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Poznaliśmy Najlepszych 2017 roku. Wielkie brawa za Waszą ciężką pracę  

P
iątkowy wieczór był 
wyjątkowy dla sportu 
w powiecie sokól-
skim. W sali Pol-

skiego Domu Rodzinnego Serce 
w Sokółce odbyła się uroczysta 
gala Nowin Sokólskich na Naj-
lepszego Supersportowca 2017 
roku. 

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas poseł na Sejm RP Mie-
czysław Baszko, burmistrzowie 
Sokółki Ewa Kulikowska 
i Suchowoli  Michał Matyskiel. 
Nie zabrakło również sponso-
rów.  

Przez cztery tygodnie czy-
telnicy aktywnie oddawali 

głosy na swoich faworytów. 
Najgorętsze były ostatnie dni 
głosowania. Po przeliczeniu 
głosów z kuponów i smsów po-
znaliśmy najlepszych. Co wię-
cej, to był rekordowy rok pod  
każdym względem. Czytelnicy 
przynieśli do redakcji 977 kupo-
nów oraz oddali 1083 głosy za  
pomocą smsów.  

– To, co robi redakcja Nowin 
Sokólskich jest bardzo po-
trzebne. W niektórych powia-
tach w Polsce również się odby-
wają podobne plebiscyty, ale 
na tak wysokim poziomie jak 
w Sokółce, to nie ma nigdzie. 
Warto pokazywać sportowców, 
trenerów i nauczycieli. Warto 
podtrzymać tę tradycję, trzeba 
to kontynuować. Chciałbym, 
aby jak najwięcej naszych za-
wodników sięgało po sukcesy.  
Sport to dobra forma promocji 
dla miast i gmin. Można śmiało 
stwierdzić, że Sokółka sportem 
stoi – mówił Mieczysław 
Baszko, poseł na sejm RP. 

Pierwszych zwycięzców po-
znaliśmy w kategorii Talent 
Sportowy. Tu rywalizacja była 

zacięta. Najliczniejsza katego-
ria i bardzo wyrównana, nasza 
zdolna młodzież osiąga znako-
mite wyniki. Na trzecim miej-
scu podium stanęła Justyna 
Jelska, która niestety była nie-
obecna z powodu występu w  
biegu na 1500 metrów na mi-
strzostwach Polski, na których 
zdobyła srebrny medal.  

Drugie miejsce padło łupem  
Julii Paszko, która od wielu lat 
uzyskuje znakomite wyniki w   
jeździectwie. Wreszcie pierw-
sze miejsce i największym ta-
lentem minionego roku  został 
ogłoszony Kamil Kirpsza. Za-
wodnik mający medale mi-
strzostw Polski w boksie. 

– Chciałbym bardzo wszyst-
kim podziękować za oddane na  
mnie głosy. Dziękuję również 
rodzicom za wsparcie, które mi 
dają oraz mojemu trenerowi. 
Przed dwoma laty zdobyłem 
brąz mistrzostw Polski, w tam-
tym roku srebro, a w tym będę 
ciężko pracował, aby zdobyć 
złoty medal – mówił Kamil 
Kirpsza, zawodnik UKS Boxing 
Sokółka.  

Kolejna kategorią był 
Supersportowiec. Tu również 
rywalizacja przyniosła wiele 
emocji. Trzecie miejsce zajął 
Maciej Stefanowicz, zawodnik 
piłkarski znany głównie z roz-
grywek PlayArena w  
Suchowoli. Drugie miejsce 
przypadło Pawłowi Wierzbi-
ckiemu, które przez dwie po-
przednie edycje bezapelacyjnie 
wygrywał. Natomiast w tym 
roku miano Supersportowca 
przypadło Róży Asanowicz, 
medalistce mistrzostw Polski 
raz uczestniczce mistrzostw 
świata i Europy.  

– Dziękuję wszystkim za od-
dane na mnie głosy. Cieszę się, 

że to mnie przypadł ten tytuł – 
mówiła Róża.  

Wszyscy laureaci oprócz dy-
plomów, statuetek, kwiatów, 
podarunków od sponsorów i  
posła, otrzymali również cenne 
nagrody: laptopy, tablety i po-
jemne dyski twarde. 

W kategorii osobowość 
sportowa 2017 roku było sześ-
ciu kandydatów, ale spośród 
nich Czytelnicy wybrali Józefa 
Bochenko, który od  wielu lat 
związany jest z rozwojem sza-
chów w powiecie sokólskim. 
Jego podopieczni zdobywali 
medale na mistrzostwach Pol-
ski. Pana Józefa nagrodziliśmy 
voucherem dla dwóch osób na  
weekendowy pobyt w  
Bartlowiźnie w Goniądzu.  

– Dziękuje wszystim za od-
dane głosy, ale nie czuję się ja-
kąś szczególną osobowością. 
My, trenerzy szachowi jeste-
śmy zawsze z tyłu. Jednak suk-
cesy, które odnosimy z zawod-
nikami to ogromna zasługa ro-
dziców, bo bez nich tego by nie 
było. Również dziękuję spon-
sorom i władzy, którzy nas 

wspierają finansowo. Wiele 
dzieci nie pojechałoby na za-
wody, gdyż rodziców często nie 
stać. Kiedyś dziewczynka poje-
chała na zawody w kaloszach, 
bo rodzice nie mieli pieniędzy 
na buty. Wygrała ten turniej, a  
inne dzieci patrzyły na nią z sar-
kazmem. Dziś ta dziewczynka 
jest doktorem prawa – mówił 
wzruszony Józef Bochenko, 
osobowość 2017 roku. 

