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Wyróżnienia
PASJONAT SPORTOWEJ
POLSKI 2013

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 poprzez swoje działania jest wzorem
i autorytetem dla mieszkańców, uczniów, sportowców.

Mieczysław Andrzejczuk, Instruktor Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko,
Gmina Dobroszyce

Od ponad 30 lat niestrudzenie organizuje sportowe życie gminy. Zachęca do uprawiania sportu dzieci i młodzież,
a także starszych mieszkańców, organizując szereg imprez sportowych, w których dba zarówno o dobrą zabawę, jak
i o odpowiedni poziom sportowy. Za swoją działalność na rzecz sportu został wyróżniony Brązową Odznaką Działacza
przez Ludowe Zespoły Sportowe. Jego podopieczni osiągają znaczące sukcesy sportowe. W tym roku zdobyli 16. miejsce (z blisko 100 drużyn w swojej kategorii) w XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2013 – największej w Polsce imprezie sportu masowego, odbywającej się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Andrzej Bajko, Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Gmina Strzelce Krajeńskie

Od 35 lat związany z zarządem Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, w którym od 1983 r. pełni funkcję prezesa. Dwukrotnie otrzymał Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP oraz tytuł Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice. Wychowankowie Pana Zbigniewa Baneta są wybitnymi sportowcami. Wśród nich należy wymienić Łukasza Kruczka, obecnie
trenera kadry narodowej w skokach narciarskich, oraz Agnieszkę i Beatę Szymańczak, mistrzynie Polski w sprincie drużynowym. Dzięki staraniom Prezesa w 2010 r. wybudowano skocznie HS19 oraz HS31.

Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Długoletni zawodnik Krośnieńskiego Klubu Sportowego „KARPATY”. Od 50 lat zawiązany z działalnością na rzecz
sportu. Obecnie, jako Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, jest zaangażowany w popularyzację sportu i idei olimpijskich. Miasto dwudziestokrotnie gościło uczestników Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Jest też inicjatorem organizowanych w Krośnie konferencji popularno-naukowych „Forum Sportu”, w których
udział biorą mistrzowie olimpijscy i znane postacie z życia sportu. Założył również Stowarzyszenie Rozwoju Sportu
Krośnieńskiego, które finansowo wspiera kluby i organizacje sportowe.

Mirosław Berliński, Kierownik obiektu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

Od 16 lat związany ze sportem. Jest bez reszty zaangażowany w swoją pracę, której poświęca również czas wolny.
W efekcie imprezy pod jego kierownictwem budzą podziw i uznanie u wielu trenerów, prezesów klubów i stowarzyszeń
sportowych. Zorganizowane w ostatnim czasie 89. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce, w dużej mierze
dzięki zaangażowaniu Pana Mirosława Berlińskiego, zakończyły się sukcesem organizacyjnym i sportowym. Jego zaangażowanie dotyczy również sportu szkolnego. Aktywnie włącza się w organizowane cyklicznie „lekkoatletyczne
czwartki”.

Piotr Borowy, Animator sportu, Gmina Miejska Zgorzelec

Związany z Uczniowskim Klubem Sportowym „Basket”, w ramach którego od 1998 r. pomaga małym sportowcom
w realizacji swoich marzeń. Jest inicjatorem rozgrywek streetballa. Kilka miesięcy przed imprezą jeździ po Polsce
w celu pozyskania sponsorów. W ostatniej edycji jednym z nich był Marcin Gortat. W tym roku udział w rozgrywkach
wzięło 800 osób – to imponujący wynik dla 32 tys. miasta Zgorzelec. Streetball urósł do rangi jednej z największych
koszykarskich imprez masowych w Polsce. Kolejną inicjatywą Pana Piotra jest turniej Mini Euro (zainspirowany przez
Euro 2012), w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu zgorzeleckiego oraz Görlitz.

Roman Buława, Instruktor, Gmina Sępólno Krajeńskie

Od 50 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Od 1980 r. trener reprezentacji gminy w Igrzyskach Olimpijskich
Sportowców Wiejskich oraz trener wielu medalistów mistrzostw wojewódzkich. Był aktywnym zawodnikiem tenisa stołowego w drużynie A Klasy w latach 1963-1970. Od roku 1964 do chwili obecnej jest instruktorem w kategoriach
skrzatów, młodzików i kadetów. Codziennie aktywnie uczestniczy w treningach z najmłodszymi adeptami tenisa stołowego. Jest też inicjatorem wielu turniejów tenisa stołowego organizowanych z okazji świąt państwowych oraz uroczystości gminnych.
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Zbigniew Banet, Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Klimczok-Bystra”, Gmina Wilkowice

pasjonaci

Od 29 lat aktywny działacz sportowy. W 1998 r. założył Stowarzyszenie „Ratajada – młodzież przeciw uzależnieniom”
w Strzelcach Krajeńskich, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom i narkomani. Został wyróżniony tytułem „Mistrz Sportu, Mistrz Życia”, nadanym przez Komitet Krajowy ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego 2005 pod przewodnictwem Roberta Korzeniowskiego. Za działalność prospołeczną otrzymał również brązowy medal za zasługi dla sportu „Zasłużony dla Strzelec Krajeńskich” oraz Lubuski Laur Oświaty.

