17 LUTEGO 2018R. DĘBSKA GALA SPORTU

Sport jest to jeden z kluczowych elementów życia społecznego. Wielu z nas nie może wręcz
wyobrazić sobie życia codziennego bez aktywności ruchowej. Miliony ludzi na świecie wybierają ten
sposób spędzania czasu, aby odczuć poczucie wspólnoty i współzawodnictwa z innymi lub po prostu
aby czuć się lepiej. Faktem jest, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha
działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi
doskonałe narzędzie wychowawcze.
W Gminie Dębe Wielkie co roku sportowców za swoje osiągnięcia nagradza się podczas Dębskiej Gali
Sportu. Ósma edycja odbyła się 17 lutego 2018 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębem
Wielkim, a pamiątkowe statuetki i odznaki trafiły do tych, którzy wykazali się wyjątkowymi wynikami
w 2017 roku.
Gospodarzem tego coraz bardziej prestiżowego wydarzenia był dębski GOSiR, który pod ponad roku
z powodzeniem działa w tamtejszej gminie. Współorganizatorem tegorocznej gali było
Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki.
Sebastian Gańko oraz Klaudia Góralska doskonale czuli się w roli prowadzących. Galę otworzył
wspaniały występ artystyczny Barbary Majewskiej i Radosława Laskowskiego. Jako pierwszy głos
zabrał Wójt Krzysztof Kalinowski, który w przedstawił w kilku słowach plan budowy sportowej
infrastruktury na terenie gminy Dębe Wielkie: m.in. o kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej w
Dębem Wielkim. Następnie w skrócie Dyrektor GOSiR Rafał Wtulich podsumował pierwszy rok działa
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kapitula konkursowa, w skład której wchodzili: Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz
radni: Leszek Woźnica, Bożena Kuszpit, Marek Sieradzan, Urszula Pacyga- Glanowska, Mirosław
Garbecki oraz Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich obradowała nad przyznaniem nagród i
wyróżnień w kategoriach: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz OPEN.
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W kategorii Najlepsza drużyna ze Szkoły Podstawowej „złoto” przypadło Drużyna chłopców w piłce
ręczne z dębskiej Podstawówki im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Zaszczytnym mianem najlepszego
sportowca 2018 wśród najmłodszych nominowanych okrzyknięta została Małgorzata Kwasiborska z
S.P. im. Józefa Bema w Rudzie.
W kategorii Gimnazjum oraz Oddziałów Gimnazjalnych najlepszą drużyną zostały mistrzynie powiatu
w koszykówce z Dębego, podopieczne Agaty Miki-Orłowskiej. Pamiątkowa statuetka dla najlepszego
sportowca trafiła do Karoliny Wawer o której samych sportowych osiągnięciach w2017 roku można
by było napisać treściwy pamiętnik.
Najlepszą drużyną w kat. OPEN Dzieci do lat 14 zostali adepci piłkarskiej KS Jedenastki z rocznika
2007/2008. Wychowankowie trenera Piotra Stępnia w tym sezonie „bić się będą” o ligowe punkty w
drugiej lidze OZPN. Wyróżnieniem kapituła konkursowa nagrodziła Grupę Taneczną „Quatro” Flash
Dance.
Najlepszą drużyną w kat. OPEN Senior zostali zawodnicy GLUKS Płomień Dębe Wielkie, którzy z
powodzeniem od dwóch sezonów walczą o ligowe punkty w lidze okręgowej, a w najbliższej rundzie
rozgrywkowej upatrują szansy na awans do czwartej ligi.
Tytuł najlepszego sportowca w kat. OPEN, dzieci do lat 14 powędrował do Roksany Naumiuk, która
od kliku lat zdobywa liczne nagrody w woltyżerce, skokach przez przeszkody oraz Taekwon-do.
Wśród Dębskich młodzieżowców tytuł najlepszego sportowca po raz kolejny powędrował do kolarza:
Jakuba Soszki, którego dorobek sportowy powiększa się z roku na rok.
Dawid Matwiej, podczas tegorocznej gali został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem w kat. OPEN
Senior +21 lat oraz najlepszym trenerem.
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Doceniając wkład tych, którzy sportową pasję i miłość do sportu potrafią zaszczepić w zawodnikach,
kapituła konkursowa wyróżniła Agatę Mikę-Orłowską ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim jako
najlepszego nauczyciela Wychowania Fizycznego.
Tegoroczną galę ubarwiły sportowe pokazy stowarzyszeń, które działają na ternie Gminy Dębe
Wielkie. Przed publicznością jako pierwsze wystąpiły najmłodsze zawodniczki Grupy Tanecznej Flash
Dance, przygotowywane przez Agnieszkę Jurkowską. Do czerwoności publikę rozgrzały dziewczęta z
sekcji Zumby z Gminnego Ośrodka Kultury z Debego. Na koniec swymi umiejętnościami koreańskiej
sztuki walki pochwalili się zawodnicy Dawida Matwieja z Akademii Sztuk Walki.
Wyróżnienia dodatkowe otrzymali:







