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Węgrów, dnia 18 maja2011r.

Lista sĘpendystów

stypendium sportowego - ZDlt
Na podstawie uchwały Nr.VI/45l07 Rady Powiafu Węgrowskie go z dnia 23 marca2007 roku
w sprawie
zasadprzynlawania stypendiów sportowych oraznagród i wyróznńń dla zawodników, trenerów
i działaczy
sportowych, w nvięku z uchwałąNr V/61/20l 1 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia
3l marca 20l l roku
w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróznień Powiatu Węgrowskiego dla
zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych ósób wyróżniających
siĘ osiągnĘciami
w działalnościsportowej i szkoleniowej, a ponadto decyzji Zirządu Powiatu ,óiii lŻ majańti
rotu
stypendystami Powiatu Węgrowskiego stypendium sportowego płainego zbudŻetuPowiatu
Węgrowskiego
w 201I roku zostają

l.

Łukasz Mianowicz,1ąry. ocięte 70, gm. Sadowne, kwota 1.200,00 zł
- I m. Mistrzostwa Polski LZS - 800 m, Opole 2009,
- I m. ]liędzynarodowe Zawody Lekkoatlótyczne w Gomlu (Białoruś)- l.o00 m, 2009 r.,
Międ4rnarodowe Zawody LekkoatleĘczne w Mariampolu
@ińa)_-tiooń, 2010;.,
-I-m.
*.
Międzynaro dowe
II
law ody lekkoatl ety czne (Francj a 2bol1 _ 800 ń' wynik i 5 0,46,'
:

druĄnowo w typie uczelni społeczno-przyrodniczych w ńkademickiciitrłistrzostwach
Polski w biegach ptzełajowych, Łódź 20110
kl-9syfikacja
ogólna Akademickich Mistrzostw Polski - 800 m' Warszawa 2010,
]l -.
- V m. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - 800 m, Bielsko-BiałaŻ009,
- uzyskanie I klasy sportowej za wynik: 800 m
- 1:50,74 - 9.05.2009 w w-wie;
- reprezentant kraju w zawodach międzynarodowych w biegach średnich.
2. Sebastian Sienkiewicz, zam. Barchów, gm. Łochów, Lwota l.200,00 zł
*.|tliedzywojewódzkię Mistrzostwa Młodzików - 2000 m, 20l0 rałęk zoto,
II
!..|Iiędzywoje*5dz\ie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełaj. (3000m),'
I! *.Ęiędą'narod-owę Zawody LA w obęrhavel (Niemc/),
- II m. Mistrzostwa Mazowsza w biegach przełajowych,Iózefów ŻOIl r.,
- I m. XVIII Europejski Bieg Młodych olimpijczykow,Bielice 2010,
- V m. XII IgrzyskaMłodzieĘ Szkolnej' Cieóhanów 2010.
3. Anna Sryszka, zarn. ocięte 30, gm. Sadowne, kwota 1.200100 zł
_ I m.
{rgzy1to1o w typie uczelni społeczno-przyrodniczych w Akademickich Mistrzostwach
Polski w biegach przełajowych, Łódź 20 l 0
- I m. w I Siedl_eckim BieguJacka (upamiętniającym wizytę JP II), Siedlce 2011,
- II m. w XXVII Półmaratonie,,Szlakiem walk nad Bzlr{', Sochaczew 2010,
- II m. indywidualnie w typie uczelni społeczno-przyrodniczych w Akademickich Mistrzostwach
Polski w biegach przełajowych, Łódź Ż0l I,
_ I m' druĄ'nowo w generalnej klasyfikacji
ws4lstkich uczelni w Polsce w Akademickich
Mistrzostwach Polski, Łódź Ż0l l,
- za.wodniczka sekcji lekkiej atletyki AZS UpH w Siedlcach.
4. Adam Ryczkowski, zam. Miedzna, ul. Węgrowska 7b, Gm. Miedzna, kwota 1.200,00 zł
_ reprezentant kadry Polski w piłce nożnej
kategorii U-14,
'reprezentant Polski.- Akademia Sportowa Władysława Żmudy - w Tour Holland 2009,
gdzie druĘna zajęła I m-ce oraz król strzelców iego turnieju,- (powołany przezSportowąAkademię Zmudy w Warszawió) w Mistrzostwach Świata
w Piłce Nożnej w Portugalii _ Mundialito 2009,
- król strzelców w.piłce.nożnej w Międzynarodowym Turnieju ŻmudaCup' Międą'narodowym
]yrnieju na lai!v1e, Międrynarodowym Turnieju Lider Kar-_ Pol we Włócławlłu (nieoficjalne
Mistrzostwa Polski \9czn.97), Turnieju I iga MĄch Mistrzów, XII Igrzysk MłodzieĘ ń Mławie,
- t}'tułNajlepszego Piłkarza Kadry Mazowieckiej - jesiennej rundy sezónu20l0l20ll,
- zawodnik MKS Polonia Warszaw a - liga mazowiecka.
- II m.

Stypendyści spełniają wszystkie kryeria określone uchwałą Nr vll45l}7 Rady Powiatu
z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów sporto
nagród i wyrómień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
Węgrowskiego

lą.

