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16 września br. w Pałacu lubomir-
skich w Warszawie Polski Klub Infra-
struktury Sportowej wręczył wyróż-
nienia „Sportowa Gmina”. laury trafi-
ły w ręce 44 samorządów, które za-
kwalifikowały się do postępowania 
konkursowego, a następnie w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Promocji 
Gmin „Sportowa Polska”, zostały wy-
różnione przez kapitułę konkursu.

Konkurs dla dbających 
o sport
„Sportowa Gmina” to konkurs, 

w którym nagradzane i promowa-

ne są samorządy, które w umiejęt-
ny sposób łączą budowę nowocze-
snej infrastruktury sportowej z pro-
gramem upowszechniania upra-
wiania sportu masowego i wyczy-
nowego. Wyróżnienie „Sportowa 
Gmina” otrzymały jednostki samo-
rządowe podzielone na kategorie 
według liczby mieszkańców. Łączy 
je jedno – wszystkie dbają o rozbu-
dowę infrastruktury sportowej, ale 
także o promocję i upowszechnia-
nie sportu i rekreacji wśród miesz-
kańców. Wrześniowa edycja kon-
kursu była już drugą. Po raz pierw-

szy tytuły „Sportowej Gminy” trafi-
ły bowiem do gmin w kwietniu br.

Honorowy patronat nad tą ini-
cjatywą sprawują: Stowarzyszenie 
architektów Polskich, Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej, akademicki Zwią-
zek Sportowy, Polski Komitet Para-
olimpijski oraz centralny Ośrodek 
Sportu.

Zaangażowani 
w rozwój sportu
Kapituła obradująca w skła-

dzie: Monika Filipiuk (przewodni-
cząca), ekspert PKIS ds. Funduszy 
Ue; Grażyna rabszyn, Dyrektor 
centrum edukacji Olimpijskiej 
PKOl, członek Honorowy PKIS; 
Krzysztof Miklas, dziennikarz 
i komentator sportowy; Danuta 
Burzyńska, redaktor Naczelna 
miesięcznika „Builder” i Norbert 
Skupiński, redaktor Naczelny 
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„Sportowe Gminy”
Druga edycja konkursu 

„Sportowa Gmina” 
została rozstrzygnięta. 
Laureatów poznaliśmy 

podczas uroczystej 
gali, zorganizowanej 

16 września br. 
w Warszawie.

44 



Irena Szewińska 
Wiceprezes PKOl,
Członek MKOl

Serdecznie gratuluję laureatom kon-
sekwencji, ponieważ wybudować obiekt 
sportowy to jedno, a prawidłowo go 
użytkować, to już kolejna, równie ważna umiejętność. Co bowiem z tego 
ma sport, że obiekty zostają zbudowane, a później nic się na nich nie 
dzieje. Na szczęście gminy wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” udo-
wadniają, że posiadły obie te umiejętności. Laureaci mogą być więc 
wzorem dla innych i uczyć wszystkich, jak powinno się pracować w dzie-
dzinie szeroko rozumianego sportu, jak łączyć inwestowanie, z zarzą-
dzaniem i odpowiednim użytkowaniem infrastruktury sportowej. Przy 
okazji chciałam także pogratulować Polskiemu Klubowi Infrastruktury 
Sportowej, który wdraża i propaguje tak cenne inicjatywy jak „Sportowa 
Gmina”, który to konkurs może być satysfakcją zarówno dla wyróżnio-
nych, jak i dla organizatorów. 

Jerzy Engel
Dyrektor Sportowy PZPN

Życzyłbym sobie, aby wszędzie tam, 
gdzie jest miejsce nawet na najmniejsze 
boisko, najmniejszą halę sportową, naj-
mniejszy akwen wodny wykorzystywany 
dla potrzeb sportu, udało się zrealizować potrzebne społecznościom lokal-
nym inwestycje, które następnie będą tętnić sportowym życiem. 

Zdarza mi się przeczytać w prasie wypowiedzi osób, które narzekają, że 
prowadzone prze nie kluby sportowe nie generują dochodów. Takie oso-
by w ogóle nie rozumieją ducha sportu i mam wrażenie, że znalazły się 
w niewłaściwym miejscu. Sport to przecież nie biznes. Sport ma spełniać 
zupełnie inną rolę społeczną. Na szczęście samorządy wyróżnione w kon-
kursie „Sportowa Gmina” pokazują, że możliwe jest takie zaangażowanie 
w sport, które daje wiele radości wszystkim, od inwestorów i władz gmin 
począwszy, po użytkowników obiektów.

