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Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele Sportowej Polski,

spotykamy się dziś po raz kolejny w tym szczególnym gronie. W gronie ludzi wyjątkowych – 
Przyjaciół i Budowniczych Sportowej Polski. Wszyscy obecni dziś na tej sali to ludzie, którym 
zależy na sportowym obliczu Polski. To ludzie, dla których sport to nie tylko wspaniałe chwile 
uniesień i niezapomnianych emocji, kiedy „nasi” zdobywają medale i sięgają po najważniejsze 
trofea. To ludzie, którzy wiedzą, że Sportowa Polska to sposób na życie, to codzienny wysiłek 
i determinacja w pokonywaniu trudności. Sportowa Polska to nowoczesne, zdrowe i aktywne 
społeczeństwo.

Przez ostatnie dziewięć lat wspólnie z Państwem wykonaliśmy gigantyczny wysiłek. Kilkadziesiąt 
konferencji, seminariów, warsztatów edukacyjnych, sześć ogólnopolskich kongresów, dziewięć 
edycji Centrum Budownictwa Sportowego, setki publikacji, długa lista wyróżnień i nagród 
przyznanych najbardziej aktywnym i zaangażowanym w tę wspólną misję samorządom oraz 
prezydentom, burmistrzom, wójtom, dyrektorom ośrodków sportu i rekreacji oraz firmom i ich 
szefom – to praca u podstaw, którą trzeba było wykonać, by w Polsce powstały nowoczesne 
stadiony, boiska, pływalnie, hale sportowe, lodowiska i baseny.

Dzisiaj chcemy, żeby ten wysiłek nie poszedł na marne. Chcemy, żeby powstałe obiekty sportowe 
pełne byłe uśmiechniętych dzieci uprawiających swoje ulubione dyscypliny w bezpieczny sposób, 
gwarantujący rozwój, radość i zdrowy wypoczynek. Chcemy, żeby moda na uprawianie sportu, do 
której w znaczny sposób wspólnie się przyczyniliśmy, była kontynuowana. Chcemy, żeby odwaga 
inwestowania w budowę obiektów sportowych była powodem do dumy, a nie poczucia winy. 
Chcemy w szczególny sposób pokazywać i wyróżniać pasjonatów sportowej Polski – tych, którzy 
w sporcie i jego uprawianiu dostrzegają uniwersalną wartość – prostą drogę do zdrowia, 
sprawności fizycznej, walki z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi. Chcemy dalej razem budować 
Sportową Polskę!

Warszawa, 9 października 2014 roku

Marek Zdziebłowski
Prezes Zarządu

Klubu Sportowa Polska
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Rafał Pierzyński

Wiceprezes Zarządu 
Klubu Sportowa Polska



4 Wyróżnienia
LIDER SPORTOWEJ 
POLSKI 2014

Wyróżnienie „Lider Sportowej Polski” przyznawane 
jest przez Klub Sportowa Polska w ramach 
Programu „Sportowa Polska”. Tytuł „Lider 
Sportowej Polski” otrzymują prezydenci 
miast, burmistrzowie i wójtowie, którzy 
konsekwentnie angażują się w budowę 
Sportowej Polski, uzyskując wielokrotnie 
tytuł „Sportowa Gmina”. Celem 
przyznawania tytułu „Lider Sportowej 
Polski” jest propagowanie na forum 
ogólnopolskim włodarzy, którzy aktywnie 
budują sportowe oblicze swoich miast i gmin. 
To szczególne wyróżnienie za inwestycje w rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
działania na rzecz upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, 
wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz osobiste zaangażowanie.

Wyróżnienie „Lider Sportowej Polski” przyznawane 
ramach 

Programu „Sportowa Polska”. Tytuł „Lider 
Sportowej Polski” otrzymują prezydenci 

gmin. 
rozwój 

nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
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Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola 
Jest Wójtem Gminy Lesznowola już IV kadencję. W tym czasie gmina zmieniła swój charakter z typowo rolniczego na 
mieszkaniowo-usługowy, stając się ulubionym adresem mieszkańców oraz przedsiębiorców. Mieszkańcy mają możli-
wość uprawiania różnych dyscyplin sportowych w szkolnych halach sportowych, na ogólnodostępnych stadionach z bo-
iskami i licznych boiskach gminnych. W gminie budowane są ścieżki rowerowe, skateparki i siłownie na wolnym powie-
trzu. Najnowszym obiektem jest Centrum Edukacji i Sportu, gdzie w części sportowej znajduje się pełnowymiarowa 
hala sportowa mieszcząca cztery standardowej wielkości boiska do piłki siatkowej. W Lesznowoli działa ponad 10 sto-
warzyszeń sportowych. Wszystkie kluby zawsze mogą liczyć na wsparcie samorządu gminy – zarówno finansowe, jak 
i organizacyjne. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik z zaangażowaniem promuje sport i zdrowy tryb życia, wspierając 
lokalnych sportowców i kluby sportowe, inicjując oraz obejmując patronatem liczne imprezy sportowe. 

 

Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki
Zaangażowany zwolennik rozwoju sportu i rozbudowy infrastruktury sportowej w gminie. 
Od lat za priorytet uważa stwarzanie i polepszanie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla mieszkańców. Dzięki 
inicjatywie Wójta w gminie funkcjonują m.in. nowoczesna hala sportowa, dwa „Orliki”, profesjonalny stadion w Plewi-
skach, stadion w Komornikach, boiska w każdej miejscowości, korty tenisowe oraz liczne siłownie zewnętrzne i place 
zabaw, a ostatnio także skate park. Prężnie działający i dobrze utrzymany stadion w Plewiskach bywa areną nieco-
dziennych imprez sportowych, jak spotkania reprezentacji narodowych U20 w piłce nożnej czy rugby. 
Z gminnego budżetu udzielane jest wsparcie klubom sportowym odnoszącym imponujące sukcesy, a w szkołach po-
wstają klasy sportowe. 

Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz słynie z wieloletnich sportowych tradycji. W ostatnich latach powstało wiele obiektów sportowo-rekreacyj-
nym. W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” zbudowano 23 kompleksy sportowe. Perłą architektoniczną jest 
oddana w 2012 r. nowoczesna marina – „Przystań Bydgoszcz”, która swoją architekturą zachwyca mieszkańców i od-
wiedzających gości. Powstały nowoczesne hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, ścieżki rowerowe i siłownie na świe-
żym powietrzu. Zbudowano halę sportową na 1500 miejsc, która stanowi jednocześnie zaplecze Hali Sportowo-Wido-
wiskowej „Łuczniczka”. W 2015 r. powstaną m.in. 4 nowoczesne baseny i pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną 
ze sztuczną nawierzchnią, a na obiektach Kompleksu Sportowego CWZS „Zawisza” zostanie wybudowana hala teni-
sowa. Będziemy dalej wspierać działalność sportową, przeznaczając coraz większe środki finansowe na rozwój bazy 
oraz szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Wierzę, że ciągłe ulepszanie warunków do doskonalenia młodych 
talentów przełoży się na dalsze sukcesy zawodników. 

Sławomir Chojnowski, Wójt Gminy Kleszczów
Wójt gminy Kleszczów od lipca 2013 r. Wcześniej – od roku 2002 aż do wyboru na stanowisko wójta – radny gminy 
Kleszczów. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, a w swoim zawodowym życiu kilka 
lat przepracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Trudno się w tej sytuacji dziwić, że przywiązuje dużą wagę do 
rozwoju gminnej bazy sportowej i do tworzenia optymalnych warunków dla różnych dyscyplin sportu. Sportowe suk-
cesy uczniów samorządowych szkół oraz zawodników klubu LKS Omega Kleszczów są dla wójta Sławomira Chojnow-
skiego powodem do szczególnej dumy. Coraz lepsze osiągnięcia uzyskiwane przez sportowców z gminy Kleszczów w za-
wodach lekkoatletycznych wpłynęły na decyzję wójta o przystosowaniu gminnego stadionu w Kleszczowie do uprawia-
nia kilku lekkoatletycznych dyscyplin. Obecnie trwają prace projektowe.

Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla
Funkcję Prezydenta pełni od 2002 r. Naśladując budowniczych potęgi Twierdzy Przemyśl, przystąpił do budowania 
Sportowego Przemyśla. Powstał wyciąg narciarski z trzema trasami narciarskimi, całorocznym torem saneczkowym 
i trasami rowerowymi, trzy „Orliki” i jeden „Biały Orlik”, boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej ze sztuczną nawierzch-
nią, a na osiedlach – boiska osiedlowe. Corocznie powiększa się liczba ścieżek rowerowych, wyznaczona została trasa 
Nordic Walking. Przeprowadzono też rozbudowę hali sportowej i zmodernizowano krytą pływalnię, wyremontowano 
stadion lekkoatletyczny i piłkarski. Kończy się przebudowa tzw. przepławki na Sanie, tak aby kajakarze mogli swobod-
nie korzystać z jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych, a w 2015 r. powstanie kładka pieszo-rowerowa łącząca 
brzegi Sanu. W ciągu roku w Przemyślu odbywa się przeszło 350 imprez międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódz-
kich i miejskich, w których udział bierze kilkuset uczestników.
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Janusz Grobel, Prezydent Miasta Puławy
Janusz Grobel, od urodzenia związany z ziemią puławską, od 1994 r. Prezydent Miasta Puławy. Ważną częścią jego 
prezydentury jest dbałość o rozwój aktywności fizycznej wśród młodych puławian, co przekłada się na stałe unowo-
cześnianie szkolnych obiektów sportowych. Włączył się w projekt „Orlik 2012” oraz budowę hali z kortami tenisowymi. 
Z jego inicjatywy zmodernizowano gruntownie puławski stadion i towarzyszący mu zespół budynków rekreacyjnych. 
Stadion znalazł się w katalogu UEFA centrów pobytowych na EURO 2012. Liczne osiągnięcia w doskonaleniu życia 
sportowego w Puławach pozwalają określić go samorządowym autorytetem regionu. Ma to, wraz z sukcesami w in-
nych dziedzinach, odzwierciedlenie w zdobywanych nagrodach. Został m.in. Samorządowym Menadżerem Regionu, uzy-
skał wyróżnienie w Konkursie im. Grzegorza Palki oraz w Rankingu Perły Samorządu.

