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W sportowym 
gronie
Grono Sportowych Gmin sukcesywnie się powiększa. 
14 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala, podczas której wyróżniono kolejnych 
68 samorządów stawiających na sport.

Paweł Kociel, Norbert Skupiński

W
yróżnienie Sportowa 
Gmina przyznawane 
jest przez Polski Klub 
Infrastruktury Sporto-

wej w ramach Programu Promocji 
Gmin i Powiatów „budujemy Sporto-
wą Polskę”. Mogą się o nie starać te sa-
morządy, które umiejętnie łączą budo-
wę nowoczesnych obiektów sporto-
wych z programem rozwoju sportu 
i rekreacji w swoich regionach. 

Pod europejskim patronatem 
Tegoroczna, trzecia edycja ma szcze-

gólnego patrona. – W prowadzeniu na-
szej akcji wspiera nas Parlament Euro-
pejski – powiedział podczas rozpoczęcia 
gali Marek Zdziebłowski, Prezes Zarzą-
du Polskiego Klubu Infrastruktury Spor-
towej, organizatora konkursu. – Jest to 
dla nas wielki zaszczyt i honor. Prze-
wodniczący Parlamentu Jerzy Buzek ob-
jął honorowy patronat nad programem 
„budujemy Sportową Polskę”, uznając, 
że są to działania wpisujące się w strate-
gię Unii Europejskiej. Myślę, że prezy-
dencja Polski w UE będzie także okazją, 
żeby pochwalić się wszystkimi nowymi 
inwestycjami sportowymi, które zmie-
niają oblicze Polski w Europie.

Po organizatorach głos zabrali goście 
honorowi: Irena Szewińska, Wicepre-
zes PKOl i Członek MKOl, oraz Tade-
usz Wróblewski, Sekretarz Generalny 

Przedstawiciele sponsorów gali, od lewej: Wiesław Klimczak, Dyrektor WM International,
Sebastian Walerysiak, Dyrektor Przedstawicielstwa Viessman Sp. z o.o., Paweł Olewiński,
Dyrektor Marketingu Novol Sp. z o.o., Jarosław Puzoń, Wiceprezes, Dyrektor ds. Obiektów
Sportowych Hefal Serwis SA, Dariusz Froński, Dyrektor Marketingu Clima-Produkt Sp. z o.o.,
Tomasz Bukowiecki, Dyrektor i Krzysztof Kulczycki, Prezes Zarządu Budowa Lodowisk
TOL Sp. z o.o., Marek Wrzal, Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp. z o.o. oraz
Andrzej Kaleciński, Menedżer sieci dilerskiej Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Sponsorem była także firma Fluidra Polska Sp. z o.o.

Marek Zdziebłowski, Prezes,
i Rafał Pierzyński, Wiceprezes PKIS,

podczas uroczystego rozpoczęcia gali

Gościem honorowym spotkania
była m.in. Irena Szewińska
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Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu europejskiego
Rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce 
to bardzo cenna inicjatywa. Parlament Europejski uznaje, że sport 
odgrywa ważną rolę w społeczeństwie europejskim w kategoriach 

zdrowia, edukacji, integracji społecznej i wartości kulturowych. Dlatego też z ogromną przy-
jemnością objąłem patronat nad kampanią „budujemy Sportową Polskę”.

rafał Pierzyński
Wiceprezes zarządu
Polskiego klubu infrastruktury sportowej
W trzeciej już edycji konkursu Sportowa Gmina napłynęły do nas ankiety 
od 123 samorządów. Ostatecznie kapituła konkursu postanowiła wyróż-

nić 68 gmin. Jesteśmy dumni z tego, że tak wiele polskich samorządów stawia na sport i ma na 
tym polu liczne osiągnięcia. Wysiłek ponoszony przez samorządy jest godny podziwu. Wierzę, że 
zainteresowanie inwestowaniem w rozwój infrastruktury sportowej nie skończy się wraz z 2012 r., 
i że w kolejnych edycjach konkursu będziemy mieli kogo nagradzać, bo w tym zakresie wciąż po-
zostało wiele do zrobienia.

irena szeWińska
Wiceprezes PkOl, Członek MkOl
Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w tej niezwy-
kle ważnej uroczystości. Reprezentując tu m.in. PKOl mam świadomość 

tego, że przygotowania do Igrzysk Olimpijskich zaczynają się w dzieciństwie na małych, gminnych 
obiektach sportowych. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju 
sportu dzieci i młodzieży, także na wsiach. Wierzę, że baza sportowa, która rośnie w samorządach 
– w tych Sportowych Gminach – przyczyni się w przyszłości do powiększenia dorobku medalo-
wego naszych sportowców. Organizatorom Sportowej Gminy chciałabym pogratulować pomysłu. 
Gratuluję też Kapitule, która włożyła dużo pracy w to, by wybrać tych najlepszych. A przede wszyst-
kim gratuluję laureatom wytrwałości w rozwijaniu sportu na własnym terenie.

