26 FINAŁ WOŚP W GMINIE DĘBE WIELKIE

Tegoroczny 26 finał WOŚP w Gminie Dębe Wielkie miał wyjątkowy – jubileuszowy charakter. Pięć lat temu z potrzeby
serca, wypłynął pomysł zorganizowania dębskiej akcji wielkiego wolontariatu - zagranie dla WOŚP – a wybór również
był nieprzypadkowy. I udało się !! Coroczna wspólna akcja niesienia pomocy, łączy i integruje mieszkańców naszej
Gminy. Z jednej strony mamy kwestę do puszki, czyli realne finansowe wsparcie dla Orkiestry, z drugiej doskonałe
narzędzie wspólnej międzypokoleniowej integracji. Z każdym rokiem jest coraz większe grono wolontariuszy,
partnerów, bogatszy program, a pobity rekord zbiórki świadczy, że Dębe jest Wielkie.
WYNIK TEGOROCZNEGO FINAŁU TO 21. 854,13 plus waluta obca – i kolejny rekord.
A co działo się podczas tegorocznego 26 Finału WOŚP w Dębem Wielkim, pokrótce przeżyjmy to jeszcze raz:
12 stycznia (piątek) – odbyła się poranna zbiórka honorowego krwiodawstwa i dzięki kilkudziesięciu Darczyńcom z
pewnością została „podarowana nadzieja, .. podarowane życie,… podarowana krew”
Natomiast wieczorem w OSP Górkach odbyło się IV Góreckie Kolędowanie, które jest wspaniałą inicjatywą
mieszkańców wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Pomiędzy śpiew wpleciony został teatr cienia oraz wspólne
zabawy. Ta impreza również zasiliła puszkę.
13 stycznia (sobota) – odbyły się rozgrywki siatkarskie zorganizowane przez GOSIR Dębe Wielkie Rafała Wtulicha
oraz Roberta Szumowskiego, tutaj część kwoty wpisowego drużyn zasiliła puszkę. Oto wyniki rozgrywek: 1. „Riviera”,
2. „Akademicy”, 3. „MDK Sulejówek”, 4. „Misie”, 5. „Dębskie Płomienie”, 6. „Gramy dla Pytlosa”, 7. „Sześciu
Wspaniałych”, 8. „Juvenia Dobre”, 9. „Drużyna Papy Smerfa”
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14 stycznia (niedziela) – dzień wielkiego finału.

Dla tych najmłodszych finał rozpoczął się jeszcze przed południową drzemką – zajęciami umuzykalniającymi wg
koncepcji E.E.Gordona w Sali OSP Dębe Wielkie. Tutaj królowała zabawa z mamą poprowadzona przez fachowe
instruktorki – Magdalenę Nejbauer oraz Małgorzata Kożuchowska Panek.
Natomiast główny finał odbył się w Hali Sportowej, gdzie pierwszym punktem programu był niesamowity pokaz
samoobrony młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie, a niektóre wyczyny akrobatyczne wręcz
zapierały dech w piersiach. Następny występ był w zupełnie innym charakterze – grupy taneczne formacji tańca
nowoczesnego Flash Dance barwnie zawirowały na scenie by wkrótce ustąpić miejsca rytmicznej Zumbie z
Sebastianem Książkiem – instruktorem sekcji GOK – na czele i porwać swoje uczestniczki, publiczność oraz samego
Wójta Gminy Dębe Wielkie na scenę. Rzeczywiście endorfiny unosiły się w powietrzu. Kolejny punkt programu
przeniósł się na powietrze. W ramach IV dębskiego biegu policz się z cukrzycą – prawie czterdziestu śmiałków, po
rozgrzewce przygotowanej przez Joanne Rokicką z Fitness dla Pań, w pomarańczowych koszulkach przebiegło się
ulicami Dębego Wielkiego, by poprzeć akcję i zasilić wpisowym puszkę. Tutaj wszyscy byli zwycięzcami.

