
wej Polski, do złożenia wyrazów 
uznania i podziękowania wszyst-
kim tym, którzy od lat wspierają S

iódma już, uroczysta gala, 
zorganizowana po raz 
pierwszy w sali kinowej 
w stołecznej galerii Złote 

Tarasy, była okazją do spotkania się 
przedstawicieli firm działających 
w branży infrastruktury sportowej, 
samorządowców aktywnie działa-
jących na swoim terenie w zakresie 
szeroko pojętego rozwoju sportu 
oraz przyjaciół i członków PKIS. 
Jednym słowem uroczystość sku-
piła wszystkich tych, którzy dążą 
do rozwoju infrastruktury sporto-
wej w Polsce oraz wspierają ogól-
nopolski program promocji gmin 
i powiatów „budujemy Sportową 
Polskę”.

Przyjaciele 
i ambasadorzy
Zarząd Polskiego Klubu Infra-

struktury Sportowej, w osobach 
Prezesa Marka Zdziebłowskiego 
i Wiceprezesa Rafała Pierzyńskie-
go, podczas otwarcia uroczystości 
wielokrotnie podkreślał, że bez 
wsparcia i zaangażowania ludzi 
sportu, samorządowców i biznesu, 
niemożliwa byłaby realizacja pro-
gramu „budujemy Sportową Pol-
skę” – inicjatywy PKIS, popieranej 
przez wszystkich, którzy poprzez 
swoje działania uczestniczą w bu-
dowie Sportowej Polski. Dlatego 
też PKIS postanowił wykorzystać 
okazję, jaką była VII Gala Sporto-

15 listopada br. 
w Warszawie odbyła się 

VII Gala Sportowej Polski. 
W uroczystej scenerii 

Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej wręczył 

wyróżnienia Produkt Na 
Medal 2013 oraz Sportowa 

Gmina 2012, a także 
statuetki Ambasador 

Sportowej Polski.
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Klub i podejmowane przez niego 
działania. W tym celu honorowy-
mi, Złotymi Medalami PKIS, zostali 
uhonorowani: Irena Szewińska, 
Grażyna Rabsztyn oraz reprezen-
tujący Stowarzyszenie Architektów 
Polskich Jerzy Grochulski. To 
przedstawiciele niezwykle 
szerokiego grona przyjaciół 
Sportowej Polski, do którego 
należą również m.in.: Prze-
mysław Babiarz, Włodzi-
mierz Szaranowicz, Karol 
Strasburger, Maciej Kurza-
jewski czy Iwona Guzowska.

Wielką wartość dla dzia-
łalności Klubu – jako wspól-
noty realizującej projekty 
związane z rozwojem sportu 
i infrastruktury sportowej – 
ma wsparcie biznesu. Pod-

czas tegorocznej gali po raz pierw-
szy wręczono statuetki Ambasador 
Sportowej Polski, by w ten sposób 
wyróżnić firmy i ich szefów za 
wsparcie realizacji programu „bu-
dujemy Sportową Polskę”. To dzię-

KO
M

EN
TA

RZ
EMarek Zdziebłowski

Prezes Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
Kiedy w 2005 r. spotkało się kilku zapaleńców celem powo‑
łania do życia Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, nie 

spodziewaliśmy się jak wielkie stoi przed nami wyzwanie. Dziś Klub zrze‑
sza blisko 900 podmiotów! Przez 7 lat działalności prowadziliśmy szeroko 
zakrojoną działalność edukacyjną, wspierając budowę sportowej Polski. 
Obserwowaliśmy integrację Polski z Unią Europejską i to jak tę szansę wy‑
korzystały polskie samorządy, m.in. budując obiekty sportowe. Teraz przed 
nami walka o następny unijny budżet, mamy nadzieję na kolejnych 7 tłu‑
stych lat! Gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Irena Szewińska
Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
Bardzo się cieszę, że idea budowy sportowej Polski tak 

świetnie się rozwija. Nie byłoby to możliwe bez wielkiej pracy polskich sa‑
morządów. Jej efektem będą kolejne sukcesy naszych sportowców. 

Grażyna Rabsztyn
Trzykrotna rekordzistka świata w biegu na 100 m przez 
płotki, członek Kapituły Wyróżnienia Sportowa Gmina
To polskie samorządy tworzą sportową Polskę. Apeluję o za‑

trudnianie w gminach większej ilości trenerów sportowych i nauczycieli WF. 
Pomogą oni wyłuskać sportowe talenty, których przecież nie brakuje. Po 
ich oszlifowaniu zyskamy brylanty, które będą odnosić międzynarodowe 
sukcesy. 