Leszek Jakubowski, Burmistrz Żnina
Od wielu lat działa na rzecz rozwoju lokalnego i stymuluje społeczność do zakładania własnych stowarzyszeń (w tym 
sportowych). Z jego inicjatywy wybudowano trzy kompleksy sportowe w ramach rządowego programu „Moje Boisko 
Orlik 2012”, skate park, nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sportu i nowoczesną salę gimnastyczną. Przyczynił się do 
organizacji wielu imprez sportowych: warsztatów piłkarskich dla najlepszych drużyn – Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika, 
Ligi Małych Mistrzów, Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, ferii na Orliku, Akcji Polska Biega, Turniejów 
Samorządowców w piłkę nożną. Leszek Jakubowski przyczynia się do udziału Gminy Żnin w licznych konkursach i rzą-
dowych projektach: Sportowa Gmina, Gminess, Europejski Tydzień Sportu połączony ze Sportowym Turniejem Miast 
i Gmin oraz Mały Mistrz, Umiem Pływać, Multisport. Corocznie wspiera sport lokalny i kulturę fizyczną w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Marek Janeczek, Burmistrz Miasta Pionki
Od 1994 r. samorządowiec, miłośnik i pasjonat sportu. Spełniło się jego marzenie – w Pionkach każda placówka oświa-
towa posiada nowoczesny wielofunkcyjny kompleks sportowy. Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się 
sztuczne lodowisko, które w okresie zimowym pęka w szwach. W 2014 r. rozpoczęła się budowa pawilonu sportowego 
z zadaszoną trybuną na ok. 800 miejsc. W planie jest rewitalizacja basenu przedwojennego i budowa kompleksu base-
nów odkrytych z ciepłą wodą oraz budowa nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego przy zalewie w Pionkach. 
Burmistrz wspiera finansowo i organizacyjnie sport dzieci i młodzieży oraz działalność różnego rodzaju stowarzyszeń 
i organizacji sportowych, organizuje i finansuje przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, takie jak mecze charytatywne 
w piłce siatkowej mężczyzn z udziałem czołowych drużyn Plus Ligi, Gale Boksu Zawodowego, Mistrzostwa Polski Tang 
Soo Do. Ponadto ciągle pracuje nad stworzeniem oferty dla mieszkańców Gminy Miasta Pionki, która będzie uwzględ-
niała ich potrzeby i zainteresowania sportowe.

Kazimierz Janik, Wójt Gminy Zgorzelec
Wójt Gminy, wraz z zastępcą Piotrem Machajem od wielu już lat aktywnie działa na rzecz rozwoju i promocji sportu 
w regionie. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Zgorzelec to jeden z najważniej-
szych elementów strategii jej rozwoju. Wójt, mając na uwadze aktualnie panujące trendy w dziedzinie sportu, z każ-
dym rokiem kreuje nowe możliwości sportowe dla lokalnej społeczności. Z myślą o dzieciach i młodzieży w 2011 r. po-
wstało lodowisko w Łagowie, gdzie obok nauki jazdy na łyżwach młodzież z sukcesem trenuje hokej na lodzie. Gmina 
Zgorzelec posiada dwa stadiony, dwie sale gimnastyczne, pięć boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz siłownie. Od 2 lat 
realizuje także projekt pn. „Przygoda z Nysą”, którego ideą jest promocja aktywnego trybu życia przy wykorzystaniu 
naturalnych walorów regionu. Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, nordic-walking czy narciarstwo biegowe wpisują się 
już na stałe w wachlarz możliwości, jakie oferuje swoim mieszkańcom i turystom Gmina Zgorzelec.

Władysław Kiraga, Burmistrz Nowego Warpna
Od wielu lat działa na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Nowe Warpno. Wspiera również idee i pomysły osób 
bezpośrednio związanych z rekreacją i szeroko rozumianą aktywnością fizyczną. Jedna z takich inicjatyw powstała 
wspólnie z byłym piłkarzem Pogoni Szczecin, co w rezultacie doprowadziło do utworzenia Akademii Nowe Warpno, szko-
lącej przyszłych piłkarzy. Ta bezpłatna szkoła funkcjonuje w Nowym Warpnie od maja 2012 r. Obecnie trenuje 45 dziew-
cząt i chłopców. Piłka nożna to nie jedyna dziedzina na której burmistrz skoncentrował swoje działania. W związku z or-
ganizacją regat The Tall Ship’s Races w Szczecinie, powstał pomysł, aby nowowarpieńska młodzież wakacje spędziła na 
pokładzie jachtu regatowego biorącego udział w regatach. Od 2011 r. dzięki wsparciu burmistrza w gminie funkcjonuje 
bezpłatna szkoła jeździecka. Stawia też na rozwój obiektów sportowych – powstały m.in. boiska typu „Orlik”, korty te-
nisowe, lodowisko. Przyczynił się również do utrzymania istniejącej infrastruktury sportowej w dobrym stanie tech-
nicznym. 
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Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta Będzina
Wieloletnia praca Prezydenta na rzecz rozwoju kultury fizycznej i rozbudowy infrastruktury sportowej przyczyniła 
się do powstania bogatej oferty sportowej – skatepark, boiska do piłki siatkowej plażowej, kompleks sportowy z peł-
nowymiarowym boiskiem trawiastym i boiskiem treningowym oraz lodowisko, place zabaw, siłownia zewnętrzna 
z parkiem linowym. Prezydent doprowadził również do popularyzacji futbolu amerykańskiego. W Będzinie działa klub, 
który może pochwalić się sukcesami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Organizowane są największe wyda-
rzenia sportowe w Polsce: dwukrotnie miasto gościło najlepszą elitę kolarską podczas wyścigów Tour de Pologne, 
Super Puchar Polski 2012 i Puchar Europy Strong Man 2013. Będzin jest też gospodarzem imprez dla miłośników 
sportów samochodowych – w maju 2014 r. odbył się już po raz czwarty Rajd Zamkowy, który przyciągnął liczne grono 
miłośników czterech kółek. 

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów
Mieszkańcy gminy Brwinów spędzają swój wolny czas aktywnie. Duża w tym zasługa Burmistrza, który dba o rozwój 
infrastruktury sportowej. W tej kadencji został oddany do użytku kompleks przyszkolnych boisk w Brwinowie, gdzie po-
wstało m.in. rolkowisko, boiska „Orlik 2012” w Żółwinie oraz boisko w Parzniewie. Miejsca wypoczynku i rekreacji, które 
powstają też w innych sołectwach, służą integracji mieszkańców i pozwalają na aktywne spędzanie czasu. Podejmo-
wane już dziś działania zaowocują rozbudową ścieżek rowerowych. Planowane jest utworzenie sieci łączącej Brwinów 
nie tylko z Podkową Leśną, lecz także – już w przyszłym roku – z Pruszkowem, a w kolejnych latach – z dalszymi miej-
scowościami. Burmistrz patronuje najważniejszym sportowym wydarzeniom w gminie. Są to m.in. turnieje piłkarskie 
i tenisowe, mistrzostwa kulturystyczne, bieg na 10 km i zawody konne. 

Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
Funkcję Burmistrza pełni od 2000 r. Za jego kadencji w mieście powstały: basen, dwa Orliki, Biały Orlik, nowoczesne 
boiska sportowe przy każdej szkole. Gruntowną modernizację przeszedł stadion miejski, termomodernizowany jest 
ośrodek sportu i rekreacji. W najbliższym czasie powstanie kolejna hala sportowa, przebudowane zostaną trybuny na 
stadionie, który wzbogaci się o profesjonalne zaplecze. Staraniem Jacka Kowalskiego Nowy Dwór Mazowiecki stał się 
gospodarzem wielu imprez sportowych o zasięgu krajowym. Wyścigi kolarskie, mistrzostwa w siatkówce, gale boksu 
to tylko niektóre z tych wydarzeń. Miasto znaczną wagę przykłada do wspierania młodych talentów sportowych przy 
pomocy specjalnego programu stypendialnego. Corocznie w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji powstają nowe 
sekcje sportowe, a ich zawodnicy są rozpoznawalni na arenie międzynarodowej. 

Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Od 2002 r. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, z wykształcenia prawnik/prokurator, zawodnik Klubu „Włókniarz Alek-
sandrów” i Klubu „Start” w Łodzi, brązowy medalista w skoku wzwyż na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Rze-
szowie, trzykrotny złoty medalista na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawników, „budowniczy” bazy sportowej na terenie 
Gminy Aleksandrów Łódzki. To dzięki jego zapałowi i zrozumieniu potrzeb mieszkańców Aleksandrów Łódzki posiada no-
woczesną infrastrukturę sportową. Zasługi burmistrza zostały docenione w różnych plebiscytach. On sam za swój 
największy sukces w zakresie sportu i promowania aktywnego trybu życia uważa to, że co drugi uczeń w aleksandrow-
skich szkołach uprawia jedną z dyscyplin sportowych. To najwyższy w Polsce wskaźnik upowszechniania kultury fizycz-
nej wśród młodzieży. Jednak burmistrz nie spoczywa na laurach i nadal stawia sobie wysoko poprzeczkę. W duchu 
sportowej rywalizacji planuje kolejne przedsięwzięcia, których celem jest rozruszanie gminy. 

Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Od 6 lat w Krakowie działa Zarząd Infrastruktury Sportowej, który zajmuje się rozbudową i modernizacją bazy spor-
towo-rekreacyjnej Miasta. W latach 2009-2014 w Krakowie oddano do użytku m.in. dwa miejskie stadiony, z których 
korzystają piłkarze Wisły i Cracovia. Powstała nowoczesna hala sportowa na nowohuckim osiedlu Wysokim, wybudo-
wano kryty basen w Prokocimiu i 14 kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012”, przeprowadzono rewitalizację stadionu 
lekkoatletyczno-piłkarskiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i kilkudziesięciu boisk przyszkol-
nych i osiedlowych. W czerwcu 2014 r. odbyło się otwarcie Kraków Areny, najnowocześniejszej i największej w Polsce 
hali widowiskowo-sportowej. Ponad 15 tys. widzów obejrzało mecz Ligi Światowej siatkarzy Polska – Brazylia. Został 
już też zorganizowany XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, rozegrano także 15 spotkań FIVB Mistrzostw Świata 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014. ZIS organizuje Cracovia Maraton i kilka innych bardzo popularnych biegów 
oraz turnieje siatkówki plażowej, zawody w kajakarstwie górskim, odpowiada za przygotowanie krakowskich etapów 
Tour de Pologne.
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Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna
W trakcie kadencji Prezydenta Tomasza Malepszego wybudowano wiele ogólnodostępnych obiektów sportowych, które 
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Leszna, dla przykładu m.in. budowa Skateplazy 
im.  Tomasza Staniewskiego – najlepszego tego typu obiektu w Polsce, budowa czterech kompleksów sportowych z pro-
gramu „Orlik”, budowa pływalni środowiskowej czy modernizacja stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. 
Dzięki dofinansowaniu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Leszno znajduje się w pierwszej piątce miast do 80 tys. 
mieszkańców we współzawodnictwie sportowym. Od lat w Lesznie organizowane są imprezy sportowe o zasięgu mię-
dzynarodowym i krajowym.

Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka
Wójt Gminy Narewka od 1990 roku. Z inicjatywy Wójta Narewka zrealizowała szereg inwestycji budując infrastrukturę 
sportową i rekreacyjną. Z Jego inicjatywy powstają kolejne ogólnodostępne obiekty sportowe: nowoczesna sala gim-
nastyczna, wielofunkcyjne boisko sportowe „Orlik 2012”, kompleks boisk o sztucznej nawierzchni, korty tenisowe, bo-
iska do siatkówki, koszykówki, kometki, ścianka wspinaczkowa na Starym Dworze, centrum rekreacyjno-sportowe 
w Siemianówce, przebudowa płyty boiska i widowni na stadionie piłkarskim w Narewce. Wybudowano również stanicę 
kajakową z wypożyczalnią sprzętu – kajaki, rowery, narty biegowe. Wójt Mikołaj Pawilcz wspiera wszelkie inicjatywy na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy, organizuje i finansuje przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne.

Janusz Puszkarek, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
Od 17 lat Wójt Gminy, działacz na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i propagator sportu. To z jego inicjatywy 
zmodernizowano wiele obiektów sportowych – stadion „700-lecia” z nowoczesnym zapleczem socjalnym, szereg boisk 
i hal sportowych oraz placów zabaw. W obecnym czasie powstał obiekt wielofunkcyjny „Orlik”. Wybudowano również 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne w ramach programu „Blisko boisko”, zmodernizowano strzelnicę sportową, jednak 
kluczową inwestycją na terenie gminy było wybudowanie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej. Wójt wspiera 
finansowo wszelkie akcje propagujące uprawianie sportu, finansuje kluby sportowe, funduje stypendia za wybitne osią-
gnięcia sportowe i obejmuje patronatem liczne imprezy, gdzie sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych od-
noszą nie tylko mieszkańcy gminy. Gmina nie zapomina też o osobach niepełnosprawnych, dla których prowadzi liczne 
zajęcia rehabilitacyjne, organizuje sportowe spotkania osób niepełnosprawnych i spartakiady.

Mieczysław Rączka, Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka działa w strukturach samorządowych Gminy Wilkowice od 1996 r., od 2006 r. pełni funkcję Wójta 
Gminy. W latach 2006-2014, z inicjatywy Mieczysława Rączki powstało wiele obiektów sportowych m.in. Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Trasy do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilko-
wickiej, które w 2012 r. nominowane zostały w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organi-
zowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach Programu 
„Orlik 2012” oraz Programu Blisko Boisko, ścianka wspinaczkowa, hala sportowa przy Gimnazjum im. Juliana Fałata 
w Bystrej. Dzięki szerokiej polityce prosportowej Gmina od wielu lat przyznaje dotacje w ramach otwartych konkur-
sów ofert klubom i stowarzyszeniom sportowym. 

Andrzej Rogozinski, Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn
Andrzej Rogozinski od początku swojej działalności samorządowej aktywnie działa na rzecz rozwoju infrastruktury 
sportowej. Za jego kadencji powstały sale gimnastyczne przy większości szkół gminnych. To właśnie z inicjatywny i oso-
bistego zaangażowania Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego na terenie Wolsztyna powstała Miejska Pływalnia 
w 2008 r., skatepark w 2013 r. oraz 9 wielofunkcyjnych ogólnodostępnych boisk sportowych. Dba również, aby nowo 
powstające obiekty były właściwie wykorzystane, przyznając corocznie dofinansowania na działalność klubów sporto-
wych. Dzięki temu młodzi wolsztynianie mogą uprawiać różnorakie dyscypliny sportu a turyści – korzystać z bogatej 
bazy rekreacyjno-sportowej.

Jan Starzyński, Prezydent Miasta Pruszkowa
Prezydent Pruszkowa od 1998 roku. Jednym z głównych kierunków działalności Prezydenta Jana Starzyńskiego jest 
budowa nowoczesnych kompleksów boisk i hal sportowych we wszystkich placówkach oświatowych. Stała opieka nad 
stowarzyszeniami sportowymi stanowi pokaźny procent w wydatkach z budżetu gminy. Z inicjatywy Prezydenta po-
wstają kolejne, ogólnodostępne obiekty. Na bazie obiektu wykorzystywanego przez MKS „Znicz” zbudowano boisko 
z podgrzewaną murawą, zadaszoną trybuną i oświetleniem oraz zaplecze treningowe. Dzięki jego poparciu swą sie-
dzibę w Pruszkowie ulokował PZKol, który postawił tu jeden z największych w Europie kryty welodrom.
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Anna Tomicka, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Intensywnie promuje swarzędzki sport i rekreację, ułatwiając swarzędzanom korzystanie z różnych form zdrowego 
wypoczynku: co roku przyznaje stypendia i nagrody sportowe dla młodych zawodników, systematycznie rozbudowuje 
infrastrukturę sportową i rekreacyjną – w Swarzędzu są już cztery orliki, pływalnia, sztuczne lodowisko, korty teni-
sowe a od połowy 2014 r. – także jeden z pięciu największych w Polsce skateparków. W Swarzędzu każdego roku przy-
bywa kilometrów nowych ścieżek spacerowych i rowerowych. Organizowane są liczne imprezy masowe o charakterze 
sportowym: rajdy rowerowe, nordic walking, biegi, spływy kajakowe. W osobie burmistrza Anny Tomickiej Swarzędz ma 
rzeczywistego lidera Sportowej Gminy.

Marian Wojcieszak, Wójt Gminy Galewice
Od wielu lat samorządowiec i miłośnik zdrowego stylu życia. Już jako Przewodniczący Rady Gminy Galewice, a od 
2011 r. Wójt zawsze podkreśla konieczność rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie. Będąc Przewodniczą-
cym Rady wspierał m.in. budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik”, a jako wójt przyczynił się do budowy kilku placów 
zabaw i siłowni na świeżym powietrzu oraz zakupu sprzętu rekreacyjnego do świetlic. Wspiera wszelkie inicjatywy na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy tj. przyznaje środki finansowane na rozwój klubów sportowych orga-
nizuje i finansuje różne przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne. Ponadto ciągle pracuje przy stworzeniu atrakcyjnej 
oferty dla mieszkańców gminy, która będzie uwzględniała potrzeby zainteresowanych. 

Andrzej Wyganowski, Burmistrz Gminy Stepnica
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Gmina Stepnica może pochwalić się bogatą bazą sportowo-rekreacyjną. Powstało 
boisko „Orlik”, 8 nowoczesnych boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową, skatepark, hala widowiskowo-spor-
towa z zapleczem socjalnym, a w 2014 r. hala sportowa w Racimierzu. Na terenie gminy jest również 18 placów za-
baw. Od 2010 r. powstały 4 nowe przystanie żeglarskie nad Zalewem Szczecińskim. Na uwagę zasługuje fakt, że 
wszystkie inwestycje wsparte zostały środkami zewnętrznymi. Z inicjatywy Burmistrza powstały nowe stowarzysze-
nia sportowe. Dzięki temu dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach sportowych i odnoszą liczne suk-
cesy sportowe na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej w tenisie stołowym i piłce nożnej. Dzięki zaangażowaniu Burmi-
strza na organizowanej corocznie w Stepnicy gali bokserskiej zobaczyć można gwiazdy polskiego boksu Dariusza Mi-
chalczewskiego, Macieja Zegana, Mahmeda Khalidowa, a w 2014 r. – Przemysława Saletę.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Od początku swojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Raszyn stawia na rozwój infrastruktury sportowej w Gminie. 
Już w pierwszym roku urzędowania oddał do użytkowania boisko wielofunkcyjne „Wronik 2011”, które służy uczniom 
szkół, młodzieży trenującej w lokalnych klubach sportowych oraz całej sportowej społeczności Gminy Raszyn. Inwesty-
cja ta została wyróżniona nagrodą „Boisko na Medal”. Będąc wójtem doprowadził do budowy oraz remontu i doposa-
żenia placów zabaw. Wspiera również funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu oraz lokalnych klubów sportowych, 
w których z sukcesami trenuje kilka setek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. 

Dariusz Zieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Jako burmistrz doprowadził do rozwoju infrastruktury sportowej w Górze Kalwarii poprzez budowę nowych obiektów 
sportowych. Orędownik rozwoju kultury fizycznej pośród dzieci i młodzieży a także dorosłych, którą corocznie wspiera 
stypendiami i licznymi dotacjami dla klubów sportowych. W wyniku zaangażowania w budowanie zaplecza infrastruktu-
ralnego powstały: skatepark, sztuczne lodowisko „Biały Orlik”, siłownie zewnętrzne, boisko do piłki plażowej i nożnej, 
place zabaw. Z udziałem środków z UE wybudowany został wielofunkcyjny obiekt sportowy w Baniosze. W wyniku 
współpracy z powiatem piaseczyńskim w mieście powstała nowoczesna hala sportowa. W trakcie realizacji jest bu-
dowa kolejnego wielofunkcyjne boiska w Brześcach i trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy boiska w Kątach. 
Gmina Góra Kalwaria, dzięki uczestnictwu w organizacji licznych imprez sportowych, wyścigów i maratonów Poland 
Bike, ŻTC, Biegów Niepodległościowych, na stale wpisała się na sportowej mapie Polski. 
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DOMINANTA MAŁOPOLSKA
KRAKÓW ARENA – HAlA WidoWisKoWo‑spoRtoWA 
W KRAKoWiE 
Gmina Miejska Kraków
Prezydent Jacek Majchrowski 
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Dyrektor Krzysztof Kowal 

DOMINANTA PODLASKA
RoWERoWy plAc zAbAW – pumptRAcK
Miasto Kolno
Burmistrz Andrzej Duda 

DOMINANTA PODLASKA
tERENy spoRtoWo‑REKREAcyjNE NAd NARWią 
– poRt ŁomżA
Miasto Łomża
Prezydent Mieczysław Czerniawski 

DOMINANTA ŚLĄSKA
HAlA WidoWisKoWo‑spoRtoWA W jAstRzębiu‑zdRoju
Miasto Jastrzębie-Zdrój
Prezydent Marian Janecki 

