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CZŁOWIEK SPORTU 2015

Michał Faryński, Norbert Krakowiak, Wojciech Henke, Dominik Tkaczyk i Zuzanna Hierowska to dotychczasowi laureaci sportowego plebiscytu Kuriera Słupeckiego - Człowiek
Sportu.

Zwycięzcę szóstej odsłony Kurierowego plebiscytu, poznamy
pod koniec stycznia 2016 roku,
kiedy to dobiegnie końca sms-owe głosowanie. O tym kto zostanie triumfatorem Plebiscytu zadecydujecie Państwo, nasi
czytelnicy, sympatycy sportu,
wysyłając sms-y na swoich kandydatów. Zapraszamy więc do
wspólnej zabawy.

LISTA KANDYDATÓW
(według kolejności alfabetycznej)
Weronika Antczak – siatkarka Piątki Turek, jedna z najzdol-

Daniel Górecki - piłkarz ręczny Hagardu Strzałkowo, jeden

Dawid Balcerzak - tenisista stołowy Stelli Niechan Gniezno,

Mateusz Buczkowski - zawodnik MMA Witkowo, na prze-

z wyróżniających się środkowych rozgrywających III ligi.
Jego bramka z meczu z Wartą Pyzdry na portalu Reczna.
pl miała ponad 7 tys wyświetleń. sms: kurier.CS5 na numer
71051
Zuzanna Hierowska – piłkarka Medyka Konin, uczennica

Martyna Galant - zawodniczka OŚ AZS Poznań, medalist-

sportowego gimnazjum w Koninie. Brązowa medalistka Mistrzostw Polski U13, reprezentantka kadry województwa U16,
ubiegłoroczna zwyciężczyni plebiscytu. sms: kurier.CS6 na numer 71051
Michał Kawa – triathlonista
amator, ukończył Poznań Tria-

wodniczka, rekordzistka m.in.
Mistrzostw Powiatu. sms: kurier.CS15 na numer 71051

Julia Król - zawodnika Słupeckiego Klubu Karate, wielokrot-
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na medalistka zawodów regionalnych i krajowych. Aktualna
Mistrzyni Polski Karate Fudokan w konkurencji Kumite drużynowe. sms: kurier.CS11 na
numer 71051
Michał Marszałek – piłkarz Elany Toruń, piłkarską przygodę

thlon na dystansie 113 km, 7
w swojej kategorii wiekowej zawodnik Triathlonu w Stroniu
Śląskim. sms: kurier.CS7 na numer 71051
Mateusz Kolan – sędzia piłki
siatkowej WZPS Poznań, brą-

Szymon Michalik – koszykarz Biofarmu Basketu Poznań,

Norbert Krakowiak – żużlowiec
Ostrovii Ostrów Wielkopolski,

Jacek Miętkiewicz – szachista Chrobrego Gniezno, wielo-
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utalentowany 16-letni zawodnik, swoje pierwsze kroki stawiał
w Starcie Gniezno. Jest w szerokiej kadrze Polski juniorów. sms:
kurier.CS9 na numer 71051
Michał Kropski – rugbysta Tytanu Gniezno, jego przygoda
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zdecydowanie najlepszy obrotowy III ligi, bez problemu poradziłby sobie w wyższej lidze. Od
ponad 2 lat nie opuścił żadnego
treningu. sms: kurier.CS17 na
numer 71051
Siatkarscy
reprezentanci
strzałkowskiej
podstawówki: Karina Błaszczak, Magda-

18
pierwsze koszykarskie kroki stawiał w Słupcy, brązowy medalista Mistrzostw Polki Juniorów. sms: kurier.CS13 na numer
71051

krotny medalista. Wywalczony
w tym roku złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski, dał
mu awans do Mistrzostw Polski
Juniorów. sms: kurier.CS14 na
numer 71051
Nikola Mrugalska – uczennica
sportowego gimnazjum w Puszczykowie, w którym rozwija
i kontynuuje swe pasje i zdolności. Uzdolniona sportowo za-

w tym roku podpisała zawodowy kontrakt, ma na swoim koncie wiele zwycięstw na amatorskiej arenie. sms: kurier.CS21
na numer 71051
Jacek Smuszkiewicz - trener
siatkówki, wychowawca wielu

lena Figas, Klaudia Kuchcińska, Wiktor Kowalski, Mikołaj Kowalikowski, Łukasz Stojek, 12 zespół w ogólnopolskim
finale turnieju Orlik Volleymania. sms: kurier.CS18 na numer
71051
Słupecka Grupa Rowerowa –
organizatorzy cieszącego się spo-
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rym zainteresowaniem „Środingu na rowerach”, w ramach akcji Kręć kilometry, wykręcili blisko 70 tys km i wygrali stojaki rowerowe dla miasta. sms: kurier.
CS19 na numer 71051
Słupeckie To20
warzystwo
Koszykówki
Grom Słupca
– stowarzyszenie, które bardzo aktywnie włącza się w wiele
lokalnych imprez, nie tylko o cha-