Marek Dadej, Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miasto i Gmina Brzesko

Od przeszło 31 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Obecnie prężnie rozwija Ośrodek Sportu i Rekreacji, który
co roku przynosi dochody większe niż zakładane. Z inicjatywy Pana Marka Dadeja zostały powołane nowe sekcje: pływacka, kręglarska, koszykówki, organizowane są ferie zimowe i letnie oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Aktywizuje środowiska lokalne poprzez współorganizację pikników rodzinnych, akcji charytatywnych i zawodów sportoworekreacyjnych. Jest też organizatorem takich imprez, jak Zawody Pływackie z okazji Dnia Flagi RP, Brzesko Street
Game – Turniej Koszykówki Ulicznej czy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Brzeska.

Sławomir Gembiak, Nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Krobia
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Znany i ceniony pedagog, uczący od 23 lat wychowania fizycznego, oraz aktywny działacz na rzecz sportu w gminie
Krobia. Jest pomysłodawcą zajęć pozalekcyjnych „Liga Międzyklasowa”, które mają za zadanie zaktywizować i skonsolidować wokół sportu i zdrowego współzawodnictwa całe klasy, a także rodziny uczniów. Założyciel trzech drużyn piłki
nożnej chłopców oraz organizator wycieczek, obozów piłkarskich i zabaw okolicznościowych w celu pozyskania wsparcia finansowego dla drużyn. Jest też organizatorem wielu imprez sportowych – ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”,
„Sportowej Gminy Krobia” oraz cyklu zawodów sportowych w ramach „Sportowego Roku Szkolnego”.

Jacek Guzy, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

Od 1992 r. działacz na rzecz sportu i prawdziwy sportowiec. Reprezentant Polski w hokeju na trawie, założyciel klubu
hokeja na trawie. Podczas swojej pracy trenerskiej sięgał po medale Mistrzostw Polski. Odegrał dużą rolę w procesie powstania w mieście dwóch kompleksów sportowych, „Siemion” i „Michał”. Otrzymał złotą odznakę „Za Zasługi
dla Sportu” od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Odznakę Honorową Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Jako
Prezydent jest inicjatorem rozwoju sportu w mieście i zmiany wizerunku z „miasta węgla i stali” na „miasto sportu
i rekreacji”.

Dariusz Hawełka, Nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Żary

Przez ostatnie 26 lat nauczyciel wychowania fizycznego i propagator sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców gminy Żary. Jest inicjatorem i organizatorem szeregu zajęć pozalekcyjnych oraz turniejów międzyszkolnych. Dzięki jego zaangażowaniu wszystkie szkoły z gminy biorą udział we współzawodnictwie sportowym, m.in. w turniejach tenisa stołowego, w corocznym finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych i w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce. Pan Dariusz Hawełka ma też swój wkład w infrastrukturę sportową gminy – aktywnie współpracował z urzędem gminy przy budowie 4 boisk wielofunkcyjnych.

Joanna Hejnowicz, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miasto Puszczykowo

Od wielu lat swoimi działaniami wpływa na rozwój sportu w Puszczykowie. Poza swoją pracą angażuje się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z piłki siatkowej w Puszczykowskim Towarzystwie Szkolnym oraz MKS Puszczykowo,
którego jest założycielem. Wiele działań wykonuje w formie wolontariatu, organizuje obozy sportowe, wyjazdy na mecze reprezentacji Polski w siatkówce. Jest inicjatorką nowych imprez sportowych, m.in. Spartakiady Przedszkolaka.
Współpracuje też z gminą Mosina w zakresie aktywizacji osób starszych, prowadząc zajęcia nordic walking.

