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KLUb 
SPORTOWa 
POLSKa
Klub Sportowa Polska to miejsce współpracy 
dwóch środowisk – biznesu i samorządu. Od 2005 
roku zrzesza samorządy, instytucje, firmy oraz 
osoby prywatne działające w obszarze projektowa-
nia, budowy oraz zarządzania obiektami sporto-
wymi. Klub, realizując swoje działania, promuje 
również powszechne i bezpieczne uprawianie 
sportu i rekreacji na nowoczesnych obiektach jako 
sposób na zdrowy styl życia i spędzanie wolnego 
czasu. Klub Sportowa Polska jest inicjatorem pro-
gramu “budujemy Sportową Polskę”, w którym 
uczestniczą 943 gminy i powiaty z całej Polski. 
Program ma na celu promocję miast, gmin i powia-
tów inwestujących w budowę oraz modernizację 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także 
wspierających rozwój sportu dzieci i młodzieży. 
Klub prowadzi aktywną edukację. W ramach 
Akademii Umiejętności prowadzone są wykłady 
i warsztaty na temat planowania, finansowania 
i efektywnego przeprowadzania inwestycji, zarzą-
dzania obiektami oraz w zakresie najnowszych 
rozwiązań materiałowych i technologicznych sto-
sowanych w branży. KSP nagradza najlepsze firmy 
projektowe i wykonawcze, a także producentów 
technologii i wyposażenia obiektów sportowych, 
rekreacyjnych, wellness i spa. Przyznaje również 
statuetki i wyróżnienia inwestorom i administrato-
rom obiektów sportowych i rekreacyjnym oraz 
osobom szczególnie zaangażowanym w działalność 
promocyjną i animacyjną na rzecz sportu i rekreacji 
w Polsce. 

KONTAKT
Klub Sportowa Polska
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa
tel.: 22 843 92 03, 505 169 204, 505 169 205
fax: 22 244 24 64, e-mail: biuro@sportowapolska.eu
www.sportowapolska.eu

PATRONAT HONOROWY
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Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciel i Pasjonaci Sportowej Polski,

To Wy zmieniacie sportowe oblicze Polski.

To dzięki Waszemu zaangażowaniu i pasji, wiedzy i doświadczeniu powstało w Polsce 
tysiące nowoczesnych obiektów sportowych. Stadiony i boiska, parki wodne i baseny, 
hale sportowe, lodowiska, siłownie zewnętrzne oraz dziesiątki innych obiektów są wi-
zytówką naszych miast i gmin. Są wizytówką Polski. Wasza odwaga inwestowania, wi-
zje i pomysły na rozwój sportu, a także technologie, produkty i usługi najwyższej jako-
ści mogą być powodem do zadowolenia i dumy. 

Spotykamy się dziś po raz siedemnasty, w tym szczególnym gronie. W gronie ludzi 
wyjątkowych, którzy w sporcie dostrzegają uniwersalną wartość. W gronie Budowni-
czych, Pasjonatów i Przyjaciół Sportowej Polski. 

Spotykamy się na Gali Sportowej Polski, żeby wyróżnić najlepszych z najlepszych: pre-
zydentów miast, burmistrzów i wójtów, dyrektorów ośrodków sportu i rekreacji, ani-
matorów i trenerów oraz architektów, projektantów, szefów firm budujących i wypo-
sażających obiekty sportowe. 

Wierzymy, że wspólny wysiłek się opłaca. Dlatego od jedenastu lat, w ramach Klubu 
Sportowa Polska wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Uczymy się jak efektyw-
nie inwestować, budować i zarządzać infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Promu-
jemy nowoczesne materiały, technologie, produkty. Promujemy obiekty sportowe i re-
kreacyjne. Pokazujemy zaangażowanie ludzi, samorządów, instytucji i firm. Upowszech-
niamy dobre praktyki. 

Chcemy, żeby moda na uprawianie sportu, do której w znaczny sposób wspólnie się 
przyczyniliśmy, była kontynuowana. 

Wierzymy, że warto budować Sportową Polskę.

