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Tegoroczny Finał WOŚP odbył się w drugi weekend stycznia, a celem Orkiestry Owsiaka było
pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, już po raz piąty grała także w Dębem Wielkim.
W sobotę 13 stycznia 2018 w dębskiej hali sportowej odbyła się druga edycja Siatkarskiego Turnieju
Wielkich Serc, w ramach którego wszyscy sympatycy siatkówki mieli okazję włączyć się w pomoc dla
najmłodszych. Organizatorem zawodów był Sztab WOŚP Dębe Wlk. oraz GOSiR Dębe Wielkie.
Koordynatorem i pomysłodawcą zawodów był Rafał Wtulich, który wraz z Robertem Szumowskim,
Pawłem Waśniowskim oraz Łukaszem Piekarskim kontrolował przebieg sobotnich rozgrywek.
W tegorocznej edycji, udział wzięło 9 zespołów. Do wspólnej zabawy włączyły się drużyny z:
Halinowa, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Dobrego oraz Dębego Wielkiego. Mecze po
raz pierwszy były rozgrywane na trzech boiskach. Mimo, że walka na boisku była zażarta, a mecze,
rozstrzygały się w samej końcówce, turniej przebieg w przyjaznej atmosferze, bo hasłem przewodnim
była pomoc dla tych, którzy walczyć o swoje życie muszą już od momentu, gdy przyjdą na ten świat.
Zawodnicy pokazali, że posiadają nie tylko siatkarskie umiejętności, ale i wielkie serca. Środki zebrane
w ramach opłaty za udział turnieju- blisko 500 zł w całości powędrowały zasiliły puszkę Dębskiego
Sztabu WOŚP.
W tym roku tuż za podium wylądowali dębscy gimnazjaliści, którzy niewątpliwie byli największą
niespodzianą tegorocznych rozgrywek. Na najniższym stopniu podium uplasował się „MDK
Sulejówek”. Natomiast, na drugiej lokacie wylądowali Halinowscy „Akademicy”. Złoto w tym roku
wywalczyli zawodnicy zespołu „Riviera” z Mrozów.
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Trofea zwycięzcom wręczał Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Dyrektorem GOSiR
Dębe Wielkie Rafałem Wtulichem, Trenerem Dębskiej Sekcji Siatkarskiej Robertem Szumowskim oraz
Dyrektor GOK i Szefową Dębskiego Sztabu WOŚP Anną Piotrkowicz.

Pamiątkowe statuetki trafiły do postaci wyróżniających się podczas rozgrywek. Najmłodszym
zawodnikiem turnieju został 16 letni Sebastian Linde z drużyny „Misiaków”. Aleksandra Smuga z
„Dębskich Płomieni” została najlepszą zawodniczką turnieju. Tytuł najbardziej doświadczonego
zawodnika sobotnich rozgrywek przypadł Andrzejowi Makowskiemu (rocznik: 1963), kapitanowi:
„Sześciu Wspaniałych”. Najbardziej wartościowym graczem został Lech Bieliński z „Riviery” z Mrozów.
Ponadto Organizatorzy specjalnym pamiątkowym pucharem dla najbardziej doświadczonej drużyny
rozgrywek nagrodzili zespół „Sześciu Wspaniałych” składający się z dębskich Oldbojów, którzy
największe tryumfy odnosili zanim spora część sobotnich graczy pojawiła się na tym świecie…
W sobotę Panowie pokazali, że jeszcze doskonale pamiętają, jak gra się w siatkówkę i młodzi adepci
muszą się jeszcze trochę nauczyć.
Poniżej publikujemy wyniki rozgrywek:
1. „Riviera”
2. „Akademicy”
3. „MDK Sulejówek”
4. „Misie”
5. „Dębskie Płomienie”
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6. „Gramy dla Pytlosa”
7. „Sześciu Wspaniałych”
8. „Juvenia Dobre”
9. „Drużyna Papy Smerfa”
Tych, którzy już zastanawiają się jak i kiedy będą mogli się zrewanżować, zapraszamy do udział w
siatkarskim turnieju o Puchar Dyrektora GOSIR Dębe Wielkie, który odbędzie się w maju w dębskiej
hali sportowej.

