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wej i rekreacyjnej uwzględnia 
poszczególne regiony, gminy 
i powiaty, pozwalając z jednej 
strony na ocenę jej stanu, z dru-
giej zaś na dostrzeżenie tych 
osób, instytucji, samorządów 
i firm, które przyczyniają się do 
budowania polskiego sportu. 

Docenieni architekci
Nie bez powodu na miejsce 

uroczystości wybrano Pałac Za-
moyskich, siedzibę Stowarzy-
szenia Architektów Polskich, któ-
re od wielu lat sprawuje patronat 
honorowy nad programem „Bu-
dujemy Sportową Polskę” i kon-

XVII edycja wyda-
rzenia zgro-
madziła blisko 

300 osób, laureatów tegorocz-
nych wyróżnień oraz przyjaciół 
Klubu Sportowa Polska i sympa-
tyków Sportowej Polski.

Prestiż i uznanie
W docenieniu szczególnego 

zaangażowania i współpracy 
uhonorowano instytucje i firmy, 
które od samego początku 
wspierają program „Budujemy 
Sportową Polskę”: statuetką 
Ambasadora Sportowej Polski 
– Stowarzyszenie Architektów 
Polskich i Właściciela firmy An-
chem Zbigniewa Wojciula oraz 
wyróżnieniem Promotor Infra-
struktury Sportowej – urzędy 
marszałkowskie województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz lu-
buskiego. 

Konkursy Klubu Sportowa 
Polska – Budowniczy Polskiego 
Sportu oraz Sportowa Gmina, 
Pasjonat Sportowej Polski i Pro-
dukt na Medal – to jedyne 
przedsięwzięcia tego rodzaju 
w Polsce. Kompleksowa analiza 
osiągnięć infrastruktury sporto-

GALA 
SPORTOWA 
POLSKA

Podczas gali Sportowej Polski, która odbyła się 15 listopada 2016 roku w Pałacu 
Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił blisko 140 podmiotów 
działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Przedstawiciele najaktywniejszych 
samorządów i firm, których zaangażowanie i działalność sprawiająją, że 
baza sportowo-rekreacyjna w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza 
i nowocześniejsza, odebrali zasłużone nagrody z rąk najlepszych polskich 
sportowców – olimpijczyków.

Danuta Burzyńska
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GALA 
SPORTOWA 
POLSKA

PROMOTOR INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ 
•	 Urząd	Marszałkowski	

Województwa	Lubuskiego,	
Marszałek	Elżbieta	Polak

•	 Urząd	Marszałkowski	
Województwa	Warmińsko-
Mazurskiego,	Marszałek	Gustaw	
Marek	Brzezin	

SPORTOWA ARCHITEKTURA 
REGIONU 
•	 DOMINANTA	PODLASKA,	

Stadion	Miejski	w	Białymstoku,	
Kuryłowicz	&	Associates	
Sp.	z	o.o.	

•	 DOMINANTA	WARMIŃSKO-
MAZURSKA,	Centrum	
rekreacyjno-sportowe	„Ukiel”	
w	Olsztynie,	konsorcjum	trzech	
pracowni	architektonicznych:	
projekt	Olsztyńskiej	Plaży	
Miejskiej,	Dżus	GK	Architekci	
s.c.,	projekt	Centrum	Żeglarstwa	
Wodnego	i	Lodowego,	Restudio	
Architektury,	projekt	
Olsztyńskiego	Centrum	

Kajakarstwa,	Studio-Projekt	
Autorska	Pracownia	
Architektoniczna	s.c.

•	 DOMINANTA	MAŁOPOLSKA,	
Stadion	Miejski	KS	Cracovia,	
Estudio	Lamela

•	 DOMINANTA	MAZOWIECKA,	
Centrum	Sportowo-
Rehabilitacyjne	WUM	
w	Warszawie,	Kontrapunkt	
V-Projekt

•	 DOMINANTA	DOLNOŚLĄSKA,	
Hala	widowiskowo-sportowa	
w	Zgorzelcu	–	PGE	TURÓW	
ARENA,	Archimedia	
Architekci&Inżynierowie

