Głosuj! To już ostatnie chwile. W lutym poznamy
najpopularniejszych sportowców
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Jeszcze tylko dziś można oddać głosy w XIX Plebiscycie na Najlepszych Sportowców
Warszawy 2018 roku. Zwycięzców poznamy już za dwa tygodnie, 22 lutego podczas Gali
Mistrzów Sportu Warszawy, która odbędzie się w Arenie Ursynów.
Stołeczni fani sportu, w głosowaniu internetowym zdecydują o wyborze „Najpopularniejszego
Sportowca Roku”, „Sportowej Drużyny Klubowej Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku”. Głosy
można oddawać do niedzieli, 10 lutego, do godz. 23.59, za pośrednictwem
strony plebiscyt.um.warszawa.pl.
Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, w tym dwa podwójne
zaproszenia na Galę Mistrzów Sportu Warszawy.
Wyboru zwycięzców w pozostałych czterech kategoriach dokona Kapituła Plebiscytu, której
przewodniczy Tomasz Majewski, a jej pozostałymi członkami są: Dorota Idzi, Robert Korzeniowski,
Erwina Ryś-Ferens, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski oraz Andrzej Supron. Stanęli oni
przed trudnym zadaniem wyboru laureatów spośród 53 zgłoszeń. Kapituła przyzna nagrody w
kategoriach:
• Najlepszy Sportowiec Roku,
• Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku,

• Trener Roku,
• Sportowa Osobowość Roku.

Gala Mistrzów Sportu Warszawy
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców
Warszawy 2018 roku odbędzie się 22 lutego 2019 r., podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy w
Arenie Ursynów.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu statuetek na scenie pojawią się gwiazdy wieczoru – Grzegorz
Wilk oraz trio wokalne Singing’ Birds, którzy wprowadzą gości w karnawałowy klimat. Muzyka
Singing’ Birds działa niczym wehikuł czasu. Raz przenosi słuchaczy do eleganckich i szykownych
czasów swinga, innym razem do lat 50 i 60, pełnych rock’n’rolla i bigbitu, by po chwili zaskoczyć
zupełnie nowoczesnym brzmieniem.
Z kolei znany z programów telewizyjnych „Szansa na sukces”, „Jaka to melodia”, „Szymon Majewski
SHOW” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, wokalista Grzegorz Wilk wraz ze swoim składem zabiorą
słuchaczy w sentymentalną podróż po największych polskich i zagranicznych hitach lat 70-tych i 80tych, które gwarantują niezapomnianą karnawałową zabawę. Imprezę taneczną do rana poprowadzi
profesjonalny DJ.
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