
TalenTów nie brakuje
 Rozpoczynamy dziewiętnasty - najstarszy lokalny plebiscyt  

w dawnym województwie krośnieńskim. Trzydziestu sportowców ubiega 
się o miano najpopularniejszego w powiecie brzozowskim w 2018 roku. 
Nasi Czytelnicy i sympatycy sportu w regionie wybiorą w głosowaniu za 
pomocą kuponów i sms-ów pięciu najpopularniejszych. 

Tradycyjnie organizatorem plebiscytu jest Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  
w Brzozowie pod patronatem medialnym „Nowego Podkarpacia”. Laure-
atów ogłosimy podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na 14 marca.

Tytułu najpopularniejszego z 2017 roku broni bokser Szczepan Szmyd. 
Wśród nominowanych jest także zwycięzca plebiscytu z 2016 roku szachista 
Paweł Sowiński. Kandydaci reprezentują 22 kluby oraz 9 dyscyplin sporto-
wych. Najwięcej jest piłkarzy (11), a ponadto o miano najpopularniejszych 
ubiegają się szachiści (4), karatecy (4), siatkarze (3), bokserzy (2), łucznicy 
(2), tenisiści stołowi (2), hokeista i lekkoatleta.

W powiecie brzozowskim talentów nigdy nie brakowało. W gronie 
nominowanych dominują bardzo młodzi sportowcy, którzy reprezentują 
także kluby spoza powiatu brzozowskiego (regulamin dopuszcza taką moż-
liwość). Dlatego mamy reprezentantów tak znanych klubów jak Legia War-
szawa, Resovia, Czarni Radom czy chociażby Karpaty Krosno.

Ponadto kapituła plebiscytu tradycyjnie nagrodzi trzech najlepszych 
zawodników spośród nominowanych, a także trenera roku, trenera - wy-
chowawcę młodzieży, zespół roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużonego 
piłkarza, zasłużonego trenera, pasjonata sportu oraz talent i odkrycie roku.

Wszystkie kandydatury z krótkimi charakterystykami zamieszczamy 
poniżej. Można z nimi zapoznać się także na naszej stronie internetowej 
www.podkarapcie.media.pl.

Głosować można tylko na oryginalnych kuponach, które ukazywać 
się będą w sześciu wydaniach „Nowego Podkarpacia” oraz za pomocą 
sms-ów (szczegóły głosowania podajemy niżej). Kupony przyjmujemy do  
28 lutego br. (decyduje data stempla pocztowego, na adres redakcji „Nowe-
go Podkarpacia” w Krośnie, ul. Słowackiego 6). Można je także przynosić 
do redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Każdy kupon musi 
być wypełniony w całości pięcioma różnymi nazwiskami. Można głosować 
tylko i wyłącznie na zawodniczki i zawodników nominowanych przez kapi-
tułę do plebiscytu. Kupony kserowane i nie wypełnione w całości trafią do 
redakcyjnego kosza. 

XIX PLEBISCYT
na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku

Uwaga CzytelniCy nowego PodkarPaCia ! 
W przypadku braci Szczepana i Szymona Szmydów, sióstr Anny i Marii Krzysztyńskich 
oraz rodzeństwa Małgorzaty, Michała i Zofii Krysów prosimy wpisywać na kuponach tak-
że imiona, bo w przeciwnym wypadku kupony będą nieważne. 
Cyfra przy sylwetce każdego kandydata oznacza jego numer w głosowaniu sms-owym.

Bogdan Hućko
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Kapituła plebiscytu

Przewodniczący kapituły Henryk Kozik (Przewodniczący Rady Powia-
tu w Brzozowie), Jacek Adamski (Wicestarosta Brzozowski), Leszek 
Gierlach (Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), 
Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Marek Szerszeń 
(Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Bronisław Przyczynek (PZ LZS  
w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Tadeusz 
Więcek (Prezes Nowego Podkarpacia), Bogdan Hućko (Dziennikarz No-
wego Podkarpacia).

Regulamin XiX plebiscytu na najpopulaRniejszego  
spoRtowca powiatu bRzozowsKiego w 2018 RoKu

1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozow-
skiego z 30 nominowanych kandydatur.

2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki spor-
towe i amatorskie zespoły, działające na terenie powiatu brzozowskiego, 
bądź pochodzą z terenu powiatu.

3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych  
w „Nowym Podkarpaciu” i za pomocą sms-ów.

4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2018 roku, spośród któ-
rych wybieramy najpopularniejszych.