•	 DOMINANTA	WIELKOPOLSKA,	
Hala	Sportowa	Akademii	
Wychowania	Fizycznego	
z	pomieszczeniami	
dydaktycznymi	w	Poznaniu,	
Neostudio	Architekci

•	 DOMINANTA	WIELKOPOLSKA,	
Ośrodek	Rekreacyjno-
-Rozrywkowy	–	Centrum	
Sportowe	FALA	PARK	
w	Wolsztynie,	PL	Architekci

•	 DOMINANTA	
DOLNOLNOŚLĄSKA,	Sala	

sportowa	z	aulą	i	terenami	
sportowymi	przy	Gimnazjum	
w	Kątach	Wrocławskich,	
Pracownia	Autorska	„Studio	M”

•	 DOMINANTA	KUJAWSKO-
POMORSKA,	Przystań	sportów	
wodnych	przy	ul.	Popiełuszki	
w	Toruniu,	Gmina	Miasto	Toruń	

SPORTOWY OBIEKT ROKU 2016
•	 Hala	sportowo-widowiskowa	

Studium	Wychowania	Fizycznego	
Politechniki	Wrocławskiej	przy	ul.	
Chełmońskiego	12	we	Wrocławiu,	
Politechnika	Wrocławska

•	 Centrum	Sportów	Zimowych	
w	miejscowości	Ptaszkowa	
z	narciarską	trasą	biegową,	
Gmina	Grybów

•	 Maneż	przy	Zespole	Szkół	
Techniczno-Weterynaryjnych	
w	Trzcianie,	Powiat	Rzeszowski

•	 Swarzędzka	Hala	Sportowa,	
Gmina	Swarzędz

•	 Centrum	Sportowe	Kosakowo,	
Gmina	Kosakowo

•	 Hala	sportowo-widowiskowa	COS	
OPO	w	Zakopanem,	Mostostal	
Warszawa	SA

kursem	 Budowniczy	 Polskiego	
Sportu.	 W	 tym	 roku	 kapituła	 kon-
kursu,	 którą	 tworzy	 grono	 profe-
sorskie	 Rady	 Naukowej	 miesięcz-
nika	„Builder”	oraz	Stowarzyszenie	
Architektów	 Polskich	 z	 prezesem	
Mariuszem	Ścisło,	a	także	oddzia-
ły	 SARP	 z	 całej	 Polski,	 przyznała	
wyróżnienia	Sportowa	Architektura	
Regionu	 obiektom,	 które	 poza	
funkcją	sportową	i	rekreacyjną	od-
znaczają	się	innowacyjną	architek-
turą	 stanowiącą	 dominantę	 regio-
nu.	 Tak	 więc	 bieżąca	 XVII	 edycja	
wydarzenia	podsumowuje	również	
osiągnięcia	 twórcze	 w	 zakresie	
projektowania	 obiektów	 sporto-
wych	 i	 rekreacyjnych	w	Polsce	na	
przestrzeni	ostatnich	kliku	lat.

Sportowy Obiekt Roku
Kapituła	konkursu	na	podstawie	

nominacji	 marszałków	 woje-
wództw	 nadała	 tytuł	 Sportowy	

Nagrodzeni architekci z dyplomami SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU 2016

Laureaci wyróżnień SPORTOWY OBIEKT ROKU 2016



FEDERICO TONETTI
Prezes Zarządu 
LafargeHolcim w Polsce
Z ogromną przyjemnością 
odbieram nagrodę w kategorii 
Budowniczy Polskiego Sportu dla 

firmy LafargeHolcim w Polsce. Temat zdrowia i aktywności 
jest bardzo istotny nie tylko dlatego, że nasze produkty 
zostały użyte do wybudowania wielu obiektów sportowych, 
m.in. takich jak: PGE Narodowy, Arena Zabrze czy 
miasteczko ruchu drogowego w Żorach. Staramy się 
również promować aktywność sportową wśród naszych 
pracowników i społeczności lokalnych. Organizujemy 
mecze, gry zespołowe, a także mówimy o indywidualnych 
sukcesach naszych ludzi w tym obszarze. Wkład w rozwój 
infrastruktury sportowej jest wyjątkowy. Świadomość tego, 
że te miejsca łączą tak wiele osób, a wszystkie wydarzenia, 
które mają szansę tam się odbyć, dają naprawdę dużo 
emocji – to najlepsza nagroda zarówno dla firmy, jak i dla 
mnie osobiście. Mam nadzieję, a w zasadzie pewność, 
że liczba obiektów sportowych zbudowanych z naszą 
pomocą będzie z roku na rok coraz większa. 

