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Lawina ruszyła i rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca
Rozgrywek Amatorskich organizowanych przez MOSiR. Zwycięzcę plebiscytu poznamy na
początku marca podczas Elbląskiej Gali Sportu.
Choć jest ich piętnastu, to zwycięzca może być tylko jeden. Każdy z bogatą przeszłością,
osiągnięciami i co najważniejsze zamiłowaniem do sportu. I choć reprezentują różne dyscypliny
sportu, to tym razem wystartują w jednej konkurencji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z
Telewizją Elbląską, Dziennikiem Elbląskim oraz Elbląskim Dziennikiem Internetowym
info.elblag.pl rozpoczął plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Rozgrywek Amatorskich.
- Poprzez organizację plebiscytu chcemy pokazać naszych najlepszych sportowców oraz
wyróżnić ich za wysiłek i zaangażowanie - mówi Marek Wnuk, dyrektor MOSiR-u. - To także
doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o amatorskich ligach w których uczestniczyć może
każdy. W prowadzonych przez nas obecnie rozgrywkach zawodniczki i zawodnicy rywalizują w
siedmiu dyscyplinach sportowych. Zainteresowanie jest coraz większe o czym świadczyć może
wzrastająca z roku na rok ilość uczestników.
Jak pokazuje historia ostatnich lat, plebiscyt organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno uczestników jak
i kibiców. Mieszkańcy oddają swoje głosy na poszczególnych sportowców za pomocą sms. Na
najpopularniejszych sportowców 2013 roku oddano łącznie prawie pięć tysięcy głosów.
Podobna liczba sms-ów została wysłana także rok później. Jak będzie w plebiscycie za 2015
rok przekonamy się już niebawem.
- Kapituła wybrała 15 sportowców spośród których zostanie wybrana dziesiątką
najpopularniejszych - informuje Dariusz Zapolski z Działu Organizacji Imprez MOSiR. - Kto się
w niej znajdzie zdecydują kibice. Rozpoczynamy walkę na głosy i zachęcamy do wysyłania sms
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na swojego ulubionego sportowca. Plebiscyt tradycyjnie współorganizujemy wraz z elbląskimi
redakcjami.
Informację o tym jak głosować można znaleźć na stronach internetowych partnerów plebiscytu.
Każda z redakcji prowadzi osobne głosowanie. Po jego zakończeniu głosy zostaną
podsumowane i na tej podstawie poznamy zwycięzcę plebiscytu. Na swoich kandydatów można
głosować do 29 lutego do godz. 23:59. Informacje o plebiscycie oraz zasadach głosowania
znajdują się na stronach internetowych Telewizji Elbląskiej, Dziennika Elbląskiego oraz
Dziennika Internetowego info.elblag.pl.
Tekst i fot. MOSiR
Lista nominowanych do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Rozgrywek
Amatorskich Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu w 2015 roku
Janina Banach - Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację
Biegi na orientację uprawia od początku małżeństwa, czyli od osiemnastu lat. Natomiast z
Grand Prix Elbląga związana jest od pierwszej edycji. Na początku biegała głównie z dziećmi,
ale od kilku lat rywalizuje także osobno w kategorii kobiet. Dwukrotnie stawała na podium w
klasyfikacji generalnej Grand Prix Elbląga, a w tym roku przewodzi stawce i jest na najlepszej
drodze, by wygrać w swojej kategorii. W dorobku ma także kilka medali z imprez wojewódzkich i
ogólnopolskich. Biegi na orientację wypełniają każdą wolną chwilę i są pasją całej rodziny.
Dzięki tej pięknej dyscyplinie sportu mogą zwiedzać i poznawać najciekawsze zakątki nie tylko
naszego miasta, ale także całej Polski.
Zbigniew Ciężkowski - Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD
Kapitan i jednocześnie dobry duch zespołu ERGO Hestia Legioniści. Jest jednym z założycieli
drużyny, która niemal co roku plasuje się w czołówce rozgrywek organizowanych przez MOSiR
- jak sami o sobie mówią, są etatowym wiceliderem. Od najmłodszych lat związany ze sportem,
choć zawsze jako amator. W podstawówce, oprócz piłki nożnej, grał także w unihokeja. Pod
jego wodzą drużyna Legionistów dwukrotnie stawała na podium w Piłkarskiej Elbląskiej Lidze
Amatorów HYDROBUD. Rozgrywki traktuje jako świetny sposób na integrację ze znajomymi
oraz odskocznię od codziennych zajęć i obowiązków.
Jakub Czyżak - Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD
Choć jego pasją jest piłka nożna, to przygodę ze sportem rozpoczął od karate i judo. Dopiero
później przyszedł czas na poważną karierę i grę w elbląskich klubach piłkarskich. To w
kolejnych latach zaowocowało udziałem w amatorskich rozgrywkach prowadzonych przez
MOSiR. I choć przygodę rozpoczynał w zespole Metrotestu, to większości znany jest z
występów w Lambadzie. Obecnie znów wcielony w szeregi Metrotestu z którym broni
mistrzowskiego tytułu. Z zawodową piłką związany do dnia dzisiejszego. Obecnie jest
pracownikiem działu marketingu w elbląskiej Olimpii.
