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WISŁĄ” (WYCIECZKA ROWEROWA)

Lubimy być aktywni, lubimy odkrywać nowe miejsca, lubimy pielęgnować naszą historię. W
tym roku GOK zaproponował wakacyjną aktywność na dwóch kółkach. W sobotnie popołudnie
17 sierpnia odbyła się druga w tym roku wycieczka rowerowa z historią zorganizowana przez
Dębską Kulturę. Jak na okres wakacyjny i długi weekend frekwencja tego dnia dopisała. Było
międzypokoleniowo, koleżeńsko i sympatycznie. Do miłośników dwóch kółek tradycyjnie
dołączyli włodarze gminy: wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz
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Na wstępie zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze przy pomniku „Dębski Orzeł Pamięci”
znajdującym się przy kościele parafialnym w Dębem Wielkim. Słowo o lokalnej historii,
wspólna chwila zadumy i upamiętnienia rozpoczęła piękną malowniczą podróż lasami,
pachnącymi łąkami, wiejskimi zabudowaniami,… mazowieckimi ścieżkami.
W dynamicznym tempie rowerzyści pokonali odcinek do celu wycieczki tj. Glinianki –
sąsiedniej gminy i powiatu. Po drodze zorganizowane zostały cztery przystanki m.in. przy
kapliczce w Pęclinie, przy zrzutowisku „Pierzyna” w Malcanowie. Natomiast żeby nie było
tylko historycznie przewidzieliśmy ciekawą atrakcja nie tylko dla najmłodszych – kładkę
wisząca nad Świdrem oraz w Gliniance przy budynku Gimnazjum niesamowity park rzeźby
oraz kamieni, a także ogród japoński. Dłuższy postój na uczestników czekał w Izbie
Regionalnej w Gliniance w drewnianym budynku dawnego Sądu Obwodowego z XIX w. Tutaj
odbyła się krótka prelekcja z pokazem rękodzielniczym.
Z Glinianki uczestnicy wrócili ochoczym tempem w kierunku Rudy, gdzie Gminny Ośrodek
Kultury w Dębem Wielkim przygotował dla wytrwałych uczestników ognisko, poczęstunek
oraz niespodzianki – publikacje książkowe z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej „Szlak Bitwy Warszawskiej” , „Modę na Mazowsze” oraz odblaski i gadżety dla
najmłodszych. Wspólny czas przy ognisku uświetniły zaproszone na to wydarzenie panie
Wrzosowianki, które zaśpiewały kilka znanych i lubianych przyśpiewek.
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- Braci Strażackiej za opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem (OSP Dębe Wielkie, OSP
Cyganka,
OSP
Górki)
oraz
udostępnienie
ławek
(OSP
Ruda)
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- Pani Paulinie Sokół Dyrektorowi GOK w Wiązownie za udostępnienie Izby Regionalnej w
Gliniance
- Panu Arkadiuszowi Łukasiakowi z Mińską Grupą Rowerową za przyjęcie zaproszenia i
obecność
delegacji
oraz bardzo bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, tym stałym i nowym, było nam bardzo
miło i przyjemnie spędzić ten wyjątkowy czas. DZIĘKUJEMY!!!

