Stypendia sportowe 2016

9 marca 2016 r. do Sali Mozaikowej w swarzędzkim Ośrodku Kultury zaproszeni zostali
tegoroczni stypendyści sportowi wraz z bliskimi im osobami. Powodem spotkania było
uroczyste wręczenie, przyznanych decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz –
Mariana Szkudlarka, stypendiów sportowych na 2016 r. Gmina Swarzędz należy do
nielicznego grona miast i gmin wspierających zawodników corocznymi nagrodami oraz
stypendiami. Takie działanie jest jednym z elementów programu rozwoju sportu i
rekreacji realizowanego przez swarzędzki samorząd. Obszerniej na temat ten mówił
honorowy gość spotkania – burmistrz Marian Szkudlarek. Podkreślił znaczenie nowych
obiektów sportowych, systematycznie rozbudowywanych terenów rekreacyjnych,
rosnącego wsparcia finansowego sportowców.
23 lutego 2016 r. obradowała w ratuszu Komisja ds. Stypendiów Sportowych opiniująca
wnioski o przyznanie stypendiów. Warto podkreślić, że do dyspozycji komisji była w tym
roku kwota 50000 zł (2015 rok – 40000 zł, wcześniej 30000 zł). Członkowie komisji:
sekretarz gminy Agata Kubacka, wiceprzewodniczący rady miejskiej Zygmunt Majchrzak,
wiceprzewodniczący rady miejskiej Jacek Hejnowski, radny Rady Powiatu Poznańskiego i
pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Paweł Bocian, radny rady miejskiej
Mateusz Matuszak przedstawili burmistrzowi swoją opinię w sprawie 17 stypendystów.
Opinia ta została przez burmistrza zaakceptowana.
W Sali Mozaikowej wszyscy wyróżnieni młodzi sportowcy otrzymali umowy stypendialne
oraz listy gratulacyjne podpisane przez burmistrza. Było oczywiście pamiątkowe wspólne
zdjęcie i słodki poczęstunek. Najważniejsze jednak okazały się rozmowy, wymiana
doświadczeń, wrażeń ze startów, plany na najbliższe miesiące.
Dziękujemy uczestnikom spotkania za obecność, miłą atmosferę i czekamy na realizację
planów – brzmiały one bowiem nader interesująco. Trzymamy kciuki!
Oto lista tegorocznych stypendystów sportowych :
Damian Goździk – pływanie
Nicola Tomidajewicz – kajakarstwo
Joanna Wittke – hokej na trawie
Krzysztof Paterka – pływanie
Joanna Radosz – pływanie

Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie
Stanisław Sadowski – wioślarstwo
Sebastian Nowicki – zapasy
Maciej Echaust – zapasy
Maciej Katarzyniak – zapasy
Kajetan Kierstein – kick-boxing
Wojciech Adamek – tenis ziemny
Michał Kowalczyk – kolarstwo
Remigiusz Wiatrowski – pływanie
Magdalena Dedio – koszykówka
Mateusz Malanowski – koszykówka
Magdalena Biadała – pływanie synchroniczne
Stypendia mieszczą się w przedziale od 150 zł do 500 zł miesięcznie.
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