
Przez dwa dni w hali sportowej 
przy al. Piłsudskiego rozgrywany 
był turniej piłki halowej z okazji 
100-lecia Powstań Śląskich. W za-
wodach wzięło udział 8 drużyn.

W sobotę rywalizowano 
w dwóch grupach, a w niedzie-
lę zawody rozegrano z udziałem 

najlepszych ekip. W półfinałach 
zanotowano: APN SMS I – Czuło-
wianka I 1:0, Wisła Wielka – Mi-
kołów 1:1, k. 4:3. Mecz o 7. miej-
sce: Czułowianka II – Przecieszyn 
0:4, o 5. miejsce: APN SMS II – 
KS Chełmek 1:1, k. 3:4, o 3. miej-
sce: Czułowianka – Mikołów 2:1. 

W finale Wisła Wielka pokonała 
1:0 APN SMS Tychy.

Kolejność drużyn: 1. Wisła 
Wielka, 2. APN SMS I, 3. Czu-
łowianka I, 4. RPM Mikołów, 5. 
KS Chełmek, 6. APN SMS II, 7. 
LKS Przecieszyn, 8. Czułowian-
ka II. ls ●

turniej z okazji 100-lecia Powstań Śląskich.

aPn i CZułowianka na Podium
W miniony weekend ligowe me-
cze rozegrały oba zespoły TKS Ty-
chy, ale tym razem punkty zdoby-
ły występujące w II lidze śląskiej 
zawodniczki tyskiego klubu.

Męski zespół TKS pojechał 
na mecz z MOSiR Jasło i dobrze 
rozpoczął spotkanie wygrywa-
jąc pierwszego seta na przewagi 
27:25. W kolejnych setach górą 
jednak byli rywale, którzy zwłasz-
cza w drugim i trzecim secie za-

grali bardzo skutecznie. Porażka 
sprawiła, że podopieczni Marci-
na Nycza ponownie spadli na 7. 
lokatę w tabeli II ligi – w 11 me-
czach zdobyli 18 punktów. W II 
lidze prowadzi nadal niepokona-
ny MCKiS Jaworzno.
mOSiR jaSłO – tkS tychy 3:1 
(25:27, 25:16, 25:19, 25:23).

Wygrały natomiast podopiecz-
ne trenera Krzysztofa Pałki, któ-
re zmierzyły się w wyjazdowym 

meczu z Sari II Żory. Tyszanki 
stoczyły wyrównane spotkanie, 
a o wygranej zadecydowała bar-
dzo dobra postawa tyskiej ekipy 
w tie breaku. Po tym spotkaniu 
tyszanki awansowały na 8. miej-
sce w tabeli – w 6 spotkaniach 
zdobyły 5 punktów. Liderem jest 
SMS Żywiec – 21 pkt.
mukS SaRi ii żORy – tkS ty-
chy 2:3 (25:17, 15:25, 24:26, 
25:22, 10:15). ls ●

jeden set tks w meczu w jaśle.

ZySk i Strata Pod Siatką

Tychy zgłosiły aplikację do orga-
nizacji mistrzostw UEFA Women’s 
EURO 2025. Polska jest jednym 
z pięciu kandydatów do organi-
zacji tego prestiżowego turnieju 
z udziałem kobiet. Przypomnij-
my, iż w miasto już dwukrotnie 
gościło wielkiej piłkarskie im-
prezy – mecze EURO U-21 i mi-
strzostwa świata U-20.

Polski Związek Piłki Noż-
nej zgłosił do Unii Europejskich 
Związków Piłkarskich deklara-
cję ubiegania się o prawo orga-
nizacji kobiecych mistrzostw 
w 2025 roku. Ogółem wpłynęło 
pięć kandydatur: z Polski, Francji, 
Szwajcarii, Ukrainy oraz łączona 

kandydatura krajów skandynaw-
skich – Danii, Finlandii, Norwegii 
i Szwecji. Komitet Wykonawczy 
UEFA podejmie decyzję w grud-
niu 2022 roku. Jeśli wybór pad-
nie na Polskę, turniej zostanie 
rozegranych na ośmiu obiektach 
w naszym kraju.

– Mam nadzieję, że znajdzie-
my się w gronie miast-gospoda-
rzy tego prestiżowego wydarze-
nia, tym bardziej, że mamy już 
doświadczenie w organizacji im-
prez tej rangi. Trzymajcie kciuki 
za polski wniosek – mówi prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba.

Rozgrywki te są najważniej-
szym wydarzeniem sportowym 

w ramach rywalizacji kobie-
cych reprezentacji narodowych 
w piłce nożnej w Europie. Ranga 
tych rozgrywek wzrasta z edycji 
na edycję, zaś sama impreza cie-
szy się olbrzymią renomą i zain-
teresowaniem.

