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Amatorzy sportowych rozgrywek nie mogą narzekać na nudę w naszej gminie. 5 marca 2017 roku
Dębska Hala Sportowa po raz kolejny stała się areną piłkarskich zmagań. W pierwszą niedzielę marca,
zorganizowana została kolejna już edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Dębe
Wielkie. O tym, że sport w naszej gminie to „chwilowa moda” świadczy fakt, że w tegorocznej edycji
wzięło udział aż 15 zespołów, składających się głównie z mieszkańców naszej gminy, z czego 7
stanowiły drużyny składające się z Dębskiej młodzieży. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że moda
ta chwilową nie będzie- o czym świadczy cykliczność spotkań i zaangażowanie ze strony uczestników.
Po raz pierwszy organizatorem tej coraz bardziej prestiżowej imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji, pod dyrektywą Rafał Wtulicha. W tegorocznej odsłonie najlepszy okazał się zespół „Dzieci
Henryka” prowadzony przez Piotra Kiszczaka, tuż za nim tradycyjnie już uplasowała się drużyna
Grzegorza Siporskiego „Samych Swoich” a na najniższym stopniu podium wskoczyła drużyna
Mateusza Wojdy „Całus To Nie Grzech”, tuż za czołówką w tym roku uplasowali się Dębscy
Gimnazjaliści grają w drużynie „Pompa Team”, którzy byli największą „niespodzianką” rozgrywek.
Pamiątkowe statuetki, medale oraz skromne nagrody rzeczowe ufundował Dyrektor GOSIR Dębe
Wielkie. Najlepszym strzelcem okazał się Grzegorz Siporski („Sami Swoi”). Najlepszym bramkarzem
zaś został Adam Smuga („Dzieci Henryka”). Zaszczytne miano najlepszego zawodnika turnieju
przypadło Danielowi Matwiejczykowi („Dzieci Henryka”). Organizatorzy po raz pierwszy w tym roku
przyznali także wyróżnienie specjalne. Tytułem najbardziej doświadczonego zawodnika w turnieju,
biorącego udział jako zawodnik lub organizator w każdej z jego corocznych edycji, nagrodzony został
Stefan Siporski („Samorząd i Przyjaciele”). Najlepszą zawodniczką, biorącą udział w tegorocznych
zmaganiach została Uruszla Pacyga-Glanowska („Samorząd i Przyjaciele”). Najmłodszym zawodnikiem
w tegorocznym turnieju został Maciej Wieczorek, który 3 marca ukończył 15 lat („Na Luzie”). To
z pewnością dowodzi, że w sporcie nie ma barier i ograniczeń wiekowych.
Szczególne podziękowania należą się: Panu Janowi Książkowi, który koordynował przebieg turnieju,
Druhom z OSP Dębe Wielkie, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników turnieju oraz Paniom,
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ze stowarzyszenia „Wrzoswianki”, które jak co roku zadbały o to, aby brzuchy naszych zawodników
nie były puste i by nie opadli oni z sił. Medale oraz puchary zdobywcom czterech pierwszych miejsc
wręczył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.
Już teraz zapraszamy do udziału w letniej edycji „Pucharu Wójta”, która na przełomie czerwca i lipca
odbędzie się na boisku ze sztuczną trawą w Rudzie.
Poniżej prezentujemy wyniki,
1.
2.
3.
4.

„Dzieci Henryka”
„Sami Swoi”
„Całus To Nie Grzech”
„Pompa Team”

Najlepszy Zawodnik: Matwiejczyk Daniel (z zespołu „Dzieci Henryka”)
Najlepszy Bramkarz: Smuga Adam (z zespołu „Dzieci Henryka”)
Najleszy Strzelec: Siporski Grzegorz (z zespołu „Sami Swoi”)
Najbardziej doświadczony zawodnik: Siporski Stefan (Samorząd i Przyjaciele”)
Najmłodszy Zawodnik Turnieju: Wieczorek Maciej ( „Na Luzie”)
Najlepsza Zawodniczka: Urszula Pacyga- Glanowska ( „Samorząd i Przyjaciele”)
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do śledzenia zapowiedzi sportowych na stronie
www.debewielkie.pl a tych z pewnością brakować nie będzie!
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