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Stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców.

S? dum? jaworskiego sportu. Odnosz? sukcesy rangi ogólnopolskiej i ?wiatowej. Trenuj?c, ??cz?
przyjemne z po?ytecznym, a codzienn? prac? nad form? traktuj? nie tylko jak obowi?zek, ale te?
przyjemno?? i odpoczynek. Mowa o najlepszych jaworskich zawodnikach i trenerach, którzy zostali
uhonorowani przez Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Ber? za szczególne osi?gni?cia w
dzia?alno?ci sportowej w 2017 roku.

Podczas emocjonuj?cej uroczysto?ci w sali sportowej Szko?y Podstawowej nr 5 stypendia,
nagrody i wyró?nienia odebra?o w sumie 58 zawodnikom i 9 trenerów, którzy w ubieg?ym roku
odnie?li znacz?ce sukcesy sportowe w takich dyscyplinach jak: akrobatyka, kickboxing, triathlon,
taniec, taekwon-do, siatkówka, czy tenis ziemny. Na ten cel Gmina Jawor przeznaczy?a w tym
roku rekordow? kwot?, bo a? 57.220 z?.
- ?wiat jest pi?kny, szczególnie wtedy, kiedy odnosi si? sukcesy. Dzi? na tej sali mamy samych
ludzi sukcesu. Ciesz? si?, ?e po raz kolejny mogli?my zorganizowa? spotkanie, którego bohaterami
jeste?cie Wy, m?odzi, zdolni jaworscy sportowcy - mówi? burmistrz Emilian Bera, wr?czaj?c
laureatom nagrody i stypendia. - Dostarczacie nam fantastycznych sportowych emocji, promujecie
Jawor, jeste?cie ?ywym wzorem dla m?odego pokolenia jaworzanek i jaworzan. Razem stanowicie
o sportowej sile miasta. Wszystkim serdecznie gratuluj? i dzi?kuj? za determinacj?, zmaganie si? z
w?asnymi trudno?ciami, motywacj? i ci??k? prac? – mówi? burmistrz.
Podczas uroczysto?ci nie brakowa?o akcentów sportowo – artystycznych, o które zadbali tancerze
KDance Studio, zawodnicy Sportowej Akademii Teakwon-do i akrobaci z Klubu Sportowego
„VICOTRIA”.
W tym roku rekordowa jest nie tylko kwota, jak? miasto przeznaczy?o na uhonorowanie
sportowców, ale te? liczba nagrodzonych. - Sport to zdrowie, dlatego promujemy go w?ród
mieszka?ców Jawora. Rosn?ca liczba osób, którym przyznawane s? stypendia, nagrody i
wyró?nienia to przede wszystkim wynik doskona?ej formy m?odych sportowców i efektów
szkoleniowych trenerów. Ich sukcesy s? potwierdzeniem, ?e te pieni?dze zosta?y dobrze
ulokowane - mówi Wies?aw Szymczyk, naczelnik Wydzia?u O?wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urz?du Miejskiego w Jaworze.
Nagrody dla trenerów za osi?gni?cia sportowe zawodników w 2017 r. otrzymali: Jakub Zaim,
S?awomir Mi?o?, ?ukasz Tomaszewski, Joanna Citków (akrobatyka), Grzegorz Lenart
(kickboxing), Karol Forgiel (taekwon-do), Izabela i Adrian Kowalscy (taniec) oraz Micha? Nawracaj
za ca?okszta?t dzia?alno?ci w dziedzinie kultury fizycznej (triathlonie).
Stypendia sportowe otrzymali nast?puj?cy zawodnicy: Katarzyna Chudzik, Bartosz Kwiatkowski,
D?esika Bartos, Wiktoria Staniszek, Oliwia Kowalska, Oliwia Domalik, Maja Wdowiak, Mi?osz
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Nawara, Amelia Jastrz?bska, Aleksander Orda, Iwona Stycze?, Armatys Karolina, Amelia
Kaliszczak, Natalia Domalik, Natalia Iwaniszyn, Nikola Wybraniec, Katarzyna Majka, Monika
Mi?o?, Agata Brambor, Emilia Kapiec, ?ucja Brze?a?ska, Marta Kusek, Gabriela Giba?a (taniec),
Micha? Nawracaj (triathlon), Kasper S?ociak (taekwon-do), Gabriel Owczarek (taekwon-do),
?ukasz Tomaszewski, Bartosz B?k, Kewin Czerniej, Jonatan Detyna, Samuel Detyna, Filip Fajkiel,
Mateusz G??bicki, Bart?omiej Juckiewicz, Karolina Juskowiak, Bartosz Ko?odziej, Karol Ko?odziej,
Bart?omiej Konior, Dominik Kwiatkowski, Oliwia Marciniak, Bartosz M??yk, ?ukasz Miku?a,
Sebastian Muzeja, Dawid Popiel, Jakub Szczepaniak, Oliwia Tabisz, Kornel Wo?niak, Dariusz
Wo?ny, Szymon Wo?ny, Oliwia Wróci?ska (akrobatyka), Patryk Dychtanowski, Angelika Mazur,
Klaudia Grzywa, Grzegorz Lenart (kickboxing).
Nagrody dla zawodników za osi?gni?cia sportowe w 2017 r. otrzymali: Gabriel Wójcicki (tenis
ziemny) i Iwona Stycze? (taniec).
Dodatkowo wyró?nieni zostali: Oliwia Pucha?a (taekwon-do) oraz Natalia Kwolek (siatkówka).
Wszystkim zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.
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