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Stypendia i nagrody dla sportowców
30.03.2020.

CHOSZCZNO. W 2019 roku choszczeńscy sportowcy zdobywali medale na imprezach rangi mistrzostw
świata, Europy i Polski. Najlepszych z nich, a dokładnie 26. zawodników i czwórkę trenerów burmistrz
ROBERT ADAMCZYK wyróżnił stypendiami i nagrodami finansowymi. Niestety w związku z
koronawirusem, odłożone zostało spotkanie, na którym sportowcy odbiorą te wyróżnienia.

Z podsumowanie 2019 roku wynika, że medale na imprezach rangi mistrzostw
świata zdobywali tylko zawodnicy UKS Armrestling Złoty Orzeł. W
minionym sezonie, nasi nie stawali na podium mistrzostw Europy, ale za
to na mistrzostwach Polski wielokrotnie sięgali, nawet po złote krążki.
Podobnie, jak w poprzednich latach, także i teraz o przyznanie
stypendiów i nagród wystąpili trenerzy i działacze z choszczeńskich
klubów i stowarzyszeń. Poniżej przedstawiamy wszystkich wyróżnionych,
ale warto podkreślić, że w tej stawce jest też PATRYK WETERLE (na
zdjęciu), niepełnosprawny zawodnik UKS Złoty Orzeł, który odbierze
nagrodę już po raz ósmy. Patryk uprawia armwrestling, a w 2019 roku
zdobywał medale na wielu imprezach, w tym także na mistrzostwach świata.

Od wielu już lat organizowane były spotkania, w trakcie których
burmistrz Robert Adamczyk wręczał nagrody i stypendia, a wszyscy
wysłuchiwali trenerów i działaczy, którzy podsumowywali minione sezony.
Tym razem z powodu koronawirusa, wydarzenie to zostaje przeniesione na
okres, kiedy to odwołane zostaną wszystkie ograniczania, a przede
wszystkim te związane z możliwością organizowania spotkań.

A oto ci, którzy w tym roku otrzymają 5-miesieczne stypendia: SAMUEL
GOŁĘBIEWSKI, KACPER CZUBALA, FILIP WOJCIECHOWSKI, KACPER GRZEBALSKI,
MARTYNA NIECZYSTA, OLIWIA WATKOWSKA (LUKS Wodniak Choszczno &ndash; kajak
polo), HANNA ALEKSANDROWICZ, NADIA KUCHARCZYK (UKS Foka &ndash; pływanie),
SANDRA WARCHAŁOWSKA, KACPER MATYJASZCZYK, JONASZ CHMURA (LUKS Wodniak &ndash;
kajakarstwo klasyczne) i MARCEL WITKOWSKI (UKS ZŁOTY Orzeł &ndash;
armwrestling).

W grupie wyróżnionych nagrodami finansowymi znaleźli się: KACPER KUREK,
ALICJA RAŻNIEWSKA, JAKUB BRZĘCZEK (UKS Foka &ndash; pływanie), PATRYK WETERLE,
NATALIA MORAWSKA, KACPER SINICA (UKS Złoty Orzeł &ndash; armwrestling), KAMIL
KALITA, MACIEJ DZIECHCIAREWICZ, CYPRIAN GUZEK, BARTOSZ KOWALIK (UKSz
Skoczek &ndash; szachy), ALEKSANDER KANABAJ, JULIA MATWIEJKO, IGOR ROWICKI i
PIOTR SAKOWSKI (ChKK &ndash; karate).

Jednorazowe nagrody odbierze też czwórka trenerów: NORBERT WATKOWSKI
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(LUKS Wodniak &ndash; kajak polo), SEBASTIAN MATUL (UKSz Skoczek &ndash; szachy),
MARTA ZALEWSKA (ChKK &ndash; karate) i DANIEL JARMARKIEWICZ (LUKS Wodniak &ndash;
kajakarstwo klasyczne).

Tadeusz Krawiec
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