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Choszczno 2019 - Stypendia dla sportowców
11.04.2019.

CHOSZCZNO. Wczoraj po południu w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym wyróżnienia odbierali najlepsi
sportowcy. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK wręczył siedem stypendiów oraz 21 jednorazowych nagród
zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów. Niewątpliwą gwiazdą w tym gronie jest widoczny na zdjęciu
PATRYK WETERLE, którego włodarz miasta wyróżnił po raz siódmy z rzędu.

Stypendia i nagrody wręczone zostały za wyniki osiągnięte w 2018
roku, a o ich przyznanie wystąpili trenerzy i działacze z choszczeńskich
klubów i stowarzyszeń. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy od wielu
lat, w stawce nagrodzonych nie było przedstawicieli kajak polo i piłki
nożnej, ale nie zabrakło kajakarzy, karateków, szachistów, pływaków,
biegaczy i armwrestlingowców. Wśród wyróżnionych zadebiutowali działacze
i instruktorzy ze Stowarzyszenia Aktywne Choszczno, czyli SYLWIA TELATYŃSKA i KAMIL DZIETCZYK. Warto podkreślić, że to
właśnie oni, bardzo odważnie porwali się na szkolenie dzieci m.in. w
biegach na orientację i nordic walking, a organizowane przez nich
imprezy mają już markę w całym regionie &ndash; gościnnie o sukcesach
stowarzyszenia opowiadał PAWEŁ KONDELA. Wytłumaczył przy tym, że
Telatyńska i Dzietczyk, właśnie wyjechali z grupą dzieci na zawody do
Szczecina. O osiągnięciach z poprzedniego sezonu opowiadali również
trenerzy i działacze pozostałych klubów: MARTA ZALEWSKA, DANIEL JARMARKIEWICZ, WALDEMAR
MĘŻYKOWSKI, PIOTR JARZYNA, GRZEGORZ WINIARSKI i ANNA GŁOWIŃSKA.
Godnym podkreślenia jest fakt, że tym razem stawkę 23. stypendystów i
nagrodzonych zdominowali bardzo młodzi sportowcy. Prawdziwym weteranem
wśród nich jest 27-letni PATRYK WETERLE. Ten niepełnosprawny
armwrestlingowiec, wczoraj z rąk burmistrza nagrodę odbierał po raz
siódmy z rzędu. Sam pochwalił się, że ma w swoim dorobku cały worek
medali, a ten pierwszy zdobył w 2009 roku.

Tadeusz Krawiec

Stypendia sportowe za 2018 rok
JONASZ CHMURA, ZUZANNA GRZELAK, MIŁOSZ MAJCHRZAK, KACPER MATYJASZCZYK, DAWID RURARZ,
SANDRA WARCHAŁOWSKA (LUKS Wodniak) i JULIA MATWIEJKO (CHKK)
Nagrody:
FILIP BRYZEK, IGOR BRYZEK, ALEKSANDER KANABAJ, IGOR ROWICKI (Choszczeński Klub Karate),
MACIEJ DZIECHCIAREWICZ, KAMIL KALITA, WOJCIECH KOWALIK, BARTOSZ KOWALIK (Uczniowski Klub
Szachowy Skoczek), HANNA ALEKSANDROWICZ, MIKOŁAJ BALIK, NADIA KUCHARCZYK, IGOR
WŁODARCZYK (UKS Foka), NATALIA MORAWSKA, MACIEJ MYŚLIŃSKI, KACPER SINICA, PATRYK
WETERLE (UKS Złoty Orzeł) oraz działacze i instruktorzy: KAMIL DZIETCZYK, SYLWIA TELATYŃSKA
(Aktywne Choszczno), ARTUR GŁOWIŃSKI (UKS Złoty Orzeł), DANIEL JARMARKIEWICZ (LUKS Wodniak),
MARTA ZALEWSKA (CHKK)
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