
Stypendia sportowe 2012

Od 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje stypendia sportowe. 
Otrzymują je młodzi sportowcy mieszkający na terenie gminy Swarzędz, którzy osiągają 
bardzo dobre wyniki sportowe i mają szanse na jeszcze większe sukcesy w swoich 
dyscyplinach. Celem stypendiów jest wspomaganie utalentowanych młodych w ich 
przygodzie ze sportem. 

Obrady Komisji ds. Stypendiów Sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym odbyły się 7 lutego 2012 r. W skład komisji wchodzili: 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Tadeusz Witkowski i Grzegorz Taterka, 
Bartosz Stawicki – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
Konrad Napierała – doradca burmistrza do spraw strategii w zakresie kultury, sportu i 
środków masowej komunikacji oraz Paweł Bocian – pracownik Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, radny Rady Powiatu Poznańskiego. 
Jak co roku komisja stanęła przed niełatwym, ale zaszczytnym zadaniem oceny osiągnięć 
młodych swarzędzkich sportowców. Po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich wniosków 
komisja zarekomendowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz Annie Tomickiej 
zawodników wytypowanych do otrzymania stypendium sportowego na rok 2012. Listę 
tegorocznych stypendystów określa zarządzenie nr WSO 0050.1.28.2012 Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz z 9 lutego 2012 r. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy wielu sukcesów w ukochanych 
dyscyplinach sportu! 

M.W.

Oto lista tegorocznych stypendystów:
1. Sylwia Ciesielska, rocznik 1995 - pływanie 

2. Agata Echaust, rocznik 1995 - zapasy 

3. Maciej Hańczewski, rocznik 1992 - snowboard 

4. Adam Kierzek, rocznik 1989 - lekkoatletyka 

5. Edyta Kierzek, rocznik 1994 - lekkoatletyka 

6. Maciej Kobyliński, rocznik 1990 - wioślarstwo

7. Maria Komisarczyk, rocznik 1992 - wioślarstwo 

8. Michał Kowalczyk, rocznik 1993 - wioślarstwo górskie 

9. Kacper Majchrzak, rocznik 1992 - pływanie 

10. Krzysztof Paterka, rocznik 1986 - pływanie 

11. Olga Rusinek, rocznik 1991 - pływanie synchroniczne 

12. Angelika Stefańska, rocznik 1993 - lekkoatletyka 

http://www.swarzedz.pl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fkolka_olimpijskie_sport_01.bmp&width=500m&height=500&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=b306a93807f1637d6dd36c41bc2cd2e6


13. Monika Szurlej, rocznik 1993 - pływanie 

14. Monika Wieczorkiewicz, rocznik 1988 - lekkoatletyka 

15. Joanna Wittke, rocznik 1994 - hokej na trawie 


