I Gala Mistrzów Sportu już za nami

I Gala Mistrzów Sportu Gminy Żabno była okazją do spotkania i wyróżnienia najlepszych
zawodniczek, zawodników, trenerów i drużyn naszego regionu. Była tez okazją podziękowania dla
osób, które w sposób szczególny przysłużyły się rozwojowi naszej gminy.
Na galę zostali zaproszeni przedstawiciele świata sportu, zarówno trenujący indywidualnie,
drużynowo, trenerzy i wszyscy miłośnicy różnych dyscyplin. To było prawdziwe święto sportu, które
w takiej formule miało wczoraj swoją premierę.
Preludium spotkania stanowiło wręczenie dwóch wyróżnień nadanych przez Radę Miejską w Żabniemedali „Zasłużony dla gminy Żabno”. Jest to jedno z najwyższych wyróżnień gminy, które
przyznawane jest za pracę społeczną, zaangażowanie w życie gminy, wdrażanie nowych rozwiązań
na jej terenie.
Na wniosek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Żabno, uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie nr
XXXIV/486/22 z 12 lutego 2022 r. medalem ”Zasłużony dla Gminy Żabno” uhonorowany został
Pan Marian Fido. Natomiast na wniosek Burmistrza Żabna, uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/506/22
z 28 kwietnia 2022 r. medalem „Zasłużony dla Gminy Żabno” uhonorowany został Pan
Zbigniew Lustofin.

Kolejnym punktem Gali, było nagrodzenie najlepszych sportowców naszej gminy. Jednak tuż przed
ogłoszeniem wyników, dla nabrania sportowego wymiaru imprezy, przed zebraną publicznością
wystąpił zespół Cheerleaders Voltage. Medalistki Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy jak zawsze
dały wspaniałe, akrobatyczne show.

Jako pierwsze rozdane zostały Nagrody Burmistrza Żabna, odebrały je Wiktoria Załęska, Nadia
Stepek, Maria Reczek, Olga Dulęba i Tatiana Stepek . Dziewczęta Reprezentujące Szkołę
Podstawową w Niedomicach zajęły 3 miejsce na Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
Koszykówce 3x3 Dziewcząt.
Kolejna nagroda powędrowała do Aleksandry Skowron, , która między innymi w 2021 roku zajęła 1
miejsce na Mistrzostwach Polski Cheerleaders w kategorii junior.
Nagroda za osiągnięcia we wspinaczce sportowej odebrał Eryk Nawój. Eryk w 2021 r. zajął 6
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miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych.
Kolejna nagroda Burmistrza Żabna za osiągnięcia we wspinaczce sportowej przekazana zostałaDarii
Nawój. Do największych sukcesów Darii w 2021 r. należy 2 miejsce na Mistrzostwach Polski we
Wspinaczce seniorek.
Karolina Szumlańska otrzymała Nagrodę za osiągniecia sportowe w podnoszeniu ciężarów.
Zawodniczka w 2021r. zdobyła 1 miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów.

Następnym punktem było wręczenie Nagród dla Zasłużonych dla Sportu Nauczycieli .
Wyróżniono tutaj Agnieszkę Wlezień i Krystiana Skalaka.
Agnieszka Wlezień jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich i trenerem
zespołu Cheerlederek Voltage. Krystian Skalak uczy w Szkole Podstawowej w Niedomicach i jest
trenerem nagrodzonego wcześniej zespołu Koszykarek.

Ostatnim, ale najważniejszym punktem gali, było rozdanie nagród w kategoriach Drużyna Roku,
Trener Roku, Piłkarz Roku, Sportowiec Roku.
Dziesięcioosobowa Kapituła powołana przez Burmistrza Żabna, dokonała weryfikacji wniosków i
przyznała wyróżnienia.

Drużyną Roku 2021 został „Gang Zakręconych Mastersów”.

Drużyna istnieje od ponad 4 lat głownie specjalizuje się w biegach ulicznych. Zajmuje się również
morsowaniem. Promuje Gminę na wielu zawodach w całym kraju. Obecnie drużyna składa się z 22
zawodników.

Trenerem roku 2021 została Agnieszka Wlezień.

Agnieszka Wlezień jest trenerem zespołu Voltage z Bobrownik Wielkich, który corocznie zdobywa
czołowe miejsca na mistrzostwach Polski, z powodzeniem startuje na Mistrzostwach Europy i Świata.

Piłkarzem Roku 2021 został Łukasz Czerkies.

Łukasz Czerkies jest zawodnikiem drużyny Ikar Odporyszów, z którą w zakończonym sezonie uzyskał
awans do klasy Okręgowej. Był najlepszym strzelcem tej drużyny z imponującą liczbą ponad 40
bramek.
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Nominację w tej kategorii zdobył Bartosz Gubernat.

Sportowcem Roku 2021 została Karolina Szumlańska.

Karolina Szumlańska jest zawodniczką klubu sportowego „START”, a także należy do drużyny roku
„GANGU ZAKRĘCONYCH MASTERSÓW”. Karolina Szumlańska w 2021 r. zdobyła 1 miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów.

Nominację w tej kategorii zdobyli: Zuzanna Płonka, Daria Nawój, Eryk Nawój.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym wspaniałych osiągnięć w minionym roku i życzymy wielu
sukcesów sportowych w kolejnych sezonach.

Na zakończenie Gali Sportu wystąpił Zespół Folklorystyczny Bobrowianie.
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