DĘBSKA GALA SPORTU

Pandemiczne obostrzenia panujące w Polsce posiadają wpływ na realizację licznych,
interesujących, przedsięwzięć. Do ich grona w niedzielę, 14 marca, dołączyła Dębska Gala
Sportu. Przeprowadzonemu online jednemu z najważniejszych wydarzeń mających miejsce w
powiecie mińskim nie zabrakło rozmachu. Poza obserwowaniem informacji o przyznanych
nagrodach laureatom można było również wysłuchać ciekawych prelekcji. Całość, po raz
siódmy, poprowadził Sebastian Gańko.
Najważniejszy element spotkania ze sportem stanowiło przekazanie wiadomości o
wyróżnieniu nagrodami bardzo dobrze spisującym się w ubiegłym roku zawodniczkom i
zawodnikom, trenerom oraz przedstawicielom drużyn. W tym gronie na pierwszych,
zaszczytnych, miejscach uplasowali się pływaczka Zofia Proczek, pływak Szymon Woźnica,
amazonka Kornelia Naumiuk, kolarz Jakub Soszka, biegaczka Mariola Paprocka, nauczyciel
wychowania fizycznego w SP im. WBK Paweł Laszuk, uet trenerski Piotr Kuś i Grzegorz Joński
oraz sportowiec pokonujący bariery para narciarz Tomasz Wójcik. W kategorii zespołowej na
najwyższej pozycji uplasowały się drużyna uczniów-piłkarzy z rocznika 2008 ze Szkoły
Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, zespół piłkarek i piłkarzy
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, drużyna piłkarska KS Jedenastka
drużyna biegowa RaceFighter Junior. Ponadto nagrodami specjalnymi za propagowanie
kultury fizycznej na terenie Gminy Dębe Wielkie uhonorowano tym razem przedstawiciela
Stowarzyszenia Sport4Kids Rafała Błażejewskiego i reprezentantkę Akademii Sztuk Walki
Marysię Chachlińską. Co więcej nie zabrakło nagród dla sportowców słuchaczy Studium
Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim. Wśród nich znaleźli się Adrian Adamiak, Gabriel
Brzeziński, Krzysztof Chróścik, Igor Jackiewicz, Jakub Nowakowski, Jan Uściński, Dominik
Rutyna, Jan Góral, Krzysztof Puła, Szymon Woźnica, Diana Szczypińska, Natalia Dzięcielska,
Anna Prokopczyk, Filip Krzewski, Zuzanna Szymaniak i Liliana Zacharska. - Wszystkim
wyróżnionym sportowcom-językowcom składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia
wszechstronnego rozwoju, kolejnych sukcesów i czerpania jak największej radości z
uprawiania sportu a także z poznawania języków obcych oraz innych kultur – napisali
kierując słowa gratulacji pod adresem przedstawicieli SJO reprezentanci tej placówki
oświatowej. Jak już wspomniano tegoroczna gala przyniosła też możliwość wysłuchania kilku
prelekcji. Wobec tego Ewelina Kaska-Łobodowska omówiła zagadnienie zatytułowane
„Dlaczego warto żyć na 110%? Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka”. Patryk Matwiej
zaprezentował kwestię pt. „Trening to nie wszystko- podstawy zdrowego odżywania”.
Psycholog sportu Maria Bober przekazała niejedną uwagę dotyczącą emocji związanych z
występami na arenach sportowych. Wreszcie trener przygotowania mentalnego Dominika

Kuchta opowiedziała o łączeniu najważniejszych obszarów rozwoju w sporcie. Co więcej do
sportowców i osób śledzących przebieg gali zwrócili się ponadto wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
Rafał Wtulich. Na zakończenie online spotkania wyświetlono również wideoreportaż
pokazujący osiągnięcia lokalnego środowiska sportowego.

