GMINA DĘBE WIELKIE
NA SZLAKU WIELKIEGO
GOŚCIŃCA LITEWSKIEGO
Kilka słów z historii … Wielki Gościniec Litewski to
najważniejszy trakt handlowy i pocztowy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w XVI i XVII wieku, wiodący z Warszawy do
Wilna przez Sulejówek, Okuniew, Kąty Goździejewskie,
Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski,
Drohiczyn… i dalej na Wschód. Przed wiekami przemierzano
tę drogę karocami, powozami, dyliżansami… W dzisiejszych
czasach Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny
prowadzący śladami dawnego traktu. Szlak zaczyna się
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 25, gdzie niegdyś znajdowała się stacja Poczty Saskiej. Dalej prowadzi turystę na
Wschód przez Mazowsze i Podlasie bardzo urokliwymi wioskami i miasteczkami.
Z myślą o kontynuowaniu tradycji powstał pomysł reaktywacji szlaku przez Lokalną Organizację Turystyczną Wielki Gościniec
Litewski we współpracy z innymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Pierwszą i jednocześnie
integracyjną imprezą dla miejscowości leżących na szlaku, był zorganizowany w ostatni weekend wakacji 30 -31.08.2014
„Międzynarodowy Turniej Smaków” na Zamku w Liwie, jako kulinarna podróż szlakiem WGL. Ważnym punktem a zarazem
„przedsmakiem” imprezy, były przygotowane wczesnym rankiem tzw. „Przystanki Szlaku” – w tym roku, tylko trzy:
w Sulejówku, w Kątach Goździejewskich II oraz w Stanisławowie, które informowały turystów o Szlaku, promowały Gminę
i przede wszystkich zapraszały na imprezę do Liwu. Nasze Gminne Stoisko przygotowane zostało w plenerze pośród pól i łąk
z pięknie przygotowanym stołem pyszności do degustacji oraz miłą obsługą. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski oraz Pani sołtys Kątów Goździejewskich II Pani Jolanta Liliana Nowak. Miłym i bardzo pozytywnym
zaskoczeniem, była spora jak na początek tego przedsięwzięcia, liczba gości odwiedzających nasz i nie tylko nasz „Przystanek
Szlaku”. Zdradzimy, że w niedalekiej przyszłości na
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Informacja

Turystyczna w ciekawym obiekcie – w wiejskiej
chacie.
Wracając do tematu turnieju smaków… nasza
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w konkursie, gdzie na potrzeby właśnie tej imprezy
powstały dębskie paluchy – smaczny przysmak na
bazie mąki żołędziowej oraz „Wrzosowianka”
nasza rozpoznawalna lokalna pyszność. Obie
potrawy
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największym zaskoczeniem i zainteresowaniem cieszyła się kawa żołędziówka z herbem Gminy Dębe Wielkie – jako produkt
promocyjny naszej gminy.
Dla wielbicieli i koneserów zbierania pieczątek mamy dobrą informację – mamy pierwszą własną pieczątkę turystyczną :
Wielki Gościniec Litewski Dębe Wielkie. Pieczątka jest dostępne w urzędzie oraz będzie w użyciu na imprezach
okolicznościowych Gminy Dębe Wielkie.