Wiesław Henryk Hirsz, Trener, menadżer i animator sportu, Gmina Kartuzy

Od 1995 r. zaangażowany w rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży na ternie gminy Kartuzy. Zawodowo związany
z Gminnym Klubem Sportowym „Cartusia”, obecnie trener w sekcji kolarskiej, w której odnosi szereg sukcesów.
W 2012 r. jego wychowankowie zdobyli 10 medali w Mistrzostwach Polski. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniony
w plebiscycie Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na 10 najlepszych trenerów województwa pomorskiego oraz przez Burmistrza Kartuz za wkład pracy w rozwój i propagowanie sportu na terenie gminy.

Anna Jabłońska, Nauczyciel wychowania fizycznego, Miasto i Gmina Kleczew

Działa na kilku płaszczyznach, jako nauczyciel wychowania fizycznego, inspektor ds. sportu i rekreacji, prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego oraz przewodnicząca Gminnej Rady Sportu. Jest inicjatorką i organizatorką życia
sportowego w gminie Kleczew. Organizuje imprezy o zasięgu gminnym, ale też ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. W ostatnim czasie pozyskała środki finansowe na zorganizowanie obozu sportowego pod hasłem „wakacje
z piłką”, z którego skorzystało 80 małych sportowców.

Władysław Jankowski, Prezes Ludowego Klubu Sportowego SKRA Drobin,
Miasto i Gmina Drobin

Od 45 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Jest też członkiem Rady Mazowieckiej LZS w Warszawie i Przewodniczącym Rady Powiatu LZS w Płocku. Za swoją pracę został oddznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Drobin”, Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej i Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Drużyna LKS Skra Drobin pod prezesurą Pana Władysława Jankowskiego zdobyła w 2009 r. brązowy,
a w 2010 r. srebrny medal Mistrzostw Polski LZS.

Ryszard Kałaczyński, Biegacz, maratończyk, ciężarowiec,
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Od ponad 20 lat zaangażowany w propagowanie poprzez sport polskości w Wilnie i na całej Litwie. To pod jego przewodnictwem Polski Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia Wilno” awansował do piłkarskiej I ligi litewskiej, co jest
olbrzymim sukcesem działającego od 1990 r. amatorskiego klubu. Już od kilku lat prowadzone są rozgrywki w ligach
siatkarskich dziewcząt i chłopców. Planowane jest rozpoczęcie podobnych rozgrywek koszykarskich. Dzięki aktywności Pana Stefana Kimsy w 2009 r. w Wileńskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II ruszyła piłkarska szkółka dla
najmłodszych, w której trenuje kilkudziesięciu młodych adeptów futbolu.

Maciej Kląskała, Prezes Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki,
Miasto i Gmina Wronki

Za jego prezesury klub osiągnął wiele sukcesów ogólnopolskich, m.in. zdobył tytuły Mistrza Polski w kategoriach młodzieżowych i seniorskich oraz sukcesy międzynarodowe. Jest współorganizatorem największego ogólnopolskiego turnieju kręglarskiego Amica Cup we Wronkach, który co roku gromadzi na starcie blisko 200 kręglarzy z całej Polski.
Jego starania o pozyskanie środków finansowych na remont kręgielni są przykładem dobrej współpracy stowarzyszenia, samorządu i spółki akcyjnej. Na modernizację obiektu nakłady ponosiła zarówno gmina Wronki, jak i spółka Amica.
Za swoją działalność został wyróżniony Brązową Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu”.

Piotr Kos, Trener, menadżer i animator sportu, Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

Od 35 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Wniósł ogromny wkład w życie sportowe regionu. Od pięciu lat prowadzi Uczniowski Klub Sportowy, liczący dziś ponad 50 osób, mogących poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. Jego podopieczni zajęli 7. miejsce w konkursie Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich w kategorii do 500
mieszkańców. Pan Piotr Kos został wyróżniony za prowadzenie UKS-u i propagowanie zdrowego trybu życia przez Burmistrza Morynia.

Jacek Kosierb, Inspektor ds. Sportu, Starostwo Powiatowe w Świdniku

Na rzecz rozwoju sportu w Świdniku działa od 1991 r. Jest pomysłodawcą i organizatorem rozgrywek Powiatowej
Amatorskiej Ligi w halowej piłce nożnej pięcioosobowej. Do dnia dzisiejszego zorganizował 14 edycji tej imprezy, która
co roku gromadzi ok. 1000 piłkarzy amatorów. Od 2010 r. organizuje też Amatorską Ligę Szóstek w piłce nożnej na
Orliku. Od 2003 r. jest zawodnikiem i kierownikiem drużyny Starostwa Powiatowego, która w ciągu 10 sezonów zdobyła aż siedem tytułów mistrzowskich Amatorskiej Ligi Powiatowej w piłce nożnej jedenastoosobowej.

