
Wyróżnienia
PASJONAT SPORTOWEJ 
POLSKI 2014

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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Andrzej Błaszczyk, animator sportu, nauczyciel Wf
Gmina Wartkowice
Ze sportem związany jest od 1989 r. Propaguje zdrowy tryb życia poprzez uczestnictwo w wielu imprezach biegowych 
i „wciąga” w bieganie coraz większą liczbę osób z terenu Gminy Wartkowice (Bieg Zwycięstwa, Bieg na Rzecz Ziemi). 
Jest organizatorem wielu imprez sportowych: turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej, festynów rodzinnych, spartakiad 
dla przedszkolaków i imprez w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej. Pozyskuje środki finansowe na zakup 
sprzętu sportowego. Jego podopieczni osiągają wysokie miejsca na zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu 
i województwa. Współpracował również z samorządem lokalnym w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej przy bu-
dowie hali sportowej i kompleksu boisk „Orlik 2012”. 

Anna Bolechowska, instruktor, menadżer sportu, animator
Gmina Strzelce Opolskie
Jako instruktor koszykówki czynnie włącza się w proces szkolenia młodych adeptów tej dyscypliny sportu. Społecznie 
prowadzi księgowość klubu sportowego MKS Strzelce Opolskie i Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji Lokalnej. Z dużą skutecznością aplikuje o dotacje celowe i środki zewnętrzne na działalność obydwu stowarzyszeń. 
Inicjuje, organizuje i czynnie uczestniczy w imprezach sportowych i rekreacyjnych, takich jak: Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki „Wspólna Europa”, Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców czy Strzelecki Turniej Badmintona 
Amatorów. Dzięki Pani Annie Bolechowskiej każda impreza ma odpowiednią oprawę i jest przygotowana perfekcyjnie. 

Andrzej Bycka, Starosta Słubicki
Starostwo Powiatowe w Słubicach
Od 12 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Był reprezentantem Polski w kolarstwie przełajowym i górskim, 
zdobył liczne miejsca na podium. Był też wychowawcą medalistów Mistrzostw Polski, uczestników Mistrzostw Europy 
i Świata. Aktywnie zaangażowany w organizację imprez Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym kobie i mężczyzn, 
organizowanych na terenie powiatu słubickiego. Swoją aktywnością fizyczną zachęca do uprawiania zdrowego stylu ży-
cia. Dzięki zaangażowaniu Pana Starosty corocznie w budżecie Powiatu Słubickiego przewidziane są środki finansowe 
dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Za swoją pracę został wyróżniony złotą odznaką Zasłużony dla 
Kolarstwa Polskiego, srebrnym medalem zasłużony dla PZM i złotą odznaką zasłużony dla OSP. 

Jacek Cierniewski, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie
Miasto i Gmina Krotoszyn
Funkcję Dyrektora CSiR pełni nieprzerwanie od 2000 roku. (pierwotnie Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wod-
nik”) stawiając od samego początku na rozwój bazy sportowej. Dzięki stosowaniu metody ciągłego monitorowania potrzeb 
rynku, przy tym wprowadzając zmiany i poszerzając ofertę usług CSiR potrafi utrzymać stałych klientów i skutecznie zdo-
bywać nowych. Pan Jacek Cierniewski jest inicjatorem krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację 
imprez sportowych, zawodów i turniejów, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez Gminy Krotoszyn. 

Janusz Czubek, trener
Gmina Zblewo
Na rzecz sportu pracuje już od 1990 r. Jest wiceprezesem Gminnego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Zblewie. 
Dzięki inicjatywie Pana Janusza Czubka w latach 90. zostało zbudowane boisko piłkarskie w Borzechowie (gmina 
Zblewo) i powstała drużyna LZS „Sławek” Brzechowo, a w ostatnich latach – juniorska drużyna piłkarska, która anga-
żuje dzieci do wspólnych treningów, turniejów i rozgrywek. W 2010 r. został radnym Gminy Zblewo, gdzie pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu i Kultury Fizycznej. Wspólnie z Wójtem Krzysztofem Trawic-
kim podjął inicjatywę budowy boiska „Orlik 2012”, która zakończyła się sukcesem. Pan Janusz Czubek przez wszyst-
kie lata swojej pracy aktywnie pozyskuje sponsorów oraz znaczne środki na rozwój drużyny i jej funkcjonowanie. Dzieli 
się też swoim doświadczeniem z innymi działaczami, pomaga im oraz sam organizuje różne imprezy sportowe.

