
      Po raz dwudziesty
 25 sportowców pochodzących z powiatu brzozowskiego będzie się ubiegać o tytuły podczas jubile-

uszowego, bo już XX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku. 
Plebiscyt organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzo-
zowie pod medialnym patronatem Brzozowskiej Gazety Powiatowej jest najstarszym tego typu plebiscytem  
w południowej części Podkarpacia. Nasi czytelnicy oraz sympatycy sportu wybiorą w głosowaniu za pomocą 
kuponów i sms-ów pięciu najpopularniejszych sportowców. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, 
która zaplanowana jest na 19 marca br.

Oprócz głosowania w kategorii najpopularniejszy sportowiec Kapituła Plebiscytu nagrodzi trzech najlep-
szych zawodników spośród nominowanych, a także najlepszych w kategorii: trener roku, trener - wychowawca 
młodzieży, drużyna roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokolenia, zasłużony piłkarz, 
odkrycie roku, talent roku, pasjonat sportu. 

Tegoroczni nominowani sportowcy to reprezentanci 20 klubów oraz 9 dyscyplin sportowych. Najwięcej jest 
piłkarzy (10), a ponadto szachistów (5), koszykarzy (2), łuczników (2), tenisistów stołowych (2). Ponadto mamy 
jeszcze boksera, hokeistę, siatkarza i pływaczkę.

Dominują młodzi, utalentowani sportowcy, medaliści Mistrzostw Polski, ale w tym gronie są też sportowcy 
– amatorzy znani z lokalnych aren sportowych. Tytułu najpopularniejszego z 2018 roku broni tenisista stołowy 
Jarosław Klamut.

Wszystkie kandydatury z krótkimi charakterystykami zamieszcza-
my poniżej. Można z nimi zapoznać się także na naszych stronach in-
ternetowych: https://powiatbrzozow.pl/, www.sport@powiatbrzozow.pl  
i http://pzlzs.powiatbrzozow.pl/

Głosować można tylko na oryginalnych kuponach, które ukażą 
się w styczniowym wydaniu „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” oraz 
za pomocą sms-ów (szczegóły głosowania podajemy niżej). Kupo-
ny przyjmujemy do 8 marca br. (decyduje data stempla pocztowego, 
na adres redakcji Brzozowskiej Gazety Powiatowej, 36-200 Brzozów,  
ul. Sienkiewicza 2 lub adres Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. Armii Krajowej 1). Każdy kupon musi być wypełniony w całości 
pięcioma różnymi nazwiskami. Można głosować tylko i wyłącznie na 
zawodniczki i zawodników nominowanych przez Kapitułę do plebiscy-
tu. Kupony kserowane,  niewypełnione lub wypełnione nieprawidłowo 
będą uznane za nieważne. 

Marek Szerszeń

XX PLEBISCYT
na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku

Uwaga CzytelniCy! 
W przypadku braci Gabriela, Mateusza i Sylwestra Lusiu-
szów oraz sióstr Anny i Marii Krzysztyńskich prosimy wpi-
sywać na kuponach pierwszą literę imion bądź imiona, bo  
w przeciwnym wypadku kupony będą nieważne. 
Cyfra przy sylwetce każdego kandydata oznacza jego numer  
w głosowaniu sms-owym.



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 
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Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery NSPB i kolejne cyfry, przedzielone 
kropkami lub przecinkami przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej 
przez głosującego kolejności. 

W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców głos będzie nieważny, podobnie jak  
w głosowaniu na kuponach nie wyciętych z gazety lub kserowanych.  
SMS wysyłamy na numer: 7255 (2 zł netto / 2,46 zł z Vat), Prefiks: NSPB
Okres działania: od 15. 01. 2020 godz. 00:00 do 08. 03. 2020 godz. 23:59
W plebiscycie bierze udział 25 sportowców. Każdy sportowiec ma swój numer. Wybieranych 
będzie 5 sportowców.