DOMINANTA WARMIŃSKO-MAZURSKA
budoWA cAŁoRoczNEj iNfRAstRuKtuRy spoRtoWo‑
REKREAcyjNEj NAd jEzioREm KRzyWym W olsztyNiE
Gmina Olsztyn
Prezydent Piotr Grzymowicz 

DOMINANTA WIELKOPOLSKA
HAlA WidoWisKoWo‑spoRtoWA W RoKiEtNicy
Gmina Rokietnica
Wójt Bartosz Derech

DOMINANTA WIELKOPOLSKA
ŚRodoWisKoWA HAlA WidoWisKoWo‑spoRtoWA 
W RydzyNiE
Gmina Rydzyna
Burmistrz Grzegorz Jędrzejczak

Wyróżnienia w konkursie
budoWNiczy
polsKiEGo spoRtu 2014
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Hala Sportowo-widowiSkowa 
w toruniu
Gmina Miasta Toruń 
Prezydent Michał Zaleski
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Prezes Roman Skibiński
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp.k.
Generalny Wykonawca inwestycji

kryta pływalnia „wodna nuta” 
w opolu
Miasto Opole 
Prezydent Ryszard Zembaczyński

Hala widowiSkowo-Sportowa 
w rycHwale
Gmina Rychwał
Burmistrz Stefan Dziamara 

Gminny ośrodek Sportu i rekreacji 
w ZakrZowie
Gmina Polska Cerekiew
Wójt Krystyna Helbin

centrum turyStyki i rekreacji 
„kraina BeZ Barier” w BycZynie
Gmina Poddębice 
Burmistrz Piotr Sęczkowski 

kryta pływalnia 
w leSku
Gmina Lesko
Burmistrz Barbara Jankiewicz

SZtucZne lodowiSko prZy krytej 
pływalni w proSZówkacH
Gmina Bochnia 
Wójt Jerzy Lysy

małopolSka arena 
lekkoatletycZna w wielicZce
Gmina Wieliczka
Burmistrz Artur Kozioł
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Gmina 
Biskupice
Wójt Henryk 
Gawor
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-

twa Małopolskiego, za wyjątkowe zaan-
gażowanie, aktywność i odpowiedzial-
ność za prawidłowy proces realizacji 
czterech inwestycji przy współudziale 
środków unijnych oraz za efektywne dzia-
łania na rzecz rozwoju infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w gminie i regio-
nie, a także na rzecz rozwoju sportu i re-
kreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej. 

Gmina DoBrcz
Wójt krzysztof 
szala
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomor-

skiego, za rozbudowę ZS w Brównie – bu-
dowę sali gimnastycznej z zapleczem sa-
nitarno-technicznym, zrealizowaną przez 
gminę własnym sumptem, oraz za wyjąt-
kowe zaangażowanie i działania na rzecz 
rozwoju infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej w gminie i regionie, a także 
rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej. 

Gmina iłaWa
Wójt krzysztof 
Harmaciński
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Ma-

zurskiego, biorąc pod uwagę zarówno 
dotychczasowe, zrealizowane osiągnię-
cia inwestycyjne (aż 20 boisk do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej), jak 
i będące w toku realizacji, w uznaniu za 
całokształt działań i wyjątkowe zaanga-
żowanie w rozwój infrastruktury sporto-
wej, rekreacyjnej i turystycznej, odpo-
wiedzialność za prawidłowy proces reali-
zacji inwestycji, za efektywne działania 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lo-
kalnej.

Gmina 
łaGieWniki
Wójt Janusz szpot
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, za 
wyjątkowe zaangażo-

wanie w rozwój infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej, dzięki któremu powstała 
m.in. wielofunkcyjna hala sportowa przy 
gimnazjum w Łagiewnikach.

Grupa 
polskie skłaDy 
BuDoWlane s.a.
Dyrektor 
zarządzający 
Bogdan panhirsz

za inicjatywę budowy kompleksu Sło-
neczny Zdrój Hotel Medical Spa&Well-
ness w Busko-Zdroju. 

Gmina puck
Wójt Tadeusz 
puszkarczuk
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, za 

wyjątkowe zaangażowanie, aktywność, 
odpowiedzialność i konsekwencję w reali-
zacji programu rozwoju bazy sportowej 
i rekreacyjnej na terenie gminy, a także 
za działalność na rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej. 

Gmina 
rokieTnica
Wójt Bartosz 
Derech
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, w uznaniu za inicja-
tywę budowy hali widowiskowo-sporto-
wej w Rokietnicy oraz za całokształt 
działań i wyjątkowe zaangażowanie 
w rozwój infrastruktury sportowej, re-
kreacyjnej i turystycznej, odpowiedzial-
ność za prawidłowy proces realizacji in-
westycji, za efektywne działania na rzecz 
rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej.

Gmina 
reńska Wieś
Wójt marian 
Wojciechowski
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-

twa Opolskiego, za wyjątkowe zaangażo-
wanie i odpowiedzialność za prawidłowy 
proces realizacji inwestycji oraz za efek-
tywne działania na rzecz rozwoju infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej 
w gminie i regionie, a także rozwoju 
sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej. 

Gmina i miasTo 
rycHWał
Burmistrz stefan 
Dziamara
na podstawie nominacji 
Marszałka Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, za realizację hali 
sportowej w Rychwale i w uznaniu za ca-
łokształt działań i wyjątkowe zaangażo-
wanie w rozwój infrastruktury sporto-
wej, rekreacyjnej i turystycznej, odpo-
wiedzialność za prawidłowy proces reali-
zacji inwestycji, za efektywne działania 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lo-
kalnej. 

Gmina i miasTo 
WiTkoWo
Burmistrz 
krzysztof 
szkudlarek
za realizację hali wido-

wiskowo-sportowej w Witkowie i cało-
kształt działań oraz wyjątkowe zaanga-
żowanie w rozwój infrastruktury sporto-
wej, rekreacyjnej i turystycznej, odpo-
wiedzialność za prawidłowy proces reali-
zacji inwestycji, za efektywne działania 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lo-
kalnej.

Inwestor na Medal 2014
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Miasto Jastrzębie-zdróJ

Prezydent Marian 
Janecki
za budowę hali widowisko-
wo-sportowej w Jastrzę-
biu-Zdroju oraz za cało-
kształt działań i wyjątkowe 

zaangażowanie w rozwój infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, od-
powiedzialność za prawidłowy proces reali-
zacji inwestycji, za efektywne działania na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

GMina KarczMisKa
Wójt Janusz Goliszek
za inicjatywę w kierunku 
realizacji w ramach part-
nerstwa publiczno-prywat-
nego hali sportowej wielo-

funkcyjnej o wymiarach 44,3 x 24 m, wyróż-
niającej się w województwie lubelskim, oraz 
za całokształt działań i wyjątkowe zaangażo-
wanie w rozwój infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzial-
ność za prawidłowy proces realizacji inwe-
stycji, za efektywne działania na rzecz roz-
woju sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej.

GMina Miasto Łódź
Prezydent Hanna 
zdanowska 
w uznaniu za całokształt 
działań i wyjątkowe zaanga-
żowanie w rozwój infrastruk-

tury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, 
plasujących miasto w czołówce najaktywniej-
szych w Polsce inwestorów oraz odpowie-
dzialność za prawidłowy proces realizacji in-
westycji, efektywne działania na rzecz roz-
woju sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej.
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Lafarge 
Federico tonetti 
dyrektor 
zarządzający Lafarge 
w Polsce 
za udział w budowaniu no-

woczesnej infrastruktury sportowej, rekre-
acyjnej i turystycznej w Polsce, poprzez do-
starczanie innowacyjnych rozwiązań La-
farge, ze szczególnym uwzględnieniem inwe-
stycji skateparku w Żorach.

WM international 
sp. z o.o. sp. k.
Prezes zarządu 
Paweł doliński
za wkład w rozwój nowo-
czesnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej w Polsce i cało-
kształt dotychczasowej działalności w za-
kresie projektowania i budowy lodowisk, ze 
szczególnym uwzględnieniem realizacji lodo-
wiska w hali widowiskowo-sportowej KRA-
KÓW ARENA, a także za utrzymywanie czo-
łowej pozycji na rynku potwierdzonej wysoką 
jakością oferowanych usług.

baspol sp. z o.o.
Prezes zarządu 
Halina Kolak
za dotychczasową, 25 let-
nią działalność w branży 
basenowej w zakresie kom-

pleksowej instalacji stacji filtrowania i uzdat-
niania wody basenowej oraz wykładania folią 
PVC niecek basenowych, a tym samym za 
wkład w budowanie nowoczesnych obiektów 
sportowych, rekreacyjnych, hotelowych i tu-
rystycznych w Polsce. 

 GHP Poland 
sp. z o.o.
Prezes zarządu 
Jarosław Juszczyk
za wdrażanie na rynku pol-
skim innowacyjnych tech-

nologii wytwarzania z paliw gazowych energii 
cieplnej, elektrycznej i klimatyzacji, które 
mają zastosowanie m.in. w obiektach spor-
towych, rekreacyjnych, hotelowych i tury-
stycznych, a tym samym za wpływ na rozwój 
nowoczesnejinfrastruktury. 

ndi s.a.
Prezes zarządu 
Jerzy Gajewski
za aktywność General-
nego Wykonawcy, rze-
telne wykonawstwo i od-

wagę w podejmowaniu kontraktów – na nie-
łatwym polskim rynku inwestycji sporto-
wych i rekreacyjnych, z uwzględnieniem Hi-
podromu w Sopocie i budowy całorocznej in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej nad je-
ziorem Krzywym w Olsztynie, wskazanej 
przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, jako jedna z najważniejszych, 
zasługujących na wyróżnienie inwestycji 
w regionie.

Perbo-ProJeKt 
sp. z o.o.
Prezes zarządu 
mgr inż. arch. 
Piotr Łabowicz
szef zespołu 

Projektowego mgr inż. arch. 
Marcin Kulpa 
za bogaty dorobek twórczy i liczne projekty 
obiektów sportowych i rekreacyjnych w Pol-
sce, ze szczególnym uwzględnieniem nomi-
nowanej do wyróżnienia przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego hali widowisko-
wo-sportowej Kraków Arena.

aLUProF s.a.
Prezes zarządu 
tomasz Grela
za zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań alumi-
niowych systemów fasa-

dowych i okienno-drzwiowych ALUPROF 
w licznych obiektach sportowych, rekreacyj-
nych i hotelowych w Polsce i wdrażanie tych 
rozwiązań w celu polepszenia estetyki i jako-
ści architektury ww. obiektów. 

