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i Zdrowia Urzędu Miejskiego. Wyniki plebiscytu, założenia
regulaminu oraz tryb pracy Kapituły, przedstawił jej
przewodniczący – Zbigniew Leszczyński, zastępca
burmistrza. Pamiątkowe statuetki, wyróżnionym sportowcom,
wręczył burmistrz miasta, Marek Kośmider. Przed tym aktem
poinformował, że kategorię Młodzieżowy Sportowiec Roku
2007 ustanowiono nie tylko dla uhonorowania najlepszych
szkolnych sportowców, ale także z nadzieją, że spowoduje to
wzrost zainteresowania sportem w naszych szkołach,
wytworzy atmosferę zdrowej rywalizacji, co w przyszłości
przekładać będzie się przekładać na stan zdrowia, kondycję
fizyczną i wyniki sportowe Sierpczan. Nagrodę specjalną
za dobre wyniki sportowe otrzymała Justyna Lewandowska
ze Szkoły Podstawowej Nr 3. W dziesiątce najlepszych
młodzieżowych sportowców ubiegłego roku znaleźli się:
na pozycji dziesiątej – Filip Bagiński (Szkoła Podstawowa
nr 3), na dziewiątej – Agata Dębiska (Gimnazjum Miejskie),
na ósmej – Martyna Kłobukowska (Szkoła Podstawowa nr 3),
na siódmej Łukasz Strześniewski (Szkoła Podstawowa nr 3),
na szóstej – Aleksander Dobrzeniecki (KS Taekyon), na piątej
– Kamil Dobrowolski (Szkoła Podstawowa nr 2), na czwartej
– Maciej Domżalski (Gimnazjum Miejskie), na trzeciej
– Maciej Mazurowski (Gimnazjum Miejskie). Drugie miejsce
zajął Mariusz Mierzejewski z KS Taekyon. Triumfatorką
tegorocznej edycji konkursu w kategorii Młodzieżowy
Sportowiec Roku 2007 Miasta Sierpca została Monika
Szpejna, reprezentująca MKS Mazur. W trakcie uroczystości
wyróżnienie odebrał, nieobecny na Balu Sportowca,
Dariusz Malanowski, któremu przypadł tytuł – najlepszego
Nauczyciela – Trenera Roku 2007.

Poniżej prezentujemy sylwetki zwycięzców konkursu
„Sportowiec Roku 2007 Miasta Sierpca”

Dariusz Malanowski

Nauczyciel – Trener Roku 2007

jest nauczycielem wychowania
fizycznego w SP Nr 2 i w LO w Sierpcu. Jest założycielem
i animatorem działalności UKS „Dwójka”. Profesjonalnie
kieruje pracą hali sportowej zlokalizowanej przy SP Nr 2,
współpracując z klubami sportowymi i stowarzyszeniami
kultury fizycznej. Ponadto organizuje i współorganizuje
imprezy sportowe, które promują szkołę i miasto. Ze swoimi
podopiecznymi osiąga znaczące wyniki sportowe podczas
zawodów szczebla powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego.

W 2007 roku pan Dariusz Malanowski wzorowo
przeprowadz i ł zawody wojewódzk ie w ramach
IX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
dziewcząt i chłopców. Był współorganizatorem Mistrzostw

W podniosłym nastroju – hymnem narodowym
- rozpoczęła się w sierpeckim Urzędzie Stanu Cywilnego
uroczystość uhonorowania zwycięzców konkursu w kategorii
Młodzieżowy Sportowiec Roku 2007. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był burmistrz miasta, który, w porozumieniu
ze szkołami podstawowymi, gimnazjum, organizacjami
i stowarzyszeniami sportowymi, powołał Kapitułę. W jej skład
weszli przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego,
MKS Mazur, TKKF Kubuś, Klubu Rowerowego Dynamo,
LZS, KS Mega Taekyon, LKS Gryf i MKS Kasztelan.
Po dwóch przedstawicieli wytypowały sierpeckie szkoły
podstawowe i gimnazja. Dwunastu desygnował burmistrz.
Łącznie w skład Kapituły weszły 34 osoby. Jej przewodni-
czącym został Zbigniew Leszczyński, zastępca burmistrza,
zaś sekretarzem – Krzysztof Stręciwilk.

Celem plebiscytu było wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych, odnoszących sukcesy, sportowców i trenerów.
Realizowany był w czterech kategoriach: Sportowiec Roku,
Trener Roku, Młodzieżowy Sportowiec Roku i Nauczyciel
– Trener Roku.

O miano trenera, nauczyciela – trenera, i sportowca
roku 2007 miasta Sierpca mogli ubiegać się, reprezentujący
w ubiegłym roku nasze miasto, sportowcy ze szkół, zawodnicy
z klubów i organizacji sportowych, a także nauczyciele
i trenerzy.

