Stypendia sportowe 2014

10 marca 2014 r. w swarzędzkim Ośrodku Kultury zostały wręczone stypendia sportowe na 2014 r.
Burmistrz Anna Tomicka, gospodarz tej uroczystości, podziękowała młodym sportowcom za tak
liczny udział w spotkaniu, a członkom Komisji ds. Stypendiów Sportowych za wnikliwą i
merytoryczną analizę wszystkich złożonych wniosków. Wyraziła także radość ze sposobu, w jaki
młodzi zawodnicy promują gminę Swarzędz, rozwijając w sobie najlepsze cechy charakteru oraz
siłę woli.
W listach gratulacyjnych, dedykowanych stypendystom przeczytać można: „Z wielkim szacunkiem
odnoszę się do konsekwentnego wysiłku, którego wymaga uprawianie sportu. Dyscyplina,
odporność na stres, pokonywanie własnych słabości – oto cechy niezbędne w osiąganiu sukcesów
sportowych, w zdobywaniu medali. Jesteście doskonałym przykładem dla swoich rówieśników.”
Konrad Napierała, doradca burmistrza do spraw strategii w zakresie kultury, sportu i środków
masowej komunikacji i równocześnie przewodniczący Komisji ds. Stypendiów Sportowych (w jej
skład wchodzili także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Taterka i Tadeusz Witkowski,
przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Bartosz Stawicki oraz radny Rady Powiatu Poznańskiego
Paweł Bocian) podkreślił stale rosnące wsparcie samorządu gminy dla rozwoju sportu, w tym
przede wszystkim sportu szkolnego. Przypomniał o tym, iż decyzją Rady Miejskiej zwiększona
została tegoroczna kwota przeznaczona na stypendia o 25 procent, zmianie uległ również zakres
wymagań, umożliwiający dostęp do stypendiów większej liczbie zawodników.
Warto podkreślić, iż zarówno nagrody, jak też stypendia dla sportowców przyznano w Swarzędzu
już po raz kolejny - nagrody od 2007 r., stypendia od 2008 r.
A oto lista stypendystów sportowych w 2014 r.:
Wojciech Adamek – tenis ziemny
Sylwia Ciesielska – pływanie
Agata Echaust – zapasy
Damian Goździk – pływanie
Kajetan Kierstein – kick-boxing
Edyta Kierzek – lekkoatletyka
Barbara Knade – kajak-polo
Michał Kowalczyk – kolarstwo górskie
Mateusz Malanowski – koszykówka
Krzysztof Paterka – pływanie
Zuzanna Popiela – pływanie synchroniczne
Joanna Radosz – pływanie
Mateusz Robiński – pool bilard

Olga Rusinek – pływanie synchroniczne
Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie
Joanna Wittke – hokej na trawie
Wszystkim serdecznie gratulujemy i jeszcze raz życzymy wielu sukcesów!