Małgorzata Kowalska, Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Lotos” Jabłonna,
Gmina Jabłonna

Od ponad 20 lat działa na rzecz propagowania sportu w gminie Jabłonna. Z jej inicjatywy odbywają się grand prix gminy
w koszykówce, siatkówce i szachach. Organizowane są zawody pływackie, turnieje tenisa stołowego i piłki nożnej. Pod
prezesurą Małgorzaty Kowalskiej klub „Lotos” został trzykrotnie nagrodzony tytułem „Najlepszy Klub na Mazowszu”,
a zawodnicy klubu regularnie zdobywają tytuły Mistrzów Świata, Europy i Polski oraz wyróżnienia dla najlepszych sportowców powiatu legionowskiego, są również regularnie powoływani do kadry Polski seniorów i juniorów Taekwondo.
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Stefan Kimso, Prezes Klubu Piłkarskiego KS „POLONIA” Wilno
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Od 20 lat działacz oraz prawdziwy sportowiec – maratończyk i ciężarowiec. Współorganizuje sekcję biegów długodystansowych w TKKF Wodnik w Więcborku. Swoją sportową postawą zyskuje uznanie zarówno w całym kraju, jak i za
granicą, promując jednocześnie powiat sępoleński oraz województwo kujawsko-pomorskie. Odznacza się silną wolą,
wytrwałością i determinacją w dążeniu do zamierzonego celu, czego dowodem jest jego ostatni wyczyn – I Indywidualny Bieg przez Polskę z Zakopanego do Sopotu w ciągu 7 dni.

Grzegorz Krukowski, Kierownik obiektu, Gmina Nowe Warpno

Kierownik Kompleksu Sportowego „Orlik 2012” i instruktor ze specjalizacją piłka nożna. Organizator i inicjator nowych
imprez sportowych. Opiekun pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży zarówno w aspekcie sportowym, jak i wychowawczym. W pełni zaangażowany w propagowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia. Współorganizator i opiekun obozów sportowych, zajęć zimowych i wakacyjnych w ramach lata w mieście.

Alicja Kruth, Nauczyciel wychowania fizycznego, menadżer i animator sportu,
Gmina Rzeczenica

Od 20 lat bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Pełni wiele
funkcji społecznych, jest prezesem UKS „Talent”, prezesem Stowarzyszenia „Kobiety w Działaniu” oraz członkiem zarządu GKS „Drzewiarz”. Inicjatorka wielu akcji i przedsięwzięć sportowych, m.in. Powiatowych Olimpiad dla dzieci
z klas I-III, Europejskiego Tygodnia Sportu i Tygodni Profilaktycznych. Została wyróżniona brązowym medalem „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego” przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku oraz czterokrotnie nagrodą
Wójta Gminy Rzeczenica „Za sukcesy w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz duże zaangażowanie i popularyzowanie sportu i rekreacji w szkole i środowisku lokalnym”.
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Janusza Krzyżanowska, Nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Strumień

Na swoim koncie ma 28 lat pracy jako nauczycielka wychowania fizycznego oraz Gminny Koordynator Sportu i Promocji Zdrowia Gminy Strumień. Dzięki zaangażowaniu Pani Krzyżanowskiej utworzono klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym. Jest organizatorką wielu zawodów, obozów sportowych i zajęć o charakterze sportowym, takich jak „Zagospodaruj młodzieży czas wolny”, „Bezpieczne wakacje”, „Postaw serce na nogi”. Została wyróżniona tytułem „Mistrz
Sportu, Mistrz Życia”, nadanym przez Komitet Krajowy ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego 2005 pod przewodnictwem Roberta Korzeniowskiego, a w tym
roku otrzymała Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego „Za działalność na rzecz rozwoju oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Alfred Mikłaszewicz, Kierownik Wydziału Sportu, Miasto Wałcz

Od 40 lat aktywnie związany z wałeckim sportem. Swoim zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju bazy sportowej
w mieście: powstały 2 hale sportowo-widowiskowe, 2 Orliki i Euroboisko. Był założycielem wielu sekcji sportowych. Na
swoim koncie ma organizację imprez sportowych najwyższej rangi, takich jak: Puchar Nadziei Olimpijskich w kajakarstwie, Mistrzostwa Polski w akrobatyce sportowej, biegach przełajowych i boksie oraz wiele spartakiad młodzieży.
W swojej pracy czynnie wspiera 6 klubów sportowych na terenie miasta oraz Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Był
również inicjatorem zbudowania w Wałczu Alei Gwiazd Sportu, upamiętniającej największe sławy polskiego sportu,
które trenowały w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Wałczu.

