyskiwane z Gminy Dębe Wielkie, Starostwa

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie są się źródłem finansowania prac
konserwacyjnych oraz naprawczych urządzeń
melioracyjnych.
W przypadku gdy mieszkaniec który odnosi
korzyści z urządzeń melioracyjnych dokonał
prac naprawczych lub konserwacyjnych we
własnym zakresie posiada możliwość zamiany
składki członkowskiej w zamian za wykonaną
pracę. W tym celu należy wypełnić odpowiedni
wniosek który również jest dostępny w siedzibie
Spółki lub na stronie internetowej.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art.
452 Prawa wodnego, członek spółki wodnej jest
obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie
świadczeń, niezbędnych do wykonywania jej

statutowych zadań.
Zachęcamy do współpracy i wspólnego
działania na rzecz lokalnego systemu melioracyjnego dla naszego wspólnego dobra. Kontakt
z obsługą biura Spółki możliwy jest bezpośrednio w siedzibie, za pośrednictwem e-mail: gsw@
debewielkie.pl lub pod numerem telefonu:
25-756-47-81.
Ponadto informujemy, że wszystkie aktualne
informację są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.pl
w zakładce + Dla Mieszkańców: Gminna Spółka
Wodna.

Iwona Budzyńska
Przewodnicząca Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
w Dębem Wielkim
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc dla obywateli Ukrainy/
Допомога громадянам України

Pomoc dotyczy obywateli Ukrainy, którzy wjechali
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 23 lutym
2022r, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Допомога поширюється на громадян України, які
в’їхали на територію Республіки Польща після
23 лютого 2022 року, безпосередньо з території
України у зв’язку з бойовими діями, які ведуться
на території цієї держави.
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne
Одноразова грошова допомога
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300
zł na osobę, które przeznaczone jest na utrzymanie,
w szczególności na pokrycie wydatków na żywność,
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona,
jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy
albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Одноразова грошова допомога у розмірі 300
злотих на особу, яка призначена для проживання,
зокрема для покриття витрат на харчування,
одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату
житла.Заява подається уповноваженою особою,
її законним представником, тимчасовим
опікуном або особою, яка фактично опікується
дитиною.
2. Pomoc żywnościowa Харчова допомога
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Продовольча допомога в рамках Оперативної
програми Продовольча допомога на 2014-2020
роки.
3. Świadczenia rodzinne/ Сімейні пільги
Zasiłek rodzinny oraz pozostałe świadczenia
przysługują na zasadach określonych w ustawie
o świadczeniach rodzinnych z wyłączeniem warunku

posiadania karty pobytu z adnotacją “dostęp do
rynku pracy”.
Допомога сім’ї та інші пільги надаються на
умовах, викладених у Законі про допомогу
сім’ї за винятком умови наявності посвідки на
проживання з анотацією «доступ до ринку праці.
Aby złożyć wniosek należy wziąć ze sobą:
Щоб подати заявку, необхідно взяти з собою:
- paszport lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę
паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
на підставі якого було перетинано кордон,
- zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora
PESEL
довідка
про
надання
польського
ідентифікаційного номеру PESEL,
- numer rachunku bankowego w Polsce
номер банківського рахунку в Польщі,
- numer telefonu w Polsce i adres e-mail
номер телефону в Польщі та адреса електронної
пошти,
- orzeczenie polskiego sądu, dotyczy opiekunów
tymczasowych
Рішення польського суду, стосується тимчасових
опікунів,
- dokument potwierdzający sprawowanie pieczy
zastępczej nad dzieckiem, jeżeli dotyczy
документ, що підтверджує опіку над дитиною,
якщо є
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie w godzinach
poniedziałek-środa 800 -1600,czwartek 800 – 1800,
piątek 800 – 1400
Заявки необхідно подавати до Комунальний
центр соціальної допомоги в Дембе Вельках за
адресою вул. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie,
з понеділка по середа 800 - 1600 четвер 800 - 1800
п’ятниця 800 - 1400.
Magdalena Jakubicka
aspirant pracy socjalnej

APLIKACJA „GMINA DĘBE WIELKIE”
Przypominamy i zachęcamy mieszkańców
Gminy Dębe Wielkie do zgłaszania zauważonych usterkek infrastruktury i awarii za pomocą
mobilnej aplikacji zgłoszeniowej pod nazwą
„ Gmina Dębe Wielkie”.
Zgłoszenia trafiają do bazy zgłoszeń obsługiwanej przez pracowników Urzędu Gminy Dębe
Wielkie za pomocą panelu administracyjnego.
Upoważnieni pracownicy Urzędu są informowani
mailowo o zgłoszeniach i mają szybki dostęp do
ich opisów.
Aplikacja na telefony z systemem Android jest
bardzo łatwa w obsłudze. Za jej pomocą można
szybko i intuicyjnie powiadomić pracowników
Urzędu o spotykanych w naszej okolicy uszkodzeniach i awariach. Aplikacja wykorzystuje

6

nawigację GPS i zapewnia precyzyjną, potrójną
lokalizację zgłoszeń. W trakcie wykonywania
zgłoszenia ustala bieżącą pozycję geograficzną
i wskazuje ją na mapie oraz umożliwia ustalenie
adresu administracyjnego. Aplikacja umożliwia
mieszkańcom również przesyłanie zdjęć, które
widoczne są w panelu administracyjnym.
Naszym zamierzeniem jest przede wszystkim
ułatwienie mieszkańcom przekazywania Urzędowi zauważanych na terenie Gminy Dębe
Wielkie zdarzeń wymagających interwencji. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji.
Chcemy wiedzieć o usterkach jak najwięcej i jak
najszybciej.
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Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy

Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych
Świadczenie pielęgnacyjne 2119 zł czy specjalny
zasiłek opiekuńczy 620 zł ?
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem
pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby,
które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia
opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie
jest uzależnione od kryterium dochodowego
rodziny. Od dnia 1 stycznia 2022 r świadczenie
pielęgnacyjne wynosi 2119 zł.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala
się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas
określony.
Świadczenie pielęgnacyjne a data powstania
niepełnosprawności
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21
października 2014 r., sygn. akt: K 38/13 stwierdził, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach
rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób
sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania
niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust.
1 Konstytucji. Skutkiem tego orzeczenia nie jest
jednak uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji
przyznających świadczenia, ani wykreowanie
„prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów
dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała
w okresie dzieciństwa. Ustawodawca ma natomiast obowiązek poprawić stan prawny w tym
zakresie i przywrócić równe traktowanie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
W praktyce niestety gminy jako organy I instancji
nadal stosują art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych twierdząc, że przepis ten nadal

obowiązuje, ponieważ Trybunał Konstytucyjny
nie stwierdził utraty jego mocy, a ustawodawca
nie dokonał zmiany w ustawie. W razie uzyskania decyzji odmownej z powodu momentu
powstania niepełnosprawności osoby podlegającej opiece, koniecznie należy złożyć odwołanie
i z reguły organ II instancji, czyli Samorządowe
Kolegium Odwoławcze nie stosuje już niekonstytucyjnego przepisu, a z pewnością przepisu tego
nie zastosuje Wojewódzki Sąd Administracyjny,
jeśli wpłynie skarga na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Linia orzecznicza
sądów administracyjnych obecnie jest w tym
zakresie jednolita i korzystna dla opiekunów.
Co radzimy opiekunom odwołującym się samodzielnie?
W odwołaniu należy napisać, że nie można
się zgodzić z decyzją odmowną, gdyż została
wydana na podstawie przepisu, który został
uznany za niekonstytucyjny. Jeśli opiekun odwołuje się, aby wybrać korzystniejsze świadczenie,
to wraz z odwołaniem należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego
świadczenia w dacie przyznania świadczenia
pielęgnacyjnego, pamiętając o klauzuli odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia. Dzięki temu uniknie się odmowy
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
z powodu niemożności pobierania dwóch
świadczeń równocześnie. Więcej informacji uzyskacie na stronie Stowarzyszenia
na Rzecz Niepełnosprawnych, Ośrodek Poradnictwa SPES https://spes.org.pl/co-robimy/
program-pomocy-prawnej/swiadczeniepielegnacyjne-zgodnie-z-wyrokiem-trybunalukonstytucyjnego-2016-2017
h tt p s : / / w w w. s p e s . o r g . p l /co - r o b i m y/
program-pomocy-prawnej/swiadczenie-pielegnacyjne-2019
Przewodnicząca GSKON

Beata Waryńska Majerowicz

Chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek?
Możesz zrobić to przez Internet
Dzięki bezpłatnej platformie do kontaktu z różnymi urzędami tzw. ePUAP www.epuap.gov.pl.
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz elektronicznej administracji
na Mazowszu tzw. Wrota Mazowsza www.wrotamazowsza.pl wiele spraw publicznych możesz
załatwić bez wychodzenia z domu o każdej porze
dnia, szybko i co najważniejsze bez kolejek. Nie
musisz iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie
ograniczają cię godziny pracy urzędów — sam
decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie
musisz podpisywać ręcznie — tylko elektronicznie.
Żeby uzyskać możliwość załatwiania spraw
administracyjnych drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie tzw. „profilu zaufanego”.
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji – to odpowiednik
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Drugą opcją na podpisywanie wniosków drogą
elektroniczną jest posiadanie własnego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Chodzi o to,
żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się
pod ciebie podszyć.
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym są równoważne pod względem
skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu
podpisem własnoręcznym.
Aby wyrobić sobie Profil Zaufany najpierw należy
założyć konto użytkownika na portalu Profil

Zaufany Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnie należy
uwierzytelnić profil w punkcie potwierdzającym
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Najbliższym miejscem, w którym możemy to uczynić
jest Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim czy
odział ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim.
W Urzędzie Gminy Dębe Wielkie można załatwić
elektronicznie wiele spraw np:
• Działalność gospodarcza;
• Sprawy obywatelskie;
• Planowanie przestrzenne;
• Nadanie numeru porządkowego dla budynku;
• Podatki;
• Karta Dużej Rodziny;
• Ochrona środowiska, ochrona zwierząt;
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
• Wycinka drzew;
• Złożenie pisma ogólnego;
• Złożenie skargi, wniosku, petycji
• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
• Złożenie wniosku rodzina 500 plus
• Wpis do rejestru żłóbków, klubów dziecięcych
Wystarczy zalogować się na ePUAP lub na Wrota
Mazowsza i wybrać interesującą sprawę i wypełnić odpowiedni wniosek. Podpisz go i wyślij.
Zachęcamy do zaglądania na stronie Gminy
Dębe Wielkie www.debewielkie.pl do zakładki
załatw on-line.
Beata Budzyńska-Kupidura
Sekretarz Gminy

