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Stypendia dla ożarowskich sportowców rozdane

Znamy już listę 13 ożarowskich sportowców, którzy otrzymali stypendia
sportowe w 2010 roku. Przyznano je zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży, poprzez przekazywanie środków finansowych klubom sportowym
.Nakłady na sport są znaczne, w 2010 roku była to kwota
ponad 1,2 mln. zł.
Po raz pierwszy stypendia zostały przyznane w 2008 roku – zgodnie z ustalonymi
zasadami pieniądze otrzymują szczególnie uzdolnieni zawodnicy, osiągający wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Kandydatów wyłaniały uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w środę, 29 grudnia o godzinie 14.30.
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w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.
Stypendia sportowe w 2010 roku otrzymali:
Julia Jagoda ( pływanie) – Zawodniczka Klubu Sportowego „1” , w 2010 roku
finalistka Mistrzostw Europy Juniorów w Helsinkach na 50 m stylem motylkowym,
zdobywczyni 2 złotych i 1 srebrnego medalu na Zimowych Mistrzostwach Polski 15
latków oraz 5 złotych i 1 brązowego na Letnich Mistrzostwach Polski 15 latków,
wielokrotna reprezentantka Polski i Mazowsza, rekordzistka Polski w swoich grupach
wiekowych w latach 2007, 2008 i 2009, medalistka i finalistka krajowych i
międzynarodowych zawodów pływackich
Weronika Jagoda ( pływanie) – Zawodniczka Klubu Sportowego „1” – powołana do
kadry województwa i kadry narodowej, zdobywczyni brązowego medalu na 50 m
motylkiem na Zimowych Mistrzostwach Polski 15 latków i srebrnego medalu na letnich
mistrzostwach Polski 15 latków na 100 m stylem dowolnym, rekordzistka Polski w
sztafetach w swoich grupach wiekowych w latach 2006 – 2009
Krzysztof Cholewo ( pływanie) – Zawodnik Klubu Sportowego „1” – powołany do
kadry Mazowsza i kadry narodowej, w 2010 roku finalista Letnich i Zimowych
Mistrzostw Polski 15 latków
Katarzyna Biernacka ( pływanie) – Zawodniczka Klubu Sportowego „1” – powołana
do kadry Mazowsza i kadry narodowej, w 2010 roku brązowy medal na Letnich
Mistrzostwach Polski 15 latków
Bartosz Kuźma ( pływanie) – Zawodnik Klubu Sportowego „1” – powołany do kadry
województwa, w 2010 roku 4 i 5 miejsce w finałach letnich Mistrzostw Polski 13 latków
na 200 m i na 400 m stylem dowolnym
Krzysztof Olborski ( pływanie) – Zawodnik Klubu Sportowego „1” – powołany do
kadry województwa, w 2010 roku 5 miejsce w finałach Letnich Mistrzostw Polski 13
latków na 50 m stylem dowolnym i motylkowym
Julia Federowicz ( pływanie) – Zawodniczka Klubu Sportowego „1” – powołana do
kadry województwa młodzików, w 2010 r. finalistka Letnich Mistrzostw Polski 13
Monika Durmaj ( karate) – Zawodniczka UKS „Czternastka”, w 2010 r. zdobywczyni I
miejsca w kumite drużynowym dziewcząt oraz II miejsca w kata dziewcząt i dwóch III
miejsc w kata i kumite drużynowym podczas Mistrzostw Świata Karate we Włoszech,
zdobywczyni medalowych miejsc na turniejach lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich w karate.
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Agata Boguska ( karate) – Zawodniczka UKS „Czternastka”, w 2010 r. zdobywczyni I
miejsca w kata duo dzieci oraz II miejsca w kumite oraz kata dziewcząt młodszych i III
miejsca w kata drużynowym podczas Mistrzostw Świata Karate we Włoszech,
zdobywczyni pierwszych miejsc na turniejach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
w karate.
Klaudia Ciesielska ( tenis stołowy) – Zawodniczka Klubu Sportowego Ożarowianka
– od 3 lat powołana do kadry Mazowsza w kategorii Młodziczka, w 2010 r. m.in. 1
miejsce podczas Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego organizowanego przez
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, zdobywczyni wysokich miejsc w
turniejach wojewódzkich i międzywojewódzkich.
Kinga Kalisz ( tenis stołowy) – zawodniczka Klubu Sportowego Ożarowianka,
powołana do szerokiej kadry Mazowsza w kategorii JUNIOR
Alicja Kwiatkowska ( tenis stołowy) – zawodniczka Klubu
Ożarowianka, powołana do kadry Mazowsza w kategorii MŁODZICZKA

Sportowego

Jacek Ciesielski ( tenis stołowy) – Zawodnik Klubu Sportowego Ożarowianka –
powołana do kadry Mazowsza w tenisie stołowym w kategorii Młodzik.
Wszyscy wyżej wymienieni sportowcy mają wiele sukcesów na swoim koncie, a
stypendium otrzymali m.in. dlatego, że są medalistami sportowych imprez
międzynarodowych i krajowych oraz członkami kadr wojewódzkiej i narodowej w
swoich dyscyplinach.
Gratulujemy stypendystom i życzymy wielu osiągnięć sportowych w 2011 roku.
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