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Młodzi, zdolni, wytrwali w podnoszeniu sportowych umiejętności. Być może to właśnie
wśród nich znajdują się przyszli olimpijczycy i mistrzowie świata. Prezentujemy kandydatów
do tytułu „Sportowy talent 2019”. Tym razem to komisja konkursowa oceni sukcesy
młodych sportowców. Wyróżnienia w głosowaniu przyznają też nasi Czytelnicy.
Już od 14 lat redakcja „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy” organizuje plebiscyt, w którym nasi
Czytelnicy wybierają najlepszych sportowców i trenerów. Wiemy jednak, że utytułowani dziś
sportowcy, reprezentujący rawskie kluby swoją przygodę ze sportem rozpoczynali na lekcjach
wychowania fizycznego, zajęciach w szkolnych kołach i klubach. Wiemy też, że w każdej szkole
podstawowej, znajdziemy uczniów, którzy już od najmłodszych klas zapowiadają się na przyszłych
medalistów. Dlatego w ubiegłym roku postanowiliśmy po raz pierwszy zaprezentować „Sportowe
talenty” zanim jeszcze trafią do grona kandydatów w naszym plebiscycie na najlepszych sportowców.
Dziś (23.05) ruszyła druga edycja plebiscytu „Sportowy talent 2019”.

O pomoc w opracowaniu list kandydatów do tytułu w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i
klasy IV-VIII poprosiliśmy trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego w rawskich szkołach
podstawowych.
W tym roku zmieniliśmy formułę plebiscytu. O tym, do kogo trafią tytuły „Sportowy talent 2019” w
obu kategoriach wiekowych zdecyduje loża ekspertów. Zaprosiliśmy do niej tych, którzy najlepiej
znają osiągnięcia swoich podopiecznych, czyli trenerów i nauczycieli WF-u.
Nasi Czytelnicy w drodze głosowania zdecydują natomiast, do kogo trafią plebiscytowe wyróżnienia.
Puchary Czytelników „Głosu” w plebiscycie „Sportowy talent 2019” otrzymają zwycięzcy głosowania
(w obu kategoriach wiekowych).
Głosowanie na kuponach i w SMS-ach rozpoczyna się 23 maja i potrwa do 10 czerwca.
Kupony będą zamieszczone w trzech kolejnych wydaniach naszego tygodnika (23 maja, 30 maja i 6
czerwca). Wypełnione należy dostarczyć do redakcji (ul. Kościuszki 18) do 10 czerwca do godz.
16.30.

Głosowanie SMS-owe potrwa do 10 czerwca do północy. By oddać głos za pomocą
SMS-ów wystarczy w treści wpisać GS.SPORT.XXX (XXX – numer nadany
kandydatowi) wysłanych na numer 7148 (koszt wysłania 1 SMS-a to 1,23 zł z VAT).

W czasie trwania konkursu każdy może wysłać dowolną ilość SMS-ów oraz dostarczyć dowolną ilość
oryginalnych kuponów.
Jeden kupon wycięty z gazety to 5 głosów, jeden SMS – jeden głos. Wszystkie głosy oddane na
danego kandydata zostaną zsumowane i utworzą jeden wynik. Puchar Czytelników „Głosu” w
plebiscycie „Sportowy talent 2019” w grupie klas I-III oraz klas IV-VIII otrzymają kandydaci, którzy
uzyskają największą ilość głosów.
Wyniki obrad komisji konkursowej i wyniki głosowania Czytelników zamieścimy w wydaniu z dnia 13
czerwca.
Regulamin plebiscytu jest dostępny w redakcji.
Wszystkim kandydatom już dziś gratulujemy obecnych i przyszłych sukcesów.

Klasy I-III
1. Natan Błaszczyk (Szkoła Podstawowa nr 2), zawodnik MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka.
Brązowy medalista w grze deblowej wojewódzkich mistrzostw żaczków w Łowiczu. Złoty
medalista II międzypowiatowego turnieju kwalifikacyjnego w tenisie stołowym
Wyślij SMS o treści gs.sport.1 na numer 7148

2. Mateusz Gasiński (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodnik Akademii Piłkarskiej Champions;
zdobywca trzeciego miejsca podczas halowych mistrzostw w Piotrkowie Trybunalskim.
Wyślij SMS o treści gs.sport.2 na numer 7148

3. Adrian Kryczka (Szkoła Podstawowa nr 1), wychowanek klubu RKS Mazovia. Kapitan
drużyny, gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Ma na koncie wiele strzelonych bramek w
lidze oraz turniejach m.in. w Finałowym Turnieju Tymbarka Województwa Łódzkiego.
Wyślij SMS o treści gs.sport.3 na numer 7148

4. Adam Kwapiś (Szkoła Podstawowa nr 2), tenisista rawskiego MLUKS „Dwójka”. Zdobywca
awansu na indywidualne mistrzostwa Polski żaków w tenisie stołowym. Brązowy medalista II
międzypowiatowego turnieju kwalifikacyjnego.
Wyślij SMS o treści gs.sport.4 na numer 7148