FRANÇOIS-XAVIER MOSER
Prezes Saint-Gobain w Polsce, 
Rumunii, Bułgarii i Turcji
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
kapitule konkursu za docenienie 
Grupy Saint-Gobain i jej marek, 

za ich wkład i zaangażowanie w rozwój budownictwa 
sportowego i rekreacyjnego w Polsce. Lista obiektów, które 
Saint-Gobain miało możliwość współtworzyć, jest długa. 
Największą realizacją, w której mieliśmy swój udział, był 
Stadion Narodowy w Warszawie. Materiały budowlane 
produkowane przez nasze marki przyczyniły się również 
do powstania innych obiektów sportowych, na przykład 
stadionu Górnika Zabrze i stadionu w Tychach, basenu 
Olimpijczyk w Gliwicach, nowoczesnego Aquaparku 
w Siedlcach, czy też Term Maltańskich w Poznaniu. 
Otrzymane wyróżnienie stanowi dodatkową zachętę 
do dalszego angażowania się w rozwój budownictwa 
sportowego w Polsce w oparciu o ponad 350-letnie 
doświadczenie Grupy Saint-Gobain. Naszym celem jest, 
aby obiekty, które współtworzymy, zapewniały swoim 
użytkownikom komfort, były wykonane z nowoczesnych 
materiałów i służyły Polakom jak najdłużej.

RAFAŁ GAWRYLAK
Prezes Zarządu ES-System
ES-System od 26 lat realizuje, 
projektuje i wdraża profesjonalne 
systemy oświetleniowe, zewnętrzne 
i wewnętrzne oraz przemysłowe. 

W ofercie mamy ponad 10 tys. wyrobów. Siłą firmy jest 
przedstawianie i kreowanie nowych rozwiązań oświetlenio-
wych celem zaspokojenia indywidualnych potrzeb naszych 
klientów. ES-System to firma, która jako pierwsza rozpoczęła 
swoją przygodę z oświetleniami ledowymi i ich wdrażanie. 
Firma ES-System z powodzeniem od kilku lat dostarcza 
systemy oświetleniowe do obiektów sportowych 
zlokalizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród 
naszych topowych inwestycji, na które zwracamy uwagę, jest 
oczywiście COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale. 

Obiekt Roku 2016 sześciu obiek-
tom. To inwestycje zrealizowane 
z dużym i rzetelnym zaangażowa-
niem inwestorów oraz firm budow-
lanych: hala sportowo-widowisko-
wa Studium Wychowania Fizycz-
nego Politechniki Wrocławskiej, 
Centrum Sportów Zimowych 
w miejscowości Ptaszkowa z nar-
ciarską trasą biegową i hotelem, 
maneż przy Zespole Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych w Trzcia-
nie (powiat rzeszowski), Swa-
rzędzka Hala Sportowa, Centrum 
Sportowe „Kosakowo” oraz hala 
sportowo-widowiskowa COS OPO 
w Zakopanem.

Sportowa Gmina
Od 2010 roku Klub Sportowa 

Polska uhonorował 189 miast oraz 
gmin z całej Polski. Wyróżnienie 
Sportowa Gmina przyznawane jest 
samorządom, które umiejętnie łą-
czą budowę nowoczesnych obiek-
tów sportowych z programem roz-
woju sportu i rekreacji w regionie. 
Wśród laureatów tegorocznej edy-
cji znalazły się zarówno duże aglo-
meracje miejskie z imponującą ba-
zą sportową, jak i mniejsze miasta 
i gminy, małe gminy wiejskie, które 
na skalę swoich możliwości i po-
trzeb realizują program rozwoju in-
frastruktury sportowej połączony 
z promocją sportu i rekreacji.

