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DOMINANTA KUJAWSKO-POMORSKA
1. Hala sportowo-widowiskowa w Toruniu
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Roman Skibiński, Prezes Zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej

DOMINANTA WIELKOPOLSKA
2. Hala widowiskowo-sportowa w Krotoszynie w ramach projektu „Przystosowanie 
Zespołu Szkół nr 3 do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”
Pracownia: „STANISŁAWSKI” Jerzy Stanisławski

DOMINANTA ZACHODNIOPOMORSKA
3. Park Wodny Koszalin
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
Monika Tkaczyk, Prezes Zarządu

Wyróżnienia 
w konkursie
BUDOWNICZY 
POLSKIEGO 
SPORTU 2015

PROMOTOR 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2015
wyróżnienie specjalne za zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionie oraz 
podejmowanie działań wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej w Polsce

1. Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 
i Marszałek Jacek Krupa
za opracowanie koncepcji 
programowej budowy 
Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych w Województwie 
Małopolskim

2. Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
i Marszałek 
Wojciech Saługa
za realizację hali 
lekkoatletycznej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu

SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU 2015
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1. MiaSTo i GMina KRoToSZyn 
Franciszek Marszałek, Burmistrz
za realizację hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w ramach projektu „Przystosowanie Zespołu 
Szkół nr 3 do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

2. MiaSTo BydGoSZcZ
Rafał Bruski, Prezydent
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej oraz tury-
stycznej w mieście sportu, z uwzględnieniem budowy hali sportowej przy ZS nr 10 w Bydgoszczy.

3. MiaSTo KędZieRZyn-KoźLe
Sabina nowosielska, Prezydent
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Opolskiego,
za podejmowanie aktywnych działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem remontu krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu.

INWESTOR NA MEDAL 2015
za zaangażowanie gmin w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za 
działalność na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy lub modernizacji obiektów sportowych i dbałości 
o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego w latach 2014-2015

SPORTOWY OBIEKT ROKU 2015
1. „Silver Park” Park Rekreacyjno-Krajobrazowy w olkuszu
Gmina Olkusz (województwo małopolskie)
Roman Piaśnik, Burmistrz

2. Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim  
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
Powiat lidzbarski
Jan Harhaj, Starosta

3. centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor

4. Hala widowiskowo-sportowa w imielinie  
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Śląskiego)
Miasto Imielin
Jan Chwiędacz, Burmistrz

5. Wielofunkcyjny ośrodek Sportowy – kryta pływalnia H2ostróg (aquapark H2ostróg) 
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Śląskiego)
Miasto Racibórz i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 
Mirosław Lenk, Prezydent Raciborza i Jerzy Kwaśny, Dyrektor OSiR

6. Pływalnia Gryfice  
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego)
Gmina Gryfice
Andrzej Szczygieł, Burmistrz

7. Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie
(na podstawie nominacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
Gmina Barcin
Michał Pęziak, Burmistrz
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4. GMina ożaRoWice 
Grzegorz czapla, Wójt
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Śląskiego,
dla jednostki samorządu terytorialnego, która najprężniej rozwija infrastrukturę sportową w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem realizacji kompleksu sportowego w sołectwie Ożarowice oraz sali do gry 
w tenisa stołowego z zapleczem szatniowo-magazynowym.

5. GMina oBRyTe
Jan Mroczkowski, Wójt
na podstawie wskazania Marszałka Województwa Mazowieckiego,
za inicjatywę budowy sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych oraz w uznaniu dotych-
czasowego zaangażowania gminy w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działalność 
na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

6. MiaSTo SUWałKi
czesław Renkiewcz, Prezydent
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Podlaskiego,
za wyjątkowe zaangażowanie, aktywność, odpowiedzialność i konsekwencję w realizacji programu roz-
woju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta, a także za działalność na rzecz rozwoju sportu i re-
kreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji 
istniejącego stadionu piłkarskiego dostosowującej go do wymogów PZPN i UEFA, obejmującej również 
budowę Domu Noclegowego, a także za inwestycję Street Workout i Parkour Park.

7. PoWiaT WęGRoWSKi
Krzysztof Fedorczyk, Starosta
na podstawie wskazania Marszałka Województwa Mazowieckiego,
za inicjatywę remontu sali gimnastycznej przy I LO w Węgrowie, w uznaniu zaangażowania powiatu 
w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działalność na rzecz dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej.