Lech Mikołajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury i Sportu „PEGAZ” w Drobinie,
Miasto i Gmina Drobin

Od 23 lat działacz sportowy. W 2005 r. był jednym z inicjatorów powołania do życia Stowarzyszenia Kultury i Sportu
„PEGAZ” w Drobinie, w którym nieprzerwanie pełni funkcję wiceprezesa. Jest założycielem 30 osobowej drużyny oldbojów w Pegazie, uprawiającej systematycznie piłkę nożną, oraz inicjatorem organizowanej już VII edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego i wymiany międzynarodowej młodych sportowców. Od 1985 r.
aktywnie działał w LKS Skra Drobin, będąc nie tylko jego zawodnikiem, lecz także wiceprezesem. Był również członkiem Społecznego Komitetu Budowy Stadionu w Drobinie.

Krzysztof Murawski, Wójt Gminy Wolanów

Pełniąc funkcję wójta gminy Wolanów, realizuje swój program wyborczy, kładąc duży nacisk na sport i edukację sportową. Swoim zaangażowaniem doprowadził do wybudowania hali sportowej w Wolanowie o wartości 6 mln zł (największa inwestycja ostatnich lat). Jest inicjatorem corocznego turnieju siatkarskiego o Puchar Wójta Gminy, w którym
udział bierze ponad 10 zespołów.
W tym roku również z inicjatywy wójta uruchamiana jest sekcja siatkarska w ramach GKS Wolanów, jako profesjonalny
zespół siatkarski. Jest też pomysłodawcą imprez sportowych – od dwóch lat organizowany jest „Trzeźwościowy Rajd
Rowerowy” oraz ogólnopolska akcja „Polska Biega”.

Stanisław Nahajowski, Prezes Podkarpackiego Związku Narciarskiego,
Miasto Ustrzyki Dolne

Od 1962 r. związany ze sportem. W swojej działalności ogrom wysiłku poświęcił organizacji szkoleń i rozwojowi narciarstwa na Podkarpaciu. Również jako trener narciarstwa biegowego odnosił szereg sukcesów. Do dziś aktywnie
uprawia sport i jest wzorem dla młodzieży. W swojej karierze sportowej był zwycięzcą Pucharu Polski w biegach narciarskich i uczestnikiem masowych biegów narciarskich w Europie (m.in. Szwecji, Norwegii, Estonii, Finlandii), na których zajmował miejsca w I dziesiątce w kategorii wiekowej. Był współorganizatorem większości ogólnopolskich imprez
narciarskich w regionie.

Mariusz Niedziółka, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gmina Węgorzewo

Menadżer sportu i trener piłki nożnej. Jednocześnie inicjator i organizator wielu imprez sportowych. Dzięki jego staraniom znacznie poprawił się w gminie wizerunek i poziom świadczonych usług z zakres wynajmu obiektów sportowych
oraz zwiększyły możliwości organizacji różnego rodzaju form aktywnego spędzenia czasu wolnego. Nieustannie zabiega o rozwój sportu i rekreacji w Węgorzewie zgodnie z propagowanym przez siebie hasłem „W zdrowej gminie
zdrowy lud”. Za swoje działania został wyróżniony Brązową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Aleksander Niwiński, Trener, nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Strawczyn

Od 2010 r. pełni funkcję wójta gminy Świeszyno. W pracy kieruje się hasłem „Razem dla gminy” i jednocześnie swoją
postawą promuje zdrowy styl życia – posiada Złotą Odznakę Sprawności Fizycznej oraz Odznakę Skoczka Spadochronowego. Jest inicjatorem i prowadzącym eliminacje do Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i wspólnych rozgrywek sportowych dzieci i osób dorosłych. Wybudował 14
placów zabaw dla dzieci i kompleks „Moje Boisko Orlik 2012”. Współpracuje i wspiera kluby sportowe, z którymi wspólnie udało się wypracować plan strategiczny rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Świeszyno.

Dariusz Pańczak, Nauczyciel, instruktor piłki nożnej, Miasto i Gmina Buk

Od ponad 20 lat pracuje na rzecz sportu, ponadprzeciętnie angażuje się w rozwój piłki ręcznej w Buku. Jest kontynuatorem długiej tradycji „szczypiorniaka” w gminie. Podopieczni z drużyny trenera Pańczaka osiągają wybitne sukcesy.
Dwie zawodniczki zostały powołane do kadry Polski juniorek młodszych na zgrupowanie do Szczyrku. Ciężka praca trenera znajduje uznanie w oczach lokalnej społeczności, a przede wszystkim w oczach rodziców, którzy integrują się wokół klubu UKS Bukowia. Dzięki temu możliwa jest wzajemna motywacja do stałego rozwoju oraz pozyskiwanie środków
finansowych. Za swoje zaangażowanie i pracę otrzymał Nagrodę Sportową Burmistrza Miasta i Gminy Buk za wysokie osiągnięcia na rzecz sportu młodzieżowego.