SPORT

turniej Piłki Nożnej Halowej
Dnia 13 marca 2022, odbył sie kolejny Turniej
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy
Dębe Wielkie. Zawody rozegrane zostały w dębskiej hali sportowej, a ich organizatorem był
sztab Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim wspierany przez dębskich
wolontariuszy. Koordynatorami zawodów
byli: Piotr Nowak (uczeń SP Dębe Wielkie) oraz
Piotr Mazaj (adept SP Górki). Mecze odbywały
się pod czujnym okiem sędziego Piotra Wolińskiego. Drużyny grały w systemie mecz/ rewanż.
W tegorocznej edycji udział wzięło 5 zespołów.
Kilka minut po godzinie 13 wszystko było już
jasne. Tuż za podium, wylądowali zawodnicy
Dębe Ultimed. Drużyna Ochotniczej Staży Pożarnej z Cyganki prowadzona przez Karola Tkacza
ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Ze srebrnymi
medalami na szyjach, turniej zakończyli gracze
lokalnego Samorządu wspieranego przez Przyjaciół. W tym roku puchar za zajęcie I-go miejsca

pojechał do Walercina… „Walencja”. Drużyna
dowodzona przez Stanisława Piwka z 16 punktami na koncie uplasowała się na szczycie tabeli.
Nie mogło zabraknąć także nagród indywidualnych. Pamiątkowymi statuetkami organizatorzy
nagrodzili: 16-letniego Szymona Piraszewskiego
(Dębe Ultimed) – najmłodszego zawodnika niedzielnych rozgrywek oraz Stanisława Piwka
(Walencja), najbardziej doświadczonego gracza.
Najlepszym bramkarzem został Piotr Kuś, który
przez cały turniej zaledwie raz wyjmował piłkę
z własnej bramki. Najbardziej wartościowym
graczem został Rafał Szuba.
Trofea zawodnikom wręczył Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski w asyście organizatorów: Piotra Nowaka oraz Piotra Mazaja.
Po
ceremonii
wręczenia
nagród
na wszystkich zawodników czekał poczęstunek przygotowany przez niezawodne ciocie ze
Stowarzyszenia „Wrzosowianie”. Migawką apa-

OtwartY Turniej WarcabowY
Dnia 20 marca 2022 roku miłośnicy gier planszowych rozegrali kolejną edycję Otwartego
Turnieju Warcabowego. Do walki o puchary oraz
nagrody rzeczowe zgłosiło się blisko 20 zawodów. Gry toczyły się w trzech kategoriach: Dzieci
z kl. I-III, Młodzież oraz OPEN (16+). Za sterami
turnieju po raz kolejny zasiadł niezawodny duet:
Grzegorz oraz Lidia Woźnica.
Mimo, że tym razem sportowa rywalizacja
odbywała się przy stolikach szkolnych, a gracze
poruszali się pionkami po 100 polowej planszy
emocji jak zawsze nie brakowało. W najmłodszej kategorii wiekowej
tryumfował Sobolewski
Dawid, srebro zdobył
Kruk Filip, a z brązowym
medalem
rozgrywki
zakończył
Sobolewski Józef . Młodzieżowe
rozgrywki zdominował
Padzik Łukasz, II miejsce
zajął Padzik Mateusz,
na najniższym stopniu
podium stanął Marchel
Grzegorz. W kategorii
OPEN na czele stawki
uplasował się Stępiń-

ski Andrzej, środkową lokatę wywalczył Padzik
Mateusz a podium zamknął: Padzik Łukasz.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej
z kategorii nagrodzeni zostali pamiątkowymi
pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi ze środków Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Pamiątkowe trofea wręczali dyrektor GOSiR
Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz organizatorzy:
Lidia oraz Grzegorz Woźnica.

ratu naszych dzielnych zawodników uwieczniła
Gabriela Trochimiuk.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy hartu
ducha! Już dziś zapraszamy do udziału
w kolejnych aktywnościach organizowanych przez dębski GOSiR. Pracujcie nad formą
bo początkiem sierpnia planujemy rozegrać letnią edycję Pucharu Wójta w piłkę nożną, tym
razem na boisku w Rudzie.

Koniec wymówek! Pamiętajcie, że aktywne
piątki dalej obowiązują. Pobiegać za piłką niezależnie od pogody za oknem możecie w każdy
piątek w dębskie hali sportowej. Luźne gierki
odbywają się co tydzień w piątki w godz. 20:0021:30. Dołączajcie! Szczegółowe wyniki na FB
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim

Międzyszkolne Zawody w TeniSIE StołowYM
Dwuetapowe Międzyszkolne Zawody w Tenisa
Stołowego dla dzieci
ze szkół podstawowych z terenu powiatu
mińskiego były doskonałą okazją aby spędzić
aktywnie i bezpiecznie
czas, sprawdzić swoje
umiejętności w popularnego
ping-ponga,
nawiązać nowe znajomości, a także, a może
przede wszystkim zdobyć dodatkowe punkty
na świadectwie. Turniej
został zgłoszony do kuratorium przez p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Eleni
Adamos-Filipiuk.
Zawody zostały podzielone na dwa etapy.
Pierwszy turniej odbył się 11 marca 2022,
uczestniczyło w nim blisko 90 uczestników
ze Szkół Podstawowych z: Wielgolasu Brzezińskiego, Grzebowilka, Żakowa, Cegłowa,
Wiśniewa, Górek, Cyganki oraz oczywiście
Dębego Wielkiego rywalizowało w pięciu kategoriach. Po eliminacjach do kolejnego etapu

awansowali najlepsi - 24 graczy. To oni zmierzyli
się w finale rozegranym w dębskiej hali sportowej 25 marca 2022.
„Za sterami turnieju zasiadł” dyrektor GOSiR
Dębe Wielkie Wtulich Rafał. Sędziami stolikowymi w poszczególnych kategoriach ponadto
byli: Nowak Piotr, Patryk Leszko, Purgał Grzegorz, Marcin Łobodowski oraz Żelazowski
Bartosz.
Do pomocy przy organizacji zawodów zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele ze Szkół
Podstawowych z Górek oraz Dębego Wielkiego,
za co serdecznie dziękujemy.
Partnerem imprezy było również Studium Języków Obcych z Mińska Mazowieckiego, które
ufundowało część nagród oraz oddelegowało
smoka - nie lada atrakcje dla najmłodszych
graczy. Pierwsze lokaty w poszczególnych kategoriach wywalczyli odpowiednio: Pląsek Kacper,
Maciołek Kamil, Skrzeczkowski Antonii, Kaim
Andżelika oraz Purgał Weronika. Drugie miejsca
zajęli: Kowalik Ksawery, Żaczek Gabriel, Puławski Artur, Podbielska Hanna, Okrzeja Aneta.
Skład na podium uzupełnili: Siporski Karol, Malinowski Igor, Mroczek Mateusz, Sadowska Oliwia
i Kamińska Joanna.
Na najlepsze trójki w każdej z kategorii wiekowych czekały pamiątkowe puchary i medale
wręczane przez organizatorów.
W ramach współpracy między dębskim GOSiR-em a Szkołą w Dębem Wielkim w najbliższych
tygodniach zostaną zamontowane na terenie
dębskiej podstawówki dwa zewnętrzne stoły
do gry w tenisa stołowego, ufundowane przez
GOSiR. Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji
popularność tenisa stołowego w naszej okolicy
jeszcze wzrośnie a dzieci będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać swój wolny czas.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR w Dębem Wielkim
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sport / organizacje pozarządowe

turniej tenisa stołowego
Obecnie „ping pong” z uwagi na swoją dostępność jest jedną z najpopularniejszych gier
na świecie. Nie inaczej jest w powiecie mińskim,
niedzielne tenisowe rozgrywki odbywające
się siódmy rok z rzędu w dębskiej hali sportowej w ramach Powiatowego Cyklu Turniejów
w Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego
zgromadziły blisko 70 uczestników. 3 kwietnia
2022- ten dzień na długo zostanie w pamięci
wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić gościnne progi gminy Dębe Wielkie i zagrać
w turnieju.
Tegoroczną organizacją powiatowych rozgrywek
zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim. Imprezę koordynował Rafał
Wtulich, dyrektor GOSiR Dębe Wlk. Sędzią głównym zawodów była radna powiatu mińskiego

Akademia sztuk walki

Kurs sędziowski, zgrupowanie, egzamin

27 lutego w sali ASW w Mińsku Maz. odbył się
egzamin na stopnie uczniowskiej Taekwon-do
ITF, był to drugi termin egzaminu, dla osób, które
nie mogły podejść do egzaminu w styczniu.
Również tego dnia zorganizowany został kurs
sędziowski oraz zgrupowanie kadry przed
zbliżającymi się turniejami. Dla sędziów przypomniane zostały zasady konkurencji układów,
walk oraz technik specjalnych. Zawodnicy mieli
okazję poćwiczyć taktykę walki oraz sprawdzić
swoją technikę, prezentując układy Taekwon-do. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
prowadzącym: Trenerowi Dawidowi Matwiejowi
oraz Patrykowi Matwiejowi.
VII Mistrzostwa Mazowsza Taekwon-do
20 marca 2022 roku w dębskiej hali sportowej miały miejsce VII Mistrzostwa Mazowsza
Taekwon-do zorganizowane przez Akademię
Sztuk Walki Dawida Matwieja VII dan. Zawody
zgromadziły rekordową liczbę uczestników
– ponad 180 zawodników z następujących klubów: BE FIT Taekwon-do Team Legionowo
(Trener Magdalena Kozłowska), Tang Soo Do
„Ronin” UPLKS Tęcza Stanisławów (Trener Jacek
Kesler), Wołomińskie Centrum Sztuk Walki (Trener Michał Majewski), TOP GUN Garwolin (Trener
Sylwester Trębiński), Klub Sportowy Centrum
Tang Soo Do Góra Kalwaria (Trener Tomasz
Nowicki), UKS Taekwon-do Ząbki (Trener Dariusz
Wolf), Mińskie Centrum Kickboxingu (MMz
i Mrozy – Trener Patryk Matwiej) oraz Akademia
Sztuk Walki Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki
(Trener Dawid Matwiej).
Zawodnicy konkurowali ze sobą podzieleni
pod względem wieku, stopnia zaawansowania
i wagi. Mieli do dyspozycji wiele konkurencji,
w których mogli się wykazać, a wśród nich: układy
Taekwon-do/ kata otwarte, tor przeszkód, szybkościówka (kopnięcia boczne na tarczę we
wskazanym czasie), soft-kick (walka przerywana
na piankowe miecze), walki hogo-semi (walka
przerywana w specjalnym pancerzu), walki light-contact (walka w formule ciągłej, lekki kontakt),
techniki specjalne Twimyo Ap Chagi (kopnięcie z wyskoku na specjalną maszynę), testy siły
(rozbicia desek). Konkurencje przebiegały niezwykle sprawnie, dzięki tytanicznej pracy całego
zespołu sędziowskiego. Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii: układy Taekwon-do: Armin
Dudek, Oliwia Wojda, Małgosia Frączyk, Oliwia
Kondej, Nikola Hening, Patryk Leszko, Denis
Miedviediew; Kata otwarte: Tomasz Król, Adam
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oraz instruktorka dębskiej sekcji tenisa stołowego Katarzyna Gańko.
Dzięki bogatej bazie treningowej, bo aż na 13 stołach tenisiści rywalizowali w pięciu kategoriach.
Na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekały
pamiątkowe puchary oraz dyplomy, najmłodsi
uczestnicy niedzielnych zmagań z rąk organizatorów dostali pamiątkowe medale za udział
w rozgrywkach. Nagrody ufundowane zostały
z kasy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębem Wielkim.
Kowalik Ksawery zdominował konkurencję
w najmłodszej kategorii wiekowej. Śluzek Oskar
grający w kat. chłopców rocznik 2009-2011 uplasował się na czele stawki. Wśród młodzieżowców
urodzonych w latach 2007-2008 to Śluzek Wiktor
staną na najwyższym stopniu podium. W kat.

