
W
yróżnienia „Sportowa 
Gmina” przyznawane 
są przez Polski Klub In-
frastruktury Sportowej 

w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Promocji Gmin „Sportowa 
Polska”. Honorowy patronat nad tą 
inicjatywą sprawują: Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, Polski Związek 
Piłki Nożnej, Akademicki Związek 
Sportowy, Polski Komitet Paraolimpij-
ski oraz Centralny Ośrodek Sportu.

Ideą wyróżnień jest promocja 
tych gmin, które w sposób szczegól-

ny angażują się w rozwój sportu i re-
kreacji na swoim terenie, a także sta-
wiają na nowoczesną infrastrukturę 
sportową oraz sport powszechny 
i wyczynowy. Istotne jest to, aby lau-
reaci w swojej działalności w szcze-
gólny sposób łączyli inwestycje 
w rozwój nowoczesnej bazy sporto-
wej i rekreacyjnej z programem roz-
woju sportu i rekreacji w gminie.

Co podlega ocenie?
l  Stan bazy sportowej i rekreacyj-

nej w gminie.

l  Nakłady gminy na infrastrukturę 
sportową.

l  Planowane inwestycje sportowe.
l  Nakłady gminy na sport po-

wszechny, w szczególności sport 
dzieci i młodzieży.

l  Wkład gminy w rozwój sportu 
wyczynowego.

l  Formy wspierania przez gminę 
sportu niepełnosprawnych.

l  Działania gminy na rzecz popu-
laryzacji aktywnych form rekre-
acji wśród mieszkańców.

l  Rodzaj imprez sportowych i rekre-
acyjnych organizowanych w gmi-
nie oraz zaangażowanie gminy w 
ich organizację oraz promocję.

l  Pomoc gminy w działalności or-
ganizacji, stowarzyszeń i klubów 
sportowych.
Procedura wyłaniania laureatów 

składała się z dwóch etapów. 

W pierwszym z nich gminy (wyjąt-
kowo w I edycji o wyróżnienie 
ubiegali się wyłącznie członkowie 
PKIS) wypełniały ankiety, zawiera-
jące szereg pytań. Po wstępnej 
ocenie dokonanej przez Zarząd 
PKIS do pracy przystąpiła Kapituła 
Wyróżnienia (skład patrz w ram-
ce), która dokonała szczegółowej 
analizy nadesłanych danych i przy-
znała 53 wyróżnienia. 

Uroczysta gala i wręczenie laure-
atom certyfikatów miały miejsce 21 
kwietnia br. podczas wspomnianej 
na wstępie dorocznej konferencji 
członków PKIS w Dźwirzynie.

Różne możliwości, 
różna skala
Jak wspomniano, pod uwagę bra-

no zarówno pomysł na promowanie 
sportu wśród mieszkańców, jak 

Za nami rozstrzygnięcie pierwszej edycji 
wyróżnienia „Sportowa Gmina”. 53 laureatów 
poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła 
się w trakcie dorocznego spotkania Polskiego 
Klubu Infrastruktury Sportowej w Dźwirzynie.

Sportowa Gmina
Norbert Skupiński
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i skalę inwestycji sportowych. I tak 
wyróżnione gminy przeznaczyły 
w ostatnich latach na infrastrukturę 
sportową imponującą kwotę blisko 
900 mln zł. Jeszcze okazalej wyglą-
dają planowane inwestycje w tym 
sektorze. Gminy szacują, że na ten 
cel przeznaczą w najbliższym cza-
sie blisko 2,3 mld zł!  

Wśród laureatów znalazły się za-
równo duże miasta (np. Bydgoszcz 
– 359 tys. mieszkańców, Toruń – 
206 tys., Gliwice – 196 tys.), śred-
nie (Suwałki – 69 tys., Pruszków – 
54 tys.), jak i małe ośrodki (Gmina 
Kazimierz Biskupi – 4,3 tys., Gmina 
Ustronie Morskie – 2 tys.). 

