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[1]
Już jutro 28 lutego 2020 roku zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu na „Sportowca Torunia
2019 Roku” podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Hotelu Filmar o godz. 19:00.
Dziesięciu laureatów w kategorii senior, laureata w kategorii młodzieżowiec oraz zwycięzców
kategorii dodatkowych: Super Anioł, trener, klub, sponsor oraz nagrody specjalne: wydarzenie roku,
sportowiec w kat. Masters, wieloletnia działalność sportowa, sportowa marka Torunia. Pretendentów
do najlepszej dziesiątki seniorów oraz młodzieżowca 2019 roku nominowały toruńskie kluby
sportowe, biorąc pod uwagę wyłącznie najwyższe osiągnięcia sportowe swoich zawodników w 2019
roku, przekazując propozycje Kapitule. Z kolei Radio Gra – patron medialny Plebiscytu ogłosi laureata
w kat. „Sportowa Osobowość Medialna 2019 Roku” wybranego głosami słuchaczy.
Gala laureatów – najlepszych toruńskich sportowców jest doskonałym podsumowaniem sportowego
2019 roku - Europejskiego Miasta Sportu. Nagrody dla laureatów Plebiscytu na Sportowca Torunia
2019 Roku zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia i Sponsorów. Patronat medialny
objął Dziennik Toruński „Nowości”, Telewizja Toruń oraz Radio Gra FM. Oprawę artystyczną gali
zapewni Klaudia Marzec – stypendystka Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury, studentka
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy akompaniamencie Kacpra Kasprzaka oraz Bartka
Werachowskiego.
Po raz kolejny podczas balu będącego swoistym świętem toruńskiego sportu w jednym miejscu
spotkają się zawodnicy, medaliści Mistrzostw Świata, Europy, zdobywcy najważniejszych trofeów
krajowych, trenerzy, działacze, sympatycy sportu, władze samorządowe, sponsorzy oraz media.
Toruńscy sportowcy wszystkich kategorii wiekowych reprezentowali Toruń w 2019 roku, podobnie jak
w latach poprzednich, na arenach krajowych i międzynarodowych, odnosząc wiele spektakularnych
sukcesów. W 2019 roku nasi sportowcy zdobywali złote, srebrne i brązowe medale we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Hokeiści
na trawie zdobyli dwa srebrne medale w Halowych Mistrzostw Polski w Hokeju na Trawie oraz w
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Mistrzostwach Polski w Hokeju na Trawie na otwartym stadionie, koszykarze Polskiego Cukru odnieśli
po raz kolejny sukces zdobywając srebrny medal w Polskiej Lidze Koszykówki Mężczyzn, piłkarze
halowi zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski w Ekstraklasie Futsalu. W sportach indywidualnych
największym sukcesem niewątpliwie są zdobyte kwalifikacje olimpijskie do Tokio przez: Katarzynę
Zillmann, Mirosława Ziętarskiego w wioślarstwie oraz Jolantę Ogar w żeglarstwie. Na uwagę
zasługują także sukcesy młodzieżowców: lekkoatletów, kolarzy, szachistów, hokeistów na trawie,
tenisistów stołowych, żeglarzy, wioślarzy, speedrowerowców czy karateków.
Rok 2019 to kolejny rok rozbudowy toruńskiej bazy sportowej. Wybudowano kolejne parki rekreacji z
wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi ze sztuczną nawierzchnią, siłownie zewnętrzne oraz ścieżki
zdrowa, zmodernizowano baseny szkolne i sale gimnastyczne oraz infrastrukturę sportową działającą
przy toruńskich szkołach, zmodernizowano obiekty MOSiR: stadion miejski, Lodowisko Tor-Tor,
dostosowano urządzenia stadionu miejskiego do wymogów II ligi PZPN, oraz kontynuowano
największą inwestycję a mianowicie modernizację Krytej Pływalni przy ul. Bażyńskich, która już w
grudniu tego roku zostanie oddana do użytku mieszkańcom miasta jako niewątpliwie jeden z
najnowocześniejszych obiektów pływackich w Polsce..
Dzięki nowoczesnym obiektom sportowym Toruń był gospodarzem wielu prestiżowych imprez
sportowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, m.in. 8. Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej
Atletyce Masters, Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów w szermierce, V Halowego Europejskiego
Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup Toruń 2019 jako IAAF Word Indor Tour, Mistrzostw Polski
Seniorów w LA, Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn, Speedway Grand Prix,
Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym Mentor Cup 2019 wielu imprez biegowych
jak: 37 Maraton Toruń, Biegi Wolności, Dycha Kopernika, Półmaraton Świętych Mikołajów.
Rozpoczęliśmy także działania do najważniejszej halowej imprezy lekkoatletycznej: 36. Halowych
Mistrzostw Europy Seniorów w LA na 2021 rok. Przeprowadzono także szereg działań promocyjnych
w Europie i na świecie ważnych dla naszego miasta z uwagi na ogromny wydźwięk promocyjny
imprez sportowych, które zostaną zorganizowane w Toruniu w kolejnych latach: w 2020 roku będzie
to np. Międzynarodowy Zlot Klubów Zabytkowych Citroena. Tysiące sportowców z całego świata
odwiedzi gród Kopernika.
Sponsorzy Gali XVIII Plebiscytu 2020
1. Atrium Copernicus Sp. z o.o.
2. Nowe Torpo Sp. z o.o.
3. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
4. Henkell & Freixenet Polska Sp. z o.o.
5. Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.
6. Mat-Bud Sp. z o.o.
7. Klanad Sp. z o.o.
8. Dompol Sp. z o.o.
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drobet Robert Bartnicki
10. Zakład Techniki Cieplnej Eko-Rodan Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Fot. Wojtek Szabelski
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