8. GMina i MiaSTo GoLenióW
Robert Krupowicz, Burmistrz
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
dla najprężniej zaangażowanego w budowę obiektów sportowych samorządu Województwa Zachod-
niopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji stadionu miejskiego w Goleniowie po-
przez przebudowę bieżni lekkoatletycznej oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej bieżnię wraz z re-
alizacją sieci nagłośnienia i telemetrycznej, a także za odbudowę i modernizację przystani żeglarskiej 
w Lubczynie w gminie Goleniów.

9. GMina ZBicZno
Wojciech Rakowski, Wójt
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w uznaniu zaangażowania gminy w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działalność na 
rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy hali sporto-
wo-widowiskowej w Zbicznie, której inicjatorem był wójt Wojciech Rakowski.

10. PoWiaT PUłaWSKi
Witold Popiołek, Starosta
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Lubelskiego,
za inicjatywę budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach, w uznaniu zaanga-
żowania w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działalność powiatu i Pana Starosty na 
rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

11. PoWiaT SoKołoWSKi
Leszek iwaniuk, Starosta
na podstawie wskazania Marszałka Województwa Mazowieckiego,
za inicjatywę budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Sokołowie Podlaskim, w uznaniu zaangażo-
wania powiatu w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działalność na rzecz dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej.

12. PoWiaT BoLeSłaWiecKi
dariusz Kwaśniewski, Starosta
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
za wyjątkowe zaangażowanie powiatu w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz podejmowanie 
działań wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem realizacji kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. H. Sucharskiego w Bolesławcu, która została sfinansowana z budżetu woje-
wództwa w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”, ze Śródków FRKF oraz własnych.
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w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

1. dRaGo ToMaSZ WięceK i WSPóLnicy SP.J.
Tomasz Więcek, Michał Więcek i Michał Jadanowski, Właściciele
za projektowanie i dostawę automatycznych systemów nawadniających, ale również za dynamiczny 
rozwój firmy, jej profesjonalną działalność doradczą i szkoleniową realizowaną m.in. w ramach Akade-
mii Drago, a także za promowanie idei właściwego projektowania, wykonawstwa i użytkowania stadio-
nów i boisk sportowych. Poszerzanie oferty i liczne referencje, w tym największych inwestycji o strate-
gicznym znaczeniu dla polskiego sportu, są potwierdzeniem rozwoju firmy.

w kategorii: PRODUCENT BĄDŹ DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

2. PoLSPoRT S.a.
Mieczysław Kryjak, Prezes Zarządu
za produkcję sprzętu dla wielu dyscyplin sportowych, doradztwo, wyposażenie i montaż sprzętu 
w obiektach sportowych, zarówno w halach jak i na boiskach zewnętrznych. Firma sprzedaje wyroby 
do ponad 40 krajów. Nieustannie od 1948 roku dba o zaspokajanie potrzeb klientów i wprowadza inno-
wacje technologiczne umożliwiające utrzymanie wysokiej jakości wyrobów. W zakresie nowości sprzę-
towych wprowadza nowe rozwiązania i materiały do już produkowanych wyrobów, ale również nowe 
produkty oczekiwane przez trenerów i zawodników. Jako pierwsza w Europie wprowadziła całą gamę 
trenażerów siatkarskich, które znalazły uznanie w wielu europejskich klubach. Nowy typ usługi, który 
świadczy firma, dotyczy obiektów sportowych użytkowanych po okresie gwarancji. Specjaliści ocenia-
ją stan techniczny sprzętu i oprzyrządowania, opiniują i wydają zalecenia.

3. iBeRia Sp. z o.o. 
Tomasz Wołoch, Prezes Zarządu
za produkcję i dystrybucję nowoczesnych rozwiązań do obiektów basenowych. Firma Iberia zajmuje 
się produkcją gotowych elementów z polistyrenu ekstrudowanego XPS do budowy strefy SPA oraz ba-
senów. Jest generalnym dystrybutorem na Polskę producenta mozaiki basenowej, hiszpańskiej firmy 
REVIGLASS – mozaiki która jako jedyna na świecie posiada opatentowany system antypoślizgowy. Fir-
ma zaopatrywała wykonawców m.in. na takich obiektach jak Aquapark Koszalin, Pływalnia Oborniki, 
Pływalnia Zabrze, Pływalnia Racibórz, hotel Hilton w Krakowie czy Pałac Trojanów.