Marek Zdziebłowski
Prezes Zarządu  
Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej

Laureaci konkursu „Sportowa Gmina” to 
ci, którzy promują polski sport, którzy budu-
ją polski sport, którzy przyczyniają się do tego, że polski sport się odradza. Mam 
nadzieję, że dzięki zaangażowaniu gmin, które potrafią znaleźć środki nie tylko 
na budowę obiektów sportowych, ale również na wspieranie organizacji sporto-
wych na swoim terenie, organizację imprez sportowych, niebawem będziemy 
mieli takie same osiągnięcia, jakie niegdyś były udziałem znamienitych sportow-
ców – gości honorowych naszej gali.
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miesięcznika „Sportplus”, zwra-
cała uwagę na stan bazy sporto-
wej miast i gmin, wydatki ponie-
sione na budowę infrastruktury 
sportowej oraz sport powszech-
ny. Ankiety zawierały także infor-

macje o działających na terenie 
gminy uczniowskich klubach 
sportowych, zatrudnionych tre-
nerach, jak również sukcesach 
sportowych mieszkańców z ostat-
nich lat. Oceniano również ilość 

O konkursie powiedzieli:

Kapituła konkursu "Sportowa Gmina"
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podejmowanych przedsięwzięć, 
mających promować sport i re-
kreację. 

Wnioski z nadesłanych ankiet są 
optymistyczne. Szczególnie cieszyć 
może ogromne zaangażowanie sa-
morządów w promocję sportu i re-
kreacji wśród dzieci i młodzieży. Im-
ponujące są także ilości podejmowa-
nych przedsięwzięć mających pro-
mować sport i rekreację. Nadsyłane 
przez gminy kalendarze imprez prze-
konywały, że działania w tym zakre-
sie podejmowane są przez cały rok.

Czekając na 
następców mistrzów
W uroczystości wręczenia wy-

różnień „Sportowa Gmina” 
udział wzięło wielu znamieni-
tych gości. Obok nagrodzonych 
samorządowców nie zabrakło 
też osób, które od lat czynią sta-
rania o rozwój polskiego sportu 
i infrastruktury sportowej w kra-
ju. Wśród nich zaszczytne miej-
sce należy się obecnym na gali 
byłym sławom polskiego sportu: 
Irenie Szewińskiej, Grażynie 
rabsztyn, andrzejowi Suprono-

wi oraz byłemu trenerowi piłkar-
skiej reprezentacji Polski – jerze-
mu engelowi.

Irena Szewińska to m.in. meda-
listka Igrzysk Olimpijskich oraz 
mistrzostw europy. Podczas  uro-
czystości była mistrzyni, działają-
ca obecnie w strukturach MKOl 
oraz PKOl, cieszyła się z faktu, że 
wiele samorządów buduje obiek-
ty lekkoatletyczne, na których 
później organizowane są zawody 
dla dzieci i młodzieży. Kto wie 
czy dzięki takiemu zaangażowa-
niu samorządów nie doczekamy 

się w przyszłości następców Pani 
Ireny? 

Z uznaniem 
o wyróżnionych
jerzy engel, jeden z najbardziej 

znanych polskich trenerów piłkar-
skich, a dziś Dyrektor ds. Szkoleń 
PZPN, stwierdził: – W 2006 r., kiedy 
wspólnie z PKIS rzucaliśmy hasło 
„boisko w każdej gminie”, kiedy mó-
wiliśmy, że tak właśnie będzie wyglą-
dała Polska za kilka lat, nazwano 
mnie utopistą.  Tymczasem wszyscy 
wiedzieliśmy, że ogromna siła leży 



Jerzy Grochulski
Prezes SARP

Środowisko architektów jest bardzo żywo 
zainteresowane tym, co dzieje się w gmi-
nach, bowiem poprzez decyzje samorzą-
dowców możemy realizować nasze projek-
ty, będące także zobowiązaniami wobec społeczeństwa. Zarówno więc dzia-
łalność inwestorów samorządowych, jak i architektów, związana jest z pewną 
misją, którą wobec społeczeństwa powinniśmy wspólnie wypełniać. W tym 
względzie ważne jest to, aby o planując obiekty sportowe myśleć nie tylko 
w kategoriach ich budowy, ale także w ich przyszłego użytkowania. Inwestycja 
tak pomyślana będzie mogła należycie służyć w perspektywie wielu lat.

