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Impreza ta organizowana jest z okazji Dnia Samorządowca przez Dębską Kulturę. Co roku
staramy się zaproponować przyciągające mieszkańców atrakcje. W tym roku ponownie można
było zwiedzić zabytkowy kościół w Dębem Wielkim oraz wejść na jego dzwonnicę, z której
dzięki dobrej pogodzie było widać warszawskie wieżowce, a także Pałac Kultury i Nauki.
Za kościołem swoją galerię obrazów miał Pan Piotr Gajewski, który jest niezwykłym artystą –
maluje, rysuje, rzeźbi… Dębskiej publiczności zaprezentował część swoich prac. Wystawa
„Dzika
przyroda”
przedstawia
las,
łąki
i
zwierzęta
tam
żyjące.
Zajrzeć można było również do Strażnicy w Dębem Wielkim, wejść do wozów strażackich,
przymierzyć kaski i posłuchać o pracy strażaka. Dodatkową atrakcją był Star 25/JZS GBAM
2/8+8 z 1971 z przyczepą z 1961 roku i pompą ręczną z 1912 z OSP Ruda.
W sali multimedialnej najmłodsi uczestnicy DębeNOCki mogli uleczyć swoje chore pluszaki,
było opatrywanie ran, robienie zastrzyków, osłuchiwanie i nawet operacje złamań! Dzieci
wychodziły uśmiechnięte i bogatsze o nową wiedzę.
Druga część sali multimedialnej również dotyczyła zdrowia, ale już bardziej poważnie. Dzięki
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Dębego Wielkiego
przyjechali studenci medycyny, którzy poprowadzili program profilaktyczny podczas którego
można było m.in. nauczyć się samobadania na fantomie, przeprowadzić analizę składu ciała,
wyliczyć
swoje
BMI
czy
porozmawiać
z
dietetykiem.
Kilka kroków dalej, w Klubie Dziupla odbyły się szaradziarskie rozgrywki. Pani Bożenna Woś
przygotowała specjalnie na tę okazję „Krzyżówki Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim” nawiązujące do naszego pięknego Dębego Wielkiego i okolic. Już niebawem
wrzucimy wersję do druku 😉Przed Dziuplą można było pysznie zjeść, odpocząć na leżakach
lub paletach z nowością – wygodnymi poduchami.
Po jedzeniu można było przespacerować się na plac parafialny, gdzie czekał mały zwierzyniec.
Alpaki do głaskania i karmienia, kucyki do przejażdżek oraz najmniejsze zwierzątka: kurki i
króliki, które można było brać na ręce, a kurki nawet na głowę!
Niewątpliwie – jak co roku – największą atrakcją był piętowy autobus, jazda po mieście i
obserwowanie pięknych widoków. Z przystanku przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie jechał
Strażacką, potem Pedagogów, Osucha i prosto na Warszawską, by pokazać przejezdnym jak
dobrze
bawi
się
Dębe
Wielkie
na
DębeNOCce!
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Od 20 ulica Rzepeckiego zamieniła się w nocne rolkowisko. Instruktorzy z Rolkowego Mińska
poprowadzili najpierw pokazy umiejętności swoich i swoich uczniów, a następnie każdy chętny
na rolkach mógł wziąć udział w szkoleniu. Wydzielona byłą również część na swobodną jazdę
przy muzyce. III DębeNOCka przeszła do historii, jednak mamy z niej piękne wspomnienia.
Dzięki wielkie, że przybyliście tak licznie. Mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie i
dobrze się bawił.
Serdecznie dziękujemy:
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim
OSP Dębe Wielkie
Osp Ruda
Rolkowy Mińsk Mazowiecki
Agroturystyka "Akacjowy Zakątek"
Ośrodek Rekreacji Konnej "Kucykowa Zagroda"
Rysunek, malarstwo, rzeźba Piotr Gajewski
Zwierzyniec Eurostruś w Borzychach
Bożennie Woś
Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Plutonowi Różańcowemu Dębe Wielkie
Razor Polska
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