Marek Dadej, Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miasto Brzesko
Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W szczególny sposób angażuje się w działal-
ność miasta na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i sportu powszechnego m.in. poprzez modernizację 
zarządzanych przez niego obiektów oraz budowę nowych (w ub.r. modernizacja Orlika, montaż stacji solarnej przy Kry-
tej Pływalni BOSiR). Aktywizuje środowiska lokalne poprzez współorganizację pikników rodzinnych, akcji charytatywnych 
i zawodów sportowo-rekreacyjnych takich jak: Mistrzostw Polski w Kręglach dla Niewidzących i Słabowidzących, Turnieju 
Grand Prix Małopolski w siatkówce plażowej, zawodów pływackich wraz z pokazami pływania synchronicznego. Z inicja-
tywy Pana Dadeja zostały powołane nowe sekcje (pływacka, kręglarska, koszykówki) organizowane są ferie zimowe i let-
nie oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Pan Dadej jest posiadaczem tytułu Pasjonat Sportowej Polski 2013. 

Michał Dziura, instruktor, menadżer sportu, nauczyciel Wf
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Od 2009 roku zaangażowany w rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży na ternie gminy Strawczyn. Jest organizato-
rem wielu akcji i zawodów sportowych (miting lekkoatletyczny, zawody pływackie, biegi, gry zespołowe, zabawy spor-
towo-rekreacyjne). Dzięki zaangażowaniu Pana Michała Dziury wszystkie szkoły z gminy Strawczyn, jak również z gmin 
sąsiednich, biorą udział w nauce pływania w ramach akcji „3 klasy pływają” i „Ja już chcę pływać”. Jest też inicjato-
rem i organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych np. Turnieju o Puchar Orlika oraz Biegu Niepodległości, 
który w czwartej edycji zgromadził 754 uczestników. 
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Jan Grabkowski, Starosta Powiatu Poznańskiego
Powiat Poznański
Od 2002 r. pełni funkcję Starosty Poznańskiego. Już od początku swojej działalności w samorządzie terytorialnym 
kładł szczególny nacisk na rozwój sportu w powiecie poznańskim oraz jego promocję wśród mieszkańców. Z inicjatywy 
Pana Grabkowskiego w powiecie powstały nowe obiekty sportowe, przykładem może być boisko lekkoatletyczne przy 
LO  im. M. Kopernika w Puszczykowie oraz boisko sportowe w Owińskach. Promuje i nagradza również sportowców 
i trenerów działających w klubach i stowarzyszeniach sportowych oraz uczniów placówek oświatowych działających na 
terenie powiatu poznańskiego, przyznając każdego roku Nagrodę Sportową Starosty Poznańskiego za wysokie wyniki 
sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Rajmund Jagodziński, Instruktor, trener, animator sportu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
Od wczesnej młodości związany ze sportem. Początkowo czynny zawodnik, obecnie doskonały animator sportu, bezgra-
nicznie oddany propagowaniu i organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw sportowych. Jest organizatorem licznych imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży, wśród których można wymienić cykl imprez w ramach akcji „Radosne i Bezpieczne Wa-
kacje”, Mistrzostwa Polski w LA, Memoriał im. Grzegorza Duneckiego w LA, Puchar Europy w Wielobojach. Jest też sę-
dzią licznych zawodów lekkoatletyczny, pomaga również w organizacji i sędziowaniu sportu osób niepełnosprawnych pod-
czas np. Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Za swoją pracę został wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką PZLA. 

Mariusz Dariusz Jajkowski, Prezes Klubu Piłkarskiego GKS Wikielce
Gmina Iława
Funkcję Prezesa Klubu GKS Wikielce pełni od 1999 r. Jest zasłużonym działaczem sportowym w Gminie Iława, a także 
w całym województwie warmińsko-mazurskim. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia spotkań piłkarskich or-
ganizowanych przez PZPN (do ekstra klasy włącznie). Pan Jajkowski dba, aby zawodnicy GKS Wikielce mieli doskonałe 
warunki do treningów. To dzięki jego inicjatywie – jako radnego Gminy Iława – w październiku 2012 r. oddano do użytku 
kompleks boisk „Orlik 2012”. Do sukcesów należy zaliczyć też budowę nowego oświetlenia na głównym boisku w Wi-
kielcu. Pozyskuje także fundusze od sponsorów na działalność klubu. Mariusz Jajkowski za swoje osiągnięcia został wy-
brany przez czytelników „Kuriera Iławskiego” w 2012 r. „Człowiekiem Roku”, otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony 
Działacz PZPN” w 2012 r. i był wielokrotnie nagradzany przez Wójta Gminy Iławy podczas Gali Sportu za wspieranie 
sportu w kategorii „działacz sportowy. 