Firmy na Medal 
Nie byłoby obiektów sporto-

wych bez zaangażowania i inicja-

tywy inwestorów, pozyskania 
przez nich finansowania, ale nie 
powstałyby one również bez do-
brych projektów i rzetelnego wyko-
nawstwa, a także bez specjali-
stycznych nowoczesnych rozwią-
zań. Obiekty te nie spełniałyby 
swojej roli, gdyby nie zarządzają-
cy, którzy dbają o ich utrzymanie 
i realizują atrakcyjne programy 
użytkowe. Ideą konkursu BPS jest 
docenienie wszystkich uczestni-
ków procesu inwestycyjnego: bu-
dowy lub modernizacji obiektów 
sportowych. W roku 2016 sześć 
firm zasłużyło na miano Firmy na 
Medal: Proleski za innowacyjne 
zjazdy narciarskie i snowbordowe, 
tzw. niekończące się stoki; Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olecku i Dyrektor Andrzej Ka-
miński za wyjątkowe zaangażowa-
nie w rozwój nowoczesnej bazy 
sportowej, wyróżniającej się za-
równo w skali województwa jak 
i kraju; Grupa SILIKATY sp. z o.o. 
za dotychczasowe zaangażowa-
nie firmy w rozwój nowoczesnego 
budownictwa sportowego i rekre-
acyjnego w Polsce, z uwzględnie-
niem oferowanych przez firmę wy-
robów silikatowych, które zastoso-
wano na przestrzeni ostatnich lat 
w wielu obiektach sportowych.

Ponadto ES-SYSTEM S.A. za 
profesjonalne rozwiązania techniki 
oświetleniowej; Moris Polska 
sp. z o.o. za liczne realizacje, ze 
szczególnym uwzględnieniem bu-
dowy hali widowiskowo-sportowej 

SPORTOWA GMINA 2016 
W KATEGORII: MIASTA 
I GMINY DO 10 000 
MIESZKAŃCÓW:
• Gmina Narewka
• Gmina Moszczenica
• Gmina Kleszczów 
• Gmina Galewice
• Gmina Świdnica
• Gmina Lipinki
• Gmina Zarszyn

W KATEGORII: MIASTA 
I GMINY OD 10 001 DO 30 000 
MIESZKAŃCÓW
• Gmina Jerzmanowice-Przeginia
• Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
• Gmina i Miasto Drzewica
• Gmina Tarczyn
• Gmina Bełchatów 
• Gmina Teresin
• Gmina Wiązowna
• Gmina Nadarzyn
• Gmina Wilkowice

• Gmina Susz
• Gmina Zbąszyń
• Gmina Poniatowa
• Miasto Przasnysz
• Gmina Komorniki
• Gmina Raszyn
• Gmina Brwinów 
• Gmina Czerwonak
• Gmina Grybów 
• Gmina Łomianki 
• Gmina Góra Kalwaria 
• Gmina Lesznowola

W KATEGORII: MIASTA 
I GMINY OD 30 001 
DO 100 000 MIESZKAŃCÓW
• Gmina Strzelce Opolskie
• Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
• Gmina Miejska Rumia 
• Gmina Swarzędz 
• Miasto Wejherowo
• Miasto Puławy
• Gmina Będzin
• Miasto Kędzierzyn-Koźle
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Firma na medal 2016
•	 PROLESKI
•	 Miejski	Ośrodek	Sportu	

i	Rekreacji	w	Olecku	
•	 GRUPA	SILIKATY	Sp.	z	o.o.	
•	 ES-SYSTEM	SA	
•	 Moris-Polska	Sp.	z	o.o.	
•	 BT	Project	Sp.	z	o.o.	

Produkt na Medal 2016
•	 Instalacje	technologii	

basenowej	–	DAISY,	P.P.H.U.	
ANCHEM	Zbigniew	Wojciul

•	 Whirlpool	WHP	FAMILY	
oraz	WANNA	BALNEO,	
Berndorf	Baderbau	Sp.	z	o.o.

•	 ROWEROWY	PLAC	ZABAW	
–	PUMPTRACK,	
BT	Project	Sp.	z	o.o.

Politechniki	 Wrocławskiej	 –	 tego-
rocznej	 nominacji	 Marszałka	 Wo-
jewództwa	 Dolnośląskiego.	 Nato-
miast	 za	 pionierską	 działalność	
w	 dziedzinie	 budowy	 torów	 i	 tras	
rowerowych	w	Polsce	nagrodzono	
firmę	BT	Project	sp.	z	o.o.