OPEN kobiet bez niespodzianek. Kolejny puchar
do kolekcji trafił w ręce Agaty Kwiatkowskiej.
Emocji nie brakowało wśród graczy 16+, po wielu
zwrotach akcji w geście tryumfu ręce do góry
wznosił Jaworski Bartłomiej.
Zawodnicy z rąk organizatorów: dyrektora
GOSiR Dębe Wielkie Rafała Wtulicha oraz radnej powiatu mińskiego Katarzyna Gańko oraz
przyjaciela GOSiR, radnego powiatowego Piotra
Wieczorka odbierali pamiątkowe trofea.
Zachęcamy do udziału w rekreacyjnych, otwartych zajęciach z tenisa stołowego, które co piątek
w godz. 18:30-20:00 organizowane są w hali sportowej w Dębem Wielkim.
Trenujcie, bo kolejna okazja do walki o medale,
puchary w piłeczką do ping-ponga i rakietą
w dłoni, na dębskiej ziemi nadarzy się 17 wrze-

śnia 2022 a to wszystko w ramach kolejnej
odsłony Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego.
Szczegółowe wyniki na FB.
Rafał Wtulich
Dyrektor GOSiR

Sobczak, Oliwia Winiarek. W soft-kick wygrali:
Adam Szlendak, Wiktoria Kondej, Agata Bukrap,
Tomasz Król, Juliusz Sidwiński. W torze przeszkód na najwyższym stopniu podium stawali:
Kornelia Matwiej, Kaja Weśniuk. W szybkościówce złoty medal zdobyli: Filip Wójcikowski,
Hanna Gierej, Jakub Lewandowski. W walkach
pierwsze miejsce wywalczyli: Nelly Narowska, Zosia Kowalska, Gabriela Przybysz, Adam
Sobczak, Antoni Koszewski, Mikołaj Kusak,
Damian Szymaniak, Igor Więsik, Patryk Pergoł, Oliwia Winiarek, Oliwia Narojczyk, Jessica
Urbaniak, Sebastian Jas, Damian Szczęsny, Paulina Dudzińska, Sebastian Gańko. W technikach
specjalnych pierwszą lokatę wyskakali: Oliwia
Kondej, Rafał Lewczuk, Michał Wójcik, Oliwia
Winiarek, Damian Szczęsny, Aleksandra Piotrkowicz, Sebastian Gańko. W testach siły górowali:
Kamil Skowronek, Jessica Urbaniak, Paulina
Dudzińska i Patryk Leszko. Dziękujemy zawodnikom i gratulujemy wygranych.
Turniej Master Cup

26 marca 2022 czwórka reprezentantów
ASW pod przewodnictwem Trenera Dawida
Matwieja walczyła na międzynarodowym
turnieju Taekwon-do ITF Master Cup we Wrocławiu organizowanym przez bezpośredniego
przedstawiciela International Taekwon-do Federation Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF. Nasi
zawodnicy mieli szansę rywalizować z zawodnikami m.in. z Irlandii, Niemiec czy Hiszpanii.
Oto wyniki: Natalia Sikorska 2 miejsce w wal-
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kach, Paulina Dudzińska 3 miejsce w walkach,
Patryk Leszko 1 miejsce w układach i 3 miejsce
w walkach, Igor Więsik 1 miejsce w walkach. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Zakończenie kursu samoobrony
17 marca 2022 zakończyliśmy kurs samoobrony, poziom podstawowy. Wszyscy
otrzymali wyjątkowe certyfikaty i zadeklarowali
chęć kontynuowania kursu. Gratulujemy i serdecznie zapraszamy!
Biwak, szkolenie, zgrupowanie
W dniach 9-10 kwietnia w Mińsku Mazowieckim w sali ASW odbył się biwak integracyjny dla

prawie 40 zawodników ASW połączony ze zgrupowaniem dla kadry oraz kolejnym szkoleniem
sędziowskim. Wśród atrakcji można wymienić: treningi Taekwon-do, wspólne jedzenie
pizzy, dyskotekę oraz noc filmową. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom biwaku, prowadzącym
instruktorom: Patrykowi Matwiejowi oraz Michałowi Jabłońskiemu, a także Trenerowi Dawidowi
Matwiejowi. Dziękujemy wychowawczyniom:
Agacie Konowrockiej i Julii Orskiej. Cieszy nas fakt,
że zawodnicy oraz sędziowie tak chętnie uczestniczą w dodatkowych szkoleniach, co znacznie
podnosi poziom umiejętności oraz stawia
wysoko Akademię Sztuk Walki w randze organi-

organizacje pozarządowe / wydarzenia
zatorów turniejów Taekwon-do.
Już niebawem Bieg wiosny!
Akademia Sztuk Walki zaprasza na kolejną edycję rodzinnej
imprezy biegowej – Bieg wiosny. 22 maja w Górkach – zapisy
poprzez e-mail aswtkd@gmail.
com Wpisowe/ cegiełka: 10 zł.
Na wszystkich czekają wyjątkowe
medale, dla najlepszych puchary
i nagrody. Do zobaczenia!
Nowe zajęcia
w Akademii Sztuk Walki

Z początkiem marca wystartowaliśmy z nowymi
zajęciami w sali ASW w Mińsku Mazowieckim ul.
Zgoda 21 – Zumbę prowadzi p. Joanna Pomarańska. Zajęcia „Aktywny Maluch” są skierowane
do dzieci w wieku 1-4 lata, którzy w towarzystwie rodziców mogą spożytkować nadmiary
energii m.in. pokonując fantastyczne tory przeszkód. Zajęcia „Aktywny Maluch” odbywają się
w soboty w godz. 15.30-16.00.
Zapraszamy na inne zajęcia do Akademii Sztuk
Walki – nabór trwa cały rok! Taekwon-do, samoobrona, kick-boxing, pływanie, akrobatyka,
taniec, zumba, „Aktywny Maluch”, treningi personalne. Oferujemy atrakcyjne zniżki dla rodzin:

druga osoba – 50%, trzecia i kolejna tylko 20zł
(za cały miesiąc treningów). Już od ponad 15 lat
organizujemy obozy letnie, zimowiska i półkolonie. Zapisz się już dziś! Więcej info: 507-145-636
(Trener Dawid Matwiej VII dan), www.asw-tkd.pl,
Facebook/ Akademia Sztuk Walki.

nam podnosić jakość naszej edukacji. Standardy
takie jak: nauczanie ekspedycyjne, indywidualne podejście, ocenianie kształtujące, przyjazna
przestrzeń szkolna, nauka przez doświadczenie, sprawiają, że nasi podopieczni z wielką
chęcią uczestniczą w zajęciach. Różne formy
używane do przekazywania treści (eksperyment, doświadczenie, ruch, prace manualne)
pozwalają dzieciom w ciekawy sposób utrwalać wiedzę. Nasze przykładowe zajęcia można
zobaczyć na fb Stowarzyszenia: https://www.
facebook.com/StowarzyszenieSkarbSerca.

W tym roku planujemy nabór uczniów do klas
0-6. Zamierzamy też wkrótce założyć formalną
placówkę.

Piątek: 10:00 – 18:00
Sobota: 8.00 – 12.00 (jedna sobota w miesiącu)
Biblioteka w 2022 roku jest czynna dla Czytelników w soboty: 15 stycznia, 22 stycznia, 5 lutego
5 marca, 2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca,

6 sierpnia, 3 września, 1 października, listopada
3 grudnia

Monika Matwiej IV dan Akademia Sztuk Walki

stowarzyszenie Rodzin Katolickich „skarb serca”
Dobra edukacja
Bardzo ważne jest tworzenie bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej.
Szczególnie na terenach wiejskich taka propozycja zmniejsza różnice między miastem a wsią,
co owocuje kształtowaniem społeczeństwa
otwartego na rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
kreatywnego i bogatego w wartości uniwersalne.
Dostęp do dobrej edukacji, kształtuje przyszłe
pokolenia.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Skarb

Serca” stara się uzupełnić ciekawą ofertę gminy.
Jednym z naszych działań jest współtworzenie
punktu edukacji domowej.
Nasza domowa szkoła ma pod swoją opieką
8 uczniów. Pracujemy w dwóch grupach: 0-3
i klasy starsze. Zajęcia odbywają się w domowych warunkach, nasi uczniowie maja dostęp do
domowego jedzenia, przestrzeni domowej oraz
podwórka, gdzie zaspakajają swoje potrzeby
ruchowe. Objęci jesteśmy, jako domowa szkoła,
opieką Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Współpraca z organizacją pani Katarzyny Hall pomaga

Zainteresowanych zapraszamy po bliższe
informacje poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny: Iza Kadłubowska 693 992 945, e-mail:
stowarzyszenieskarbserca@gmail.com, strona
www. skarbserca.wixsite.com
Iza Kadłubowska

gminna biblioteka w dębem wielkim
RELACJA Z 45. ELIMINACJI GMINNYCH
KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY WARSZAWSKA SYRENKA
Dnia 16 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dębem Wielkim odbył się etap
gminny 45. edycji konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. Organizatorem konkursu
jest Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie,
oraz organizatorzy lokalni czyli szkoły, biblioteki
publiczne, ośrodki kultury. Istotą Konkursu jest
pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie
młodych talentów recytatorskich, ale również
wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.
Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna
Jastrzębska, Magdalena Wojnach, Agnieszka
Wielgo wybrała sześciu recytatorów, którzy
będą reprezentować Gminę Dębe Wielkie na
eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe.
LAUREACI KONKURSU:
Szkoła podstawowa - klasy 0
Monika Banach

Szkoła podstawowa - klasy I – III
Gabriela Madejska
Szkoła podstawowa - klasy IV - VI
Michalina Wróbel
Laura Bajera
Szkoła podstawowa - klasy VII - VIII
Julia Bachleda, Piotr Nowak
GRATULUJEMY !!!
Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom
dzieci ze SP w Dębem Wielkim, SP w Górkach, SP
w Rudzie, SP w Cygance za piękne przygotowanie dzieci do konkursu.
Miło nam poinformować, iż Piotr Nowak został
laureatem II miejsca w kategorii klas VII-VIII w
eliminacjach powiatowych 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, które odbyły się
w MDK w Mińsku Mazowieckim.

