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Gorzów Wielkopolski gościł uczestników Zimowych Mistrzostw Polski
Juniorów 16-letnich w pływaniu. W zawodach wzięło udział 285 zawodników
z 88 klubów, w tym dwuosobowa ekipa Klubu Pływackiego Wodnik 29 Tychy.

Rozpoczynamy głosowanie w 10. edycji plebiscytu Tyskie Laury Sportowe, w którym wybieramy najpopularniejszych sportowców Tychów w 2018 roku.

W pierwszej części każdy mógł
przysłać nazwisko swojego kandydata (lub kilku – maksymalnie
po 5 do każdej kategorii), jednak nie wszyscy kibice skorzystali z tej możliwości. Ale rzecz
jasna wszystkich serdecznie zapraszamy do oddawania głosów
w drugiej części naszej plebiscytowej zabawy, bo teraz każdy
głos już się będzie liczył.
Listę nominowanych – po 10
sportowców w kategorii „młodzieżowiec” i kategorii „senior”.
ustaliła Kapituła Plebiscytu
w składzie: Edward Feith (przedstawiciel środowiska trenerów,
prezes Miejskiego Ośrodka
Sportu Młodzieżowego), Grzegorz Michalski (przewodniczący
Rady Sportu Miasta Tychy), Zbigniew Gieleciak (przedstawiciel

środowiska
biznesu, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
SA) oraz przedstawiciele organizatorów plebiscytu – Marcin Staniczek (dyrektor MOSiR)
oraz Leszek Sobieraj
i Wojciech Wieczorek
z „Twoich Tychów”. Teraz ponowie głos zabiorą kibice…
Można głosować wyłącznie na sportowców,
którzy otrzymali nominacje kapituły. Listę nominowanych będziemy
co tydzień publikować
na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, będzie też ona dostępna
na stronach www.tychy.
pl i www.mosir.tychy.pl
Każdy uczestnik plebiscytu
może oddać swój głos na jednego sportowca – „seniora” oraz
jednego „młodzieżowca” spośród nominowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Oddawanie
głosów odbywa się za pośrednictwem: kuponów, które będziemy publikować na łamach
tygodnika „Twoje Tychy” od 18
grudnia 2018 r. do 29 stycznia
przyszłego roku. Kupony należy
dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje
Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt sportowy” do 31 stycznia 2019 r.
Można także głosować poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie

Plebiscyt na
Tyskiego Sportowca Roku 2018
KUPON

Seniorzy

skiej dyscyplinie – Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego.

Zuzanna Jarlaczyńska
(strzelectwo, Śląskie Towarzys t w o St r z e l e c k i e ) – z ł ot a
i srebrna medalistka Mistrzostw
Polski Młodzików, ustanowiła
rekord Polski młodziczek, zwyciężczyni Finałów Ligi Młodzieżowej.

medalista mistrzostw Polski
na 50 m stylem klasycznym,
dwukrotny złoty medalista MP
Juniorów 16-letnich – na 50
i 100 m stylem klasycznym,
członek kadr y naro dowej,
mistrz Śląska open na 200 m
stylem klasycznym.

Jakub Piątek (piłka nożna,
GKS Tychy) – gra na pozycji
środkowego pomocnika. Rozegrał 19 meczów w trójkolorowych barwach, zdobył jedną
bramkę. Zbiera pochwały ekspertów.

Michał Jankowski (koszykówka, GKS Tychy) – wyróżniająca się postać drużyny GKS Tychy,
gra na pozycji niskiego skrzydłowego. W sezonie 2017/18 zaliczył
średnią 15,7 pkt na mecz, w aktualnych rozgrywkach jego średnia jest jeszcze lepsza – 16,3 pkt
na mecz (stan na 15.12.18).

Krystian Klich (pływanie,
Start Katowice) – pięciokrotny
złoty medalista Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 16-19
lat, złoty medalista Letnich Mistrzostw Polski, zwycięzca Winter
Polish Open – zawody dla osób
niepełnosprawnych.

Olaf Bizacki (hokej
na lodzie, MOSM/GKS Tychy) – w drugiej połowie 2018
roku dołączył do mistrzowskiej
drużyny GKS Tychy. Obiecujący obrońca. Zadebiutował już
w Hokejowej Lidze Mistrzów.
W grudniu w biało-czerwonych barwach brał udział w MŚ
U-20 Dywizji IB i został wybrany najlepszym obrońcą turnieju
mistrzowskiego.

Bartłomiej Rośkowicz
(boks, MOSM Tychy) – złoty medalista mistrzostw Polski młodzików w kat. 52 kg, uczestnik ME
młodzików.

Karina Sofińska (lekka atletyka, MOSM Tychy) – brązowa
medalistka MP juniorów w trójskoku z wynikiem 12 m 26 cm.
Objęta szkoleniem centralnym
przez PZLA (kadra Polski).