Firma na Medal 2014
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ZŁOTA 
STATUETKA 

SREBRNA 
STATUETKA 

Sopro Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Generalny Aleksander Barszcz
za specjalistyczne, wysokiej jakości rozwiązania tworzone z myślą o budowie i/lub modernizacji obiektów basenowych, 
rekreacyjnych i hotelowych, wpływające na ich trwałość i estetykę, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, za nie-
ustającą aktywność we wdrażaniu rozwiązań chemii basenowej na rynku inwestycji sportowych i rekreacyjnych w Pol-
sce i profesjonalne doradztwo techniczne, a także za osobiste zaangażowanie i dotychczasową wieloletnią działalność 
na rzecz rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych obiektów dających możliwość powszechnego rozwoju sportu i rekre-
acji dzieciom, młodzieży i społecznościom lokalnym.

BERNDORF BADERBAU Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Marek Wrzal 
za specjalistyczną, wysokiej jakości technologię Berndorf służącą budowie i/lub modernizacji niecek basenowych oraz 
inne produkty i atrakcje wodne ze stali nierdzewnej, za nieustającą aktywność we wdrażaniu rozwiązania na rynku in-
westycji sportowych i rekreacyjnych w Polsce i profesjonalne doradztwo techniczne. A także za wpływ na rozwój no-
woczesnych, trwałych i bezpiecznych obiektów dających możliwość powszechnego rozwoju sportu i rekreacji dzieciom, 
młodzieży i społecznościom lokalnym.

Kärcher Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jacek Olko
za specjalistyczne, wysokiej jakości urządzenia i sprzęt przeznaczony do utrzymania czystości obiektów sportowych, 
rekreacyjnych i hotelowych, wpływający na ich bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, za nieustającą aktywność 
we wdrażaniu tych rozwiązań na rynku inwestycji sportowych i rekreacyjnych w Polsce, w tym w najbardziej prestiżo-
wych obiektach: pływalniach, halach sportowych i stadionach, a także za profesjonalne doradztwo techniczne. 

Euro – Team Trader Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Roberto Mogentale, Wspólnik Konrad Działa
za produkcję i dostawę specjalistycznego, wysokiej jakości wyposażenia do obiektów widowiskowo-sportowych oraz 
kompleksów basenowych i Wellness&Spa, a w szczególności pomostów ruchomych i platform wypłycających z uwagi 
m.in. na następujące obiekty nominowane do wyróżnienia przez marszałków województw: opolskiego – WODNA NUTA 
w Opolu, dolnośląskiego – AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu, warmińsko-mazurskiego – AQUASFERA w Olsztynie, wielkopol-
skiego – Termy Maltańskie w Poznaniu. A także za dotychczasową, aktywną działalność na polskim rynku inwestycji 
sportowych i rekreacyjnych, wpływ na rozwój nowoczesnych i bezpiecznych obiektów dających możliwość powszech-
nego rozwoju sportu i rekreacji dzieciom, młodzieży i społecznościom lokalnym.

ISOVER Saint-Gobain 
Filipe Ramos Dyrektor Generalny
za wkład w budowanie nowoczesnych i energooszczędnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, hotelowych i tury-
stycznych w Polsce, zarówno licznych inwestycji gminnych w poszczególnych regionach, realizowanych przez samo-
rządy, jak i o znaczeniu strategicznym dla polskiego sportu, za wspieranie polskich sportowców i polskiego sportu, 
a także za wpływ na rozwój bezpiecznych obiektów dających możliwość powszechnego rozwoju sportu i rekreacji dzie-
ciom, młodzieży i społecznościom lokalnym.
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Gmina Miasto Złotów
Burmistrz Stanisław Wełniak
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu za całokształt działań i wyjąt-
kowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za 
prawidłowy proces realizacji inwestycji oraz za efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Gmina Olsztyn
Prezydent Piotr Grzymowicz
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za dotychczasowe, zrealizo-
wane i planowane osiągnięcia inwestycyjne w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jezio-
rem Krzywym w Olsztynie oraz w uznaniu za całokształt działań i wyjątkowe zaangażowanie w rozwój in-
frastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za prawidłowy proces realizacji in-
westycji, za efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności 
lokalnej. 

Gmina Kórnik
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu za całokształt działań i wyjąt-
kowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za 
prawidłowy proces realizacji inwestycji, za efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

Gmina Jarocin
Burmistrz Stanisław Martuzalski
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu za całokształt działań i wyjąt-
kowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność za 
prawidłowy proces realizacji inwestycji, za efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

P.P.H.U. ANCHEM
Właściciel Zbigniew Wojciul
za dotychczasową, prawie 20-letnią aktywność w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody 
basenowej w obiektach pływackich w Polsce, a także za nieustanne poszerzanie oferty w kierunku innowa-
cyjnych produktów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i serwisu odkurzaczy basenowych 
Delphin. 

NOVOL Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Piotr Nowakowski
za profesjonalne i wysokiej jakości nawierzchnie sportowe do obiektów sportowych, turystycznych, placów 
zabaw i rekreacji, a także za dotychczasową, ponad 20-letnią aktywność i podejmowanie działań na rzecz 
poprawy, edukacji i rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce.

BRĄZOWA 
STATUETKA 
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Wyróżnienia
SPORTOWA GMINA 2014

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych 
z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które nie poprzestają 

na budowie niezbędnych obiektów, ale 
starają się zapewnić swoim mieszkańcom 
jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. 
Organizują imprezy nie tylko o charakterze 
lokalnym, lecz także powiatowym, 
regionalnym, czy ogólnopolskim, a tym 
samym stają się centrum sportowo-
rekreacyjnym w regionie. Co ważne, wśród 
laureatów Wyróżnienia znajdują się zarówno 
duże aglomeracje miejskie z imponującą 

bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które 
na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju 
infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. 
na skalę swoich możliwości i
infrastruktury sportowej połączony z
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Gmina Aleksandrów Łódzki
Jacek Lipiński – Burmistrz 
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 29 163

Miasto Będzin
Łukasz Komoniewski – Prezydent
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 58 735

Gmina Brwinów
Arkadiusz Kosiński – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 23 625

Gmina Brzesko
Grzegorz Wawryka – Burmistrz
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 36 343

Miasto Bydgoszcz
Rafał Bruski – Prezydent
woj. kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 359 428

Gmina Galewice
Marian Wojcieszak – Wójt
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 6 335

Gmina Góra Kalwaria
Dariusz Antoni Zieliński – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 25 563

Gmina Kazimierz Biskupi
Janusz Puszkarek – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 11 186

Gmina Kleszczów
Sławomir Chojnowski – Wójt
woj. Łódzkie
liczba mieszkańców: 5 300

Gmina Kobierzyce
Ryszard Michał Pacholik – Wójt
woj. dolnośląskie
liczba mieszkańców: 17 226

Gmina Komorniki
Jan Broda – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 22 083

Gmina Kozienice
Tomasz Śmietanka – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 18 600

Miasto Kraków
Jacek Maria Majchrowski – Prezydent
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 755 546

Miasto Leszno
Tomasz Malepszy – Prezydent
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 64 722

Gmina Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 22 548

Gmina Lubin
Irena Rogowska – Wójt
woj. dolnośląskie
liczba mieszkańców: 13 497

Gmina Luzino
Jarosław Wejer – Wójt
woj. pomorskie
liczba mieszkańców: 11 174

Gmina Łomianki
Tomasz Henryk Dąbrowski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 23 366

Gmina Nadarzyn
Janusz Grzyb – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 000

Gmina Narewka
Mikołaj Pawilcz – Wójt
woj. podlaskie
liczba mieszkańców: 4 097

Gmina Nowe Warpno
Władysław Kiraga – Burmistrz
woj. zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 1 569
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Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 28 261

Gmina Ornontowice
Kazimierz Adamczyk – Wójt
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 6 002

Gmina Piaseczno
Zdzisław Jerzy Lis – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 73 300

Gmina Piaski
Zenon Norman – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 8 523

Gmina Miasto Pionki
Marek Janeczek – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 20 387

Gmina Miasto Płońsk
Andrzej Józef Pietrasik – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 22 500

Gmina Poczesna
Krzysztof Ujma – Wójt
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 12 716

Gmina Miasto Pruszków
Jan Starzyński – Prezydent
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 55 293

Miasto Przemyśl
Robert Choma – Prezydent
woj. podkarpackie
liczba mieszkańców: 62 364

Gmina Miasto Puławy
Janusz Grobel – Prezydent
woj. lubelskie
liczba mieszkańców: 50 716

Gmina Raszyn
Andrzej Zaręba – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 20 531

Gmina Słubice
Tomasz Ciszewicz – Burmistrz
woj. lubuskie
liczba mieszkańców: 18 148

Gmina Stepnica
Andrzej Wyganowski – Burmistrz
woj. zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 4 858

Miasto i Gmina Swarzędz
Anna Tomicka – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 45 939

Gmina Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 23 010

Gmina Trzebnica
Marek Długozima – Burmistrz
woj. dolnośląskie
liczba mieszkańców: 22 185

Gmina Wilkowice
Mieczysław Rączka – Wójt
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 12 626

Miasto i Gmina Wolsztyn
Andrzej Paweł Rogozinski – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 29 761 

Miasto Ząbki
Robert Perkowski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 30 100

Gmina Zgorzelec
Kazimierz Janik – Wójt
woj. dolnośląskie
liczba mieszkańców: 8 273

Gmina Żnin
Leszek Jakubowski – Burmistrz
woj. kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 24 653





20 Wyróżnienia
PASJONAT SPORTOWEJ 
POLSKI 2014

Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane 
jest przez Klub Sportowa Polska w ramach 
Programu „Sportowa Polska”. Celem 
przyznawania tytułu „Pasjonat Sportowej 
Polski” jest propagowanie na forum 
ogólnopolskim osób, które budują sportowe 
oblicze gminy, promują sport i rekreację 
oraz zachęcają do uprawiania zdrowego 
stylu życia. Pasjonat Sportowej Polski to 
osoba, która poprzez swoją pracę zawodową 
i działalność społeczną przyczynia się do 
upowszechniania kultury fizycznej, działa na 
rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne 
środowiska, a za sprawą swoich działań jest wzorem 
i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane 
ramach 

Programu „Sportowa Polska”. Celem 

upowszechniania kultury fizycznej, działa na 
młodzieży, aktywizuje inne 

za sprawą swoich działań jest wzorem 
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Andrzej Błaszczyk, animator sportu, nauczyciel WF
Gmina Wartkowice
Ze sportem związany jest od 1989 r. Propaguje zdrowy tryb życia poprzez uczestnictwo w wielu imprezach biegowych 
i „wciąga” w bieganie coraz większą liczbę osób z terenu Gminy Wartkowice (Bieg Zwycięstwa, Bieg na Rzecz Ziemi). 
Jest organizatorem wielu imprez sportowych: turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej, festynów rodzinnych, spartakiad 
dla przedszkolaków i imprez w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej. Pozyskuje środki finansowe na zakup 
sprzętu sportowego. Jego podopieczni osiągają wysokie miejsca na zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu 
i województwa. Współpracował również z samorządem lokalnym w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej przy bu-
dowie hali sportowej i kompleksu boisk „Orlik 2012”. 