Jerzy Grochulski
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
Dla sportu zawsze znajduję wielką sympatię. Staram się, by 
moje środowisko przykładało przysłowiową cegiełkę do te‑

go, aby obiekty sportowe, które tworzą sportową Polskę, były możliwie 
funkcjonalne i piękne. 

Krzysztof Miklas
Komentator sportowy, członek Kapituły Wyróżnienia 
Sportowa Gmina
Polskie gminy budują na miarę swoich możliwości. Wśród wy‑

różnionych znajdują się zarówno małe samorządy, jak i wielkie miasta. Za‑
chowując wszelkie proporcje – każdy buduje tyle ile może. Gratuluję i dzię‑
kuję wszystkim samorządom, bo to one budują sportową Polskę. 

Paweł Porucznik
Dyrektor Genaralny Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Dziękuję za wyróżnienie, jesteśmy nim zaszczyceni. Od lat 
staramy się dostarczać maszyny do budowy sportowej Pol‑

ski. Ale największe brawa należą się samorządom, które patrzą w przy‑
szłość. Cieszymy się, że możemy być ich partnerem. 

Przemysław Macioch
Dyrektor Sprzedaży Mehler Texnologies Sp. z o.o.
Dziękuję za wyróżnienie. Nasza rola w programie „budujemy 
Sportową Polskę” to edukacja i pomoc w realizacji marzeń 

o nowoczesnych obiektach sportowych. 

Bartosz Zeidler
Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Sp. z o.o.
Dziękując za wyróżnienie, zapraszam do odwiedzenia tar‑

gów CBS w Poznaniu. Tam można zapoznać się z najnowszymi rozwiąza‑
niami technologicznymi stosowanymi w infrastrukturze sportowej. 

Marek Wrzal
Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
Dziękuję za wyróżnienie. Z pewnością wpływa ono na pozy‑
tywne postrzeganie nas przez samorządy, naszych klientów. 
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ki wyróżnionym firmom Klub może 
realizować działania edukacyjne, 
informacyjne i promocyjne, popu-
laryzujące ideę Sportowej Polski. 
Ambasadorzy to firmy, które reali-
zując swoje cele strategiczne, pa-
miętają o społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Wzorcowe produkty
Dalsza część gali upłynęła pod 

znakiem ceremonii wręczenia dwóch 
dorocznych wyróżnień przyznawa-
nych przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej – Produkt Na Medal 2013 
oraz Sportowa Gmina 2012. 

Wyróżnienie Produkt Na Medal 
przyznawane jest w celu wyłonienia 
i promocji wysokiej jakości usług 
i produktów, cechujących się inno-
wacyjnymi rozwiązaniami oraz wy-
sokimi walorami użytkowymi. Wy-
różnienie może zostać przyznane 
firmie za: materiały konstrukcyjne 
i budowlane, produkty i technolo-

gie specjalistyczne, sprzęt, urządze-
nia, wyposażenie i akcesoria sporto-
we, a także za usługi: doradcze, fi-
nansowe, zarządzania i IT.

Zgłoszone do konkursu produk-
ty i usługi oceniała kapituła wyróż-
nienia Produkt Na Medal, której 
przewodzi prof. dr hab. Leonard 
Runkiewicz. W skład kapituły we-
szli ponadto: Andrzej Pietrasik – 
Burmistrz Miasta Płońska, Aleksan-
dra Nowakowska – Zastępca Bur-
mistrza Gminy Żnin, Tadeusz Goc 
– Burmistrz Gminy Strzelce Opol-
skie, Ryszard Nawrocki – Wójt 
Gminy Stare Miasto, Jerzy Lysy – 
Wójt Gminy Bochnia oraz Tadeusz 
Kowalski – Wójt Gminy Kołobrzeg.

W tegorocznej edycji konkursu 
kapituła wyróżniła 18 produktów 
oraz usług z branży budownictwa 
sportowego. Wśród wyróżnionych 
produktów znalazły się zarówno 
elementy wyposażenia obiektów 
sportowych, produkty służące kon-

Andrzej Kolaszewski
Prezes Zarządu Menerga Polska Sp. z o.o.
Współpracujemy z Polskim Klubem Infrastruktury Sportowej 
od lat i obserwujemy ogromny rozwój całego sektora infra‑

struktury sportowej. Oby tak dalej!