Tadeusz WróBleWski
sekretarz Generalny Polskiego związku kajakowego
Cieszę się z rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, także jako ak-
tywny działacz budujący polskie kajakarstwo wszerz, wzdłuż i w  górę, 
bo szereg gmin, które mają naturalne akweny wodne, inwestuje w bu-

dowę przystani wodnych, a więc w rozwój kajakarstwa. O tym, że nie są to słowa bez pokrycia 
niech świadczy fakt, że wójt gminy Narewka poprosił mnie o pomoc – chce tworzyć kajakowy 
UKS, a ja w myśl powiedzenia „przysługa za przysługę” zaproponuję mu również stworzenie 
klubu olimpijczyka. Sportowa Gmina to niezwykle cenna inicjatywa.

Marek Wrzal
Prezes zarządu Berndorf Baderbau sp. z o.o.
W imieniu wszystkich sponsorów gali konkursu Sportowa Gmina 
chciałbym pogratulować wyróżnionym samorządom. To dzięki wam, 
my, przedstawiciele firm, mamy zajęcie i możemy wspierać budowę 

kolejnych obiektów sportowych w Polsce.

WiesłaW WilCzyński
dyrektor Biura sportu i rekreacji uM st. Warszawy
Wielokrotnie słyszę z ust przedstawicieli mniejszych samorządów, 
że nie mogą oni równać się z Warszawą pod względem inwestycji, 
także tych sportowych. Są jednak pewne obiektywne wskaźniki, nie-

zależne od wielkości i przychodów gminy, np. procentowy udział wydatków na sport w bu-
dżecie danego samorządu. Porównując takie wartości można łatwo ocenić, gdzie stawia się 
na sport. Przez lata nie doceniano roli samorządów, tymczasem władza centralna realizuje 
tylko niektóre zadania związane z rozwojem sportu. Inaczej jest w przypadku samorządów, 
gdzie obserwujemy wręcz eksplozję wydatków na sport. W głównej mierze to dzięki samo-
rządom powstaje nowoczesna infrastruktura sportowa w Polsce. Dziś w gminach zmienia się 
świadomość ludzi co do roli sportu, a dzięki nowym inwestycjom aktywność fizyczna na-
szego społeczeństwa jest coraz większa.