5. Joanna Melon (Szkoła Podstawowa nr 4), laureatka V miejsca w XXVII Europejskich Biegach
Młodych Olimpijczyków. Złota medalistka w szkolnych zawodach biegowych.
Wyślij SMS o treści gs.sport.5 na numer 7148

6. Roxana Mydłowska (Szkoła Podstawowa nr 1), zawodniczka klubu Raw-Swim. Dwukrotna
medalista Zimowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego 2019 r. Zdobyła złoto na dystansie
50 m stylem dowolnym w kategorii do lat 9 oraz srebro na dystansie 25 m stylem motylkowym.
Wyślij SMS o treści gs.sport.6 na numer 7148

7. Michał Stalmach (Szkoła Podstawowa nr 2), zawodnik Akademii Piłkarskiej Champions.
Zdobywca trzeciego miejsca podczas halowych mistrzostw w Piotrkowie Trybunalskim.
Wyślij SMS o treści gs.sport.7 na numer 7148

Klasy IV-VIII
8. Julia Bartoszek (Szkoła Podstawowa nr 2), tenisistka MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka.

Zdobywczyni drugiego miejsca podczas Wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych. Laureatka
czwartego miejsca w kategorii gry drużynowej podczas mistrzostw województwa łódzkiego w
tenisie stołowym
Wyślij SMS o treści gs.sport.8 na numer 7148

9. Patryk Bernaciak (Szkoła Podstawowa nr 4), wiodący zawodnik RKS Mazovia, lidera
skierniewickiej ligi orlików starszych (rocznik 2008 i młodsi ). Pomocnik. Strzelec 22 bramek w
sezonie 2018/2019. Wielokrotnie wyróżniany podczas turniejów halowych nagrodami
indywidualnymi dla najlepszego zawodnika.
Wyślij SMS o treści gs.sport.9 na numer 7148

10. Piotr Beska (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodnik klubu MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka.
Zdobywca awansu do półfinałów turnieju ligi mini siatkówki województwa łódzkiego.
Wyślij SMS o treści gs.sport.10 na numer 7148

11. Marcel Błaszczyk (Szkoła Podstawowa nr 2), reprezentant kadry narodowej juniorów w
tenisie stołowym. Trzykrotnym złoty medalista Mistrzostw Polski. Złoty medalista mistrzostw
województwa łódzkiego w tenisie stołowym. Zdobywca tytułu najlepszego zawodnika podczas
XIII Memoriału Andrzeja Grubby.
Wyślij SMS o treści gs.sport.11 na numer 7148

12. Natalia Borowiec (Szkoła Podstawowa nr 1), zawodniczka MLUKS Rawa Mazowiecka,
lekkoatletka, sprinterka. Trzykrotna Mistrzyni Województwa LZS na dystansach 60 i 200 m.
Medalistka Mistrzostw Województwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Rekordzistka Ziemi
Rawskiej na dystansie 60 i 200 m.
Wyślij SMS o treści gs.sport.12 na numer 7148

13. Bartosz Dudek (Szkoła Podstawowa nr 2), czołowy zawodnik RKS Mazovia rocznika 2007
grający na pozycji bramkarza. Zdobywca powołania do reprezentacji Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej.
Wyślij SMS o treści gs.sport.13 na numer 7148

14. Martyna Gasińska (Szkoła Podstawowa nr 4), brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Woj.
Łódzkiego Młodzików w Lekkiej Atletyce na dystansie 1000 m. Zdobywczyni II miejsca w
sztafecie 4x200m w Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Woj. Łódzkiego.
Wyślij SMS o treści gs.sport.14 na numer 7148

15. Maciej Gruszfeld (Szkoła Podstawowa nr 1), zawodnik Akademii Piłkarskiej Champions..
Zdobywca trzeciego miejsca podczas halowych mistrzostw w Piotrkowie Trybunalskim.
Wyślij SMS o treści gs.sport.15 na numer 7148

16. Aleksandra Karolczuk (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodniczka w kategorii U16
specjalizująca się w biegach na dystansie 600 m oraz 1000 m, odnosząca również sukcesy w
biegach przełajowych i ulicznych. Halowa mistrzyni województwa łódzkiego PZLA na dystansie
1000 m, zwyciężczyni łódzkiej edycji ogólnopolskiego cyklu biegów przełajowych Grand Prix
City Trail na dystansie 2000 m.
Wyślij SMS o treści gs.sport.16 na numer 7148

17. Martyna Karolczuk (Szkoła Podstawowa nr 4), Zawodniczka w kategorii U16 specjalizująca
się w biegu na dystansie 300m oraz skoku w dal, odnosząca również sukcesy w biegach
przełajowych i ulicznych. Medalistka Halowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS Województwa
Łódzkiego w skoku w dal i sztafecie 4x200m oraz Wojewódzkich Zawodów „Lekkoatletyka Dla
Każdego!” na dystansie 300m.
Wyślij SMS o treści gs.sport.17 na numer 7148

