1 CZERWCA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Dębem Wielkim włączył się w organizację tego wydarzenia w Szkole Podstawowej w
Cygance. W ramach promocji Dębskiej Sekcji ASG, Krystian Kwiatek oraz Jakub Świerczyński –
uczniowie klasy mundurowej w LO w Sulejówku wprowadzili uczniów w podstawy Airsoft-u.
Instruktorzy zaznajomili adeptów z zasadami dotyczącymi samej obsługi broni, zasad gry i
wyposażenia każdego gracza. Chętni mogli dotknąć, potrzymać repliki broni krótkiej, broni
automatycznej lub karabinka snajperskiego. Każdy mógł spróbować swoich sił strzelając do
tarczy lub pokonując sprawnościowy tor przeszkód nacechowany militarnymi zadaniami.
Zorganizowany został Pierwszy Szkolny Turniej w Bubble Football.
Zasady tej gry są bardzo zbliżone do gry w klasyczną piłkę nożną, z tym jednak wyjątkiem, że
zawodnicy umieszczeni są wewnątrz przezroczystych dmuchanych kul. Celem graczy jest
zdobycie gola, natomiast próbują tego dokonać biegając wewnątrz wspomnianych kul.
Spektakularnych zderzeń, obrotów i wywrotek między graczami nie brakował ale towarzyszyły
im uśmiechy i radosne okrzyki kibiców i samych graczy. Zawody odbywają się bez zagrożenia dla
zdrowia i kondycji uczestników- kule doskonale amortyzowały każdy upadek. Do udziału w
rozgrywkach zgłosiły się trzy drużyny.

Koordynatorem turnieju był dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
Rafał Wtulich.
Po emocjonującym finale nastąpiło wręczenie upragnionych trofeów, ufundowanych ze środków
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Pamiątkowe medale zwycięzcom
wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski, Skarbnik Gminy Maria Wojciechowska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance Małgorzata Wachowicz oraz Dyrektor
GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich.
Jesteśmy przekonani, że ten dzień na długo zostanie w pamięci

dzieci i młodzieży. Zachęcamy

do wstąpienia w szeregi sekcji ASG, która od czerwca rozpocznie działalność w Szkole
Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy również do udziału w półkoloniach organizowanych
w trakcie tegorocznej letniej przerwy szkolnej. Zorganizowane zajęcia w godz.8-16 nacechowane
sportem ale i nie tylko, odbywać się będą w hali sportowej w Dębem Wielkim. Jest w czym
wybierać, wspólnie z ASW oraz Stowarzyszenie Sport4 Kids mamy do zaoferowania aż 4
tygodniowe turnusy. Atrakcji na pewno nie zabraknie: ASG, Bubble Fotball, wycieczki rowerowe,
samoobrona, zajęcia z K-B, piłki nożnej, tenisa stołowego. Dołączajcie do Nas! Więcej info na FB
GOSiR Dębe Wielkie.

