
Plebiscyt sportowy Nowej Gazety Lokalnej 

 

Ostatniego dnia marca nastąpiło podsumowanie plebiscytu sportowego „Nowej Gazety 

Lokalnej”. Podczas uroczystej gali w restauracji „Athena” uhonorowano najpopularniejszych 

sportowców, trenerów i kluby miasta i powiatu za 2015 rok. 

 

Podczas czternastej edycji plebiscytu czytelnicy oddali blisko 2500 głosów za pomocą 

esemesów. Do redakcji dotarło też ponad 3000 kuponów drukowanych w gazecie.  

Jak co roku zostały uhonorowane trzy kluby, a także pięciu trenerów i dziesięciu 

sportowców. 

- Od lat reguły plebiscytu są niezmienne i to czytelnicy wybierają swoich ulubieńców – mówił 

Grzegorz Łabaj, redaktor naczelny „Nowej Gazety lokalnej”. - Nie zawsze trzeba być mistrzem 

świata, by zdobyć szacunek i uznanie innych ludzi. Czasem wystarczą małe, lokalne sukcesy  

w rozgrywkach miejskich, by sprawić radość zawodnikom, trenerom, rodzinom czy 

znajomym. Na co dzień nie ma okazji, aby podziękować ludziom związanym z lokalnym 

sportem i docenić ich ciężką, ale zarazem jakże satysfakcjonującą pracę. Mamy nadzieję,  

że gala sportu jest takim skromnym hołdem dla tych ludzi z pasją – dodał redaktor naczelny. 

 

W kategorii „najpopularniejszy klub” czytelnicy zgłosili osiemnaście sekcji. Bezkonkurencyjna 

okazała się Szkoła Karate Shotokan Bushido z Kędzierzyna-Koźla, na którą oddano  

1384 głosy.  

- My się cały czas rozwijamy. Nawet ten plebiscyt to pokazuje, że z roku na rok otrzymujemy 

coraz więcej głosów, a to też wynika z tego, że mamy coraz liczniejszą sekcję. Karate to nasza 

pasja. Robimy to z całym sercem. Śmiejemy się, że dojo stało się naszym drugim domem  

i już bez tego nie wyobrażamy sobie naszego życia. – przyznał Oskar Łuczkiewicz, prezes 

Stowarzyszenia Sympatyków Karate, które prowadzi szkołę Bushido. 

Drugie miejsce trafiło do Uczniowskiego Klub Sportowego Kłodnica (421 głosów), a trzecie 

otrzymał klub piłkarski Po-Ra-Wie Większyce (235). 

 

Najpopularniejszym trenerem po raz kolejny został Oskar Łuczkiewicz z SKS Bushido,  

który otrzymał rekordową liczbę 1411 głosów. Drugie miejsce przypadło Andrzejowi Saczko  

z MMKS-u (345 głosów), a trzecie Annie Sudół z UKS-u Kłodnica (308). Tuż za czołową trójką 



zostali sklasyfikowani: Sławomir Skrzypiec z MMKS-u ZAKSY (285) oraz Tomasz Antosiak  

z Rajsport Active (195). 

 

Za najpopularniejszego sportowca czytelnicy uznali karatekę Krzysztofa Knapika  

z SKS Bushido, który otrzymał 1314 głosów. 

- Moim największym sukcesem jest tytuł wicemistrza Polski, a droga do niego była długa. 

Żeby odnieść sukces, trzeba mieć trochę talentu, ale przede wszystkim ciężko trenować – 

uważa karateka z Bushido. – Spędzamy wiele godzin na zajęciach. Dlatego warto być 

cierpliwym, bo nic nie przychodzi od razu. Karate ma w sobie to coś. To nie tylko sport,  

ale też sztuka życia. Rzeczy, których uczymy się, i cechy, które nabywamy, przydają się w 

życiu codziennym - dodał Krzysztof Knapik. 

Drugie miejsce zajęła zawodniczka ujeżdżenia Jagoda Dąbrowska z Lewady Zakrzów  

(321 głosów), a trzecie badmintonista Tymoteusz Cybulski z UKS-u Kłodnica (265). Kolejne 

lokaty zajęli: badmintonista Igor Jasek z MMKS-u (190), piłkarz Robert Biały z Polonii 

Gościęcin (176), siatkarz Patryk Niemiec z Jastrzębskiego Węgla i SMS-u Spała (149),  

pływak Mikołaj Kempa z MMKS-u i SMS-u Oświęcim (135), badmintonistka Dominika 

Kwaśnik z Beninca UKS Feniks (132), biegacz i piłkarz Łukasz Wielgan z Polonii Gościęcin (102) 

oraz piłkarz Patryk Biały z Polonii Gościęcin (99). 

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowały: starosta powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego Małgorzata Tudaj oraz prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska. 

Partnerem plebiscytu była firma Colo Sport. 

- Jeszcze nie tak dawno w tym plebiscycie odbierałam laury w imieniu ZAKSY, a teraz cieszę 

się, że sama mogę nagradzać innych - przyznała Sabina Nowosielska. – Dla mnie sport jest 

bardzo ważny. Sama ostatnio zaraziłam się badmintonem. Dołączam się do gratulacji. 

Rozwijajcie swoje pasje w każdym wieku – dodała prezydent. 
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