Okazuje się, że mniejsze samo-
rządy często potrafią wydać na in-
frastrukturę sportową w przelicze-
niu na mieszkańca kwoty kilkukrot-
nie większe niż metropolie. Dość 

wspomnieć, że licząca zaledwie 8 
tys. mieszkańców Gmina Koło-
brzeg wybudowała w ostatnim cza-
sie kompleks sportowy za 23 mln 
zł! („sportplus” nr 3/2010). 

Czas na drugą edycję
Począwszy od drugiej edycji, 

wszystkie kolejne będą miały cha-
rakter otwarty, tzn. o wyróżnienie 
może ubiegać się każda polska gmi-
na, która zapozna się z zasadami 
konkursu dostępnymi na stronie 
www.pkis.pl, zaakceptuje regulamin 
i wypełni ankietę. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 30 czerwca br. 

Rozstrzygnięcie drugiej edycji 
wyróżnienia „Sportowa Gmina” 
nastąpi podczas uroczystej gali 
w dniu 16 września 2010 r. w War-
szawie. Zapraszamy do udziału!

Norbert Skupiński

KoNStaNty Dombrowicz 
Prezydent miasta bydgoszczy 
Z wielką satysfakcją przyjąłem wiado-

mość, że miasto Bydgoszcz otrzymało wy-
różnienie w konkursie „Sportowa Gmina”. To potwierdzenie, że jako 
miasto wybraliśmy dobry kierunek rozwoju sportu i infrastruktury 
sportowej na naszym terenie, a hasło „Bydgoszcz miasto bez OSiR-u, 
efektywnie z sukcesem, ale inaczej” stało się sloganem, który dobitnie 
odzwierciedla nasze działania i nasze cele. 

Mam wielką satysfakcję z tego, że nasze działania zostały zauważo-
ne i docenione przez PKIS, a słowo inaczej w naszym przypadku ozna-
cza więcej, lepiej, efektywniej i oszczędniej. Ta nagroda z pewnością 
jest ogromnym wyróżnieniem, ale zarazem zobowiązaniem do dalszej 
kontynuacji obranej drogi, a wszystko to sprowadza się do celu, by 
bydgoszczanom każdego dnia żyło się lepiej, zdrowiej i przyjemniej, 
aby byli dumni i zadowoleni, zarówno z oblicza sportowego miasta, 
jak i dostępnej infrastruktury sportowej.

agata FiSz
Prezydent miasta chełm
Tytuł, który otrzymaliśmy, jest wynikiem 

starań podejmowanych wspólnie ze szkoła-
mi, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi oraz MOSiR-
em, służących rozwojowi kultury sportowej w Chełmie. Sukcesywne or-
ganizowanie kolejnych wielkich wydarzeń sportowych o międzynarodo-
wej randze podnosi prestiż Chełma, przez co nasze miasto jest coraz 
bardziej zauważalne na ogólnopolskiej arenie sportowej. Jestem przeko-
nana, że plany inwestycyjne miasta oraz przygotowywane nowe wyda-
rzenia sportowe pozwolą nam utrzymać przyznany tytuł w przyszłości.

Jerzy omiecińSKi
Dyrektor miejskiego ośrodka 
Sportu i rekreacji w ciechanowie 
Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia 

„Sportowa Gmina”, tym bardziej, że ten zaszczyt spotkał tylko dwa sa-
morządy z województwa mazowieckiego. Zaangażowanie w rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz upowszechnianie sportu 
w Ciechanowie zostało zauważone i docenione przez członków Kapi-
tuły. Gratuluję PKIS pomysłu na promocję gmin poprzez sport.

mariuSz PozNańSKi
wójt gminy czerwonak
Każda nagroda cieszy. Tytuł „Sportowa 

Gmina” jest potwierdzeniem konsekwent-
nie realizowanej od kilku lat polityki, która zakłada m.in. inwestowanie 
w obszarze kultury fizycznej i turystyki. W budżecie wydatków gminy 
to ok. 7% całości, co umożliwia realizację zadań związanych z inwe-
stycjami oraz wysoki poziom świadczonych usług. Jesteśmy jedną 
z najlepiej wyposażonych w infrastrukturę sportową gmin w powiecie 
poznańskim. Jesteśmy również przekonani, że inwestując w kulturę fi-
zyczną inwestujemy w „naszych mieszkańców”. 

