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KLUB
SPORTOWA
POLSKA
Klub Sportowa Polska to miejsce współpracy
dwóch środowisk – biznesu i samorządu. Od 2005
roku zrzesza samorządy, instytucje, firmy oraz
osoby prywatne działające w obszarze projektowania, budowy oraz zarządzania obiektami sportowymi. Klub, realizując swoje działania, promuje
również powszechne i bezpieczne uprawianie
sportu i rekreacji na nowoczesnych obiektach jako
sposób na zdrowy styl życia i spędzanie wolnego
czasu. Klub Sportowa Polska jest inicjatorem programu “budujemy Sportową Polskę”, w którym
uczestniczy 965 gmin i powiatów z całej Polski.
Program ma na celu promocję miast, gmin i powiatów inwestujących w budowę oraz modernizację
obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także
wspierających rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Klub prowadzi aktywną edukację. W ramach
Akademii Umiejętności prowadzone są wykłady
i warsztaty na temat planowania, finansowania
i efektywnego przeprowadzania inwestycji, zarządzania obiektami oraz w zakresie najnowszych
rozwiązań materiałowych i technologicznych stosowanych w branży. KSP nagradza najlepsze firmy
projektowe i wykonawcze, a także producentów
technologii i wyposażenia obiektów sportowych,
rekreacyjnych, wellness i spa. Przyznaje również
statuetki i wyróżnienia inwestorom i administratorom obiektów sportowych i rekreacyjnym oraz
osobom szczególnie zaangażowanym w działalność
promocyjną i animacyjną na rzecz sportu i rekreacji
w Polsce.

KONTAKT

Klub Sportowa Polska
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
tel.: 22 843 92 03, 505 169 204, 505 169 205
fax: 22 244 24 64, e-mail: biuro@sportowapolska.eu

www.sportowapolska.eu

PATRONAT HONOROWY
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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele i Pasjonaci Sportowej Polski,

Spotykamy się dziś po raz osiemnasty, w tym szczególnym gronie. W gronie ludzi wyjątkowych, którzy w sporcie dostrzegają uniwersalną wartość. W gronie Budowniczych, Pasjonatów i Przyjaciół Sportowej Polski.
Spotykamy się na Gali Sportowej Polski, żeby wyróżnić najlepszych z najlepszych: prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, dyrektorów ośrodków sportu i rekreacji, animatorów i trenerów oraz architektów, projektantów, szefów firm budujących i wyposażających obiekty sportowe.
Wierzymy, że wspólny wysiłek się opłaca. Dlatego od dwunastu lat w ramach Klubu
Sportowa Polska wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Uczymy się jak efektywnie inwestować, budować i zarządzać infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Promujemy nowoczesne materiały, technologie, produkty. Promujemy obiekty sportowe i rekreacyjne. Pokazujemy zaangażowanie ludzi, samorządów, instytucji i firm. Upowszechniamy dobre praktyki.
Chcemy, żeby moda na uprawianie sportu, do której w znaczny sposób wspólnie się
przyczyniliśmy, była kontynuowana.
Wierzymy, że warto budować Sportową Polskę.

Marek Zdziebłowski
Prezes Zarządu
Klubu Sportowa Polska

Warszawa, 25 października 2017 roku.

gala sportowa polska

To dzięki Waszemu zaangażowaniu i pasji, wiedzy i doświadczeniu powstało w Polsce
tysiące nowoczesnych obiektów sportowych. Stadiony i boiska, parki wodne i baseny,
hale sportowe, lodowiska, siłownie zewnętrzne oraz dziesiątki innych obiektów są wizytówką naszych miast i gmin. Są wizytówką Polski. Wasza odwaga inwestowania, wizje i pomysły na rozwój sportu, a także technologie, produkty i usługi najwyższej jakości mogą być powodem do zadowolenia i dumy.

gala

To Wy zmieniacie sportowe oblicze Polski.
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POLSKI

ambasadorzy

ambasadorzy

Statuetka Ambasadora Sportowej Polski to nagroda
za społecznie odpowiedzialną postawę. Przyznawana
jest firmom i organizacjom, które wspierają Program
“budujemy Sportową Polskę”, a tym samym popierają działania na rzecz rozwoju aktywności sportowej
dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.
W 2017 ROKU STATUETKĄ WYRÓŻNIENI ZOSTALI:

ALSTAL Grupa Budowlana,
FAKRO,
KOELNER Polska,
KREISEL – Technika Budowlana,
SELENA

SZCZEPAN GAWŁOWSKI
Prezes Zarządu KREISEL
– Technika Budowlana Sp. z o.o.
KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. to wiodący producent w branży chemii budowlanej, od 25 lat na rynku polskim.
Firma ma do dyspozycji sześć fabryk, w tym cztery wyrobów
cementowych i dwie wyrobów gipsowych, a także własne zaplecze surowcowe. KREISEL oferuje kompleksową ofertę profesjonalnych wyrobów chemii budowlanej, m.in. kleje do płytek,
tynki wewnętrzne i zewnętrzne, gipsy, gładzie, farby, systemy
ociepleń i wiele innych.

JAROSŁAW SZCZUPAK
Prezes Zarządu
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.k.

RADOSŁAW KOELNER
Prezes Zarządu
Koelner Sp. z o.o.

ALSTAL Grupa Budowlana jest jedną z największych polskich
firm świadczących kompleksowe usługi budowlane. Posiada
40-letnie doświadczenie w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizuje się w budowie centrów biurowych, osiedli mieszkaniowych,
obiektów dla wojska oraz realizacji publicznej infrastruktury
sportowej.

Dawniej Koelner S.A , dzisiaj Rawlplug (po przejęciu w 2005 roku
przez polską firmę brytyjskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Rawlplug Ltd) jest jednym z liderów wśród producentów zamocowań w Europie i na świecie. Specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu technik zamocowań – ich projektowaniu,
produkcji i dystrybucji.

JANUSZ KOMURKIEWICZ
Członek Zarządu ds. marketingu FAKRO Sp. z o.o.

ANDRZEJ ULFIG
Prezes Zarządu Selena S.A.

FAKRO to jedna z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się firm w branży okien dachowych na świecie.
Powstała w 1991 roku jako spółka prywatna, oparta w stu
procentach na polskim kapitale. W ciągu 26 lat z małego,
rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację,
która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien
dachowych z około 15-procentowym udziałem w rynku globalnym.

Selena, prekursor w branży profesjonalnej chemii budowlanej, powstała na początku lat dziewięćdziesiątych we Wrocławiu, jako
jeden z pierwszych w Polsce dystrybutorów i producentów poliuretanowych pian montażowych i uszczelniaczy silikonowych.
Dziś oferta produktowa Seleny należy do najszerszych na rynku
budowlanym, a spółka już od 25 lat edukuje rynek w zakresie najnowszych technologii.
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Anchem Sp. z o.o. działa na rynku od 2017 roku i powstała na bazie
ponad 20-letniego doświadczenia P.P.H.U. ANCHEM Zbigniew Wojciul.
W związku z ciągłym rozwojem oraz realizacją coraz większych inwestycji konieczne było wprowadzenie zmian w formie prowadzonej działalności. Efektem zmian jest powołanie spółki Anchem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dalszym ciągu stawiamy na profesjonalizm oraz
kompleksową realizację zadań związanych z technologią basenową.

MAREK WRZAL
Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
Berndorf Baderbau – od 1960 r. wiodący producent niecek basenowych
ze stali nierdzewnej. Polska filia została założona w 2002 r. jako Berndorf Baderbau Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu k. Bielska-Białej. Realizacje na polskim rynku to ok. 190 obiektów kąpielowych z nieckami ze stali
nierdzewnej, w tym ponad 500 niecek w najróżniejszych wielkościach
i kształtach.

FILIP NOWAKOWSKI
Prezes Zarządu Novol Sp. z o.o.
Novol Sp. z o.o. – polski producent wysokiej jakości systemów nawierzchni sportowych i rekreacyjnych NOVOFLOOR. Zaawansowane
technologicznie receptury produktów NOVOFLOOR pozwalają na ich
bezproblemowe stosowanie zarówno w obiektach zamkniętych, typu
hale sportowe, sale gimnastyczne czy pomieszczenia rekreacyjne, jak
i obiektach zewnętrznych, takich jak boiska wielofunkcyjne i place zabaw.

BEATA ŻURAW-ZDZIEBŁOWSKA
Dyrektor Wydawnictwa BUILDER
„Builder” – wiodący miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu, aktywnie zaangażowany w Ogólnopolski Program „budujemy
Sportową Polskę”. Dwukrotnie wyróżniony przez Business Center Club
„Medalem Europejskim”. Tematyka infrastruktury sportowej jest stale
obecna na łamach pisma.

ambasadorzy

ZBIGNIEW WOJCIUL
Prezes Zarządu Anchem Sp. z o.o.
Właściciel P.P.H.U. Anchem Zbigniew Wojciul

ambasadorzy

Ambasadorzy
SPORTOWEJ
POLSKI
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Partnerzy
SPORTOWEJ
POLSKI
Partnerzy Sportowej Polski to firmy, które
realizując swoje cele strategiczne, pamiętają
o społecznej odpowiedzialności biznesu,
wspierające Program „budujemy Sportową Polskę”

partnerzy

partnerzy

JERZY HNAT
Właściciel firmy ArchitekciPL
Pracownia architekciPL zajmuje się kompleksowo procesami
inwestycyjnymi, zaczynając od wstępnych analiz i koncepcji, programów
funkcjonalno-użytkowych oraz analiz opłacalności inwestycji poprzez opracowania projektów budowlanych, wykonawczych po wybór Wykonawców
i nadzór autorski. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych, szczególnie basenów krytych i otwartych kąpielisk.

ANNA POLANIECKA
Prezes Zarządu Bodys Sp. z o.o.
BODYS Sp. z o.o. – polski producent urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu z grupy premium. Firma stawia na jakość i nowoczesność. Ogromną
uwagę przykłada do wzornictwa i jakości urządzeń. Stale poszerza swoją
ofertę. Dziś asortyment obejmuje dwadzieścia cztery urządzenia, które
wspierają pracę różnych mięśni ciała.

RAFAŁ CIEŚLAK
Radca Prawny Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego C&K – doświadczony zespół doradzający przy projektach PPP w Polsce. Dzięki wsparciu C&K realizowane są takie projekty jak np. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bytomiu i Karczewie, budowa hali sportowej z wyposażeniem
w Karczmiskach czy sądu rejonowego w Nowym Sączu.