Arkadiusz Jędras, menadżer sportu, Prezes uKS futsal – Nowiny, Dyrektor ZSP w Nowinach
Gmina Sitkówka-Nowiny
Założyciel i prezes UKS Futsal-Nowiny od 2009 r. – jedyna drużyna w województwie grająca w I Ogólnopolskiej Lidze 
Futsalu. Szkoleniem objętych jest 100 zawodników. Dzięki zaangażowaniu Pana Arkadiusza Jędrasa w 2012 r. klub po-
zyskał środki w wysokości 40 tys. zł i został wybudowany ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z mączki ce-
glanej. W tym roku pozyskano 50 tys. zł, za które zakupiono 20 markerów do paintballa z maskami, mundurami i ca-
łym osprzętem oraz inne sprzęty sportowe, które również będą służyć lokalnej społeczności. Pan Jędras inicjuje i ak-
tywnie organizuje szereg imprez sportowych: Nowińską ligę futbolu, Nowińską ligę Futsalu, Biegi przełajowe „Memo-
riał im. Jana Bieńkowskiego”, Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w Siatkówce Plażowej czy Mistrzostwa Woje-
wództwa w kajakarstwie amatorskim. 

Marcin Kasina, Wójt Gminy Oleśnica
Gmina Oleśnica
Wójt Marcin Kasina od najmłodszych lat jest związany z działalnością sportową. Do jego działań na rzecz sportu na-
leży zaliczyć budowę boisk sportowych przy gminnych szkołach, boiska „Orlik”, sali sportowej we Wszechświętem oraz 
nowo wybudowanej w 2014 r. hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica. Istotnym aspektem jest też wielokrotne 
przekazywanie i pozyskiwanie funduszy na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych m.in. z piłki nożnej, siatkowej 
dla kobie i mężczyzn oraz naukę pływania dla dzieci. Gmina bierze udział w projekcie „Mały Mistrz”, „Multisport” oraz 
„Umiem Pływać”. Gmina przekazuje również dotacje dla klubów sportowych oraz nagrody i stypendia dla wybitnych 
sportowców z terenu gminy oraz ich trenerów. Dotychczasowe osiągnięcia, wytrwałość i konsekwencja Pana Wójta 
w realizacji podejmowanych działań zyskały powszechne społeczne uznanie. 

Piotr Klecha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Gmina Luzino
Od 20 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Od 2007 r. dyrektor GOSRiT w Luzinie, od 2009 r. prezes Stowa-
rzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Od tego czasu Piotr Klecha stworzył najszybciej rozwijającą 
się organizację sportową w regionie. Obecnie w strukturach KTS-K i GOSRiT Luzino funkcjonuje 13 drużyn w sekcji 
„piłka nożna”, w których nieodpłatnie piłkę nożną uprawia ponad 350 chłopców i dziewcząt. GOSRiT rocznie organizuje 
ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych, które przyciągają liczną rzesze mieszkańców oraz sportowców z kraju 
i zagranicy. Za swoje osiągnięcia został wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką Pomorskiego ZPN, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi Prezydenta RP oraz Medalem 65-lecia LZS. 
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Łukasz Komoniewski, Prezydent Miasta Będzina
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Wieloletnia praca Prezydenta Łukasza Komoniewskiego na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz rozbudowy infrastruk-
tury sportowej przyczyniła się do powstania bogatej oferty sportowej. W Będzinie każdy, niezależnie od wieku, może 
realizować swoje pasje. Świadczy o tym bogata baza sportowa – skatepark, boiska do piłki siatkowej plażowej, kom-
pleks sportowy z pełnowymiarowym boiskiem trawiastym i boiskiem treningowym oraz lodowisko, place zabaw, siłow-
nia zewnętrzna z parkiem linowym. Prezydent Łukasz Komoniewski doprowadził również do popularyzacji futbolu ame-
rykańskiego. W Będzinie działa klub, który może pochwalić się sukcesami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Organizowane są największe wydarzenia sportowe w Polsce: dwukrotnie miasto gościło najlepszą elitę kolarską pod-
czas wyścigów Tour de Pologne, Super Puchar Polski 2012 i Puchar Europy Strong Man 2013. Będzin jest też gospo-
darzem imprez dla miłośników sportów samochodowych, w maju 2014 r. odbył się już po raz czwarty Rajd Zamkowy.