KaPItuła 
WyróżnIenIa 

SPortoWa GmIna
monIKa FIlIPIuK  • 
– przewodnicząca  
Kapituły

Danuta • 
BurZyńSKa  
– redaktor naczelna 
miesięcznika „Builder”

KrZySZtoF mIKlaS  • 
– Dziennikarz sportowy

raFał PIerZyńSKI  • 
– Wiceprezes 
Zarządu PKIS

Grażyna • 
raBSZtyn  
– Dyrektor Centrum 
edukacji olimpijskiej 
PKoI, Członek 
Honorowy PKIS

norBert • 
SKuPIńSKI  
– redaktor naczelny 
miesięcznika „sportplus”

urSZula SoCHa  • 
– Dyrektor PKIS

mareK • 
ZDZIeBłoWSKI  
– Prezes Zarządu PKIS

Laureaci o wyróżnieniach
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zygmuNt FraNKiewicz
Prezydent gliwic
Miasto Gliwice przez lata budowało podsta-

wy gospodarcze dla swego rozwoju. Teraz 
przyszedł czas na wzmożone inwestycje podnoszące jakość życia gliwi-
czan. Jednym z istotnych obszarów na tej płaszczyźnie jest dalsza rozbu-
dowa bazy sportowo-rekreacyjnej. Gliwiczanie tego oczekują. Cieszy, że 
nasze przedsięwzięcia zostały zauważone przez PKIS. Przyznany nam ty-
tuł jest nie tylko zaszczytnym wyróżnieniem, ale także zachętą do dal-
szych prosportowych działań.

aDam PawlicKi
burmistrz Jarocina
Z radością odebrałem to wyróżnienie jako 

dowód uznania dla liczby inwestycji naszej 
gminy w infrastrukturę sportową. W ostatnich latach nasz kompleks Ja-
rocin-Sport stał się jedną z najlepszych baz sportowo-hotelowych w Pol-
sce i uzyskał akredytację na eURO 2012. W październiku zakończymy 
budowę aquaparku, którego funkcjonowanie z pewnością uatrakcyjni 
ofertę Jarocin-Sport. Nie bez znaczenia jest liczba sal sportowych na te-
renie naszej gminy. Uczniowie korzystają z pięciu pełnowymiarowych 
sal, a dwie kolejne są w budowie. Szkoły wyposażone są także w boiska, 
a poza nimi funkcjonują, powstałe w zeszłym roku, trzy „orliki”. Takiej 
skali inwestycji w bazę sportową może nam pozazdrościć większość 
gmin w Polsce. 

taDeuSz KowalSKi
wójt gminy Kołobrzeg
Dziękujemy za to wyróżnienie, jednocześnie 

zachęcamy inne samorządy do przynależności 
i brania udziału w konferencjach PKIS, ponieważ organizowane konferen-
cje dotyczące budowy obiektów sportowych, jak również doradztwo ze 
strony specjalistów i wymiana doświadczeń, wiele pomaga podczas pro-
jektowania i realizacji obiektów sportowych.