Inwestor na Medal
Na	 podstawie	 nominacji	 mar-

szałków	województw	kapituła	kon-
kursu	przyznała	wyróżnienie	szes-
nastu	inwestorom	najprężniej	dzia-
łającym	 i	 najaktywniejszym	 w	 la-
tach	2015–2016,	dbającym	o	pra-
widłowy	 przebieg	 procesu	 inwe-
stycyjnego.

W	gronie	laureatów	tego	wyróż-
nienia	 znalazły	 się	 Jasło,	 Nowy	
Dwór	 Mazowiecki,	 gminy:	 Jedli-
cze,	Nowa	Sól,	Żórawina,	Strzyże-
wice,	Potok	Wielki,	Pułtusk,	Kosa-
kowo,	 powiaty:	 ostrowski,	 lidzbar-
ski,	rzeszowski,	garwoliński,	lubel-
ski,	 a	 także	 Kuria	 Diecezjalna	
w	 Siedlcach	 i	 Politechnika	 Wro-
cławska.

Produkt na Medal 2016
Wyróżnienie	 przyznawane	 jest	

przez	Klub	Sportowa	Polska	w	ra-
mach	programu	„Budujemy	Spor-
tową	Polskę”.	Wyróżnieniem	zosta-
ją	 nagrodzone	 produkty	 i	 usługi,	
w	tym	również	usługi	doradcze,	fi-
nansowe,	 organizacji	 i	 zarządza-
nia	 oraz	 z	 zakresu	 IT,	 które	 mają	
zastosowanie	 w	 infrastrukturze	
sportowej	 i	 rekreacyjnej,	 w	 szero-
ko	 rozumianym	 procesie	 inwesty-
cyjnym	 oraz	 w	 użytkowaniu	 i	 za-
rządzaniu	 obiektami	 sportowymi	
i	 rekreacyjnymi.	 Wyróżnienie	 jest	
wskazówką	 dla	 inwestorów	 i	 pro-
jektantów,	 jak	spośród	setek	ofert	
wybrać	te	najlepsze,	gwarantujące	
sukces	inwestycji.	

Pasjonat Sportowej 
Polski
Pasjonat	 Sportowej	 Polski	 to	

osoba,	która	poprzez	swoją	pracę	
zawodową	 i	 działalność	 społecz-
ną	przyczynia	 się	do	upowszech-
niania	 kultury	 fizycznej,	 działa	 na	
rzecz	 sportu	 dzieci	 i	 młodzieży,	
aktywizuje	 inne	 środowiska,	 a	 za	
sprawą	 swoich	 działań	 jest	 wzo-
rem	 i	 autorytetem	 dla	 mieszkań-
ców,	uczniów	i	sportowców.	W	tym	
roku	 KSP	 uhonorował	 medalami	
menadżerów	 sportu,	 społeczni-
ków,	 animatorów	 sportu,	 nauczy-
cieli	 wychowania	 fizycznego,	 tre-
nerów	 oraz	 inicjatorów	 różnych	

Inwestor na Medal 2016
•	 Gmina	Jedlicze
•	 Powiat	Ostrowski
•	 Powiat	Lidzbarski
•	 Gmina	Nowa	Sól
•	 Gmina	Żórawina
•	 Gmina	Strzyżewice
•	 Kuria	Diecezjalna	w	Siedlcach
•	 Powiat	Rzeszowski

•	 Gmina	Potok	Wielki
•	 Miasto	Jasło
•	 Starostwo	Powiatowe	Garwolin
•	 Gmina	Pułtusk
•	 Gmina	Kosakowo
•	 Miasto	Nowy	Dwór	Mazowiecki
•	 Starostwo	Powiatowe	w	Lublinie
•	 Politechnika	Wrocławska

BUDOWNICZY POLSKIEGO 
SPORTU 2016

STATUETKA	BRĄZOWA
•	 Miasto	Bydgoszcz,	

Rafał	Bruski	–	Prezydent

•	 LafargeHolcim	w	Polsce,	
Federico	Tonetti,	Prezes	Zarządu	
LafargeHolcim	w	Polsce	

•	 Grupa	Saint-Gobain	w	Polsce,	
François-Xavier	Moser	Prezes	
Grupy	Saint-Gobain	w	Polsce,	
Rumunii,	Bułgarii	i	Turcji

STATUETKA	ZŁOTA
•	 Mostostal	Warszawa	SA,	

Andrzej	Goławski		
Prezes	Zarządu

•	 SIŁOWNIE	ZEWNĘTRZNE,	
Bodys	Sp.	z	o.o.