SMS z prawidłowo oddanymi głosami, po prefiksie powinien zawierać 5 cyfr/numerów od-
dzielanych kropką (akceptujemy również przecinek). Warunkiem bezwzględnym prawidłowego 
SMS-a jest wpisywanie liter i liczb bez spacji.
Przykład: NSPB.21.12.4.5.10 

Zasady głosowania sms-ami (do 8 marca 2020 r. do godZ. 23.59)

Kapituła plebiscytu

Przewodniczący Kapituły Henryk Kozik (Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie), Jacek Adamski (Wicestarosta 
Brzozowski), Leszek Gierlach (Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), Bronisław Przyczy-
nek (PZ LZS w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie), Marek Szerszeń (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 

POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO
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regulamin XX plebiscytu na najpopularniejsZego sportowca powiatu brZoZowsKiego w 2019 roKu

1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego z 25 nominowanych kandydatur.
2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie zespoły, działające na terenie 

powiatu brzozowskiego, bądź pochodzą z terenu powiatu.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej” i za pomocą 

sms-ów.
4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2019 roku, spośród których wybieramy najpopularniejszych.
5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują następujące pkt.: 1. miejsce - 5 pkt., 2. - 4 pkt.,  

3. -3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres redakcji Brzozowskiej Gazety Powiatowej, 36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 lub na 

adres Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 z dopiskiem „Plebiscyt Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowanych, a także nominuje najlepszych w kategoriach: 

trener roku, trener - wychowawca młodzieży, drużyna roku, zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokole-
nia, zasłużony piłkarz, odkrycie roku, talent roku, pasjonat sportu.

10. Sportowcy, którzy po podliczeniu wszystkich punktów (zarówno z kuponów, jak i głosowania sms-owego) zajmą pierwsze  
5 miejsc, zostaną uhonorowani pucharami, a wszyscy dyplomami i statuetkami. W miarę posiadanych środków organiza-
torzy przekażą nagrody rzeczowe.

11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych przez kapitułę otrzyma puchary i dyplomy. Statuet-
ki otrzymają także nominowani w poszczególnych kategoriach: trener roku, trener - wychowawca młodzieży, drużyna roku, 
zespół młodzieżowy roku, zasłużony trener starszego pokolenia, zasłużony piłkarz, odkrycie roku, talent roku, pasjonat 
sportu.

12. Gala XX plebiscytu przewidziane jest w marcu 2020 roku. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji Regulaminu na Najpopularniejszego Sportowca Po-

wiatu Brzozowskiego.



NOMINOWANI SPORTOWCY:

1. KrZysZtof bieda (LKS Golcowa/LKS Iskra Przysietnica, piłka nożna) - wychowanek LKS „Iskra” Przysiet-
nica. Od wielu lat czołowy, bramkostrzelny napastnik. W roku 2019 w rundzie wiosennej reprezentował barwy LKS 
Golcowa, w którym strzelił 17 bramek. W rundzie jesiennej wrócił do klubu z Przysietnicy, gdzie strzelił 12 bramek, 
będąc najlepszym strzelcem drużyny oraz czołowym strzelcem krośnieńskiej klasy okręgowej. Jego trenerem jest obec-
nie Sławomir Skwarcan.

2. miKołaj chałubińsKi (BSK Brzozów/Niedźwiadki Hensfort Przemyśl, koszykówka) - utalentowany, młody ko-
szykarz, wychowanek Brzozowskiego Stowarzyszenia Koszykówki. W roku 2019 dzięki dobrym występom przeszedł do 
młodzieżowej drużyny Niedźwiadków z Przemyśla. Wraz z drużyną zajął V miejsce w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi oraz  
X miejsce w rozgrywkach Podkarpacko-Lubelskiej Ligi Kadeta U-16. W sezonie 2018/2019 w 11 rozegranych meczach 
ligowych rzucił 75 pkt. ze średnią na mecz 6,82 pkt. Został objęty ogólnopolskim programem monitorowania zawodni-
ków prowadzonych przez FIBA. Trener – Jarosław Władyka i Daniel Puchalski.