Marek Zdziebłowski
Prezes Zarządu

Klubu Sportowa Polska
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Warszawa, 15 listopada 2016 roku.
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Statuetka Ambasadora Sportowej 
Polski to nagroda za społecznie od-
powiedzialną postawę. Przyznawana 
jest firmom i organizacją, które 
wspierają Program „budujemy 
Sportową Polskę”, a tym samym 
popierają działania na rzecz roz-
woju aktywności sportowej dzieci, 
młodzieży i niepełnosprawnych.

STATUETKĄ WYRÓŻNIENI W 2016 ROKU 
ZOSTALI: SARP i ANCHEM

P.P.H.U. Anchem – zajmuje się realizacją nowych instalacji tech-
nologicznych dla obiektów basenowych oraz remontami obiek-
tów oraz serwisem i kompleksowym nadzorem eksploatacyj-
nym instalacji basenowych. W ostatnich latach Anchem oddał 
do użytku inwestycje m.in. w Uniejowie, Świnoujściu, Bydgosz-
czy i Koszalinie. 

Stowarzyszenie Architektów Polskich od wielu lat sprawuje 
patronat honorowy nad Programem BUDUJEMY SPORTOWĄ 
POLSKĘ i konkursem BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU. Bie-
żąca XVII edycja wydarzenia podsumowuje osiągnięcia twórcze 
w zakresie projektowania obiektów sportowych i rekreacyjnych 
w Polsce na przestrzeni ostatnich kliku lat.

Novol Sp. z o.o. – polski producent wysokiej jakości systemów 
nawierzchni sportowych i rekreacyjnych NOVOFLOOR. Zaawan-
sowane technologicznie receptury produktów NOVOFLOOR po-
zwalają na ich bezproblemowe stosowanie zarówno w obiektach 
zamkniętych, typu hale sportowe, sale gimnastyczne czy po-
mieszczenia rekreacyjne, jak i obiektach zewnętrznych, takich 
jak boiska wielofunkcyjne i place zabaw. 

„Builder” – wiodący miesięcznik dla budownictwa, architektury 
i biznesu, aktywnie zaangażowany w Ogólnopolski Program „bu-
dujemy Sportową Polskę”. Dwukrotnie wyróżniony przez Bu-
siness Center Club „Medalem Europejskim”. Tematyka infra-
struktury sportowej jest stale obecna na łamach pisma.
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ZBIGNIEW WOJCIUL
Właściciel P.P.H.U. Anchem Zbigniew Wojciul

MARIUSZ ŚCISŁO
Prezes Stowarzyszenie Architektów Polskich

ZBIGNIEW DANIELCZYK
Prezes Zarządu n-ICE Group Sp. z o.o.

FILIP NOWAKOWSKI
Prezes Zarządu Novol Sp. z o.o.

BEATA ŻURAW-ZDZIEBŁOWSKA
Dyrektor Wydawnictwa BUILDER

Ambasadorzy
SPORTOWEJ 
POLSKI

N-Ice Group Sp. z o.o. – producent pierwszej polskiej rolby 
„n-ICE” – maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska. 
Profil handlowy n-ICE stanowi projektowanie i budowa lodo-
wisk stałych i sezonowych, produkcja, sprzedaż i wynajem ma-
szyn do pielęgnacji tafli lodowiska, produkcja i montaż hal o kon-
strukcji stalowej oraz montaż systemów sztucznego zaśnieża-
nia stoków narciarskich. 

Berndorf Baderbau – od 1960 r. wiodący producent niecek ba-
senowych ze stali nierdzewnej. Polska filia została założona 
w 2002 r. jako Berndorf Baderbau Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu 
k. Bielska-Białej. Realizacje na polskim rynku to ok. 190 obiektów 
kąpielowych z nieckami ze stali nierdzewnej, w tym ponad 500 
niecek w najróżniejszych wielkościach i kształtach.

MAREK WRZAL
Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp. z o.o.



