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do budownictwa
sportowego
9 października
poznaliśmy laureatów
jubileuszowej 15. edycji
konkursu „Budowniczy
Polskiego Sportu” oraz
6. edycji konkursu
„Sportowa Gmina”.
Niezwykli ludzie,
instytucje, samorządy,
firmy i oczywiście
obiekty, którym
przyznano wyróżnienia,
są dowodem, że
w budowaniu
sportowego oblicza
Polski osiągnięto
w ostatnim czasie
bardzo dużo. Co więcej,
panuje dobry klimat
do dalszego rozwoju.
Zapoczątkowany w 1999
roku konkurs „Budowniczy
Polskiego Sportu” to jedyne
tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju, w ramach które-

Jubileuszowa gala zgromadziła
w siedzibie PKOL-u ponad 300 gości.

go dzięki kompleksowej analizie osiągnięć infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
w poszczególnych regionach, gminach i powiatach,
można dostrzec sukcesy
konkretnych osób, instytucji, samorządów i firm.
Członkowie komisji weryfikacyjnej w swoich ocenach
biorą pod uwagę opinie
współpracujących z nimi
niezależnych
instytucji
i ośrodków badawczych, ale
głównie werdykt opierają
o nominacje marszałków

województw, którzy jednocześnie pełnią honorowy patronat nad konkursem. Patronat nad Budowniczym
Polskiego Sportu sprawuje
ponadto wiele innych znaczących instytucji, wśród
nich m.in. Polski Komitet
Olimpijski, Polski Związek
Piłki Nożnej, Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Warto dodać, że konkurs odbywa się w ramach realizowanego przez Klub Sportowa Polska programu Budujemy Sportową Polskę.

Marek Wrzal, Prezes Berndorf
Baderbau – laureat złotej
statuetki Budowniczy
Polskiego Sportu.

W tym roku finał jubileuszowej edycji konkursu,
zorganizowany w siedzibie

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU SPRAWUJĄ MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW:

dolnośląskiego

kujawsko-pomorskiego

lubelskiego

lubuskiego

łódzkiego

małopolskiego

mazowieckiego

opolskiego

podkarpackiego

pomorskiego

śląskiego

świętokrzyskiego

warmińsko-mazurskiego

wielkopolskiego

zachodniopomorskiego

Gospodarzami uroczystości
byli przedstawiciele zarządu
Klubu Sportowa Polska:
Marek Zdziebłowski i Rafał
Pierzyński.

15. finał konkursu Budowniczy Polskiego Sportu
przypadł na moment szczególny. Kończy się bowiem
kadencja samorządów, które wybudowały najwięcej
obiektów i zaangażowały
najwięcej środków w historii budownictwa sportowego w Polsce. Najaktywniejszym z nich w ciągu ostatniego roku wręczono podczas uroczystości wyróżnienia „Inwestor na Medal”. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie nominacji marszałków województw. Klub Sportowa
Polska wskazał ponadto firmy, które odniosły szczególne osiągnięcia w zakresie racjonalnego projektowania i rzetelnego wykonawstwa, wdrażające nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne,
służące rozwojowi budownictwa sportowego w Polsce. W gronie laureatów

„Złoto” również dla firmy Sopro
Polska i jej wieloletniego
Dyrektora Generalnego
Aleksandra Barszcza.

Dyrektor Grzegorz Wojciul
z firmy Anchem, nagrodzonej
brązową statuetką
Budowniczy Polskiego Sportu.