Stefan Jerzy Pielech, Menadżer i animator sportu, Miasto Leszno

Zawodowo związany z Międzynarodowym Klubem Sportowym „Tęcza” w Lesznie, którego wcześniej przez 20 lat był
prezesem. Obecnie też członek zarządu Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Inicjator i organizator licznych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Leszna. W czasie prezesury w klubie „Tęcza” organizował mecze międzynarodowej reprezentacji Polski w koszykówce. Swoim zaangażowaniem popularyzował koszykówkę w kraju
i za granicą. Został wyróżniony brązowym medalem „Zasłużony dla Sportu” oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin

Od 2006 r. jako wójt gminy Lubin aktywnie wspiera rozwój sportu i infrastruktury sportowej. Systematycznie poszerzana
jest oferta zajęć sportowych skierowana do wszystkich mieszkańców oraz organizowanych jest szereg imprez sportowych, takich jak: Dolnośląskie Turnieje Łucznicze i Strzeleckie, Powiatowo-Gminne Turnieje Samorządów, czy Gminne Sportowe Spotkanie Pokoleń. Jednym z licznych wyróżnień Pani Ireny Rogowskiej jest Złota Odznaka przyznana przez Ludowe
Zespoły Sportowe za długoletnią działalność i osobisty wkład we wszechstronny dorobek sportowy gminy Lubin.

Waldemar Jan Salach, Animator sportu i nauczyciel wychowania fizycznego,
Gmina Miedzna

Na rzecz sportu pracuje od 1980 roku. Organizator licznych imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i środowiska lokalnego, np. corocznych ulicznych biegów niepodległości. Założyciel oraz wieloletni prezes Klubu Sportowego
„Miedzanka” i jeden z inicjatorów budowy na terenie gminy hali sportowej oraz kompleksu boisk Orlik 2012. Opiekun
drużyny trampkarzy, która na swoim koncie ma duże sukcesy na poziomie województwa i kraju – byli m.in. członkami
reprezentacji młodzieżowej Polski. Za swoją pracę Pan Salach został wyróżniony Srebrną Odznaką OZPN Siedlce i Nagrodą Kuratora Oświaty.
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Ryszard Osiowy, Wójt Gminy Świeszyno
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Od 1984 r. nauczyciel wychowania fizycznego. Sportem interesuje się od najmłodszych lat i swoją pasję przekazuje
uczniom. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej i lekkoatletyki. Jego uczniowie kilkakrotnie zajęli czołowe miejsca
w kraju w biegach przełajowych i w lekkoatletyce. Od 2011 r. w ramach działalności charytatywnej związany jest ze
Stowarzyszeniem Sportowym OLIMP w Strawczynie. Dzięki jego zaangażowaniu podopieczni stowarzyszenia odnoszą
sukcesy na zawodach o znaczeniu wojewódzkim i krajowym – tylko w tym roku wywalczyli srebrny medal na zawodach
krajowych w Łodzi i złoto na wojewódzkich zawodach w Końskich. Dzięki Panu Aleksandrowi Niwińskiemu młodzież ze
Strawczyna znalazła sposób na zdrowie i efektywne spędzanie wolnego czasu.

Zdzisław Schneider, Trener SKS Unia Swarzędz, Miasto i Gmina Swarzędz

W swoim dorobku ma ponad 50 lat pracy trenerskiej na rzecz SKS Unia Swarzędz. Przez ten czas wychował wielu
wspaniałych zawodników, wśród których byli Ludwik Pluta, Jan Pluta i Józef Wanat. Zorganizował wiele imprez sportowych i pozaszkolnych zajęć sportowych. Pan Zdzisław Schneider to także wybitny sportowiec: był dziewięciokrotnie Mistrzem Polski w zapasach oraz zajął III miejsce w Pucharze Świata w Istambule w 1957 roku. Dziś kontynuuje
swoją życiową pasję. Dzięki jego doskonałej współpracy ze środowiskiem szkolnym udało się pozyskać w ostatnich latach 50 nowych, młodych zapaśników.

