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Prezydent Witold Wróblewski przyznał nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowcom, którzy
odnosili sukcesy w ubiegłym roku. – Gratuluję wszystkim wyróżnionym zawodnikom, trenerom i
działaczom. Cieszę się, że w ten sposób, jako samorząd, możemy docenić i wesprzeć wasz
sportowy rozwój – mówi prezydent Witold Wróblewski.
Tradycyjnie sportowe nagrody i wyróżnienia prezydenta Elbląga wręczane były podczas
Elbląskiego Święta Sportu, organizowanego z udziałem całego środowiska sportowego.
Niestety, pandemia koronawirusa i związane z tym obostrzenia i zakazy spowodowały, że po
raz drugi święto nie może się odbyć.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jako wyraz uznania dla zawodników za prezentowany
przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom odznaczającym się
osiągnięciami w działalności sportowej. Nagrody finansowe trafią do 32 zawodników i trenerów,
a kolejnych 20 osób otrzyma wyróżnienie. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych są
przedstawiciele takich dyscyplin jak między innymi: kajakarstwo, judo, podnoszenie ciężarów,
karate, lekka atletyka, koszykówka. W gronie tym są również reprezentanci sportu osób
niepełnosprawnych.
- Ubiegły 2020 rok ze względu na pandemię koronawirusa był trudny dla wszystkich, także dla
sportowców. Gratuluję wszystkim zawodnikom i szkoleniowcom, którzy znaleźli się wśród
wyróżnionych. Życzę powodzenia w tym roku, dużo zdrowia i samych sukcesów – mówi
prezydent Witold Wróblewski.
ZOBACZ PREZENTACJĘ - KTO OTRZYMAŁ NAGRODY WYRÓZNIENIA I STYPENDIA?
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Prezydent przyznał również 30 stypendiów dla uzdolnionych zawodników. To pieniądze, które
mają na celu wspieranie rozwoju kariery sportowej wyróżniających się elbląskich zawodników
na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.
– Nasz samorząd wspiera rozwój sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży, między innymi poprzez
przekazywanie dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
utrzymanie i rozbudowę bazy sportowej, a także udostępnianie jej sportowcom. W ubiegłym
roku przy trzech szkołach: nr 18 i 21 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w
Elblągu powstały nowoczesne boiska. W tym roku od 1 września rozpocznie funkcjonowanie, po
pozytywnej decyzji Rady Miejskiej w Elblągu, Zespół Szkół i Placówek Sportowych, w którego
skład wejdą: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu oraz
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Zespół będzie silnym wsparciem dla rozwoju sportu dzieci i
młodzieży w Elblągu – mówi prezydent Witold Wróblewski.
Z budżetu miasta na nagrody, wyróżnienia i stypendia wydatkowano 175 tys. złotych.
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