w kategorii: GENERALNY WYKONAWCA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
I REKREACYJNYCH

4. WaRBUd S.a. 
Włodzimierz Włodarczyk, Prezes Zarządu
za rzetelne wykonawstwo Parku Wodnego Koszalin. WARBUD S.A. to jedna z największych firm bu-
dowlanych w Polsce, prowadząca działalność we wszystkich sektorach budownictwa, w tym sporto-
wo-rekreacyjnym, na terenie całego kraju. Jest generalnym wykonawcą kilkunastu obiektów sporto-
wych, w tym m.in. hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Konstancinie, segmentu sportowego przy 
ul. Bursztynowej w Lublinie, hali sportowej Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, 
krytej pływalni „Muszelka” w Warszawie i innych. Inwestycja Parku Wodnego Koszalin dla kadry Warbu-
du była ciekawą i pełną wyzwań budową do realizacji.

FIRMA NA MEDAL 2015
Wyróżnienie przyznawane firmom projektowym, wykonawczym, producentom 
materiałów i technologii budowlanych, za szczególne osiągnięcia w zakresie 
racjonalnego projektowania, rzetelnego wykonawstwa oraz za wdrażanie 
nowoczesnych produktów, rozwiązań materiałowych i technologicznych służących 
rozwojowi budownictwa sportowego w Polsce oraz użytkownikom za wzorowe 
utrzymanie obiektów. Patronat nad konkursem sprawują: Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki 
Nożnej, Stowarzyszenie Architektów Polskich, marszałkowie województw. 
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w kategorii: WYKONAWCA ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH 
I REKREACYJNYCH

5. PPU KaRoS S.c. aLeKSandRa oLcHoWSKa HenRyK oLcHoWSKi
aleksandra olchowska i Henryk olchowski, Właściciele
za ponad dwudziestoletnią działalność w zakresie projektowania, produkcji i budowy pomostów pływa-
jących stosowanych w nowoczesnym budownictwie przystani jachtowych, kąpielisk, falochronów oraz 
obiektów rekreacyjnych. Firma zrealizowała ponad 300 projektów pomostów pływających – od małych 
rekreacyjnych po duże przystanie jachtowe. Ma na swoim koncie największe mariny w kraju: w ramach 
Pierścienia Zatoki Gdańskiej, w Giżycku, Sopocie, Kamieniu Pomorskim, Mikołajkach, Olsztynie (w ra-
mach budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym), w Iławie (w ra-
mach budowy Portu Śródlądowego), czy w Gdańsku w ramach rozbudowy Mariny Narodowego Cen-
trum Żeglarstwa AWFiS.

6. KonSBUd PRoJeKToWanie i ReaLiZacJa KonSTRUKcJi BUdoWLanycH 
PRZeMySłaW żURoWSKi
Przemysław żurowski, Prezes Zarządu
za projektowanie i realizację konstrukcji obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem hal 
sportowych oraz za doradztwo specjalistyczne w zakresie zastosowania konstrukcyjnego drewna 
klejonego w obiektach sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu (ponad 400 projektów) oraz 
wysokiej jakości świadczonych usług firma uważana jest za eksperta na rynku konstrukcji z drewna 
klejonego.

w kategorii: GENERALNY WYKONAWCA I WYKONAWCA ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH 
W OBIEKTACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH oraz PRODUCENT BĄDŹ 
DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OBIEKTACH 
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

7. HeMeT Sp. z o.o.
Jerzy Miciuła, Prezes Zarządu
za rzetelne i profesjonalne wykonawstwo prac specjalistycznych w obiektach sportowych i rekreacyj-
nych. Firma HEMET działa od 1988 roku, wykonała ponad 1800 zadań w 25 krajach. Wykonuje kom-
pleksowo zadania związane z realizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wykonawstwem 
prac specjalistycznych polegających na instalacji nawierzchni sportowych i montażu sprzętu sporto-
wego w obiektach zamkniętych i odkrytych. Wykonuje prace na dużych obiektach przeznaczonych do 
sportu wyczynowego, jak np. bieżnie stadionów lekkoatletycznych, nawierzchnie boisk piłkarskich czy 
hal sportowych, ale również na małych obiektach przyszkolnych, boiskach i placach zabaw. Firma do-
radza projektantom i inwestorom w zakresie zastosowania najlepszego w danych warunkach rozwiąza-
nia, biorąc pod uwagę parametry techniczne i sportowe oraz trwałość. Doradza również w zakresie 
rozwiązywania bieżących problemów wykonawczych i prawidłowego ułożenia harmonogramu.