•	 Obsługa	postępowania	
o	PPP	w	zakresie	budowy	
infrastruktury	sportowej,	
Kancelaria	Doradztwa	
Gospodarczego	Cieślak	
&	Kordasiewicz

•	 KOMORA	KRIOGENICZNA,	
CREATOR	Sp.	z	o.o.

•	 PORTY	NAJAZDOWE	DLA	
SKUTERÓW	WODNYCH,	
ELPLAST	+	Sp.	z	o.o.

•	 Maszyna	do	pielęgnacji	tafli	
lodowiska	–	ROLBA	n-ICE	
Model	800,	n-ICE	Group	Sp.	z	o.o.

•	 Modernizacja	obiektów	dzięki	
środkom	z	oszczędności	
w	zużyciu	energii,	
Siemens	Sp.	z	o.o.

INWESTOR NA MEDAL 2016 – najlepsi inwestorzy roku nagrodzeni 
na podstawie nominacji marszałków województw

Laureaci tytułu i statuetki BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2016

Firmy uhonorowane tytułem FIRMA NA MEDAL 2016
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projektów i imprez sportowych, re-
kreacyjnych i turystycznych, a tak-
że inicjatorów budowy nowych 
obiektów sportowych. W gronie 
Pasjonatów uhonorowano również 
wybitnego sportowca i olimpijczy-
ka Andrzeja Suprona oraz Krzysz-
tofa Paterkę – wybitnego paraolim-
pijczyka, wychowawcę młodych 
sportowców, animatora wielu dzia-
łań propagujących ideę sportu 
wśród osób niepełnosprawnych. 

Budowniczy Polskiego 
Sportu 2016 
Statuetki BPS są przyznawane 

instytucjom, firmom i osobom za 
szczególne zaangażowanie w roz-
wój budownictwa sportowego i re-
kreacyjnego w naszym kraju. 

W tym roku Klub Sportowa Pol-
ska uhonorował inwestora: Miasto 
Bydgoszcz i Prezydenta Rafała 
Bruskiego, producentów: Lafarge-
Holcim w Polsce i Federico Tonet-
ti, Prezesa Zarządu LafargeHolcim 
w Polsce, oraz Grupę Saint-Goba-
in w Polsce za dotychczasowe za-
angażowanie marek w rozwój no-
woczesnego budownictwa sporto-
wego i rekreacyjnego w Polsce 
z uwzględnieniem oferowanych 
nowoczesnych rozwiązań, które 
zastosowano na przestrzeni ostat-
nich lat w wielu obiektach sporto-
wych, w tym o znaczeniu strate-
gicznym dla polskiego sportu. 

Złoto powędrowało do General-
nego Wykonawcy. Laureatem zło-
tej statuetki BPS została bowiem 
firma Mostostal Warszawa SA, re-
alizator inwestycji takich jak: hala 
widowiskowo-sportowa w Krako-
wie TAURON Arena oraz Stadion 
Miejski w Tychach, hala widowi-
skowo-sportowa w Łodzi, Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe z basenem 
olimpijskim w Olsztynie, Uniwersy-
teckie Centrum Sportowe UMK 
w Toruniu, Centrum Rekreacyjno-
-Sportowo-Kulturalne z halą spor-
tową i pływalnią w Olecku czy 
gminna hala sportowa w Moszcze-
nicy i wiele innych. 

Nagrodę odebrał Andrzej Go-
ławski, Prezes Zarządu, za perma-
nentne zaangażowanie w rozwój 
budownictwa sportowego i rekre-
acyjnego w Polsce w zakresie Ge-
neralnego Wykonawstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem re-
alizacji hali widowiskowo-sporto-
wej COS OPO w Zakopanem, naj-
większej w regionie małopolskim 
inwestycji realizowanej w latach 
2015–2016.

