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Powiat 
Rusza głosowanie 

Z okazji jubileuszu 30-lecia 
miasta Jelcz-Laskowice, 
ogłoszono konkurs na wybór 
lokalnej sportowej osobowo-
ści. W czwartek 22 czerwca 
kapituła konkursowa ma 
zatwierdzić listę kandydatów

Pleb iscy t  o rgan izu ją 
wspólnie Urząd Miasta i Gmi-
ny J-L, jelczańskie Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Rada 
Miejsko-Gminna Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w J-L. Rolę medialnych współ-
pracowników pełnią redakcje 
tygodników „Gazeta Powia-
towa-Wiadomości Oławskie” 
oraz „Słowo Sportowe”. Ter-
min zgłaszania kandydatów 
do udziału w konkursie minął 
11 czerwca. Należało propo-
nować osoby, mające na swo-
im koncie znaczące sukcesy 
sportowe, legitymujące się 
sukcesami trenerskimi oraz po-
siadające doświadczenie, jako 
działacze sportowi - w okresie 
od 1 stycznia 1987 do 31 grud-
nia 2016. 

Laureaci będą wybierani 
w trzech odrębnych kate-
goriach - sportowiec, trener 
i działacz - spośród miesz-
kańców miasta i gminy Jelcz-
-Laskowice, oraz z grona 
członków działających tam 
w minionym 30-leciu klubów 
i stowarzyszeń sportowych.

Na razie wiemy nieofi-
cjalnie, że w wymaganym 

terminie zgłoszono ponad 80 
kandydatów, wśród których 
największą, czterdziestooso-
bową grupą, są sportowcy. 

Po zatwierdzeniu listy 
zgłoszonych osób, przez 
kapitułę plebiscytową, po-
wołaną przez burmistrza 
Jelcza-Laskowic, co ma na-
stąpić 22 czerwca, wkrótce 
rozpocznie się głosowanie 
internetowe, esemesowe 
oraz za pośrednictwem ku-
ponów, które od następnych 
wydań będą systematycznie 
publikowane na łamach ty-
godników „Gazeta Powiato-
wa- Wiadomości Oławskie” 
oraz „Słowo Sportowe”.  

               *
Więcej szczegółów - na 

stronach internetowych orga-
nizatorów.

(KAT)

Wybierz sportowe osobowości 30-lecia J-L

Były żużlowiec Sparty-Betard Wrocław Patryk Malitowski to jeden  
z kandydatów do tytułu „Sportowej osobowości 30-lecia miasta  
i gminy Jelcz-Laskowice”
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Okazjonalne zawody 

Oławianin Maciej Stelmaszek już 
nie pierwszy raz wygrał turniej 
amatorów, o puchar burmistrza 
Oławy, rozgrywany tradycyjnie 
podczas Dni Koguta

Z okazji święta miasta, 
tenisiści rywalizowali 18 czerw-
ca, na oławskich kortach przy 
ulicy Sienkiewicza, którymi od 
niedawna opiekuje się Klub Te-
nisowy „Format”, należący do 
przedsiębiorcy z Marcinkowic, 
Krzysztofa Maćkowa. 

Wysoki poziom sportowych 
zmagań zapewniło w tym roku 
dwudziestu dwóch amatorów 
tenisa z Oławy, Jelcza-Laskowic, 
Brzegu i Brzegu Dolnego oraz 
z Marcinkowic i z Wrocławia. 
Rywalizowali systemem pucha-
rowym, a mecze trwały do dwóch 
wygranych setów, plus ewentual-
ny super tie-break, do 10 punktów. 

W finale turnieju głównego 
spotkali się dwaj oławianie - po 
zaciętej, trzysetowej walce, Ma-
ciej Stelmaszek pokonał Patryka 
Jakubowicza 6:4, 1:6 i 10:8. 

W pojedynku o trzecie miej-
sce Jarosław Pająk z Jelcza-La-
skowic, walcząc z Andrzejem 
Bielą z Oławy, skreczował 
w pierwszym secie, przy pro-
wadzeniu rywala 5:2. 

Równolegle rozgrywano 
turniej pocieszenia z udziałem 
zawodników, którzy przegrali 
mecze w pierwszej rundzie. 

W finale Romuald Wydmuch 
z Wrocławia wygrał 2:0 (w se-
tach 7:5 i 7:5) z jedenastoletnim 
Wojtkiem Bielą z Oławy, który 
z powodzeniem rywalizował 
w kogucim turnieju z dużo 
starszymi zawodnikami.

Te ciekawe zawody zorgani-
zował Klub Tenisowy „Format”, 
a głównym sponsorem oraz 
fundatorem nagród i pucharów 
był Urząd Miejski w Oławie.