5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują na-

stępujące pkt.: 1. miejsce - 5 pkt., 2. - 4 pkt., 3. -3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres Nowego Podkarpacia, 38-400 Krosno, 

ul. Słowackiego 6 z dopiskiem „Plebiscyt Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowa-

nych, a także trenera roku, trenera - wychowawcę młodzieży, zespół roku, 
zespół młodzieżowy roku, zasłużonego piłkarza, zasłużonego trenera, pa-
sjonata sportu oraz talent i odkrycie roku

10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu wszystkich ważnych kuponów 
i z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani 
pucharami, a wszyscy dyplomami i pamiątkowymi statuetkami. W miarę 
posiadanych środków organizatorzy przekażą nagrody rzeczowe.

11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych 
przez kapitułę otrzyma puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Podobnie 
zostaną uhonorowani laureaci w pozostałych kategoriach, wybrani prze 
Kapitułę.

12. Zakończenie XIX plebiscytu przewidziane jest w marcu 2019 roku. Or-
ganizatorzy powiadomią zainteresowanych.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji re-
gulaminu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego.

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPB i kolejne cyfry, prze-
dzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportow-
com według ustalonej przez głosującego kolejności. 
Uwaga - wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone 
przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms: SPB20,1,4,15,17
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców głos będzie nieważny, 
podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazety.
SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).

W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją 
tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl

zasady głosowania sms-ami (od 23 stycznia do 28 lutego 2019 R. do godz. 24.00)
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1. Łukasz Boczar (LKS Cisy Jabłonica Polska, piłka nożna)  
- wychowanek LKS Cisy Jabłonica Polska, gra na pozycji 
bramkarza. Obecnie wypożyczony do Karpat Krosno, skąd 
został powołany do Kadry Podkarpacia. 16-letni zawodnik  
w sezonie 2017/2018 występował w Centralnej Lidze Juniorów 
U-15. Ambitny, koleżeński, uparcie dążący do celu. Jego trene-
rem jest Lech Czaja.

2. Filip Dereń (KTS GOSiR Krościenko Wyżne, tenis sto-
łowy) - uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysiet-
nicy, wychowanek LKS Turze Pole, obecnie zawodnik IV-li-
gowej drużyny z Krościenka Wyżnego. Sukcesy w 2018 roku: 
1. miejsce w Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego  
w Nowej Sarzynie, 2. miejsce w I Grand Prix Podkarpacia 
Amatorów w Żyrakowie, 3. miejsce w I Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego w Brzostku, awans do I i III Grand 
Prix Polski młodzików w Krakowie i Białymstoku, awans 
do mistrzostw Polski młodzików w Zielonej Górze, awans 
do Grand Prix kadetów w Jastrzębiu-Zdroju. Jego trene-
rem jest Piotr Tomoń. 

3. sŁawomir DyDek (GLKS Błękitni Jasienica 
Rosielna, piłka nożna) - wychowanek klubu, gra na 
pozycji bramkarza. Duży talent, pewny siebie, moc-
ny psychicznie. Posiada dobry refleks i znakomitą 
koordynację. Pewny punkt drużyny. Dzięki jego 
postawie drużyna należy do ścisłej czołówki ze-
społów walczących o awans do krośnieńskiej 
klasy A (na półmetku rozgrywek Błękitni 
zajmują 3. miejsce w grupie IV klasy B). 
Niejednokrotnie kuszony propozycjami 
gry w klubach z wyższych lig. Jego trene-
rem jest Marcin Dobosz.

4. DawiD Glazer (ZSO Brzozów, siat-
kówka i piłka ręczna) - reprezentant szko-
ły w piłce siatkowej, piłce ręcznej, teni-
sie stołowym oraz biegach przełajowych. 
Wszechstronny, sumienny, może być wzo-
rem do naśladowania dla innych młodych 
sportowców. W 2018 roku dzięki jego znako-
mitej postawie szkolne drużyny siatkarzy oraz 
piłkarzy ręcznych awansowały do finału woje-
wódzkiego Licealiady, w którym zajęły czwar-
te miejsca. Jego trenerami są Tomasz Podulka  
i Anna Cyparska.

