RELACJA ZE „ŚWIĘTA GMINY DĘBE WIELKIE”
29 czerwca 2014r. w gminie Dębe Wielkie obchodziliśmy „Święto Gminy Dębe Wielkie”. Tegorocznej
imprezie mimo bardzo kapryśnej pogody towarzyszyło wiele różnych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak
i dorosłych. Było wesołe miasteczko, dmuchańce, skakańce, trampolina, stragany. Dużym powodzeniem cieszyły
się także stoiska regionalne.
Mieszkańcy mogli posmakować
pyszności w postaci ciast, a także
smalczyku który sam rozpływał
się w ustach przygotowane przez
Panie

ze

Stowarzyszenia

„Wrzosowianie”.
także

Nie zabrakło

przepysznej

grochówki

naszego „gminnego kucharza”
Pana Tadeusza Wójcika.
Oficjalnego

otwarcia

Święta dokonał Wójt Gminy
Krzysztof

Kalinowski

wraz

z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Mirosławem Siwikiem, którzy wspólnie przywitali wszystkich
przybyłych mieszkańców i gości oraz życzyli dobrej zabawy. W imprezie udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Janusz Piechoski, Radni Powiatu
Mińskiego, Radni Gminy Dębe Wielkie, sołtysi poszczególnych sołectw z terenu Gminy Dębe Wielkie,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu gminy Dębe Wielkie.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół ludowo-kabaretowy „Wrzosowianie”. Zespół podczas
swojego

godzinnego

wykonał
piosenek

wiele
oraz

występu
zabawnych

skeczy

„na

ludowo”.
Następnie od godz. 15.30
na naszych ulicach rządzili kolarze
i

rowerzyści.

Zobaczyliśmy

prawdziwą bitwę kolarską we
wszystkich
wiekowych.
zaprezentowało

kategoriach
W

peletonie
się

kilku

zawodników Szkółki Kolarskiej
V-MAX - Dębe Wielkie, którzy

wielokrotnie na terenie kraju pokazali, że potrafią solidnie namieszać, a na "własnym podwórku" motywacja
była jeszcze większa. Wyścig wraz z gminą Dębe Wielkie zorganizował Klub Kolarski V-MAX z Mińska
Mazowieckiego.
Tradycyjnie na Święcie Gminy został rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy 2014”.
Priorytetowym celem konkursu było
zachęcenie mieszkańców do dbałości
o czystość

i

estetykę najbliższego

otoczenia i Gminy. Konkurs był
otwarty dla wszystkich mieszkańców
Gminy. Szczególne wyróżnienie za
wspaniały ogród, który z każdym
rokiem jest coraz piękniejszy, a przede
wszystkim za ogromny wkład pracy
w utrzymanie ogrodu otrzymał Pan
Ostrowski Eugeniusz z Choszczówki
Stojeckiej.

Pierwsze

miejsce

w konkursie komisja przyznała Panu
Robertowi

Zagórskiemu

z

Aleksandrówki, II miejsce zajął Pan
Dariusz Król z Choszczówki Stojeckiej, a III miejsce także mieszkaniec Choszczówki Stojeckiej Pan Grzegorz
Król. Wszystkie nagrody ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski.
Kolejnym punktem imprezy były pokazy sztuk walki, które zaprezentowali zawodnicy ze Stowarzyszenia
„Akademia Sztuk Walki”, zawody STRONG MAN oraz zawody dla kobiet i dzieci.. W zawodach strong man w
konkurencji pompek wygrał Pan Patryk Leszko, drugie miejsce zajął Pan Krzysztof Pszczółkowski, trzecie
miejsce

Pan

Andrzej

Pyrzanowski.

W konkurencji dla Pań w kręceniu hulahop na czas z wynikiem 18 minut
zwyciężyła Amelia Ostrowska, 11 minut
i

drugie

miejsce

zajęła

Karpińska, trzecie miejsce
7

minut

zwyciężyła

Klaudia
z wynikiem

Pani

Magda

Wojnach. W konkurencji dla dzieci (tor
przeszkód)

I miejsce zajęła Weronika

Tyszka, II miejsce Patryk Leszko, II
miejsce Adrian Lazarczyk.
Tuż przed głównym wyścigiem
kolarskim

nastąpiła

Rowerowa

Rekreacja, czyli honorowa pętla poprowadzona trasą wyścigu. Na rowerach razem zobaczyć mogliśmy
wszystkich entuzjastów dwóch kółek, którzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi pokazali jak liczna prężna jest

tutejsza rowerowa rodzina działająca na terenie Powiatu Mińskiego. Do tego wesołego szpaleru dołączył
obowiązkowo Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Dębe
Wielkie Pan Mirosław Siwik, Zastępca
Wójta Gminy Dębe Wielkie Pan Karol
Chróścik,