Paweł Olewiński
Dyrektor Marketingu Wyrobów dla Budownictwa 
Novol Sp. z o.o.
Novol produkuje nawierzchnie sportowe zarówno dla amato‑

rów, jak i zawodowców. Mamy nadzieję, że to wyróżnienie doda nam jesz‑
cze więcej animuszu do dalszych działań. Przy tworzeniu naszych produk‑
tów dbamy o ekologię, bezpieczeństwo, ale także i o to, aby wyniki osiąga‑
ne na naszych nawierzchniach były jak najlepsze. 

Edward Niepsuj
Właściciel F.P.H. Pesmenpol 
Cieszę się z integracji środowiska, z tego skupienia w jednej 
platformie producentów sprzętu sportowego, użytkowników 

i inwestorów. Widać, że z roku na rok ta grupa się powiększa, co cieszy, bo 
wszystkim nam zależy na tym, aby budowano jak najwięcej obiektów spor‑
towych. Efektem będą sukcesy naszych sportowców. 

Aleksander Barszcz
Dyrektor Zarządzający Sopro Polska Sp. z o.o 
Wyróżnienie dla naszej firmy jest wielkim zaskoczeniem. De‑
klaruję, że będziemy starać się – jak do tej pory – utrzymy‑

wać jakość naszych materiałów, które będą znajdować zastosowanie 
w wielu obiektach sportowych. 

Janusz Samel 
Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy tak prestiżowe wyróżnie‑
nie. Dla Warszawy to ważne, bo stolica stawia na sport dzieci 

i młodzieży, na jak najszerszą jego dostępność. W tym roku wykonaliśmy 
 bardzo ciężką pracę. W Warszawie odbyły się promowane przez miasto 
 campy Marcina Możdżonka i Artura Siódmiaka, jesteśmy obecni na koszul‑
kach  AZS‑u Politechniki Warszawskiej. Stawiamy zarówno na popularyzację 
sportu dzieci i młodzieży, jak i sportu wyczynowego. Oczywiście dbamy też 
o programy społeczne kierowane do wszystkich grup społecznych. Mamy 
program „Syrenki”, realizujemy programy „Orlik”, „Starszy sprawniejszy”, „Nie‑
pełnosprawny sprawniejszy” i wiele innych. Wspieramy też szereg klubów 
sportowych – w Warszawie zarejestrowanych jest ponad 1190 stowarzyszeń 
kultury fizycznej! Nagroda świadczy o docenieniu naszych wysiłków. 

Iwona Haponiuk
Dyrektorka Kancelarii Prezydenta Lublina
Tytuł Sportowa Gmina traktujemy jako nagrodę za naszą pra‑
cę. Bardzo cieszy nas to, że zostaliśmy wyróżnieni w tym 

konkursie, mimo tego, że nasze działania w zakresie rozwoju sportu i infra‑
struktury sportowej skierowane są dla dobra mieszkańców miasta, a nie 
w celu uzyskiwania nagród. Miłe jest to, że możemy obserwować dzieci 
chętnie korzystające z nowych boisk. A jeśli ktoś z zewnątrz docenia nasze 
starania, tym lepiej odbieramy nasze wysiłki.

prof. Leonard Runkiewicz
Przewodniczący Kapituły Produkt Na Medal
Zdaniem kapituły, wyróżnione produkty muszą być bez‑
pieczne, zdrowe, przyjazne dla środowiska i wytworzone 

zgodnie z zasadą zachowania zrównoważonego rozwoju. Jestem dumny, 
że wyróżnione przez nas produkty spełniają te cechy. 

Andrzej Bomba
Współwłaściciel Pol-Glass Sp. j. 
Dziękuję za wyróżnienie. Życzę wytrwałości sobie i wszyst‑
kim laureatom w budowaniu sportowej Polski.
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serwacji tychże obiektów, jak rów-
nież usługi pozwalające na utrzy-
manie właściwej jakości i bezpie-
czeństwa bazy sportowej. 

