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Kto najpopularniejszy
w 2021 roku?

Miniony rok przyniósł kilka medali
w grach zespołowych, choć może
nie w takich kolorach, jakich życzyliby sobie kibice i sami sportowcy.
Sporo było natomiast sukcesów indywidualnych tyskich sportowców
lub wychowanków tyskich klubów,
począwszy od Igrzysk Olimpijskich
w Tokio po mistrzostwa Polski.
I zdecydowanie więcej odnotowaliśmy osiągnięć kategoriach młodzieżowych niż wśród seniorów, ale
od lat w tyskim sporcie dominuje
młodzież, która dzięki coraz lepszym warunkom organizacyjnym
w klubach i treningowym (a czasami na przekór nim, jak to jest
w strzelectwie sportowym) odnosi wiele sukcesów.
Regulamin naszego plebiscytu nie zmienił się. Startujemy 25
stycznia, a głosy przyjmować będziemy do 25 lutego. Kibice głosują na sportowców w dwóch katego-

riach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”.
Pod pojęciem „senior” należy rozumieć sportowca, który w 2021 roku
osiągnął wybitne wyniki sportowe
w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” należy rozumieć sportowca, który w 2021 roku osiągnął
wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy
sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować
w rozgrywkach młodzieżowych,
uważa się go za „młodzieżowca”.
Nominację mógł otrzymać sportowiec, który łącznie spełnia następujące warunki: w 2021 roku osiągnął
wybitne wyniki sportowe, jest wychowankiem tyskiego klubu sportowego lub mieszkańcem Tychów
lub w 2021 roku reprezentował
barwy klubu mającego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.
Nominowanych sportowców wybrała Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzili
przedstawiciele MOSiR, tygodnika „Twoje Tychy”, Rady Sportu Miasta Tychy, tyskiego środowiska trenerskiego oraz tyskiego
środowiska biznesowego. Listę
kandydatów publikujemy poniżej,
będziemy ją zamieszczać co tydzień, przy plebiscytowym kuponie. Jest też dostępna na www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.
Każdy uczestnik plebiscytowej
zabawy może oddać swój głos
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Plebiscytowa zabawa trwa od 12 lat…

Kamil Peszat

nasi laureaci

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i „Twoje Tychy”
rozpoczynają kolejną edycję sportowego plebiscytu.

Rozpoczynamy 13.
edycję plebiscytu,
organizowanego przez
MOSiR pod patronatem
redakcji „Twoich
Tychów”, w którym
kibice będą wybierać
Najpopularniejszego
Tyskiego Sportowca
Roku 2021. Zgodnie
z regulaminem,
w minionym tygodniu
Kapituła Plebiscytu
nominowała 22
kandydatów.

25 stycznia 2022 TWOJE TYCHY |

na jednego
sportowca, zarówno wśród
„seniorów”, jak
i „młodzieżowców”. Oddawanie
głosów odbywa się
za pośrednictwem
kuponów, które będziemy publikować
do 22.02 br. Należy
je dostarczyć
(listownie
lub osobiście)
na adres:
Kto otrzyma statuetkę najpopularniejszego
Tygodnik
sportowca 2021 roku?
„Twoje Tychy”, al.
Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, oddania głosu na formularzu
z dopiskiem „Plebiscyt na Najpo- zgłoszeniowym umieszczonym
pularniejszego Tyskiego Sportow- na stronie www.tychy.pl – oblica Roku 2021” do 25.02. Można gatoryjnie adres e-mail. Tylko
także głosować za pośrednictwem kompletnie wypełnione zgłoszeformularza na stronie www.tychy. nia tzn. spełniające wszystkie te
pl (także do 25.02).
warunki, będą brały udział w loUwaga – jeden uczestnik ple- sowaniu nagród.
biscytu może wypełnić i przysłać
Ogłoszenie ostatecznych wynijedno zgłoszenie. Głosujemy wy- ków plebiscytu i wręczenie nagród
łącznie na sportowców, którzy zo- dla najpopularniejszego „seniora”
stali wybrani przez Kapitułę, głos i najpopularniejszego „młodzieoddany na sportowca spoza listy żowca” nastąpi na uroczystej gali,
nominowanych będzie traktowa- a spośród uczestników plebiscyny jako nieważny.
tu, którzy dostarczą prawidłowo
Oprócz nazwisk wybranych wypełnione zgłoszenia, zostaną
sportowców, każdy głos powi- rozlosowane nagrody.
nien zawierać: imię i nazwisko
Zachęcamy zatem do zapogłosującego, dokładny adres znania się z listą nominowanych
zamieszkania, numer telefonu sportowców i udziału w naszym
kontaktowego, a w przypadku plebiscycie. Leszek Sobieraj ●