w kategorii: WYKONAWCA ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH 
I REKREACYJNYCH oraz PRODUCENT BĄDŹ DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

8. eLBaS S.c. ZBiGnieW WnUKoWicZ MiecZySłaW cHeRUBiŃSKi
Zbigniew Wnukowicz i Mieczysław cherubiński, Właściciele
za wieloletnią działalność w zakresie projektowania, montażu i eksploatacji instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w obiektach basenowych. Firma projektuje i realizuje instalacje w obiektach no-
wych, ale też podejmuje się zadań modernizacyjnych, mających na celu poprawę funkcjonalności, za-
pobieganie destrukcji budynków spowodowanej zawilgoceniem oraz poprawę efektywności energe-
tycznej obiektu. Od 10 lat rozszerzyła działalność o produkcję basenowych central wentylacyjno-klima-
tyzacyjnych oraz systemów sterowania, integrujących instalacje technologiczne i wentylacyjne w celu 
optymalizacji funkcjonowania i zużycia energii. Z powodzeniem podejmuje się całościowych zadań 
mających na celu uzyskanie znaczącego efektu oszczędzania energii i ochrony środowiska. Wdrożyła 
wewnętrzny system kontroli jakości przygotowywanych projektów oraz ich oceny po zakończeniu za-
dania inwestycyjnego. Na podstawie gromadzonych doświadczeń wprowadza rozwiązania innowacyj-
ne, mające na celu ciągłe udoskonalanie produktów.
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BRĄZOWA STATUETKA

1. GMina KoWaLeWo PoMoRSKie
andrzej Grabowski, Burmistrz
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
za całokształt działań i wyjątkowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i tury-
stycznej, odpowiedzialność za prawidłowy proces realizacji inwestycji, za efektywne działania na rzecz 
rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Gmina w krótkim czasie 
stworzyła jeden z najlepszych kompleksów sportowych w województwie, najlepszy na terenach wiej-
skich, a w roku ubiegłym oddała do użytku pierwszą i jak dotąd jedyną krytą pływalnię w powiecie go-
lubsko-dobrzyńskim.

2. GMina ReŃSKa WieŚ
Marian Wojciechowski, Wójt
na podstawie nominacji Marszałka Województwa Opolskiego,
za podejmowanie aktywnych działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz za ini-
cjatywę budowy i realizację nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego w Reńskiej Wsi.

3. UniBeP S.a.
Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu
za aktywność Generalnego Wykonawcy, rzetelne wykonawstwo i odwagę w podejmowaniu kontraktów 
na polskim rynku inwestycji sportowych i rekreacyjnych. Za budowanie nowoczesnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w Polsce, za dotychczasowe liczne realizacje ważne dla regionów, w tym reali-
zację ZESPOŁU PŁYWALNI ORAZ KRYTEGO LODOWISKA PRZY ALEJACH ZYGMUNTOWSKICH 
W LUBLINIE.

4. n-ice Group Sp. z o.o.
Zbigniew danielczyk, Prezes Zarządu
za dotychczasową działalność w zakresie budowy lodowisk i produkcji specjalistycznych maszyn do 
ich pielęgnacji. n-ICE Group jest jednym z liderów w branży lodowiskowej, której profilem działalności 
jest budowa lodowisk, projektowanie i budowa hal sportowych oraz produkcja i sprzedaż maszyn do 
pielęgnacji śniegu. Największym dotychczasowym sukcesem firmy jest opracowanie projektu i zbudo-
wanie pierwszej w Polsce maszyny do pielęgnacji lodu – rolby n-ICE, przeznaczonej na małe i średnie 
lodowiska rekreacyjne. Produkt był zastosowany m.in. przy realizacji takich inwestycji jak lodowiska 
w Kluczborku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Gdyni i Koziegłowach oraz kilkudziesięciu innych lodowi-
skach w Polsce, Rosji, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Litwie, w Finlandii, Estonii, a nawet 
Wietnamie. Obecnie firma seryjnie produkuje dwa typy rolb – M1200 i M800 – oraz frezarkę do lodu, 
tzw. Edger M1800.