Stosowanie sprawdzonych pro-
duktów i rozwiązań to stawianie na 
jakość i bezpieczeństwo użytkow-
ników obiektów sportowych, 
a w dłuższym rozrachunku także 
możliwość uzyskania oszczędności 
w użytkowaniu. To dlatego PKIS, 
wraz z odbiorcami i użytkownika-
mi produktów i usług, wyróżnia 
rozwiązania warte powielania na 
licznych arenach sportowych.

Liderzy wśród 
samorządów
Sportowa Gmina 2012 to już 

IV edycja wyróżnienia, którym 
uhonorowano do tej pory 131 
miast oraz gmin z całej Polski. Tytuł 
ten przyznawany jest samorządom, 
które umiejętnie łączą budowę no-
woczesnych obiektów sportowych 

Ambasadorzy Sportowej Polski
Aries Power Equipment Sp. z o.o. oraz Ken Masuda, Prezes Zarządu
Berndorf Baderbau Sp. z o.o. oraz Marek Wrzal, Prezes Zarządu
Mehler Texnologies Sp. z o.o. oraz Przemysław Macioch, Dyrektor Sprzedaży 
Menerga Polska Sp. z o.o. oraz dr inż. Andrzej Kolaszewski, Prezes Zarządu
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. oraz dr Andrzej Byrt, Prezes Zarządu
Novol Sp. z o.o. oraz Piotr Nowakowski, Prezes Zarządu i Paweł Olewiński, Dyrektor Marketingu Wyrobów dla Budownictwa
F.P.H. Pesmenpol oraz Edward Niepsuj, Właściciel 
Pol-Glass Sp. j. oraz Krzysztof Górnicki, Andrzej Bomba, Właściciele
Sopro Polska Sp. z o.o. oraz Aleksander Barszcz, Dyrektor Zarządzający 
Unirubber Sp. z o.o. oraz Izabela Owczarek-Rymarowicz, Prezes Zarządu 

Laureaci wyróżnienia Produkt Na Medal 2013
Zestaw Honda F720 firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Regeneracyjna mieszanka nasion traw SOS firmy Barenbrug Polska Sp. z o.o.
Kabina masażowa firmy Berndorf Baderbau Sp. z o.o.
Urządzenie do krioterapii miejscowej Kriopol R wer. 3 Kriomedpol Sp. z o.o.
Maszyna do pielęgnacji tafli lodowiska rolba n-ICE Model 1200 firmy n-ICE Sp. z o.o.
Podbudowa systemowa Permavoid firmy NM Group Sp. z o.o.
Novofloor nawierzchnia sportowa kombi elastyczna firmy Novol Sp. z o.o.
Sztuczna trawa Ligaturf RS+45 firmy Panorama II Sp. z o.o.
Trybuny modułowe Pesmenpol TSD 200 firmy F.P.H. Pesmenpol inż. Edward Niepsuj
Wodne place zabaw firmy Pol-Glass Sp. j. K. Górnicki, A. Bomba
Kompleksowa usługa utrzymaniowa obiektów sportowych i rekreacyjnych firmy Prosportis Sp. z o.o. 
Koncentrat zapachowy do sauny oraz Chlor-Stab Podchloryn Sodu Stabilizowany firmy P.P.U.H. Bassau
System ogrzewania murawy oraz system ogrzewania sportowych podłóg elastycznych firmy Rehau Sp. z o.o. 
Sopro DF 10 – Dekoracyjna fuga elastyczna firmy Sopro Polska Sp. z o.o. 
Projekt oraz Kompleksowy system realizacji projektu SPA firmy SPA Zone 
TIS Sport Infrared – system ogrzewania trybun stadionów i hal sportowych ciepłem podczerwieni firmy TIS Enginiering Sp. j.
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z programem rozwoju sportu i re-
kreacji. Nadesłane ankiety weryfi-
kacyjne oceniała kapituła w skła-
dzie: Monika Filipiuk – Specjalista 
ds. funduszy UE, Ekspert PKIS; 
Grażyna Rabsztyn – Członek Za-
rządu Fundacji Centrum Edukacji 
Olimpijskiej; Krzysztof Miklas – 
dziennikarz i komentator sporto-
wy; Danuta Burzyńska – redaktor 
naczelna miesięcznika „Builder”; 
Norbert Skupiński – redaktor na-
czelny miesięcznika „Sportplus”.