3. filip dereń (KTS GOSiR Krościenko Wyżne, tenis stołowy) - grając w IV ligowej drużynie z Krościenka Wyżne-
go potwierdził w minionym roku przynależność do krajowej czołówki. Jego sukcesy to: I miejsce - XX Międzynarodowa 
Olimpiada Tenisa Stołowego w Łańcucie, I miejsce – Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Siemacha” w Krakowie,  
II miejsce – Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów w Nowej Sarzynie – gra mieszana, III miejsce – Turniej o Puchar Bur-
mistrza Świdnika (Słowacja), IX miejsce – Mistrzostwa Polski Kadetów w Krakowie. Ponadto w roku 2019 awansował 
do I, II i III Grand Prix Polski Kadetów. Obecnie zajmuje XVIII miejsce w ogólnopolskim rankingu w tej kategorii 
wiekowej. Jego trenerem jest Piotr Tomoń.

4. oliwia fejdasZ (KS Swim2win Krosno, pływanie) - swoją przygodę zaczęła kilka lat temu w pływackiej sekcji 
„Wodniak” w Brzozowie. Specjalistka w stylu motylkowym. W popularnym „delfinie” dzięki ogromnej pracy i talen-
towi w roku ubiegłym zdobyła I miejsca w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej na dystansie 50 m oraz 
Letnich Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego na dystansie 100 m w Dębicy. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Olsztynie zajęła VIII miejsce w finale A na dystansie 50 m oraz IV miejsce w finale B na dwukrotnie dłuż-
szym dystansie. Trener – Piotr Haręzga.

5. dawid futyma (UKS SP Nr 1 Brzozów, szachy) - od początku związany z brzozowskim klubem szachowym.  
Z wielu tegorocznych sukcesów należy wymienić: III miejsce – Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Ka-
towicach, I miejsce – Eliminacje Wojewódzkie MP Juniorów do lat 9 w Bystrem, I miejsce – Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w Krośnie w szachach szybkich, III miejsce – Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski  
w szachach szybkich, I miejsce – Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w III lidze podkarpackiej i awans do II ligi. 
Oprócz wszystkich swoich sukcesów Dawid wielokrotnie uczestniczył w turniejach w kategorii „open”, gdzie doskona-
lił umiejętności i podnosił swój ranking. Trener – Daniel Kopczyk. 

6. norbert huber (Cerrad Czarni Radom/PGE Skra Bełchatów, siatkówka) - pochodzący z Hum-
nisk siatkarz przebojem wdarł się do pierwszej reprezentacji Polski seniorów, z którą jako podstawowy za-
wodnik zdobył brązowy medal Ligi Narodów w Chicago i srebrny medal Pucharu Świata w Japonii. Dobra gra 
w klubie z Radomia zaowocowała transferem do PGE Skry Bełchatów, z którą na koniec 2019 roku zajmuje  
III miejsce w Plus Lidze. Jego trenerami są Mieszko Gogol (klub) i Vital Heynen (reprezentacja). 

7. jan jagodZińsKi (UKS SP Nr 1 Brzozów, szachy) - 8-letni szachista, podopieczny Kazimierza Kozubala z nie-
małymi sukcesami zamknął poprzedni rok. Spośród jego licznych osiągnięć należy z pewnością wymienić: II miejsce 
– Mistrzostwa Rzeszowa, I miejsce – Turnieje o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Brzozowskiego, 
I miejsce – Powiatowe Igrzyska Dzieci, III miejsce – Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci wraz z drużyną SP Nr 1 w Brzo-
zowie.

8. jarosław Klamut (STS Suparom Szydłowiec, tenis stołowy) - zwycięzca ostatniego XIX Plebiscytu na Naj-
popularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego sukcesy odnosił również w 2019 roku. Wygrał m.in. turniej ITTF 
World Tour Estonia Open w Tallinie, czy turniej o Puchar Dyrektora MOSIR Mokotów oraz zawody o Puchar Odzyska-
nia Niepodległości w Warszawie. W turnieju amatorów USA OPEN w Los Angeles dotarł do ćwierćfinału. Jego trenerem 
jest Marc Brouman.