BUDOWNICZY 
POLSKIEGO SPORTU 2015

Tytuł i statuetka przyznawane przez Klub Sportowa Polska instytucjom, firmom i osobom 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego. Statuetka została 
zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Krzysztofa Tchórzewskiego 
i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Cywińskiego.
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SREBRNA STATUETKA

1. MoSToSTaL WaRSZaWa S.a.
Jose angel andres Lopez, Wiceprezes Zarządu
za aktywność Generalnego Wykonawcy, rzetelne wykonawstwo i odwagę w podejmowaniu kontraktów 
na polskim rynku inwestycji sportowych i rekreacyjnych. Za budowanie nowoczesnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w Polsce, za dotychczasowe liczne realizacje ważne dla regionów, w tym reali-
zację hali widowiskowo-sportowej w Krakowie TAURON ARENA (2014 r.) oraz stadionu miejskiego 
w Tychach (2015 r.). Za dotychczasową, aktywną działalność na rzecz rozwoju inwestycji sportowych 
i rekreacyjnych, wpływ na rozwój nowoczesnych i bezpiecznych obiektów dających możliwość po-
wszechnego rozwoju sportu i rekreacji dzieciom, młodzieży i społecznościom lokalnym. Już od kilku lat 
wśród obiektów sportowych i rekreacyjnych nominowanych przez marszałków województw znajdują 
się te zrealizowane przez firmę MOSTOSTAL WARSZAWA: hale widowiskowo-sportowe w Łodzi i Kra-
kowie, centrum rekreacyjno-sportowe z basenem olimpijskim w Olsztynie, Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe UMK w Toruniu, centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalne z halą sportową i pływalnią 
w Olecku czy gminna hala sportowa w Moszczenicy i wiele innych.

2. PaWeł TiePłoW – PRacoWnia PRoJeKToWa
Paweł Tiepłow, architekt, Właściciel
wyrażając uznanie za efekty działań twórczych wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej w bieżącej XVI edycji konkursu, nagrodę przyznano za projekt ZE-
SPOŁU PŁYWALNI ORAZ KRYTEGO LODOWISKA PRZY ALEJACH ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE. 
Projekt wyważony, rozwiązany ze smakiem i poszanowaniem kontekstu, wyróżniający się elegancją 
i klasą wśród nowo budowanych nowoczesnych obiektów sportowych w Polsce. Kompleksu, który ma 
szansę odmienić współczesny wizerunek Lublina.

3. ToTaLiZaToR SPoRToWy Sp. z o.o.
Wojciech Szpil, Prezes Zarządu
za inicjatywę rewitalizacji Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Totalizator Sportowy, właściciel marki 
LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 60 lat działa nieprzerwanie 
na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Totalizator Sportowy powstał w 1956 roku, by gromadzić 
środki, z których później finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Infra-
struktura sportowa powstająca przy współudziale środków pochodzących od Totalizatora Sportowego 
powstaje na terenie całej Polski. Wiele inwestycji w Polsce wsparto środkami finansowymi przez Totali-
zator Sportowy. Wśród nich znajduje się Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Spółka od 
2008 roku prowadzi inwestycje mające na celu przywrócenie blasku tego wspaniałego kompleksu wy-
ścigowego.

ZŁOTA STATUETKA

1. aLSTaL Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.k.
alojzy Szczupak, Prezes Zarządu
Jarosław Szczupak, dyrektor operacyjny, Udziałowiec 
za aktywność Generalnego Wykonawcy, rzetelne wykonawstwo i odwagę w podejmowaniu kontraktów 
na polskim rynku inwestycji sportowych i rekreacyjnych. Za budowanie nowoczesnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w Polsce, za dotychczasowe liczne realizacje ważne dla regionów. Za dotych-
czasową, aktywną działalność na rzecz rozwoju inwestycji sportowych i rekreacyjnych, wpływ na roz-
wój nowoczesnych i bezpiecznych obiektów dających możliwość powszechnego rozwoju sportu i re-
kreacji dzieciom, młodzieży i społecznościom lokalnym. Już od kilku lat wśród obiektów sportowych 
i rekreacyjnych nominowanych przez marszałków województw znajdują się te zrealizowane przez firmę 
ALSTAL Grupa Budowlana. W bieżącej edycji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz 
kolejny nominował do wyróżnienia budowę hali widowiskowo-sportowej w Toruniu, którą z sukcesem 
zrealizowała firma ALSTAL.