TOMASZ KABAŁA
Zastępca Dyrektora NZOZ CREATOR
Creator Sp. z o.o. to producent i dostawca komór kriogenicznych. Przy produkcji kriokomór korzysta z własnych wieloletnich doświadczeń, nowoczesnych
technologii i innowacyjnych rozwiązań, o czym świadczy wiele prestiżowych nagród oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych targach oraz wystawach branżowych. Współpracuje z Uniwersytetami Medycznymi we Wrocławiu i Łodzi, a także Politechniką Wrocławską oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

MARZENA KERN-MICHALCZUK
Kierownik Rozwoju Rynku, Segment Sport & Rekreacja
i Hydrotransport „ELPLAST+” Sp. z o.o.
Elplast+ Sp. z o.o. – doświadczony producent m.in. modułowych pomostów
pływających z tworzywa sztucznego, od lat pomaga gminom i jednostkom samorządowym w doposażaniu kąpielisk i budowie nowych obiektów rekreacyjnych na wodzie, m.in. przystani jachtowych, wędkarskich, platform rekreacyjnych i pływających basenów na otwartych akwenach.

ZBIGNIEW DANIELCZYK
Prezes Zarządu n-ICE Group Sp. z o.o.
N-Ice Group Sp. z o.o. – producent pierwszej polskiej rolby „n-ICE” – maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska. Profil handlowy n-ICE stanowi projektowanie i budowa lodowisk stałych i sezonowych, produkcja,
sprzedaż i wynajem maszyn do pielęgnacji tafli lodowiska, produkcja i montaż hal o konstrukcji stalowej oraz montaż systemów sztucznego zaśnieżania stoków narciarskich.

SERGIUSZ KOCOWSKI
Poland Country Manager Tarkett Polska Sp. z o.o.
Firma Tarkett, założona w 1886 r., to światowy lider w przemyśle podłogowym. Dostarcza zintegrowane rozwiązania systemów podłogowych i nawierzchni sportowych architektom, specjalistom ds. obiektów, wykonawcom, dystrybutorom, monterom i użytkownikom końcowym. Bogata oferta
produktów obejmująca winyl, linoleum, laminat, drewno, nawierzchnie sportowe i akcesoria pozwala nam tworzyć we wszystkich zakątkach świata wyjątkowe doświadczenia z podłogami.

laureaci wyróżnień

laureaci
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Wyróżnienia w konkursie
BUDOWNICZY
POLSKIEGO SPORTU 2017

Promotor Infrastruktury Sportowej 2017
Tytuł i wyróżnienie specjalne przyznawane instytucjom, organizacjom
i osobom za wyjątkowe zaangażowanie oraz podejmowanie działań
wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
MARSZAŁEK ELŻBIETA ANNA POLAK
za autorski program realizacji siłowni
plenerowych „Lubuskie pod chmurką”

13

Sportowa Architektura Regionu 2017

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA PRZY
GMINNYM OŚRODKU SPORTU W RASZYNIE

DOMINANTA DOLNOŚLĄSKA

PŁYWALNIA Z BASENEM OLIMPIJSKIM PRZY
ULICY WEJHEROWSKIEJ
WE WROCŁAWIU

Gmina Raszyn i Andrzej Zaręba, Wójt
ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
Sp. komandytowa, arch. Aleksander Szarapo,
arch. Maciej Szarapo, arch. Łukasz Komar
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
i Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor

Biuro architektoniczne MD Polska Sp. z o.o.
i Kamilla Podkalicka, Prezes,
oraz architekt Robert Dawidowski,
Główny Projektant

DOMINANTA DOLNOŚLĄSKA

PRZEBUDOWA STADIONU OLIMPIJSKIEGO
WE WROCŁAWIU

Ryzynski Architects Sp. z o.o.
architekt Wojciech Ryżyński,
Prezes Zarządu

laureaci wyróżnień

DOMINANTA MAZOWIECKA

laureaci

Nagroda przyznawana za wyróżniającą się architekturę obiektów sportowych i rekreacyjnych na tle całego regionu, stanowiących dominantę jego przestrzeni, łączących funkcję sportową i rekreacyjną z elementami zrównoważonego projektowania.
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Sportowa Architektura Regionu 2017

laureaci wyróżnień

laureaci

Tytuł Sportowa Architektura Regionu jest przyznawany przez Klub Sportowa Polska obiektom, które poza funkcją sportową
i rekreacyjną wyróżniają się również pod względem architektonicznym.

DOMINANTA ZACHODNIOPOMORSKA

PRZEBUDOWA STADIONU W MIELNIE

DOMINANTA ŚLĄSKA

ARENA ZABRZE

Biuro architektoniczne MXL4 Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

Tomasz Pilch, zarządzający zespołem projektowym,
firma GMT Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum;
arch. Norbert Białek,

arch. Tomasz Maksymiuk,

arch. Jerzy Szparadowski

Michał Lah, Architekt, PIG Architekci Sp. z o.o.;

Marcin Sarata, Konstruktor, Sarbud s.c. – Główni Projektanci
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Udana Rewitalizacja 2017

Miasto Olsztyn i Piotr Grzymowicz, Prezydent

REMONT HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
OLIVIA W GDAŃSKU

ARKON STUDIO, Anna Sołtysiak

Restudio Architektury
architekt Maciej Jacaszek, architekt Rafał Jacaszek

laureaci wyróżnień

CENTRUM ŻEGLARSTWA WODNEGO I LODOWEGO
„SŁONECZNA POLANA”

laureaci

Wyróżnienie specjalne Udana Rewitalizacja przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska za wzorcowe inwestycje sportowo-rekreacyjne regionów realizowane w ramach programów związanych z rewitalizacją oraz za modernizacje łączące estetykę
obiektów z jednoczesnym przystosowaniem ich do współczesnych wymogów stawianych obiektom widowiskowo-sportowym.
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Sportowy Obiekt Roku 2017
Tytuł nadawany obiektom sportowym i rekreacyjnym, nowym i zmodernizowanym, niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia
(sport wyczynowy, powszechny, rekreacja), za wyróżniającą je architekturę, konstrukcję, zastosowane przy budowie lub
modernizacji materiały, technologie i wyposażenie obiektu oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne.

NOWOCZESNA HALA SPORTOWA
W TECHNOLOGII PASYWNEJ W BRWINOWIE

laureaci wyróżnień

laureaci

Gmina Brwinów,
Arkadiusz Kosiński, Burmistrz

HALA TENISOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI W ZIELONEJ GÓRZE
Miasto Zielona Góra,
Janusz Kubicki, Prezydent
oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
Robert Jagiełowicz, Dyrektor

TOR WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKI
„KALBAR” W ELBLĄGU
Gmina Miejska Elbląg
Witold Wróblewski, Prezydent

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W OPOLU
Miasto Opole,
Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent

HALA PODKARPACKIEGO
CENTRUM SPORTÓW WALK W JAŚLE
Miasto Jasło
Ryszard Pabian, Burmistrz

WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS
BOISK SPORTOWYCH
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 W SUWAŁKACH
Miasto Suwałki
Czesław Renkiewicz, Prezydent

Sportowy Obiekt Roku 2017
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HALA SPORTOWA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Gmina Stęszew
Włodzimierz Pinczak, Burmistrz

STADION MIEJSKI W SWARZĘDZU
Gmina Swarzędz
Marian Szkudlarek, Burmistrz

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PUŁTUSKU
Gmina Pułtusk
Krzysztof Nuszkiewicz, Burmistrz

STADION MIEJSKI PRZY AL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 138 W ŁODZI
Miasto Łódź
Hanna Zdanowska, Prezydent

HALA SPORTOWA WKK
PRZY UL. CZAJCZEJ WE WROCŁAWIU

Przemysław Koelner
Prezes Wrocławskiego Klubu Koszykówki

laureaci wyróżnień

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
W STĘSZEWIE

laureaci

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski, Burmistrz
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Budowniczy Polskiego Sportu 2017
Za szczególny wkład w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w naszym kraju.

BRĄZOWA STATUETKA

laureaci wyróżnień

laureaci

MIASTO SUWAŁKI
I CZESŁAW RENKIEWICZ, PREZYDENT

za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju
nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej mieście,
a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci,
młodzieży i społeczności lokalnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT
ILONA STAŃCZYK, ILONA STAŃCZYK PREZES ZARZĄDU

w docenieniu całokształtu działalności firmy i za wyróżniającą
ją specjalizację nawierzchni sportowych ze szczególnym
uwzględnieniem inwestycji realizowanych w latach 2016-2017, w tym Stadionu lekkoatletycznego i rugby w Gdańsku.

WOJCIECH RYŻYŃSKI – ARCHITEKT,
PREZES ZARZĄDU RYZYNSKI ARCHITECTS SP. Z O.O.

za dotychczasowy bogaty dorobek twórczy w zakresie
projektowania nowoczesnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych w Polsce, które wyróżnia zachowanie
naturalnej równowagi pomiędzy konstrukcją i architekturą.
Nagroda jest uhonorowaniem ponad 20-letniej twórczości Wojciecha Ryżyńskiego – założyciela pracowni
i autora wielu prestiżowych realizacji na terenie całego kraju.

TARKETT POLSKA SP. Z O.O., I SERGIUSZ KOCOWSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY FIRMĄ TARKETT POLSKA

SREBRNA STATUETKA

za całokształt działalności firmy i wyróżniającą ją specjalizację
w zakresie produkcji podłóg sportowych oraz fachowe
doradztwo, ze szczególnym uwzględnieniem dostawy
podłogi sportowej Lumaflex Duo Linosport XF do realizacji
nowoczesnej hali sportowej w Brwinowie, wykonanej
w technologii pasywnej.

MORIS POLSKA SP. Z O.O.
I MAURYCY BRYŁA, PREZES ZARZĄDU

za rzetelne wykonawstwo licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem modernizacji stadionu przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie,
nominowanego do wyróżnienia przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
budowy boiska do piłki nożnej w miejscowości Granica, modernizacji stadionu w Nowych Skalmierzycach,
budowy boiska ze sztucznej nawierzchni z trybunami i oświetleniem na stadionie miejskim w Wyszkowie,
realizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trzemżalu oraz realizowanego szkolnego aquaparku
w Legionowie.