5. NorBert HuBer (Cerrad Czarni Radom, 
siatkówka) - 20-letni, pochodzący z Humnisk, to 
podstawowy zawodnik (środkowy bloku) ekstrakla-
sowego zespołu z Radomia. W poprzednim sezonie 
z drużyną Czarnych zajął 10. miejsce w Plus Lidze.  
W bieżącym sezonie wywalczył sobie miejsce  
w podstawowym składzie drużyny, która znajduje 
się czołówce tabeli. Powołany do szerokiej ka-
dry reprezentacji Polski. Jego trenerem jest 
Robert Prygiel.

6. JarosŁaw klamut (TTV Vilscho-
fen /Niemcy/ i UKS Aurus Warszawa, tenis 
stołowy) - pochodzi z Jabłonicy Polskiej. 

z NicH wyBieramy Największe jego sukcesy w 2018 to: złoty medal Światowych 
Igrzysk Polonijnych w Toruniu, medal Mistrzostw Polski  
w drużynie, międzynarodowy mistrz Maroka (Agadir) w sin-
glu i deblu, złoty i brązowy medalista turnieju w Salonikach 
(Grecja), trzykrotny złoty medalista turnieju w Seloncourt we 
Francji, uczestnik międzynarodowych turniejów w Chinach, 
Australii i Omanie. Jego trenerem jest Marc Bruman.

7. GaBriel koBylak (Legia Warszawa, piłka nożna)  
- 16-letni bramkarz pochodzi ze Wzdowa, gdzie rozpoczynał 

karierę w miejscowym LKS. Następnie występował w Orle 
Bażanówka, Ekoballu Sanok i Karpatach Krosno. Obecnie 

gra w drużynie juniorów Legii Warszawa w Centralnej 
Lidze Juniorów U-18. W 2018 roku zaliczył debiut  

w reprezentacji Polski w tej kategorii wiekowej. Jego 
klubowym trenerem jest Marek Saganowski.

8. DaNiel kopczyk (LKS Victoria Nieboc-
ko, piłka nożna) - utalentowany, gra na pozy-
cji obrońcy i jest najmłodszym zawodnikiem  
w B-klasowej drużynie. Pomimo swego wie-
ku wywalczył miejsce w podstawowym 
składzie, a zyskując zaufanie kolegów  
z drużyny od początku rundy jesiennej peł-
ni funkcję pierwszego kapitana. Rozegrał 
wszystkie 11 meczów w lidze, w pełnym 
wymiarze czasu, strzelając trzy bramki. 
Jego trenerem jest Marian Konieczny.

9. maŁGorzata krysa (Brzozow-
ski Klub Karate Kyokushin, karate) - po-

chodząca z Wesołej zawodniczka zajęła  
2. miejsce w kategorii kumite oraz 3. miejsce 

w kategorii kata w lidze karate shinkuoku-
shin w Kolbuszowej oraz 1. miejsce w kumite  
i 3. miejsce w kata w lidze karate shinkyoku-
shin w Łańcucie. W klasyfikacji ogólnej ligi 
została sklasyfikowana na 2. miejscu w ku-
mite i 3. miejscu w kata. Jej trenerem jest 
Wojciech Świstak.

10. micHaŁ krysa (Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin, karate) - zwy-
cięzca Ogólnopolskiego Turnieju Ka-
rate w kategorii kumite w Krośnie, po-
nadto zajął 2. miejsce w kategorii kata  
w zawodach o Puchar Podkarpa-
cia Dzieci i Młodzieży w Jaśle oraz  
3. miejsce w kategorii kata w XX 
Mistrzostwach Podkarpacia w Jaśle. 
Jego trenerem jest Wojciech Świstak.

11. zoFia krysa (Brzozowski 
Klub Karate Kyokushin, karate) - zwy-

ciężczyni ligi karate shinkyokushin  
w kategorii kata w Rzeszowie, Kolbu-

szowej oraz Łańcucie, a tym samym  
w klasyfikacji generalnej ligi. 

Ponadto zajęła 2. miejsce 
w kategorii kata w Ogól-
nopolskim Turnieju Karate  
w Krośnie. Jej trenerem 
jest Wojciech Świstak.
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12. aNNa krzysztyńska (Mechaniza-
tor Ustrzyki Dolne, szachy) - medalistka wie-
lu turniejów w szachach klasycznych, szybkich 
i błyskawicznych. Do największych osiągnięć  
w 2018 roku należy zaliczyć: 1. miejsce w Mi-
strzostwach Europy Amatorów Open U2000  
w Czarnogórze, 1. miejsce w II Szkolnych Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski w Szklarskiej Po-
rębie, zwyciężczyni międzynarodowych turniejów  
w Warszawie i Raciborzu, 12. miejsce w Mistrzo-
stwach Świata Szkół w Albanii, 3. miejsce w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski (II liga juniorów)  
w Szczyrku na szachownicy juniorki starszej, 1. miej-
sce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 
juniorów w Pilźnie (szachy szybkie) oraz 5. miejsce 
w Mistrzostwach Polski Szkół i Przedszkoli w Kato-
wicach (szachy błyskawiczne). Jej trenerem jest Łu-
kasz Turlej.