Departamentu Infrastruktury Sportowej, podzieliła się
z gośćmi optymistycznymi

„Firmy na Medal” znalazło
się w tym roku 7 przedsiębiorstw: Lafarge, WM In-

AMBASADORZY SPORTOWEJ POLSKI

MArek WrzAl
Prezes zarządu
Berndorf Baderbau,
laureat złotej statuetki
Budowniczy Polskiego sportu
Do dzisiaj mamy zrealizowanych ponad 180
inwestycji, co daje ponad 500 zamontowanych
niecek basenowych, a oceniając powierzchnią
lustra wody – ponad 50 tys. m2, wyłożonych
stalą nierdzewną.
AleksAndrA PlucińskA
dyrektor departamentu
infrastruktury w Ministerstwie
sportu i Turystyki
W tej chwili realizujemy ponad 500 umów, a drugie
500 zostało zawartych w tym roku. A przecież
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej to tylko jedno
ze źródeł finansowania.
PioTr oleWiński
Wiceprezes novol,
laureat brązowej statuetki
Budowniczy Polskiego sportu
Jesteśmy partnerem w doborze odpowiedniego
rodzaju nawierzchni do wymagań, które stawiają
samorządy, a tak naprawdę użytkownicy.

Uświetnieniem Gali była obecność sław polskiego
sportu, m.in. medalisty olimpijskiego Jacka Wszoły.

PARTNERZY SPORTOWEJ POLSKI
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Ponadprzeciętnie
aktywni

AleksAnder BArszcz
dyrektor zarządzający sopro
Polska, laureat złotej statuetki
Budowniczy Polskiego sportu
Za kilka dni będziemy obchodzić 20. rocznicę
istnienia firmy, dlatego złota statuetka stanowi
niejako potwierdzenie, że naszą tradycją jest jakość.
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danymi m.in. o zwiększonej do blisko 620 mln zł ilości środków, jakimi będzie
dysponował Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
w przyszłym roku.

Builder

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zgromadził ponad 300 gości. Wśród nich
znalazło się wiele znaczących osób. Tradycyjnie
swoją obecnością finał konkursu uświetnili znakomici
polscy sportowcy, olimpijczycy. Ich reprezentantami
byli tym razem: Andrzej
Supron – wybitny polski
zapaśnik; Marian Woronin
– przez 26 lat najszybszy
biały biegacz na dystansie
100 m oraz Jacek Wszoła –
specjalista w skoku wzwyż.
Nie zabrakło również
przedstawicielstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Reprezentująca resort Aleksandra Plucińska, Dyrektor

BIZNES
Roman Skibiński, Prezes spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa
i Jarosław Szczupak Wiceprezes Zarządu ALSTAL odebrali wyróżnienie
„Sportowy Obiekt Roku” za Halę Sportowo-Widowiskową w Toruniu.
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ternational, Baspol, GHP
Poland, NDI, Aluprof, oraz
Perbo-Projekt – jedyna
w tym gronie pracownia
projektowa, autorzy Kraków Areny.
Dla kilku inwestorów
oraz firm sukcesy inwesty-

cyjne w budowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej osiągnięte w ciągu
ostatniego roku były kolejnymi z rzędu. To doświadczeni uczestnicy rynku inwestycyjnego, którzy potrafili utrzymać wysoką linię

Tomasz Grela
Prezes zarządu aluprof,
laureat „Firmy na medal”
Indywidualne podejście
do rozwiązań systemowych przeznaczonych
do zastosowania w obiektach sportowych
zaowocowało udziałem firmy Aluprof w realizacjach
wielu kluczowych projektów w Polsce.
marcin KulPa
szef zespołu projektowego
Perbo-Projekt
– twórców Kraków areny,
laureata „Firmy na medal”
W Krakowie dopiero co gościliśmy mistrzostwa
w siatkówce, za rok czekają nas rozgrywki w piłce
ręcznej. Świadczy to, że obiekty dodają statusu
polskiemu sportowi, a ponadto generują imprezy.

Zdjęcia arch. Adam Rotter

andrzej suPron
wybitny polski zapaśnik,
multimedalista
Jestem oburzony, kiedy sport
jest spychany na margines, bo przecież to, że
możemy dzisiaj chodzić, oddychać, ruszać się,
zawdzięczamy kulturze fizycznej.
marian Woronin
srebrny medalista olimpijski,
sprinter, Prezes Polskiej
Fundacji lekkiej atletyki
W 1974 roku w Polsce
mieliśmy jeden stadion z odpowiednią
nawierzchnią. Dzisiaj organizuję imprezy
w ponad 95 ośrodkach – w większości są już
w nich boiska tartanowe.