18. Oliwia Kłos (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodniczka klubu pływackiego Raw-Swim. Podwójna
medalistka Zimowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego. Złota medalistka na dystansie 50 m
stylem klasycznym i zdobywczyni II miejsca na 100 m stylem klasycznym podczas Otwartych
zawodów pływackich o puchar północnego Mazowsza
Wyślij SMS o treści gs.sport.18 na numer 7148

19. Krystian Kochal (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodnik MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka.
Zdobywca VI miejsca w kategorii czwórek podczas finału mini siatkówki województwa
łódzkiego. Laureat V miejsca w ogólnopolskim turnieju siatkówki w Tomaszowie.

Wyślij SMS o treści gs.sport.19 na numer 7148

20. Wiktoria Kocik (Szkoła Podstawowa nr 2), zawodniczka MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka.
Zdobywczyni czwartego miejsca w kategorii gry drużynowej podczas mistrzostw województwa
łódzkiego w tenisie stołowym. Brązowa medalistka II Międzypowiatowego turnieju
kwalifikacyjnego.
Wyślij SMS o treści gs.sport.20 na numer 7148

21. Aleksander Kopczyński (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodnik Rawskiego Klubu Karate
Kyokushin. Złoty medalista VII Ogólnopolskiego Turniej Uechi-Ryu Karate-Do Okinawa 2018.
Laureat III miejsca podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Karate o Puchar Gminy Ujazd.
Wyślij SMS o treści gs.sport.21 na numer 7148

22. Jan Kumanowski (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodnik klubu pływackiego Raw-Swim. Mistrz
województwa łódzkiego na dystansie 100 m stylem dowolnym Zdobywca srebrnego medalu w
stylu motylkowym na 50 m podczas zimowych mistrzostw województwa łódzkiego 2019.
Zdobywca I miejsca w sztafecie w stylu dowolnym na otwartych zawodach pływackich o puchar
północnego Mazowsza
Wyślij SMS o treści gs.sport.22 na numer 7148

23. Jan Lewandowski (Szkoła Podstawowa nr 2), zawodnik RKS Mazovia rocznik 2009 obecnie
biorący udział w lidze F1 żak grupa skierniewicka. Napastnik, wielokrotny król strzelców
turniejów halowych .
Wyślij SMS o treści gs.sport.23 na numer 7148

24. Igor Łuczyński (Szkoła Podstawowa nr 1), zawodnik MLUKS Rawa Mazowiecka, lekkoatleta,
sprinter. Brązowy medalista Halowego Finału Ogólnopolskiego "Czwartków
Lekkoatletycznych” na dystansie 60 m. Srebrny medalista Mistrzostw Województwa LZS.
Wyślij SMS o treści gs.sport.24 na numer 7148

25. Julia Modelewska (Szkoła Podstawowa nr 4), Zawodniczka w kategorii U14 specjalizująca się
w biegu na dystansie 600m oraz skoku w dal, odnosząca również sukcesy w biegach

przełajowych i ulicznych. Zwyciężczyni Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych
Zrzeszenia LZS w Wolborzu, medalistka Mistrzostw Województwa Szkolnego Związku
Sportowego oraz Zrzeszenia LZS w indywidualnych i drużynowych sztafetowych biegach
przełajowych.
Wyślij SMS o treści gs.sport.25 na numer 7148

26. Julita Niewczas (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodniczka klubu pływackiego Raw-Swim.
Rekordzistka województwa łódzkiego na dystansie 50 m stylem klasycznym. Zdobywczyni
brązu (100 m stylem dowolnym) oraz srebra (50 m stylem klasycznym) podczas zimowych
mistrzostw województwa łódzkiego. Podwójna złota medalistka w otwartych zawodach
pływackich o puchar północnego Mazowsza.\
Wyślij SMS o treści gs.sport.26 na numer 7148

27. Natalia Piotrowska (Szkoła Podstawowa nr 4), zawodniczka klubu pływackiego Raw-Swim.
Zdobywczyni VI miejsca stylem klasycznym na otwartych zawodach pływackich o puchar
północnego Mazowsza w Mławie. Laureatka VII miejsce na 50 m stylem klasycznym na
Zimowych Mistrzostwach Woj. Łódzkiego
Wyślij SMS o treści gs.sport.27 na numer 7148

28. Mateusz Sypniewski (Szkoła Podstawowa nr 4), lewoskrzydłowy zawodnik RKS Mazovia
rocznika 2005. Grał w takich klubach jak Widok Skierniewice i SMS Łódź.
Wyślij SMS o treści gs.sport.28 na numer 7148

29. Patrycja Żmudzka (Szkoła Podstawowa nr 1), zawodniczka MLUKS Rawa Mazowiecka,
lekkoatletka. Brązowa medalistka Mistrzostw Województwa LZS.
Wyślij SMS o treści gs.sport.29 na numer 7148
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