9. gabriel KobylaK (Legia Warszawa, piłka nożna) - podstawowy zawodnik występujący w III-ligowych re-
zerwach stołecznej drużyny, która po rundzie jesiennej sezonu 2019/2010 plasuje się w czołówce ligowej tabeli. Gra 
na pozycji bramkarza, dysponując wrodzonym refleksem. Jako 17-latek występuje też w Centralnej Lidze Juniorów.  
W minionym roku podpisał pierwszy zawodowy kontrakt. Trener – Marek Saganowski.



10. Dominik korab (ULKS Grabowianka Grabówka, piłka nożna) - czołowy zawodnik Podkarpacia z rocznika 2007. 
Kapitan drużyny młodzików Grabowianki, motor napędowy drużyny, a zarazem najlepszy jej strzelec. Z powodzeniem 
występuje również w drużynie juniorów młodszych. Jest zawodnikiem Akademii Młodych Orłów w Krośnie. Trener – Ja-
cek Adamski.

11. AnnA KrzysztyńsKA (Mechanizator Ustrzyki Dolne, szachy) – 18-letnia szachistka od wielu lat odnosi suk-
cesy podczas licznych turniejów. W roku 2019 zajęła m.in.: II miejsce – Mistrzostwa Europy Amatorów w szachach 
klasycznych (Rodos), I miejsce - szachownica Kobieta w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych 
– III liga podkarpacka (Lubenia – Kolbuszowa), I miejsce - Bajramski Brzopotezmi Turnir w szachach błyskawicznych 
(Dubrownik).

12. MAriA KrzysztyńsKA (Mechanizator Ustrzyki Dolne, szachy) - młodsza z sióstr rozwija swe szachowe umie-
jętności pod okiem taty Waldemara. Spośród najbardziej udanych startów w 2019 roku należy wymienić: I miejsce - Baj-
ramski Brzopotezmi Turnir w szachach błyskawicznych (Dubrownik), III miejsce w kategorii dziewcząt do lat 12 w VII 
Turnieju Szachowym Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w szachach szybkich (Katowice), III miejsce – Finał Wojewódzki 
Igrzysk Dzieci wraz z drużyną SP Nr 1 w Brzozowie, II miejsce – Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy „O Złotą Wie-
żę”, VII miejsce w kategorii dziewcząt do lat 13 w Mistrzostwach Makroregionu Małopolska – Podkarpacie w szachach 
klasycznych (Bystre).

13. Dominik kulon (Karpaty Krosno, piłka nożna) - przygodę z piłką zaczął w roku 2010 w klubie z Grabówki. Póź-
niej jako zawodnik Akademii Młodych Orłów w Krośnie otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski U-16. W li-
stopadzie ubiegłego roku był na konsultacjach kadry U-17 w Siedlcach. W rundzie jesiennej bieżącego sezonu występował 
ze swoją drużyną w Centralnej Lidze Juniorów U-17 będąc z 12 bramkami na koncie królem strzelców tych rozgrywek. 
Dzięki jego znakomitej dyspozycji zespół po pierwszej rundzie rozgrywek uplasował się na wysokim 4 miejscu. Oprócz 
tego Dominik jest w kadrze drużyny seniorów występującej w IV lidze. Trenerzy – Lech Czaja i Dariusz Liana.

14. Gabriel lusiusz (Ekoball Stal Sanok) - wychowanek LKS Iskra Przysietnica. Jest najmłodszym z 3-osobowego 
braterskiego klanu Lusiuszów. Grając na pozycji prawego obrońcy lub pomocnika cechuje się walecznością i nieustępliwo-
ścią oraz niezłą techniką użytkową. Jego drużyna prowadzona przez Mateusza Ostrowskiego po pierwszej rundzie sezonu 
2019/2020 zajmuje VIII miejsce w IV-ligowej tabeli grupy podkarpackiej. 

