Stypendia sportowe
- z życzeniami sukcesów w 2015 r.

Swarzędzki Ośrodek Kultury na przełomie każdego roku gości dwukrotnie sportowców
będących mieszkańcami naszej gminy. Tak więc w styczniu wręczone zostały tutaj
nagrody sportowe za 2014 rok, a 5 marca poznaliśmy zawodników wyróżnionych
stypendiami sportowymi na 2015 rok.
Regulaminy dotyczące nagród oraz stypendiów wyraźnie określają konieczne do spełnienia
warunki, dotyczące np. osiągniętych wyników sportowych. Systematycznie rośnie liczba
składanych wniosków, co jest wyrazem intensywnego rozwoju swarzędzkiego sportu i
zaplecza sportowego. 5 marca, podczas uroczystego spotkania z młodymi zawodnikami
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek wręczył 19 stypendiów, zapewniając
jednocześnie o woli zdecydowanego zwiększenia kwot przeznaczonych na ten cel w 2016 r.
Reakcja sportowców, ich rodzin i przyjaciół mówiła sama za siebie – pomysł burmistrza
przyjęto entuzjastycznie!
Warto przypomnieć, iż wnioski o stypendia sportowe analizuje szczegółowo Komisja ds.
Stypendiów Sportowych, w składzie: Agata Kubacka - przewodnicząca, sekretarz Gminy,
Marcin Młodziński - kierownik referatu promocji, Zygmunt Majchrzak - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Jacek Hejnowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Mateusz
Matuszak - radny Rady Miejskiej. 13 lutego 2015 r. komisja pozytywnie zaopiniowała 19
wniosków (wybranych spośród 40 złożonych) i przekazała je burmistrzowi, który podpisał
zarządzenie przyznające stypendia następującym zawodnikom: Wojciech Adamek – tenis
ziemny, Magdalena Biadała – pływanie synchroniczne, Maciej Echaust – zapasy, Damian
Goździk – pływanie, Maciej Katarzyniak – zapasy, Kajetan Kierstein – kick boeing,
Barbara Knade – kajak polo, Michał Kowalczyk – kolarstwo, Kacper Majchrzak –
pływanie, Sebastian Nowicki – zapasy, Krzysztof Paterka – pływanie, Zuzanna Popiela –
pływanie synchroniczne, Joanna Radosz – pływanie, Olga Rusinek – pływanie
synchroniczne, Stanisław Sadowski – wioślarstwo, Krzysztof Schiller – kajak polo,
Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie, Remigiusz Wiatrowski – pływanie oraz
Joanna Wittke – hokej na trawie.

W listach gratulacyjnych burmistrza Mariana Szkudlarka, adresowanych do wyróżnionych
sportowców, czytamy m.in.: „Sport we wszystkich swoich odmianach nigdy nie jest dla ludzi
słabych. To sztuka wyboru i prawdziwa szkoła charakteru.” Bez wątpienia każdy z tych
młodych zawodników podpisałby się pod łacińską maksymą, rozpoczynającą gratulacje:
„Nikt nie jest dobry w czymś przez przypadek”. Talent wymaga wsparcia ogromną pracą,
konsekwencją, uporem w dążeniu do celu. Tego właśnie stypendystom serdecznie
gratulujemy!
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