Tegorocznym laureatom gratu-
lujemy! Ich osiągnięcia inwestycyj-
ne to dowód na to, że – tak jak 
w sporcie – za każdym razem 
można pójść o krok dalej i być mi-
strzem w swojej dziedzinie.

Pełna fotorelacja na stronie: 
www.sportowapolska.eu. 

TADEUSZ GOC
Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelce Opolskie
Myślę, że sport, który się rozwija 
w Polsce, mógłby rozwijać się 
jeszcze bardziej, ale cieszymy się 

z tego, co jest. W Strzelcach Opolskich powstały nowe hale 
sportowe, boiska, powstał wspaniały basen. To na pewno nie 
jest koniec. Chcielibyśmy iść do przodu, mamy już sztuczne 
lodowisko, chcielibyśmy go zadaszyć, chcemy też, żeby 
zrealizowany został drugi etap kompleksu basenowego. 

ANDRZEJ GOŁAWSKI
Prezes Zarządu 
Mostostal Warszawa
Bardzo jestem dumny z tego, 
że Mostostal jest częścią firm 
budowlanych, które bardzo 

aktywnie uczestniczą w budowie różnych obiektów 
sportowych. Dzięki nim społeczeństwo jest w stanie się 
rozwijać i kształcić nie tylko profesjonalnych sportowców, ale 
również krzewić kulturę fizyczną w wielu ośrodkach w kraju. 
Otrzymane dzisiaj wyróżnienie stanowi podsumowanie 
całokształtu i dorobku Mostostalu Warszawa w dziedzinie 
budownictwa sportowego. Jest to dorobek dosyć duży, 
jak również istotna część naszego biznesu i naszej 
działalności. Zbudowaliśmy ostatnio nie tylko prestiżową, 
nowoczesną halę ośrodka sportowego w Zakopanem, ale 
również wiele innych budynków sportowych, takich jak 
chociażby Hala Widowiskowo-Sportowa w Krakowie 
TAURON ARENA czy Hala Widowiskowo-Sportowa w Łodzi. 

WITALIJ KRYWCZANSKI
Przedstawiciel firmy 
PROLESKI w Polsce
Dziękuję za dzisiejsze wyróżnienie, 
Firma Na Medal, i docenienie 
naszych innowacyjnych zjazdów 

narciarskich i snowboardowych pod nazwą „Niekończące 
się stoki”. Firma Proleski znajduje się na terenie Ukrainy, ale 
produkcja odbywa się na całym świecie. Dzisiaj możemy 
pochwalić się 72 zrealizowanymi stokami narciarskimi 
w różnych krajach świata, m.in. w Polsce, w Czechach, 
w Rumunii, w Tajlandii i Chinach, w Rosji, w Kazachstanie. 

GRZEGORZ WOJCIUL
Kierownik ds. Technicznych 
P.P.H.U. Anchem
Dziękuję za tę statuetkę 
symbolizującą Ambasadora 
Sportowej Polski. Jest ona 

ukoronowaniem naszej dotychczasowej wieloletniej 
działalności na polu infrastruktury sportowej. Nagroda ta daje 
nam jednocześnie dużo motywacji do dalszego działania. 
Jako firma instalacyjna specjalizujemy się w instalacjach 
technologii basenowej i również za produkt z tego segmentu 
– system Daisy – otrzymaliśmy w tym roku nagrodę Produkt 
na Medal. System zastosowaliśmy m.in. w największym na 
środkowym Pomorzu Aquaparku w Koszalinie. To nasza 
największa inwestycja instalacyjna w Polsce. Aquapark w skali 
roku, dzięki zastosowaniu technologii Daisy, jest w stanie 
oszczędzić do 450 tys. złotych. 

AMBASADORZY 
SPORTOWEJ 
POLSKI

PARTNERZY 
SPORTOWEJ 
POLSKI

PARTNER 
MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 
SPRAWUJĄ MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW:

dolnośląskiego kujawsko-pomorskiego lubelskiego lubuskiego łódzkiego

małopolskiego mazowieckiego podkarpackiego podlaskiego pomorskiego

śląskiego świętokrzyskiego warmińsko-
mazurskiego

wielkopolskiego zachodniopomorskiego
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