Sportowcy nominowani

Podczas dwunastu dotychczasowych edycji, dwukrotnie Sportowcami Roku zostawali Magda
Stanny i Adam Bagiński. Jeśli natomiast chodzi o miejsca w pierwszej
piątce, to rekordzistą jest Dawid
Dziedzic, który sześć razy odbierał
statuetkę, w tym raz za pierwsze
miejsce. Czterokrotnie w piątce
meldowali się: Karolina Hamer,
Karolina Naja, Wojciech Mielnik,
a po trzy razy: Arkadiusz Sobecki,
Magda Stanny, Adam Bagiński,
Mateusz Błazik i Karina Sofińska.
A oto najpopularniejsi tyscy sportowcy w naszym plebiscycie:
2009: Seniorzy – Witold Bańka,
młodzieżowcy – Marcin Ławreszuk;
2010: Arkadiusz Sobecki i Marcin Żołna;

2011: Marcin Held i Dawid Wolański;
2012: Karolina Naja i Paulina
Noga;
2013: Adam Bagiński i Dawid
Dziedzic;
2014: Matusz Błazik i Dawid
Duży;
2015: Adam Bagiński i Jan Krzyżek;
2016: Magda Stanny i Kamil Lewartowski;
2017: Magda Stanny i Jakub
Adamczyk/Wojciech Waksmański;
2018: Michael Cichy i Dawid
Wiekiera;
2019: Andrzej Borowiec i Karina
Sofińska;
2020: Julia Korzuch i Kacper
Gruźla. LS ●
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Plebiscyt na
Tyskiego Sportowca Roku 2021
KUPON

Seniorzy

Młodzieżowcy

Zgłaszający:

Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:

Adres mailowy:

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

A oto lista 22 nominowanych sportowców i ich osiągnięcia w 2021 roku:

MŁODZIEŻOWCY
Karolina Białas (łyżwiarstwo figurowe, KŁ Spin Katowice). Srebrny medal Mistrzostw
Polski juniorów, brązowy medal
Młodzieżowych mistrzostw Polski. 4. miejsce mistrzostw Polski
seniorów. Zawodniczka jest w kadrze narodowej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.
Zofia Brzoza (siatkówka,
MOSM Tychy, SMS PZPS Szczyrk,
MKS Dwójka Zawiercie). Reprezentantka Polski – 6. miejsce
na mistrzostwach Europy U1-6
(Wegry/Słowacja), 8. miejsce mistrzostw Świata U-18 (Durango,
Meksyk). W związku z tym, że MŚ
U-18 i finał mistrzostw Polski
młodziczek odbywały się w tym
samym terminie, Zosia nie wzięła
udziału w MP, a jej drużyna MKS
Dwójka Zawiercie zajęła 4. miejsce w Polsce.
N ata n i e l Dyn a k (skok i
do wody, UKS Auerbach Tychy).
Dwa złote medale mistrzostw Polski (trampolina 3 m i wieża) oraz
srebro – trampolina 1 m. Wspólnie
z Piotrem Kolasą (jako jun. młodsi) zdobyli w kat. senior konkursu
skoków synchronicznych wicemistrzostwo Polski. Został powołany
do kadry narodowej juniora na rok
2022, mając szansę udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów.
Konrad Gawor, Wojciech
Mielnik (kajakarstwo, MOSM
Tychy). Złoto i brąz Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży: złoto w K-2 na 500 metrów, a brąz
wspólnie z Jakubem Kwaśniewiczem i Karolem Szczepankiem
w K-4 na 1000 metrów.
Aleksandra Górska (hokej
na lodzie, Atomówki GKS Tychy).
Brązowy medal mistrzostw Polski, reprezentantka Polski, w kadrze narodowej juniorek U-18.
Brała udział w Turnieju Czterech
Narodów w Reykjaviku.
Vanessa Kania (zapasy, Piast
Wola). Mistrzyni Polski kadetek,
zwycięstwo w II Pucharze Polski w Dzierżoniowie. Reprezentantka Polski – startowała w mistrzostwach Europy w Bułgarii.
W 2021 roku zdobyła także mistrzostwo Śląska.
A l e k s a ndr a Mo i c z e k
(strzelectwo sportowe, ŚTS Tychy). Dwukrotna drużynowa
brązowa medalistka mistrzostw
Polski w konkurencjach pistoletu sportowego i pneumatycznego, mistrzyni Polski juniorów
w pistolecie sportowym i srebrna medalistka MP juniorów mł.
w pistolecie pneumatycznym.
Ustanowiła rekord Polski juniorek
młodszych w pistolecie pneumatycznym, uznana została najlepszą zawodniczką Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
oraz najlepszą zawodniczką roku
2021 w pistolecie sportowym.
Bartłomiej Rośkowicz
(boks, MOSM Tychy). Mistrz Polski juniorów w kat. 60 kg, zdo-

bywca Pucharu Polski. Członek
kadry narodowej, jeden z najlepszych polskich juniorów. Tylko
niezrozumiała decyzja związku pozbawiła go prawa udziału
w mistrzostwach Europy.
Paweł Ścierski (kolarstwo
MTB, MŚ Cycling & Dietetyka).
Od kilku sezonów jeden z najlepszych kolarzy MTB młodego pokolenia. W 2021 roku zdobył mistrzostwo Polski juniorów w maratonie
MTB, wygrał rywalizację Pucharu
Polski w maratonie i zdobył srebro
w Pucharze Polski XC.
Patrycja Stefaniuk (judo,
UKS Ippon Tychy). Brązowa
medalistka mistrzostw Polski
w judo – Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek młodszych, zanotowała serię sukcesów
w Pucharze Polski juniorek młodszych i juniorek, zdobywając trzy
brązowe medale. Ponadto sięgnęła po wicemistrzostwo Śląska.
Jakub Walter (pływanie, Unia
Oświęcim). Wychowanek MOSM
Tychy. Pomimo, że miał dopiero 17
lat, zdobył dwa medale mistrzostw
Polski seniorów: złoto i brąz w sztafecie 4x200 m st. dow. Poza tym
zdobył 11 medali mistrzostw Polski juniorów 17-18-letnich. Letnie
MP: złoto na 200 m st. dow, trzy
srebra na 400 m st. dow, w sztafecie 4x200 m st. dow oraz w sztafecie 4x100 m st. zm., brąz w sztafecie 4x100 m st. dow.; zimowe
MP: dwa złota w sztafecie 4x50 m
st. zm. oraz sztafecie 4x200 m st.

dow., trzy srebra na 200 m st. dow.,
400 m st. dow. oraz w sztafecie
4x100 m st. zm., brąz w sztafecie
4x100 m st. dow. Uczestnik ME
juniorów w Rzymie.
Dawid Wiekiera (pływanie,
UKS Wodnik 29 Tychy). Jeden
z czołowych polskich pływaków.
Podczas zimowych MP wywalczył
7 medali wśród młodzieżowców
i seniorów: 100 m st. klas. – wicemistrzostwo Polski seniorów oraz
mistrzostwo Polski młodzieżowców, 200 m st. klas – mistrzostwo
Polski seniorów oraz MP młodzieżowców, 50 m st. klas. – brązowy
medal mistrzostw Polski młodzieżowców, 200 m st. zm. – brązowy
medal MP seniorów i srebrny medal MP młodzieżowców. A ponadto na Letnich MP – złoto na 200 m
st. klas. i srebro na 100 m st. klas.