Robert Danielewicz - Nati Basket Liga
W przypadku Pana Roberta wybór padł na koszykówkę, bo jego zdaniem to najbardziej
atrakcyjna z gier drużynowych. W szkole i klubie trenował do lat młodzieńczych, po czym
przyszła kilkuletnia przerwa. Do koszykówki wrócił ponownie już w rozgrywkach MOSiR w
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których uczestniczy niemal od początku. Przez ten czas reprezentował barwy kilku zespołów. W
obecnym sezonie jest czołowym koszykarzem drużyny Amatorzy, z którą liczy nie na sukcesy i
wielką sławę, a przede wszystkim dobrą zabawę. Oprócz koszykówki lubi czasem pograć w
tenisa i piłkę nożną. Jego drugie hobby to rodzina, z którą spędza każdą wolną chwilę.
Ewa Dębogórska - Grand Prix Elbląga w Badmintonie
Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła od piłki siatkowej. Najpierw w Szkole Podstawowej nr
19, a następnie w klubie sportowym Orzeł. Wybór dyscypliny był dosyć przypadkowy i
spontaniczny, po namowach jednego z kolegów. Szybko przyszły pierwsze zawody, turnieje
oraz małe sukcesy. I tak z badmintonem związana jest już 10 lat. W tym czasie zdobywała
medale na branżowych Mistrzostwach Polski, od kilku lat jest także czołową zawodniczką w
organizowanym przez MOSiR Grand Prix Elbląga w Badmintonie. Jak twierdzi, badminton to
jeden z najszybszych sportów rakietowych, wymaga precyzji i szybkości. Zawodnicy musza
wykazać się niezwykłą dynamiką i sprawnością. Badminton jest jednocześnie grą rekreacyjną,
dla całej rodziny, tych dużych i małych. Na dobry początek wystarczą chęci, rakietka i lotka.
Sylwester Gliniecki - Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym
W tenisa stołowego gra już od dwudziestu lat i patrząc na ilość zajęć związanych z tą
dyscypliną sportu, to śmiało można powiedzieć, że tenis wypełnia całe jego życie. Lider sekcji
tenisowej w Elbląskim Sportowym Klubie Nestora, czynny zawodnik tego klubu oraz regularny
uczestnik Grand Prix Elbląga. Na swoim koncie ma także liczne sukcesy. Jak do tej pory zdobył
brązowy medal Mistrzostw Polski Weteranów, trzykrotnie zostawał mistrzem Elbląga w Grand
Prix, a także zdobywał medale na wielu amatorskich turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Swoją bogatą wiedzą w temacie tenisa dzieli się z innymi. Jako instruktor prowadzi zajęcia na
Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
Agnieszka Jodko - Awangarda Volley Liga
Reprezentantka siatkarskiego zespołu Techtrans, jedna z dwóch przedstawicielek płci pięknej w
drużynie. Mocne ogniwo, bez którego trudno wyobrazić sobie dobrą grę zespołu. Swoje
pierwsze siatkarskie kroki stawiała w Braniewie. Od kilku lat jest także trenerem drugiej klasy.
Choć grę w lidze MOSiR traktuje jako rozrywkę i dobrą zabawę, to na boisku bez większych
problemów potrafi dowodzić mężczyznami i wydawać im polecenia. Z amatora bez problemu
zrobi zawodowca. Dla wielu zawodników jest wzorem do naśladowania. W okresie letnim grywa
także w siatkówkę plażową.
Dominik Karpiński - Nati Basket Liga
Czołowy zawodnik koszykarskiego zespołu ER-DJE-TJE Wadliwe Kolano. Przygodę z
koszykówką rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 11. W szóstej klasie miłość do basketu
zaszczepił w nim trener i były zawodnik Tomasz Szuszkiewicz. Niemal od początku związany z
rozgrywkami prowadzonymi przez MOSiR, gdzie ze swoją drużyną trzykrotnie zdobywał
mistrzostwo Elbląga amatorów i jest na najlepszej drodze, do zdobycia czwartego z rzędu tytułu
amatorskiego mistrza Elbląga. Jak sam o sobie mówi, wadliwe kolano nie przeszkadza mu w
aktywnym spędzaniu wolnego czasu, uprawianiu sportu, graniu w koszykówkę i poszukiwaniu
miłości życia.
Bartosz Kępski - Amatorska Liga Tenisa Stołowego
Przygodę z tenisem stołowym rozpoczął w szkole podstawowej, gdzie do dyspozycji wszystkich
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dzieci był zaledwie jeden stół do tenisa. Trudne początki nie zniechęciły go jednak do
uprawiania tej dyscypliny sportu. I choć nigdy nie grał zawodowo, to każdą wolną chwilę starał
się spędzać przy stole. W rozgrywkach prowadzonych przez MOSiR występuje już od siedmiu
lat. Na swoim koncie ma indywidualnie złote i srebrne medale mistrzostw Elbląga, a w lidze
MOSiR z zespołem 16 Batalionu Dowodzenia broni mistrzowskiego tytułu. Oprócz sportu jego
pasją jest rodzina. Najwięcej czasu poświęca trzymiesięcznej córeczce i 5-letniemu synkowi.