Tadeusz Wróblewski
Wiceprezes Polskiego 
Związku Kajakowego

Z racji mojej pracy w Polskim Związku 
Kajakowym zajmuję się programem zarzą-
dzania i rozpowszechniania kajakarstwa 
w Polsce. Mam nadzieję, że nie tylko „Sportowe Gminy”, ale także inne samo-
rządy, które dysponują odpowiednimi akwenami wodnymi, będą zaintereso-
wane współpracą z Polskim Związku Kajakowym przy tworzeniu nowych przy-
stani wodnych dla mieszkańców i turystów. Gratulując wyróżnionym zaszczyt-
nych tytułów, wyrażam nadzieję, na dalsze zaangażowanie samorządowców 
w rozwój różnorodnej bazy sportowej.

Andrzej Supron 
Wicemistrz olimpijski, mistrz 
świata i Europy w zapasach

Bardzo się cieszę, że organizowane są 
konkursy takie jak „Sportowa Gmina”. 
W młodości, podczas mojego pobytu 
w jednej z niewielkich duńskich miejscowości, widziałem tak piękne obiekty 
sportowe, których nie powstydziłaby się nawet Warszawa. Dziś mogę być 
dumny, że także w Polsce, nawet w niewielkich miejscowościach, powstaje 
równie piękna i funkcjonalna infrastruktura sportowa, dzięki której młodzież mo-
że uprawiać sport. Dzięki determinacji wielu inwestorów samorządowych, mo-
żemy mieć nadzieję na to, że doczekamy się w przyszłości mistrzów olimpij-
skich, wychowanych być może właśnie na tych obiektach, wybudowanych 
w nagrodzonych przez kapitułę gminach.

Monika Filipiuk
Przewodnicząca Kapituły 
Wyróżnienia „Sportowa Gmina”

Kryteria, jakimi posługiwaliśmy się doko-
nując wyboru kandydatów do miana „Spor-
towej Gminy”, były bardzo różnorodne. 
Umożliwiało to pełny przegląd dokonań 
gmin na polu budowy i wykorzystania obiektów sportowych. Braliśmy 
także pod uwagę organizację sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych 
oraz sukcesy sportowców reprezentujących gminę. Ilość dokumentacji 
złożonej przez samorządy była ogromna. Ostatecznie wyróżnienia trafiły 
w ręce 44 gmin, wśród których znalazły się zarówno wielkie miasta, jak 
i  niewielkie gminy wiejskie. To pokazuje, że „Sportową Gminą” może być 
każda, która ma pomysł na inwestowanie w szeroko rozumiany sport.
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w  samorządach. Mogę powiedzieć, 
że dziś łza się w oku kręci, kiedy sły-
szy  się  o  tym  jak  nasze  samorządy 
rozwijają infrastrukturę sportową, jak 
zrozumiano tę intencję.

Także Irena Szewińska przeko-
nywała  zgromadzonych,  że  ini-
cjatywy  takie  jak  wyróżnienie 
„Sportowa  Gmina”  są  ogromnie 
ważne. – Dzięki nim wysiłek, jaki 
przedstawiciele  samorządowi 
wkładają  w  budowę  nieraz  na-
prawdę  imponujących  obiektów 
sportowych, zostaje doceniony – 
stwierdziła. 

Jerzy  Grochulski,  Prezes 
SARP,  gratulował  laureatom nie 
tylko  pomysłów,  ale  przede 
wszystkim  wytrwałości,  jaką 
wykazali w realizacji swoich ce-
lów.  Tadeusz  Wróblewski,  Wi-
ceprezes Polskiego Związku Ka-
jakowego,  dopingował  wyróż-
nionych  do  dalszego  działania 
i rozwoju, zachęcając przy tym 
samorządy  posiadające  odpo-
wiednie akweny wodne do bu-
dowy przystani kajakarskich. 

Do gratulacji i życzeń dołą-
czył się także Andrzej Supron, 



Norbert Skupiński
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Sportplus”
Członek Kapituły Wyróżnienia 
„Sportowa Gmina”

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przy-
znawane jest m.in. za skuteczne zarządzanie obiektami sportowymi. Jest 
to wiedza, której w Polsce cały czas się uczymy, a jej stan w tej chwili nie 
jest najlepszy. Dlatego pewnie jeszcze nie raz usłyszymy o takiej sytu-
acji, jaka ma miejsce w przypadku jednego ze stadionów, który zostanie 
niedługo oddany do użytku, a mimo to nie bardzo wiadomo jak wypełnić 
go treścią, bo na czas nie wybrano operatora, czy też przygotowanych 
do tej roli zarządców. Na szczęście wyróżnione przez nas gminy nie ma-
ją problemu z zarządzaniem wybudowanymi obiektami.