W turnieju w 2025 roku we-
zmą udział 24 drużyny. Wyda-
rzenie o europejskim zasięgu by-
łoby dla Polski, jak również dla 
miast–gospodarzy, wielką szan-
są na promocję naszego poten-
cjału turystycznego i kulturowe-
go na arenie międzynarodowej, 
a także kolejnym krokiem w roz-
woju dyscypliny sportu, jaką jest 
piłka nożna. ls ●

Zawodniczka UKS Ippon Tychy, 
Patrycja Stefaniuk z UKS Ippon 
Tychy zdobyła dwa brązowe me-
dale Pucharu Polski Juniorek i Ju-
niorów Młodszych.

Rozgrywane w Oleśnicy za-
wody PP, zorganizował Klub 
Sportowy Judo Tigers z Wroc-
ławia. Patrycja najpierw sta-
nęła na podium w swojej ka-
tegorii wiekowej, a następnego 
dnia sięgnęła po brązowy medal 
w starszej kategorii – wśród ju-
niorek. Dla podopiecznej Urszu-
li Bożek były to kolejne w tym 
roku brązowe medale zdobyte 
w zawodach rangi ogólnopol-
skiej – po pierwszy sięgnęła 
w Piasecznie, drugi na mistrzo-
stwach Polski w Łodzi, gdzie 
uplasowała się na trzecim miej-
scu. Patrycja jest również brązo-
wą medalistką Mistrzostw Pol-
ski Młodziczek z 2019 roku.

Ekipa UKS Ippon wzięła tak-
że udział w 13. Memoriale Jigo-
ro Kano, zorganizowany przez 
Akademię Judo Poznań. Jak za-

wsze, ten prestiżowy turniej był 
mocno obsadzony, startują w nim 
czołowe zawodniczki i zawodni-
cy w poszczególnych kategoriach. 
Pięć tyskich judoczek przywio-
zło 4 medale: srebro Marta Simon 

oraz brązowe: Sandra Mokry, 
Maja Warchoł i Kinga Cichoń. 
Najmłodsza z judoczek – Klau-
dia Czerwińska zdobyła kolejne 
doświadczenie i zajęła punktowa-
ne 7. miejsce. ls ●

podwójny sukces zawodniczki uKS Ippon Tychy.

PatryCja lubi brąZ

Miasto aplikuje o piłkarskie Me w piłce nożnej kobiet w 2025.

Euro Znów w tyChaCh?

Na Stadionie Miejskim Tychy rozegrane zostały mecze EURO U-21, Mistrzostw Świata U-20 Polska 
2019, a niedawno spotkanie eliminacyjne MŚ kobiet, w którym Polska pokonała Albanię 2:0.
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na krytej pŁywalni 
rozegrano ostatnią 
w tyM roku edycję 
grand prix polski 
w skokach do wody. 
bardzo dobrze spisali 
się podopieczni trener 
MirosŁawy gruszki, 
zawodnicy auerbacha 
tychy i paŁacu 
MŁodzieży katowice, 
którzy podzieli Między 
siebie Medalowe trofea.

W zawodach Grad Prix Polski 
ekipa UKS Auerbach zdobyła 
następujące trofea w różnych ka-
tegoriach wiekowych i grupach 
skoków (po nazwisku podajemy 
lokatę na trampolinie 1 m, na-
stępnie 3 m oraz miejsce w ca-
łym GP Polski). Nataniel Dynak: 
I miejsce – I miejsce – I miejsce, 
Nikola Dynak: IV m. – II m. I m., 
Adam Hordyniec: II m. – II m. 
– II m., Karolina Sitek: VI m – 
V m. – X m., Paulina Sitek: III m. 
– III m. – VI m.

Świetnie w Grand Prix spi-
sał się także Piotr Kolasa, który 
wprawdzie w Tychach nie star-
tował, ale w końcowej klasyfika-
cji zajął drugie miejsce.

Rozegrano także 8. edycję Me-
moriału Haliny Chrząszcz-Bartko-
wiak, podczas którego rozegrano 
konkurs skoków śrubowych i aue-
rbachów (zawodnik stoi przodem 
do tafli wody, wybija się w górę, 
wykonuje skok lub salto czy wie-
lokrotność salta w tył i wpada pio-
nowo do wody). Nataniel Dynak 
zdobył dwa pierwsze miejsca, Ni-
kola Dynak – V. m. i I. m, Adam 
Hordyniec – II m. i I m., Karolina 
Sitek – VII. m i IV m., Paulina Si-
tek – VIII m. i II m.