Po powyższych aktywnościach, wkroczył na „salony” temat Woodstock i prawda o nim. Dlatego kolejnymi gośćmi
zaproszonymi na dębski finał byli aktywni uczestnicy tego Festiwalu by przybliżyć to wydarzenie, opowiedzieć o swojej
działalności, przeżyciach, rozwiać mity i przedstawić fakty.
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Na wstępie – ruszyła wyczekiwana mocna dawka muzyki jak przystało na orkiestrową imprezę z sercem. Wspólną
integrację rozpoczął wyjątkowy w swoim rodzaju muzyk, artysta – oryginalny i pełen pomysłów – grający m.in.
ekstremalne koncerty na ścianach Rysiek Bazarnik, który w asyście swojej żony Izy Kowalewskiej – rozkręcił
wyjątkowe show - wspólne bębnienie na największym bębnie świata, na którym w 2013 na Festiwalu Woodstock został
pobity Rekord Guinnessa.
Kolejni goście BOANERGESI - motocykliści z wielkim sercem z Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego, uczestnicy
Pokojowego Patrolu, organizatorzy parady motocyklowej i wioski motocyklowej na Woodstock, podzielili się swoim
doświadczeniem, pokazali pierwszą pomoc oraz zachęcali do wiary. Przybył do nas Tomasz Szatrow – V-ce Prezydent z
kilkuosobową ekipą.

Kolejny gość – Kolah – słowami w rytmie rap – opowiedział o życiu i śmierci, przybliżył problemy i zagrożenia
ówczesnego świata, przy tym nawiązując doskonały kontakt z młodzieżą. Na zakończenie wspólne selfie było
obowiązkowe.
Mocniejsze brzmienie rockowych chłopaków pod krawat w spodenkach z THE SUITS nabrało tempa i przed sceną
wywiązała się całkiem koncertowa atmosfera.
Na zakończenie był oczywiście jubileuszowy tort oraz światełko do nieba.
W czasie finału nie zabrakło oczywiście kawiarenki Cafe Dębe obsługiwanej tradycyjnie przez seniorki z Koła
Emerytów, Stowarzyszenia Wrzosowianie i Klubu Seniora GOK. W tym roku animacjami – zajęli się byli żołnierze,
komandosi z FIRMY GROUP z Mariuszem Księżopolskim na czele proponując ciekawe zabawy, czy sprawności.
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Natomiast na najmłodszych przygotowany był „kącik budowli” z najróżniejszymi kreatywnymi klockami GOK-u, a Ci
bardziej zaawansowani mogli zbudować pod okiem doktoranta Piotra Gazdy najprawdziwszego robota na stoisku
Robotyki – sekcji GOK, która ma już na swoim koncie 4 grupy. Wspomniane wcześniej miejsce zostało przyozdobiony
pracami dębskich przedszkolaków.
Dębskie granie oraz licytację wośpowych gadżetów poprowadzili sprawnie Arek Braxton oraz Andrzej Mordasewicz.

Powyższa impreza nie odbyła by się dzięki wparciu wielu osób, instytucji i przedsiębiorców. W sumie było ponad 100
wolontariuszy, w tym 35 z puszkami.
Instytucje i organizacje :
Szkoły Podstawowe z Dębego Wielkiego, Rudy, Górek, Cyganki
Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim
Urząd Gminy Dębe Wielkie
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
Ochotnicze Straże Pożarne z Dębego Wielkiego, Rudy, Górek, Cyganki i Jędrzejnika
Komisariat Policji w Halinowie
Koło Emerytów w Dębem Wielkim
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Klub Seniora GOK Dębe Wielkie
Stowarzyszenie Wrzosowianie

Partnerzy i Sponsorzy:
ZUMBA FITNESS
FITNESS DLA PAŃ
FIRMA GROUP
APPORT
KOMA
IPPL
MAZI
DECOR
CARBON
OGRÓD I DOM
ZAJAZD POD DĘBEM
SAMI SWOI
GOŚCINIEC GOŹDZIEJEWSKI
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RESTAURACJA DĘBIANKA
KOMATSU
MICHAELIS
DELIKATESY A&M

Dziękujemy DĘBE JEST WIELKIE I
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