Ostatnia kategoria, Nauczy-
ciel W-F cieszyła się ogromną 
popularnością. Tu oddano naj-
więcej głosów. Nagroda główna 
czyli weekend w Bartlowiźnie 
dla dwóch osób powędrowała 
ostatecznie do Tomasza 
Potapczyka, nauczyciela ZSZ . 

– Dziękuję za nominację 
i oddane na mnie głosy. Jestem 
zszokowany taką ilością otrzy-
manych głosów, prawie 700. 
Dziękuję uczniom oraz ich ro-
dzicom. Wyniki osiągane w  
kraju i zagranicą zaczynają się 
od szkół, to tam wyławiamy ta-
lenty, które później szlifujemy 
by ostatecznie mieć diament – 
mówił Tomasz Potapczyk.  

POWIAT SOKÓLSKI  
Paweł Trochim 
ptrochim@nowinysokolskie.pl

W piątkowy wieczór poznaliśmy 
najlepszych w sporcie w 2017 
roku. To już nasz IV plebiscyt na  
Najlepszego Supersportowca 
Powiatu Sokólskiego. Niemal 
wszystko zgarnęli przedstawi-
ciele pięściarstwa. Wyjątkiem 
był zwycięzca kategorii osobo-
wość, związany z... szachami.  

Od lewej: Kamil Kirpsza,  

talent 2017 roku, Sebastian  

Lubecki , wyróżniony,  

Tomasz Potapczyk -  

nauczyciel oraz  Róża 

 Asanowicz -  

Supersportowiec 2017 roku.
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a
Sokółka spor-
tem stoi.                     

To jest najlepsza 
forma promocji dla 
miast i gmin. A my 
mamy wielu zdol-
nych zawodników. 
MIECZYSŁAW BASZKO
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SPORT

Sala w Domu Rodzinnym  
Serce była wypełniona  
po brzegi. Nie zabrakło  
włodarzy, sponsorów 

 i oczywiście sportowców.
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Poseł RP Mieczysław Baszko  
(z lewej) w rozmowie z Julią 

 Paszko , która była  
druga w kategorii  
talent sportowy.

Wyróżnienie dla pływaczki  
Agnieszki Ancypo. Nagrody  

wręczali Maciej  
Szczęsnowicz, Mieczysław  

Baszko i Piotr Bujwicki.
Józef Bochenko, osobowość  
sportowa 2017 roku Nowin  

Sokólskich wraz z burmistrz  
Ewą Kulikowską oraz  

Mieczysławem Baszko

Na koniec naszej gali na salę 
 został wniesiony ogromny  
tort, którym częstowaliśmy 

 wszystkich gości.

Wojciech Krystoń, który 
 wyszkolił wielu znakomitych  

lekkoatletów wraz z 
z  burmistrzem Suchowoli 
 Michałem  Matyskielem.

Na naszej scenie  
prezentowali się uczniowie 

 Szkoły Muzycznej 
 w Sokółce z dyrektorem 

 Dariuszem Drewnowskim. 



20 a PONIEDZIAŁEK 12.02.2018 NOWINY SOKÓLSKIE

Taki Czytelnik „Nowin” to skarb 

N
agrodziliśmy rów-
nież najaktywniej-
szego Czytelnika, 
który dostarczył do  

naszej Redakcji najwięcej kupo-
nów. Został nim Dawid Paszko, 
który dostarczył aż 292 kupony. 
W nagrodę otrzymał voucher 
na weekend dla dwóch osób w  
Bartlowiźnie nad Biebrzą w  
Goniądzku.  

– Dziękuję za nagrodę. Ła-
two nie było, bo wykupowałem 

wszystkie dostępne w sklepach 
„Nowiny Sokólskie” – mówił ze 
śmichem Dawid Paszko, najak-
tywniejszy Czytelnik. 
Wyniki  
Kategoria Talent Sportowy 
1. Kamil Kirpsza 

2. Julia Paszko 

3. Justyna Jelska 

4. Eryk Michałowski 

5. Adrian Hajkowski 

6. Agnieszka Ancypo 

7. Maciej Budnik 

8. Sebastian Lubecki 

9. Nikola Gliniecka 

Supersportowiec 2017  
1. Róża Asanowicz 

2. Paweł Wierzbicki 

3. Maciej Stefanowicz 

4. Patryk Kucharewicz 

5. Karolina Budnik 

6. Łukasz Burak 

7. Andrzej Szkuta 

Dawid Paszko (w środku)  
otrzymał nagrodę dla  

najaktywniejszego  
Czytelnika. Dostarczył  

do redakcji 292 kupony.

SOKÓŁKA 
Paweł Trochim 
ptrochim@nowinysokolskie.pl
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Łącznie w plebiscycie oddano 
4891 głosów - to absolutny re-
kord. Również ilość kuponów nas 
zaskoczyła. Rywalizacja toczyła 
sie do ostatnich godzin głosowa-
nia.  Nagrodziliśmy najlepszych.

SPORT

Adrian Hajkowski, 
utalentowany lekkoatleta  

z Suchowoli, który  
znakomicie rzuca dyskiem  
pozuje z posłem Baszko. 

Na gali nie zabrakło Macieja  
Budnika, który otrzymał 

wyróżnienie oraz  Jarosława  
Budnika, dyrektora ZS w Dą 

browie i szefa rady miejskiej.

Na zakończenie  
przed publicznością  
zaprezentował się 

zespół Solatium z Dąbrowy 
 Białostockiej.