O konkursie powiedzieli: Laureaci Konkursu Sportowa Gmina 2011

Miasto i Gmina Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie)
Gmina Mielnik (woj. podlaskie)
Gmina Narewka (woj. podlaskie)
Gmina Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie)
Gmina Moryń (woj. zachodniopomorskie)
Gmina Stepnica (woj. zachodniopomorskie)
Gmina Czarny Bór (woj. dolnośląskie)
Gmina Kleszczów (woj. łódzkie)
Gmina Komorniki (woj. wielkopolskie) 
Gmina Wierzbica (woj. lubelskie)
Gmina Ornontowice (woj. śląskie)
Gmina Świdnica (woj. lubuskie)
Gmina Galewice (woj. łódzkie)
Gmina Gołcza (woj. wielkopolskie)
Gmina Babimost (woj. lubuskie)
Gmina Malanów (woj. wielkopolskie) 
Gmina Łabunie (woj. lubelskie)
Miasto i Gmina Ośno Lubuskie (woj. lubuskie)
Gmina Pawonków (woj. śląskie)
Gmina Gniewino (woj. pomorskie)
Gmina Cieszanów (woj. podkarpackie)
Gmina Zgorzelec (woj. dolnośląskie)
Gmina Piaski (woj. wielkopolskie)
Gmina Karlino (woj. zachodniopomorskie)
Gmina i Miasto Tuliszków (woj. wielkopolskie) 
Gmina Nadarzyn (woj. mazowieckie) 
Gmina Wilkowice (woj. śląskie)
Gmina Jarosław (woj. podkarpackie)
Miasto i Gmina Szczucin (woj. małopolskie)
Gmina Zbąszyń (woj. wielkopolskie) 
Gmina Luzino (woj. pomorskie)
Miasto Grodzisk Wlkp. (woj. wielkopolskie)  
Gmina Żnin (woj. kujawsko-pomorskie)
Miasto i Gmina Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
Gmina Lesznowola (woj. mazowieckie) 
Miasto Słubice (woj. lubuskie)
Gmina Strzelce Opolskie (woj. opolskie)
Miasto Krasnystaw (woj. lubelskie)
Gmina Miasto Pionki (woj. mazowieckie) 
Gmina Kórnik (woj. wielkopolskie)  
Gmina Raszyn (woj. mazowieckie) 
Gmina Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie)  
Gmina Trzebnica (woj. dolnośląskie)
Gmina Brwinów (woj. mazowieckie) 
Gmina Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie)
Miasto i Gmina Góra Kalwaria (woj. mazowieckie) 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie) 
Miasto Aleksandrów Łódzki (woj. łódzkie)
Gmina Wolsztyn (woj. wielkopolskie)
Miasto i Gmina Swarzędz (woj. wielkopolskie)
Gmina Kozienice (woj. mazowieckie) 
Miasto Ciechanów (woj. mazowieckie) 
Gmina Krosno (woj. podkarpackie)
Miasto Skarżysko-Kamienna
Miasto Puławy (woj. lubelskie)
Miasto Ostrołęka (woj. mazowieckie) 
Miasto Pruszków (woj. mazowieckie) 
Miasto Będzin (woj. śląskie)
Miasto Nysa (woj. opolskie)
Miasto Leszno (woj. wielkopolskie)  
Miasto Zamość (woj. lubelskie)
Miasto Przemyśl (woj. podkarpackie)
Miasto Rzeszów (woj. podkarpackie)
Miasto Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Miasto Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Miasto Gdańsk (woj. pomorskie)
Miasto Łódź (woj. łódzkie)
Miasto Stołeczne Warszawa (woj. mazowieckie)
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MOnika filiPiuk
Przewodnicząca kapituły konkursu sportowa Gmina
Jest mi niezmiernie miło, że już po raz trzeci mogłam przewodniczyć 
obradom kapituły konkursu Sportowa Gmina. Cieszę się tym bardziej, 
że ponad połowa z wyróżnionych w tym roku gmin to samorządy, 

które po raz pierwszy wzięły udział w naszym konkursie. Cieszy także fakt, że większość z tych 
36 debiutantów to gminy, których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. Udowadnia to, że 
posiadane pieniądze nie są w naszym konkursie najważniejsze, a gminy z mniejszymi budże-
tami mogą skutecznie inwestować w rozwój sportu i być przykładem dla innych.

krzyszTOf Miklas
Członek kapituły Wyróżnienia sportowa Gmina
W latach 60. pracowałem w lokalnej gazecie, która nazywała się 
„Trybuna Mazowiecka”. Wówczas, jeżdżąc po regionie, przez 5 lat 
miałem możliwość dokładnie poznać całe Mazowsze. Teraz, będąc 

przy innych okazjach w tych miejscowościach, obserwuję nieprawdopodobny rozwój 
sportu. To dzięki ostatnim dwóm dekadom samorządności w wielu gminach dokonał się 
ogromny skok jeśli chodzi o rozwój bazy sportowej. Owszem, wiele jest jeszcze do zrobie-
nia, trzeba choćby koncentrować się na tym, aby wybudowane obiekty wypełnić treścią, 
ale obserwując dokonania gmin naprawdę jestem pod wrażeniem.

nOrBerT skuPiński
redaktor naczelny „sportplusa”, Członek kapituły 
Wyróżnienia sportowa Gmina
Liczby brzmią efektownie, dlatego odwołam się do skali możliwo-
ści samorządów wyróżnionych w konkursie. Otóż najmniejsza wy-

różniona przez nas gmina jest aż tysiąc razy mniejsza od największego laureata. Dzieli je 
więc bardzo dużo, ale to pokazuje, że nie liczą się pieniądze i możliwości, ale pomysł i de-
terminacja w stawianiu na sport.