13. maria krzysztyńska (Mechanizator 
Ustrzyki Dolne, szachy) - osiągnięcia w 2018 roku: 
7. miejsce w półfinale mistrzostw Polski w Szczyr-
ku, 1. miejsce w XXI Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Brzozowa w kategorii juniorki młodszej, 
7. miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Pilźnie, 2. miejsce 
w Wakacyjnym Turnieju Szachowym w Brzozo-
wie, 2. miejsce w turniejach z okazji Święta Nie-
podległości w Ustrzykach Dolnych i Szczyrku,  
4. miejsce w VII Świątecznym Ogólnopolskim Inte-
gracyjnym Turnieju Szachowym w Łodygowicach. 
Jej trenerami są Anna Krzysztyńska i Waldemar 
Krzysztyński.

14. krystiaN kucHarski (Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Domaradzu, lekkoatletyka i biegi przełajowe) 
- 11- letni uczeń zdobył tytuł mistrza Województwa 
Podkarpackiego w biegu na 60 m w kategorii Igrzysk 
Dzieci w Rzeszowie. Zdobywca brązowego meda-
lu podczas finału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci  
w indywidualnych biegach przełajowych w Kolbu-
szowej. Zajął też 3. miejsce indywidualnie podczas 
finału wojewódzkiego w trójboju lekkoatletycznym 
oraz 4. miejsce drużynowo (z SP nr 1 w Domara-
dzu) na zawodach w Rzeszowie. Jego trenerami są 
Krzysztof Buczek i Łukasz Łabisz.

15. DomiNik kuloN (Karpaty Krosno, piłka noż-
na) - wychowanek ULKS Grabowianka Grabówka, 
powołany był do reprezentacji Polski U-15 na letnią 
i zimową akademię oraz dwukrotnie na konsultacje. 
Był też w kadrze na dwa mecze z Austrią. W swojej 
grupie wiekowej należy do ogólnopolskiej czołówki. 
Przygotowany jest do gry w starszych rocznikach. 
Ma dobrą motorykę, wygląda korzystnie siłowo, 
dlatego otrzymał szansę występów w tym sezonie  
w Centralnej Lidze Juniorów U-17. Na boisku wyróż-
nia się dynamiką, a niewysoki wzrost nadrabia techni-
ką i szybkością. Dysponuje świetnym uderzeniem za-
równo z lewej jak i prawej nogi. Egzekwuje też stałe 
fragmenty gry. Słowem to zawodnik wszechstronny  
i wielce utalentowany. Jego trenerem jest Lech Czaja.

16. Łukasz kurzyDŁo (LKS Iskra Przysietnica, piłka nożna) - wy-
chowanek klubu, kapitan i najlepiej asystujący zawodnik drużyny seniorów 
grającej w klasie okręgowej. Najczęściej występuje na pozycji bocznego po-
mocnika bądź napastnika. Dobry duch drużyny, waleczny, dobrze operujący 
lewą nogą. Dzięki jego postawie zespół z Przysietnicy zajmuje 9. miejsce po 
rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 w krośnieńskiej klasie okręgowej. Jego 
trenerem jest Paweł Pezdan.

17. Łukasz kuś (AKS Resovia Rzeszów i ZSO Brzozów, siat-
kówka) - utalentowany siatkarz młodego pokolenia, który  
w 2018 roku z Resovią Rzeszów zdobył mistrzostwo 
Polski kadetów. Ponadto, będąc uczniem V LO 
w Rzeszowie zdobył mistrzostwo Podkarpacia 
w kategorii Licealiady. Obecnie uczęszcza do 
ZSO w Brzozowie, gdzie jest liderem szkolnej 
drużyny siatkarskiej. Jego trenerami są Artur 
Łoza i Tomasz Podulka.

