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Choszczno - Przybili piątkę z gwiazdami
18.05.2014.

CHOSZCZNO. 24 zawodników i trzech trenerów otrzymało z rąk burmistrza ROBERTA ADAMCZYKA
stypendia i nagrody. Ich sportowe osiągnięcia docenili też piłkarze ręczni drużyny Gaz-System Pogoń
Szczecin. &ndash; My też tak zaczynaliśmy &ndash; podkreśla gwiazda tej drużyny Czech MICHAŁ
BRUNA.

W 2013 roku choszczeńscy sportowcy wielokrotnie sięgali po medale na
imprezach rangi mistrzostw Polski, Europy nawet świata. W stawce 24
zawodników nagrodzonych stypendiami i nagrodami pieniężnymi znaleźli się
przedstawiciele kajak polo, żeglarstwa, karate, armwrestlingu i walk
MMA. W tej grupie najwięcej, bo aż dziewięciu reprezentantów miał
Choszczeński Klub Karate. Oni głównie zdobywali medale na
mistrzostwach Polski w kategoriach młodzików i juniorów. Przedstawiciele
armwrestlingu, czyli zawodnicy UKS Złoty Orzeł Choszczno sięgali
jeszcze wyżej. Tu nie tylko juniorzy, ale także seniorzy i weterani
przywozili do Choszczna medale, nawet z mistrzostw świata. Potęgę
choszczeńskiego kajak polo, czyli zawodników z klubów MOSW Choszczno i
LUKS Wodniak Choszczno najlepiej zapamiętaliśmy z mistrzostw Europy,
które w minionym roku odbyły się w Poznaniu. Wówczas reprezentanci tych
klubów stanowili trzon męskich i żeńskich reprezentacji seniorów i U-21.
W tej dyscyplinie sportu nasze drużyny dzierżą też tytuły aktualnych
mistrzów Polski.

Dotychczas wyróżnianie sportowców odbywało się na kameralnych
spotkaniach z burmistrzem Choszczna. Tym razem sportowcy byli nieco
zaskoczeni, bo swoje nagrody odbierali w obecności kilkuset widzów. Było
to w przerwie meczu gwiazd piłki ręcznej, który w ubiegłym tygodniu
rozegrali w hali gimnazjum zawodnicy Gaz &ndash; System Pogoń Szczecin. To
właśnie oni jako pierwsi pogratulowali choszcznianom przyznanych
wyróżnień i nagród. Za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 roku burmistrz ROBERT ADAMCZYK wyróżnił
stypendiami: MAKSYMILIANA CYMERMANA, MATEUSZA SUSZĘ, PATRYKA WLAZŁOWSKIEGO, DAWIDA
JAŁOSZYŃSKIEGO, JAKUBA DIAKOWSKIEGO i KACPRA KOWALSKIEGO. Nagrody pieniężne otrzymali
zawodnicy: KRYSTIAN
MODLIŃSKI, OLIWIA KANABAJ, FILIP BRYZEK, BARTOSZ KOCHANEK, KONRAD
HOFFER, KATARZYNA HOFFER, KRYSTIAN JACOBSEN, SZYMON ZARZECKI, WIKTOR
KARPAŁO, SANDRA JARMUŁA, PATRYK MICHNIEWICZ, PATRYK WETERLE, MARTIN
ŻUREK, WOJCIECH TAWREL, MATEUSZ JARUGA, ARTUR GŁOWIŃSKI, EWA ŁĄCKA i WIESŁAW ŁĄCKI, a
także trenerzy PIOTR SOROKO, NORBERT WATKOWSKI i PAWEŁ KALINOWSKI.
Tadeusz Krawiec
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