W dniach 14 i 15 stycznia bieżącego roku Kapituła
dokonała weryfikacji zgłoszonych wniosków i w tajnym
głosowaniu wyłoniła najlepszych sportowców i trenerów
Sierpca za rok 2007. O lokacie decydowała ilość uzyskanych
punktów. Zgodnie z ustaleniami regulaminu, oficjalne
ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas Balu
Sportowca, w dniu 19 stycznia 2008 roku. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że w kategorii Trener Roku 2007,
zwycięzcą został Waldemar Frydrychowicz, nominowany
przez MKS Kasztelan, zaś sportowcem Roku 2007 – zgłoszony
przez ten klub – Mariusz Klimek. Zaszczytny tytuł
Nauczyciela - Trenera Roku 2007 przypadł Dariuszowi
Malanowskiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego
ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Wspomniana na wstępie uroczystość w Urzędzie Stanu
Cywilnego poświęcona była ogłoszeniu wyników konkursu
na Sportowca Roku 2007 Miasta Sierpca, w kategorii
Młodzieżowy Sportowiec Roku 2007. Uczestniczyli w niej
- poza głównymi bohaterami dnia – wyróżnionymi
sportowcami młodzieżowymi – dyrektorzy szkół, nauczyciele
wychowania fizycznego, przedstawiciele Kapituły
i oczywiście, władze samorządowe. Imprezę poprowadził
Marek Zdrojewski, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury

SPORTOWIEC ROKU 2007 MIASTA SIERPCA

Zaproszeni goście.

Burmistrz Marek Kośmider wręczał laureatom
pamiątkowe statuetki oraz nagrody.
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I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej
Dziewcząt w Zawidzu,

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej
Dziewcząt w Gozdowie,

wreszcie II miejsce w biegu na 100 metrów, IV miejsce
w skoku w dal oraz III miejsce w sztafecie 4x100 metrów
podczas XV Lekkoatletycznego Memoriału im. Ryszarda
Bramczewskiego w Sierpcu.

Na boisku zawodniczka wyróżnia się walecznością,
ambicją i wysoką skutecznością. W roku 2007 została
powołana do reprezentacji województwa mazowieckiego
w kategorii młodziczek. Wraz z drużyną MKS Mazur zdobyła
brązowy medal w Mis trzos twach Województwa
Mazowieckiego w kategorii młodszej juniorki. Jako uczennica
Gimnazjum Miejskiego wraz z reprezentacją szkoły w piłce
ręcznej uzyskała awans do finałów wojewódzkich
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajmując
IV miejsce.

Monika jest zawodniczką MKS Mazur od 5 lat.

- zawodnik sekcji piłki ręcznej MKS
„Kasztelan” – rocznik 1980. Jest rodowitym sierpczaninem,
piłkę ręczną uprawia od siódmej klasy szkoły podstawowej.
W MKS „Kasztelan” gra od 14 lat, pełni zaszczytną funkcję
kapitana drużyny. Gra na pozycji obrotowego. Jest wzorem
profesjonalizmu i pracowitości w sporcie, wielkim autorytetem
dla młodszych zawodników. Dwukrotnie brał udział
w barażach o wejście do pierwszej ligi piłki ręcznej. Uzyskał
awans do pierwszej ligi. Przez 8 lat brał udział w rozgrywkach
I i II ligi. Wielokrotnie reprezentował miasto Sierpc
w rozgrywkach o puchar Polski.

Ukończył studia magisterskie - jest inżynierem.
Pracuje w spółce miejskiej EMPEGEK. Zamierza powoli
kończyć bogatą karierę sportową.

Sportowiec Roku 2007

Mariusz Klimek

Mazowsza w Tekwondoo. W ubiegłym roku otrzymał
Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Pan Dariusz
Malanowski jest działaczem SKS od 10 lat.

– rocznik 1975, jest
mieszkańcem Sierpca, absolwentem Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Jest nauczycielem wychowania
fizycznego w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu i trenerem II klasy
piłki ręcznej. Od 8 lat prowadzi drużyny młodzieżowe piłki
ręcznej w klubie MKS „Kasztelan”, osiągając dobre wyniki
wychowawcze i sportowe. Drużyna, którą trenuje, uczestniczy
w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Młodzików. W sezonie 2007 /
2008 zajmuje II miejsce w tabeli rozgrywek. Pan Frydrychowicz
jest przez swój Klub postrzegany jako osoba zdyscyplinowana,
odpowiedzialna, bardzo lubiana przez młodzież.

, 15-latka, jest uczennicą Gimnazjum
Miejskiego w Sierpcu, a także zawodniczką sekcji piłki ręcznej
MKS Mazur. I to właśnie te dwie jednostki zgłosiły jej
kandydaturę, przedstawiając obszerne uzasadnienia. Monika
jest uważaną za jedną z najlepszych sierpeckich sportsmenek
w swojej kategorii wiekowej. Należy do najbardziej
utytułowanych – faworytka wielu zawodów sportowych
szczebla powiatowego, rejonowego, wojewódzkiego oraz
ogólnopolskiego. Reprezentowała szkołę w wielu dyscyplinach
- piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna,
wreszcie - lekkoatletyka.

Do ważniejsze osiągnięć Moniki należy zaliczyć:

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłce Ręcznej
Dziewcząt w Sierpcu,

V miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej
GIMNAZJADA 2007 w Toruniu,

III miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju „Otwarcie
Sezonu” Piłki Ręcznej w Mławie,

II miejsce w Rejonowych zawodach w Piłce Nożnej
Dziewcząt w Sierpcu,

Trenera Roku 2007

Młodzieżowy Sportowiec Roku 2007 Miasta Sierpca.

Waldemar Frydrychowicz

Monika Szpejna

l

l

l

l

Najlepszy "Nauczyciel - Trener 2007 roku" - Dariusz Malanowski,
prowadzący uroczystość - Marek Zdrojewski

oraz Zbigniew Leszczyński, zastępca burmistrza.

Laureaci konkursu w kategorii "Młodzieżowy Sportowiec Roku 2007"
z Dariuszem Malanowskim "Nauczycielem - Trenerem Roku 2007"

i Zbigniewem Leszczyńskim, przewodniczącym kapituły.