Agnieszka Wielgo

Dyrektor GBP w Dębem Wielkim
więcej informacji na stronie: https://
gbpdebewielkie.pl/

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, CZYTELNIA
INTERNETOWA ZAPRASZA W GODZINACH:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 10:00 – 18:00
Czwartek: 10:00 – 18:00
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edukacja

szkoła podstawowa im. Wołyńskiej brygady kawalerii w dębem wielkim

Sportowe rozgrywki
Tegoroczny Finał Mistrzostw Powiatu Mińskiego
w koszykówce dziewcząt kat. Młodzież odbył się
15.03.2022r. w SP Dębe Wielkie. Po raz kolejny
nasza szkoła była gospodarzem rozgrywek
finałowych w koszykówce dziewcząt. W finale
gościliśmy następujące szkoły powiatu mińskiego: SP Marianka, SP 5 Mińsk Mazowiecki,
SP 3 Mińsk Mazowiecki oraz przedstawiciela
Szkolnego Związku Sportowego w Mińsku Mazowieckim p. Bernarda Orłowskiego, który pełnił
również funkcję sędziego głównego zawodów.
Reprezentacja naszej szkoły zajęła 2. miejsce.
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dziś, po latach
pamiętamy i mówimy o niezwykłej odwadze
niezwykłych ludzi na zajęciach historii, akcentujemy na lekcjach wychowawczych. Jesteśmy
na uroczystych obchodach przy pomniku Orła
Białego, gdzie składając kwiaty, paląc znicze,
oddajemy hołd wszystkim przelewającym krew
za ojczyznę w tym jakże niezwykłym momencie
tworzącej się historii, gdzie patriotyzm znowu
oznaczał poświęcenie i walkę.
Matematyczno- przyrodnicze potyczki
W dniu 14.03.2022r. w Światowym Dniu liczby
Pi w naszej szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego
“Eco-Matematyka”. Wzięło w nim udział 32
zawodników z 11 szkół powiatu mińskiego.

Reprezentant naszej szkoły, Michał Wierzbicki,
zajął 4. miejsce.
Lekcje patriotyzmu
18 marca klasa Ib wybrała się na warsztaty
muzealne „Siódmacy” do Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu dzieci
usłyszały historię 7. Pułku Legionów Lubelskich,
dowiedziały się, czym ułani posługiwali się
w trakcie bitew oraz w co się ubierali. Ponadto
każdy mógł pomalować swojego ułana.
Wycieczka do Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku na warsztaty specjalne „Pies i Wilk”
to doskonała lekcja o WOLNOŚCI, którą odbyła
klasa 1a. Interaktywne zajęcia łączące elementy

30 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych
wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do
teatru Guliwer w Warszawie. Przed spektaklem
uczestniczyły w warsztatach teatralnych, podczas których poznały tajemnice „świata teatru”.
Dzieci obejrzały spektakl „Jak się robi cyrk?”,
który uświadomił przedszkolakom, jak wielką
wartością w życiu codziennym i w teatrze jest
WYOBRAŹNIA oraz wspólny wysiłek zmierzający
do stworzenia czegoś pięknego.

spektaklu lalkowego z pedagogiką zabawy
pozwoliły zrozumieć i doświadczyć, czym jest
WOLNOŚĆ.
Przez wycieczki do wiedzy
24 marca uczniowie z klas 5a i 5c pojechali
na wycieczkę do Warszawy. Dzień rozpoczęli od
zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Sportu
i Turystyki. Poznali historię starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich. Następnie udali
się do centrum rozrywki „Stacja Grawitacja”.
Po krótkim instruktażu i profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora rozpoczęli
zajęcia sportowe. Korzystali z licznych atrakcji
m.in. parku trampolin, trasy w parku linowym.

Nasze talenty
Uczeń z klasy 7b Piotr Nowak zajął drugie miejsce
podczas eliminacji powiatowych 45. Konkursu
Recytatorskiego Warszawska Syrenka w kategorii klas VII – VIII. Gratulujemy!
Beata Piraszewska
SP w Dębem Wielkim

Szkoła podstawowa im. szarych szeregów w górkach
Niedawno witaliśmy nowy rok szkolny a tu już
minęło osiem miesięcy nauki i powoli odliczmy
dni do wakacji. W drugim półroczu braliśmy
udział w wielu akcjach, uroczystościach, spotkaniach i konkursach.
Akcje

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
i uczniów klasy 8 zrodziła się spontaniczna akcja
- zbiórka słodkości dla naszych małych przyjaciół z Ukrainy. Uczniowie klasy 6 przygotowali
ozdobne pudła z kwiatami z papieru w barwach
ukraińskiej flagi. Tak pięknie zapakowane słodycze od wszystkich uczniów naszej szkoły trafiły
na ręce Pani Anny Piotrkowicz- Dyrektora GOK
Dębe Wielkie w celu przekazania ich dzieciom
przebywającym na terenie naszej gminy. Warto
wspomnieć, że nasi uczniowie zakupili słodycze rezygnując ze zwyczajowych upominków
na Dzień Kobiet i Mężczyzn. Wielu przygotowało
dodatkowe paczki ze swoich zaoszczędzonych
pieniędzy. Jesteśmy z nich bardzo dumni.
17 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Kota. Dzieci z Zerówki przygotowały prezentacje dotyczące życia kota, kocich zwyczajów, rasy
oraz różne ciekawostki. Były kocie zabawy, quiz
„Koty w bajkach” oraz praca plastyczna. Wszyscy uczniowie, którzy przygotowali prezentacje
otrzymali dyplomy oraz małe upominki.
3 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystych

obchodach 191. Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielkim.
W Zespole Szkół w Cegłowie odbyła się konferencja zorganizowana w związku z podsumowaniem
pierwszej edycji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Nasza szkoła w Górkach
zyskała dzięki projektowi 60 000zł na działania
służące rozwojowi naszych uczniów i edukacji.
Dziękujemy za wsparcie Panu Wójtowi Krzysztofowi Kalinowskiemu oraz Pani Skarbnik Marii
Wojciechowskiej oraz Pani Edycie Wolińskiej.
21 marca jest Pierwszym Dniem Wiosny oraz
Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa.
Symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki,
o których pamiętały nasze Pierwszaki . Nie
zabrakło również spaceru w poszukiwaniu oznak
wiosny, usypianiu Marzanny oraz śpiewania wiosennych piosenek.
W ramach duchowych przygotowań do
zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczestniczyliśmy w rekolekcjach - gościnnie w kościele
w Dębem Wielkim. Ks. Proboszcz Piotr Błażejczyk do prowadzenia ich dla nas zaprosił siostry
z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Natomiast Dzieci z Zerówki przygotowania do Świat
Wielkanocnych rozpoczęły od posiania owsa
a później pod okiem instruktora samodzielnie
wykonywały palmy wielkanocne. Niespodzianką
była wizyta ukraińskich gości naszego Dominika,
którzy przynieśli piękny plakat i własnoręcznie
upieczone ciasteczka.
Konkursy
Dnia 16 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dębem Wielkim odbył się etap
gminny 45. edycji konkursu recytatorskiego
„WARSZAWSKA SYRENKA”. Do eliminacji powiatowych, które odbyły się 24 marca 2022 r.
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim zakwalifikowały się Gabriela M. z klasy II,

10 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE / KWIECIEŃ 2022

Laura B. z klasy IV i Julia B. z klasy VII. Uczestniczki
konkursu otrzymały dyplomy oraz nagrody
książkowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
A naszym laureatkom życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.
W lutym odbył się klasowy konkurs pt. „Książeczkowa baśń”. Uczniowie klasy czwartej wykazali
się niesamowitą wyobraźnią oraz talentem pisarskim i plastycznym. Ich baśnie przeniosły nas do
świata fantastycznego, gdzie zawsze zwycięża
dobro.
Z okazji Dnia Liczby Pi w naszej szkole odbył
się Konkurs znajomości rozwinięcia liczby Pi.
W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas IVVIII. Pierwsze miejsce zdobył Wojciech W., który
zapamiętał 70 cyfr po przecinku liczby Pi. Drugie miejsce zajął Jakub W. , trzecie miejsce zajęli:
Laura B., Miłosz K. i Marcin G. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Julia B. z klasy 7 znalazła się w gronie laureatów
Salezjańskiego Konkursu Poetyckiego. Serdecznie gratulujemy! W Salezjańskim Konkursie
Poetyckim wzięły udział także Amelia K. z klasy
6 i Laura B. z klasy 4. Życzymy dziewczynom dalszej weny twórczej.
Na lekcjach…
Uczniowie klasy 7 na języku polskim omawiali
nowelę Henryka Sienkiewicza pt.” Latarnik”.
Wykonali rysunki przedstawiające jak wyobrażają sobie wyspę, na której Skawiński objął
posadę latarnik, a także wykonali komiks pokazujący dalsze losy bohatera.
Jak wiele może być skojarzeń, z czytaną
książką, które zmieszczą się w pudełku pokazali
uczniowie klasy 4. tworząc lekturę w pudełku
– „Tajemniczy ogród”. Dzieci wykazały się niesamowitą kreatywnością. Brawo!
Nasza Szkolna Zerówka poznawała kosmos.
Dzieciom tak podobała się ta tematyka, że same

postanowiły zrobić Kosmos w....... Słoiku. Wykonały z wtórnych materiałów roboty, które mają
pomagać rodzicom w codziennych pracach.
Podsumowaniem tematu było wspólne opracowanie gry dydaktycznej „W Kosmosie ‚’ oraz
zabawa sensoplastyczna kosmiczną materią
wykonaną przez dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały Dyplomy Małych Astronautów.