Krzysztof Miklas
Dziennikarz  
i komentator sportowy 
Członek Kapituły Wyróżnienia 
„Sportowa Gmina”

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróż-
nionym laureatom. Wiele z tych miejscowości miałem okazję zobaczyć 
osobiście - to racji moich częstych podróży służbowych. Mam nadzie-
ję, że dojdziemy kiedyś do apogeum konkursu, kiedy to wszystkie gmi-
ny w Polsce będą posiadać tytuł „Sportowej Gminy”. W ten sposób po-
wstanie jedna wielka sportowa Polska. Wszystkim nam na tym bardzo 
zależy. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w obradach kapituły, miło 
jest patrzeć, jak rozwija się nasz kraj.

mistrz w zapasach. Przekonywał, 
że bez dobrych obiektów – roz-
budowanej bazy sportowo-rekre-
acyjnej – nie można marzyć 
o sukcesach sportowych i wycho-
waniu przyszłych mistrzów olim-
pijskich.  Do gratulacji przyłączyli 
się także sponsorzy gali, firmy 
Berndorf Baderbau Sp. z o.o., Bu-
dowa lodowisk TOl Sp. z o.o., 
Viessmann Sp. z o.o., sponsorzy 
tytularni – Menerga Polska Sp. 
z o.o., rehau Sp. z o.o. oraz part-
nerzy technologiczni, firmy alu-
mast Sa oraz Trias Sa.

Począwszy od drugiej edycji 
„Sportowej Gminy” wszystkie kolej-
ne będą miały charakter otwarty, 
tzn. o wyróżnienie może ubiegać 
się każda polska gmina, która zapo-
zna się z zasadami konkursu do-
stępnymi na stronie www.pkis.pl, 
zaakceptuje regulamin i wypełni an-
kietę. Kolejna edycja już wiosną.

Mateusz Domalewski,
Paweł Kociel

Co podlegało ocenie?
Kapituła konkursu „Sportowa 
Gmina” poddała ocenie:
n  stan bazy sportowej i rekre-

acyjnej w gminie;
n  nakłady gminy na infrastrukturę 

sportową;
n� planowane inwestycje sportowe;
n�  nakłady gminy na sport po-

wszechny, w szczególności 
sport dzieci i młodzieży;

n�  wkład gminy w rozwój sportu 
wyczynowego;

n� formy wspierania przez gminę 
sportu niepełnosprawnych;

n� działania gminy na rzecz popu-
laryzacji aktywnych form rekre-
acji wśród mieszkańców;

n� rodzaj imprez sportowych i re-
kreacyjnych organizowanych 
w gminie oraz zaangażowanie 
gminy w ich organizację oraz 
promocję;

n�  pomoc gminy w działalności 
organizacji, stowarzyszeń i klu-
bów sportowych.

partnerzy technologiczniSponSorzy tytularni gali

patronat
honorowy

organizator

partnerzy

patronat medialny

SponSorzy gali



Jerzy Jałoszewski
Dyrektor GOSIR w Gdyni

Miałem ogromną przyjemność, że 
w imieniu prezydenta Gdyni, Wojciecha 
Szczurka, mogłem odebrać aż dwa wy-
różnienia przyznane przez PKIS: tytuł 
„Sportowy Obiekt Roku” za budowę Na-
rodowego Stadionu Rugby w Gdyni oraz wyróżnienie „Sportowa Gmina” 
nie tylko za budowę obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, ale 
także za ich wykorzystanie na rzecz sportu. To dzisiejsze wyróżnienie po-
winni odbierać wraz ze mną wszyscy prezesi gdyńskich klubów sporto-
wych, a jest ich ponad dwieście.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz

Wyróżnienie Swarzędza tytułem „Spor-
towej Gminy” sprawiło mi dużą satysfak-
cję. Cieszy mnie, iż jurorzy tego konkursu 
dostrzegli rezultaty naszej konsekwent-
nie prowadzonej polityki, której celem jest stworzenie jak najlepszych 
warunków do uprawiania sportu i upowszechniania zdrowego trybu ży-
cia. Infrastruktura sportowa Swarzędza rzeczywiście przedstawia się im-
ponująco: mamy własną pływalnię „Wodny Raj”, sztuczne lodowisko, 
kompleks boisk piłkarskich i halę sportową. Nie szczędzimy funduszy na 
rozbudowę i modernizację tej infrastruktury.

