DZIEŃ BEZ BARIER

2 grudnia 2018 r. Gmina Dębe Wielkie zorganizowała drugą edycję wydarzenia „Dzień bez barier” z
okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Marlena
Jackiewicz oraz Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało
przygotowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych, które mają wpływ na życie i
rozwój osób z niepełnosprawnością.
W czasie akcji charytatywnej, która odbywała się w Zajeździe pod Dębem w miejscowości
Chrośla, swoją działalność zaprezentowały następujące organizacje:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim,
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim,
 Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach,
 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie,
 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie,
 Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Zglechowie,
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 Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni,
 Parafialny Zespół Caritas w Dębem Wielkim,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
 Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim,
 Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie.

Na „Dzień bez barier”, który został zorganizowany po raz drugi przybyło bardzo dużo osób, które miały
możliwość skorzystania z propozycji ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością, ofert edukacyjnych
przygotowanych przez poszczególne szkoły i organizacje, a także innych atrakcji, które były dostępne w
ramach ww. projektu. Oprócz wspaniałego i przepięknego występu grupy teatralnej, która składała się z
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z Ignacowa, można było otrzymać upominki od podopiecznych ww.
organizacji, uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych, a
małych i dużych gości zabawiały animatorki oraz bajkowy bohater Minionek. Zaszczycił nas również
swoją obecnością wielki artysta estradowy klasy światowej Pan Ryszard Bazarnik, który poprowadził
zajęcia artystyczne z gry na bębnach. Następnie odbyły się warsztaty na wózkach inwalidzkich, które
przeprowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy. Odbył się również pokaz sprzętu
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strażackiego wraz z przejażdżką wozem strażackim, można było skosztować pysznych, domowych
wypieków oraz napić się słynnej Dębskiej kawy żołędziówki. Pod koniec spotkania przybył do gości
Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim grzecznym dzieciom małe upominki. Uwieńczeniem tak
wspaniałego spotkania był występ utalentowanej wokalistki Nastji, która wszystkich zachwyciła swoim
przepięknym głosem oraz śpiewając wspólnie kolędy przybliżała gości do zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Na zakończenie tak wspaniałych występów przed salą wszyscy odpalili zimne ognie w
towarzystwie baniek mydlanych.

Organizatorzy bardzo dziękują Pani Ewie Szulim – właścicielce Zajazdu pod Dębem za udostępnienie
sali, właścicielowi firmy „Mesio” Usługi Transportowe - Panu Dariuszowi Gańko za dowóz na ww.
wydarzenie, Nastji - Pani Natalii Ołdak za przepiękny występ, Panu Ryszardowi Bazarnikowi - artyście
specjalizującym się w ekstremalnych projektach muzycznych, takich jak warsztaty bębniarskie,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębem Wielkim za udostępnienie sprzętu, pracownikom Urzędu
Gminy Dębe Wielkie, Gminnemu Przedszkolu im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim oraz strażakom z
jednostki OSP w Dębem Wielkim, którzy w formie wolontariatu pomagali w przygotowaniach „Dnia bez
barier”.
Gmina Dębe Wielkie planuje, aby wydarzenie odbywało się corocznie z związku z
Międzynarodowym
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