
                              Zał. nr 2 do protokołu Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 4.07.2019r. 

LISTA OSÓB PROPONOWANYCH DO UHONOROWANIA NAGRODĄ FINANSOWĄ POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

W DZIEDZINIE SPORTU ZA ROK 2018  

L. p. Imię i 

nazwisko 

Dyscyplina Osiągnięcia Przynależność 

klubowa 

Proponowana 

wysokość 

nagrody 

1.  

 

Michał 

Haratyk  

 

lekka atletyka 

/pchnięcie kulą/ 

• złoty medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy /21,72 m/ 

• mistrz Polski na otwartym stadionie /21,85 m/ 

• złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski /rekord Polski 21,47 m/  

• 7 miejsce w finale zawodów IAAF Diamond League 

• 10 miejsce w Halowych Mistrzostwach Świata 

Klub Sportowy Sprint 

Bielsko Biała  

/mieszkaniec gminy 

Skoczów/ 

3.000 zł  

/nagroda 

specjalna/ 

2.  

 

Mateusz 

Malina 

 

nurkowanie 

• złoty, srebrny i brązowy medal na Basenowych Mistrzostwach Świata 

• złoto w Głębokościowych Mistrzostwach Świata z wynikiem 78 m 

• trzy złote medale podczas Basenowych Mistrzostwach Polski oraz ustanowienie rekordu Polski w konkurencji STA 

/statyczne wstrzymanie oddechu – 9 min 5 sek./ 

Stowarzyszenie    

Freediving Poland 

 

 

2.000 zł   

3.  
 

Piotr Żyła 

 

narciarstwo 

klasyczne  

/skoki 

narciarskie/ 

• brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Świata w skokach narciarskich 

• 16 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata,  

• 15 miejsce w Turnieju Czterech Skoczni 

• 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix 

• srebrny medal indywidualnie w Letnich Mistrzostwach Polski  

Wiślańskie 

Stowarzyszenie  

Sportowe 

 

2.000 zł 

4.  

 

Katarzyna 

Wąsek 

narciarstwo 

alpejskie  

• mistrzyni Polski seniorek w slalomie gigancie; wicemistrzyni w supergigancie; złota medalistka  w kombinacji 

alpejskiej 

• miejsca na podium w slalomie i slalomie gigancie w zawodach FIS Cup 

Stowarzyszenie 

Rekreacyjno-Sportowe 

Czantoria Ustroń  

 

2.000 zł  

5.  

Janusz 

Rokicki 

 

lekka atletyka 

/pchnięcie kulą, 

rzut dyskiem/  

• złoty medal w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce 

• podwójny złoty medalista Mistrzostw Polski w konkurencjach pchnięcia kulą i rzucie dyskiem  

Integracyjny Klub  

Sportowy Cieszyn 
2.000 zł 

6.  
Ilona 

Sztwiertnia 
tenis stołowy 

• 7 miejsce drużynowo Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Rumunii  

• 1 miejsce indywidualnie oraz 2 miejsce w deblu na Międzynarodowym Turnieju 2018 Egypt Junior & Cadet Open 

• 2 miejsce indywidualnie w 1. Grand Prix Polski Kadetek 

• 1 miejsce indywidualnie w 2. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów  

• 1 miejsce indywidualnie, 1 miejsce drużynowo oraz 3 miejsce w mikście w Mistrzostwach Polski Kadetów 

Klub Sportowy 
Bronowianka Kraków 

/mieszkanka gminy 

Goleszów/ 

 

 

 

2.000 zł 

7.  
Tadeusz 

Glos  

działacz 

sportowy 

Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie, od 20 lat organizator współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego wszystkich szczebli, przy współpracy koordynatorów 

gminnych organizuje i przeprowadza rocznie ok. 39 zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (biegi narciarskie, 

mini piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, zawody pływackie, piłka 

nożna, mini piłka nożna, drużynowe zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny, piłka siatkowa plażowa, 

sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy, szachy). W roku 2019 przypada 20-lecie organizacji współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego.  

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy  
2.000 zł  

 


