24-25 CZERWCA 2017
ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

Tegoroczny sezon wakacyjny został otwarty dość uroczyście – dwudniowym Świętem Gminy Dębe Wielkie – 2425 czerwca 2017r. Organizator imprezy - Gminny Ośrodek Kultury zadbał w sposób szczególny by program był
ciekawy i atrakcyjny dla mieszkańców gminy i przybyłych gości.
W sobotę oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski,
Proboszcz Parafii ks. Sławomir Żarski, Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim Anna Piotrkowicz. Pierwszym punktem sobotniego
programu był występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z repertuarem
patriotyczno -rozrywkowym. Po mocnych dźwiękach orkiestry i wspaniałym wokalu, na scenie zrobiło się
kolorowo i równie dźwięcznie, lecz w innym klimacie. A to za sprawą naszych gości z Białorusi – Zespołu
Folklorystycznego „Zaranok”. Z zespołem przyjechali również rzemieślnicy, którzy zaprezentowali na
swoich stoiskach piękne białoruskie rękodzieło. Współpraca z zespołem „Zaranok” odbyła się w ramach
projektu „Miesiąca Kultury Białoruskiej na Ziemi Mińskiej”.
Dla uczestników sobotniej imprezy Organizator przewidział również wspólny śpiew i integrację. Na scenie
pojawiła znajoma twarz - gwiazda polskiej sceny, sympatyczny i mega zakręcony wodzirej MAREK
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PISKALSKI, który poprowadził pierwsze dębskie KARAOKE. Artysta w moment rozkręcił imprezę,
serwując znane i lubiane przeboje, te starsze i nowsze, dedykowane zarówno dla starszych i młodszych.
Śpiewali wszyscy bez wyjątku, a niektórzy nawet otrzymali „małe co nie co” w nagrodę. Na zakończenie
imprezy Marek Piskalski wraz z zespołem MUSIC SET zaśpiewał największe przeboje polskie i
zagraniczne. Trudno było zakończyć to wyjątkowe międzypokoleniowe spotkanie ponieważ wszystkim
udzielił się wspaniały humor.
Drugi dzień rozpoczął się aktywnie. Zostały przeprowadzone trzy aktywności sportowe: spod sceny ruszył
honorowy przejazd Wyścigu Kolarskiego, odbył się bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz
Młodzieżowy Wyścig Kolarski przygotowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim,
Żyrardowskie Stowarzyszenie Cyklistów i Klub Kolarski V-MAX. Rozgrzewką zajął się nasz dębski fitness
„Fitness dla Pań”. Obszerna informacja w tym temacie w rubryce sport.
Tego dnia na scenie również zostali nagrodzeni uczestnicy gminnego konkursu „Najpiękniejszy Ogród
Przydomowy w Gminie Dębe Wielkie w roku 2017”. Priorytetowym celem tego konkursu jest zachęcenie
mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę najbliższego otoczenia i Gminy. Dlatego konkurs był
otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy. W tym roku zgłoszono 14 posesji. W czerwcu komisja
dokonała przeglądu oraz oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów. Przypomnijmy, że tego roku zima była
długa, ale to nie przeszkodziło, naszym mieszkańcom w zadbaniu o swoje ogrody, mimo iż wymagało to
większego nakładu sił. Wybór był, jak zwykle, bardzo trudny. Dlatego w naszym konkursie wszyscy
otrzymują upominek. Tegorocznymi zwycięzcami zostali:
1. Robert Zagórski z Aleksandrówki
2. Marek Michelis z Kobiernego
3. Janusz Pędowski z Dębego Wielkiego
3 Elżbieta Grzęda z Dębego Wielkiego
Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski, Doradca z Mazowiedzkiego Ośrodka
doradztwa Rolniczego Gabiela Dowjat, Dyrektor GOK Dębe Wielkie Anna Piotrkowicz.

