
SPORTOWIEC ROKU 

1. Klaudia Pieprzak, sms o treści S01  

kategoria- sumo LUKS Syrena Gnojnica 

- mistrzyni Polski, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Europy U 21 i U 23 w roku 2017. 

Dwukrotna mistrzyni Europy w latach 2015 i 2016. 

2. Magdalena Macios, sms o treści S02  

kategoria- sumo LUKS Lubzina 

- mistrzyni Polski, brązowa medalistka Word Games. Najlepsza sumitką Polski w 2017 r. 

3. Paweł Pieprzak, sms o treści S03   

kategoria- sumo LUKS Syrena Gnojnica 

- mistrz Polski , srebrny medalista Mistrzostw Europy 2017. Multimedalista starego 

kontynentu, zdobywca 9 medali. 

4. Patryk Polek,   sms o treści S04             

kategoria- siatkówka PZL Sędziszów 

- kapitan drużyny PZL Sędziszów. Wieloletni zawodnik drużyn siatkarskich w Sędziszowie. 

Współautor ich sukcesów. 

5. Łukasz Różański, sms o treści S05  

kategoria- boks                niezrzeszony 

– bokser zawodowy, w 2017 roku zwyciężył we wszystkich walkach na zawodowym ringu. 

6. Magdalena Pasko, sms o treści S06   

kategoria- podnoszenie ciężarów MLKS „Lechia” Sędziszów Młp. 

- zawodniczka Lechii Sędziszów w podnoszeniu ciężarów. Brązowa medalistka Mistrzostw 

Polski w kategorii +90. 

7. Tomasz Cynarski, sms o treści S07   

kategoria- piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 

- obecnie zawodnik drużyny seniorów LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim. Wychowanek 

klubu. W tej chwili pełni funkcję kapitana w pierwszej drużynie, zawodnik obdarzony bardzo 

dobrymi umiejętnościami technicznymi i mądrością gry.  Prawdziwy przywódca na boisku 

oraz w szatni.   

8. Andrii Khoptovyi, sms o treści S08  

kategoria- piłka nożna „Olchovia” Olchowa 

           - piłkarz „Olchovi’ Olchowa od 3 lat. Strzelił kilkanaście bramek dla klubu. Z jego udziałem          

zespół wszedł do ligi okręgowej w 2017 roku. 

9. Paweł Chełpa,    sms o treści S09           

 kategoria- piłka nożna, „Kaskada” Kamionka 

- od kilku lat "motor" napędowy Kaskady w akcjach ofensywnych. Posiada umiejętności gry 

zespołowej, jak również nie boi się indywidualnych dryblingów. Jest zawodnikiem tego typu 

"który włoży głowę tam, gdzie inni baliby się włożyć nogę" 

10. Sebastian Bielański, sms o treści S10  

kategoria- zapasy UKS Skrzyszów 

- Puchar Polski Kadetów - Janów Lubelski - III miejsce 

Ogólnopolski Turniej im. Wł Ruska - Myślenice - II miejsce 

Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów - Kostrzyn nad Odrą - V miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Drzonków - V miejsce 

Puchar Polski Kadetów - Radom - V miejsce 

Międzynarodowy Turniej im. Wł. Bajorka - Kraków - II miejsce 



 

ZESPÓŁ ROKU 
 

1. LUKS Syrena Gnojnica  sms o treści Z01 

             Dyscyplina: sumo 

- LUKS Syrena Gnojnica działa od 1994 roku, natomiast sekcja sumo od 2000 roku.  

W międzynarodowych zawodach zawodnicy Syreny Gnojnica zdobyli 49 medali Mistrzostw Europy 

oraz jeden medal Mistrzostw Świata. W 2017 roku zespół w Mistrzostwach Europy zdobył 2 złote 

medale, 3 srebrne oraz 4 brązowe. LUKS Syrena Gnojnica jest także aktualnym klubowym Mistrzem 

Polski w sekcji kobiet za 2016 rok i prawdopodobnie obroni tytuł także w 2017 roku.    

