
INFORMACJA

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że 
zostały przyznane stypendia na 2015 rok za wysokie wyniki sportowe 

uzyskane w roku 2014 najlepszym zawodnikom z Imielina. 

         Podstawą przyznania stypendiów sporotowych Miasta Imielin jest                
Uchwała Nr Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku                 
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Miasta Imielin

Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe :

1. KAROLINA BUDA, która uprawia dyscyplinę sportową pływanie, otrzymuje 
stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie,

2. SEBASTIAN BIALUCHA, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

3. SZYMON FICEK, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium
w wysokości 100,00 złotych miesięcznie,

4. Adam GAJERSKI, który uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie 

5. EWA GAJERSKA, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie 

6. DOMINIKA GÓRECKA, która uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

7. WERONIKA GÓRNIAK, która uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

8. KAROLINA HONC, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie

9. MARCIN JAKUBIK, który uprawia dyscyplinę sportową zapasy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie 

10.WERONIKA KASPEREK, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie 

11.KAROLINA KLISZ, która uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

12.PAWEŁ KOMANDERA, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

13.EMILIA KROSTA, która uprawia dyscyplinę sportową pływanie, otrzymuje 
stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie 

14.WERONIKA MISTEREK, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie  

15.MONIKA PIEKORZ, który uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje 
stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie 

16.JAKUB WALCZYSKO,  który uprawia dyscyplinę sportową pływanie, otrzymuje 
stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie. 
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