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Choszczno - Nagrody dla sportowców i trenerów
07.04.2017.

CHOSZCZNO. Wczoraj w naszym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym stypendia i nagrody za osiągnięcia
sportowe odebrali zawodnicy i trenerzy z choszczeńskich klubów sportowych. W tej grupie najwięcej
przedstawicieli mieli pływacy, karatecy i zawodnicy kajak polo. Nagrody odebrała również trójka
sportowców trenujących armwrestling oraz szachista i kolarz.

Na naszej stronie internetowej regularnie informujemy o sukcesach
choszczeńskich sportowców osiąganych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i
też wojewódzkim czy ogólnopolskim. O tym, które z nich były najbardziej
spektakularne, a jednocześnie te, które wypadałoby w jakiś sposób
wyróżnić, najczęściej decydują klubowi działacze i trenerzy. To właśnie
oni składali imienne wnioski bezpośrednio do burmistrza, a ten przyznał
stypendia i nagrody poprzez specjalnie wyznaczoną komisję. Tym razem za
wybitnie osiągnięcia sportowe, nagrody finansowe otrzymało 20
zawodników: HANNA ALEKSANDROWICZ, MIKOŁAJ BALIK, OSKAR BURZYŃSKI,
KATARZYNA KOZIKOWSKA, KACPER KUREK, ALAN KUREK, ANTONINA MĘŻYKOWSKA,
OLGA PAROL, BARTŁOMIEJ PIEŃKOWSKI, ZOFIA WADECKA (UKS Foka Choszczno), IGOR BRYZEK, ADAM
BULICZ, ALEKSANDER KANABAJ, WIKTOR KARPAŁO, IGOR ROWICKI (Choszczeński Klub Karate), ANNA
GŁOWIŃSKA, PATRYK WETERLE, ŁUKASZ ZAWICKI (UKS Złoty Orzeł Choszczno), ZDZISŁAW
KALINOWSKI (KTR Voyager Choszczno), BARTOSZ KOWALIK (UKS Skoczek Choszczno), pięciu trenerów:
MIROSŁAW JĘDROWSKI (Choszczeński Klub Karate), KRZYSZTOF KĘSIK i WALDEMAR MĘŻYKOWSKI
(UKS Foka), ARTUR GŁOWIŃSKI i KRZYSZTOF ŁĄCKI (UKS Złoty Orzeł) oraz 12 stypendia sportowe:
KACPER
KOWALSKI, BARTOSZ BARAŃSKI, FILIP JASIUKIEWICZ, WERONIKA JASIUKIEWICZ,
MONIKA KULAS, MAKSYM KUJAWA, KATARZYNA KOPCZYŃSKA, KAROLINA WLAZŁOWSKA,
ALEKSY KUJAWA, KACPER BAJBUŁA (LUKS Wodniak Choszczno), KACPER SINICA (UKS Złoty Orzeł) i
FILIP BRYZEK (Choszczeński Klub Karate).
W imieniu burmistrza sportowcom pogratulowali radni BOGUSŁAW ZNACZKO
i W. Mężykowski, a klubowi działacze w telegraficznym skrócie
przypomnieli najważniejsze osiągnięcia minionego sezonu. Jednym z
największych talentów pochodzących z naszej gminy jest 12-letnia
pływaczka O. Parol. Osiągnięte przez nią wyniki sprawiły, że powołana
została do wojewódzkiej kadry młodzików. Co ciekawe w tej, 27-osobowej
grupie znaleźli się również jej klubowi koledzy, także 12-latkowie IGOR GRZESIK
i B. Pieńkowski. Z krótkiej rozmowy przeprowadzonej wczoraj z Olgą
wyraźnie wynika, że swoją zawodniczą przyszłość widzi w MKP Szczecin.
Krótko o swoich dokonaniach mówił również najstarszy w tym gronie Z.
Kalinowski. &ndash; Trenowanie kolarstwa można rozpoczynać nawet wieku 47 lat &ndash;
mówił. Chwilę później nieco zaskoczył wszystkich, bo zdobyte w minionym
sezonie medale&hellip; rozdał dzieciom.
Tadeusz Krawiec
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