Zabierając głos w imieniu kapitu-
ły wyróżnienia Krzysztof Miklas 
podkreślił, że wśród laureatów tego-
rocznej edycji wyróżnienia znalazły 
się zarówno duże miasta z imponu-

jącą bazą sportową, jak i mniejsze 
miejscowości i gminy, w tym małe 
gminy wiejskie, które na skalę swo-
ich możliwości i potrzeb realizują 
program rozwoju infrastruktury 
sportowej połączony z promocją 
sportu i rekreacji. W tegorocznej 
edycji konkursu kapituła wyróżniła 
66 samorządów. Ciekawostka – 
w tym gronie nie znalazł się tym ra-
zem ani jeden samorząd z woje-
wództwa pomorskiego.

Razem pokonamy 
kryzys
W rozmowach kuluarowych, po 

zakończeniu oficjalnej części gali, 
wielokrotnie powracał temat kry-

Laureaci wyróżnienia Sportowa Gmina 2012
Miasta i Gminy 
do 10 000 mieszkańców
Miasto i Gmina Nowe Warpno
Gmina Mielnik
Gmina Narewka
Gmina Kleszczów
Gmina Kijewo Królewskie
Gmina Stepnica
Gmina Łabunie
Gmina Galewice
Gmina Kościelec
Gmina Bolesław
Gmina Zgorzelec
Gmina Jaraczewo
Gmina Łęczyca
Gmina Pomiechówek
Gmina Wisznia Mała
Gmina Szczurowa
Gmina Kołobrzeg

Miasta i Gminy od 10 001 
do 30 000 mieszkańców
Gmina Stare Miasto
Miasto i Gmina Ścinawa
Gmina Zaleszany
Gmina Kazimierz Biskupi
Gmina Kramsk
Gmina Wilkowice
Gmina Lewin Brzeski
Miasto i Gmina Lidzbark
Gmina Lesznowola
Miasto i Gmina Solec Kujawski
Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie
Gmina Białe Błota
Miasto Strzelce Opolskie
Gmina Komorniki
Gmina Susz
Miasto Pionki
Gmina Raszyn

Miasto Krasnystaw
Gmina Kórnik
Gmina Brwinów
Gmina Łomianki
Miasto i Gmina Góra Kalwaria
Gmina Żnin
Miasto i Gmina Wieliczka
Gmina Czerwonak
Miasto Aleksandrów Łódzki
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Miasto Ząbki

Miasta i Gminy od 30 001 
do 100 000 mieszkańców
Gmina Wolsztyn
Miasto Dzierżoniów
Gmina Miasto Brzeg
Miasto i Gmina Swarzędz
Miasto Krosno
Miasto Skierniewice
Miasto Puławy
Miasto i Gmina Końskie
Miasto Pruszków
Miasto Będzin
Miasto Leszno
Miasto Przemyśl
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Miasto Siedlce

Miasta powyżej 
100 001 mieszkańców
Miasto Opole
Miasto Toruń
Miasto Lublin
Miasto Bydgoszcz
Miasto Szczecin
Miasto Kraków
Miasto Warszawa
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ORGANIZATOR 
PROGRAMU

VII GALA SPORTOWEJ 
POLSKI ODBYŁA SIĘ 
W RAMACH PROGRAMU

PATRONAT HONOROWY

Urszula Filipowicz 
Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej 
w Krakowie ds. Infrastruktury i Imprez Sportowych
To już drugie „sportowe” wyróżnienie dla Krakowa w tym 

roku. Pierwsze otrzymaliśmy za centrum pobytowe podczas EURO 
2012, teraz wyróżniono nas za budowę obiektów sportowych. W wielkim 
skrócie – stawiamy zarówno na małą infrastrukturę sportową – boiska, 
kompleksy sportowe i baseny, jak i na te wielkie – w Krakowie trwa już 
budowa największej polskiej hali widowiskowo‑sportowej, która gościć 
będzie siatkarskie mistrzostwa świata w 2014 r., modernizujemy także tor 
kajakarstwa górskiego na Kolnej, który będzie gospodarzem przyszło‑
rocznych mistrzostw Europy. 

Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie 
W imieniu całej gminy Raszyn bardzo dziękuję za wyróż‑
nienie Sportowa Gmina. Dzięki takim inicjatywom, które 

wspierają również tak małe gminy jak Raszyn, nasze wewnętrzne hasło 
„Stawiamy na sport” nabiera sensu. 