Piotr czubińSKi
burmistrz Kraśnika 
Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, traktuje-

my jako potwierdzenie skuteczności realizowa-
nej przez nas polityki inwestycyjnej. Od kilku lat skupiamy się na budo-
wie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej. W tym czasie powstał 
w Kraśniku zalew o powierzchni 40 ha, odbudowaliśmy odkrytą pływal-
nię, zmodernizowaliśmy stadion MOSiR. W tej kadencji kładziemy szcze-
gólny nacisk na budowę ścieżek rowerowych. Kraśnik zyskał również trzy 
„orliki”. Wszystko, co w tej dziedzinie robimy, ma z jednej strony zaspo-
kajać potrzeby mieszkańców, ale jest również ofertą tworzoną z myślą 
o turystach.

wacław olSzewSKi
burmistrz olecka 
Cieszę się, że PKIS wyróżnił Olecko tytułem 

„Sportowa Gmina” za inwestycje w nowocze-
sną bazę sportową i rekreacyjną. W ostatnich latach położyliśmy nacisk na 

Laureaci o wyróżnieniach inwestycje w infrastrukturę sportową. Dzięki pozyskaniu funduszy Ue zmo-
dernizowaliśmy piłkarskie boisko treningowe i stadion miejski. Rozpoczęli-
śmy również budowę centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego – hali 
z pływalnią. Po zakończeniu budowy zaplecze sportowe Olecka będzie 
jednym z najnowocześniejszych w kraju. 

DioNizy DuSzyńSKi 
wójt gminy Popielów 
Tytuł „Sportowa Gmina” to wielkie wyróżnie-

nie, które jest uwieńczeniem wieloletnich starań 
Gminy Popielów związanych z poprawą infrastruktury sportowej, wspiera-
niem kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców oraz organizowaniem 
dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest 
zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki do uprawiania sportu. 
Zamiłowanie do sportu oraz zasady sportowej rywalizacji to wartości, któ-
re będą niosły przez całe swoje życie. 

robert choma
Prezydent miasta Przemyśla
Wyróżnienia było możliwe dzięki systema-

tycznej, bezpośredniej pracy z przeszło 80 
działającymi w Przemyślu stowarzyszeniami kultury fizycznej. Największe 
słowa uznania należą się oczywiście wszystkim wolontariuszom i wła-
dzom klubów sportowych, w tym uczniowskim klubom sportowym, dzię-
ki którym w Przemyślu w ciągu roku odbywa się przeszło 300 imprez 
sportowych, od tych lokalnych, środowiskowych po międzynarodowe. 
Wszyscy jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i na pewno nie spoczniemy 
na laurach. 

macieJ KobylińSKi
Prezydent miasta Słupska
W Słupsku kładziemy duży nacisk na rozwój 

sportu – i tego zawodowego, i tego powszech-
nego. Dlatego też stale rozbudowujemy naszą bazę sportową. Ogromny 
wysiłek, w tym ten finansowy, towarzyszył modernizacji zrujnowanego 
Stadionu 650-lecia, który stał się obiektem typowo lekkoatletycznym. 
Wyremontowaliśmy także stadion piłkarski przy ul. Zielonej, a dziś jeste-
śmy w przeddzień ogłoszenia przetargu na budowę przy tym obiekcie 
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Niebawem roz-
pocznie się także budowa Centrum Park Wodny. W przeciągu ostatnich 
kilku lat w Słupsku powstały cztery nowoczesne przyszkolne hale sporto-
we, a piąta jest w trakcie budowy. W mieście funkcjonują także dwa „or-
liki”. W 2010 r. zostaną wybudowane również dwa kryte korty tenisowe. 
Cieszę się, że nasze liczne przedsięwzięcia nakierowane na rozwój spor-
tu na ziemi słupskiej zostały dostrzeżone i wysoko ocenione.

zbigNiew wawrzyNiaK
Dyrektor ośrodka Sportu i rekreacji 
w Solcu Kujawskim 
Tytuł „Sportowa Gmina” jest dla nas dużym 

wyróżnieniem, obligującym OSiR, Urząd Miasta i Gminę Solec Kujawski 
do jeszcze większego zaangażowania w poprawę infrastruktury sporto-
wej, budowanie i poszerzanie nowej bazy sportowej. Już w roku 2010 od-
dana zostanie do użytku nowa szkoła z dwiema halami sportowymi, dru-
gie boisko „orlik”, a w planach jest budowa kompleksu sportowego (sta-
dion z dwoma boiskami, bieżnie lA, boiska do koszykówki, siatkówki, pił-
ki plażowej, badmintona, skipark, ściana wspinaczkowa, zaplecze sporto-
we). W najbliższych planach jest również remont stadionu OSiR – nowa 
płyta, sztuczna bieżnia, widownia i sztuczne boisko treningowe.