Jan siPiOr
Burmistrz Miasta i Gminy szczucin
Jest mi niezwykle miło odbierać to wyróżnienie w tak szacownym 
gronie. Jednak zamiast się chwalić, muszę się trochę pożalić. Otóż 
w roku 2011 gmina Szczucin musi się poświęcić odbudowie bazy 

sportowej po powodzi. Mamy na to zabezpieczone środki, więc mam nadzieję, że nam się 
uda i w następnej edycji Sportowej Polski otrzymamy ponownie wyróżnienie.

MikOłaJ PaWilCz
Wójt Gminy narewka
Gmina Narewka to piękne tereny Puszczy Białowieskiej i duży zbior-
nik wodny Siemianówka. Będziemy starali się wykorzystać nasze 
walory przyrodnicze do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki. Myślimy 

o tym, aby stać się bazą sportów wodnych, a także terenem dla narciarzy biegowych, jak 
również dla wszystkich, którzy będą chcieli aktywnie wypoczywać.

krzyszTOf PiąTkOWski
Wiceprezydent Miasta łodzi
Dziękuję organizatorom i Kapitule konkursu. Łodzianie są dumni 
z sukcesu swojego miasta i przekazują Państwu, za moim pośred-
nictwem, najserdeczniejsze pozdrowienia. Zapraszamy do Łodzi, 

miasta zakotwiczonego również w sporcie, o czym świadczy choćby fakt, że już niedługo 
gościć będziemy finał ME w koszykówce kobiet.

Marek WiśnieWski
inspektor Wydziału Promocji, sportu i Turystyki 
uM Bydgoszczy
Bydgoszcz dysponuje całkiem niezłą infrastrukturą sportową, którą 
należy wypełniać treścią. My to robimy, organizując m.in. imprezy 

rangi mistrzostw Europy i świata. Dowodem niech będzie choćby to, że zostaliśmy laure-
atem konkursu na najlepszego gospodarza imprez sportowych. Tytuł Sportowej Gminy po-
twierdza słuszność naszych działań.

Polskiego Związku Kajakowego, którzy 
pogratulowali wyróżnionym. Do gra-
tulacji dołączyli się również sponsorzy 
gali, którymi było 9 firm: Aries Power 
Equipment Sp. z o.o., Berndorf Bader-
bau Sp. z o.o., Budowa Lodowisk TOL 
Sp. z o.o., Clima-Produkt Sp. z o.o., 
Fluidra Polska Sp. z o.o., Hefal Serwis 
SA, Novol Sp. z o.o., Viessmann Sp. 
z o.o. oraz WM International.

Przed wręczeniem wyróżnień wy-
pełniona po brzegi sala wysłuchała 
jeszcze prezentacji pt. „Sportowa War-
szawa” Wiesława Wilczyńskiego, 
 Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji 
UM st. Warszawy.

Wnikliwa ocena
Po tym punkcie programu nastąpiła 

najważniejsza część gali: wręczenie 
wyróżnień. Kapituła konkursu w skła-
dzie: Monika Filipiuk (specjalistka 
ds. funduszy UE), Grażyna Rabsztyn 
(Członek Zarządu Fundacji „Centrum 
Edukacji Olimpijskiej”), Krzysztof Mi-
klas (dziennikarz i komentator sporto-
wy), Danuta Burzyńska (Redaktor Na-
czelna miesięcznika „Builder”) oraz 
Norbert Skupiński (Redaktor Naczel-
ny miesięcznika „Sportplus”) wnikli-
wej ocenie poddała 123 ankiety prze-
słane przez samorządy. 

Pod uwagę brano m.in. stan bazy 
sportowej w poszczególnych gminach, 
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środki finansowe przeznaczane na in-
westycje sportowe, plany inwestycyj-
ne, nakłady na upowszechnianie spor-
tu, pomysły na popularyzację aktyw-
nych form rekreacji wśród mieszkań-
ców, wsparcie dla lokalnych stowa-
rzyszeń i klubów sportowych itp.

Najwięcej mniejszych
Ostatecznie wyróżniono 68 samorzą-

dów, podzielonych na cztery kategorie: 
poniżej 10 tys. mieszkańców, od 10 tys. 
do 30 tys. mieszkańców, od 30 tys. do 
100 tys. mieszkańców i w kategorii po-
nad 100 tys. mieszkańców. To jednak 
nie liczba ludności miała wpływ na 
ostateczny sukces. Świadczy o tym fakt, 
że najliczniejsze grono wśród zwycię-
skich samorządów stanowiły miasta 
i gminy liczące od 10 tys. do 30 tys. 
mieszkańców (25 gminy) i poniżej 10 
tys. mieszkańców (24 gminy). Aczkol-
wiek wśród nagrodzonych nie zabrakło 
także dużych miast, z dwoma najwięk-
szymi polskimi ośrodkami – Warszawą 
i Łodzią na czele.