(KAT)

Kogucie smeczowanie

Koguci puchar już któryś raz z rzędu wywalczył Maciej Stelmaszek 
(na fot. z lewej)
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Do tytułu „Sportowej osobowości 30-lecia Jelcza-Laskowic” zaproponowano m.in.: 
* Aleksandrę Bartyzel - czołową pływaczkę UKP „Manta”, medalistkę MP; 
* Łukasza i Macieja Bodnarów - świetnych kolarzy, wychowanków KKS „Moto” Jelcz-Laskowice, 
wielokrotnych mistrzów Polski i olimpijczyków;
* Adama Cieleka - zasłużonego i wyróżniającego się piłkarza kilku klubów jelczańskich; 
* Magdalenę Cycak - amazonkę z Chwałowic, wicemistrzynię Polski, uczestniczkę mistrzostw 
Europy i świata w paraujeżdżaniu; 
* Radosława Malinowskiego - czołowego pingpongistę „Victorii” J-L; 
* Patryka Malitowskiego - byłego żużlowca „Sparty-Betard” Wrocław, mistrza Polski juniorów; 
* Agnieszkę Marchewską - czołową pingpongistkę „Victorii” J-L i AZS AWF Wrocław, studencką 
wicemistrzynię Polski;
* Roberta Praisnara - siatkarza, czołowego zawodnika „Unilonu” i „Młodzika” J-L; 
* Zofię Raszczuk - pływaczkę, czołową zawodniczkę UKP „Manta”, medalistkę MP; 
* Mateusza Rudyka - kolarza, specjalistę w jeździe na torze, członka kadry narodowej, medalistę 
mistrzostw Polski, Europy i świata; 
* Andrzeja Serediuka - nieżyjącego już, najbardziej utytułowanego jelczańskiego kolarza, wielo-
krotnego mistrza i wicemistrza Polski, uczestnika mistrzostw świata i Wyścigu Pokoju; 
* Barbarę Szlachetkę - również już nieżyjącą, wybitną jelczańską biegaczkę, rekordzistkę świata 
i Guinnessa w ultramaratonach; 
* Krzysztofa Telatyńskiego - wyróżniającego się piłkarza Czarnych Jelcz-Laskowice; 
* Zdzisława Wronę - zasłużonego jelczańskiego kolarza, multimedalistę MP i olimpijczyka z Seulu; 
* Stanisława Zaklińskiego - piłkarza kilku klubów jelczańskich, obecnie czołowego zawodnika 
i kapitana Huraganu Minkowice Oławskie; 
* Jarosława Żyłę - niepełnosprawnego tenisistę z Miłoszyc, z klubu „Lob-Wrocław”, wicemistrza 
Polski w drużynie. 

SPORTOWCY

W grupie zgłoszonych trene-
rów są m.in.: Jerzy Szafrański 
i Zygmunt Walczak - szkole-
niowcy jelczańskich kolarzy; 
Krzysztof Konon - opiekun 
piłkarzy i piłkarek Czarnych 
J-L; Karol Markowski - trener 
i menedżer koszykarzy „Blu-
esa” J-L; Wincenty Marchewski 
- trener i wychowawca wielu 
jelczańskich pingpongistów; 
Stanisław Zendwalewicz - tre-
ner piłkarskich drużyn młodzie-
żowych w Polonii Miłoszyce 
i Roman Żerek - szkoleniowiec 
pływaków UKP „Manta” J-L. 

TRENERZY
Liczną grupę wśród zgłoszonych kandydatów stanowią działacze sportowi. O miano  
sportowej osobowości 30-lecia J-L w tej kategorii rywalizować będą, m.in.: 
* Aleksander Bajsarowicz - wieloletni przewodniczący zrzeszenia LZS w J-L; 
* Sebastian Bednarz - prezes klubu futsalowego „Orzeł” J-L; 
* Damian Chartuniewicz - prezes Czarnych J-L, 
* Waldemar Chmielewski - prezes Huraganu Minkowice Oławskie; 
* Stanisław Grzesik - działacz LZS; 
* Krzysztof Kaucki - działacz Szkolnego Związku Sportowego, założyciel UKS „Dwójka”; 
* Henryk Koch - działacz i wieloletni prezes Zalesia Wójcice;
* Jerzy Oleńczak - prezes KMS „Mikrus” Jelcz-Laskowice; 
* Piotr Piechota - prezes klubu siatkarskiego Volley J-L; 
* Leszek Piotrowski - wieloletni prezes Polonii Miłoszyce; 
* Wit Suchy - nieżyjący już, wieloletni wiceprzewodniczący LZS w J-L, zasłużony działacz 
Czarnych J-L; 
* Arkadiusz Tołłoczko - prezes KB „Harcownik”, organizator wielu imprez biegowych  
w Jelczu-Laskowicach i w powiecie oławskim.

DZIAŁACZE