5

ITB – Misją Instytutu Techniki Budowlanej jest wspieranie na-
ukowe i eksperckie budownictwa w inicjowaniu i powstawaniu 
nowoczesnych, bezpiecznych oraz trwałych rozwiązań tech-
nicznych, kierując się dobrem użytkownika oraz mając na uwa-
dze jego komfort i wymagania zrównoważonego rozwoju.

Elplast + Sp. z o.o. – doświadczony producent m.in. modułowych 
pomostów pływających z tworzywa sztucznego, od lat pomaga 
gminom i jednostkom samorządowym w doposażaniu kąpielisk 
i budowie nowych obiektów rekreacyjnych na wodzie m.in. przy-
stani jachtowych, wędkarskich, platform rekreacyjnych i pływa-
jących basenów na otwartych akwenach.

BODYS Sp. z o.o. – polski producent urządzeń do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu z grupy premium. Firma stawia na ja kość 
i nowoczesność. Ogromną uwagę przykłada do wzornictwa i ja-
kości urządzeń. Stale poszerza swoją ofertę. Dziś asortyment 
obejmuje dwadzieścia cztery urządzenia, które wspierają pracę 
różnych mięśni ciała. 

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego C&K – doświadczony ze-
spół doradzający przy projektach PPP w Polsce. Dzięki wsparciu 
C&K realizowane są takie projekty jak np. kompleksowa termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bytomiu i Kar-
czewie, budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach 
czy sądu rejonowego w Nowym Sączu. 

Magellan S.A. – wiodąca marka na rynku usług finansowych sek-
tora publicznego. Swoją pozycję zawdzięcza dynamicznemu ze-
społowi i wieloletniej współpracy z kilkuset podmiotami publicz-
nymi oraz ofercie nowoczesnych rozwiązań finansowych dla 
samorządów, spółek komunalnych i podmiotów współpracują-
cych z JST. 

SIEMNES – Działalność biznesowa Siemensa Sp. z o.o. oparta 
jest na wyspecjalizowanych branżach, łączących ekspercką 
wiedzę i doświadczenie w każdym z obszarów działania. Polska 
spółka Siemens powstała 1 marca 1991 roku i od początku po-
stawiła sobie za cel bycie partnerem polskiej gospodarki i spo-
łeczeństwa w zakresie modernizacji technologicznej.
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yANNA POLANIECKA

Prezes Zarządu Bodys Sp. z o.o.

MARZENA KERN-MICHALCZUK
Product Manager „ELPLAST+” Sp. z o.o.

MAREK TOBIACELLI
Dyrektor działu efektywności energetycznej 
Siemens Sp. z o.o.

ADRIAN KOZŁOWSKI
Dyrektor ds. Finansowania JST Magellan S.A.

EWA SUDOŁ
Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów 
Budowlanych Instytut Techniki Budowlanej

RAFAŁ CIEŚLAK
Radca Prawny Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Partnerzy
SPORTOWEJ 
POLSKI

Partnerzy Sportowej Polski 
to firmy, które realizując swoje 
cele strategiczne, pamiętają 
o społecznej odpowiedzialności 
biznesu, wspierające Program 
„budujemy Sportową Polskę”

PARTNER MERYTORYCZNY
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
MARSZAŁEK ELŻBIETA POLAK
 
za inicjatywę modernizacji kompleksu obiektów: hotelu, ba-
senu krytego i sali konferencyjno-sportowej, hali sportowej 
i strzelnicy oraz wymianę istniejącej sieci cieplnej i wodo-
ciągowej, które przyczyniły się do unowocześnienia obiek-
tów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO‑MAZURSKIEGO
MARSZAŁEK GUSTAW MAREK BRZEZIN 

za realizację inwestycji trasy rowerowej w Polsce Wschod-
niej – Green Velo, która ma przyczynić się do aktywizacji 
turystycznej północnej części regionu, poprawy bezpie-
czeństwa rowerzystów, a także umożliwienia uprawiania 
sportów rowerowych.

