FESTYN „POŻEGNANIE LATA”

Dnia 18 września 2011r. w gminie Dębe Wielkie odbył się festyn rodzinny „Pożegnanie lata”.
Tegorocznej imprezie oprócz przepięknej pogody towarzyszyło wiele różnorakich atrakcji
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, których przygotowaniem zajęło się
Stowarzyszenie „Wrzosowianie” oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Oficjalnego otwarcia festynu dokonał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski wraz

z

Prezesem Stowarzyszenia „Wrzosowianie” oraz księża z parafii pw. Św. Piotra i Pawła

w

Dębem Wielkim (Proboszcz parafii Henryk Zaraś, ks. Józef Sobieraj oraz ks. Paweł
Sołowiej), którzy wspólnie przywitali wszystkich przybyłych oraz życzyli dobrej zabawy. W
imprezie udział wzięła wójt gminy Jakubów- pani Hanna Wocial oraz radni gminy Dębe
Wielkie.....
Następnie pod hasłem „DZIECIAKI NA START” rozpoczęły się konkursy dla najmłodszych.
Atrakcji dla dzieci, było znacznie więcej – wystarczyło udać się na drugą część placu, gdzie
królowało wesołe miasteczko, dmuchańce, skakance, bungy trampolina, stragany, i inne
atrakcje, których nie sposób wymienić wszystkich.
Wśród atrakcji znalazł się również konkurs dla naszych włodarzy gminnych
„DOJENIE KROWY”. Udział w konkursie wziął m.in.: wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, radny gminny - Pan Tomasz Ruciński, oraz Prezes Stowarzyszenia

Wrzosowianie Pan Krzysztof Rudaś. Zwycięzcą konkursu został Wójt Gminy, który otrzymał
w nagrodę od Prezesa Stowarzyszenia oraz Pani Danuty Graboś kosz z

prawdziwym

mlekiem.

Tegoroczny festyn był również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Piękna
wiejska zagroda wizytówką wsi”. Pierwsze miejsce zajęli Państwo Małgorzata i Andrzej
Gańko z Cyganki, II miejsce zajął Pan Jerzy Maliszewski z Chrośli, III miejsce otrzymała
Pani Mirosław Rek z Choszczówki Stojeckiej. Wszyscy pozostali uczestniczy konkursu
otrzymali również dyplomy i nagrody pocieszenia, które wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie.
Późnym popołudniem nadszedł także czas próby dla wszystkich odważnych w konkursie
„JAZDA NA BYKU”. Ochotników było wielu, aczkolwiek trudno było sprostać temu
zadaniu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów
festynu.
Od godziny 17.30 rozpoczęła się część koncertowa tegorocznego festynu. W
pierwszej kolejności Hardkorowe granie zapewnił występ zespołu „MANIPULACJA”. Nie
sposób było ochłonąć po tak ostrej dawce muzyki, gdyż w chwilę po Zespole na scenę
wkroczył zespół „Heros„, który bawił i zachęcał wszystkich mieszkańców do zabawy
tanecznej „pod chmurką”. Gwiazdą wieczoru tegorocznego festynu „Pożegnanie lata” był
zespół „DANCE EKSPRESS”.
Impreza, której honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik należała do udanych. Obfitowała w nieprzewidziane atrakcje jak „Dojenie krowy” czy

przyśpiewki w wykonaniu dębskiego włodarza. Mieszkańcy Dębego prosili tylko aby w
przyszłości takie imprezy trwały do późnych godzin nocnych.