Paweł Kociel, Norbert Skupiński Zd
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lesłaW BlaCha
Wójt Gminy Gołcza
Mam nadzieję, że budowana przez nas infrastruktura sportowa i zaan-
gażowanie w rozwój sportu przyczynią się do tego, że w przyszłości na-

sza gmina wychowa tak znamienitych sportowców jak Irena Szewińska czy Grażyna Rabsztyn.

kaTarzyna TurOsieńska-durlik
zastępca Wójta Gminy Mielnik
Jesteśmy w gronie tych najmniejszych wyróżnionych dziś samo-
rządów i choć wiele innych gmin ma wspaniałą bazę sportową, to 
zapewniam, że my możemy okazać się jeszcze lepsi, bo mamy 

wielkie plany na przyszłość. 

rOMan kałaMaż
Wójt Gminy Jarosław
W naszej gminie powstało 14 stadionów piłkarskich – po jednym 
w każdej miejscowości. Pod tym względem bijemy okoliczne 
gminy, także miasta Jarosław i Przeworsk. Dzięki tym boiskom je-

steśmy liczącą się piłkarsko gminą województwa podkarpackiego. 

dariusz TurzynieCki
zastępca Burmistrza Miasta krasnystaw
Serdecznie dziękuję Kapitule konkursu, że zauważyła starania Kra-
snegostawu, dzięki czemu mogliśmy znaleźć się we wspaniałym 
gronie samorządów dbających o sport i rekreację. Od wielu lat 

sport wpisany jest w strategię promocji naszego miasta, a działania związane z tą dzie-
dziną życia w kolejnych latach mamy zamiar jeszcze mocniej rozwijać.

JaCek liPiński
Burmistrz Miasta aleksandrowa łódzkiego
Często spotykam się ze słowami krytyki, że to co robimy w dziedzi-
nie sportu jest przesadą. W naszym mieście w ostatnich latach po-
wstały choćby cztery hale sportowe, w tym jedna unikalna – przy-

szkolna specjalistyczna hala lekkoatletyczna. Jednak fakt, że w Aleksandrowie 50% mło-
dzieży trenuje w jednej z licznych sekcji sportowych, napawa nas dumą i utwierdza w prze-
konaniu, że to co robimy, nie jest przesadą.

Jan sTarzyński
Prezydent Gminy i Miasta Pruszków
To wyróżnienie daje mi szczególną satysfakcję. W 2003 r., budując w na-
szym mieście basen, otrzymaliśmy zapewnienie z ministerstwa sportu 

o 33% dofinansowaniu sportowej części inwestycji. Nie dostaliśmy złamanego grosza. W roku 
ubiegłym robiliśmy modernizację boisk treningowych o nawierzchni naturalniej i sztucznej przy sta-
dionie Znicza. Zaprosiliśmy ministra sportu na otwarcie, po czym zapytał nas on, dlaczego nie wy-
stępowaliśmy o dofinansowanie tych inwestycji. Poinformowałem pana ministra, że trzykrotnie wy-
stępowaliśmy z pismami o wsparcie finansowe modernizacji boisk, bez skutku. Efekt był taki, że 
pan minister nie raczył pojawić się na otwarciu tych boisk. Wszystkie miejskie inwestycje sportowe 
zrealizowaliśmy więc z naszych środków. Nagrodą jest dla nas tytuł Sportowej Gminy.

andrzeJ ChrząsTOWski
Wójt Gminy Wierzbica
W imieniu mieszkańców gminy chciałbym serdecznie podzięko-
wać za to wyróżnienie, gdyż to, że stoję tu dziś wśród laureatów 
konkursu Sportowa Gmina, jest właśnie ich zasługą. To właśnie 

mieszkańcy są inicjatorami rozwoju sportu w gminie. Oni robią to na co dzień, a ja sta-
ram się im tylko nie przeszkadzać.

MarCin zaMOyski
Prezydent Miasta zamościa
Brawa za inicjatywę! Cieszę się, że istnieje takie wyróżnienie, jak Spor-
towa Gmina, które pozwala nagradzać wysiłki wszystkich, którzy 
w sposób rozmyślny stawiają na rozwój sportu.

ORGANIZATOR
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