Re
lA

CJ
A

SPORTOWA GMINA czerwiec 2010



rySzarD NawrocKi 
wójt gminy Stare miasto
Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia to 

dla naszego samorządu duży zaszczyt. Rozwój 
infrastruktury sportowej i propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkań-
ców jest jednym z priorytetów Gminy Stare Miasto. Tym większa satysfak-
cja, gdy te działania doceniane są przez tak szacowne grono ekspertów sta-
nowiących Kapitułę Konkursową. Wyróżnienie to będzie dla nas inspiracją 
do jeszcze większego wysiłku na rzecz popularyzacji sportu w społeczno-
ści lokalnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jeszcze 
w tym roku oddajemy do użytku boiska wielofunkcyjne w Modle Królew-
skiej i Żychlinie, kompleks boisk w ramach programu „Orlik 2012” w Starym 
Mieście oraz plac zabaw z infrastrukturą sportową w Żychlinie. 

JózeF gaJewSKi
Prezydent miasta Suwałki 
To wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, 

że jesteśmy na dobrej drodze, by już w niedalekiej 
przyszłości Suwałki stały się w pełni sportową gminą. To jest jeden z moich prio-
rytetów w pracy na stanowisku prezydenta. Nakłady finansowe na sport i infra-
strukturę w naszym mieście są tak wysokie, jak nigdy w ostatnich latach. Prze-
budowaliśmy halę sportową, budujemy park wodny z basenem, powstają ko-
lejne kilometry ścieżek rowerowych, wybudowaliśmy pięć boisk ze sztuczną 
nawierzchnią. A przygotowania do kolejnych inwestycji w infrastrukturę sporto-
wą są już mocno zaawansowane. I są już pierwsze efekty. Coraz więcej mło-
dzieży i dorosłych spędza czas na obiektach sportowych. Staramy się umiejęt-
nie łączyć te działania inwestycyjne z programem rozwoju sportu w mieście. 
Nasi młodzi sportowcy należą do krajowej czołówki w wielu dyscyplinach. 

bogDaN Kożuchowicz
burmistrz Świebodzic
Certyfikat „Sportowa Gmina” przyznany 

Świebodzicom to ogromna satysfakcja i po-
twierdzenie, że inwestowanie w sport i rozwój infrastruktury sportowej 
ma sens. Od początku kadencji na terenie miasta powstały trzy boiska dla 
dzieci i młodzieży, które niemal przez cały rok są dosłownie okupowane 
przez młodych ludzi. Jesteśmy w trakcie realizacji „orlika”, a niebawem 
rozpocznie się także budowa kolejnego boiska. Trwa też modernizacja 
kompleksu sportowego MKS „Victoria”. Mamy także nowoczesną pływal-
nię krytą. Sport ma więc w Świebodzicach różne oblicza i bez wątpienia 
jest to ta dziedzina życia lokalnego, którą warto rozwijać i wzbogacać. 

aleKSaNDer DybińSKi
Dyrektor miejskiego ośrodka Sportu 
i rekreacji w toruniu
Chciałem serdecznie podziękować Kapitule za 

to wyróżnienie. Nie byłoby osiągnięć i zaszczytnego tytułu, gdyby nie decy-
zje Prezydenta Torunia Michała Zalewskiego oraz wsparcie radnych Rady 
Miasta. Chciałbym podkreślić aktywną politykę sportową i rekreacyjną, któ-
ra opiera się na tak prężnym rozwoju infrastruktury sportowej w 200-tys. mie-
ście. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, MOSiR, 
wszystkim projektantom i wykonawcom. To właśnie ich praca, pomoc i za-
angażowanie przyczyniły się do wielu naszych wspólnych osiągnięć.