Rafał Lech Kostrzewa, Instruktor, trener
urząd Miejski w Żninie
Aktywny sportowiec: Mistrz Świata w Karate 2010 i Vicemistrz Świata Karate Poznań 2014. Działa aktywnie na 
rzecz promocji i rozwoju sportu w regionie oraz promuje zasady rywalizacji w duchu fair play. Stworzył lokalny klub 
„Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki Musashi Żni”, w którym jest trenerem. Osiąga liczne sukcesy za-
wodnicze i trenerskie, czego najlepszym dowodem jest zdobycie przez członków Stowarzyszenia kilkuset medali i na-
gród w zawodach karate, z których spora część został wywalczona w zawodach rangi mistrzowskiej. Pan Rafał Ko-
strzewa współpracuje prężnie z władzami samorządowymi, służąc niejednokrotnie pomocą w realizacji różnorodnych 
przedsięwzięć, chociażby poświęconego profilaktyce uzależnień Przystanku PaT w Żninie w 2014 r. Za działalność pro-
społeczną został wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2013. 

Marek Kościelski, nauczyciel Wf 
Gmina Stare Miasto
Od 1990 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. Systematycznie pomaga swoim podopiecznym w osiąga-
niu dobrych wyników sportowych . Mogą pochwalić się m.in. mistrzostwem Wielkopolski w drużynowym tenisie stołowym 
chłopców szkół podstawowych. Współorganizuje liczne imprezy sportowe. Jest jednym z pomysłodawców Gminnego Tur-
nieju Tenisa Ziemnego. Systematycznie organizuje też zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Pan Ma-
rek Kościelski od lat aktywnie uczestniczy w życiu sportowym gminy, jest też członkiem Gminnej Rady Sportu. 

Waldemar Kunicki, Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Gmina Miasto Płońsk
Od 1992 r. pracuje na rzecz sportu. Od 10 lat pełni funkcję dyrektora CSiR w Płońsku. Prowadził też Uczniowski Klub 
Sportowy „Wkra”, był organizatorem imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym, w kraju i zagranicą (m.in. turniej 
piłki ręcznej, w których uczestniczyły drużyny z Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Litwy). Jako dyrektor CSiR brał 
udział w pracach zespołu, który zajmował się rozbudową bazy sportowej w Płońsku – budową 2 boisk ze sztuczną na-
wierzchnię, 2 hal sportowych, 2 kompleksów boisk „Orlik 2012”, lodowiska ze stałą płytą i siłowni plenerowych na ter-
nie miasta Płońska. Jest inicjatorem i współorganizatorem szeregu imprez sportowych: Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej o „Puchar Syrenki”, Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, Międzynarodowych Mistrzostw Mazow-
sza w Badmintonie. 

Jacek Lipiński, Burmistrz Miasta Aleksandrowa Łódzkiego
Miasto Aleksandrów Łódzki 
Burmistrz Jacek Lipiński podejmuje szereg działań na rzecz propagowania kultury fizycznej na terenie Aleksandrowa 
Łódzkiego. Jeden z filarów działalności na rzecz sportu i rekreacji stanowią realizowane inwestycje – budowa trzech 
hal sportowych, w tym jednej lekkoatletycznej, dwóch kompleksów boisk „Orlik 2012”, sztucznego lodowiska „Biały Or-
lik”, sali gimnastycznej, boiska trawiastego i placu zabaw. Za swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w Alek-
sandrowie Łódzkim został wyróżniony wieloma tytułami, takimi jak: Złota Odznaka przyznana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w 2013 r., „Innowacyjna gmina” w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 i 2013, „Najlepszy 
Burmistrz 2010 roku” przyznany podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie. 

Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna
Miasto Leszno
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta Tomasza Malepszego wybudowano na terenie miasta wiele ogólnodo-
stępnych obiektów sportowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Leszna. Został zmodernizo-
wany stadion żużlowy im. Alfreda Smoczyka, wybudowany stadion lekkoatletyczny, cztery kompleksy boisk  „Orlik 2012”, 
pływalnia środowiskowa, trzy przyszkolne hale i kompleksy sportowe oraz skateplaza im. Tomasza Staniewskiego, 
która jest najlepszym tego typu obiektem w Polsce. W Lesznie od lat organizowanych jest wiele imprez sportowych 
o zasięgu międzynarodowym, krajowym np. Grand Prix na żużlu, Drużynowe Mistrzostwa Świata na żużlu, Szybow-
cowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym.
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Leszek Mazurek, Prezes Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o.
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie
Wieloletni działacz sportowy, trener siatkówki, Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, 
a obecnie od dwóch lat prezes Jarocin Sport Sp. z o.o., największej i najprężniej rozwijającej się spółki sportowej na 
terenie Powiatu Jarocińskiego. Pan Leszek Mazurek buduje sportowe oblicze gminy Jarocin, poprzez działalność wła-
sną oraz zarządzanej przez niego spółki. Promuje sportu i rekreację na terenie Powiatu Jarocińskiego, wdraża nowe 
programy aktywizujące i zachęcające do uprawiania zdrowego stylu życia. Jest inicjatorem wielu imprez sportowych 
o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym na terenie Powiatu Jarocińskiego. Działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, 
aktywizuje środowiska osób niepełnosprawnych, środowiska 50+ oraz wspomaga środowiska kombatantów i inwalidów 
wojennych w dostępie do usług sportowych spółki Jarocin Sport. 

Zenon Nadstawny, Prezes KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Od przeszło 20 lat związany ze sportem w Gminie Góra Kalwaria. W 2002 r. w małej miejscowości w której mieszka 
Krzaki Czaplinowskie założył klub KS Nadstal Krzaki Czaplinowskie. Zaktywizował lokalną społeczność i przy pomocy 
władz gminnych wybudował piękny obiekt sportowy z boiskami piłkarskimi, trybunami, kortem tenisowym oraz boiskami 
do siatkówki plażowej, zapleczem socjalnym, z szatniami i salą konferencyjno-bankietową. W 2013 r. po raz pierwszy 
sekcja seniorów KS Nadstal zgłosiła się do rozgrywek ligowych i od razu wywalczyła awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej. Z kolei sekcja kick-boxingu pod wodzą Prezesa Nadstawnego cały czas osiąga sukcesy zarówno w kategoriach 
młodzieżowych, jak i seniorskich, na arenach krajowych i międzynarodowych. Obecnie klub zrzesza ponad 100 zawod-
ników. Zenon Nadstawny ciągle stara się udoskonalać bazę sportową, pozyskuje fundusze, organizuje turnieje spor-
towe promując przy tym nie tylko miejscowość Krzaki Czaplinowskie, lecz także gminę Góra Kalwaria. 

Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto
Gmina Stare Miasto
Od 2002 r. piastuje stanowisko Wójta Starego Miasta. Stawia na dynamiczny rozwój gospodarczy gminy. Poprawił 
stan istniejącej infrastruktury sportowej. Pozyskał środki finansowe, dzięki którym na terenie gminy powstały wielo-
funkcyjne boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, wiele placów zabaw. Pod przewodnictwem Pana Wójta została też 
zbudowana hala sportowa, gdzie odbywają się liczne imprezy, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Z inspiracji Wójta naro-
dził się pomysł organizacji Dni Sportu, do udziału w których zapraszani są wybitni sportowcy. Wójt wspiera też kluby 
sportowe, uczniowskie kluby sportowe, dzięki którym na terenie gminy najmłodsi mogą rozwijać wiele dyscyplin spor-
towych m.in. piłkę nożną, piłkę siatkową oraz szermierkę. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma tytułami: 
Europejczykiem Roku 2008, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2012, Srebrną odznakę działacza sportu 
i kultury fizycznej. 

Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka
Gmina Narewka
Od 1990 r. aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Z inicjatywy Wójta Mikołaja Pawilcza Gmina Narewka 
zrealizowała szereg inwestycji, budując infrastrukturę sportową i rekreacyjną – nowoczesną salę gimnastyczną, wie-
lofunkcyjne boisko sportowe „Orlik 2012”, kompleks boisk o sztucznej nawierzchni na Starym Dworze, stadion piłkar-
ski, kort do tenisa. Została wybudowana również Stanica Kajakowa z wypożyczalnią kajaków, rowerów wodnych i nart 
biegowych. Pan Wójt jest też inicjatorem cyklicznych imprez w piłkę nożna, biegi przełajowe, tenis stołowy czy pla-
żowa piłka sitkowa. Za swoją pracę został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Andrzej Józef Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońska
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Funkcję Burmistrza pełni nieprzerwanie od 1992 roku. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu i rekreacji 
otrzymał szereg nagród m.in. Tytuł I Edycji Konkursu Aktywne Miasto dla Płońska 2011, Wyróżnienie dla Burmistrza 
Płońska im. Grzegorza Palki 2013, Tytuł i statuetkę Budowniczy Polskiego Sportu 2012. Wyróżnia się ogromnym za-
angażowaniem w prace na rzecz infrastruktury sportowej, jest też inicjatorem nowych projektów prosportowych, jak 
też angażuje się w pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez sportowych. Sport dla Pana Burmistrza 
jest jednym z ważniejszych elementów rozwoju i promocji miasta, które może pochwalić się znaczącą bazą sportowo-
rekreacyjną – boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko „Orlik 2012”, lodowisko „Biały Orlik”, nowoczesna skocznia lek-
koatletyczna, nowa sala sportowa, siłownie plenerowe, a obecnie w trakcie realizacji jest street workout.

Grzegorz Płuciennik, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie
Miasto i Gmina Janikowo
Na rzecz sportu działa od 20 lat. Od czterech lat pełni funkcję dyrektora OSiR-u, wcześniej przez 16 lat był nauczycielem 
wychowania fizycznego. Na swoim koncie ma organizację siedmiu ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt, aktywi-
zację emerytów do zajęć rekreacyjnych, cykliczne turnieje piłki nożnej dzieci z obszarów wiejskich i ogólnopolski bieg „I Ja-
nikowska Dyszka 2014”. Już jako nauczyciel wf-u wykazywał się inicjatywą oraz propagowaniem aktywnego trybu życia 
wśród dzieci i młodzieży. Dziś równie aktywnie mobilizuje mieszkańców gminy i miasta, będących w różnym przedziale wie-
kowym, do zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu. Za swoje zaangażowanie został nagrodzony przez Wojewodę, 
Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo oraz wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi przez SZS. 
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Teresa Połoska, Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice
Teresa Połoska od 1998 r. działa na rzecz sporu. Za swoje zaangażowanie została wyróżniona Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. W maju 2014 r. otrzymała godność Mecenasa Futbolu Małopol-
skiego. Pełniąc funkcję burmistrza, buduje sportowe oblicze gminy i zachęca do zdrowego stylu życia. Dzięki zaanga-
żowaniu Pani Burmistrz w gminie Ryglice powstało boisko „Orlik 2012”, dwie hale sportowe i ścieżka rowerowa. W 
planach ma budowę siłowni zewnętrznej, kolejnej hali sportowej i budynku dla klubu sportowego KS Ryglice. Jest ini-
cjatorem wielu imprez sportowych, takich jak: gminne zawody sportowo-pożarnicze, otwarte zawody nordic walking, 
czy zawody o puchar burmistrza w piłce halowej. 

Marcin Różański, animator sportu, wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Gmina Nowe Warpno
Jest aktywnie zaangażowany na rzecz sportu i rekreacji na terenie gminy, co poświadczają jego liczne inicjatywy oraz 
osiągnięcia. Jest pomysłodawcą wielu turniejów, co stwarza wspaniałe warunki do upowszechniania idei aktywnego 
spędzania czasu wolnego, m.in. Świątecznego Turnieju o Puchar Burmistrza Nowego Warpna, czy Wakacyjnego Tur-
nieju Piłki Nożnej. W planach ma organizację „Powiatowej ligi piłkarskich” z pomocą Starostwa Powiatowego w Poli-
cach oraz mistrzostw Nowego Warpna w piłce nożnej plażowej. Jako radnym Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, zabie-
gał razem z burmistrzem o inwestycje w postaci „siłowni pod chmurką”. Dofinansowanie zostało przyznane za trzy si-
łownie we wszystkich miejscowościach w gminie Nowe Warpno. 