Jak głosować?

autoreklama

Wirginia Dąbrowska (jeździectwo, WKKW) – mistrzyni
Polski młodzików w olimpij-

Dawid Wiekiera (pływanie,
MOSM Tychy/MKP Wodnik)
–złoty i dwukrotnie srebrny

Daniel Tanżyna (piłka nożna,
GKS Tychy) – ostoja tyskiej defensywy, najrówniej i najwięcej grający zawodnik GKS Tychy. Lider
drużyny zarówno na boisku, jak
i w szatni. Nie tylko świetnie broni, ale i strzela. Przez cały 2018 rok
zdobył aż 8 bramek, co w przypadku obrońcy jest wynikiem znakomitym. ●
Zdjęcia: Tyski boks/FB, SMS/PZHL, Tyski Sport, TKS Auto
Partner Tychy, ŚTS/FB, Włodek Chrzanowski

Karolina Naja (kajakarstwo,
AZS AWF Gorzów Wielkopolski)
– pomimo dodatkowych obowiązków rodzinnych (ma małego
synka Mietka), wciąż spełnia się
zawodowo. W 2018 roku zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Świata
seniorów w sprincie kajakowym
w konkurencji K4 na 500 m.

Adres mailowy:

Daniel Gawroński (pływanie, Start Katowice) – dwukrotny srebrny medalista Zimowych Mistrzostw Polski,
srebro MP Juniorów U-23, srebro Letnich Mistrzostw Polski
– zawody dla niepełnosprawnych.

Dawid Wiekiera z trenerem Markiem Mrozem.

sze medale mistrzostw Polski
zdobyte przez Dawida na krótkiej, 25-metrowej pływalni.
We wszystkich startach poprawił swoje dotychczasowe rekordy życiowe.
Aleksandra Pałka dwukrotnie
wystąpiła w Finale B – na 400 m
stylem zmiennym zajęła 16. miejsce), a na 200 m stylem klasycznym – 12. miejsce z nowymi rekordami życiowymi.

Brązowy Walter
Znakomicie podczas Zimowych
Mistrzostw Polski juniorów 14letnich, które rozegrano w Olsztynie, spisał się podopieczny Aleksandry Pietruchy, Jakub Walter.
Pływak MOSM Tychy zdobył
brązowy medal na 100 m stylem grzbietowym i czasem 58,2
ustanowił rekord Śląska w swojej kategorii wiekowej. Był blisko
podium na dwóch innych dystansach, bowiem zajął czwarte miejsce na na 50 m st. grzbietowym
i także poprawił rekordowe osiągnięcie na Śląsku – 27,05. Ponadto
uplasował się 4. miejscu w wyścigu na 200 m st. grzbietowym.
Alicja Pinkowicz zajęła w Olsztynie 9. miejsce na 100 m st.
grzbietowym. LS ●

Maja i Julia Żmuda zdobyły złoto i srebro

za pośrednictwem: kuponów,
które będziemy publikować na
łamach tygodnika „Twoje Tychy” .
● poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie
www.tychy.pl.
●

Adres:

Wojciech Mielnik i Konrad Gawor (kajakarstwo,
MOSM Tychy) – złoto w K2
2000 m podczas XXXIII Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Młodzików.

Jarosław Rzeszutko (hokej na lodzie, GKS Tychy) – drugi najlepiej punktujący zawodnik
tyskiej drużyny w mistrzowskim
sezonie – 49 punktów za 24
bramki i 25 asyst. W tym sezonie ma na koncie 26 pkt (stan
na 10.12.18 r.). Jedna bramka
w CHL.

Michael Cichy (hokej na lodzie, GKS Tychy) – mistrz Polski,
najlepiej punktujący zawodnik
„złotej” drużyny i całej ligi – 26
goli i 38 asyst (razem 64 pkt),
w tym sezonie ma już 27 pkt (stan
na 10.12.18 r.), a do tego zdobył
6 punktów w Hokejowej Lidze
Mistrzów.

Imię i nazwisko:

Po medal z najcenniejszego
kruszcu sięgnął na 100 m stylem klasycznym, notując czas
1:03.36. Z kolei w konkurencji
50 m stylem klasycznym zdobył
srebrny medal z czasem 29.34.
Drugi srebrny medal z rewelacyjnym czasem 2:15.60 zdobył
na 200 m stylem klasycznym.
Warto dodać, iż są to pierw-

Siostry na podium
Marcin Kozioł (siatkówka,
TKS Auto Partner Tychy) – wyróżniająca się postać drużyny TKS
Auto Partner Tychy i ikona tyskiego klubu. Gra na pozycji atakującego. Czołowy zawodnik II ligi, jeden
z najlepszych na swojej pozycji.

Młodzieżowcy

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji
z uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika„Twoje Tychy”, portalu
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
data, podpis

Bartłomiej Sitko (futsal, GKS
Futsal Tychy) – najjaśniejsza postać pierwszoligowego GKS Futsal
Tychy, w tym roku kalendarzowym
zdobył kilkanaście bramek. Nieustępliwy i waleczny od pierwszej
do ostatniej minuty. To od niego
trener zespołu zaczyna ustalanie
składu. Zagrał również w seniorskiej reprezentacji Polski.