2. LUKS Lubzina  sms o treści Z02 

Dyscyplina: sumo 

- LUKS Lubzina działa od 1995 roku, natomiast sekcja sumo od 2008 roku i należy do 

najlepszych w Polsce w tej dyscyplinie sportowej. W ciągu ostatniego 2017 roku klub 

ponownie uzyskał wiele sukcesów: 

- zdobył 9 medali Mistrzostw Europy oraz 20 medali Mistrzostw Polski w różnych grupach 

wiekowych 

- w systemie sportu młodzieżowego LUKS Lubzina zdobył 84 pkt zajmując 1 miejsce  

w Powiecie   

Indywidualne wyróżnienia i rekordy:  

- Medal Światowych Igrzysk Sportowych ,,The World Games” Wrocław do 65 kg – 

Magdalena Macios 3 miejsce (najlepszy wynik w historii sportu w naszym powiecie) 

3.  „Błękitni” Ropczyce sms o treści Z03  

              Dyscyplina: siatkówka seniorzy 

- Prezesem klubu jest Krzysztof Waszczuk, aktualnie klub gra w II lidze grupy VI. 

4. KS „Marba” Sędziszów Młp. sms o treści Z04 

Dyscyplina: siatkówka 

- II ligowy żeński klub siatkarski. Od dwóch sezonów skutecznie walczy na II ligowych 

parkietach siatkarskich. - KS ,,Marba” powstała w 2013 roku, jest jedynym klubem w 

powiecie ropczycko-sędziszowskim, który posiada żeńską sekcję siatkówki seniorskiej, a w tym 

roku także juniorskiej. W 2015 roku klub w Starogardzie Szczecińskim odniósł spory sukces bo 

awansował do II ligi i aktualnie do dzisiaj rozgrywa swoje mecze na tym szczeblu rozgrywek.     

5. Lechia Sędziszów Młp.  sms o treści Z05 

             Dyscyplina: piłka nożna 

             - klub prowadzący sekcję piłkarską dla wszystkich grup wiekowych oraz utytuowaną sekcję 

podnoszenia ciężarów. 

6. LKS Pogórze Wielopole - drużyna juniorów starszych LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim 

sms o treści Z06 

             Dyscyplina: piłka nożna 

- w obecnych rozgrywkach w klasie okręgowej juniorów starszych prowadzonych przez Podokręg Piłki 

Nożnej w Dębicy zajmuje 3 miejsce. Chłopcy trenujący w tej drużynie są bardzo zaangażowani  

i zdyscyplinowani. Są wspaniałą wizytówką gminy Wielopole Skrzyńskie. 

7. LKS Olchovia Olchowa sms o treści Z07  

            Dyscyplina: piłka nożna 

- klub założony w 2007 roku, stopniowo awansował do wyższych klas. W 2017 roku awansował do ligi 

okręgowej. Rundę jesienną ukończył na 9 miejscu. 

8. UKS Wielopole sms o treści Z08  



Dyscyplina: siatkówka 

9.  „Kaskada” Kamionka sms o treści Z09 

              Dyscyplina: piłka nożna 

- drużyna,  która w sezonie 2016/2017 zajęła drugie miejsce w tabeli co umożliwiło walkę w barażach 

o ligę okręgową. Po zaciętych i pełnych  dramaturgii pojedynkach z LKSem Głowaczowa i końcowym 

sukcesie reprezentują  Gminę Ostrów na boiskach ligi okręgowej. Na półmetku rundy z dorobkiem 19 

punktów plasują się w środku tabeli. Kaskada Ostrów Kamionka to dwie drużyny seniorskie i trzy 

drużyny młodzieżowe występujące w rozgrywkach piłkarskich. 

10. UKS Skrzyszów sms o treści Z10 

             Dyscyplina: zapasy 

- Sekcja zapaśnicza istnieje od 2009 roku, treningi prowadzone są w Skrzyszowie i Woli Ocieckiej  

w szkołach podstawowych. 

 

TALENT ROKU 
 

1. Patrycja Jezuwid sms o treści  T01 

kategoria- sumo LUKS Syrena Gnojnica 

- mistrzyni Polski, dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Europy kadetek i juniorek w roku 2017. 