Ryszard Januszek
Wójt Gminy Bolesław
To wyróżnienie jest dla nas ogromnym zaszczytem. Nie spo‑
czywamy na laurach. Nasze plany na przyszłość to przede 

wszystkim budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bolesławiu. 

Robert Gulka
Dyrektor OSiR Dzierżoniów
Bardzo się cieszymy, że miasto Dzierżoniów już po raz 
drugi zostało laureatem wyróżnienia Sportowa Gmina. 

Środki, które miasto przeznacza rokrocznie na sport, są bardzo duże. 
Dlatego możemy pochwalić się dużą ilością obiektów sportowych oraz 
imprez rekreacyjnych. Wierzymy, że tego typu prosportowe działania 
pełnią dużą rolę w wychowywaniu młodzieży.

Andrzej Jakubiec 
Burmistrz Krasnegostawu
Tytuł Sportowa Gmina to wyróżnienie nie tylko dla samo‑
rządu, ale dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

Od szeregu lat prowadzimy bowiem działania na rzecz rozbudowy infra‑
struktury sportowej, a mieszkańcy aktywnie uczestniczą w tych inicjaty‑
wach, jak też biorą udział w sportowym życiu Krasnegostawu, czego do‑
wodem jest inne przyznane nam wyróżnienie „Aktywne Miasto”. Dzisiej‑
szy sukces traktuję jako potwierdzenie tego, że zmierzamy we właści‑
wym kierunku.

Aleksandra Nowakowska 
Zastępca Burmistrza Żnina
Wyróżnienie dla gminy Żnin dowodzi, że inwestując środki 
unijne m.in. w obiekty sportowe i dbając o rozwój sportu, 

pokazujemy właściwy kierunek działań. Eksperci docenili to, że jednym 
z naszych priorytetów jest sport, że nasza młodzież może w pełni rozwijać 
swoje sportowe upodobania. Każda gmina boryka się z problemem prio‑
rytetów inwestycyjnych. My postawiliśmy na zdrowie dzieci i młodzieży po‑
przez propagowanie kultury fizycznej i stwarzanie warunków do jej upra‑
wiania. Jednym słowem stawiamy na zdrowe społeczeństwo.

Katarzyna Turosieńska-Durlik
Wójt Gminy Mielnik
To jest niesamowicie istotne wyróżnienie dla naszej gmi‑
ny, ponieważ spośród wszystkich odbierających tę na‑

grodę samorządów Mielnik jest najmniejszą gminą w kraju. To ogrom‑
nie cieszy. Ten sukces jest wynikiem pracy zespołowej, dlatego też po‑
dziękowania należą się wszystkim, którzy starali się, aby udało nam się 
go osiągnąć.

Wypowiedzi zebrali: Norbert Skupiński i Paweł Kociel

zysu, z którym zmierzyć się musi nie 
tylko branża budownictwa sportowe-
go, ale także samorządy.

Marek Wrzal, Prezes Zarządu Bern-
dorf Baderbau Sp. z o.o., podkreślał, że 
rola firm nie może się już ograniczać je-
dynie do pomocy technicznej, ale po-
winny one również oferować swoim 
partnerom samorządowym różnorodne 
formy finansowania, które umożliwiają 
realizację inwestycji pomimo trudnej ak-
tualnie sytuacji finansowej. Z kolei Pa-
weł Porucznik, Dyrektor Generalny 
Aries Power Equipment Sp. z o.o., mówił 
o potrzebie ścisłej współpracy pomię-
dzy biznesem i samorządem, współpra-
cy, która niejednokrotnie wymaga wy-
pracowania kompromisu.

Co ważne, wszyscy sondowani 
przedstawiciele samorządów deklaro-

wali, że nadal będą starali się roz-
wijać bazę sportową. Nie obawiają 
się przy tym zbytnio ani kryzysu, 
ani też nie dają wiary przewidywa-
niom o braku środków zewnętrz-
nych na dofinansowanie inwestycji 
sportowych, w związku z kształtu-
jącą się, nową perspektywą budże-
tową Unii Europejskiej. Zaplano-
wane na wiele lat inwestycje 
w sport i rekreację, a także rozwi-
janie bazy sportowej, traktowane 
są bowiem przez przedstawicieli 
najaktywniejszych na tym polu 
polskich samorządów jako inwe-
stycje w zdrowie mieszkańców. 
A na zdrowiu – wiadomo – nie 
można oszczędzać.

Paweł Kociel, Magda Nabiałek
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