II WIELKIE GRANIE W DĘBEM WIELKIM
23 FINAŁ WOŚP

Tegoroczna edycja 23 Finału WOŚP Dębe Wielkie również przebiegła bardzo aktywnie i rozrywkowo.
Zbiórka prowadzona była w szkołach: w Dębem, Rudzie i Górkach, lokalnych sklepach, po mszach św.
czy na samym finale WOŚP w hali sportowej. W efekcie zebrano 12002,71 zł. Przedsięwzięcie WOŚP
to zbiórka pieniędzy na szczytne cele z jednej strony, a integracja i wspólna zabawa to drugie ważne
założenie Owsiakowskiej Imprezy. My dorzuciliśmy jeszcze trzecią sprawę „między wierszami” – akcję
„odblaski są ważne i mogą być cool”. W tym roku dębskie granie rozpoczęło się ”Biegiem z
Serduchem” za sprawą 20 ochoczych biegaczy, którzy „śmignęli” oczywiście w odblaskach przez
Dębe, obstawieni przez Policję, nasze jednostki OSP oraz zabezpieczeni medycznie przez nową
Przychodnię w Dębem. Do biegu przyłączyli się m.in. uczestnicy warszawskiego biegu „ Policz się z
cukrzycą”, m.in. z Akademii Sztuki Walki. Rozgrzewkę przed startem poprowadził Fitness dla Pań,
następnie biegacze sprawnie pokonali trasę by na zakończenie wspólnie delektować się z gorącym
kubkiem w ręku Limitowanym Orkiestrowym Liptonem czy zrobić pamiątkowe zdjęcie. Wszystkim
gratulujemy, bo w tym biegu wszyscy byli zwycięzcami !!
Kolejne punkty programu przeniosły się do hali sportowej, gdzie było barwnie i wesoło, zarówno na
ścianach jak i w programie. Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonali Anna Piotrkowicz – Szef
Sztabu oraz Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie. Główną atrakcją wieczoru był bardzo
autorski występ dwóch wyjątkowych panów, którym udało się stworzyć niecodzienny spektakl. Było
granie, śpiewanie, kabaretowanie i przede wszystkim współpraca z widownią. Panowie „Muzikanty” –
taką przyjęli nazwę duetu - odnieśli w ubiegłym roku dość spory sukces medialny, wiec możemy się
czuć zaszczyceni ich obecnością. Kolejnymi punktami wieczoru, były rozgrywki sportowe maluchów i
nieco starszych z prezentami orkiestrowymi dla wszystkich zawodników, a w przerwie - koniecznie „odblaskowe” występny tanecznej grupy Quatro formacji Flash Dance. Na stałe wpisała się do
programu orkiestrowa kawiarenka „Cafe Dębe” ze słodkościami oraz dębską żołędziówką sprawnie
obsłużona przez energiczne emerytki. W tym roku również działał sklepik SIEMA SZOP, w którym

można było zakupić sporo ciekawych gadżetów WOŚP czy rzeczy pozyskanych od sponsorów.
Natomiast na dzieci czekał specjalnie przygotowany Kącik Malucha, gdzie szaleństw najmłodszych nie
było końca. Zakończenie imprezy odbyło się tradycyjnym światełkiem do nieba – w naszym
przypadku – był to pokaz fajerwerków.
Powyższe przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez pracy wielu rąk – wolontariuszy – których w tym roku
było rekordowo dużo: 30 przy puszkach i 70 pomagających przy dekoracji, obsłudze, sprzątaniu oraz
wsparciu partnerów i sponsorów.
Wolontariusze: liczna dębska młodzież, ponadto nauczyciele, pracownicy urzędu gminy, biblioteki,
członkowie Kół Emerytów w Dębem i Chrośli, Stowarzyszenie „Wrzosowianie”.
Nasi partnerzy i sponsorzy: Apport Logistyka Sp. z o.o.; DAX Cosmetics; Piekarnia; Cukiernia

GROMULSKI; Firma KOMA Marcin Pechcin; Zajazd Pod Dębem – Hotel Restauracja; Invest
Michel, Salon fryzjerski Avangarda; Market Dom i Ogród Państwo Sutkowscy; Restauracja
Dębianka; International Plastics Polska Sp. z.o.o; Komatsu Oddział Sulejówek; Pizzeria
DREWUTNIA, Husqwarna Oddział Mińsk Mazowiecki; Market u Wieczorków.

Z pewnością dębskie granie zapisze sią na stałe w kalendarzu imprez mieszkańców gminy Dębe
Wielkie, bowiem robienie rzeczy z serca dla serca – z góry jest skazane na sukces.
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