SENIORZY:

MŁODZIEŻOWCY:

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”,
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Wioletta Pawluczek (strzelectwo, Śląskie Towarzystwo Strzeleckie) – indywidualny i dwa
srebrne medale drużynowych
MP seniorek, złota i brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw
Polski.

Filip Wspaniały (koszykówka, MOSM Tychy) – złoty medalista Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w barwach kadry Śląska, finalista
MP U-14, powołany do reprezentacji Polski U-14, najlepszy zawodnik drużyny MOSM
z rocznika 2004.

Zgłaszający:

Telefon:

sta Pucharów Makroregionu
Zachodniego i Południowego
Oyama PFK.

Do Gorzowa, wraz z trenerem
Markiem Mrozem pojechało
dwoje zawodników -Aleksandra Pałka i Dawid Wiekiera. Dawid, wychowanek MOSM Tychy,
to obecnie jeden z najbardziej
utytułowanych tyskich pływaków.
I tym razem nie zawiódł, bowiem
udowodnił swoją wysoką formę,
zdobywając trzy medale!

Wodnik 29 Tychy.

www.tychy.pl (od 18.12.2018 r.
do 29.01.2019 r).
I ważna uwaga – jeden uczestnik może przesłać tylko jedno
zgłoszenie.
Aby głos oddany w plebiscycie był ważny, oprócz wybranych
sportowców powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika Plebiscytu, dokładny adres
zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz
miejscowość), numer telefonu
kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.
pl – obligatoryjnie adres e-mail. To ważne, bo wśród uczestników plebiscytu, którzy zagłosują na wybranych sportowców
w etapie II, zostaną rozlosowane
nagrody. Dlatego tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn.
spełniające wszystkie warunki,
będą brały udział w losowaniu
nagród, które odbędzie się w siedzibie MOSiR do 28 lutego przyszłego roku.
A oto lista nominowanych
sportowców i ich osiągnięcia
w mijającym roku (w przypadku
młodzieżowców nominowanych
jest 11 osób, bowiem kajakarze
Wojciech Mielnik i Konrad Gawor osiągali sukcesy płynąc
w jednej osadzie):
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Potrójny medalista

Nominowani czekają na Wasze głosy!
Przed dwoma tygodniami zakończyliśmy pierwszą
część 10. edycji Plebiscytu Tyskie Laury Sportowe,
organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, pod patronatem „Twoich Tychów”. Nasi
Czytelnicy i internauci przysłali zgłoszenia 41
kandydatów do tytułu najpopularniejszych
sportowców w 2017 roku. A potem do pracy
przystąpiła Kapituła Plebiscytu, która wybrała 20
nominowanych – 10 młodzieżowców i 10 trenerów.

18 grudnia 2018 TWOJE TYCHY |

Sebastian Rzeźnik (karate, ŚKK Goliat) – brąz Pucharu Europy, wicemistrz Polski,
zdobywca Pucharu Makroregionu Południowego, medali-

Sponsor głównych nagród dla Czytelników

Maja Żmuda i Julia Żmuda, wychowanki UKS Ippon Tychy,
zmieniły klubowe barwy i obecnie startują w KS Pałac Młodzieży
Katowice. Nadal sięgają jednak po
medalowe trofea.
Tyszanki wystartowały w 26.
Turnieju Judo w Kinigs Wusterhausen (Niemcy). W zawodach
wzięły udział zawodniczki i zawodnicy z Niemiec oraz reprezentanci dwóch klubów z Polski. Nasze dziewczyny spisały się
znakomicie. Maja wszystkie walki
wygrała przez ippon i wywalczyła złoto, pokonując przeciwniczki
z wyższymi pasami (brązowym i
niebieskim). Na podium stanęła
również Julia, zdobywając srebrny medal. LS ●

arc. prywatne

18 grudnia 2018

Maja Żmuda (z prawej) w turnieju w Kinigs Wusterhausen
wszystkie walki wygrała przez ippon.

Trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju

Mikołajkowy prezent ipponu
Judoczki i judocy UKS Ippon
Tychy wystartowali w Gliwicach
w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Judo. Podopieczni Urszuli Bożek przywieźli 10
medali.
Na najwyższym podium stanęli: Patrycja Stefaniuk, Kinga Cichoń, Tomasz Szczerba, Marta Simon, Nikola Jarosińska, Dawid
Czerwiński, Piotr Szczerba, srebro wywalczyła Sandra Mokry,
dwa brązowe medale Igor Krych
oraz Konrad Goliński. Ponadto startowali: Tobiasz Stefaniuk,
Martyna Bojdoł i Adam Krzyżowski.
W klasyfikacji drużynowej
UKS Ippon zajął trzecie miejsce. LS ●

arc.
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Z mikołajkowego turnieju judo tyszanie przywieźli 10 medali.