15. mateusz lusiusz (Avia Świdnik, piłka nożna) - do klubu ze Świdnika trafił dzięki udanym występom w IV –li-
gowym Izolatorze Boguchwała. O ile w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 był podstawowym zawodnikiem III-ligowej 
ekipy ze Świdnika, to jesienią 2019 roku ciężej było mu się przebić do kadry. Gra na pozycji lewego obrońcy. Trener – 
Łukasz Mierzejewski.

16. sylwester lusiusz (Cracovia Kraków, piłka nożna) - środkowy pomocnik drużyny z Krakowa, która po pierw-
szej części sezonu jest wiceliderem ekstraklasy. W barwach biało-czerwonych pasiaków rozegrał 14 meczów, ponadto 
powoływany był do reprezentacji Polski U-20 (2 mecze) i U-21 (2 mecze). Jako junior starszy zdobył ze swoją drużyną 
Wicemistrzostwo Polski występując w Centralnej Lidze Juniorów. Trenerem klubowym jest Michał Probierz, natomiast 
trenerami reprezentacyjnymi są: Czesław Michniewicz i Jacek Magiera.

17. milena owsiana (UKS SP Nr 1 Brzozów, szachy) – podopieczna trenera Kazimierza Kozubala w roku 2019 
zajęła VI miejsce w eliminacjach międzywojewódzkich juniorów Podkarpacie – Małopolska uzyskując tym samym bezpo-
średni awans do tegorocznych Mistrzostw Polski. W tak młodym wieku zwyciężyła już w Wakacyjnym Turnieju Szacho-
wym w Brzozowie. Podczas turnieju klasyfikacyjnego w Brzozowie w czerwcu ubiegłego roku zajęła II miejsce. Uczest-
niczka Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Podkarpacie – Małopolska w Lubeni, Mistrzostw Województwa 
Podkarpackiego w Krośnie czy Mistrzostw Polski Młodzików w szachach szybkich w Rzeszowie.  

18. Hubert Piotrowski (BKS Brzozów/KU AZS Politechnika Rzeszowska, koszykówka) - wychowanek Brzozow-
skiego Stowarzyszenia Koszykówki w roku 2019 karierę kontynuuje w uczelnianym klubie w Rzeszowie. Wraz ze swoja 
drużyną zajął V miejsce w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Koszykówki U-16 oraz X miejsce w rozgrywkach Podkarpac-
ko – Lubelskiej Ligi Kadetów U-16. Był najlepiej punktującym ligi zdobywając średnio 24,6 pkt. na mecz. Został objęty 
ogólnopolskim programem monitorowania zawodników prowadzonym przez FIBA. Jego trenerzy to: Jarosław Władyka, 
Łukasz Lewkowicz oraz Grzegorz Wiśniewski (kadra Podkarpacia U-18).



19. BArtłoMiej rAKoczy (ULKS Grabowianka Grabówka, piłka nożna) - swoją piłkarską karierę zaczynał  
w ULKS Orły Jabłonka. W klubie z Grabówki jest wyróżniającym się zawodnikiem, będąc jednocześnie jednym z najlepszych  
w krośnieńskiej klasie „A”. Zawodnik obdarzony bardzo mocnym strzałem, jako obrońca wprowadza w poczynania obron-
ne zespołu spokój i opanowanie. Mimo zadań defensywnych często włącza się w akcje ofensywne budząc podziw i uznanie 
zarówno kibiców jak i przeciwników. Trenerzy – Grzegorz Pastuszak i Jacek Adamski. 

20. oliwia ryba (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - młoda łuczniczka jest dużą nadzieją klubu z Humnisk. Jej 
najlepsze wyniki w roku 2019 to: III miejsce – XIX Puchar Burmistrza Brzozowa, III miejsce – VI Halowe Mistrzostwa 
Podkarpacia w Humniskach, IV miejsce – Mistrzostwa Podkarpacia w Makowisku, XIV miejsce – Mistrzostwa Polski Mło-
dzików w Głuchołazach, V miejsce – I i II Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Przysietnicy i Krośnie. Jej trenerem 
jest Jacek Ryba.