StaNiSław zielińSKi
wójt gminy ustronie morskie 
Władze naszej gminy przywiązują dużą wa-

gę do rozwoju sportu i kultury fizycznej. Wspie-
ramy działania stowarzyszeń sportowych oraz tworzymy bazę sportowo-

rekreacyjną umożliwiającą szkolenia dzieci i młodzieży. Od ubiegłego ro-
ku gmina realizuje budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, którego 
pierwszy etap – basen otwarty, korty tenisowe, urządzenia sportowe – 
będzie oddany już w czerwcu br. Budowę pozostałych obiektów – pły-
walni krytej oraz pełnowymiarowej hali sportowej zakończymy w przy-
szłym roku. Mam nadzieję, że wyróżnienie oraz realizowane inwestycje 
sportowe wzmocnią pozytywny wizerunek gminy i przyczynią się do jej 
dalszego turystycznego rozwoju.

woJciech bartelSKi
burmistrz Dzielnicy Śródmieście  
m.st. warszawy 
To dla nasz szczególne wyróżnienie, zwień-

czenie ponad trzyletniej pracy na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej 
naszej dzielnicy. Ostatnie trzy lata dla Śródmieścia to wielokrotne zwięk-
szenie środków na sport i rekreację. Jak widać, było warto. 

StaNiSław wilczyńSKi
burmistrza miasta wągrowiec
Jesteśmy bardzo dumni z faktu wyróżnienia 

nas tytułem „Sportowej Gminy”. Wyróżnienie 
to traktujemy jako cenną nagrodę za wysiłek i działania, które w ostatnich 
latach pozwoliły na odnowienie i rozbudowę sportowej infrastruktury 
Wągrowca. Dzięki tym działaniom nasze obiekty sportowe mogą się po-
szczycić niemal stuprocentowym obłożeniem przez pełne 12 miesięcy 
w roku, a warunki, jakie stwarzamy zarówno mieszkańcom miasta, jak 
i przyjeżdżającym do nas sportowcom, sprawiają, że stajemy się coraz 
ważniejszym ośrodkiem treningowym dla znanych polskich klubów i spor-
towców. Z pewnością na dotychczasowych inwestycjach nie poprzesta-
niemy – wkrótce oddamy do użytku nowoczesny aquapark, który posze-
rzy infrastrukturą sportową naszego miasta o kolejny atrakcyjny i użytecz-
ny obiekt sportowy.

marciN zamoySKi 
Prezydent miasta zamość
Działalność na rzecz zaspokajania potrzeb 

w zakresie kultury fizycznej w mieście Zamość 
prowadzi OSiR oraz 62 stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzo-
nej przez prezydenta. Stwarzając warunki do uprawiania sportu Zamość 
dysponuje następującą bazą sportową: halą sportowo-widowiskową, 
dwiema halami do gier zespołowych i sportów walki, stadionem piłkar-
skim z bieżnią 6-torową i urządzeniami lA z nawierzchnią syntetyczną, 
boiskami treningowymi do piłki nożnej, krytą pływalnią, torami łuczniczy-
mi, boiskami do gier małych, salami do aerobiku, siłowniami, sezonowym 
lodowiskiem sztucznie mrożonym itp. Uzupełnieniem bazy są obiekty 
przyszkolne oraz klubowe. 

robert lewaNDowSKi
burmistrz gminy żmigród
Wyróżnienie to jest dla nas naprawdę dużą 

nobilitacją. Cieszy mnie, że doceniono wysiłki 
samorządu w zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową, tak w samym 
mieście, jak i na terenach wiejskich. Sport jest ważnym elementem roz-
woju i edukacji młodzieży, jego promocja jako aktywnego stylu życia to 
w moim mniemaniu jeden z warunków tworzenia nowoczesnego społe-
czeństwa. Ale żeby zachęcać do uprawiania sportu, trzeba najpierw przy-
gotować odpowiednią bazę – i to w Żmigrodzie zrealizowaliśmy.
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