19

Firma na Medal 2017

w kategorii: PRODUCENT MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH za dotychczasowy wkład firmy
w rozwój nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej
na terenie kraju poprzez dostawę płyt warstwowych
do budowy obiektów sportowych, w tym
o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu,
jak Hala sportowa ujeżdżalni ośrodka jeździeckiego
Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego KRAKUS
w Swoszowicach czy Kompleks Sportowy z Halą
Widowiskowo-Sportową w Nysie.

ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK
I STELMACH SP.J. ORAZ TOMASZ PYSZCZEK
I MARCIN STELMACH

w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH za tworzenie
innowacyjnych projektów obiektów sportowych
o wysokiej efektywności energetycznej
i wyjątkowych walorach estetycznych,
z uwzględnieniem czterech zrealizowanych
w Polsce pasywnych hal sportowych.

BIURO ARCHITEKTONICZNE MD POLSKA SP.
Z O. O. I KAMILLA PODKALICKA, PREZES
w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
za całokształt twórczości w zakresie
projektowania obiektów sportowych
i rekreacyjnych

ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, ARCH.
ALEKSANDER SZARAPO, ARCH. MACIEJ
SZARAPO, ARCH. ŁUKASZ KOMAR

w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH za całokształt twórczości
w zakresie projektowania obiektów sportowych
i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
projektu nominowanej do wyróżnienia przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego budowy
krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki
rozgrzewkowej we Wrocławiu przy ulicy
Wejherowskiej

BIURO ARCHITEKTONICZNE MXL4 ARCHITEKCI
SP. Z O.O. SP. K.
I ARCH. NORBERT BIAŁEK,
ARCH. TOMASZ MAKSYMIUK,
ARCH. JERZY SZPARADOWSKI

w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH za całokształt twórczości
w zakresie projektowania obiektów sportowych
i rekreacyjnych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE
I JERZY LITWIŃSKI, DYREKTOR

w kategorii: UŻYTKOWNIK OBIEKTU/BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ za efektywne zarządzanie i rozwój
nowoczesnej bazy sportowo-rekracyjnej OSiR w Olsztynie,
kultywowanie tradycji ognisk TKKF i działalności miejskich
ogniw Szkolnego Związku Sportowego oraz organizację
wielu wydarzeń sportowych.

laureaci wyróżnień

ADAMIETZ SP. Z O.O. ARPANEL
– PŁYTY WARSTWOWE
I RAJMUND ADAMIETZ, PREZES ZARZĄDU

laureaci

Wyróżnienie przyznawane firmom projektowym, wykonawczym, producentom materiałów, systemów i technologii,
urządzeń oraz wyposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych, podmiotom zarządzającym obiektami sportowymi
i rekreacyjnymi za ich wkład w proces inwestycyjny i rozwój nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce.
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laureaci wyróżnień

laureaci

Wyróżnienie dla gmin miejskich, wiejskich i powiatów za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju
nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej na ich terenie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci,
młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji w latach 2016–2017.
GMINA MIASTO
ŚWIDNICA
i Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent
za modernizację lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
oraz za budowę boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami
lekkiej atletyki przy SP nr 8.

GMINA MICHAŁOWICE
i Krzysztof Grabka,
Wójt
za zrealizowanie na terenie gminy przyszkolnych hal sportowych i boisk wielofunkcyjnych, nowoczesnych ogródków jordanowskich, placów zabaw i siłowni
zewnętrznych w wielu miejscowościach gminy, rozbudowę sieci tras rowerowych, a także realizację czterech stref rekreacji oraz planowane inwestycje w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice
na lata 2016–2023, w tym projekt związany z rewitalizacją zbiornika retencyjnego w Komorowie.

Gmina Swarzędz
i Marian Szkudlarek,
Burmistrz
za rozwój nowoczesnej
bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie, modernizację kompleksu sportowego
obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie
na terenach Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

MIASTO ŁÓDŹ i Hanna
Zdanowska, Prezydent
za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
budowy Stadionu Miejskiego przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 w Łodzi.

GMINA MIEJSKA
JAROSŁAW
i Waldemar Paluch,
Burmistrz
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych: placów zabaw, boisk sportowych,
siłowni zewnętrznych, a także planowanych kolejnych inwestycji.
GMINA PROSZOWICE
i Grzegorz Cichy,
Burmistrz
za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej w gminie, z uwzględnieniem inicjatywy budowy krytej pływalni w Proszowicach.

GMINA KLESZCZEWO i Bogdan Kemnitz, Wójt
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
i Michał Żelazek, Dyrektor
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem inicjatywy budowy 400 m bieżni okólnej
oraz urządzeń lekkoatletycznych w Kleszczewie.
MIASTO I GMINA
PILAWA i Albina Łubian,
Burmistrz
za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego: skateparku, bieżni i skoczni w dal, boiska do piłki
siatkowej, plażowej, placu z urządzeniami sprawnościowymi i placu zabaw.

GMINA PUŁAWY
i Krzysztof Brzeziński,
Wójt
za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój
nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
terenie gminy, z uwzględnieniem zrealizowanej w 2016
roku sali widowiskowo-sportowej o wymiarach 17,38 x
32,70 m w miejscowości Góra Puławska.

GMINA WIĄZOWNA
i Janusz Budny, Wójt
za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji hali sportowej 44 x 22 m przy Szkole Podstawowej w Malcanowie.

POWIAT
ŻYRARDOWSKI
i Wojciech
Szustakiewicz,
Starosta
za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie powiatu żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji hali
sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie.

GMINA TRZEMESZNO
i Krzysztof Dereziński,
Burmistrz
za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej
w gminie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy sali sportowej 30
x 25 m przy Zespole Szkół w Kruchowie.
GMINA STĘSZEW
i Włodzimierz
Pinczak, Burmistrz
za budowę Hali widowiskowo-spor towej
w Stęszewie, jednej z najbardziej wyróżniających się
w latach 2016–2017 inwestycji regionu, i dbałość o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.
GMINA MIASTA
SANOKA
i Tadeusz Pióro,
Burmistrz
za dotychczasowe wyjątkowe i permanentne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta..

GMINA GRYBÓW
i Piotr Krok, Wójt
za rozwój nowoczesnej
bazy sportowej na terenie gminy, którą stanowi: 11 krytych sal sportowych, kryte lodowisko
w Białej Niżnej, kryty basen, stadion piłkarski i lekkoatletyczny, hipoterapia, centrum narciarstwa biegowego oraz wyciąg narciarski – CENTRUM SPORTÓW
ZIMOWYCH w Ptaszkowej, boiska sportowe w miejscowościach Ptaszkowa, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Siołkowa, Wyskitna.
GMINA STRZELCE
OPOLSKIE
i Tadeusz Goc, Burmistrz
za efektywne zarządzanie i utrzymanie oraz rozbudowę Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
w Strzelcach Opolskich, ze szczególnym uwzględnieniem
inicjatywy poprawy jakości wody basenowej dzięki zastosowaniu technologii uzdatniania wody bazującej na systemie zamkniętych filtrów ze złożami AFM® z granulowanego
szkła i automatyczną stacją pomiarowo-dozującą.

laureaci wyróżnień

GMINA DOBRZYCA
i Jarosław Pietrzak,
Burmistrz
za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej
w gminie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy boiska wielofunkcyjnego 44 x 22 m w miejscowości Lutynia.

laureaci
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Produkt na Medal 2017

WHIRLPOOL WHP FAMILY
Berndorf Baderbau Sp. z o.o.

WANNA BALNEO
Berndorf Baderbau Sp. z o.o.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
Bodys Sp. z o.o.

MOBILNE URZĄDZENIE
DO NAŚNIEŻANIA
Supersnow S.A.

BASEN KRYTY O PARAMETRACH
BUDYNKU PASYWNEGO
– usługa doradcza
i projektowa wykonywana
przez zespół Certyfikowanych
Europejskich Projektantów
Budownictwa Pasywnego
ArchitekciPL Jerzy Hnat

POMOSTY TWORZYWOWE
I KĄPIELISKA PŁYWAJĄCE ELPLAST+
„Elplast +” Sp. z o.o.

INSTALACJE TECHNOLOGII
BASENOWEJ Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMU DAISY
Anchem Sp. z o.o.

MOBILNE CENTRUM KRIOTERAPII CREATOR
Creator Sp. z o.o.

7

sportowa

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
oraz potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury
sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.

sportowa gmina

Wyróżnienia
SPORTOWA GMINA 2017
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MIASTA I GMINY
DO 10 000 MIESZKAŃCÓW
GMINA GALEWICE
Marian Wojcieszak – Wójt
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 6 244

GMINA LIPINKI
Czesław Rakoczy – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 6 807

GMINA KOŚCIELEC
Dariusz Ostrowski – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 6 654

GMINA ZGORZELEC
Piotr Machaj – Wójt
woj. dolnośląskie
liczba mieszkańców: 7 889

sportowa gmina

sportowa

MIASTA I GMINY OD 10 000
DO 30 000 MIESZKAŃCÓW
GMINA KOŁOBRZEG
Włodzimierz Popiołek – Wójt
woj. zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 10 424

MIASTO I GMINA PASŁĘK
Wiesław Śniecikowski – Burmistrz
woj. warmińsko-mazurskie
liczba mieszkańców: 12 333

GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Adam Piaśnik – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 10 432

GMINA MOSZCZENICA
Jerzy Wałęga – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 12 766

GMINA RZEZAWA
Mariusz Palej – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 10 473
GMINA TARCZYN
Barbara Galicz – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 10 522
MIASTO I GMINA
GÓRA KALWARIA
Dariusz Zieliński – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 130
GMINA MAŁKINIA GÓRNA
Bożena Kordek – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 849
GMINA WILKOWICE
Mieczysław Rączka – Wójt
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 12 329
GMINA CZERWONAK
Jacek Sommerfeld – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 23 692

GMINA LUZINO
Jarosław Wejer – Wójt
woj. pomorskie
liczba mieszkańców: 12 880
GMINA ŁOBEZ
Piotr Ćwikła – Burmistrz
woj. zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 13 453
GMINA KOMORNIKI
Jan Broda – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 14 353
GMINA LESZNOWOLA
Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 16 113
GMINA ŚMIGIEL
Małgorzata Adamczak – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 17 758
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Jerzy Lechnerowski – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 25 184

MIASTO PUŁAWY
Janusz Grobel – Prezydent
woj. lubelskie
liczba mieszkańców: 49 839

GMINA MIASTO SANOK
Tadeusz Pióro – Burmistrz
woj. podkarpackie
liczba mieszkańców: 38 397