Nasze Pierwszaki poznały ostatnio historie
pewnego pingwina z „Zaczarowanej Zagrody”.
Utrwalając wiedzę o mroźnej Antarktydzie wykonały makiety- jednocześnie doskonaląc pracę
w zespołach. Współpraca była owocna, a wśród
zasp śniegu i gór lodowych zamieszkał nie jeden
Elegancik.
Zajęcia plastyczne
Na Kole Plastycznym uczniowie postanowili
zostać artystami Land artu – sztuki ziemi, w której natura staje się materiałem rzeźbiarskim.
Klasa 4 poznała nową dla nich dziedzinę sztuki
jaką jest grafika. Wykonali również własne
odbitki metodą druku płaskiego.
Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły fb,
gdzie można zobaczyć wszystkie prace uczniów.
Julita Winiarek-Cyran
SP Górki

edukacja

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie
Solidarni z Ukrainą
„ Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie(…)
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza
koło i wraca do nas”
Flora Edwards
24 lutego świat obiegła straszna wiadomość
– rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Informacje płynące zza naszej wschodniej granicy
przykuwały uwagę dorosłych, dzieci
i młodzieży. Rodzice i nauczyciele stanęli przed dużym
wyzwaniem, musieli znaleźć przestrzeń i sposoby
na rozmowy o tym, co się dzieje w Ukrainie, o tym,
co to dla nas oznacza i do jakich konsekwencji
może prowadzić. Konieczne było oswojenie własnego lęku, by udzielać informacji w taki sposób,
by jednocześnie chronić wrażliwość i zdrowie
psychiczne dzieci, nie potęgować lęku, a uczyć
empatii. Niezwykle ważne było również zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że napaść na Ukrainę
to także wojna i agresja w internecie i wyczulenie
ich na odróżnianie rzetelnych źródeł informacji
od tych niesprawdzonych, siejących dezinformację i podsycających strach i złe emocje.
Najlepszym sposobem na lęk, poczucie zagrożenia i bezradności jest działanie, dlatego
w naszej szkole rozpoczęły się liczne akcje
pomocowe angażujące całą społeczność
szkolną. Zostały zebrane przybory szkolne, artykuły papiernicze i żywność z długim terminem
przydatności do spożycia oraz zakupione stroje
sportowe i inne niezbędne rzeczy dla naszych
ukraińskich gości. Dziękujemy za pomoc firmie
Tatra z Garwolina oraz pani Iwonie Kalaman
za pomoc w rozwijaniu plastycznych pasji bardzo uzdolnionej w tym kierunku Maszy.
Nasi uczniowie z ogromną serdecznością przyjęli do swojego grona i otoczyli opieką kolegów
i koleżanki z Ukrainy. W szkole pojawiły się
również informacje w języku ukraińskim oraz
rozpoczęły się lekcje języka polskiego, by jak
najbardziej ułatwić dzieciom funkcjonowanie
w nowym środowisku i nowej rzeczywistości.

Tegoroczne obchody były mniej radosne,
bo nasza uwaga była i jest zogniskowana wobec
wielu innych ważnych wydarzeń związanych
z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Odbył się
tradycyjny konkurs na portret generała Józefa
Bema – patrona naszej szkoły. Wystawa prac
konkursowych ujawniła wiele talentów plastycznych i postawiła trudne zadanie przed jury.
Młodsi uczniowie oraz przedszkolaki w barwnym
korowodzie, niosąc własnoręcznie wykonaną
Marzannę, powędrowali do parku, by zgodnie
z tradycją wysłać zimę za morze.
Wiele radości w szkolne życie wprowadził dzień
bez plecaka. Tego dnia chętni uczniowie oraz
nauczyciele przychodzili do szkoły bez tradycyjnych toreb i plecaków, ale ze wszystkimi
niezbędnymi przyborami szkolnymi, podręcznikami i ze szytami, które nale żało spakować
w inny , najczęściej zabawny, sposób. Okazało
się, że kreatywność uczniów i nauczycieli nie ma
granic. Plecaki zostały zastąpione: szufladami,
garnkami, wózkami dla lalek, doniczkami, wieszakami, walizkami, skrzynkami na narzędzia,
chlebakami, samochodzikami na sznurku.
Idea dnia bez plecaka to nie tylko zabawa. Święto
zostało wymyślone Amerykankę Mongai Fankam
i miało zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt,
że miliony dzieci na świecie mają bardzo trudny
dostęp do edukacji i często muszą przemierzać
wiele kilometrów, by dostać się do szkoły, niosąc
niezbędne szkolne przybory w rękach lub reklamówkach, bo na plecak ich nie stać.
17 marca uczniowie mieli okazję poczuć się
Irlandczykami i zgłębić kulturę krajów anglojęzycznych, obchodząc Szkolny Dzień Świętego
Patryka.

Powitanie wiosny i Dzień Patrona
oraz inne szkolne atrakcje
21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W naszej szkole jest połączony z Dniem
Patrona, obchodzimy wtedy „ imieniny szkoły”.

Konkursowe rywalizacje
Nasi uczniowie pomagają, bawią się , uczą oraz

weryfikują swoją wiedzę i umiejętności podczas
licznych konkursów i zawodów, w których biorą
udział. Za nimi pierwsze szkolne eliminacje
konkursów. Niektórzy reprezentowali już szkołę
na szczeblu powiatowym. Wszystkim, którzy stają
w szranki, gratulujemy i życzymy powodzenia.
Gratulacje należą się uczniom klasy IIIa za zajęcie
II miejsca w Gminnym Konkursie na Palmę Wielkanocną oraz siatkarskiej drużynie chłopców
za zajęcie miejsca na podium w finale Powiatowego Turnieju w Piłkę Siatkową”. Słowa uznania
kierujemy również do reprezentantów naszej
szkoły w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo
– Matematycznym ”Eco – Matematyka”. Udziału
w ścisłym finale i zajęcia piątego miejsca gratulujemy Joannie Kwasiborskiej.
Pamiętamy
Śledząc aktualne wydarzenia, nie zapominamy
o przeszłości, wszak historia nauczycielką życia.
Dzięki specjalnej lekcji online- „Witold Pilecki.
Żołnierz - jeniec - bohater – człowiek” uczniowie
klas VII i VIII, w ramach obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poznali historię życia „ochotnika do Auschwitz”. Obchodom
191 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim towarzyszył poczet sztandarowy naszej szkoły.
W kontekście obecnej sytuacji na świecie wydarzenia te skłaniają do jeszcze większej refleksji
i analizy, dlaczego nie udało się zbudować świata
bez wojen i nienawiści i jak wychować przyszłe
pokolenia, by umiały wyciągać wnioski z historii.
To olbrzymie wyzwanie, które okrutna rzeczy-

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

był Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim. Uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli
w nim udział: 2. Miejsce w kategorii Dzieci: zajęła
uczennica klasy III Nina Płochacka, 2. Miejsce w kategorii Grupowe Dzieci: zdobyło Koło
Plastyczne z naszej szkoły: Maja Burczyńska,
Zuzanna Gańko, Patrycja Gryz, Nina Płochacka,
Krzysztof Rek Lipiak, Zofia Szmit, Amelia Śmietanko, Nicole Woszczek, prowadzone przez
Panią Katarzynę Rau artystę plastyka. Gratulujemy naszym młodym artystom i trzymamy
kciuki za rozwój Ich pasji i talentu!
Laboratoria Przyszłości

Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną
W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r.
w Kościele Parafialnym pw. św. Apostołów Piotra

i Pawła w Dębem Wielkim odbyło się wręczenie nagród w Gminnym Konkursie na Palmę
Wielkanocną. Organizatorem przedsięwzięcia

Inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem
projektu jest unowocześnienie szkoły tak, aby
zajęcia były angażujące i ciekawe dla uczniów.
Lekcje mają też pomagać w odkrywaniu dzie-

wistość stawia nie tylko przed szkołą, ale przed
każdym z nas.
Laboratoria przyszłości
11 kwietnia w Zespole Szkolnym w Cegłowie
odbyło się regionalne spotkanie podsumowujące projekt Laboratoria Przyszłości, w którym
wzięła udział pani dyrektor Małgorzata Rudnik.
Nasza szkoła w ramach tego programu została
doposażona w sprzęt umożliwiający zorganizowanie nowoczesnej, angażującej uczniów
przestrzeni do nauki oraz pozwalający na wprowadzenie nowoczesnych technologii, które
uatrakcyjnią proces edukacyjny i pozwolą
w ciekawy sposób zdobywać wiedzę i odkrywać
talenty.
Uroczyste wręczenie tabliczek pamiątkowych
Szkolna strona internetowa
Nie sposób w tak krótkim artykule opisać
szkolnego życia, które za sprawą Samorządu
Uczniowskiego, pomysłowości i kreatywności nauczycie li i wychowawców, je st cie kawe
i obfitujące w wydarzenia, więc wszystkich
sympatyków naszej szkoły zachęcamy do śledzenia strony internetowej: http://spruda.
szkolnastrona.pl/.

Elżbieta Zgódka
SP w Rudzie

cięcych talentów i rozwijaniu pasji do nauki.
Nasza szkoła otrzymała 60 tysięcy zł na zakup
nowoczesnych narzędzi służących kształceniu
kompetencji przyszłości STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Dzięki
temu wsparciu nasi uczniowie będą mogli
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez
eksperymentowanie, tworzenie i kreatywne
działanie. 11 kwietnia 2022 r. w Cegłowie Wójt
Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski
odebrał symboliczny czek na kwotę otrzymanego wsparcia dla szkół podstawowych z terenu
Gminy Dębe Wielkie, zaś Dyrektorzy Szkół tablice
promujące projekt edukacyjny.
Góra Grosza 2022
Jak co roku, dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Celem zbierania tych
drobnych monet jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach
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dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim,
ale najważniejszym celem akcji jest działanie
edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę
stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Nasza tegoroczna cegiełka wartości 190,96 zł
została przekazana Fundacji Towarzystwo Nasz
Dom, organizatorowi przedsięwzięcia. W akcję
zaangażowali się uczniowie klas 1,2,4,6 wraz
z Opiekunami Samorządu Szkolnego, Paniami:
Izabelą Sikorą i Moniką Małopolską. Wszystkim
Uczniom oraz Rodzicom serdecznie dziękujemy.
12. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
10 kwietnia 2022 r. na zaproszenie Prezesa
Związku Piłsudczyków Dyrektor Szkoły Małgo-

rzata Wachowicz uczestniczyła w obchodach
12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Mińsku
Mazowieckim. Dokładnie 12 lat temu samolot
Tu-154M z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
na pokładzie rozbił się na lotnisku w Smoleńsku.
Katastrofy nie przeżył nikt z członków oficjalnej
delegacji i załogi. Zginęło 96 osób. Polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele
leciała na obchody 70. rocznicy zamordowania
polskich oficerów w Katyniu.
191.Rocznica Bitwy Pod Dębem Wielkim
3 kwietnia 2022 r. uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 191.Rocznicy Bitwy Pod Dębem
Wielkim.

