
Załącznik do Zarządzenia 
Nr 0151-14/09 z dnia 9 marca 2009 r. 
w sprawie przyznania nagród przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla 
zawodników którzy osiągnęli wysokie 
wyniki we   współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym 
w 2008 roku. 

 
 
 
 
       Imię i nazwisko 
 
 
Klub 

Podstawa określona w Uchwale 
Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w 

Gryfinie 
z dnia 31 marca 2005 r. 

Indywidualne osiągnięcie Wartość 
nagrody 
brutto 

1. Natalia Nitecka 
 
KS „Energetyk” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 
 
 

III m-ce Mistrzostwa Polski w Maratonie 
kajakowym   

550 zł 

2. Monika Pluta 
KS „Energetyk” 
 
 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 
 
 

I m-ce Mistrzostwa Polski w Maratonie 
kajakowym 

550 zł 

3. Anna Łukaszewicz 
KS „Energetyk” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 
 

I m-ce Mistrzostwa Polski w Maratonie 
kajakowym 

550 zł 

4. Daria Szulc 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 250% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw Europy i uzyskali 
miejsca medalowe. 
 
 
 

I m-ce Mistrzostwa Europy Seniorek 
Shotokan (karate)   

1.850 zł 

5. Berenika Prządka 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 250% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw Europy i uzyskali 
miejsca medalowe 
 

II m-ce Mistrzostwa Europy Seniorek 
Shotokan (karate)   

1.850 zł 

6. Karolina Grabczewska 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

I m-ce drużynowe Mistrzostwa Polski 
Seniorów w karate 

550 zł 

 
7. Piotr Wroński 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

I m-ce Mistrzostwa Polski Juniorów kumite 
(karate) 

550 zł 

  
 



8. Ligia Goraj 
UKS „Kamikaze” 
 
 
 
 
 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

II m-ce drużynowe Mistrzostwa Polski w 
kumite (karate) 

550 zł 

9. Ilona Goraj 
UKS „Kamikaze” 
 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VII m-ce Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży  kumite ind. Juniorek młodszych 
(karate) 

350 zł 

10. Adam Kucharczyk 
UKS „Kamikaze” 
 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

V m-ce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
kumite (karate) 

350 zł 

11. Patrycja Bochańska 
UKS „Kamikaze” 
 
 
 
 
 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VII m-ce Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży  kumite ind. Juniorek młodszych 
(karate) 

350 zł 

12. Miłosz Rudnicki 
UKS „Biały Pion”  

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

I m-ce drużynowe Mistrzostwa Polski w 
szachach 

550 zł 

13. Łukasz Stanisz       
KSS LOK „Regalica” 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 
 

II m-ce Mistrzostwa Polski Juniorów w 
strzelectwie 

550 zł 

14. Arkadiusz 
Truszkowski 
KSS LOK „Regalica” 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 
 

IV m-ce Mistrzostwa Polski osób 
niepełnosprawnych w strzelectwie 

350 zł 

15. Jarosław Janicki 
MKS „Hermes” 

Do 250% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw Europy i uzyskali 
miejsca medalowe 
 
 

II m-ce Mistrzostwa Europy w biegu na 100 
km. 

1.850 zł 

16. Michał Bieniek 
Mieszkaniec Gryfina 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 
 

Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie  900 zł 



17. Joanna Rybacka 
MKS „Hermes” 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VI m-ce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
w biegu na 3000 m. 

350 zł 

18. Miłosz Dudkiewicz 
MKS „Hermes” 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VI m-ce Ogólnopolska Olimpiada 
młodzieży w biegu na 110 ppł. 

350 zł 

 
19. Mateusz Głos 
MKS „Hermes” 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

IV m-ce Halowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych w biegu na 600m. 

350 zł 

20. Aleksandra Kubiak 
MKS „Hermes” 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

I m-ce Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w układzie ze wstążką 

550 zł 

21. Milana Kochanowska 
UKS „Kamikaze” 
 

Do 150% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział  
w zawodach sportowych o randze 
mistrzostw Polski i uzyskali miejsca 
medalowe. 
 

VII m-ce Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Biathlonie Letnim 

350 zł 

22. Renata Chilewska 
Mieszkanka Gryfina 

do 450% minimalnego wynagrodzenia dla 
zawodników, którzy uzyskali we 
współzawodnictwie sportowym w ramach 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich 
miejsca medalowe. 

2 brązowe medale Igrzyska Olimpijskich w 
Pekinie  

4.750 zł 

23. Michał Bara 
GKS „Delf” 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

IV m-ce Mistrzostwa Polski w Triathlonie  350 zł 

24. Zuzanna Arcisz 
GKS „Delf” 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VIII m. na Ogólnopolskiej Olimpiadzie w 
Triathlonie 

350 zł 
 

25. Paweł Sendyk 
UKP „Marlin” 
 

Do 100% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników którzy brali udział w 
zawodach sportowych o randze 
mistrzostw świata, pucharu świata, 
mistrzostw Europy, pucharu Europy, 
mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju 
we współzawodnictwie sportowym na 
arenie międzynarodowej. 
 

VIII m.  Mistrzostwa Polski w pływaniu  350 zł 
 

 