Anna Bolechowska, instruktor, menadżer sportu, animator
Gmina Strzelce Opolskie
Jako instruktor koszykówki czynnie włącza się w proces szkolenia młodych adeptów tej dyscypliny sportu. Społecznie 
prowadzi księgowość klubu sportowego MKS Strzelce Opolskie i Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji Lokalnej. Z dużą skutecznością aplikuje o dotacje celowe i środki zewnętrzne na działalność obydwu stowarzyszeń. 
Inicjuje, organizuje i czynnie uczestniczy w imprezach sportowych i rekreacyjnych, takich jak: Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki „Wspólna Europa”, Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców czy Strzelecki Turniej Badmintona 
Amatorów. Dzięki Pani Annie Bolechowskiej każda impreza ma odpowiednią oprawę i jest przygotowana perfekcyjnie. 

Andrzej Bycka, Starosta Słubicki
Starostwo Powiatowe w Słubicach
Od 12 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Był reprezentantem Polski w kolarstwie przełajowym i górskim, 
zdobył liczne miejsca na podium. Był też wychowawcą medalistów Mistrzostw Polski, uczestników Mistrzostw Europy 
i Świata. Aktywnie zaangażowany w organizację imprez Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym kobie i mężczyzn, 
organizowanych na terenie powiatu słubickiego. Swoją aktywnością fizyczną zachęca do uprawiania zdrowego stylu ży-
cia. Dzięki zaangażowaniu Pana Starosty corocznie w budżecie Powiatu Słubickiego przewidziane są środki finansowe 
dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Za swoją pracę został wyróżniony złotą odznaką Zasłużony dla 
Kolarstwa Polskiego, srebrnym medalem zasłużony dla PZM i złotą odznaką zasłużony dla OSP. 

Jacek Cierniewski, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie
Miasto i Gmina Krotoszyn
Funkcję Dyrektora CSiR pełni nieprzerwanie od 2000 roku. (pierwotnie Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wod-
nik”) stawiając od samego początku na rozwój bazy sportowej. Dzięki stosowaniu metody ciągłego monitorowania potrzeb 
rynku, przy tym wprowadzając zmiany i poszerzając ofertę usług CSiR potrafi utrzymać stałych klientów i skutecznie zdo-
bywać nowych. Pan Jacek Cierniewski jest inicjatorem krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację 
imprez sportowych, zawodów i turniejów, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez Gminy Krotoszyn. 

Janusz Czubek, trener
Gmina Zblewo
Na rzecz sportu pracuje już od 1990 r. Jest wiceprezesem Gminnego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Zblewie. 
Dzięki inicjatywie Pana Janusza Czubka w latach 90. zostało zbudowane boisko piłkarskie w Borzechowie (gmina 
Zblewo) i powstała drużyna LZS „Sławek” Brzechowo, a w ostatnich latach – juniorska drużyna piłkarska, która anga-
żuje dzieci do wspólnych treningów, turniejów i rozgrywek. W 2010 r. został radnym Gminy Zblewo, gdzie pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu i Kultury Fizycznej. Wspólnie z Wójtem Krzysztofem Trawic-
kim podjął inicjatywę budowy boiska „Orlik 2012”, która zakończyła się sukcesem. Pan Janusz Czubek przez wszyst-
kie lata swojej pracy aktywnie pozyskuje sponsorów oraz znaczne środki na rozwój drużyny i jej funkcjonowanie. Dzieli 
się też swoim doświadczeniem z innymi działaczami, pomaga im oraz sam organizuje różne imprezy sportowe.

Marek Dadej, Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miasto Brzesko
Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W szczególny sposób angażuje się w działal-
ność miasta na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu powszechnego m.in. poprzez modernizację 
zarządzanych przez niego obiektów oraz budowę nowych (w ub.r. modernizacja Orlika, montaż stacji solarnej przy Kry-
tej Pływalni BOSiR). Aktywizuje środowiska lokalne poprzez współorganizację pikników rodzinnych, akcji charytatywnych 
i zawodów sportowo-rekreacyjnych takich jak: Mistrzostw Polski w Kręglach dla Niewidzących i Słabowidzących, Turnieju 
Grand Prix Małopolski w siatkówce plażowej, zawodów pływackich wraz z pokazami pływania synchronicznego. Z inicja-
tywy Pana Dadeja zostały powołane nowe sekcje (pływacka, kręglarska, koszykówki) organizowane są ferie zimowe i let-
nie oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Pan Dadej jest posiadaczem tytułu Pasjonat Sportowej Polski 2013. 

Michał Dziura, instruktor, menadżer sportu, nauczyciel WF
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Od 2009 roku zaangażowany w rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży na ternie gminy Strawczyn. Jest organizato-
rem wielu akcji i zawodów sportowych (miting lekkoatletyczny, zawody pływackie, biegi, gry zespołowe, zabawy spor-
towo-rekreacyjne). Dzięki zaangażowaniu Pana Michała Dziury wszystkie szkoły z gminy Strawczyn, jak również z gmin 
sąsiednich, biorą udział w nauce pływania w ramach akcji „3 klasy pływają” i „Ja już chcę pływać”. Jest też inicjato-
rem i organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych np. Turnieju o Puchar Orlika oraz Biegu Niepodległości, 
który w czwartej edycji zgromadził 754 uczestników. 
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Jan Grabkowski, Starosta Powiatu Poznańskiego
Powiat Poznański
Od 2002 r. pełni funkcję Starosty Poznańskiego. Już od początku swojej działalności w samorządzie terytorialnym 
kładł szczególny nacisk na rozwój sportu w powiecie poznańskim oraz jego promocję wśród mieszkańców. Z inicjatywy 
Pana Grabkowskiego w powiecie powstały nowe obiekty sportowe, przykładem może być boisko lekkoatletyczne przy 
LO  im. M. Kopernika w Puszczykowie oraz boisko sportowe w Owińskach. Promuje i nagradza również sportowców 
i trenerów działających w klubach i stowarzyszeniach sportowych oraz uczniów placówek oświatowych działających na 
terenie powiatu poznańskiego, przyznając każdego roku Nagrodę Sportową Starosty Poznańskiego za wysokie wyniki 
sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Rajmund Jagodziński, Instruktor, trener, animator sportu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
Od wczesnej młodości związany ze sportem. Początkowo czynny zawodnik, obecnie doskonały animator sportu, bezgra-
nicznie oddany propagowaniu i organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw sportowych. Jest organizatorem licznych imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży, wśród których można wymienić cykl imprez w ramach akcji „Radosne i Bezpieczne Wa-
kacje”, Mistrzostwa Polski w LA, Memoriał im. Grzegorza Duneckiego w LA, Puchar Europy w Wielobojach. Jest też sę-
dzią licznych zawodów lekkoatletyczny, pomaga również w organizacji i sędziowaniu sportu osób niepełnosprawnych pod-
czas np. Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Za swoją pracę został wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką PZLA. 

Mariusz Dariusz Jajkowski, Prezes Klubu Piłkarskiego GKS Wikielce
Gmina Iława
Funkcję Prezesa Klubu GKS Wikielce pełni od 1999 r. Jest zasłużonym działaczem sportowym w Gminie Iława, a także 
w całym województwie warmińsko-mazurskim. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia spotkań piłkarskich or-
ganizowanych przez PZPN (do ekstra klasy włącznie). Pan Jajkowski dba, aby zawodnicy GKS Wikielce mieli doskonałe 
warunki do treningów. To dzięki jego inicjatywie – jako radnego Gminy Iława – w październiku 2012 r. oddano do użytku 
kompleks boisk „Orlik 2012”. Do sukcesów należy zaliczyć też budowę nowego oświetlenia na głównym boisku w Wi-
kielcu. Pozyskuje także fundusze od sponsorów na działalność klubu. Mariusz Jajkowski za swoje osiągnięcia został wy-
brany przez czytelników „Kuriera Iławskiego” w 2012 r. „Człowiekiem Roku”, otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony 
Działacz PZPN” w 2012 r. i był wielokrotnie nagradzany przez Wójta Gminy Iławy podczas Gali Sportu za wspieranie 
sportu w kategorii „działacz sportowy. 

Arkadiusz Jędras, menadżer sportu, Prezes UKS Futsal – Nowiny, Dyrektor ZSP w Nowinach
Gmina Sitkówka-Nowiny
Założyciel i prezes UKS Futsal-Nowiny od 2009 r. – jedyna drużyna w województwie grająca w I Ogólnopolskiej Lidze 
Futsalu. Szkoleniem objętych jest 100 zawodników. Dzięki zaangażowaniu Pana Arkadiusza Jędrasa w 2012 r. klub po-
zyskał środki w wysokości 40 tys. zł i został wybudowany ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z mączki ce-
glanej. W tym roku pozyskano 50 tys. zł, za które zakupiono 20 markerów do paintballa z maskami, mundurami i ca-
łym osprzętem oraz inne sprzęty sportowe, które również będą służyć lokalnej społeczności. Pan Jędras inicjuje i ak-
tywnie organizuje szereg imprez sportowych: Nowińską ligę futbolu, Nowińską ligę Futsalu, Biegi przełajowe „Memo-
riał im. Jana Bieńkowskiego”, Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w Siatkówce Plażowej czy Mistrzostwa Woje-
wództwa w kajakarstwie amatorskim. 