Henryk Szymański, Burmistrz Miast i Gminy Grodzisk Wielkopolski
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Dzięki inicjatywie Pana Burmistrza Szymańskiego została zmodernizowana na terenie gminy baza sportowa i pobudowana 
nowa baza rekreacyjna, w większości przy wykorzystaniu środków unijnych. Powstały boiska, place zabaw, strzelnica spor-
towa, ponad 120 km ścieżek i szlaków pieszo-rowerowych oraz tras dla rolkarzy i Grodziskie Centrum Sportu, w skład 
którego wchodzi kompleks Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych, składających się ze skoczni w dal, wzwyż, rzutni 
kulą, kometki, boiska trawiastego, wielofunkcyjnego z nawierzchni sztucznej. Jest też siłownia otwarta, skate park i lodo-
wisko w okresie zimowym. Pan Burmistrz jest też pomysłodawcą imprez sportowych m.in. Międzynarodowych Igrzysk 
Specjalnych, czy Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Europejczykiem Roku 2016, Managerem Roku oraz Srebrnym Promotorem Orłów Biznesu. 

Maciej Szymkowiak, Z-ca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Pan Maciej Szymkowiak od wielu lat daje się poznać jako wspaniały organizator imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Jest pomysłodawcą wielu zawodów min. cyklu turniejów tenisa ziemnego, biegów przełajowych oraz 24-godzinnego 
Rawickiego Festiwalu Sportu. Był również zaangażowany w modernizację i budowę obiektów sportowych – rzutni 
i skoczni do lekkoatletyki, trzech boisk „Orlik 2012”, krytej pływalni, strzelnicy sportowej, a ostatnio toru saneczko-
wo-narciarskiego. Ma także duży wkład w tworzenie terenu rekreacyjnego na terenie popoligonowym, który stał się 
ulubionym miejsce wypoczynku rawiczan w okresie letnim. Za swoją działalność został wyróżniony w 2013 r. Nagrodą 
Społeczno-Kulturalną Powiatu Rawickiego w kategorii „Działacz Społeczny Roku”. 

Bogusław Tołwiński, trener, animator sportu, nauczyciel Wf
Miasto Elbląg
Trener triathlonu w Klubie MKS Truso Elbląg. Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej oraz aktywnym sportowcem, który 
wśród wielu sukcesów m.in. ukończył „legendarnego” Iron Mana. W trakcie swojej pracy trenerskiej i pedagogicznej wy-
chował wielu świetnych zawodników – medalistów Mistrzostw Polski w Triathlonie i zaszczepił w nich wielką pasję do 
sportu i zdrowego trybu życia. Oprócz pracy zawodowej Bogusław Tołwiński jest jednym z założycieli stowarzyszenia 
EL-AKTYWNI, które od kilku lat organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia propagujące aktywność fizyczną wśród 
mieszkańców Elbląga. Jest organizatorem akcji „Piątka dla każdego” – spotkań biegowych, dzięki którym setki elblążan 
rozpoczęły swoją przygodę z bieganiem. 

Zbigniew Wawrzyniak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
Gmina Solec Kujawski, OSiR w Solcu Kujawskim
Działacz sportowy w Klubach Sportowych – KS „Unia”, Klub Sportowy „Gwiazda” w Bydgoszczy, działacz OSP, ZHP. Współ-
organizator i pomysłodawca szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Pod jego egidą odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji ok. 2 tys. wydarzeń sportowych. Ostatnio był współorga-
nizatorem Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach 2014. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz sportu został od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką Zasługi dla Sportu przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino, Gmina Luzino
Jarosław Wejer od początku swojej pracy na rzecz Gminy Luzino postawił na sport i traktował go, jako ważną część 
lokalnej aktywizacji. Obecnie Gmina może poszczycić się znakomitą bazą sportową – halą widowiskowo-sportową, sta-
dionem gminnym, kompleksem boisk „Orlik 2012” i czterema salami gimnastycznymi. Dzięki rozwiniętej bazie sporto-
wo-rekreacyjnej gmina stała się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. Z bazy sportowej aktywnie korzystają miesz-
kańcy, w tym dzieci i młodzież całkowicie bezpłatnie. Na terenie gminy działa również kilkanaście inicjatyw sportowo-
rekreacyjnych, które prowadzą różnego rodzaju sekcje sportowe: kick-boxing, tenis stołowy, siatkówka dziewcząt, 
lekka atletyka, biathlon letni, koszykówka, czy biegi długodystansowe. Ponadto od 15 lat istnieje Luzińska Liga So-
łecka, w rozgrywkach której uczestniczy 10 reprezentacji naszych sołectw – razem ponad 500 osób uprawia futbol. 
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