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O tym jak ważne miejsce zajmuje sport w gminie Dębe Wielkie mogliśmy przekonać się podczas
tegorocznej Dębskiej Gali Sportu, która odbyła się 29 stycznia 2017r w Hali Sportowej w Dębem
Wielkim. Ta cykliczna impreza, odbywająca się już po raz piąty, weszła na stałe do harmonogramu
wydarzeń i przedsięwzięć sportowych w naszej gminie. Warto wspomnieć o tym, że w tym roku po
raz pierwszy organizatorem tej niezwykle prestiżowej imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji, który od 1 stycznia prężnie rozpoczął działalność na terenie naszej gminy. Nie mogło
oczywiście obyć się bez ważnych gości. Swą obecnością zaszczycił nas wójt gminy Dębe Wielkie pan
Krzysztof Kalinowski, który wraz z innymi członkami zasiadł w specjalnie powołanej kapitule
konkursowej. Jej celem było obradowanie i przyznawanie nagród w poszczególnych kategoriach.
Pozostali jej członkowie to: Leszek Woźnica, Urszula Pacyga-Glanowska, Marcin Grabarczyk,
Bożena Kuszpit, Krzysztof Rudaś, Marek Sieradzan, Mirosław Garbecki. Zanim jednak nastąpiło
wręczenie nagród, głos zabrał wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Przedstawił on plany
na przyszłość w zakresie infrastruktury sportowej, przywołał zgromadzonym plan kompleksu boisk w
Dębem Wielkim, który mamy nadzieję uda się wykonać jeszcze w trakcie tej kadencji. Wspomniał o
budowie nowoczesnych placów zabaw w Celinowie i Cygance. Następnie głos zabrał

Dyrektor

GOSIR p. Rafał Wtulich, który przedstawił plany działalności ośrodka na najbliższe miesiące.

Poinformował zebranych o Dębskiej Halowej Lidzę Piłki Nożnej (projekt realizowany jest wraz z p.
Rafałem Błażejewskim- trenerem KS Jedenastka, który od 2 lat prowadzi zajęcia na terenie naszej
gminy) oraz o współpracy wraz z Panią Katarzyną Gańko - instruktorką tenisa stołowego, która
nieodpłatnie prowadzi zajęcia dla dzieci z kl. 1-3 szkoły podstawowej. P. Wtulich zaprosił
zgromadzonych na najbliższe imprezy sportowe, a będą nimi: Gminny Turniej Tenisa Stołowego 12
lutego 2017, Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej 18 i 19 lutego 2017,
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Otwarty Turniej Warcabowy 25 lutego 2017 oraz Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie w piłkę nożną,
który odbędzie się 5 marca 2017.

Nadszedł długo oczekiwany czas przyznania tytułów i wręczenia nagród
zasłużonym sportowcom. Przewodniczący kapituły p. Leszek Woźnica, wraz z wójtem gminy
Dębe Wielkie p. Krzysztofem Kalinowskim oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji p. Rafałem Wtulichem dokonywali wręczenia nagród i dyplomów w poniższych
kategoriach. A oto i ich zwycięzcy:
Najlepsza drużyna w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce dla drużyny chłopców w tenisie sportowym ze Szkoły Podstawowej im.
Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Zespole Szkół w Dębem Wielkim.
Najlepszy sportowiec ze szkoły podstawowej:
I miejsce- Natalia Sasin, SP Ruda
II miejsce- Mateusz Krawczyk, SP Dębe Wielkie
III miejsce- Adrian Banach, SP Górki
Najlepiej rokującym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych okazał się Igor Więsik
ze Szkoły w Górkach, w dyscyplinie Taekwon-do ITF. Najlepszą drużyną w kategorii
gimnazjum okazała się drużyna chłopców w piłce siatkowej. Statuetka najlepszego sportowca
w kategorii gimnazjum powędrowała do Gabriela Ajdackiego. Z kolei najlepiej rokującym
zawodnikiem na etapie gimnazjum okazała się Karolina Wawer. W kategorii OPEN
najlepszą drużyną okazał się „Fitness dla Pań” prowadzony przez p. Joannę Rokicką.

DĘBSKA GALA SPORTU 2017- NAGRODY I TROFEA ROZDANE!

Spośród zawodników zgłoszonych w kategorii na najlepszego sportowca w kategorii OPEN
przyznano następujące miejsca:
I miejsce- Monika Wtulich z Akademii Sztuk Walki, Taekwon- do ITF
II miejsce- Jakub Soszka, kolarstwo
III miejsce- Weronika Tkaczyk, indywidualne biegi przełajowe
Przyznano także wyróżnienia dla Roksany Naumiuk oraz Aleksandry Piotrkowicz. Najlepiej
rokującym zawodnikiem w kategorii OPEN okazał się Bartłomiej Woś. Miano najlepszego
nauczyciela wychowania fizycznego przypadło pani Sylwii Potapczuk z Gimnazjum
Gminnego. Statuetka najlepszego trenera powędrowała do rąk pana Dawida Matwieja z
Akademii Sztuk Walki Taekwon- do ITF. Kapituła przyznała także dodatkowe wyróżnienia
dla Katarzyny Gańko oraz dla Szymona Góreckiego.
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gimnastycznymi młodzież z gimnazjum, które były gromko oklaskiwane przez publiczność.
Po emocjonującym wręczeniu nagród i dyplomów, uhonorowaniu zasłużonych sportowców
przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali vouchery w
kwocie 200 zł na zakupy w sklepie Fan Sport. Ich fundatorem był Dyrektor GOSiR Dębe
Wielkie, p. Rafał Wtulich. Następnie gości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas
którego mogli skosztować lokalnego przysmaku - dębskiej kawy „Żołędziówki”.
Kolejna, piąta już Dębska Gala Sportu przeszła do historii. Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sportowych wyzwań i niegasnących pokładów
energii, by je realizować!
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