Marcin Kasina, Wójt Gminy Oleśnica
Gmina Oleśnica
Wójt Marcin Kasina od najmłodszych lat jest związany z działalnością sportową. Do jego działań na rzecz sportu na-
leży zaliczyć budowę boisk sportowych przy gminnych szkołach, boiska „Orlik”, sali sportowej we Wszechświętem oraz 
nowo wybudowanej w 2014 r. hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica. Istotnym aspektem jest też wielokrotne 
przekazywanie i pozyskiwanie funduszy na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych m.in. z piłki nożnej, siatkowej 
dla kobie i mężczyzn oraz naukę pływania dla dzieci. Gmina bierze udział w projekcie „Mały Mistrz”, „Multisport” oraz 
„Umiem Pływać”. Gmina przekazuje również dotacje dla klubów sportowych oraz nagrody i stypendia dla wybitnych 
sportowców z terenu gminy oraz ich trenerów. Dotychczasowe osiągnięcia, wytrwałość i konsekwencja Pana Wójta 
w realizacji podejmowanych działań zyskały powszechne społeczne uznanie. 

Piotr Klecha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Gmina Luzino
Od 20 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Od 2007 r. dyrektor GOSRiT w Luzinie, od 2009 r. prezes Stowa-
rzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Od tego czasu Piotr Klecha stworzył najszybciej rozwijającą 
się organizację sportową w regionie. Obecnie w strukturach KTS-K i GOSRiT Luzino funkcjonuje 13 drużyn w sekcji 
„piłka nożna”, w których nieodpłatnie piłkę nożną uprawia ponad 350 chłopców i dziewcząt. GOSRiT rocznie organizuje 
ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych, które przyciągają liczną rzesze mieszkańców oraz sportowców z kraju 
i zagranicy. Za swoje osiągnięcia został wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką Pomorskiego ZPN, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi Prezydenta RP oraz Medalem 65-lecia LZS. 
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Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta Będzina
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Wieloletnia praca Prezydenta Łukasza Komoniewskiego na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz rozbudowy infrastruk-
tury sportowej przyczyniła się do powstania bogatej oferty sportowej. W Będzinie każdy, niezależnie od wieku, może 
realizować swoje pasje. Świadczy o tym bogata baza sportowa – skatepark, boiska do piłki siatkowej plażowej, kom-
pleks sportowy z pełnowymiarowym boiskiem trawiastym i boiskiem treningowym oraz lodowisko, place zabaw, siłow-
nia zewnętrzna z parkiem linowym. Prezydent Łukasz Komoniewski doprowadził również do popularyzacji futbolu ame-
rykańskiego. W Będzinie działa klub, który może pochwalić się sukcesami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Organizowane są największe wydarzenia sportowe w Polsce: dwukrotnie miasto gościło najlepszą elitę kolarską pod-
czas wyścigów Tour de Pologne, Super Puchar Polski 2012 i Puchar Europy Strong Man 2013. Będzin jest też gospo-
darzem imprez dla miłośników sportów samochodowych, w maju 2014 r. odbył się już po raz czwarty Rajd Zamkowy.

Rafał Lech Kostrzewa, Instruktor, trener
Urząd Miejski w Żninie
Aktywny sportowiec: Mistrz Świata w Karate 2010 i Vicemistrz Świata Karate Poznań 2014. Działa aktywnie na 
rzecz promocji i rozwoju sportu w regionie oraz promuje zasady rywalizacji w duchu fair play. Stworzył lokalny klub 
„Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki Musashi Żni”, w którym jest trenerem. Osiąga liczne sukcesy za-
wodnicze i trenerskie, czego najlepszym dowodem jest zdobycie przez członków Stowarzyszenia kilkuset medali i na-
gród w zawodach karate, z których spora część został wywalczona w zawodach rangi mistrzowskiej. Pan Rafał Ko-
strzewa współpracuje prężnie z władzami samorządowymi, służąc niejednokrotnie pomocą w realizacji różnorodnych 
przedsięwzięć, chociażby poświęconego profilaktyce uzależnień Przystanku PaT w Żninie w 2014 r. Za działalność pro-
społeczną został wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2013. 

Marek Kościelski, nauczyciel WF 
Gmina Stare Miasto
Od 1990 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. Systematycznie pomaga swoim podopiecznym w osiąga-
niu dobrych wyników sportowych . Mogą pochwalić się m.in. mistrzostwem Wielkopolski w drużynowym tenisie stołowym 
chłopców szkół podstawowych. Współorganizuje liczne imprezy sportowe. Jest jednym z pomysłodawców Gminnego Tur-
nieju Tenisa Ziemnego. Systematycznie organizuje też zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Pan Ma-
rek Kościelski od lat aktywnie uczestniczy w życiu sportowym gminy, jest też członkiem Gminnej Rady Sportu. 

Waldemar Kunicki, Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Gmina Miasto Płońsk
Od 1992 r. pracuje na rzecz sportu. Od 10 lat pełni funkcję dyrektora CSiR w Płońsku. Prowadził też Uczniowski Klub 
Sportowy „Wkra”, był organizatorem imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, w kraju i zagranicą (m.in. turniej 
piłki ręcznej, w których uczestniczyły drużyny z Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Litwy). Jako dyrektor CSiR brał 
udział w pracach zespołu, który zajmował się rozbudową bazy sportowej w Płońsku – budową 2 boisk ze sztuczną na-
wierzchnię, 2 hal sportowych, 2 kompleksów boisk „Orlik 2012”, lodowiska ze stałą płytą i siłowni plenerowych na ter-
nie miasta Płońska. Jest inicjatorem i współorganizatorem szeregu imprez sportowych: Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej o „Puchar Syrenki”, Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, Międzynarodowych Mistrzostw Mazow-
sza w Badmintonie. 

Jacek Lipiński, Burmistrz Miasta Aleksandrowa Łódzkiego
Miasto Aleksandrów Łódzki 
Burmistrz Jacek Lipiński podejmuje szereg działań na rzecz propagowania kultury fizycznej na terenie Aleksandrowa 
Łódzkiego. Jeden z filarów działalności na rzecz sportu i rekreacji stanowią realizowane inwestycje – budowa trzech 
hal sportowych, w tym jednej lekkoatletycznej, dwóch kompleksów boisk „Orlik 2012”, sztucznego lodowiska „Biały Or-
lik”, sali gimnastycznej, boiska trawiastego i placu zabaw. Za swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w Alek-
sandrowie Łódzkim został wyróżniony wieloma tytułami, takimi jak: Złota Odznaka przyznana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w 2013 r., „Innowacyjna gmina” w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 i 2013, „Najlepszy 
Burmistrz 2010 roku” przyznany podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie. 

Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna
Miasto Leszno
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta Tomasza Malepszego wybudowano na terenie miasta wiele ogólnodo-
stępnych obiektów sportowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Leszna. Został zmodernizo-
wany stadion żużlowy im. Alfreda Smoczyka, wybudowany stadion lekkoatletyczny, cztery kompleksy boisk  „Orlik 2012”, 
pływalnia środowiskowa, trzy przyszkolne hale i kompleksy sportowe oraz skateplaza im. Tomasza Staniewskiego, 
która jest najlepszym tego typu obiektem w Polsce. W Lesznie od lat organizowanych jest wiele imprez sportowych 
o zasięgu międzynarodowym, krajowym np. Grand Prix na żużlu, Drużynowe Mistrzostwa Świata na żużlu, Szybow-
cowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym.
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Leszek Mazurek, Prezes Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o.
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie
Wieloletni działacz sportowy, trener siatkówki, Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, 
a obecnie od dwóch lat prezes Jarocin Sport Sp. z o.o., największej i najprężniej rozwijającej się spółki sportowej na 
terenie Powiatu Jarocińskiego. Pan Leszek Mazurek buduje sportowe oblicze gminy Jarocin, poprzez działalność wła-
sną oraz zarządzanej przez niego spółki. Promuje sportu i rekreację na terenie Powiatu Jarocińskiego, wdraża nowe 
programy aktywizujące i zachęcające do uprawiania zdrowego stylu życia. Jest inicjatorem wielu imprez sportowych 
o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym na terenie Powiatu Jarocińskiego. Działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, 
aktywizuje środowiska osób niepełnosprawnych, środowiska 50+ oraz wspomaga środowiska kombatantów i inwalidów 
wojennych w dostępie do usług sportowych spółki Jarocin Sport. 

Zenon Nadstawny, Prezes KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Od przeszło 20 lat związany ze sportem w Gminie Góra Kalwaria. W 2002 r. w małej miejscowości w której mieszka 
Krzaki Czaplinowskie założył klub KS Nadstal Krzaki Czaplinowskie. Zaktywizował lokalną społeczność i przy pomocy 
władz gminnych wybudował piękny obiekt sportowy z boiskami piłkarskimi, trybunami, kortem tenisowym oraz boiskami 
do siatkówki plażowej, zapleczem socjalnym, z szatniami i salą konferencyjno-bankietową. W 2013 r. po raz pierwszy 
sekcja seniorów KS Nadstal zgłosiła się do rozgrywek ligowych i od razu wywalczyła awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej. Z kolei sekcja kick-boxingu pod wodzą Prezesa Nadstawnego cały czas osiąga sukcesy zarówno w kategoriach 
młodzieżowych, jak i seniorskich, na arenach krajowych i międzynarodowych. Obecnie klub zrzesza ponad 100 zawod-
ników. Zenon Nadstawny ciągle stara się udoskonalać bazę sportową, pozyskuje fundusze, organizuje turnieje spor-
towe promując przy tym nie tylko miejscowość Krzaki Czaplinowskie, lecz także gminę Góra Kalwaria. 

Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto
Gmina Stare Miasto
Od 2002 r. piastuje stanowisko Wójta Starego Miasta. Stawia na dynamiczny rozwój gospodarczy gminy. Poprawił 
stan istniejącej infrastruktury sportowej. Pozyskał środki finansowe, dzięki którym na terenie gminy powstały wielo-
funkcyjne boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, wiele placów zabaw. Pod przewodnictwem Pana Wójta została też 
zbudowana hala sportowa, gdzie odbywają się liczne imprezy, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Z inspiracji Wójta naro-
dził się pomysł organizacji Dni Sportu, do udziału w których zapraszani są wybitni sportowcy. Wójt wspiera też kluby 
sportowe, uczniowskie kluby sportowe, dzięki którym na terenie gminy najmłodsi mogą rozwijać wiele dyscyplin spor-
towych m.in. piłkę nożną, piłkę siatkową oraz szermierkę. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma tytułami: 
Europejczykiem Roku 2008, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2012, Srebrną odznakę działacza sportu 
i kultury fizycznej. 

Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka
Gmina Narewka
Od 1990 r. aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Z inicjatywy Wójta Mikołaja Pawilcza Gmina Narewka 
zrealizowała szereg inwestycji, budując infrastrukturę sportową i rekreacyjną – nowoczesną salę gimnastyczną, wie-
lofunkcyjne boisko sportowe „Orlik 2012”, kompleks boisk o sztucznej nawierzchni na Starym Dworze, stadion piłkar-
ski, kort do tenisa. Została wybudowana również Stanica Kajakowa z wypożyczalnią kajaków, rowerów wodnych i nart 
biegowych. Pan Wójt jest też inicjatorem cyklicznych imprez w piłkę nożna, biegi przełajowe, tenis stołowy czy pla-
żowa piłka sitkowa. Za swoją pracę został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Andrzej Józef Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońska
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Funkcję Burmistrza pełni nieprzerwanie od 1992 roku. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu i rekreacji 
otrzymał szereg nagród m.in. Tytuł I Edycji Konkursu Aktywne Miasto dla Płońska 2011, Wyróżnienie dla Burmistrza 
Płońska im. Grzegorza Palki 2013, Tytuł i statuetkę Budowniczy Polskiego Sportu 2012. Wyróżnia się ogromnym za-
angażowaniem w prace na rzecz infrastruktury sportowej, jest też inicjatorem nowych projektów prosportowych, jak 
też angażuje się w pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez sportowych. Sport dla Pana Burmistrza 
jest jednym z ważniejszych elementów rozwoju i promocji miasta, które może pochwalić się znaczącą bazą sportowo-
rekreacyjną – boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko „Orlik 2012”, lodowisko „Biały Orlik”, nowoczesna skocznia lek-
koatletyczna, nowa sala sportowa, siłownie plenerowe, a obecnie w trakcie realizacji jest street workout.

Grzegorz Płuciennik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie
Miasto i Gmina Janikowo
Na rzecz sportu działa od 20 lat. Od czterech lat pełni funkcję dyrektora OSiR-u, wcześniej przez 16 lat był nauczycielem 
wychowania fizycznego. Na swoim koncie ma organizację siedmiu ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt, aktywi-
zację emerytów do zajęć rekreacyjnych, cykliczne turnieje piłki nożnej dzieci z obszarów wiejskich i ogólnopolski bieg „I Ja-
nikowska Dyszka 2014”. Już jako nauczyciel wf-u wykazywał się inicjatywą oraz propagowaniem aktywnego trybu życia 
wśród dzieci i młodzieży. Dziś równie aktywnie mobilizuje mieszkańców gminy i miasta, będących w różnym przedziale wie-
kowym, do zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu. Za swoje zaangażowanie został nagrodzony przez Wojewodę, 
Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo oraz wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi przez SZS. 
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Teresa Połoska, Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice
Teresa Połoska od 1998 r. działa na rzecz sporu. Za swoje zaangażowanie została wyróżniona Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. W maju 2014 r. otrzymała godność Mecenasa Futbolu Małopol-
skiego. Pełniąc funkcję burmistrza, buduje sportowe oblicze gminy i zachęca do zdrowego stylu życia. Dzięki zaanga-
żowaniu Pani Burmistrz w gminie Ryglice powstało boisko „Orlik 2012”, dwie hale sportowe i ścieżka rowerowa. W 
planach ma budowę siłowni zewnętrznej, kolejnej hali sportowej i budynku dla klubu sportowego KS Ryglice. Jest ini-
cjatorem wielu imprez sportowych, takich jak: gminne zawody sportowo-pożarnicze, otwarte zawody nordic walking, 
czy zawody o puchar burmistrza w piłce halowej. 

Marcin Różański, animator sportu, wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Gmina Nowe Warpno
Jest aktywnie zaangażowany na rzecz sportu i rekreacji na terenie gminy, co poświadczają jego liczne inicjatywy oraz 
osiągnięcia. Jest pomysłodawcą wielu turniejów, co stwarza wspaniałe warunki do upowszechniania idei aktywnego 
spędzania czasu wolnego, m.in. Świątecznego Turnieju o Puchar Burmistrza Nowego Warpna, czy Wakacyjnego Tur-
nieju Piłki Nożnej. W planach ma organizację „Powiatowej ligi piłkarskich” z pomocą Starostwa Powiatowego w Poli-
cach oraz mistrzostw Nowego Warpna w piłce nożnej plażowej. Jako radnym Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, zabie-
gał razem z burmistrzem o inwestycje w postaci „siłowni pod chmurką”. Dofinansowanie zostało przyznane za trzy si-
łownie we wszystkich miejscowościach w gminie Nowe Warpno. 

Henryk Szymański, Burmistrz Miast i Gminy Grodzisk Wielkopolski
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Dzięki inicjatywie Pana Burmistrza Szymańskiego została zmodernizowana na terenie gminy baza sportowa i pobudowana 
nowa baza rekreacyjna, w większości przy wykorzystaniu środków unijnych. Powstały boiska, place zabaw, strzelnica spor-
towa, ponad 120 km ścieżek i szlaków pieszo-rowerowych oraz tras dla rolkarzy i Grodziskie Centrum Sportu, w skład 
którego wchodzi kompleks Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych, składających się ze skoczni w dal, wzwyż, rzutni 
kulą, kometki, boiska trawiastego, wielofunkcyjnego z nawierzchni sztucznej. Jest też siłownia otwarta, skate park i lodo-
wisko w okresie zimowym. Pan Burmistrz jest też pomysłodawcą imprez sportowych m.in. Międzynarodowych Igrzysk 
Specjalnych, czy Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Europejczykiem Roku 2016, Managerem Roku oraz Srebrnym Promotorem Orłów Biznesu. 

Maciej Szymkowiak, Z-ca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Pan Maciej Szymkowiak od wielu lat daje się poznać jako wspaniały organizator imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Jest pomysłodawcą wielu zawodów min. cyklu turniejów tenisa ziemnego, biegów przełajowych oraz 24-godzinnego 
Rawickiego Festiwalu Sportu. Był również zaangażowany w modernizację i budowę obiektów sportowych – rzutni 
i skoczni do lekkoatletyki, trzech boisk „Orlik 2012”, krytej pływalni, strzelnicy sportowej, a ostatnio toru saneczko-
wo-narciarskiego. Ma także duży wkład w tworzenie terenu rekreacyjnego na terenie popoligonowym, który stał się 
ulubionym miejsce wypoczynku rawiczan w okresie letnim. Za swoją działalność został wyróżniony w 2013 r. Nagrodą 
Społeczno-Kulturalną Powiatu Rawickiego w kategorii „Działacz Społeczny Roku”. 

Bogusław Tołwiński, trener, animator sportu, nauczyciel WF
Miasto Elbląg
Trener triathlonu w Klubie MKS Truso Elbląg. Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej oraz aktywnym sportowcem, który 
wśród wielu sukcesów m.in. ukończył „legendarnego” Iron Mana. W trakcie swojej pracy trenerskiej i pedagogicznej wy-
chował wielu świetnych zawodników – medalistów Mistrzostw Polski w Triathlonie i zaszczepił w nich wielką pasję do 
sportu i zdrowego trybu życia. Oprócz pracy zawodowej Bogusław Tołwiński jest jednym z założycieli stowarzyszenia 
EL-AKTYWNI, które od kilku lat organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia propagujące aktywność fizyczną wśród 
mieszkańców Elbląga. Jest organizatorem akcji „Piątka dla każdego” – spotkań biegowych, dzięki którym setki elblążan 
rozpoczęły swoją przygodę z bieganiem. 

Zbigniew Wawrzyniak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
Gmina Solec Kujawski, OSiR w Solcu Kujawskim
Działacz sportowy w Klubach Sportowych – KS „Unia”, Klub Sportowy „Gwiazda” w Bydgoszczy, działacz OSP, ZHP. Współ-
organizator i pomysłodawca szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Pod jego egidą odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji ok. 2 tys. wydarzeń sportowych. Ostatnio był współorga-
nizatorem Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach 2014. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu został od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką Zasługi dla Sportu przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino, Gmina Luzino
Jarosław Wejer od początku swojej pracy na rzecz Gminy Luzino postawił na sport i traktował go, jako ważną część 
lokalnej aktywizacji. Obecnie Gmina może poszczycić się znakomitą bazą sportową – halą widowiskowo-sportową, sta-
dionem gminnym, kompleksem boisk „Orlik 2012” i czterema salami gimnastycznymi. Dzięki rozwiniętej bazie sporto-
wo-rekreacyjnej gmina stała się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. Z bazy sportowej aktywnie korzystają miesz-
kańcy, w tym dzieci i młodzież całkowicie bezpłatnie. Na terenie gminy działa również kilkanaście inicjatyw sportowo-
rekreacyjnych, które prowadzą różnego rodzaju sekcje sportowe: kick-boxing, tenis stołowy, siatkówka dziewcząt, 
lekka atletyka, biathlon letni, koszykówka, czy biegi długodystansowe. Ponadto od 15 lat istnieje Luzińska Liga So-
łecka, w rozgrywkach której uczestniczy 10 reprezentacji naszych sołectw – razem ponad 500 osób uprawia futbol. 
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Sp. z o.o.
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Sp. z o.o.
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Prezes Zarządu 
Menerga Polska  
Sp. z o.o.
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danieLczYk
Prezes Zarządu  
n-ice Group  
Sp. z o.o.

andrzej BYrT
Prezes Zarządu 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich 
Sp. z o.o.

PioTr  
nowakowSki
Prezes Zarządu  
novol Sp. z o.o.

raFał PierzYŃSki
Partner Zarządzający  
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Pierzyński 
& Partners Sp.j.

edward niePSuj
Właściciel 
Firmy Produkcyjno-
-Handlowej Pesmenpol 
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Górnicki
Właściciel 
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Sopro Polska  
Sp. z o.o.
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Dyrektor 
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BuiLder

Ambasadorzy i Partnerzy Sportowej Polski to firmy, które realizując swoje cele strategiczne, pamię-
tają o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich szefowie to ludzie świadomi, że ich przedsiębiorstwa 
nie istnieją same dla siebie, a osiąganie zysku nie jest ich jedynym celem.
Statuetka Ambasadora Sportowej Polski to nagroda za społecznie odpowiedzialną postawę przedsiębior-
ców. Przyznawana jest firmom, które wspierają Program „budujemy Sportową Polskę”, a tym samym po-
pierają działania na rzecz rozwoju aktywności sportowej dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.
Tytuł Ambasadora Sportowej Polski to również narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy, pod-
kreślające jej zaangażowanie w działalność prospołeczną.

AmbAsAdorzy PArtnerzy

Ambasadorzy i Partnerzy
SPorTowej PoLSki






