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Sportowa przyszłość

NASZE
TYCHY

Olimpijski medal

D

ziewiętnastoletnia Karolina Naja swoje życie dzieli obecnie między Tychy
i Wałcz, gdzie uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Od siedmiu lat
praktycznie cały swój czas poświęca kajakarstwu. Skąd pomysł na tak mało kobiecy sport? – Wybrałam kajakarstwo właśnie dlatego, że jest mało popularne.
Chciałam robić coś innego, niż wszyscy – zdradza wychowanka MOSM Tychy.
Swoim kajakiem tyszanka przepłynęła już około 12 tysięcy kilometrów! Jak mówi
jeszcze wiele przed nią. Jej największym marzeniem jest udział w Igrzyskach
Olimpijskich. – Może uda się pojechać już na najbliższe... – mówi z nadzieją.
To co robi bardzo pomaga jej w życiu. – Sport daje mi sporo energii i wiary
w siebie. Dzięki kajakarstwu stałam się bardzo samodzielna – przyznaje. Jej
wzorem w sporcie jest Beata Mikołajczyk. A w życiu? – Zdecydowanie rodzice
– mówi Karolina. Niespełnione marzenie kajakarki to studia chemiczne i praca w zawodzie np. jako kosmetyczka. – Bardzo interesuje mnie kosmetologia
i chętnie poszłabym jeszcze na studia chemiczne – dodaje tyszanka. O Karolinie głośno zrobiło się w 2007 roku. Zdobyła wtedy złoty i srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Później przyszła kolej na następne sukcesy...

Największe sukcesy: Złoty medal na Mistrzostwach Europy juniorów
i zawodników do lat 23 w Poznaniu w 2009 r., brązowy medal podczas Mistrzostw Europy Juniorów w 2008 r. w K4, złoty medal (K2 – 1000 m.) i srebrny
medal (K4- 500m.) na Mistrzostwach Europy w Belgradzie w 2007 r.
Trenerzy: Sylwia i Marek Stanni

190 cm talentu

K

iedy Marcin Żołna pierwszy raz
zobaczył kajakarzy trenujących
na tyskim jeziorze w Paprocanach
od razu wiedział, że to jest to. – Kajakarstwo spodobało mi się do tego
stopnia, że postanowiłem je trenować
– mówił siedemnastolatek.
Tyski kanadyjkarz na początku
kajakarstwo trenował dla zabicia czasu, jednak później zdecydowanie się
to zmieniło. – Dziś jest to już ważna
część mojego życia – przyznaje. Wychowanek MOSM Tychy jak na kajakarza jest bardzo wysoki bo ma blisko 190 cm wzrostu. Jak mówi, gdyby
nie kajakarstwo to swój wzrost z pewnością wykorzystałby do jakiegoś innego sportu. – Najprawdopodobniej
trenowałbym pływanie, siatkówkę
lub koszykówkę, bo te sporty także lubię. Marzenia Marcina
nie są oryginalne – chce jechać na Olimpiadę i zdobyć medal.
Jednak z jego talentem nie są to marzenia bez pokrycia. Tyszanin, który uczy się obecnie w Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Wałczu pokazał swoją klasę na Mistrzostwach Europy, zdobywając złoty medal. Kilka dni temu podczas Mistrzostw Polski
zdobył kolejne „srebro”...

Największe sukcesy: złoty medal podczas Długodystansowych Mistrzostw Polski w Warszawie (długi dystans, kanadyjka
dwójka) w 2008r., srebrny medal w maratonie w „jedynce” w 2009 r,
złoto na długim dystansie, złoty medal podczas Mistrzostw Europy
w Maratonie w Ostródzie na dystansie 17, 8 km (C-1), srebrny medal na 5 km w na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.
Trenerzy: Sylwia i Marek Stanni