cioligowej Kujawiance Izbica
Kujawska. Wolontariusz podczas finału Ligi Europy w Warszawie. Członek komitetu organizacyjnego rozgrywek Ligi Mistrzyń z udziałem konińskiego
Medyka. sms: kurier.CS26 na
numer 71051
Wiktoria Woźniak - siatkarka
SPSu Słupca, medalistka wie-
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Jarosław Rogalski - piłkarz
ręczny Hagardu Strzałkowo,
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zowy medalista VII Mistrzostw
Polski Sędziów. Jeden z sędziów
XI Memoriału Arkadiusza Gołasia. sms: kurier.CS8 na numer
71051

tywnie reprezentują nasze miasto na wielu krajowych imprezach. Aktywnie działają również za rzecz lokalnej społeczności. sms: kurier.CS16 na numer
71051

12

zaczynał w Witkowie, dziś jest
podstawowym graczem trzecioligowego zespołu. sms: kurier.
CS12 na numer 71051
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Pasjonaci Słupca – przedstawiciele stowarzyszenia bardzo ak-
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ka Młodzieżowych Mistrzostw
Polski, finalistka Mistrzostw
Polski seniorów w biegach. sms:
kurier.CS4 na numer 71051

z tą dyscypliną rozpoczęła się
w Sokołach Mielżyn. Podczas
tegorocznych Mistrzostw Polski Rugby 7-osbowego, jego zespół zajął 5 miejsce. sms: kurier.
CS10 na numer 71051

6

3

strzeni całego roku odnosił wiele zwycięstw na amatorskich
arenach, podpisał zawodowy
kontrakt. sms: kurier.CS3 na
numer 71051

Marcin Woźniak – trener piłki
nożnej, obecnie pracuje w trze-

Małgorzata Smaczniak - zawodniczka MMA Witkowo,
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wielokrotny medalista ogólnopolskich zawodów, obecny Mistrz Polski Kolejarzy. Najlepszy w rankingu WZTS, kadet w Wielkopolsce. sms: kurier.
CS2 na numer 71051
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niejszych słupeckich siatkarek.
Mistrzyni województwa w plażowej piłce siatkowej, brązowa medalistka plażowych Mistrzostw Polski kadetek. sms:
kurier.CS1 na numer 71051
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rakterze sportowym. Organizator wielu koszykarskich imprez
w tym zakończonego niedawno
Zimowego Streetballu. sms: kurier.CS20 na numer 71051

słupeckich sportowców, założyciel stowarzyszenia Z wiatrem
i pod wiatr, propagator i sędzia
sportów wodnych. sms: kurier.
CS22 na numer 71051
UKS MOS
Czarni Ostro23
wite – młodzieżowe zespoły
tego
klubu, należały do wiodących w województwie. Minisiatkarze zajęli 26 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kinder+Sport, kadeci natomiast zagrali w ¼ finału Mistrzostw
Polski. Oba są medalistami Mistrzostw Wielkopolski. sms: kurier.CS23 na numer 71051

lu siatkarskich mistrzostw, wicemistrzyni województwa w licealiadzie szkolnej, uczestniczka półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej juniorek. sms: kurier.CS27 na numer
71051
Tomasz Zastawa – trener piłki nożnej, prowadzone przed
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niego od kilku lat młodzieżowe
drużyny, z roku na rok podnoszą swoje umiejętności i sięgają
po mistrzostwa okręgu. sms: kurier.CS28 na numer 71051

Maciej Urbaniak – badmintonista UKSu Kopernik Słupca, je-

Bartłomiej Zywert – sędzia piłki nożnej KOZPN Konin, je-
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den z najzdolniejszych słupeckich zawodników. W Mistrzostwach Polski młodzików młodszych sklasyfikowany na miejscach 5-8, czołowy zawodnik
ogólnopolskich turniejów. sms:
kurier.CS24 na numer 71051

den ze zdolniejszych sędziów
młodego pokolenia. Jako główny prowadzi rozgrywki klasy
okręgowej, jest asystent w 4 i 3
lidze. sms: kurier.CS29 na numer 71051

Marcin Walczak – zawodnik
Olimpii Poznań, biegacz, jeden

Jak głosować?
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z największych talentów w historii słupeckiego gimnazjum.
sms: kurier.CS25 na numer
71051

Aby oddać głos na
swojego kandydata wyślij
sms o treści:
kurier.CS numer
kandydata
na numer 71051
koszt sms-a 1,23 zł brutto