Narodowy i Gminny Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1 marca oddaliśmy hołd żołnierzom powojennego podziemia antykomunistycznego,
którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu. Szeregi Żołnierzy
Niezłomnych tworzyły lokalne grupy zbrojne,
organizacje uczniowskie, podziemne drużyny
harcerskie, ogólnopolskie organizacje polityczne
i wojskowe. Byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną, działającą
na terenie całej Polski i Kresach Wschodnich.
Władze komunistyczne sądziły, że uda im się
wymazać z pamięci narodu polskiego czyny
Żołnierzy i Żołnierek o niezłomnej postawie

Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim

Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy
w Dębem Wielkim mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci w każdym miesiącu
zapewnia im wiele dodatkowych atrakcji. Tak też
było
w marcu i kwietniu 2022 roku.
Dnia 10 marca dzieci obejrzały przedstawienie
teatralne pt. „Rodzinka jak malinka”, a 11 marca
przedszkolaki ze starszej grupy zaniosły laurki

z życzeniami dla Panów i Pani Sołtys z Gminy
Dębe Wielkie w ramach obchodów Dnia Sołtysa.
W poniedziałek 14 marca odbył się w naszym
przedszkolu pokaz owadów. Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć te niezwykłe stworzonka,
ale również ich dotknąć. Kolejną osobą jaką
gościliśmy w przedszkolu była higienistka stomatologiczna, która przypomniała dzieciom
podstawowe zasady dbania o higienę jamy

ustnej. Przedszkolaki obejrzały narzędzia stomatologiczne niezbędne w pracy dentysty,
a następnie samodzielnie wykonywały kolorowe
wypełnienia ząbków na specjalnym modelu
szczęki. W poniedziałek 21 marca świętowaliśmy natomiast Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci ze
wszystkich grup wraz ze swoimi wychowawczyniami zgromadziły się na placu przedszkolnym.
Przedszkolaki podczas topienia Marzanny śpiewały piosenki o wiośnie, recytowały wiersze
i skandowały hasło „Żegnaj Zimo, witaj Wiosno”.
Przy dźwiękach bębenków i grzechotek uroczyście powitaliśmy Panią Wiosnę. Dnia 22 marca
w ramach obchodów Światowego Dnia Wody
przypomnieliśmy sobie skąd się bierze woda
i dlaczego należy ją oszczędzać. Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu było
świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru.
Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt.
„Rzepka”. W role postaci znanego dzieciom
wiersza Juliana Tuwima wcielili się nauczyciele z naszego przedszkola, którzy wykazali się
odwagą oraz zdolnościami aktorskimi, a także
kreatywnością w wykonaniu strojów. Wszystkie
dzieci świetnie się bawiły razem z aktorami, którzy zachęcali do wspólnej zabawy.
Miesiąc
kwiecień
również
obfitował

patriotycznej, gotowych oddać życie w obronie Ojczyzny. Wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna
były dla Nich nadrzędnymi. Milowym krokiem
w uhonorowaniu bohaterów podziemia niepodległościowego była podjęta przez Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. inicjatywa ustanowienia święta ku Ich pamięci. Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych wszedł na stałe do kalendarza prawdziwego Polaka w 2011 roku.
Łukasz Kuć

SP w Cygance

więcej na www.cyganka.mazowsze.me

w wiele atrakcji. W piątek 1 kwietnia w naszym
przedszkolu wraz z obchodami Dnia Ptaków rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Ptaki
cudaki”. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy kreatywności i talentu. W niedzielę
3 kwietnia obchodziliśmy 191 rocznicę Bitwy
pod Dębem Wielkim. Delegacja w osobach Pani Dyrektor Alicji Zając, przedszkolaków Neli
Goś, Łucji Sójki oraz Mateusza Wróbla i ich rodziców dumnie reprezentowała nasze przedszkole
podczas uroczystości. W kwietniu odbyła się
również wiosenna sesja zdjęciowa dla naszych
przedszkolaków. W dniach od 4 do 7 kwietnia
w naszym przedszkolu w każdej z grup odbywały
się warsztaty wielkanocne, podczas których
dzieci wraz ze swoimi bliskimi miały okazję
wykonać swoje własne palmy wielkanocne.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników warsztatów powstały piękne,
kolorowe palmy. Każda z nich była wyjątkowa.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania
palemek.
Magdalena Dymek
Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim

Klub Przedszkolaka w górkach stowarzyszenie „SOSENKA”

Za nami wspaniałe chwile, Bal Przebierańców
z kreatywnymi strojami, pizza, tańce i zabawy.
Dnia 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet,
chłopcy wręczyli dziewczynkom tulipany. Natomiast 10 marca w Dzień Mężczyzn to dziewczynki
podarowały chłopcom medale Super Bohaterów.
Jak co roku, 21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień kalendarzowej Wiosny. Wzięliśmy
udział w teatrzyku przygotowanym przez kasę

O. Wspólnie wybraliśmy się nad rzekę Mienię,
grając na instrumentach i głośno śpiewając by
przegnać Panią Zimę. Uśpiliśmy naszą piękną
marzannę a w zamian wróciliśmy do przedszkola
z zielonym gaikiem. Symbolem budzącej się do
życia przyrody.
25 marca odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z hodowcą zwierząt p. Katarzyną Kotkiewicz.
Były to warsztaty zoologiczne, „Zwierzęta Dzie-
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ciom” pt. „Wiosenna zagroda” Tym razem
zawitały do nas urocze zwierzątka: kurczaczki,
kaczuszki, gąski, króliczki. Pani Kasia opowiadała nam ciekawostki z życia tych zwierząt.
Widzieliśmy jajka bardzo malutkie i delikatne
oraz jajka strusie ogromne i bardzo twarde.
Wspaniale było móc pogłaskać i nakarmić zwierzątka. Okazały się niesamowicie urocze, były
mięciutkie i śliczne. Wszystkie dzieci zakochały
się w tych stworzonkach a szczególnie w żółciutkich kaczuszkach.
2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Autyzmu. Nasze przedszkolaki założyły niebieskie
skrzydła, pokazując w ten sposób, że solidaryzują się z tymi osobami i ich rodzinami. Została
przedstawiona dzieciom tematyka zaburzeń,
na koniec obejrzeliśmy film „Świat oczami dzieci
w spektrum autyzmu”.
Nasze stowarzyszenie całym sercem wspiera
i solidaryzuje się z Ukrainą. Przyozdobiliśmy
nasze sale w flagi ukraińskie. Zorganizowaliśmy
zbiórkę dla rodziny uciekających z Ukrainy, która
obecnie mieszka w jednym z domów naszych
przedszkolaków.
Organizowaliśmy również zbiórkę Wielki Kolorowy Recykling, czyli Kolorowe Kredki. Można

było przynieść stare, używane kredki. Po obróbce
przez wolontariuszy kredki trafiają do szpitali,
świetlic środowiskowych, domów dziecka. Jednocześnie z kredek jest tworzona biżuteria oraz
inne przedmioty przekazywane na aukcje charytatywne.
Pragniemy również poinformować, że nasze grupy
przedszkolne oraz kl O od marca znajdują się już
w nowej części
budynku modernizowanej szkoły
Podstawowej Szarych Szeregów
w Górkach.

Magdalena Misztalska
Wychowawca
grupy Sówek

kultura

PAMIĘTAMY
Obchody 191 rocznicy bitwy
pod Dębem Wielkim
Obchody bitwy pod Dębem Wielkim, będącej składową zrywu powstańczego Polaków stoczonej 31
marca 1831r w tym roku miały miejsce 3 kwietnia.
Zapoczątkowane zostały uroczystą mszą świętą
w kościele parafialnym św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem
Wielkim. Mszę Św. w intencji Ojczyzny odprawił ks.
Prałat gen.bryg. Sławomir Żarski, a swym śpiewem
upiększył chór kościelny Quercetum Dei - Chór Parafii św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Uroczystość
PUL Dębe Wielkie. Patriotyczny charakter uroczystości nadały wystąpienia Wójta Gminy Dębe Wielkie p.
Krzysztof Kalinowskiego oraz modlitwa za poległych
ks. gen. bryg. Sławomira Żarskiego. Wzruszającym
i podniosłym momentem było wystąpienie Pana Jana
Majszyka, które było prawdziwym apelem pamięci
Poległych Ziemi Dębskiej. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem
Wielkim p. Eleni Filipiuk - Adamos złożyła hołd Pannom Niezłomnym – Żołnierkom, które swoje życie
złożyły na ołtarzu Ojczyzny.
(relacja I LO PUL w Dębem Wielkim)
NARODOWY DZIEŃ POLAKÓW
RATUJĄCYCH ŻYDÓW
W Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką, w kościele parafialnym w Dębem Wielkim miała miejsce msza święta
poświęcona pamięci bohaterów, a w szczególności
Bolesława Książka, który upamiętniony został w 2021
uświetniły poczty sztandarowe: poczet Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii Wojskowej, poczty Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczty wystawione
przez szkoły z terenu gminy Dębe Wielkie: w Dębem
Wielkim, Rudzie, Cygance oraz Górkach, oraz Liceum
Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim. Druga
część uroczystości odbyła się przy pomnikach przed
kościołem. Obecne były lokalne władze czyli Wójt
Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Siwikiem,
Panią Skarbnik Marią Wojciechowską oraz radnymi.
Swą obecnością zaszczycili nas goście: Senator RP
Maria Koc, Poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska.
Władze Powiatu reprezentowane były przez Starostę
Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego
oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ireneusza
Piaseckiego i Radną Katarzynę Gańko. Nie zabrakło
również włodarzy zaprzyjaźnionych gmin – Burmistrza
Cegłowa Marcina Uchmana, Wójta Gminy Jakubów
Hanny Wocial i Wójta Gminy Stanisławów Kingi Sosińskiej. Obecni byli Komendanci Policji – Komendant
Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor
Sławomir Rogowski oraz Komendant Komisariatu
Policji w Halinowie nadkomisarz Wojciech Wasilewski. Organizatorem uroczystości oprócz Urzędu Gminy
Dębe Wielkie była Żandarmeria Wojskowa. Swą obecnością zaszczycili nas płk. Bartłomiej Królikowski
w zastępstwie Komendanta Mazowieckiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej, ppłk. Arkadiusz Wojtaszka
w zastępstwie Komendanta Oddziału Specjalnego ŻW
w Mińsku Mazowieckim oraz przedstawiciele Oddziału
Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim.
Narratorem uroczystości był Komendant Gminny OSP
Druh Grzegorz Ostrowski. Gospodarz - Wójt Krzysztof
Kalinowski wygłosił przemówienie będące streszczeniem przebiegu bitwy. Nawiązał również do obecnej
agresji rosyjskiej w Ukrainie i pomocy oferowanej
przez Polaków uchodźcom. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła również Senator Maria Koc skupiając
się na niepodległości Polski i pokoju w Europie, a także
Posłanka Anna Maria Siarkowska i Urszula Pacyga –
Glanowska, która odczytała list Daniela Milewskiego.
Dyrektor I L.O. PUL płk. Dariusz Kuziel odczytał Apel
Pamięci.
Uroczystość zabezpieczał pododdział honorowy
I L.O. PUL w Dębem Wielkim pod dowództwem płk.
D.Kuziela. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego
i wciągnięciu flagi na maszt, pod pomnikiem gen.
Sznajdego delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Oprócz

wyżej wymienionych, hołd oddali dyrektorzy jednostek oświatowych wraz z pocztami sztandarowymi:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady
Kawalerii Eleni Filipiuk – Adamos, Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance Małgorzata Wachowicz, Dyrektor Gminnego Przedszkola
im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim Alicja Zając
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim Anna Piotrkowicz z Janem Majszykiem –
Zasłużonym dla Gminy Dębe Wielkie.
Na zakończenie obchodów, pododdział Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim z pocztami
sztandarowymi przystąpiły do defilady przy dźwiękach Warszawianki. Skromnie ale godnie oddaliśmy
cześć tym, którzy własnym poświęceniem pokazali,
jak zwyciężać mamy.