Sławomir Senkowski, Prezes Leśniańskiego Towarzystwa Sportowego,
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
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Na co dzień listonosz, ale poza obowiązkami zawodowymi swój wolny czas poświęca pracy społecznej na rzecz sportu
w gminie Leśna. Dzięki staraniom Pana Sękowskiego i dobrym kontaktom ze sponsorami podopieczni klubu mogą pozwolić sobie na liczny udział w turniejach i obozach sportowych oraz na zakup profesjonalnego sprzętu i strojów piłkarskich. Aktywizuje różne środowiska, wspólnie z rodzicami i mieszkańcami udało się wyremontować część pawilonu
sportowego na potrzeby organizacji.

Andrzej Skrzypczak, Prezes Klubu Kolarstwa Górskiego MTB „Wieża Anna Szczawno-Zdrój”,
Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Od 2002 r. jest prezesem Klubu Kolarstwa Górskiego MTB „Wieża Anna Szczawno-Zdrój” i opiekunem Toru na Słonecznej Polanie. Dwukrotnie został odznaczony przez Polski Związek Kolarski odznaczeniem „Zasłużony dla kolarstwa
Polskiego”. Jest inicjatorem i propagatorem wielu imprez w four crossie (ekstremalnej odmianie kolarstwa górskiego)
rangi Mistrzostw Europy, Pucharu Świata czy Mistrzostw Polski oraz corocznej imprezy pn. „Festina Night Race
o Puchar Burmistrza”. Dodatkowym atutem Pana Skrzypczaka są umiejętności pozyskiwania sponsorów, którzy pomagają w organizacji zawodów.

Paweł Stefaniak, Prezes Klubu Sportowego „Złoty Potok”, Gmina Janów

Ze sportem związany od 7 lat. W 2007 roku był inicjatorem i założycielem Klubu Sportowego „Złoty Potok”, którego
dziś jest prezesem i trenerem. Pod jego kierownictwem klub odniósł liczne sukcesy, w 2012 r. po raz pierwszy wystartował w rozgrywkach o mistrzostwo B-klasy. Pan Paweł Stefaniak jest również radnym gminy i przewodniczącym
Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki. Był też m.in. inicjatorem utworzenia Jurajskiego Klubu Seniora
i Młodzieżowej Rady Gminy oraz pomysłodawcą budowy obiektu sportowego „Orlik 2012” w Złotym Potoku.

Tomasz Szczechowicz, Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
Miasto i Gmina Zbąszyń

Wciela w życie ideę „wielki sport w małym mieście”. Corocznie organizuje ponad 100 imprez o różnym charakterze dla
wszystkich amatorów czynnego wypoczynku. Jego zaangażowanie wpłynęło na pojawienie się i rozwój nowych dyscyplin: unihokeja i siatkówki plażowej. Dzięki nim miasto jest dziś rozpoznawane na arenie krajowej i międzynarodowej. Za
swoją działalność otrzymał brązową odznakę „Za zasługi dla sportu” przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Srebrny Medal Polskiego Związku Unihokeja za zasługi dla rozwoju tej dyscypliny.

Artur Szymczyk, Prezes Klubu Sportowego Skra Częstochowa

Prezes Klubu Sportowego Skra Częstochowa i główny inicjator jego odbudowy. Historia klubu sięga 1926 r., jednak na
kilka lat klub zniknął z mapy Częstochowy. Dzięki działaniom Pana Artura Szymczaka powstał nowoczesny obiekt sportowy, który stanowi bazę szkoleniową dla ponad 250 chłopców, obecnie trenujących w klubie. W tym roku Pan Artur
Szymczak otrzymał tytuł Lokalnego Patrioty, a w 2011 został najlepszym działaczem i animatorem w mieście Częstochowa. Jest również założycielem amatorskiej drużyny piłki nożnej, która w 2013 r. otrzymała Puchar Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Antoni Tomczyk, Prezes Ludowego Klubu Sportowego w Koluszkach, Miasto Koluszki

od 38 lat pracuje na rzecz sportu. Pełni też funkcję radnego Rady Miejskiej oraz członka Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży. Prowadzi sekcję strzelecką, sportów obronnych i lekkiej atletyki. Jego podopieczni
zdobywają wiele medali w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata w biegach dystansowych, przełajowych, górskich i półmaratonach, m.in.: w Chinach, Bostonie, Atenach, Francji i na Majorce.

Krzysztof Trawicki, Wójt Gminy Zblewo

Wieloletni działacz sportowy, miłośnik sportów zespołowych. Otrzymał wyróżnienie „Zasłużony dla Sportu” przyznawane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Brał udział w pracach Komisji Sejmowej ds. Sportu. Był jednym z wnioskodawców
ustawy o dopłatach totalizatora sportowego do obiektów sportowych. Dzięki inicjatywie Pana Krzysztofa Trawickiego nastąpił znaczny rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy: rozbudowano bazę sportową, został ustalony harmonogram
licznych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz scenariusz korzystania z obiektów sportowych. Dzieci, młodzież i dorośli mogą
na terenie gminy uprawiać kick boxing, aerobic, koszykówkę, nordic walking i szereg innych dyscyplin sportowych.