Młody i szybki

Popłynęła... za bratem

P

M

eliza madej

onika Marczak pływać zaczęła już w przedszkolu. Jednak poważną
decyzję o trenowaniu pływania podjęła kilka lat później, dzięki bratu. – Chciałam chodzić do klasy sportowej, tak jak mój starszy brat, i bardzo chciałam pływać. Byłam bardzo zdeterminowana, mimo że mama nie
była zachwycona tym pomysłem – wspomina. W końcu jednak się zgodziła
i dziś chyba nie żałuje – dodaje Monika. Mimo młodego wieku – ma zaledwie
18 lat – już ma sporo sukcesówna swoim koncie. Tylko podczas Olimpiady
Młodzieży w Oświęcimiu zdobyła złoty medal na 50 metrów, brązowy medal
na 100 metrów i czwarte miejsce na 200 metrów, a podczas Mistrzostw Polski
Seniorów na 50 m. była piąta! Mimo tego tyszanka twardo stąpa po ziemi. – Staram się nie
marzyć. Po prostu skupiam się na tym co robię, ale na pewno chciałabym ciągle poprawiać
swoje wyniki – mówi. Wychowanka MOSM
Tychy obecnie uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu. Monika jak tylko
znajduje czas to jak każda nastolatka spotyka
się ze znajomymi, surfuje po internecie i ogląda telewizję.

Największe
sukcesy:
Dwukrotne mistrzostwo Polski
– jedno na 60 metrów, drugie
na 100 m. Uczestnik Mistrzostw
Europy w Nowym Sadzie w Serbii w 2009r.
Trener: Bogdan Przybycin

arc. prywatne

rawdopodobnie najszybszym nastolatkiem w Tychach jest
Marcin Ławreszuk. Zawodnik MOSM Tychy na imprezie, podczas której zdobył halowe mistrzostwo Polski juniorów 60 metrów
przebiegł w czasie 6,86 s!
Dziewiętnastoletni sprinter z Tychów bez ogródek mówi,
że sport jest w jego życiu jedną z najważniejszych rzeczy. – Wybrałem bieganie, dlatego że jest to sport, który najbardziej mnie „kręci” i według mnie jest bardziej widowiskowy niż np. piłka nożna
– mówi Ławreszuk.
Jak wielu młodych sportowców marzy o tym, by pojechać
na Igrzyska i zostać mistrzem olimpijskim. Tyszanin biega z nadzieją, że będzie kiedyś tak dobry jak Marian Woronin. Zagranicznym idolem Marcina jest z kolei Maurice Green. To, jak młody
sprinter kocha biegi obrazuje to zdanie – Nie ma takiej rzeczy, która zajmuje mi więcej czasu niż
bieganie. Cały czas staram się
myśleć o sporcie, nawet kiedy
jestem już w domu po treningu.
A to wszystko dlatego, że chcę
kiedyś zostać trenerem...

Największe sukcesy: Złoty medal na 50
metrów, brązowy medal na 100 metrów i czwarte miejsce na 200 metrów (w stylu klasycznym)
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Oświęcimiu w 2009 r., Piąte miejsce na 50 m.
podczas Mistrzostw Polski Seniorów.
Trenerka: Aleksandra Pietrucha.
Teksty: Grzegorz Kusz

stypendia sportowe
Dobre wyniki opłaca się mieć nie tylko w
szkole, ale także w sporcie:
1. Stypendia „Tyskie Orły” ustanowione
przez Radę Miasta przyznawane są osobom z bardzo dobrymi wynikami w nauce
lub z wybitnymi osiągnięciami sportowymi.
Wnioski przyjmuje Miejski Zarząd Oświaty
w Tychach w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Składającym wniosek może być

arc. prywatne

radosław kaźmierczak

Są młodzi, zdolni, ambitni i spragnieni sukcesu. Każdy z nich bardzo kocha sport, a dyscyplinie, którą wybrał poświęca wiele czasu. Jak widać bardzo się to opłaca, gdyż każdy z nich mimo młodego wieku ma na swoim koncie
znaczące sukcesy. Poniżej przedstawiamy Wam krótkie sylwetki i informacje na temat sukcesów Moniki, Karoliny
i dwóch Marcinów.