r. w projekcie „Zawołani po imieniu” realizowanym
przez Instytut Pileckiego. Po mszy świętej zgromadzeni – w tym wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof

Kalinowski, Rady Gminy: przewodniczący Mirosław
Siwik, wiceprzewodniczący Grzegorz Wojda, Mariusz
Dobosiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Dębem Wielkim Dh Mariusz Gańko, Wicedyrektor I L.O. PUL Dębe Wielkie płk. Dariusz Kuziel
z pocztem sztandarowym I LO PUL Dębe Wielkie,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Bogusława Zawadka z pocztem sztandarowym, ksiądz
proboszcz Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim Prałat gen. bryg. Sławomir Żarski, delegaci z biura
Posła na Sejm RP Daniela Milewskiego, Dyrektor GOK
Dębe Wielkie Anna Piotrkowicz, sołtys wsi Olesin Elżbieta Zaj oraz rodzina zamordowanego Bolesława
Książka i przedstawiciele mieszkańców Olesina
spotkali się pod pomnikiem – kamieniem pamięci
poświęconym Bolesławowi Książkowi. Podczas symbolicznej i skromnej uroczystości wójt gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski wygłosił przemówienie
na temat bohaterstwa i poświęcenia Polaków, podkreślając pełnię człowieczeństwa w ekstremalnie trudnej
sytuacji. Na temat sytuacji społeczności żydowskiej
w objętej wojną gminie Dębe Wielkie wypowiedział
się Zasłużony dla Gminy, lokalny historyk Jan Majszyk.
Głos zabrali również ks. Prałat gen. Sławomir Żarski
oraz Urszula Pacyga-Glanowska z biura poselskiego
Daniela Milewskiego. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce i kwiaty, a uroczystość uświetniły poczty
sztandarowe: I L.O. PUL, S.P. Dębe Wielkie oraz poczet
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim.
80 lat temu trwała II wojna światowa, był rok 1941.
Młody chłopak imieniem Idel, Żyd, prawdopodobnie
uciekinier z warszawskiego getta, dotarł do Aleksandrówki w gm. Dębe Wielkie, skąd został skierowany do
wsi Cezarów. Tam z żoną Aleksandrą mieszkał Bolesław Książek. Małżeństwo było bezdzietne i mimo
przestróg sąsiadów i rodziny Bolesław przyjął do siebie
nastoletniego uciekiniera. Idel pomagał w gospodarstwie, wypasał krowy i mieszkał w stodole u Książków.
Wszyscy naokoło wiedzieli o ukrywającym się chłopcu
i radzili przegnać go dalej, w nieznane. Bolesław nie
posłuchał, wykazał się człowieczeństwem i empatią, choć musiał się spodziewać, że sprawa się wyda.
Obaj – i ukrywający i ukrywany w maju 1943 r. przypłacili życiem wspólnie spędzone dwa lata. Niemcy
skatowali Bolesława Książka w jego własnym domu,
a potem obu rozstrzelali na pobliskiej drodze. Pozostała pamięć o odwadze i człowieczeństwie godnych
podziwu!

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma
być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za
krew przelaną w obronie Ojczyzny”
Słowa śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęły 1 marca – w dniu Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych uroczysty apel przy Pomniku
Dębskiego Orła Pamięci w Dębem Wielkim. Hołd poległym Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym oddali:
Wójt Gminy Dębe Wielkie p. Krzysztof Kalinowski,
gen. bryg. Wielebny ks. Proboszcz Parafii Św. Ap.
Piotra i Pawła Sławomir Żarski, Radni Powiatu Mińskiego i Gminy Dębe Wielkie, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim p. Anna Piotrkowicz, Dyrekcje, poczty sztandarowe i uczniowie szkół
podstawowych z Gminy Dębe Wielkie, Przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych, gość honorowy Pan
Jan Majszyk oraz Kadeci, Wychowawcy i Dyrekcja I LO
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świątecznie z tradycją
Konkurs na Palmę Wielkanocną
W kwietniu GOK w Dębem Wielkim zorganizował Konkurs na Palmę Wielkanocną.
Dzieła dostarczone w sobotę przed Niedzielą Palmową zostały ocenione przez
Jury w składzie:
Justyna Mordas, Ewelina Truszyńska,
Adela Kruszewska, Anna Piotrkowicz, Paula Bratkowska Auch.
W poszczególnych kategoriach
nagrodzeni zostali:
Dzieci indywidualnie:
I - Wojciech Woźnica
- Katarzyna Filanowska
II - Nina Płochacka
III - Antonina Dudek
Dzieci grupowo:
I - Niepubliczne Przedszkole „U cioci
Ewy”
II - Klasa IIIa ze Szkoły Podstawowej
im. Generała Józefa Bema w Rudzie
- Koło Plastyczne ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cygance
III – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
„Skarb Serca”
Dorośli indywidualnie:
I - Iwona Geresz i Agnieszka Gaszuk
II - Barbara Truszewska, Helena Jackiewicz
III - Elżbieta Piotrkowicz,
Dorośli grupowo:
I - Klub Seniora w Dębem Wielkim
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
odbyło się w Niedzielę Palmową, po mszy świętej
o godzinie 13 w Kościele Parafialnym w Dębem Wielkim.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy
wszystkim uczestnikom.
Za współpracę przy organizacji konkursu dziękujemy
proboszczowi księdzu prałatowi generałowi brygady
Sławomirowi Żarskiemu.

Postanowiliśmy, że każdy uczestnik otrzyma
w nagrodę pakiet świąteczny od GOK.
Dziękujemy, że bierzecie udział w naszych akcjach
i serdecznie zapraszamy do kolejnej twórczej zabawy.

Warsztaty wielkanocne

Konkurs Lego

Lubimy czas przygotowań do świąt, lubimy sięgać
do tradycji, lubimy ten czas spędzać razem. Dlatego
zorganizowaliśmy otwarte rodzinne warsztaty wielkanocne by w okresie przedświątecznym dziupla
stała się jedna wielką manufakturą rękodzieła. I tak
oto powstawały piękne pisanki zdobione woskiem
pod fachowym okiem zaproszonego gościa artysty –
Korneliusza i przepiękne stroiki do postawienia czy
zawieszenia pod opieką naszej lokalnej przesympatycznej artystce Ani Mazur. To był bardzo efektywny
czas, a powstałe rzeczy z pracy własnych rąk z pewnością dodały świątecznego akcentu oraz miały ten
niematerialny wymiar – kultywowania tradycji i obyczajów jako naszego dziedzictwa kulturowego.

Podchody miały pierwotnie odbyć się jeszcze przed
Wielkanocą, jednak ze względu na złą pogodę musieliśmy je przenieść. I właśnie w sobotę 23.04.2022 r.
grupa śmiałków zebrała się aby udzielić świątecznemu zającowi ochrony.
Spotkaliśmy się przy remizie OSP Ruda i po krótkiej
instrukcji zasad naszej gry ruszyliśmy w teren poszukując najlepszej, najbezpieczniejszej drogi zająca do
domu.
Oczywiście nie uniknęliśmy wielu niebezpieczeństw,
pułapek i napadu bezwzględnych bandytów. Szczęśliwie eskorta zająca została wzmocniona Obrońcami,
którzy uzbrojeni po zęby stworzyli nieprzebytą barierę
dla zakusów złoczyńców.
Zabawa była przednia, czyli było i śmiesznie i strasznie,
ale najważniejsze, że wszystko zakończyło się dobrze.
Szczęśliwy zając obdarował wszystkich uczestników
słodyczami, a my nie możemy doczekać się już kolejnej gry terenowej z Wojtkiem Żelkiem i jego ekipą.

Podchody Eskorta dla Zająca

Przedświąteczną atmosferę postanowiliśmy wykorzystać twórczo. Poprosiliśmy fanów naszej strony
na Facebooku o wykonanie i zaprezentowanie
na naszej stronie prac związanych z Wielkanocą.
Jedyny warunek: materiałem do wykonania dzieła
musiały być klocki LEGO.
Przez kilka dni otrzymaliśmy przeszło dwadzieścia
zdjęć z niezwykle kreatywnymi produkcjami.

w kulturze z naturą

Noc Sów 2022 - II Dębska Edycja

W sobotę 19.03.2022r., braliśmy udział w ogólnopolskim wydarzaniu edukacyjnym „Noc Sów”, która to już
po raz 11 została zorganizowana przez stowarzyszenie
„Jestem na ptak”.
Dzięki współpracy z wolontariuszami ornitologami,
edukatorami i pasjonatami ptaków mieliśmy okazję
odkrywać świat sów, posłuchać o ich gatunkach i zwyczajach. Poznać metody badań i ochrony dowiedzieć
się, jaką rolę pełniły w naszej kulturze. Osobami, które
wprowadziły nas w temat byli Jan Przybysz i Krzysztof Przybysz, tata i syn, pasjonaci ornitologii, którzy
po raz kolejny byli naszymi przewodnikami po nocnym świecie drapieżnych ptaków. W zaciszu siedziby
Stowarzyszenia Wrzosowianie w Rudzie, przy gorącej

herbacie i poczęstunku wysłuchaliśmy prelekcji, która
składała się z trzech prezentacji. Dowiedzieliśmy się
o wielu pasjonujących faktach i ciekawostkach z nocnego życia ptaków, a także mogliśmy dotknąć sowich
piór, a nawet przekonać się na własnej skórze jak
działają pazury drapieżnika. Po części teoretycznej,
oczywiście wyszliśmy w teren. W marcową noc oświetloną bladym światłem pełni księżyca, na własne uszy
przekonaliśmy się, że sowy są wszędzie! Park w Rudzie
również jest domem dla tych pięknych i tajemniczych
ptaków.
W naszej edycji Nocy Sów wzięło udział prawie 30
osób, a chętnych było drugie tyle, niestety wydarzenie
musi mieć kameralny charakter. Dlatego planujemy
w przyszłym roku, dwudniowe, a raczej dwunocne
wydarzenie, na które, już dziś serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy obydwu Panom Przybyszom za przygotowanie i poprowadzenie naszego spotkania,
Paniom ze Stowarzyszenia Wrzosowianie za gościnę
i gościniec.
Pewnego popołudnia przy blasku zachodzącego
słońca pomalowaliśmy nasze dziuplowe parapety
na żółto i na niebiesko na znak solidarności z Ukrainą
Naszymi dzielnymi ogrodnikom byli uczestnicy sekcji
ceramiki pod opieką pań instruktorek z SensoCreative
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w Klubie Dziupla, po czym adepci sztuki fotografowania wraz z instruktorem przeszli w plener w okolice
kościoła parafialnego w Dębem Wielkim, aby nabytą
wiedzę sprawdzić w praktyce.
Mamy nadzieję, że spora dawka informacji zaaplikowana w czasie zajęć przełoży się na świetne
zdjęcia i podniesie poziom naszego konkursu Dębskie
Zabytki.
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie, prace
można zgłaszać od 01.05.2022r do 31.05.2022r.

