ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE 2016

Tegoroczna impreza plenerowa Święta Gminy Dębe Wielkie - pomimo kapryśnej pogody najpierw zabójczy upał potem strugi deszczu, wreszcie spokój i malownicza tęcza na
horyzoncie - odbyła się w zasadzie bez większych zmian. Z pewnością możemy mówić, że
mieliśmy sporo szczęścia
W niedzielny dzień 26 czerwca 2016r.- w ramach rozgrzewki - w samo południe tj. o godz.
12.00 ruszył spod sceny start honorowy Wyścigu Kolarskiego o Puchar 600-lecia Dębego
Wielkiego. Organizator Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów przy wsparciu Klubu
Kolarskiego V-MAX corocznie przyciąga do Dębego Wielkiego wielu miłośników wyścigów
szosowych z okolic, a także całej Polski. Tym razem również dopisała spora frekwencja, a
kategorie wyścigu były jeszcze bardziej zróżnicowane, co zdecydowanie poszerzyło grono
sportowców.
Barwnie i kolorowo na dębskich ulicach w centrum Dębego Wielkiego zrobiło się również od
kolejnego przedsięwzięcia sportowego w ramach Święta Gminy – Biegu 600-lecia Dębego
Wielkiego. Brała w nim udział prawie setka biegaczy, którym tropikalne temperatury w
zupełności nie przeszkodziły w zadaniu, a przede wszystkim w zdobyciu wyjątkowego
pamiątkowego medalu specjalnie stworzonego na okoliczność 600-lecia Dębego Wielkiego.
Wyniki „Biegu 600-lecia Dębego Wielkiego”
I. Kat. OPEN Mężczyzn
1. Kielak Leszek
2. Kłosiński Artur
3. Walczak Jacek
II. Kat. OPEN Kobiet
1. Gryz Jadwiga
2. Paprocka Mariola
3. Płotecka Edyta
III. Kat. Dziewczęta 12-16
1. Tkaczyk Weronika
2. Pobikrowska Paula
3. Piskorz Laura

IV. Kat. Chłopcy 12-16
1. Gędziak Piotr
2. Szczepanikuk Marcin
3. Kowalczyk Jakub

Wszystkim aktywnym mieszkańcom oraz przybyłym gościom uczestniczącym w ww.
wydarzeniach sportowych gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!
Po odpowiedniej dawce ruchu impreza przeniosła się na dobre na plac parafialny, gdzie dla
uczestników czekał bogaty program artystyczny , tradycyjnie wesołe miasteczko oraz
gastronomia pod chmurką. Oficjalnego otwarcie imprezy dokonali: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław
Siwik. Po ceremonii nagrodzenia zwycięzców – wyścigu kolarskiego, biegu 600-lecia oraz
konkursu „Najpiękniejszego ogrodu przydomowego na terenie gminy Dębe Wielkie” na
deskach sceny w kolejności zawitali artyści.
Na początku wystąpił lokalny zespół ludowy „WRZOSOWIANIE”, który przypomniał
słuchaczom znane i lubiane utwory. Następnie na scenie pojawił się rozrywkowy i
porywający do tańca Najbardziej Polski Zespół – tka sami mówią o sobie – Zespół ŻÓŁĆ.
Doskonały dialog z publicznością, humorystyczne akcenty rozkręciły imprezę w kilka minut.
Dopełnieniem tego był kolejny koncert Zespołu HOYRAKY, który zdecydowanie przekazał
uczestnikom sporą dawkę mocnych brzmień polsko – ukraińskich i również porwał fanów na
deski przed sceną.
Ponieważ tegoroczna impreza nawiązywała do klimatów polskiej tradycji (Rok 2016 jest
rokiem sienkiewiczowskim) oraz folku, nie zabrakło atrakcji związanych z tym tematem.
Waleczność, sprawność oraz honor to cechy, które towarzyszą Polakom od zawsze. Lubimy
sprawdzać swoje możliwości, a przy tym także dobrze się bawić. Integracja szlachecka
poprowadzona przez najprawdziwszych szlachciców z Fastquad była ciekawą atrakcja
zarówno dla dużych jak i małych. Było ścinanie głów tatarskich, test na wytrzymałość
z mieczem, czy zaplatanie warkocza. Dzielność naszych mości panów oraz mości panienek
w tych konkurencjach była znakomita.
Zainteresowaniem również cieszył się kącik edukacyjny, w którym nie zabrakło m.in.
sokolnika z ptakami drapieżnymi – orłem, sokołem oraz sową, pszczelarza
z najprawdziwszymi pszczołami, wspólnego wypiekanie sękacza, zdobienia ekologicznych
toreb z motywem mazowieckim, czy letniej czytelni pod chmurką z filiżanką dębskiej kawy
żółędziówki.

Od kilku lat na stałe gości w programie Święta Gminy – kabaret. W tym roku gościliśmy
trzech AAAatrakcyjnych panów z Poznania Kabaret CZESUAF. Żarty, zgrabne puenty oraz
piosenki z dobrym tekstem i nienachalnym wokalem wszechstronnie poprawiły i wprawiły
widzów dobry humor.
Najbardziej jednak widowiskowym punktem programu okazał się występ Teatru Ulicznego
Antidotum, który za pomocą sztuki cienia i ognia stworzył wyjątkową atmosferę oraz odegrał
wspaniały spektakl i zaprezentował ciekawe fireshow. "Uroboros" – tak nosi tytuł
przedstawienie - opowiadał o przemijaniu, pracy, niebezpieczeństwach czyhających w życiu,
powstaniu świata, zagubionej jednostce w świecie. Ten nader aktualny i uniwersalny przekaz
niejednego widza zainspirował do zadumy.
Ostatnim punktem programu była zabawa pod chmurką, którą rozkręcił nasz lokalny Zespół
KORREKT.