dyrektor szkoły, w którym uczy się sportowiec lub klub sportowy. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, a uczeń może otrzymać miesięcznie
od 200 do 400 zł.
2. Stypendia sportowe: Kluby składają wnioski do MOSiR. Później wnioski są
opiniowane przez Radę Sportu a decyzja o
wypłacie należy do prezydenta. Stypendia

przyznawane są na rok czasu, wypłacane
do 15 każdego miesiąca. Tyscy sportowcy,
którzy otrzymują stypendia, przyznane na
podstawie uchwały Rady Miasta: piłkarze
(18 osób), koszykarze (12), piłkarze halowi
(10), hokeiści + lekkoatleta (23), sporty indywidualne (6).
Więcej informacji: www.mzo.tychy.pl
www.bip.umtychy.pl

Wrześniowe biegi uliczne
W roku 75-lecia tyszanie mają okazję
przebiec więcej niż 75 kilometrów.
Już 19 września z okazji XVI Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego mieszkańcy miasta i zagraniczni
goście będą mogli wykazać się kondycją i pobiec na dystansach od 100 m
do 10 km. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy w biurze zawodów na parkingu za Hotelem Piramida od godz. 11.00 do 13.00, a do biegu
głównego do 14.30. Do biegu zostaną
dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy będą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział
w biegu lub napiszą oświadczenia
o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18,
oświadczenia takie podpisują rodzice) oraz uiszczą opłatę startową (15 zł
bieg główny na 10 km, 3 zł pozostałe biegi, 30 zł kaucja zwrotna za chip
i numer startowy).
Bieg jak co roku organizuje MOSiR
Tychy przy współpracy z Komendą
Miejską Policji i Strażą Miejską w Tychach. Sponsor to Fiat Auto Poland.
Dla najlepszych uczestników biegu
przewidziano nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe gadżety. Więcej informacji MOSiR Tychy, Zespół ds. Sportu
i organizacji Imprez, ul. Piłsudskiego
12, tel. 032 325 71 32 oraz na stronie
www.mosir.tychy.pl

Zostaw ślad
w Skrzyni Czasu
Przypominamy o trwającej zabawie
z okazji jubileuszu 75-lecia nadania
Tychom praw gminy miejskiej. Chodzi o zapełnienie miejsca w Skrzyni
Czasu sprowadzonej do Tychów specjalnie na okoliczność 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o zgłaszanie propozycji przedmiotów, które chcieliby Państwo wrzucić do Skrzyni. Na Państwa propozycje czekamy pod nr tel. 032 776 39
16, 032 776 39 18 od 8.00 do 15.00
oraz pod adresem: marta.witek@
umtychy.pl do końca września br.
Po zebraniu wszystkich Państwa
pomysłów, zespół powołany do organizacji obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej,
wyłoni trzy najciekawsze typy. Nagrodą będą jubileuszowe gadżety
i możliwość umieszczenia zaproponowanego przedmiotu w Skrzyni obok innych cennych darów.
Skrzynia zostanie zapieczętowana
w grudniu 2009 roku i na 25 lat trafi
do Muzeum Miejskiego w Tychach.
Uroczyste otwarcie nastąpi w roku
100-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej, czyli w 2034 roku.
Skrzynię zaprezentowano po raz
pierwszy 23 stycznia 2009 roku
na Uroczystej Sesji Rady Miasta inaugurującej obchody 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej
w Teatrze Małym w Tychach. Wtedy trafiły do niej pierwsze cenne
przedmioty od Honorowych Obywateli Miasta. Od tej pory Skrzynia
jest obecna na każdej ważniejszej
imprezie, organizowanej w roku jubileuszowym, a przedmioty które
się w niej znajdują, już teraz mają
ogromną wartość dla miasta. Więcej informacji na temat Skrzyni Czasu i jubileuszowych imprez znajdą
Państwo na stronie: www.umtychy.
pl w zakładce „Tyszanin/75 lat nasze Tychy”. MW