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Dawid Kostempski
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 50 750

MIASTO I GMINA SWARZĘDZ
Marian Szkudlarek – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 40 499

GMINA BĘDZIN
Łukasz Komoniewski – Prezydent
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 57 761

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Jacek Kowalski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 42 452

GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska – Prezydent
woj. opolskie
liczba mieszkańców: 57 979

MIASTA I GMINY
POWYŻEJ 100 000 MIESZKAŃCÓW
MIASTO BYTOM
Damian Bartyla – Prezydent
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 169 902

MIASTO KRAKÓW
Jacek Majchrowski – Prezydent
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 754 056
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GMINA KOZIENICE
Tomasz Śmietanka – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 30 270

sportowa gmina

MIASTA I GMINY OD 30 000
DO 100 000 MIESZKAŃCÓW

pasjonaci

pasjonaci
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Wyróżnienia
PASJONAT SPORTOWEJ
POLSKI 2017

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.
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RYSZARD BECELLA
Działacz sportowy i propagator sportu młodzieżowego
Gmina Strzelce Opolskie (liczba mieszkańców: 30 000, woj. opolskie)

W 1971 r., mając zaledwie 18 lat, objął stanowisko Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego CHOJNO koło Rawicza. W 2008 r. został prezesem Stowarzyszenia Klub Sportowy „PIAST” Strzelce Opolskie, które obecnie jest
największym klubem sportowym w gminie (liczy 159 członków, posiada 8 drużyn, z czego 6 to drużyny dziecięco-młodzieżowe). W 2008 r. utworzono w Gminie Radę Sportu, w której Ryszard Strzelecki obecnie pełni rolę przewodniczącego. Od 2014 r. przebywa na emeryturze, ale nadal zajmuje się organizacją imprez piłkarskich, stara
się o pozyskiwanie środków finansowych, koordynuje działania w kierunku szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Jest również organizatorem piłkarskich obozów sportowych. Od 2016 r. zasiada w Zarządzie Opolskiego
Związku Piłki Nożnej.

JANUSZ BUDNY
Wójt Gminy Wiązowna (liczba mieszkańców: 12 300, woj. mazowieckie)

Już na początku swojej kadencji w 2014 r. powołał koordynatora ds. sportu, którego zadaniem jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie całej gminy. Wspólnie z Radą Gminy dokonał zwiększenia wydatków na sport z 494
tys. zł do 530 tys. zł w 2016 r. Wspieranie klubów sportowych i organizacji pozarządowych stało się jednym z priorytetów wójta. Dzięki jego inicjatywie odbywa się wiele imprez sportowych, m.in. Gminne Mistrzostwa Sportowe,
Sportowe Mistrzostwa Gminy Wiązowna, Spartakiada Seniorów. W 2016 r. ruszyła po raz pierwszy akcja „Wakacje blisko domu”. Janusz Budny co roku wspiera piknik integracyjny „Wspólne więzi”, podczas którego odbywają się
warsztaty i zajęcia dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Uczniowie klas 1–3 wszystkich szkół podstawowych korzystają z programu MSiT „Umiem pływać”

BOLESŁAW BUJAK
Burmistrz Gminy Ropczyce (liczba mieszkańców: 28 600, woj. podkarpackie)

Od 2006 r. pełni funkcję Burmistrza Gminy Ropczyce. Dzięki jego zaangażowaniu i pasji do sportu powstał stadion
miejski na 2000 miejsc siedzących, kryta pływalnia, dwa boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012”, zespół kortów tenisowych, sztuczne lodowisko, ogródek Jordanowski, zespół boisk sportowych w sołectwach Mała, Lubzina, Gnojnica
Dolna, Gnojnica Wola oraz Łopuchowa. Przy 12 Zespołach Szkół powstały place zabaw i boiska sportowe. W tym
roku budowana jest Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa. Wcześniej był m.in. Dyrektorem Departamentu Dróg
i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, posłem RP IV kadencji, Wójtem Gminy Wielopole Skrzyńskie
oraz Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu w Ropczycach. W swojej publicznej działalności kieruje się mottem
„Zaufanie zobowiązuje”.

pasjonaci

Już jako 25-latek został prezesem Klubu KS Otmęt Krapkowice. Pod jego dyrekcją klub zaczął przynosić sukcesy.
Efektywnie pozyskuje dofinansowanie i sponsorów na cele sportowe. Jako aktywny działacz KU AZS Politechniki
Opolskiej wykorzystuje swoje doświadczenie w skutecznym zarządzaniu klubem. Jest organizatorem licznych imprez sportowych. Jest też fundatorem nagród dla najlepszych sportowców w Krapkowicach. Doposażył szkoły
w sprzęt sportowy. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu został wyróżniony tytułem Sportowy Działacz Roku 2014 i 2016 oraz tytułem Człowiek Roku Powiatu Krapkowickiego.

pasjonaci

BARTOSZ BANACHOWSKI
Prezes Klubu KS Otmęt Krapkowice
(liczba mieszkańców w g. Krapkowice: 25 000, woj. opolskie) Powiat Krapkowicki
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STANISŁAW BUSZTA
Instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego – GKS „Wilga” Garwolin, SZS,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Garwolinie (liczba mieszkańców Miasta Garwolin: 17 000,
woj. mazowieckie) Starostwo Powiatu Garwolińskiego

Pasjonat sportu, szczególnie w lekkiej atletyce i szachach. Wychowawca wielu pokoleń sportowych, spod jego ręki
wyszło ponad 50 nauczycieli WF. Sekcja lekkoatletyczna, którą trenuje, jest najlepszą w powiecie i mieście od ponad
40 lat i odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Wielokrotny laureat powiatowych plebiscytów sportowych. Organizator obozów sportowych, powiatowych zawodów LZS w lekkiej atletyce, siatkówce i szachach. Przez
okres 20 lat prowadził społecznie dział sportowy w tygodniku „Głos Garwolina”. Przez 10 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego SZS w Siedlcach. Uchwałą Rady Miasta za 40 lat nieprzerwanej pracy w klubie „Wilga”
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Garwolina, 4-krotnie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty.

TOMASZ CYGAŃSKI
Instruktor, trener, menadżer sportu
Gmina Świdnica (liczba mieszkańców: 16 000, woj. dolnośląskie)

Od 1998 r. czynnie uprawia pięciobój nowoczesny, zdobył wiele medali i tytułów rangi krajowej oraz międzynarodowej. Od 2008 r. prezes i trener szermierczego klubu „Flesz” Świdnica. Od początku istnienia klubu trenowało
w nim ponad 400 zawodników i zawodniczek. Pod okiem Tomasza Cygańskiego zawodnicy zdobyli łącznie 30 medali
mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów i młodzików. Organizator szeregu turniejów szermierczych. Prestiżową imprezą są coroczne międzynarodowe zawody pod nazwą „Gala Szermiercza”, w których startuje przeszło
100 zawodników z Niemiec, Czech, Słowacji i Polski. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu otrzymał
m.in. Brązowy Krzyż Zasługi 2011, Srebrny medal PKOl za zasługi na rzecz Polskiego Ruchu Olimpijskiego 2016
i Olimp Lubuski 2014.

pasjonaci

pasjonaci

ANDRZEJ DAMASZEK
Menadżer sportu, prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Gmina Strzelce Opolskie (liczba mieszkańców: 30 000, woj. opolskie)

Od 1983 r. pracuje na rzecz sportu. Od 2000 r. pełni funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
a od 2007 r. zarządza stadionem sportowym w Strzelcach Opolskich. Organizator i inicjator licznych sportowo-rekreacyjnych projektów i imprez sportowych, jak: Mała Olimpiada Europejska, Turniej Piłkarski Visegrad Cup
2006, w którym brała udział młodzież z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec, Turnieju Miast Partnerskich, Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego czy corocznej wymiany
sportowej miast partnerskich z Czechami w piłce nożnej i koszykówce. Andrzej Damaszek, również jako prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego, realizuje Gminny System Sportu Dzieci i Młodzieży – opierając się na współpracy
szkół, klubów sportowych i innych organizacji gminnych oraz pozarządowych – który przyczynił się do powstania bogatej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

JACEK DOMAŃSKI
Dyrektor Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
Gmina Kołobrzeg, liczba mieszkańców: 10 424), (woj. zachodniopomorskie

Od 17 lat związany z praca na rzecz sportu. W latach 2000–2009 zaangażowany w budowę bazy sportowej w Gminie Rewal (Rewal, Pobierowo, Niechorze) oraz nadzór nad funkcjonowaniem powstałych obiektów. Od 2009 r. aktywnie pracuje na rzecz poprawy, funkcjonowania oraz budowy obiektów sportowych na terenie Gminy Kołobrzeg.
Jest inicjatorem i organizatorem licznych imprez sportowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym takich jak: Turnieje kwalifikacyjne U-17 do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2007, Turniej kwalifikacyjny do
Mistrzostw Europy Kadetów w Piłce Siatkowej 2009, turniejów młodzieżowych w Piłce Ręcznej rangi ogólnopolskiej, Ogólnopolski Bieg ku Słońcu, jak też wiele imprez ogólnopolskich w grach zespołowych. Za swoje zaangażowanie otrzymał Odznaczenie państwowe za Zasługi dla Turystyki oraz wyróżnienie za działalność w organizowaniu
imprez biegowych przez Polskie Stowarzyszenie Biegów.

PIOTR FIREK
Instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego
Miasto Jordanów (liczba mieszkańców: 6 000, woj. małopolskie)

Od 2005 r. nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum w Jordanowie. W latach 2008–2009 organizator zawodów ogólnopolskich w kolarstwie górskim w ramach Pucharu Szlaku Solnego, w kolejnych trzech latach organizator Finałów Powiatowych w Kolarstwie Górskim czy też współorganizator Europejskiego Tygodnia Sportu. Inicjator powstania UKS Delta, w którym od 2010 r. pełni funkcję sekretarza odpowiedzialnego za organizację klubu
i pozyskiwanie środków publicznych na realizację zadań. Jest inicjatorem wielu projektów o charakterze sportowym, takich jak Olimpiada Przedszkolaka, wakacyjne zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt, Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony tytułem „Działacz sportowy Powiatu Suskiego 2016” w plebiscycie Sportowiec Roku 2016, organizowanym przez portal sucha24.pl, oraz przez Biuro Promocji Regionów Małopolska tytułem „Szacun 2013”.

