Powiat Włoszczowski

Nagrody Starosty Włoszczowskiego rozdane
W dniu 10 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w zakresie upowszechniania i
ochrony kultury, a także nagród i stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe.

Laureaci zostali uhonorowani przez Starostę Włoszczowskiego – Dariusza Czechowskiego, Wicestarostę – Łukasza
Karpińskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego – Małgorzatę Gusta. Dodatkowe nagrody dla
sportowców ufundowała wiceminister sportu Anna Krupka.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także w zakresie upowszechniania i ochrony kultury są
przyznawane od 2002 roku. Dotychczas ufundowano 61 nagród za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
Tegorocznymi laureatami zostali: Koło Gospodyń Wiejskich Występy – na wniosek Komisji Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury we
Włoszczowie – nagroda przyznana z inicjatywy Starosty Włoszczowskiego.
Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu są przyznawane zarówno zawodnikom, trenom i działaczom
sportowym od 2004 roku. Do tej pory przyznano 50 nagród, w tym 41 indywidualnych. W bieżącej edycji zostali
nagrodzeni: Robert Dzierzgwa - za działalność sportową i szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Dobromierz oraz Ireneusz Stawowczyk także za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe i wyróżniająca działalność sportową na wniosek
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
Z kolei stypendia Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe są wręczane od 2006 roku. Dotąd
nagrodzono 26 zawodników. Stypendium zostało przyznane następującym uczniom: Wiktorii Czekała, zawodniczce
Uczniowskiego Klubu Sportowego Hetmanki (piłka nożna), Magdalenie Maroń, zawodniczce UKS Sztubak (tenis
stołowy) – obie z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego, a także Agacie Pustuł i
Mateuszowi Gęsikowskiemu – zawodnikom UKS Union i Dynamit (tenis stołowy) z Technikum numer 2 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 im. Stanisława Staszica. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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