24-25 CZERWCA 2017
ŚWIĘTO GMINY DĘBE WIELKIE

Nagrody zostały ufundowane przez: Ogród i Dom Choszczówka Stojecka, HUSQVARNA Mińsk
Mazowiecki, ANWA TECH Sulejówek.
Wszystkie ogrody zaprezentowane przez uczestników konkursu były piękne, w każdym z nich coś
zasługiwało na podziw i uznanie, a przede wszystkim w każdym z nich widać było ogromną pracę ich
właścicieli. Bardzo cieszy nas ten fakt, że nie jest naszym mieszkańcom obojętne, w jakim otoczeniu żyjemy.
Tym akcentem zakończyła się część oficjalna niedzielnych obchodów, zadowoleni zwycięzcy konkursów
sportowych i konkursu ogródkowego przekazali scenę artystom. Jako pierwszy wystąpił nasz lokalny zespół
„Wrzosowianie” inaczej nazywane Panie Wrzosowianki . Warto przypomnieć, że ów ludowo-kabaretowy
zespół bierze udział w życiu kulturalno-oświatowym na terenie gminy Dębe Wielkie i powiatu mińskiego.
Występuje w różnych festiwalach w Mińsku i w imprezach kulturalno-oświatowych na terenie gminy Dębe
Wielkie. Rozpoczął edukację kulinarną w Kulinarnej Akademii Pana Wielądko w ramach współpracy z
Wielkim Gościńcem Litewskim. Na tegorocznym Święcie Gminy Panie w charakterystycznych strojach z
elementami wrzosu zaprezentował kilka utworów.
Po „dziewczynach” z wrzosami barwnie, kolorowo i z porywającą energią wystąpiły dzieci z grup
tanecznych z Dębego i Górek prowadzonych przez Formację Tańca Nowoczesnego Flash Dance z
Warszawy. Popis umiejętności tanecznych i akrobatycznych wzbudził duże zainteresowanie wśród widowni.
Kolejny punkt programu przeniósł się na maty przed sceną. Tutaj Akademia Sztuk Walki przygotowała
wyjątkowe show. Była samoobrona, praktyczne wskazówki, ciekawe, czasem zabawne scenki oraz pokaz
wyjątkowych umiejętności wybranych zawodników z Mistrzem Taekwondoo Dawidem Matwiejem na czele.
Akademia Sztuk Walki z Dębego Wielkiego prężnie się rozwija, przybywa zawodników, osiągają coraz
większe sukcesy, Działają nie tylko na terenie gminy Dębe Wielkie, ale również w Powiecie Mińskim.
Najbardziej wyczekanym punktem tego Święta była WIELKA GALA DISCO zorganizowana przy
współpracy z kanałem telewizyjnym Polsatu DISCO POLO MUSIC. Nietuzinkowi artyści, promocja
medialna oraz rejestracja kamery podczas wydarzenia na potrzeby późniejszej relacji w TV podniosła
zdecydowanie prestiż imprezy. Frekwencja mile przerosła oczekiwania Organizatora, tego dnia wszystkie
drogi prowadziły do Dębego Wielkiego. Na festiwalu dopisali mieszkańcy, a także goście z okolic. Z
pewnością wielu fanów przyciągnęli również sami artyści.
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Jako pierwszy na scenie zaprezentował się wysportowany i artystyczny Marcin Siegieńczuk z tancerzami.
Kolejnym zespołem był rytmiczny IMPULS oraz Quest, który swoim urokiem porwał publiczność, a tych
najmłodszych zaprosił nawet na scenę. Jako ostatni wystąpił kultowy zespół SKANER, a zaraz po nim na
scenie pojawił się DJ Morda – Andrzej Mordasewicz, tak rozkręcił sprzęt grający by nie zwolnić tempa i
pozostawić na zakończenie mały niedosyt pośród licznej widowni, by zachęcić do kolejnej tego typu imprezy
w Gminie Dębe Wielkie .

Jak to wspaniale ujął prowadzący – konferansjer obydwu dni – prezenter telewizyjny, artysta, mieszkaniec
naszej gminy Arek Braxton „Gmina Dębe Wielkie otrzymała niezły IMPULS do zabawy, Quest oczarował
wdziękiem, skaner mistrzowsko przeskanował część swoich hitów,
Marcin Siegieńczuk udowodnił że sąsiadka obok może tylko pozazdrościć takiej imprezy. To był świetny
wieczór”. Na potwierdzenie sprawdziliśmy, że klip z relacji muzycznej części imprezy miał ponad 11 tys.
wyświetleń. Jak pokazały późniejsze muzyczne imprezy tego lata w okolicznych gminach, również
organizowano imprezy przy współpracy mediów różnych kanałów telewizyjnych. Zdecydowanie ten trend w
naszej okolicy wprowadził jako pierwszy Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
Podczas dwudniowych obchodów tegorocznego Święta Gminy działała również galeria pod chmurką,
prezentująca prace dzieci wykonane podczas sekcji plastycznych GOK. Po szaleństwach w Wesołym Miasteczku
tutaj dla odmiany można było przyjemnie i inspirująco odetchnąć na chwilkę…. Swoje stoisko również miała
Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, która promowała czytelnictwo, Gościniec Goździejewski częstujący
naszą Dębska Kawę Żołędziówkę, Panie „Wrzosowianki” serwujące m.in. tradycyjny chleb ze smalcem i
kiszonym ogórkiem oraz Ochotnicza Straż Pożarna, która zachęcała do wstąpienia w swoje szeregi.
Ponadto Święto Gminy Dębe Wielkie zostało wybrane przez firmę ATV GROUP do przeprowadzenia
castingu pod najnowsze produkcje filmowe, reklamowe, TV, jak również do największej w Polsce Galerii
Twarzy. To stoisko również cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Dzięki współpracy z INTER VAN, na placu podczas imprezy był bezpłatny dostęp do internetu oraz stały
monitoring, dzięki któremu na bieżąco można było na wskazanej stronie obejrzeć i sprawdzić co dzieje się na
placu.
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Powyższe przedsięwzięcie nie mogło by się odbyć bez wsparcia wielu osób. Dziękujemy Ks. Proboszczowi
Sławomirowi Żarskiemu za użyczenie terenu i współpracę przy organizacji koncertu Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, niezawodnym i niezastąpionym Strażakom z jednostek OSP z
terenu Gminy Dębe Wielkie, służbie medycznej z CENTRUM oraz sponsorom, którzy nam zaufali i
kibicowali przedsięwzięcia.
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