KRZYSZTOF HARMACIŃSKI
Wójt Gminy Iława (liczba mieszkańców: 12 000, woj. warmińsko-mazurskie)

Funkcję Wójta Gminy Iława pełni od 1998 roku. Ze sportem związany od najmłodszych lat. Czynny zawodnik drużyn
działających w ramach Ludowych Zespołów Sportowych, a następnie działacz i manager sportu. W strategii Rozwoju Gminy na lata 2000–2015 oraz 2016–2030 z inicjatywy wójta przyjęto priorytety strategiczne, takie jak: nowoczesna infrastruktura sportowa, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Wójt prowadzi w tym zakresie
intensywną politykę proinwestycyjną i prorozwojową. Jest budowniczym infrastruktury sportowej. W 1998 r. na
terenie Gminy Iława istniała tylko jedna sala gimnastyczna. Dzięki determinacji Wójta na przestrzeni ostatnich 19
lat wybudowano 5 nowoczesnych i pełnowymiarowych sal sportowych, 15 nowoczesnych boisk sportowych z nawierzchnią trawiastą, 4 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, boisko „Orlik 2012”, nowoczesny stadion – jedyny w województwie. Dzięki działaniom Wójta rozwinęły się sporty wodne (żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo). Powstało też ok. 30 km nowoczesnych ścieżek rowerowych.

29

ARKADIUSZ JANISZEK
Trener, prezes UKS „Kobra Brwinów”
Gmina Brwinów (liczba mieszkańców: 24 000, woj. mazowieckie)

Od 1989 roku nauczyciel wychowania fizycznego, od 2005 r. inicjator i prezes UKS Kobra Brwinów. Zaraził zamiłowaniem do hokeja na rolkach dzieci i młodzież z gminy Brwinów i pobliskiego Pruszkowa. Sekcja hokeja w gminie
prężnie się rozwija. W planach Klubu jest przystąpienie do Polskiego Związku Unihokeja i regularne branie udziału
w zawodach organizowanych przez Związek. W latach 2008–2012 Arkadiusz Janiszek pełnił funkcję wiceprezesa
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Poprzez swoją pracę przyczynił się do promocji i rozwoju hokeja na rolkach w Polsce, wspomagał kadrę Polski hokeja na rolkach na arenie europejskiej jako trener i manager. Współtworzył strategię i zasady motywacji kadry na wyjazdach i zawodach.

RYSZARD KAŁACZYŃSKI
Radny Rady Miejskiej w Więcborku
Miasto Więcbork (liczba mieszkańców: 6 000, woj. kujawsko-pomorskie)

Ryszard Kałaczyński od 20 lat promuje biegi w Polsce jak i na świecie, jest znanym oraz cenionym maratończykiem
i ultramaratończykiem. W swoim dorobku maratońskim ma na koncie ponad 90 przebiegniętych maratonów, w tym
17 ultramaratonów, oraz 10-krotny udział w najtrudniejszym biegu świata – maratonie greckim Spartathlon. Niewątpliwie największym dotychczasowym wyczynem biegowym jest indywidualny bieg przez Polskę, w którym pokonał trasę z Zakopanego do Sopotu (liczącą 800 km) w zaledwie 7 dni oraz projekt „366 Maratonów w 366 dni”. W
2017 r. po raz kolejny stanął na mecie w 6-dobowym biegu Emu 6 Day Ultramaraton na Węgrzech. Na co dzień
pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Więcborku i jest rolnikiem. Bardzo stara się, aby w Więcborku rozwijały się
wszelkie dziedziny sportu. Wspiera sztangistów, piłkarzy, MotoCross-owców, ale największą zasługą jest to, że w
Więcborku biega coraz więcej osób.

ZBIGNIEW KAMIŃSKI
Starosta Powiatu Ostrowskiego (liczba mieszkańców: 160 000, woj. mazowieckie)

Wieloletni samorządowiec. Jako starosta pełni również funkcję przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego i prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Ostrowski”. Został odznaczony za swoje zaangażowanie w rozwój sportu m.in. Medalem Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Głównego i Medalem Komisji Edukacji
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pod patronatem Starosty odbywa się wiele wydarzeń
sportowych: Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachy, Otwarty Turniej o Puchar Starosty Ostrowskiego w Koszykówce, Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego czy rajdy rowerowe po powiecie ostrowskim. Do sukcesów Zbigniewa Kamińskiego należy również budowa sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” w Ostrowi Mazowieckiej, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz pełnowymiarowego boiska do
piłki nożnej w Zuzeli.

pasjonaci

Od 2000 r. związany z pracą na rzecz sportu. Jest inicjatorem i organizatorem wielu rozgrywek, spotkań i zawodów rangi szkolnej, gminnej i rejonowej. Przygotował uczniów do Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Raciborzu. Organizuje Gminny Turniej Orlika w piłce nożnej. Corocznie aplikuje o środki z gminnego funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi, które wykorzystuje do działań sportowych i zdrowotnych. Jest też założycielem
sekcji szachowej. Jego podopieczni z sukcesami biorą udział w rozgrywkach szachowych różnego szczebla, w tym
wojewódzkiego. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza LKS Tworków, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym oraz PCK w Raciborzu. Za swoje zaangażowanie otrzymał wyróżnienie w plebiscycie „Nowin Raciborskich” na najpopularniejszego Nauczyciela Roku, wyróżnienie w plebiscycie na najpopularniejszego trenera w powiecie raciborskim, od 15 lat otrzymuje coroczne wyróżnienia za sukcesy sportowe uczniów na Gali Wyróżnionych
Gminy Krzyżanowice.

pasjonaci

PIOTR JEZIORSKI
Instruktor, nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Krzyżanowice (liczba mieszkańców: 11 200, woj. śląskie)
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DANUTA I ANDRZEJ KAPTURSCY
Animatorzy sportu Gmina Swarzędz (liczba mieszkańców 40 499, woj. wielkopolskie)

Państwo Kapturscy to wyjątkowy i rzadki przykład sportowego, małżeńskiego teamu. Od 2006 r. pracują na rzecz
sportu w Gminie Swarzędz. Są osobami popularnymi w Swarzędzu i cieszącymi się społecznym szacunkiem. Zawodowo związani z Polski Związkiem Weteranów Lekkiej Atletyki i Klubem Sportowym Unia Swarzędz. Organizują
liczne imprezy sportowe, propagują sport wśród osób starszych. Obydwoje odnoszą duże sukcesy na zawodach
w Polsce i za granicą: Pani Danuta Kapturska zdobyła 11 złotych medali na Mistrzostwach Świata Masters (Węgry) oraz 51 tytułów Mistrza Polski Masters w lekkiej atletyce w kategorii rzuty. Andrzej Kapturski zdobył 1 złoty
medal i dwa srebrne na Mistrzostwach Świata Masters, trzy tytuły Mistrza Polski Masters w kategoriach rzutowych. Za swoje zaangażowanie otrzymali Złotą Odznakę Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu.

GRAŻYNA KAZUŚ
Wójt Gminy Słupca (liczba mieszkańców: 9 400, woj. wielkopolskie)

Od 2002 r., jako Wójt Gminy Słupca, a wcześniej radna gminy, działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży w Słupcy. Rozbudowała infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, powstała hala widowiskowo-sportowa, boisko wielofunkcyjne
w Drążnej, zmodernizowano boiska mieszczące się przy szkołach w PG w Kowalewie Opactwie, Młodojewie i Cieninie Kościelnym, powstały siłownie zewnętrzne w Kotuni i Gółkowie, a w innych wsiach wójt była inicjatorem utworzenia siłowni
zewnętrznych sfinansowanych z funduszy sołeckich. Obejmuje patronatem i jest też organizatorem licznym imprez sportowych: Mistrzostwa Gminy Słupca w indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, Mistrzostw Sołectw
Gminy Słupca w piłce nożnej. Jest współorganizatorką Memoriału Jarosława Nowickiego – pierwszego dyrektora gimnazjum w Kowalewie Opactwie. Wspiera uzdolnioną sportowo młodzież poprzez przyznawanie nagród finansowych.

pasjonaci

pasjonaci

STANISŁAW KĄKOL
Nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Luzino, (liczba mieszkańców: 13 000, woj. pomorskie)

Wychowawca kilku pokoleń lekkoatletów w gminie Luzino. Pomysłodawca i organizator licznych imprez sportowych, jak:
„Bieg po Zdrowie”, w którym corocznie brało udział 2000 osób, Biegów Jurka Tarnowskiego, Mistrzostw Gminy Luzino
w Lekkiej Atletyce (ok. 150 startujących). Dzięki pracy Stanisława Kąkola Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie zajmowała I miejsca we współzawodnictwie sportowym Szkół Powiatu Wejherowskiego oraz wysokie miejsca
w klasyfikacjach wojewódzkich i ogólnopolskich. Najlepszy trener Powiatu Wejherowskiego w latach 2007 i 2008. Laureat IX Plebiscytu Sportowego LZS woj. pomorskiego na 10 najpopularniejszych trenerów 2008 r. Został też nagrodzony przez Radę Wojewódzką Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku tytułem „Trener Roku” w 2009 r.

PRZEMYSŁAW KOELNER, Prezes Wrocławskiego Klubu Koszykówki

Od 2006 roku aktywnie zaangażowany w pracę społeczną. Z jego inicjatywy powstało stowarzyszenie WKK (Wrocławski Klub Koszykówki – inaczej Wrocław Kocha Koszykówkę). W bieżącym roku (2017) klub zdobył palmę pierwszeństwa w szkoleniu młodzieży w Polsce. WKK rozpoczął prace infrastrukturalne w postaci budowy najnowocześniejszego koszykarskiego kompleksu szkoleniowego w Europie – nowatorskiej i profesjonalnie wyposażonej hali
sportowej wraz z hotelem. Kompleks, oprócz hali ( 2 000 m2 parkietu) dysponuje małą salą wielofunkcyjną, kilkoma
salami konferencyjnymi, strefą rehabilitacji, odnową biologiczną i terenami zielonymi. WKK Sport Center – tak nazywa się obiekt – zostało w pełni oddane do użytku w 2017 r. i służy nie tylko jako miejsce szkolenia dzieci i młodzieży, ale także do organizacji profesjonalnych i amatorskich rozgrywek sportowych. Hala gościła sportowców
korfballa i unihokeja podczas The World Games 2017. Budowa obiektu przy ul. Czajczej 19 została w 100 proc.
sfinansowana ze środków własnych WKK bez pomocy jakichkolwiek środków publicznych czy kredytów bankowych.