Akcja Żonkile
Bardzo późną jesienią, nasza Brygada Kultury posadziła cebulki żonkili na rabatach przy ulicznej siłowni,
która znajduje się nieopodal stacji Nowe Dębe. Nasza
praca właśnie wydała nie tyle owoce co kwiaty. Cieszymy się, że robi się coraz bardziej wiosennie!

- Zajęcia Kreatywne dla Dzieci.

Warsztaty Fotograficzne 23.04.2022r.
W kwietniu ogłosiliśmy kolejny konkurs fotograficzny, będzie dotyczył on dębskich zabytków i miejsc
związanych z historią. Tym razem postanowiliśmy
przeprowadzić warsztaty fotograficzne przed terminem zgłaszania prac do konkursu. I tak w pierwszą
sobotę po świętach odbyły się zajęcia, które dały
wskazówki jak podejść do tematu. Warsztaty prowadził Piotr VASCO Wasilkowski, fotograf i animator
kultury, pierwsza część – teoretyczna odbyła się

kultura

dębski klub seniora
Dębski Klub Seniora – ostatni czas panie
z naszego klubu spędziły na robieniu palmy
konkursowej, która w całości została zrobiona z bibuły. Były robione też inne ozdoby
wielkanocne. Nasze seniorki od zawsze nas
pozytywnie zaskakują, a pomysłów jest więcej
niż czasu.

Sekcje GOK – nie zwalniamy tempa, działamy pełną parą, a owoce naszej pracy
niebawem na zakończenie sezonu pokażemy.
Będą wystawy, koncert, pokazy. Jak ten czas
szybko leci, dopiero zaczynaliśmy po feriach
II semestr, a tu już wakacje na horyzoncie.
Ale nie martwcie się, przygotowaliśmy bogaty
program na wakacje z naszymi instruktorami,
będzie artystycznie, aktywnie, informatycznie.

Z podróży szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego

W ramach projektu LOT WGL pt.: „Sieciowanie Muzeów
ze szlaku WGL Wielki Gościniec Litewski” odbyły
się dwie wizyty studyjne podlasko-mazowieckie.
Zamysłem projektu było zapoznanie i nawiązanie wzajemnej współpracy jednostek muzealnych na szlaku.
W projekcie powyższego przedsięwzięcia brała udział
Anna Piotrkowicz jako Członek Zarządu WGL oraz
przedstawiciel gminy Dębe Wielkie jako Członek
LOT-u WGL. Po krótce:

31.03-01.04. 2022
– Wizyta studyjna po stronie Podlaskiej
w programie:
- Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej z jego
nowoczesną, multimedialną ekspozycją
- Zagubek czyli Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego, w którym można zobaczyć, jak
również zakupić produkty lokalne od miejscowych
wytwórców
- Muzeum Rolnictwa Im. Księdza Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu, to tutaj odbywa się znane wszystkim
Podlaskie Święto Chleba, Jarmark Św. Wojciecha czy
Jesień w Polu i Zagrodzie oraz wiele innych cyklicznych imprez. To tutaj można zobaczyć wystawę
lokomobil i ciągników, jak również za sprawą m.in.
dawnej zagrody drobnoszlacheckiej przenieść się
w czasy dawnego rolnictwa.
- Bielsk Podlaski, w tym mieście realizowany był film
Jerzego Hoffmanna „Znachor”. Oprócz tego w Bielsku
Podlaskim znajduje się późnobarokowy ratusz, zespół
karmelitański z barokowym kościołem oraz kilka
przepięknych cerkwi. Ważnym punktem było również
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim z niesamowitym wnętrzem, w których największą uwagę
przykuwała wystawa etnograficzna, kolekcja ok. 200
sztuk makatek; wyszywanych, haftowanych lub malowanych oraz wnętrze dawnej bielskiej apteki
- Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, miejscu
poświęconym ludziom, którzy od końca XVI aż do
połowy XX wieku byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji,
a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy
podążali tam dobrowolnie.
- Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum
Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki,
które łączy działalność opery, filharmonii, teatru
i sceny estradowej; jest również miejscem wystaw,
konferencji i pokazów‼️
- Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie a w nim m.in.: wnętrza chałup ukazujące dawne

życie we wsiach z tamtych rejonów, wystawa wnętrz
dworskich z Bobry Wielkiej, sztuka ludowa z Podlasia,
wystawa poświęcona ówczesnemu rolnictwu, wiejska szkoła z czasów PRL-u, leśna bimbrownia i wiele,
wiele innych...
-Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku, miejsce
z bogatą historią
- Meczet w Kruszynianach pochodzący z XVIII wieku,
ale jego historia sięga króla Jana III Sobieskiego.
Budynek zachowany jest w doskonałym stanie,
można również zwiedzać jego wnętrze oraz Tatarska
Jurta – wyjątkowe agroturystyczne miejsce z niezwykłą kuchnią tatarską.

21.04 - 22.04.2022
– Wizyta Studyjna po stronie Mazowieckiej
w programie:
- Pounicki Kościół pw. św. Anny w Rogowie - dawna
cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika.
- Sokołów Podlaski - Muzeum WGL Wielki Gościniec
Litewski, Chabry&Maki - Restauracja Podlaska, która
prezentuje dziedzictwo kulinarne szlaku WGL, w tym
naszą DĘBSKĄ KAWĘ ŻOŁEDZIÓWKĘ !!
- Węgrów i jego barokowe zabytki - klasztor poreformacki i jego zabytkowe krypty, Bazylika mniejsza pw.
Wniebowzięcia NMP, Ekspozycja muzealna „Węgrów
- miasto wielu kultur i religii” oraz legendarne lustro
Twardowskiego
- Ruchna – wizyta u artystki ludowej i tkaczki w
Pracownia tkaniny dwuosnowowej Małgorzaty
Pepłowskiej,
Zamek w Liwie - jako obiekt na pograniczu mazowiecko-podlaskim. Zamek obecnie mieści Muzeum
Zbrojownię a w niej bogate zbiory broni, malarstwa
i mebli. W jego „Podziemiach” można podziwiać
wystawy czasowe, jak również stałą m.in. makietę
zamku z Przygródkiem.
Gościniec Goździejewski – miejsce agroturystyczne
w naszej gminie Dębe Wielkie, stworzone w klimacie
mazowieckiej tradycji. Jest to również miejsce, gdzie
na stałe w kracie zagościła nasza DĘBSKA KAWA ŻOŁĘDZIÓWKA.
Budziska - Stadnina Koni i Muzeum Powozów Krzysztofa Szustera, wspaniała podróż w dawne czasy.
Sulejówek - oczywiście Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, miejsce wyczekane, wyjątkowe,
Stanisławów - przystanek w Gminnym Ośrodku Kultury w budynku historycznym jako dawnym zajeździe
pocztowym
Dobre - Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki
w Dobrem, bardzo ciekawe małe kameralne muzeum
z pięknymi pracami wielkiego mistrza
Serdecznie polecam podróże Szlakiem Wielkiego
Gościńca Litewskiego, polecamy odwiedzone miejsca
!! Może na weekend, albo na wakacje ???

SOLIDARNI
Z UKRAINĄ

Pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego
2022 ogłosiliśmy Dni Kultury Ukraińskiej. Nasz profil na Facebooku, wypełnił się dziełami ukraińskich
artystów, muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, literatów.
W ten sposób staraliśmy się przybliżyć naszym
mieszkańcom kulturę ludzi, którzy przybyli do nas
aby znaleźć schronienie przed okropieństwami
wojny.
Motywem przewodnim akcji było hasło „Pokój
Ukrainie! Pokój Światu!”
Dzień Otwarty GOK dla Gości
z Ukrainy z okazji Dnia
Kobiet – 8 marca 2022
Tegoroczny ŚWIATOWY DZIEŃ KOBIET świętowaliśmy międzykulturowo. Odwiedzili nas ukraińscy
przyjaciele. Były śpiewy ukraińskiego zespołu romskiego, rozmowy, zajęcia plastyczne, zabawa
klockami- popularna zwłaszcza wśród najmłodszych. Przez Klub Dziupla przewinęło się około
100 osób, Panie z Klubu Seniora pod opieką Pani
Bożenny Woś wykonały tradycyjny ukraiński wianek. Mężczyźni nie zapomnieli o symbolicznych
tulipanach dla wszystkich obecnych pań. Były
domowe ciasta, wędliny i zupa pomidorowa oraz
mnóstwo smakołyków od dzieci z Górek! Dziękujemy wszystkim przybyłym i biorącym udział w tym
przedsięwzięciu. W tym trudnym czasie udało się
nam stworzyć atmosferę, w której na wszystkich
twarzach choć na chwilę pojawił się uśmiech.
WYJAZD DO KINA
13 marca 2022roku, w niedzielę. Udało nam się
zorganizować dzieciom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dębe Wielkie wspaniałą
wycieczkę do warszawskiego Multikino Złote
Tarasy, w ramach projektu darmowych seansów
dla uchodźców z Ukrainy. Dziękujemy pomysłodawczyni Elżbiecie Walczak oraz wolontariuszom
pomagającym przy opiece nad dziećmi. Szczególne
podziękowania dla dzieci z Szkoły Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Górkach za dary w postaci
słodyczy, oraz firmie przewozowej Mesio za udostępnienie autokaru.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE W KLUBIE DZIUPLA
Przez cały marzec we wszystkie wtorki i czwartki
w godzinach 10-14 nasz Klub Dziupla otwarty
był dla dzieci z Ukrainy. Czekaliśmy z zajęciami
plastycznymi, grami, zabawami, słodkim poczęstunkiem i gorącymi napojami. W tym czasie
zawarliśmy wiele nowych znajomości i mamy
nadzieję, że czas spędzony w Dziupli pozwolił choć
na chwilę oderwać się dzieciom od trudnej rzeczywistości.
Od poniedziałku 14.03.2022r. w godzinach
przedpołudniowych
organizowaliśmy zajęcia
ceramiczne i plastyczne dla dzieci z Ukrainy, które
mieszkają w Zajeździe Pod Dębem. Dzięki wspa-

niałym dziewczynom z SensoCreative, Ewelinie
Truszewskiej i Justynie Chomka, które jako pierwszy zgłosiły akces do prowadzenia zajęć dla dzieci,
które uciekły przed wojną, mogliśmy choć trochę
rozświetlić ich smutną rzeczywistość. Przez kolejne
tygodnie, w poniedziałki powstawała niebywała
ilość wspaniałych prac z gliny. Wszyscy bawili się
świetnie mimo, że rozpiętość grup wiekowych
była bardzo szeroka, od kilkulatków po nastolatki.
Również zespół GOK brał udział w zajęciach, a we
wtorek 12.04.20022r.w Wielkim Tygodniu zorganizowaliśmy Warsztat malowania pisanek, zdobienia
mini jajek cekinami, tworzenia ozdób świątecznych z brzozowych witek, krepiny i wszystkiego co
tylko kreatywnym umysłom podpowiadało.
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