Wyróżnienie „Firma na Medal” przyznane
firmie Lafarge odebrała Magdalena Kicińska,
Dyrektor Komunikacji.

„Firmą na Medal” uznany został również ALUPROF
– producent nowoczesnych rozwiązań aluminiowych.
Na zdjęciu Tomasz Grela, Prezes Zarządu.

rozwojową, zasługując tym samym
na statuetkę i zaszczytny tytuł „Budowniczy Polskiego
Sportu”. Wśród rozdanych statuetek
Krzysztof Kowal, Dyrektor ZIS
jury konkursu przyw Krakowie uhonorowany tytułem
znało w tym roku
Lider Sportowej Polski.
dwie złote. Ich laureatami zostały firmy Sopro Polska
i Berndorf Baderbau, które przez lata potrafiły wykazać się ogromną
konsekwencją
w dostarczaniu specjalistycznych, wysokiej jakości rozwiązań do obiektów wodnych.
Obok najbardziej
zaangażowanych podmioTę kategorię zdominowały
tów, po raz kolejny wyłow tym roku hale widowiniono najciekawsze efekty
skowo-sportowe, wśród
realizacyjne, przyznając za
nich jedną z najbardziej
szczególne walory konspektakularnych jest Krastrukcyjne, funkcjonalne,
ków Arena, która gościła
użytkowe 8 wyróżnień
siatkarzy podczas ostat„Sportowy Obiekt Roku”.
nich Mistrzostw Świata.
Ponadto już po raz drugi
Uroczysta Gala w siedziKlub Sportowa Polska pobie PKOL-u była dobrą
stanowił podkreślić archiokazją, by po raz 6. podtektoniczną wartość infrakreślić osiągnięcia gmin,
struktury sportowo-rekrektóre umiejętnie łączą buacyjnej, najlepsze pod tym
dowę nowoczesnych
względem realizacje wyobiektów sportowych
różniając tytułem „Sportoz promocją sportu i rekrewa Architektura Regionu”.
acji w regionie. Wyróżnia-

REKLAMA
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Generalne wykonawstwo docenione
– „Firmę na Medal” odebrał
Dariusz Skowroński, wiceprezes NDI.

listopad 2014

Tytuł „Inwestor na Medal” trafił m.in.
do Grupy PSB. Wyróżnienie odebrała
Sylwia Dudek, Pełnomocnik Zarządu.
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Piotr Olewiński, Wiceprezes Zarządu z brązową
statuetką Budowniczy Polskiego Sportu na
20-lecie działalności dla firmy Novol.

jącym się w ubiegłym roku jednostkom samorządowym Klub
Sportowa Polska
przyznał tytuł
„Sportowa Gmina”. Ponadto po
raz pierwszy organizatorzy konkursu postanowili wyłonić „Liderów Sportowej
Polski”. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano włodarzy
miast, wykazujących się wieloletnim, konsekwentnym zaangażowaniem
w budowę Sport o w e j Po l s k i .
Obok „wielkich”
zasług, uwagi jury nie uszedł bynajmniej wysiłek
ludzi, bez których codziennej
aktywności trudno byłoby wypeł-

Tematów do rozmów nie
brakowało. Dostarcza ich
wciąż żywo rozwijająca się
infrastruktura sportowa
i rekreacyjna.

nić powstałe obiekty treścią. Tytułem „Pasjonat
Sportowej Polski” uhonorowano trenerów, animatorów, nauczycieli, menedżerów.
Lista wszystkich laureatów konkursów „Budowniczy Polskiego Sportu”
oraz „Sportowa Gmina” została opublikowana na
stronie internetowej Klubu
Sportowa Polska oraz
w serwisie ebuilder.pl. n