Sekretarz

Stanisław

Kierat,

Gminy
oraz

Pan

kolarze

wyczynowi z całej Polski. Grupa
pokonała symboliczną 2,5 km rundę
ulicami
w

Dębego

bezpiecznym

i

Wielkiego
przysłowiowym

"tempie listonosza".
Super

atrakcją

tegorocznej

imprezy

podczas
był

występ

kabaretu NOWAKI. Kabaret na scenie
istnieje od listopada 2007 roku, ale
znacznie

wcześniej

rozpoczął

się

proces twórczy członków tego zespołu. Przez długi czas Ada Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg pracowali
w innych formacjach kabaretowych, brali udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych: pełnometrażowe
filmy Władysława Sikory, przedstawienia muzyczne i różnego rodzaju imprezy kabaretowe. To wszystko
pozwoliło po zebraniu kilkuletniego doświadczenia założyć kabaret Nowaki, który charakteryzuje się
specyficzną energią, energią i tekstami. Młodość i doświadczenie "Nowaków" potrafi zaprocentować na każdym
występie, a już na pewno potrafią zarazić dobrą zabawą najbardziej ponurego widza.
O godz. 19.20 nadszedł czas na wręczenie nagród zwycięzcom „Kolarskiego Kryterium Ulicznego
o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie”. Nagrody wręczał i ufundował Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof
Kalinowski.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego „Święta Gminy Dębe Wielkie” był zespół „Dystans”, który powstał
w 1990r. Jego wokalistką jest Renata Dąbkowska. W 1992 r. grupa wystąpiła na Gali Piosenki Chodnikowej
w

Warszawskiej

Kongresowej,

Sali
gdzie

wypromowała największy swój
przebój

p.t.:

„Czerwona

Jarzębina”, który do dziś śpiewa
cała Polska. W 1993 r. nastąpił
rozpad zespołu. Od 1997 roku
Renata Dąbkowa była wokalistką
zespołu Sixteen, który znany jest
z takich hitów jak: „Twoja lawa”
czy „Obudź we mnie Wenus”.
W 1998 r. Renata Dąbkowska

wraz z zespołem Sixteen reprezentowała Polskę na 43 Konkursie Piosenki Eurowizji w Wielkiej Brytanii. Rok
później Renata rozpoczęła karierę solową. Dziś po 18 latach wokalistka postanowiła reaktywować Dystans
i wrócić na rynek ze swym dawnym repertuarem, Dystans modyfikując lekko nazwę na: Dystans – Renata
Dąbkowska. Zaaranżowane na nowo hity, takie jak: „Co za noc”, „Czerwona jarzębina”, „Nie warto kochać” czy
„Kalifornia” przeniosą słuchaczy we wspaniałą sentymentalną i taneczną krainę. W nowym składzie do Renaty
dołączyli: Przemek - perkusja, Arek – instrumenty klawiszowe oraz Darek - gitara. Na zakończenie tegorocznej
imprezy grał i bawił zespół „Efekt”, którego muzyka powodowała, że nogi same tańczyły pomimo strug deszczu.
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom imprezy,
Panu Jackowi Tomkiewiczowi Prezesowi Klubu Kolarskiego V-MAX za zorganizowanie Kolarskiego Kryterium
Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie, druhom z jednostek OSP z terenu gminy Dębe Wielkie,
harcerzom, policjantom, ochroniarzom z Agencji Ochrony "IKAR", którzy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców.
Dziękuje także pracownikom Przychodni Centrum za zapewnienie opieki medycznej podczas Święta.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim sponsorom „Święta Gminy Dębe Wielkie” za okazaną pomoc
w zorganizowaniu tak udanej imprezy.
Sponsor generalny Gromulski Piekarnia Cukiernia. Pozostali sponsorzy: Restauracja „Dębianka” Bank
Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Dębem Wielkim, Zakłady Przemysłu Gumowego
„Santochemia”, Delikatesy A & M s.c., Zakład Produkcyjno-Handlowy „Delfin"., PPHU MARKER,
Kwiaciarnia ”Stokrotka” Hurtownia Zabawek „DANEX”, Delikatesy "He-Man", Zakład Usług Asenizacyjnych
Marek Bakun, International Plastik Polska SP ZO.O, Renata Ługowska Oriflame.
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