Piotr Kołecki - Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD
Od trzynastu lat strażak, a od urodzenia sportowiec. W młodości trenował koszykówkę, ale
ostatecznie wybrał piłkę nożną. Od dwudziestu lat nieprzerwalnie wierny drużynie AKS
Stokrotki, w której z racji zawodu, odpowiedzialny jest za gaszenie wszelkich konfliktów. Gole
strzela na zawołanie i niemal z każdej pozycji. Najskuteczniejszy strzelec zespołu AKS
Stokrotki, drużyny która od wielu lat jest w czołówce rozgrywek organizowanych przez MOSiR.
Jacek Kosmaczewski - Grand Prix Elbląga w Badmintonie
Uprawianie sportu rozpoczął jako dziecko, a pierwszą dyscypliną było karate, które na początku
lat osiemdziesiątych było bardzo modne. Następnie założył w naszym mieście sekcję tenisa
ziemnego Olimpia Elbląg. Przez długie lata był wierny tej dyscyplinie sportu, aż do momentu
kiedy pojechał na zakładowe zawody w badmintona. Szybko zrozumiał, jak piękna jest to
dyscyplina sportu i ostatecznie zdradził tenis właśnie na rzecz badmintona. Na swoim koncie
ma już kilka tytułów mistrza Elbląga. Jest także czołowym zawodnikiem i triumfatorem Grand
Prix. Przez ostatnie półtora roku grę uniemożliwiała mu kontuzja. Teraz z powodzeniem wrócił
na boisko, by walczyć w kolejnej edycji Grand Prix Elbląga.
Łukasz Nejdrowski - Awangarda Volley Liga
Po raz pierwszy na poważnie z siatkówką zetknął się w wieku jedenastu lat, choć jako młody
chłopak próbował różnych dyscyplin sportowych. W lidze MOSiR występuję od trzech sezonów.
Do tej pory zajął trzecie miejsce z zespołem ADAR, rok temu w barwach ekipy LOGBARTRANS
zdobył mistrzostwo Elbląga, a w obecnym sezonie jest czołowym zawodnikiem drużyny AKS
Solidarność. Jak sam o sobie mówi, miał być zawodowcem, ale nie wyszło. Mimo tego, może
pochwalić się sporymi osiągnięciami. Za sobą ma występy w siatkarskiej II lidze, dwukrotny
udział z elbląskim zespołem w barażach o II ligę, brązowy medal Akademickich Mistrzostw
Polski oraz grad medali w rozgrywkach wojewódzkich i miejskich.
Łukasz Pocałujko - Awangarda Volley Liga
Od dziesięciu lat ratownik medyczny, od pięciu strażak w JRG 1, a od urodzenia siatkarz.
Miłość do tej pięknej dyscypliny sportu zaszczepił w nim ojciec. Siatkówka towarzyszy mu od
szkoły podstawowej, poprzez lata młodzieńcze, aż do dorosłego życia. Jak przyznaje, oprócz
piłki ręcznej, nie ma chyba dyscypliny sportu, której by nie uprawiał. Od kilku lat wraz z
kolegami z drużyny Sisley Volley Team uczestniczy w siatkarskich rozgrywkach Awangarda
Volley Ligi. Kapitan zespołu i jeden z najlepiej atakujących zawodników swojej drużyny. Choć
zespołowo nigdy nie znaleźli się na podium, to udział w rozgrywkach MOSiR jest dla nich
doskonałą rozrywką i sposobem na spędzenie wolnego czasu.
Jakub Typański - Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację
Po raz pierwszy w biegu na orientację brał udział w wieku trzech lat, choć jak zaznacza,
wówczas trasę pokonał jeszcze na rękach swojego taty. W kolejnych latach, już bez pomocy
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rodziców, uczestniczył w zawodach szkolnych oraz imprezach organizowanych przez MOSiR.
Szybko przyszły też sukcesy. W ciągu sześciu lat startów w grand prix, ma już na swoim koncie
kilka tytułów mistrza Elbląga w swojej kategorii wiekowej. Od tradycyjnego biegania woli bieg na
orientację, który oprócz kondycji wymaga dodatkowo, sprytu, myślenia i rozeznania w terenie.
Do uprawiania tej dyscypliny sportu namówił już kilku znajomych.
Krzysztof Wilczewski - Nati Basket Liga
W koszykówce zakochał się w szkole średniej, a pierwszą piłkę dostał od brata. Od tamtej pory
nie chciał się z nią rozstawać. Mimo, że treningi rozpoczął późno, to ma za sobą krótki epizod w
lidze zawodowej. Do tego udział w licznych zawodach szkolnych, mistrzostwo Polski zdobyte z
elbląską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a od kilku lat gra wyłącznie amatorsko. W lidze
MOSiR reprezentuje barwy zespołu Old Stars Come Back. Oprócz uprawiania sportu lubi
obejrzeć dobry film, a praca jako trener biznesowy sprawia, że jego pasją są coaching i rozwój
osobisty.
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