ELIGIUSZ KOMAROWSKI
Starosta Pilski (liczba mieszkańców: 138 000, woj. wielkopolskie)

Funkcję Starosty Pilskiego pełni od marca 2016 r., ale mimo krótkiego stażu na stanowisku zrobił bardzo wiele dla rozwoju sportu w powiecie pilskim i w jego stolicy – gminie Piła. Na szczególną uwagę zasługują przeznaczone na sport
środki finansowe, które w 2017 r. wynoszą 610 tys. zł. Kwota przeznaczona na sport jest jedną z najwyższych przekazanych przez jakikolwiek powiat w województwie wielkopolskim. Największa część tych środków przeznaczona jest na
szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, judo, boksie, koszykówce, strzelectwie i piłce nożnej. Z inicjatywy starosty został zorganizowany w Pile Rodzinny Bieg po Zdrowie, który zgromadził kilkuset uczestników. Jest
też inicjatorem wielu inwestycji sportowych, w planach jest: kompleksowa rewitalizacja obiektu i utworzenie Powiatowego Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowego o wartości 4 mln zł, budowa hali sportowej o wartości 7 mln zł.

ŁUKASZ KOMONIEWSKI
Prezydent Miasta Będzina (liczba mieszkańców: 59 000, woj. śląskie)

Wieloletnia praca prezydenta przyczyniła się do powstania w Będzinie bogatej oferty sportowej. Miasto może pochwalić się nowoczesnym skateparkiem, lodowiskiem z wypożyczalnią sprzętu, pełnowymiarowym boiskiem do piłki
siatkowej plażowej, na którym rozgrywane są najważniejsze imprezy w Polsce, m.in. półfinały Mistrzostw Polski Kadetów. Dla amatorów powstał nowoczesny kompleks z pełnowymiarowym boiskiem trawiastym, treningowym.
Ogromnym atutem miasta jest sześć obiektów Strefy Aktywności Rodzinnej z placami zabaw, siłownią zewnętrzną,
parkiem linowym. Jest też pumptrack i wodny plac zabaw. Prezydent Łukasz Komoniewski dba, aby każdy chętny,
niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy upodobań mógł korzystać z propozycji oferowanych przez miasto. Będzin jest też organizatorem licznych imprez o charakterze ogólnopolskim – trzykrotnie ulicami miasta przejechała
elita kolarska podczas największego wyścigu kolarskiego w Polsce – Tour de Pologne, zawitali również siłacze świata
w zawodach Super Puchar Polski 2012 i Puchar Europy Strong Man 2013.

LESZEK KOPEĆ
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów (liczba mieszkańców: 26 000, woj. świętokrzyskie)

Od 2006 r. związany z samorządem. Od 2014 r. pełni funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. W kampanii wyborczej powiedział, że „priorytetem na poziomie Gminy powinien być rozwój klubów sportowych i stowarzyszeń związanych
ze sportem. Przyjęta strategia przyniosła rezultaty w postaci modernizacji stadionu miejskiego w Staszowie, modernizacji boiska treningowego do piłki nożnej i budowy siedmiu placów zabaw. W najbliższych planach jest rewitalizacja kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Golejowa, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych pn. Park Górników Siarkowych
oraz budowa siłowni zewnętrznych. Samorząd staszowski intensywnie angażuje się w programy skierowane do dzieci
i młodzieży, jak „Lekkoatletyka dla Każdego” i „Już pływam”. Utworzona została kolejna klasa sportowa piłki ręcznej oraz
podpisano porozumienie z klubem PGE Skra Bełchatów dotyczące szkolenia w Staszowie młodych siatkarzy. Burmistrz
Leszek Kopeć jest współorganizatorem imprezy „Europejski Zlot Kolarzy” w 2018 r., powołał miejską Radę Sportu oraz
organizuje coroczny Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Gminy Staszów.
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PIOTR KROK
Wójt Gminy Grybów (liczba mieszkańców: 22 500, woj. małopolskie)

Piotr Krok jest Wójtem Gminy Grybów od 1998 r. Od początku jest zaangażowany w rozwój infrastruktury sportowej w gminie. Pozyskiwał środki na realizację inwestycji zarówno z funduszy krajowych, jak i zagranicznych.
Wspierał budowę sali gimnastycznej w Wawrzce, hali widowiskowo-sportowej w Ptaszkowej, boisk przy szkołach
podstawowych w miejscowościach Krużla Wyżna i Wyskitna. Wybudował Gminne Centrum Lekkoatletyczne w Binczarowej. W 2016 r. zostało oddane do użytku Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, które będzie stanowić
bazę do rozwoju sportu wyczynowego w regionie małopolski oraz w skali kraju. W gminie powstało także kryte lodowisko. Trwają również zaawansowane prace projektowe budowy krytej pływalni w Białej Niżnej.

ZDZISŁAW KRUPA
Trener, Gmina Kościelec (liczba mieszkańców: 7 000, woj. wielkopolskie)

Od 40 lat pracuje na rzecz sportu. Od 7 lat jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia
Straszków. Cechuje go ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę trenerską oraz fachowe, indywidualne podejście do szkolnego zawodnika. Inicjator i organizator licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, które odbywają się
co roku, takich jak: Turniej Piłkarski dla dzieci Powiatu Kolskiego, Ligi Piłkarskiej na szczeblu okręgowym klasy B,
Gminnego Letniego Turnieju Piłki Nożnej w Straszkowie. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony srebrną i brązową odznaką za działalność w upowszechnianiu sportu.

SŁAWOMIR KURPIEWSKI
Trener, menadżer sportu, koordynator, członek zarządu Klubu Sportowego „Canarinhos”
Gmina Dopiewo (liczba mieszkańców: 24 000, woj. wielkopolskie)

W latach 1979–2010 zawodnik sportowy, a od 1997 r. trener i koordynator sportu. Od 2006 r. jest przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Radzie Gminy Dopiewo. Dba o rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Dopiewo, zaangażowany w budowę m.in. boiska sportowego Orlik 2012 oraz boiska
klubowego. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Klubu Sportowego Canarinhos Skórzewo. Obecnie zrzesza
ok. 300 zawodników w 14 grupach wiekowych: od 5-latków do seniorów. Posiada dwa boiska piłkarskie z nowoczesnym zapleczem sportowym. Za swoje zaangażowanie otrzymał Srebrną odznakę zasłużony dla OZPN Zielona Góra
1997 oraz Brązową odznakę zasłużonego dla Klubu Sportowego Warta Poznań 2006.

BOGDAN LEWANDOWSKI
Trener, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Nadarzyn”
Gmina Nadarzyn (liczba mieszkańców: 12 000, woj. mazowieckie)

Od 1971 r. związany ze sportem. Od kilku pokoleń jest trenerem piłkarzy w różnych grupach wiekowych. Jednym z jego
sukcesów jest budowa zespołu piłkarskiego w Nadarzynie i awans do A-klasy. Posiada certyfikat trenera łyżwiarstwa,
trenera piłki nożnej, sędziego międzynarodowego w łyżwiarstwie szybkim. Oddany pracy z młodzieżą. Do dziś czynnie
uczestniczy w życiu sportowym gminy Nadarzyn, jest II trenerem seniorów w sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn. Za swoje
zaangażowanie w pracę na rzecz sportu otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Medal za zasługi dla lokalnej społeczności.

pasjonaci

Od 2008 r. związany z pracą na rzecz sportu. Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki ręcznej oraz
lekkoatletyki. Od lat pracuje z młodzieżą w szkole i GKS-ie Żukowo. Prowadzi juniorów w bloku wytrzymałości lekkoatletycznej kadry narodowej B. Specjalizuje się w biegach, w których jako trener przyczynił się do uzyskania wielu medali przez swoich podopiecznych. Lata systematycznej pracy z młodzieżą w gminnym klubie doprowadziły żukowskich
lekkoatletów na podium na szczeblu krajowym i wojewódzkim, zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i grupowych. Zdobył Medal Marszałka Województwa Pomorskiego i Pomorskiej Federacji Sportu za sportowy sukces i godne
reprezentowanie województwa pomorskiego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, został też trenerem roku 2012,
2014 i 2015.

pasjonaci

KRZYSZTOF KRÓL
Trener, nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Żukowo (liczba mieszkańców: 35.000, woj. pomorskie
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MACIEJ LISICKI
Prezes UKS Spiders Krapkowice Powiat Krapkowice
(liczba mieszkańców w g. Krapkowice: 25 000, woj. opolskie)

Z piłką nożną związany jest od 1997 r. Na początku zdobywał doświadczenie jako zawodnik, później dzięki ciągłemu
doszkalaniu przekazywał swoją wiedzę jako trener. Dziś jako prezes i trener rozwija swoją młodą drużynę, która
odnosi coraz większe sukcesy, m.in. czołowe miejsce UKS Spiders Krapkowice w Turniejach Deichmann i „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Aktywnie współpracuje z drużynami z zagranicznych powiatów partnerskich. Jest organizatorem licznych obozów sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży z powiatu krapkowickiego.

WACŁAW LIGĘZA
Wójt Gminy Bobowa (liczba mieszkańców: 9 000, woj. małopolskie)

Od 2002 r. zarządza Gminą Bobowa. Od początku postawił na rozwój sportu, rozbudowując systematycznie bazę
sportową. Burmistrz pozyskał 2 mln zł z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na rozbudowę bazy
sportowej przy każdej szkole (koszt 3 mln zł). Był to ewenement na skalę nie tylko województwa małopolskiego.
Wybudował halę widowiskowo-sportową (koszt 5,5 mln zł), przeprowadził modernizację stadionu miejskiego w Bobowej. Aktualnie w trakcie realizacji jest budowa sześciu siłowni zewnętrznych przy każdej szkole na terenie gminy.
W każdej miejscowości powstały place zabaw. W najbliższych latach planuje budowę kompleksu rekreacyjno-turystycznego na 6 ha gruntu pozyskanego nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Za swoje
zaangażowanie otrzymał tytuł „Osobowość roku 2016” za rozbudowę bazy sportowej w gminie Bobowa, trzecie
miejsce w kategorii najlepszy samorząd i włodarz w rankingach „Perły Samorządu” 2014 i 2015 oraz wyróżnienie
w konkursie „Lider lokalnej społeczności” magazynu Forbes i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

pasjonaci

pasjonaci

TOMASZ MATUSZEWSKI
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, trener
Miasto Sanok (liczba mieszkańców: 38 400, woj. podkarpackie)

Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Wcześniej trener w Fundacji Promocji Sportu
Ekoball, był też w składzie sztabu trenerskiego piłki nożnej Kadry Województwa Podkarpackiego. Od marca 2016 r. realizuje kurs wyrównawczy trenera piłki nożnej UEFA. Za swoje zaangażowanie na rzecz sportu został wyróżniony w 2011 r.
przez Starostę Leskiego. W 2015 r. otrzymał nagrodę Burmistrza Sanoka za wysokie wyniki sportowe i zasługi dla sportu.
Stworzył dokumentację projektową pod planowane i realizowane inwestycje sportowe oraz rekreacyjne na terenie Miasta
Sanoka, która została pozytywnie oceniona przez MSiT oraz RPO w Rzeszowie. W projekcie była m.in. Budowa Centrum
Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku, której szacunkowa wartość wynosi 38 445 000 zł, a termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na rok 2018. W projekcie był też program modernizacji infrastruktury lekkoatletycznej
z MSiT o wartości 5 000 000 zł, który jest obecnie realizowany i zostanie zakończony w sierpniu 2018 r.

