
                                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
                                                                                                    Nr 0151-34/07 z dnia 21 marca 2007 r. 

                                                                                               w sprawie przyznania nagród przez   
                                                                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla  

                                                                                                    zawodników którzy osiągnęli wysokie 
      wyniki we   współzawodnictwie 

                                                                                            międzynarodowym lub krajowym  
                                                            w 2006 roku. 

 
 
 
       Imię i nazwisko 
 
 
Klub 

Miejsce określone w Uchwale  
Uchwała NR XXXIV/445/05 Rady 
Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 31 marca 2005 r. 

Indywidualne osiągnięcie Wartość 
nagrody 
brutto  

1. Tomasz Weczera 
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. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 
– skok wzwyż. 

220 zł 

2. Maja Nadała 
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. 
 
 

II m. Halowe Mistrzostwa Polski Jun. w 
lekkiej atletyce (bieg na 60 m. ppł.). 

220 zł 

3. Wensierska 
    Renata 
MKS ,,Hermes’’ 

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

II m. Mistrzostwa Polski Jun. w lekkiej 
atletyce (rzut młotem). 

420 zł 

4. Barbara Morawin 
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. 
 
  

Vm. – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w lekkiej atletyce (rzut młotem).  

220 zł 

5.Mateusz Głos 
MKS ,,Hermes’’ 

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

I m. Mistrzostwa Polski Młodzików w 
lekkiej atletyce (bieg na 600 m.) 

420 zł 

6. Aleksandra Kubiak 
MKS ,,Hermes’’ 

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

III m. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w gimnastyce artystycznej (wielobój, układ 
taneczno-akrobatyczny). 

420 zł 

 

  
 



7. Katarzyna Żołnowska 
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. 

 
 

VII m. Mistrzostwa Polski Jun. w 
gimnastyce artystycznej (układ ze wstążką i 
skakanką). 

220 zł 

8. Alicja Wilczyńska 
KS „Energetyk” 
 
 
 

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. 
 
 

Start  w turnieju tenisowym – „TENIS 
EUROPE”. 

220 zł 

9. Paulina Wiewióra 
KS „Energetyk” 
 

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. 
 
 

Start w półfinale Mistrzostw Europy Ateny 
2006. 
 

220 zł 

10.Piotr Wiśniewski       
KS „Energetyk” 
 

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. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w kajakarstwie. 

220 zł 

11. Monika Pluta  
KS „Energetyk” 
 

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. Mistrzostwa Polski Młodzików w 
kajakarstwie. 

220 zł 

12. 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 
 
 

II m. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan. 1.050 zł 

13. Karolina Krasowska 
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. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan 
w kumite. 

1.050 zł 

14. Berenika Prządka 
UKS „Kamikaze” 
 

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

II m. Mistrzostwa Polski  Karate Shotokan 
kumite indywidualne. 

420 zł 

15. Karolina 
Grąbczewska 
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. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan. 1.050 zł 



 
16. Tomasz Grąbczewski 
UKS „Kamikaze” 
 

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

II m. Mistrzostwa Polski Karate Shotokan 
kumite indywidualne. 

420 zł 

17. Marek Hipsz 
Gryfiński Klub Karate 

Do 350% minimalnego wynagrodzenia 
dla zawodników, którzy brali udział w 
międzynarodowych zawodach sportowych 
o randze mistrzostw świata i uzyskali 
miejsca medalowe 

I m. Mistrzostwa Świata w Thai Boxingu. 1.510 zł 

18. Mariusz Kowiel 
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. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w 
strzelectwie. 
 

420 zł 

18. 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. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Jun. 
w strzelectwie. 
 

420 zł 

19. Rafał Borysiuk 
LKS „Piast” 

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

II m. Mistrzostw Polski w kulturystyce. 
 

420zł 

20. 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. 
 

V m.  Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Triathlonie. 

220 zł 
 

 
 
 
 
 
 