Drużyna Oldbojów w Siatkówkę - w podziękowaniu za sportowego ducha oraz wytrwałość
podczas setek spotkań rozegranych na dziesiątkach sal w powiecie Mińskim
Adam Żukowski - w podziękowaniu za zaangażowanie w propagowanie kultury fizycznej na
terenie gminy Dębe Wielkie poprzez prowadzenie zajęć Ju-Jitsu
Daniel Smuga - za motywację młodych piłkarzy do ciężkiej pracy na treningach i
nieustępliwości w dążeniu do celu
Tomasz Paudyna - w podziękowaniu za wkład i wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych
Marcin Pechcin - w podziękowaniu za wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie
gminy Dębe Wielkie
Jadwiga Migacz-Banach- w podziękowaniu za wsparcie podczas organizacji imprez sportoworekreacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

Po pamiątkowym zdjęciu, gdy emocje już opadły, na wszystkich zaproszonych gości czekał słodki
poczęstunek.
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Poniżej prezentujemy wyniki:
Szkoły Podstawowe, najlepsza drużyna:
I – Drużyna chłopców w piłkę ręczną
II –Drużyna lekkoatletyczna dziewcząt
III – Drużyna chłopców dwa ognie usportowione
Szkoły Podstawowe, najlepszy sportowiec:
I – Małgorzata Kwasiborska
II – Zyta Kocak
III – Jan Proczek
Gimnazjum oraz Oddziały Gimnazjalne, najlepsza drużyna:
I –Drużyna dziewcząt w koszykówce
Gimnazjum oraz Oddziały Gimnazjalne, najlepszy sportowiec:
I – Karolina Wawer
OPEN, dzieci do 12 lat, najlepsza drużyna:
I - Drużyna piłkarska KS Jedenastka rocznik 2007/2008
Wyróżnienie: Grupa Taneczna „Quatro” Flash Dance
OPEN, Senior, +21 lat, najlepsza drużyna:
I - Drużyna piłkarska seniorów „GLUKS Płomień Dębe Wielkie”
OPEN, dzieci do 12 lat, najlepszy sportowiec:
I-

Roksana Naumiuk

II- Adrian Kołak
III- Kornelia Naumiuk
OPEN, młodzieżowiec: 12 -21 lat, najlepszy sportowiec:
I – Jakub Soszka
II- Katarzyna Mazurowska
III- Kamila Chachlińska
OPEN, senior: +21 lat, najlepszy sportowiec:
I – Dawid Matwiej
Najlepszy nauczyciel Wychowania Fizycznego:
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I-

Agata Mika- Orłowska

Najlepszy trener:
I – Dawid Matwiej
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo wytrwałości na treningach oraz
kolejnych sportowych sukcesów. Następna Dębska Gala Sportu już za rok…