ZBIGNIEW MIĄZEK
Trener, Prezes Krakowskiego Klubu Kajakowego
Miasto Kraków (liczba mieszkańców: 754 056, woj. małopolskie)

Od 1994 r. założyciel, członek oraz trener Krakowskiego Klubu Kajakowego (wcześniejsza nazwa UKS Góra-Witkowice) –
operator Centrum Przygotowań Olimpijskich Kolna, trener Reprezentacji Polski w Kajakarstwie Slalomowym w latach 2001–
–2005. Jest jednym z największych promotorów polskiego kajakarstwa górskiego – to dzięki jego staraniom w Krakowie powstał tor do uprawiania tej dyscypliny. Organizator międzynarodowych imprez sportowych, w tym Mistrzostw Europy Seniorów, Mistrzostw Europy Juniorów i U23, Mistrzostw Świata Juniorów i U23, Pucharu Świata, Olimpiady Młodzieży. Starania, jakie wkłada w pozyskiwanie środków finansowych na rozwój infrastruktury sportowej, zaowocowały świetnym przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna. Jest również inicjatorem utworzenia
Centrum Aktywności Seniora w OSiR Kolna. Nadal jest trenerem zawodników w Krakowskim Klubie Kajakowym, gdzie pod
jego okiem trenują zawodnicy, w tym Olimpijczycy z Londynu i Rio – Natalia Paciorek, Piotr Szczepański, Marcin Pochwała.

HENRYK MIOTK
Dyrektor cyklu Kaszuby Biegają, największej całorocznej imprezy biegowej Polski Północnej
Gmina Żukowo (liczba mieszkańców: ponad 35 000, woj. pomorskie)

Od 35 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu terenu województwa pomorskiego, w szczególności Gminy
Żukowo. Dzięki jego inicjatywie powstały liczne boiska sportowe na terenie gminy Żukowo. Pomysłodawca i realizator
wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: cykl Kaszuby Biegają, cykl Małe Kaszuby Biegają, Pomorski Festiwal Sportu,
Festiwal Biegów Polski Północnej, turnieje piłki nożnej dla dzieci Regioliga, Gala KB, Żukowska Liga Futsalu. Wdrożył program upowszechniania Judo na terenie gminy Żukowo. Zainicjował także powstanie kilku organizacji sportowych, tj.
Gminny Klub Sportowy Żukowo, Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Za swoją pracę otrzymał dziesiątki nagród
i wyróżnień od władz samorządowych, stowarzyszeń i związków sportowych. Posiada tytuł Mistrz Zarządzania Sportem.

KRZYSZTOF NOWACKI
Sekretarz Gmina Oborniki (liczba mieszkańców: 31 500, woj. wielkopolskie)

Od lat związany jest z obornickim sportem jako działacz, trener, zawodnik oraz organizator. Zaangażowany w większość
imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Oborniki. Miał duży wkład w przygotowanie projektu uchwały o sporcie. Jest współpomysłodawcą budowy boiska „Biały Orlik”, street workout-u oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.
W mediach lokalnych i społecznościowych promuje sport oraz zdrowy styl życia. Jest animatorem i propagatorem nietypowych sportów, jak kettlebell, crossfit i trening funkcjonalny. Sam od wielu lat czynnie uprawia sport, biorąc udział
w wielu imprezach biegowych na terenie całego kraju – z maratonami włącznie. W 2014 r. ukończył szereg kursów trenerskich uprawniających go do prowadzenia zajęć sportowych zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą

JAROSŁAW OKOCZUK
Zastępca Burmistrza, Miasto Trzebinia (liczba mieszkańców: 19 000, woj. małopolskie)

Od 2015 r., odkąd pełni funkcję zastępcy Burmistrza Trzebini, postawił na rozwój gminnego sportu. W budżecie
gminy na 2016 r. wydatki na kulturę fizyczną wzrosły aż o 23 proc., z 2,1 mln zł do 2,6 mln zł. Jest inicjatorem
budowy sali gimnastycznej w Myślachowicach. W planach jest też modernizacja boisk do piłki nożnej w Trzebini.
Dzięki zaangażowaniu Jarosława Okoczuka powstało 13 siłowni plenerowych na terenie całej gminy, odnowiony został niebieski szlak rowerowy na trasie z Trzebini do Filipowic oraz z Płok do Lgoty. Dokonano również zmian uchwały
Rady Miasta Trzebini w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
dla zawodników, trenerów oraz działaczy za wyniki we współzawodnictwie sportowym.
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JÓZEF PAWLUSIAK
Radny Gminy Wilkowice, pracownik GOSiR w Wilkowicach
Gmina Wilkowice (liczba mieszkańców: 12 300, woj. śląskie)

Od lat 70. związany z pracą na rzecz sportu. Jako Mistrz Polski oraz olimpijczyk w skokach narciarskich potrafił
płynnie przejść od sportu wyczynowego do aktywnego życia na rzecz społeczeństwa. Odnalazł się doskonale w roli inicjatora nowych działań, nie tylko na płaszczyźnie sportowej, czego dowodem jest pełnienie funkcji radnego gminy Wilkowice przez sześć kadencji, obecnie jest wiceprzewodniczącym rady gminy. Aktywnie integruje byłych i aktualnych sportowców z terenu Podbeskidzia, zrzeszonych z jego inicjatywy w Stowarzyszeniu Beskidzka Rada Olimpijska, w której jest
członkiem zarządu. Komandor zawodów Biegi Narciarskie Otwarte Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg, Biegi
Przełajowe Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg na Magurce Wilkowickiej oraz rowerowego MTB „Uphill”.

KS. EDWARD PLEŃ SDB
Krajowy Duszpasterz Sportowców, mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 r.

Od 2002 r. pełni funkcję Burmistrza Drzewicy. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój gminy. Powstała bogata oferta
sportowa dla mieszkańców – o czym świadczy mnogość imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców gminy – i realizowanych inwestycji sportowych. Chlubą gminy jest jedyny w nizinnej Polsce tor do uprawiania kajakarstwa górskiego. Powstała też ścieżka pieszo-rowerowa z placem zabaw i pomostem pływającym, usytuowana wzdłuż linii brzegowej drzewickiego zalewu. Korzystając ze środków zewnętrznych, zmodernizowany został stadion Miejsko-Gminny KS Drzewica,
stadion oraz budynek KS Radzice Duże, wybudowano kompleks boisk „Orlik”, boisko piłkarskie, siłownie zewnętrzne i place
zabaw. Profesjonalną bazę sportową posiadają gminne placówki oświatowe. Burmistrz jest też inicjatorem przystąpienia gminy do programów ministerialnych „Umiem pływać”, „Multisport” i „Juniorsport”. Burmistrz od 2015 r. sam intensywnie trenuje bieganie uliczne i górskie, czym daje dobry przykład mieszkańcom.

RADOSŁAW SAŁATA
Wójt Gminy Borki (liczba mieszkańców: 6 500, woj. lubelskie)

Wójt Radosław Sałata to z zamiłowania sportowiec, żołnierz zawodowy rezerwy w stopniu majora, reaktywator harcerstwa
na terenie gminy Borki – drużynowy 17. Drużyny Harcerskiej „eR eF” im. płk. Zdzisława Krasnodębskiego. Bierze czynny udział
w zawodach. Współtworzył „Aktywne Borki”. Do sukcesów na rzecz sportu należy zaliczyć pozyskiwanie środków finansowych
na budowę nowej i remont starej infrastruktury sportowej. Przeprowadził m.in. modernizację boiska gminnego w Starej Wsi,
budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie całej gminy Borki oraz budowę boiska do siatki plażowej, a także brał
aktywny udział w budowie ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu radzyńskiego.

JAROSŁAW SCHUMACHER
Trener, wiceprezes Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Borowiak”
Gmina Czersk (liczba mieszkańców: 20 500, woj. pomorskie)

Od blisko 50 lat związany jest z Miejskim Klubem Sportowym „Borowiak”. Dzięki pracy klubu corocznie kilkaset osób
korzysta z systematycznych zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych, z możliwością udziału w różnorodnych formach
zawodów czy rywalizacji. Aktywnie wspiera klub, pozyskując sponsorów i partnerów. Organizator licznych imprez
sportowych, jak: biegi uliczne w Czersku, bieg dookoła Jeziora Ostrowite, Środowe Biegi Rodzinne, rozgrywki Dzikich Drużyn w piłce nożnej. Od dwóch kadencji jest Radnym Powiatu Chojnickiego, w którym przewodniczy Komisji
Kultury, Sportu i Promocji. Za swoje zaangażowanie na rzecz promocji sportu został wyróżniony przez Burmistrza
Czerska nagrodą „Młyńskiego Koła” za 2016 r., przyznawaną na podstawie wniosków mieszkańców.