Andrzej Walczak, Animator i nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Jutrosin

Od 30 lat aktywny działacz sportowy. W ostatnich latach założył i prowadził Tenisowy Klub Sportowy RETURN, w którym dzieci i młodzież szkolna do dzisiaj szlifują swoje umiejętności w tenisie ziemnym. Był inicjatorem budowy boiska
do uprawiania tego sportu. Od chwili powstania boiska „Orlik 2012” jest czynnym animatorem sportu. Propaguje sport
wśród młodych ludzi, ale także „wciąga” w imprezy sportowe osoby w dojrzałym wieku, organizując mecze piłki nożnej
(w okresie od maja do listopada 9 zespołów Ligii Jutrosińskiej rozgrywa łącznie 72 mecze).

Sławomir Wiśniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Od wielu lat działacz na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie. Już jako przewodniczący Rady Miejskiej założył Społeczny Komitet Budowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pod jego przewodnictwem rozpoczęto budowę
stadionu wielofunkcyjnego. Będąc burmistrzem, pozyskiwał środki i doprowadził do budowy i oddania nowoczesnej hali
wielofunkcyjnej z trybunami na 210 miejsc, kompleksu sportowego „Orlik 2012” i placów zabaw. Nie szczędzi środków
na rozwój sportu w szkołach, w których w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych ok. 300 dziewcząt i chłopców
trenuje i wyjeżdża na zawody, odnosząc sportowe sukcesy.

Adam Wróbel, Trener, Prezes Gminnego Klubu Sportowego „Nowiny”,
Gmina Sitkówka‑Nowiny

Od 2000 r. prezes Gminnego Klubu Sportowego „Nowiny”. Znawca i popularyzator sportu, a w szczególności piłki nożnej, wśród dzieci i młodzieży. Współorganizator meczów państwowych na stadionie w Nowinach: Polska – San Marino
(młodzieżówka) oraz Polska – Rumunia (juniorzy). W pełni zaangażowany w szkolenie młodych zawodników. Jego wychowanek został reprezentantem kraju grup młodzieżowych i rozegrał z drużyną Polski ok. 20 meczów. Za swoją pracę
otrzymał Srebrną i Brązową Odznakę od Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Wiesław Zaporowski, Trener, menadżer sportu, nauczyciel wychowania fizycznego,
Miasto i Gmina Swarzędz

Od 42 lat zaangażowany w działalność sportową. Działacz sportowy w Klubie Sportowym „Unia” Swarzędz i trener lekkoatletyki oraz piłki nożnej. Wyszkolił setki lekkoatletów, zdobywców medali w mistrzostwach Polski, a także piłkarzy,
spośród których wielu kontynuuje karierę sportową, grając w pierwszoligowych klubach polskich i europejskich. Zorganizował 30 obozów treningowych, jako trener brał udział w ok. 50 obozach i zgrupowaniach treningowych. Za działalność
prospołeczną został wielokrotnie wyróżniony – otrzymał Złotą Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej, Brązową Odznakę
Wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki oraz honorową odznakę „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Marcin Zmitrowicz, Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu,
Miasto i Gmina Kozienice

Od ponad 20 lat aktywnie związany ze sportem. Były trener drugoligowego klubu siatkarskiego. Silnie zaangażowany
w działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży. Zwolennik zdrowego stylu życia, propagujący aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Zasługą kandydata jest wdrażanie nowoczesnych dziedzin sportowych. Pozyskuje aktywnie
środki finansowe na modernizację i rozbudowę obiektów Kozienickiego Centrum. Organizuje szereg imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, jak Puchar Polski w Piłce Siatkowej, czy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza.
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Od wielu lat zaangażowany w pracę społeczną na rzecz sportu w gminie Kleczew. W tym roku został wyróżniony Brązową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego w sporcie”.
Jako menadżer klubu korzysta nie tylko z dotacji samorządowych, lecz także pozyskuje środki od licznych sponsorów
– firm lokalnych, jak również z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tej współpracy realizowany jest projekt „I Ty możesz zostać reprezentantem Polski, czyli od zabawy do sportu”.
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Michał Wasik, Prezes Klubu Sportowego „Sokół” w Kleczewie, Miasto i Gmina Kleczew