Mistrzyni Europy w latach 2014 i 2016. 

2. Hubert Dęborowski sms o treści T02 

kategoria- sumo LUKS Lubzina 

- trzykrotny z rzędu złoty medalista Mistrzostw Europy (w tej dyscyplinie w Polsce jeszcze nikomu nie 

udało się osiągnąć takiego wyniku) - mistrz Polski, mistrz Europy juniorów w roku 2017. Mistrz 

Europy kadetów w roku 2016. 

3. Aleksandra Darłak sms o treści T03 

kategoria- sumo LUKS Syrena Gnojnica 

- wicemistrzyni Polski, brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorek w roku 2017. Mistrzyni 

Europy młodziczek w roku 2014 i wicemistrzyni Europy kadetek w roku 2016. 

4. Dariusz Januś sms o treści T04  

kategoria- podnoszenie ciężarów MLKS „Lechia” Sędziszów Młp. 

- zawodnik Lechii Sędziszów. Srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów do lat dwudziestu  

w podnoszeniu ciężarów. 

5. Karol Klamut sms o treści T05 

kategoria- piłka nożna MLKS „Lechia” Sędziszów Młp. 

- zawodnik MLKS ,,Lechia” Sędziszów, urodzony w 2009 roku, król strzelców turnieju Deichmann 

Cup, gdzie odebrał statuetkę za ponad 50 bramek. 

6. Konrad Wymysłowski  sms o treści T06 

kategoria- piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 

- obecnie bramkarz drużyny juniorów starszych LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim. Z roku na rok 

regularnie podnosi swoje umiejętności bramkarskie co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

7. Kasper Lisak sms o treści T07 

kategoria- piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 

- podstawowy zawodnik drużyny juniorów starszych LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim.  

Systematyczny i zaangażowany podczas zajęć treningowych oraz meczy piłkarskich. W obecnym 2017  

roku zaliczył kilka udanych spotkań w drużynie seniorów.   

8. Franciszek Pazdan sms o treści  T08 

kategoria- piłka nożna Olimpia Nockowa 



– młody zawodnik „Olimpii” Nockowa, zespół pokłada w nim nadzieje na przyszłość.  

9. Andrzej Bielański sms o treści  T09 

kategoria- zapasy UKS Skrzyszów 

- Ogólnopolski Turniej im. Wł Ruska - Myślenice - III miejsce 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Piotrków Trybunalski - III miejsce 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny - Rzeszów - V miejsce 

Międzynarodowy Turniej im. Wł Bajorka - Kraków - V miejsce 

Mistrzostwa Polski Młodzików - Racibórz - III miejsce  

 

 

TRENER ROKU 
 

1. Andrzej Jedynak sms o treści TR01  

kategoria- sumo LUKS Lubzina 

- trener kadry narodowej młodzików kadetów i juniorów. Złoty medal Drużynowych Mistrzostw 

Europy juniorów. 

2. Łukasz Chmura sms o treści TR02  

kategoria- piłka nożna Soccer Ropczyce 

- Od kilku lat trener młodzieżowej drużyny piłkarskiej Soccer Ropczyce 2007– jednej z najlepszych 

drużyn w województwie podkarpackim w swojej kategorii wiekowej. Soccer 2007 brał udział i odnosił 

sukcesy w turniejach krajowych i zagranicznych. 

Z powodzeniem rywalizował z największymi europejskimi i polskimi zespołami takimi jak: Schalke 04 

Gelsenkirchen, Sparta Praga, OB Odense, VFB Stuttgart, SC Freiburg, SV Darmstadt, Racing 

Strasbourg, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Korona Kielce, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Sandecja 

Nowy Sącz, Termalica Nieciecza, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Cracovia. 