21. szczepAn szMyd (Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok/Stal Rzeszów, boks) - spośród największych dokonań 
2019 roku utalentowanego boksera pochodzącego z Brzozowa należałoby odnotować: III miejsce – Mistrzostwa Polski  
w Koninie, II miejsce – Puchar Polski w Poznaniu, I miejsce – Międzynarodowy Turniej Lubelszczyzny w Lublinie, I miej-
sce – Międzynarodowa Gala Boksu w Mielcu, I miejsce – Gala Boksu w Świlczy, I miejsce – Międzynarodowy Grand Prix 
Małopolski w Gródku nad Dunajcem, I miejsce – XXXIX Międzynarodowy Turniej Bokserski „Złote Rękawice Wisły”  
w Krakowie. Trenerzy: Marian Basiak, Krzysztof Przepióra oraz Bartosz Bocak.

22. pAweł szpiech (LKS Izdebki/MKS Arłamów Ustrzyki Dolne, piłka nożna) - jeden z najlepszych zawodni-
ków powiatu grający na pozycji bramkarza. W swojej karierze reprezentował m.in. barwy IV-ligowego Przełomu Besko.  
W roku 2019 w pierwszym półroczu jako grający trener reprezentował LKS Izdebki i był wyróżniającym się zawodnikiem 
tego klubu. Jego dobra postawa zaowocowała przejściem do mającego duże aspiracje klubu z Ustrzyk Dolnych. Zespół  
z Bieszczadów w krośnieńskiej okręgówce przegrał jesienią tylko dwa spotkania, co z 33 pkt. na koncie daje mu aktualnie 
fotel wicelidera z dużymi szansami na walkę o awans do wyższej kla-
sy. Obecny trener Pawła to Grzegorz Tkacz.

23. pAtryK woś (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - podopiecz-
ny Jacka Ryby w roku 2019 zdobył m.in.: III miejsce – XIX Puchar 
Burmistrza Brzozowa, III miejsce – VI Halowe Mistrzostwa Podkar-
pacia w Humniskach, II miejsce – II Runda Pucharu Okręgu Rzeszow-
skiego w Krośnie, IV miejsce – Mistrzostwa Podkarpacia w Makowi-
sku, IV miejsce – I Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Przysietnicy,  
IV miejsce – Memoriał A. Gromskiego i K. Wiśniowskiej w Rzeszowie,  
V miejsce – Memoriał Z. Jaracza w Jedliczu.   

24. norbert zDziarski (LKS Brzozovia MOSiR Brzozów, piłka noż-
na) - 16-latek jest piłkarzem grającym w juniorach młodszych. Jako środkowy 
obrońca radził sobie znakomicie, grając mądrą i skuteczną piłkę. Szczególne za-
grożenie dla przeciwników stwarza po stałych fragmentach gry. Jest kapitanem 
drużyny i zdobył aż 9 bramek. W roku 2019 najpierw z zespołem awansował do 
I ligi podkarpackiej - grupa C, a następnie po wyśmienitej postawie w rundzie 
jesiennej jego drużyna zanotowała kolejny awans – do grupy B. Jego trenerem 
jest Mateusz Bober.  

25. FrAnciszeK ŹreBiec (STS UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok, hokej) 
- uznany za najlepszego bramkarza Mistrzostw Polski Żaka Starszego U-14  
w hokeju na lodzie w katowickim Janowie. Wraz ze swoją drużyną zajął dru-
gie miejsce uzyskując tym samym tytuł Wicemistrza Polski. W lipcu 2019 
r. po obozie hokejowym w Toruniu i testach TRY-OUT dostał powołanie 
do drużyny MH Automatyka Ziętara Eagles, z którą w kwietniu 2020 bę-
dzie uczestniczył w turnieju TRUE RYGA CUP na Łotwie. Na co dzień 
hokeista z Niebocka rozgrywa mecze w PZHL w grupie młodzika. 
Uczestniczy też w rozgrywkach Karpackiej Młodzieżowej Ligi Hokeja 
Carpathian Junior Hockey League (CJHL). Jego trenerzy to: Michał 
Radwański, Mateusz Skrabalak i Tomasz Lisowski.

Sylwetki sportowców opracował Marek Szerszeń