– Trudno nie być zadowolo-
nym z tych wyników zważyw-
szy, że mieliśmy roczną przerwę 
w startach i nie było konfronta-
cji z zawodnikami innych klubów 
– powiedziała Mirosława Grusz-
ka. – Jednak w tym całym nie-
szczęściu dopisało nam szczęś-
cie, bo mieliśmy więcej godzin 
na pływalni, które można było 
wykorzystać na intensywny tre-
ning. Dlatego chciałabym ser-
decznie podziękować MOSiR-
owi za umożliwienie prowadzenia 
zajęć, władzom Tychów za przy-
chylność i rzecz jasna rodzicom 
za znakomitą współpracę. Naj-
ważniejsze, że wróciliśmy do star-
tów, bo przecież same treningi 
to nie wszystko. Ten czas inten-
sywnych zajęć sprawił, że wszy-
scy nasi zawodnicy spisali się re-
welacyjnie i zajęli czołowe lokaty. 
Mam nadzieję, że tak będzie rów-
nież podczas kolejnych zawodów 

– mistrzostw Polski, które roze-
grane zostaną 19-20 grudnia.

Po raz kolejny formą błysnęło 
rodzeństwo – Nikola i Nataniel 
Dynak, a tytuł „Od złota do zło-
ta” odnosi się do świetnej serii 
Nataniela, który zarówno w GP, 
jak i w zawodach memoriałowych 
zdobył po 2 złote medale i 2 pu-
chary za pierwsze miejsca w ogól-
nej klasyfikacji tych konkursów. 
Nikola natomiast podczas zawo-
dów GP sięgnęła po srebro oraz 
czwarte miejsce, a podczas me-
moriału – złoto i 5. miejsce.

Oboje znakomicie spisali się 
w całej serii zawodów Grand 
Prix. Nataniel stanął na najwyż-
szym podium we wszystkich kon-
kurencjach poszczególnych edy-
cji, co dało mu tytuł najlepszego 
skoczka tegorocznego Grand Prix 
Polski – w Warszawie i Często-
chowie wygrał konkursy skoków 
z trampoliny 1- i 3-metrowej oraz 
z wieży, a w Tychach – w obu kon-
kursach z trampoliny. Warto do-
dać, iż tyszanin jest w kadrze na-
rodowej juniorów młodszych

W taki oto wyjątkowy sposób 
zakończył trwający 9 lat etap ka-
riery, bowiem w przyszłym roku 
będzie występował wśród junio-
rów i jego celem stanie się uzy-
skanie kwalifikacji do kadry w tej 
kategorii.

– Traktuję to jako kolejne wy-
zwanie, ale myślę, że całkiem real-
ne – powiedział Nataniel Dynak. 
– Muszę wypełnić reprezentacyj-
ną normę, która w roku ubiegłym 
wynosiła 300 punktów w 9 sko-
kach. W Częstochowie zdobyłem 
304,30 punktów, ale wykonywa-
łem zaledwie 8 skoków, a podczas 

zawodów w Tychach poprawiłem 
rekord życiowy, uzyskując 315,60 
punktów także w 8 skokach. Mam 
więc nadzieję, że uda mi się wy-
pełnić normę w 9 skokach, tym 
bardziej, że mam teraz czas, by się 
przygotować do startu w wyż-
szej kategorii. Są to już trudniej-
sze skoki, jak np. trzy i pół sal-
ta w przód, dwa i pół salta w tył, 
dwa i pół salta delfina. Skoki te 
już wykonuję, chodzi jednak o to, 
by je poprawiać, by były czyste, 
precyzyjne

Śladami brata kroczy Nikola, 
która otrzymała puchar dla naj-
lepszej zawodniczki w swojej 
grupie wiekowej we wszystkich 
trzech edycjach Grand Prix Pol-
ski. W Warszawie i Częstochowie 
zdobywała po złotym i srebrnym 
medalu.

– Oboje zrobili bardzo duże 
postępy i wiążemy z nimi spore 
nadzieje na przyszłość – dodała 
trenerka. – Nataniel wypracował 
sobie już miejsce wśród czoło-
wych polskich skoczków i zoba-
czymy jak poradzi sobie wśród ju-
niorów. Bardzo poważnie traktuje 
skoki do wody, solidnie przykła-
da się do zajęć, stosuje odpowied-
nią dietę, dba o kondycję ogólną. 
Nikola to po prostu talent czy-
stej wody, dziewczyna stworzo-
na do tego sportu, a przy tym bar-
dzo inteligentna, reaguje na każdą 
wskazówkę i perfekcyjnie ją wy-
konuje. Oboje bardzo dobrze go-
dzą sport z nauką, a przecież zajęć 
im nie brakuje, bo skoki do wody 
to nie tylko treningi na basenie, 
ale także zajęcia z akrobatyki, 
gimnastyki i ogólnorozwojowe. 
leszek sobieraj ●

od złota do złota
grand prix polski w tychach – PO ROKu PRZERWy. ZNAKOmITE SKOKI ZAWODNIKóW 
uKS AuERbAcH

Nataniel i Nikola Dynak z pucharami.
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