W 2017 roku Soccer Ropczyce: 

- wygrał Turniej eliminacyjny oraz wziął udział w Turnieju Finałowym Klubowych Mistrzostw Polski 

rocznika 2007, który odbył się na stadionie Legii w Warszawie, 

- zajął I miejsce w ogólnopolskim Turnieju Młodzik Summer Cup w Radomiu, gdzie okazał się 

najlepszy spośród 16 drużyn z całej Polski, 

 - wziął udział oraz awansował do Grupy Złotej międzynarodowego turnieju KIDS CUP w  

Stuttgarcie. 

Łukasz Chmura posiada dyplom oraz aktualną licencję Trenera UEFA A. Zarówno on, jak i jego 

zawodnicy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. W swojej pracy trenerskiej kieruje się zasadą, że 

nie ma rzeczy niemożliwych. 

3. Mateusz Błachowicz sms o treści TR03  

kategoria- podnoszenie ciężarów MLKS „Lechia” Sędziszów Młp. 

- działacz sportowy, wieloletni trener sekcji podnoszenia ciężarów Lechii Sędziszów. Wychował wiele 

pokoleń utytuowanych sportowców 

4. Magdalena Mokrzycka sms o treści TR04  

kategoria- siatkówka KS „Marba” Sędziszów Młp. 

- trenerka i zawodniczka, autorka sukcesów drużyny siatkarskiej KS Marba 

5. Robert Stefański sms o treści TR05  

kategoria- szachy Skoczek Sędziszów 

- założyciel, prezes i trener Towarzystwa Szachowego "Skoczek" w Sędziszowie Młp. 

6. Rafał Twardowski sms o treści TR06   

kategoria- piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 



- już od trzech lat pełni funkcje trenera drużyny seniorów LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim 

występującej w klasie „A”.   Przez ten okres czasu, pracę jaką wykonał trenując drużynę seniorów 

sprawiła, że pierwsza drużyna utrzymuję się wciąż w górnych rejonach tabeli A klasy. 

7. Aleksander Sidorczuk sms o treści TR07 

kategoria- piłka nożna Olchovia Olchowa 

- od 7 lat trener i działacz klubu „Olchovi” Olchowa. W 2017 wprowadził zespół do ligi 

okręgowej (5 liga). Mocno zaangażowany w klub i obiekt sportowy w Olchowej.   

8. Krzysztof Rogowski sms o treści TR08  

kategoria- piłka nożna Kaskada Kamionka 

- od kliku lat trener drużyn młodzieżowych Kaskady. Dzięki jego zaangażowaniu i podejściu każda z 

prowadzonych drużyn bardzo szybko czyniła duże postępy i odnosiła sukcesy. W tym roku po raz 

pierwszy w historii "pod jego okiem" drużyna Kaskady wystąpiła w silnie obsadzonym turnieju Mini 

mistrzostw Deichamnn. Od tego roku również szkoleniowiec drugiej seniorskiej drużyny, w której 

musiał połączyć "rutynę z młodością". 

9. Dariusz Łukaszewski sms o treści TR09  

kategoria- zapasy UKS Skrzyszów 

- zawodnik, a następnie trener KS Wisłoka Dębica. Od 2013 roku trener UKS Orzeł 

Skrzyszów. W 2014 roku utworzył sekcje w zapasach kobiet do której obecnie należy  

11 zawodniczek. Pod jego opieką zawodnicy UKS Orzeł Skrzyszów zdobywają czołowe 

miejsca w zawodach rangi ogólnopolskiej. 

Trener, zdobywca historycznego pierwszego medalu Mistrzostw Polski. 

 

 

DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU 

 

1. Zbigniew Maciołek sms o treści D01  

kategoria-sumo   Syrena Gnojnica 

- od 23 lat wspiera działalność LUKS „Syrena” Gnojnica. 

2. Bogusław Pacanowski sms o treści D02  

kategoria-piłka nożna Soccer Ropczyce 

- Założyciel i prezes Szkółki Piłkarskiej Soccer Ropczyce, w której regularnie trenuje blisko 

200 dzieci w wieku 4-13 lat. Oprócz prac związanych z prowadzeniem i zarządzaniem 

Szkółką prowadzi zajęcia z rocznikiem 2009 i trampkarzami Błękitnych Ropczyce. Posiada 

licencję trenerską UEFA A. 