SENIORZY
Łukasz Diduszko (koszykówka, GKS Tychy). Brązowy
medalista mistrzostw Europy
w koszykówce 3x3. Na co dzień
skrzydłowy koszykarskiej drużyny GKS Tychy, mocny punkt
drużyny, w aktualnym sezonie
zdobywa średnio 8,6 pkt i notuje
6,3 zbiórki na mecz.
Dorota Hałatek (piłka nożna, Czarni Sosnowiec). Wychowanka Pioniera Tychy i APN SMS
Tychy. Mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski. Jedna
najbardziej utalentowanych za-

wodniczek młodego pokolenia,
ambitna, waleczna obdarzona
bardzo dobrą techniką. Powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski.
Julia Korzuch (lekka atletyka, AZS AWF Katowice). Czołowa polska lekkoatletka. Brązowy
medal halowych MP seniorów
w sztafecie 4x400 mix oraz srebrna medalistka otwartych MP
na 400 m ppł (przegrała jedynie
z mistrzynią Europy, olimpijką
z Tokio). Złoty medal na 400 m
ppł podczas Akademickich Mistrzostw Polski.
Kamil Lewartowski (hokej
na lodzie, GKS Tychy). Wychowanek MOSM Tychy. Brązowy medal mistrzostw Polski. W sezonie
2020/2021 wystąpił w 9 meczach,
w sezonie 2021/2022 – w 25. Zadebiutował w reprezentacji Polski.
Sylwia Łaskawska (hokej
na lodzie, Atomówki GKS Tychy).
Brązowy medal mistrzostw Polski.
Reprezentantka Polski w kadrze
narodowej seniorek, wraz z drużyną brała udział w rozgrywkach
European Women’s Leaque).
Christian Mroczkowski
(hokej na lodzie, GKS Tychy).
Brązowy medal MP. W sezonie
2020/21 zagrał w 49 meczach
i zdobył 48 pkt (23 goli + 25
asyst), w aktualnym sezonie: 31
meczów, 12 goli + 21 asyst.
Karolina Naja (kajakarstwo,
Posnania Poznań). Jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek

w historii tyskiego i polskiego
sportu. Podczas Igrzysk w Tokio
zdobyła w kajakarstwie srebrny
medal (K-2 na 500 m) i brązowy
(K-4 na 500 m). W sumie ma już
w swoim dorobku cztery medale olimpijskie i dorównała legendom polskiego sportu. Obecnie
ma taką samą liczbą olimpijskich
krążków, co Adam Małysz, Kamil
Stoch, Witold Woyda i Robert
Korzeniowski.
Nemanja Nedić (piłka nożna,
GKS Tychy). Wyróżniający się
zawodnik GKS, twardy jak skała, ostoja tyskiej defensywy, która
wiosną walczyła o awans do Ekstraklasy. Jesienią najwięcej wygranych pojedynków w lidze (214)
oraz najlepsza skuteczność starć
w obronie (77% wygranych pojedynków – 165).
Weronika Paszek (strzelectwo sportowe, ŚTS Tychy).
Dwukrotna drużynowa brązowa medalistka mistrzostw Polski
w konkurencjach pistoletu sportowego i pneumatycznego, złota
medalistka młodzieżowych MP
w pistolecie pneumatycznym mix,
akademicka wicemistrzyni Polski
w pistolecie sportowym.
Jan Szwej (futbol amerykański, Tychy Falcons). Wraz z drużyną zdobył wicemistrzostwo
Polski. W Falcons gra od dwóch
sezonów na pozycji running backa. Bardzo szybki, zwrotny zawodnik, najlepszy running back
w drużynie w 2021 r. LS ●