WITOLD SIWIEC
Instruktor, animator sportu
Gmina Nadarzyn (liczba mieszkańców: 12 000, woj. mazowieckie)

Od 1978 r. związany z pracą na rzecz sportu. Prezes LKS „Orzeł” w Nadarzynie. Organizator i inicjator wielu imprez sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim typu „Piłkarska Kadra Czeka”. Aktywnie pozyskuje
środki finansowe na organizację imprez sportowych. Prowadzi zajęcia podczas wakacji w ramach lata w mieście
i podczas zimowych ferii. Za swoją pracę otrzymał I miejsce w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki za najciekawszą inicjatywę upowszechniania sportu w środowisku wiejski. Został też wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz LZS” oraz Brązową Odznaka za zasługi dla sportu przez Ministra Sportu i Turystyki.

pasjonaci

JANUSZ RESZELEWSKI
Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica (liczba mieszkańców: 4 000, woj. łódzkie)

pasjonaci

Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do którego został zgłoszony przez członków olimpijskich i zwyczajnych. Towarzyszył naszym sportowcom m.in. w Atenach, Turynie, Pekinie, Vancuover i Rio. Wiceprezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej SALONS RP. Przyjaciel i opiekun polskich sportowców, którym służy wsparciem duchowym.
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MICHAŁ SZKUDLAREK
Koordynator Sekcji Biegacza przy Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu
Gmina Śmigiel (liczba mieszkańców: 17 800, woj. wielkopolskie)

Od 1977 r. związany z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Śmiglu. Sędzia klasy państwowej podnoszenia ciężarów oraz
koordynator sekcji biegacza przy OKFiR w Śmiglu, która zrzesza utytułowanych biegaczy. Sam ukończył 49 maratonów i wiele półmaratonów. Zasłużony działacz dla województwa wielkopolskiego i dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Pan Michał Szkudlarek obecnie ma 84 lata i nadal promuje zdrowy oraz aktywny tryb życia, wielokrotnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, motywując młodzież do działania. Ponadto włącza się w organizację biegów na terenie gminy Śmigiel. Często sam bierze w nich udział, inspirując słabszych uczestników na trasie.

TOMASZ ŚMIETANKA
Burmistrz Gminy Kozienice (liczba mieszkańców: 30 300, woj. mazowieckie)

Doktor nauk ekonomicznych SGH w Warszawie. Od 1998 r. Burmistrz Kozienic. Od początku wspiera projekty mające na celu
rozbudowę infrastruktury sportowej w gminie. Sprawował bezpośredni nadzór podczas realizacji inwestycji
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, m.in. budowę Krytej Pływalni „Delfin”, modernizację stadionu przystosowanego do wymogów UEFA i IAAF (2005), utworzenie Centrum Odnowy Biologicznej i Klubu Fitness (2009), remont i unowocześnienie wielofunkcyjnej Hali Sportowej (2013) i modernizację ORiT z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (2013). Stara się
zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, czego wyrazem jest stały wzrost środków budżetowych
na szkolenia sportowe, organizację imprez sportowych oraz stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników

pasjonaci
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GRZEGORZ UTRACKI
Wójt Gminy Krzyżanowice (liczba mieszkańców: 11 500, woj. śląskie)

Podczas blisko 7-letniej kadencji bardzo duży nacisk kładzie na upowszechnianie zdrowego i sportowego trybu życia wśród mieszkańców. Aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na budowę infrastruktury sportowej. Wybudował
ośrodek sportowo-rekreacyjny na boisku LKS, dwie przystanie kajakowe na rzece Odra, przebudował nawierzchnię
ścieżki rowerowej i boiska sportowego, powstały siłownie zewnętrzne, skatepark. W planach ma kolejne inwestycje, m.in. budowę hali sportowej, budowę pola golfowego, przebudowę basenu. Dzięki inicjatywie wójta organizowane są imprezy sportowe: rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turniej piłki nożnej, zawody sportowe
w pływaniu i wiele innych. Jest też współorganizatorem sportowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych typu
Szkolna Paraolimpiada i Gminny Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych.

JAROSŁAW WADELSKI
Nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Stare Miasto (liczba mieszkańców: 10 400, woj. wielkopolskie)

Od 27 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener karate oraz działacz na rzecz sportu. Koordynator na
Wielkopolskę z ramienia Polskiej Federacji Dalekowschodniej Sztuk i Sportów Walki. Posiadacz 6 dan w karate, jednego
z wyższych stopni mistrzowskich w Polsce. Przewodniczący Gminnej Rady Sportu w Starym Mieście. Ściśle współpracuje z Konińską Chorągwią ZHP przy organizacji letnich zuchowo-harcerskich imprez sportowych. Aktywnie włącza się
w organizację Gminnego Dnia Sportu oraz spartakiad powiatowych. Jest organizatorem Mikołajkowego Pucharu Polski
w Karate dla dzieci i młodzieży, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. Jako trener związany z UKS Powa Stare Miasto
i UKS Sato Kazimierz Biskupi. Jednym z jego sukcesów jest zdobycie tytułu Mistrza Polski w karate i kickboxingu.

RADOSŁAW WERNER
Kierownik Wydziału Sportu
Gmina Miasto Świdnica (liczba mieszkańców: 6 500, woj. dolnośląskie)

W latach 1999–2015 aktywnie działał w Świdnickim Klubie Piłki Ręcznej „Świdnica”. Inicjator rozbudowy lokalnej bazy
sportowej. Jako kierownik wydziału sportu pozyskał łącznie 3,5 mln zł na modernizację świdnickiego lodowiska oraz przebudowę kompleksu lekkoatletycznego stadionu miejskiego w Świdnicy. Inicjator i koordynator wielu imprez sportowych:
Pikników Rowerowych „Świdnica na rowery” w 2016 i 2017 r., Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, RST Półmaratonu Świdnickiego, Biegu Kobiet, Biegu Noworocznego. Nadzorował też przygotowania do Igrzysk The World Games
2017, był pomysłodawcą i organizatorem ustanowienia rekordu Polski w jeździe 24-godzinnej na rowerze stacjonarnym
oraz bieżni mechanicznej w 2016 i 2017. Za swoje zaangażowanie otrzymał Złotą Odznakę Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Honorową Odznakę Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej i Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.

MARIAN ZEMBURA
Nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Niedźwiedź (liczba mieszkańców: 6 700, woj. małopolskie)

Posiada 49-letni staż pracy w Zespole SP i GP w Porębie Wielkiej. Jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Bierze czynny udział w programach realizowanych przez gminę,
m.in. „Już pływam”, „Mały mistrz”. W latach 1976–1984 pracował jako trener narciarstwa klasycznego w klubie
sportowym „Maraton Mszana Dolna”. Zawodnicy tego klubu wielokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski w narciarstwie klasycznym. Jednym z wychowanków klubu była m.in. Justyna Kowalczyk. Współpracuje od wielu lat z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Został odznaczony Złotą i Srebrną odznaką GOPR, a także Honorową
odznaką za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego. Otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Honorową Odznakę za Zasługi w Sporcie Szkolnym.

JANUSZ ZIĘTKIEWICZ
Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji
Gmina Czaplinek (liczba mieszkańców: 12 000, woj. zachodniopomorskie)

Wieloletni zawodnik, trener, współzałożyciel i pierwszy prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pomerania” w Czaplinku, prezes Klubu Lech Czaplinek 2002–2007. Prowadził zespoły m.in. III Ligi, a także był organizatorem wielu imprez sportowych na
terenie gminy Czaplinek i powiatu, takich jak: Puchar Pomorza Nordic Walking, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
Otwarte Regaty dla Dzieci, Coroczny Turniej „O Najbardziej Usportowione Sołectwo” czy Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół
i Gimnazjada w Regatach Żeglarskich. Za swoją działalność społeczną na rzecz sportu otrzymał wyróżnienia z rąk włodarzy
Czaplinka, Złocieńca, Połczyna-Zdroju i klubów: Lech Czaplinek, Pogoń Połczyn Zdrój i IRAS Czaplinek.
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DARIUSZ ZWOLIŃSKI
Trener, animator sportu, nauczyciel wychowania fizycznego
Gmina Nadarzyn (liczba mieszkańców: 12 000, woj. mazowieckie)

Od 1989 r. pracuje na rzecz sportu. Związany z Gminnym Ośrodkiem Sportu w Nadarzynie. Jest założycielem
i pierwszym trenerem sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn oraz piłki siatkowej, która wychowała wielu mistrzów Polski
i Europy. W latach 2003–2011 był trenerem Kadry Wojewódzkiej juniorów młodszych w tenisie stołowym, w latach 1994–
2012 pełnił funkcję społecznego koordynatora sportu szkolnego na terenie gminy Nadarzyn. Jest organizatorem licznych zawodów sportowych, m.in. Gminnej Spartakiady Sportowej Szkół, wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych i ogólnopolskich w
tenisie stołowym, Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt Nadarzyn CUP. Jest organizatorem ponad 50 obozów
sportowych w Polsce i za granicą. Współwychowawca ponad 20-osobowej grupy zawodniczej, która w latach 1995–2007
zdobyła ponad 75 medali Mistrzostw Polski, 8 medali Mistrzostw Europy oraz 2 medale Mistrzostw Świata Juniorek.

JAN ŻUKOWSKI
Wójt Gminy Żórawina (liczba mieszkańców: 10 200, woj. dolnośląskie)

Od ponad 10 lat bierze czynny udział w promowaniu sportu w gminie Żórawina poprzez budowę infrastruktury sportowej – boiska lekkoatletycznego, gminnej hali sportowej, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. W planach na
najbliższe lata ma budowę dwóch obiektów lekkoatletycznych. Organizuje bezpłatne zajęcia karate i judo w szkole
podstawowej i gimnazjum. Organizuje i sponsoruje liczne imprezy sportowe, m.in. eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Judo, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Judo czy Świąteczny turniej judo w hali sportowej. W 2016 r. podpisał umowę o współpracy z WKS Śląsk Wrocław, w ramach której będzie funkcjonować Filia
WKS Śląsk Wrocław, której głównym celem będzie szkolenie dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych.
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Od 1999 r. związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Od 18 lat prowadzi zajęcia z młodzieżą
w Małkińskim Klubie Biegacza TEAM. W ciągu każdego roku organizuje dziesięć imprez biegowych dla wszystkich kategorii wiekowych. Współpracuje z zawodnikami dorosłymi zrzeszonymi w MKB TEAM. Kilka razy był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji Polska Biega, za co otrzymał podziękowanie od Roberta Korzeniowskiego. Od trzech lat organizuje Bieg Żołnierzy Wyklętych, czyli Bieg Tropem Wilczym. Nie zapomina o najmłodszych – organizuje biegi przełajowe dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej. Sam jest czynnym sportowcem. Na swoim koncie
ma przebiegniętych 60 maratonów i 80 półmaratonów w kraju i za granicą oraz mnóstwo biegów krótszych.
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ANDRZEJ ŻACH
Instruktor, Gmina Małkinia Górna (liczba mieszkańców: 12 000, woj. mazowieckie)