3. Marek Bączkowski sms o treści D03 

kategoria-piłka nożna Płomień Zagorzyce 

- wieloletni działacz sportowy, Prezes Klubu Płomień Zagorzyce 

4. Andrzej Szczypek sms o treści D04 

kategoria-siatkówka KS „Marba” Sędziszów Młp. 

- działacz sportowy, Prezes KS Marba, organizator zawodów sportowych 

5. Adam Kopala sms o treści D05 

kategoria-piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 

- wzorowy mąż, ojciec dwóch córek, kibic, sympatyk piłki nożnej od dwóch lat pełni funkcję 

prezesa LKS „Pogórze” w Wielopolu Skrzyńskim. Bardzo zaangażowany w działalność klubu, 

niejednokrotnie poświęca swój czas oraz środki finansowe, by klub działał prawidłowo. 

6. Dominik Siuśko sms o treści D06 

kategoria-piłka nożna LKS Pogórze Wielopole 



- obecnie pełni funkcję skarbnika w Zarządzie LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim. 

Prywatnie właściciel firmy TRANS – POL w Wielopolu Skrzyńskim.  We wcześniejszych 

latach zawodnik drużyny juniorów oraz seniorów. Od wielu lat zaangażowany w działalność 

klubu. 

7. Krzysztof Fąfara sms o treści D07 

kategoria-piłka nożna KS Bystrzyca 

- w 2017 roku założył KS Bystrzyca, wcześniej zawodnik „Olchovi” Olchowa. 

8. Grzegorz Drozd - nauczyciel wychowania fizycznego sms o treści D08 

- wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Iwierzycach, mocno 

zaangażowany w sport. Jego wychowankowie po wyjściu z gimnazjum aktywnie uczestniczą  

w życiu sportowym w różnych dyscyplinach. 

9. Jerzy Ostafin sms o treści D09 

kategoria-piłka nożna Kaskada Kamionka 

- od zawsze związany z Kaskadą. Przez ostatnie kilka lat sumiennie wywiązuje się z funkcji 

kierownika drużyny. Człowiek który "da się pokroić za Kaskadę". 

10. Kamil Turczyn sms o treści D10  

kategoria-piłka nożna Victoria Ocieka 

- Mieszkaniec Ocieki, członek zarządu, kierownik drużyny KS Victoria Ocieka, został 

nominowany, ponieważ oprócz kierowania zespołem podczas zawodów bardzo dużo 

prywatnego czasu poświęca na działalność związaną z KS Victoria, utrzymanie obiektu, 

wyjazdy na spotkania organizacyjne. 

 

 

 

MECENAS SPORTU 

1. Adam Sikorski - Prezes PZL Sędziszów sms o treści M01 

-  prezes Zarządu PZL Sędziszów S.A., wspiera inicjatywy sportowe i działalność klubów na 

terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski 

2. Łukasz Tęczar  - Agrol-Bud sms o treści M02 

- właściciel firmy AGROL – BUD TĘCZAR SP. z o.o. w Wielopolu Skrzyńskim. We 

wcześniejszych latach zawodnik drużyn młodzieżowych klubu z Wielopola 

Skrzyńskiego . Od kilku lat wspiera finansowo działalność klubu, doposażając nasze 

drużyny w dresy i stroje sportowe. 

3. Rober Dłużeń - sms o treści M03 

- Wieloletni zawodnik Kaskady a w chwili obecnej członek zarządu. Od wielu lat 

wspomagający finansowo drużyny młodzieżowe w zakresie zakupu sprzętu i innych 

kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Właściciel firmy EXPRESS Transport 

Robert Dłużeń. 

4. Łukasz Skowroński - sms o treści M04 
- Właściciel firmy EXPERT-TRANS, V-ce prezes i sponsor  KS Victoria Ocieka.  

Został nominowany ponieważ sam wychodzi z inicjatywą pomocy bez względu na okoliczności, dzięki 

jego wsparciu jest możliwy kosztowny wyjazd na coroczny turniej halowy do Słupska 
 

 