18. oskar NiewiaDomski (LKS Brzo-
zovia Alta MOSiR Brzozów, piłka nożna) 
- zespół juniorów młodszych prowadzi  
z 22 punktami (7 zwycięstw i remis) 
w lidze okręgowej po rundzie jesien-
nej obecnego sezonu. Gra na pozy-
cji środkowego pomocnika, w run-
dzie jesiennej obecnego sezonu zdobył  
9 bramek. Ambitny, waleczny, motor na-
pędowy swojej drużyny. Jego trenerem jest 
Mateusz Bober.

19. macieJ oleNiacz (LKS Victoria 
Niebocko, piłka nożna) - doświadczony bram-
karz, lider drużyny. Swoimi umiejętnościami, 
które zdobył grając w wyższych klasach roz-
grywkowych, niejednokrotnie w pojedynkę 
wygrywał mecze. Charyzmą i zachowa-
niem zjednał sobie kolegów z drużyny. Bez 
niego ciężko wyobrazić sobie wyjściowy 
skład. Dzięki jego dobrej postawie drużyna 
z Niebocka zajmuje aktualnie 2. miejsce po 
rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 w kro-
śnieńskiej klasie B. Jego trenerem jest Marian 
Konieczny.

20. emilia ostrowska (Brzozowski Klub 
Karate Kyokushin, karate) - młoda, perspekty-
wiczna i niezwykle utalentowana zawodniczka  
w 2018 roku zdobyła: 2 miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Karate w kategorii kumite w Krośnie, 2 miejsce  
w XX Mistrzostwach Podkarpacia w kategorii kumite  
w Jaśle. Jej trenerem jest Wojciech Świstak.

21. patryk pilecki (LKS Wesoła, piłka nożna) - 22-letni 
zawodnik, w drużynie z Wesołej jest od 5 lat. W 2018 roku ro-
zegrał 2029 minut w 24 meczach ligowych, strzelając 14 bramek  
i zaliczając 7 asyst. Na boisku występuje na pozycji napastnika 
lub pomocnika. Jest bardzo solidny i oddany swojej drużynie. Dobra gra ze-
społu w ofensywie jest uzależniona głównie od jego postawy. Przez kolegów 
nazywany „Szewa”. Jego trenerem jest Tomasz Ostafiński.

22. DawiD rzepka (LKS Izdebki, piłka nożna) - 15-latek, mimo młode-
go wieku jest kapitanem drużyny juniorów starszych. Pracowity, koleżeński, 
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zdyscyplinowany, wzór dla kolegów z drużyny, którą poprowadził do 5. miej-
sca podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS - Piłkarska Kadra Czeka 
Zamość 2018. Jego trenerem jest Łukasz Szpiech. 

23. sylwester sąsiaDek (ULKS Grabowianka Grabówka, piłka nożna) 
- czołowy zawodnik drużyny seniorów grającej w klasie okręgowej (sezon 
2017/18), a następnie w klasie A (sezon 2018/19). Cechuje go dojrzała gra, 
jest niezwykle ambitny, waleczny, mocno zaangażowany w działalność klubu. 
Jego trenerem jest Tomasz Krowiak.

24. paweŁ sowiński (UKS SP Nr 
1 w Brzozowie, szachy) - zwycięzca 
wielu turniejów szachowych, ob-
darzony wybitnym talentem. Do 
największych sukcesów minione-
go roku należy zaliczyć: 1. miejsce  
w Pucharze Polski do lat 8 w Poroni-
nie w szachach klasycznych, 1. miej-
sce w Mistrzostwach Polski do lat 8 
we Wrocławiu w szachach szybkich, 
1. miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski do lat 8 we Wrocławiu w sza-
chach błyskawicznych, 5. miejsce  
w Mistrzostwach Europy Szkół 
do lat 9 w Krakowie w sza-
chach klasycznych, 30. miejsce  
w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Świata do lat 8 w Santiago 
de Compostela (Hiszpania). Jego 

trenerzy to Kazimierz Kozubal, 
Daniel Kopczyk i Marian Lorenc.

25. szczepaN szmyD (Rzeszow-
ski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów, 
boks) - pochodzący z Brzozowa za-
wodnik, w 2018 roku wywalczył 
3. miejsce w mistrzostwach Pol-
ski w Ciechocinku, odniósł zwy-
cięstwo w meczu Śląsk - Reszta 

Polski, 2. miejsce w Międzyna-
rodowym Turnieju Szyińskiego  

i Chudego w Częstochowie,  
1. miejsce w Międzynarodowym 

Grand Prix Małopolski w Krakowie,  
1. miejsce - Międzynarodowym Tur-

nieju w Zamościu. Jako junior odniósł 
9 zwycięstw w walkach nieklasyfiko-

wanych z seniorami. Jego trenerami są: 
Franciszek Batóg, Zygmunt Szalacha  

i Stanisław Osetkowski.