Olga Muniak
Wójt Gminy Jabłonna

Otrzymanie tytułu „Sportowa Gmina” 
jest dla mnie i dla całej gminy Jabłonna 
ogromnym sukcesem. W naszej gminie 
sport pełni ważną rolę. Bliskość Zalewu 
Zegrzyńskiego, liczne tereny zielone, la-
sy, znakomicie uzupełniają boiska, czy 
place zabaw. To wszystko sprawia, że mieszkańcy chętnie spędzają wol-
ny czas w aktywny sposób. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, rozbu-
dowujemy istniejącą bazę sportową, budujemy nowe obiekty oraz 
uatrakcyjniamy zajęcia oferowane przez gminne ośrodki kultury i kluby 
sportowe. O naszym sukcesie decydują przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy chętnie korzystają z tej oferty lub sami zakładają amatorskie gru-
py sportowe. Dzięki temu w gminie Jabłonna nie brakuje rowerzystów, 
piłkarzy, chodziarzy, pływaków, tancerzy, motocyklistów, siatkarzy i wie-
lu innych fanów aktywności, którą zarażają się kolejne pokolenia.

Ryszard Chustecki
Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Słubicach

Z wielką satysfakcją uczestniczyłem 
w gali przyznania wyróżnień „Sportowa 
Gmina”. Działania docenione przez ka-
pitułę są sukcesem całego samorządu 
Gminy Słubice, a także działaczy sportowych z gminy, którzy oddają 
serca dla dobra sportu, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Dysponujemy obiektami sportowymi działającymi przy wszystkich 
szkołach w gminie. Posiadamy także piękny, olimpijski kompleks 
sportowy, który budowany był jako obiekt rezerwowy dla potrzeb 
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r., a modernizowany w miarę 
możliwości samorządów i Ministerstwa Sportu i Turystyki RP. Dzięki 
położeniu Słubic przy granicy z Niemcami, możemy kontynuować 
i realizować wspólne, transgraniczne imprezy sportowe, które jedno-
czą nasze społeczeństwo z partnerami zza Odry.

Andrzej Trojanowski
Dyrektor Biura Prezydenta 
Gdańska ds. sportu  
i EURO 2012

W Gdańsku nastąpiła symbioza biznesu 
i sportu. Biznes zainwestował swoje pienią-
dze, powstało kilkanaście boisk oraz dużych aren sportowych. Dzięki temu 
otrzymaliśmy organizację ważnych, międzynarodowych imprez, jak np. Mi-
strzostwa Europy w Tenisie Stołowym 2011, Mistrzostwa Europy EURO 2012 
czy Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Nie zapominamy 
przy tym o boiskach dla szkół, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Jacek Lipiński
Burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego

W ostatnich latach doprowadziliśmy do 
realizacji wielu inwestycji sportowych. 
W ciągu pięciu lat powstały w naszym 27-ty-
sięcznym mieście cztery hale sportowe, w tym jedna unikalna hala lekkoatle-
tyczna. Mamy również sześć boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym jedno 
lekkoatletyczne. Jako były sportowiec mogę z dumą, powiedzieć, że na 
2,5 tys. dzieci w naszej gminie, tysiąc jest zrzeszonych w klubach. Efektem 
tych wszystkich działań jest to, że zdobywamy medale w wielu dyscyplinach. 
Dlatego pokuszę się o stwierdzenie, że wyróżnienie „Sportowa Gmina” jest 
dla mieszkańców Aleksandrowa w pełni zasłużone. Grzegorz Socha
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Miejskiego w Ostródzie 

Ostróda jest malowniczo położona 
i dobrze skomunikowana. Do tego mo-
żemy zaoferować szeroką bazę sportowo-rekreacyjną. Mamy aqu-
apark, tor kajakarski, wyciąg dla narciarzy wodnych, wszystko co po-
trzebne dla rodzinnego, aktywnego wypoczynku. W zamyśle inwesty-
cje te mają służyć zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Cie-
szymy się, że nasze starania zostały zauważone i nagrodzone. Dzię-
kujemy za to ważne dla nas wyróżnienie, jakim jest tytuł „Sportowa 
Gmina”.
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