26. szymoN szmyD (Rzeszow-
ski Klub Bokserki Wisłok Rzeszów, boks; 

SP nr 1 Brzozów, lekkoatletyka) - młodszy  
z braci uprawiający boks oraz lekkoatlety-

kę. Największe sukcesy bokserskie to: 1. miejsce  
w Międzynarodowym Pucharze Karpat w Krośnie, 1. miejsce  

w Pucharze Rzeszowa, 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szyiń-
skiego i Chudego w Częstochowie, zwycięstwo w meczu Śląsk - Resz-
ta Polski, 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Libiążu, 1. miejsce  
w Międzynarodowym Turnieju im. Suchodoła w Zamościu, 1. miejsce w Tur-
nieju im. Kiliana w Rzeszowie. Oprócz uprawiania boksu osiąga znakomite 

wyniki jako lekkoatleta. We wrześniu zdobył wi-
cemistrzostwo Podkarpacia w biegu na 1000 m 
podczas finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w lekkiej atletyce. Ponadto na tym 
dystansie jest aktualnym rekordzistą powiatu  
- 2:49,01 (wrzesień 2018). Trenerzy: Franciszek 
Batóg, Zygmunt Szalacha i Stanisław Osetkow-
ski.

27. wiktoria toczek (ŁKS Sagit Humniska, 
łucznictwo) - zawodniczka kadry  narodowej 
juniorek. Największe jej sukcesy w 2018 roku 
to: 1. miejsce w mistrzostwa Polski juniorów  
w Kielcach - na tych zawodach zdobyła zło-
ty medal w strzelaniu z 70 m i srebrny z 60 m,  
3. miejsce i brązowy medal w halowych mistrzo-
stwa Polski juniorów w Zamościu, 2. miejsce  
w V halowych Mistrzostwach Podkarpacia  
w Humniskach, 1. miejsce w Pucharze Burmi-
strza Brzozowa. Jej trenerem jest Jacek Ryba. 

28. JakuB tomkiewicz (UKS SP Nr 1  
w Brzozowie, szachy) - utalentowany szachista 
ze Starej Wsi w 2018 roku zdobył: 2. miejsce  
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podsta-
wowych w Dąbkach, 2. miejsce w Klubowych 
Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego  
w szachach szybkich w Pilźnie, 2. miejsce w fi-
nale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w szachach 
drużynowych w Starej Wsi, 5. miejsce w dru-
żynowych mistrzostwach Polski - V liga pod-
karpacka (grupa B), 3. miejsce w drużynowych 
mistrzostwach Polski juniorów - III liga podkar-
packa. Jego trenerem jest Kazimierz Kozubal.

29. patryk woś (ŁKS Sagit Humniska, łucz-
nictwo) - startował w kategorii dziecko starsze  
i w 2018 roku zajął: 3. miejsce w XI Mikołajko-
wych Zawodach o Puchar Burmistrza Jarosławia, 
4. miejsce w II rundzie Pucharu Okręgu Rze-
szowskiego w Górkach, 4. miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Podkarpackiego w Mako-
wisku, 6. miejsce w Jesiennym Młodzieżowym 
Turnieju Lajkonika w Krakowie. Jego trenerem 
jest Jacek Ryba.

30. FraNciszek ŹreBiec (STS UKS Niedź-
wiadki MOSiR Sanok, hokej) - w lutym 2018 roku 
brał udział wraz z drużyną Turon Ziętara Eagles 
w turnieju PeeWee w kanadyjskim Quebecu, 
rozgrywając mecze m.in. z takimi drużynami 
jak: Boston Junior Bruins, Carolina Hurricanes, 
Whitby Wildcats czy Team Doritos. Ponadto  
w kwietniu wziął udział w mistrzostwach Polski 
w Janowie. W maju i lipcu brał udział w obo-
zach hokejowych w Warszawie i Toruniu, gdzie 
zdobył tytuł „Błyskawicy Ziętary” w konku-
rencji Cross Ice. Poprzez testy Try Out Camp  
w Nowym Targu zakwalifikował się do udziału 
w turnieju „Riga Hockey Cup” w kategorii AAA 
na Łotwie. Jego trenerem jest Michał Radwański.