Wyróżnienia w konkursie
BUDOWNICZY
POLSKIEGO SPORTU 2016

Promotor Infrastruktury Sportowej 2016
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Sportowa architektura Regionu 2016

DOMINANTA PODLASKA
STAdION MIEjSKI W BIAŁYMSTOKU
Autorzy: Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 
Generalny Projektant: 
prof. dr hab. arch. Stefan Kuryłowicz  
prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
Architekt Prowadzący: 
arch. Krystyna Tulczyńska 
Zespół Projektowy: architekci: 
Mikołaj Kwieciński, Michał Adamczyk, 
Grzegorz Szymański, Michał Pawlak, 
Piotr Kuczyński (architekt sprawdzający) 
Współpraca autorska: Bartosz Tylman, 
Magdalena Krześniak, Robert Ochrymiuk
Konstrukcja: KiP, dr inż. Piotr Pachowski

DOMINANTA WARMIŃSKO-MAZURSKA
CENTRUM REKREACYjNO-SPORTOWE 
„UKIEL” W OLSZTYNIE
Autorzy:
n projekt olsztyńskiej Plaży Miejskiej: 
Dżus GK Architekci s.c.
arch. Grzegorz Dżus, 
arch. Katarzyna Orzechowska-Dżus
n projekt Centrum Żeglarstwa Wodnego 
i Lodowego: Restudio Architektury
arch. Maciej Jacaszek, arch. Rafał Jacaszek
n projekt Olsztyńskiego Centrum 
Kajakarstwa: Studio-Projekt Autorska 
Pracownia Architektoniczna s.c.
arch. Piotr Mikulski-Bąk, 
arch. Anna Mikulska-Bąk, 
arch. Natalia Hasso-Agopsowicz

DOMINANTA MAŁOPOLSKA
STAdION MIEjSKI KS CRACOvIA
Autorzy: Estudio Lamela, Adam Kulikowski,
Carlos Lamela y de Vergas, 
Pierluca Roccheggiani

DOMINANTA MAZOWIECKA
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYjNE 
WUM W WARSZAWIE 
Autorzy: Kontrapunkt V-Projekt, 
Aleksander Mirek
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DOMINANTA DOLNOŚLĄSKA
HALA WIdOWISKOWO-SPORTOWA 
W ZGORZELCU – PGE TURóW ARENA
Autorzy: Archimedia Architekci&Inżynierowie 
z Poznania, Krzysztof Janus, 
Właściciel i Główny Projektant: Marcin Śliwa

DOMINANTA WIELKOPOLSKA
HALA SPORTOWA AKAdEMII WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO Z POMIESZCZENIAMI 
dYdAKTYCZNYMI W POZNANIU
Autorzy: Neostudio Architekci
arch. Paweł Świerkowski, arch. Bartosz Jarosz 
z zespołem

DOMINANTA WIELKOPOLSKA
OśROdEK REKREACYjNO-ROZRYWKOWY 
– CENTRUM SPORTOWE FALA PARK 
W WOLSZTYNIE
Autorzy: PL Architekci
arch. Bartłomiej Bajon, arch. Katarzyna Cynka, 
arch. Marcin Kozierowski

DOMINANTA DOLNOŚLĄSKA
SALA SPORTOWA Z AULą I TERENAMI 
SPORTOWYMI PRZY GIMNAZjUM W KąTACH 
WROCŁAWSKICH
Autorzy: pracownia autorska Studio M
arch. Andrzej Maciej Maleszka, 
arch. Małgorzata Fornalczyk

DOMINANTA KUJAWSKO-POMORSKA
PRZYSTAń SPORTóW WOdNYCH 
PRZY UL. POPIEŁUSZKI W TORUNIU 
Gmina Miasta Toruń
Autorzy: Firma „Geotechnika” Sp. z o.o. 
w oparciu o koncepcję Mirosława Strzeleckiego 
STRZELECKI BIURO ARCHITEKTONICZNE

Sportowa architektura Regionu 2016
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HALA SPORTOWO-WIdOWISKOWA 
STUdIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEj 
PRZY UL. CHEŁMOńSKIEGO 12 WE WROCŁAWIU
Politechnika Wrocławska
prof. Tadeusz Więckowski – Rektor

CENTRUM SPORTóW ZIMOWYCH  
W PTASZKOWEj, Z NARCIARSKą  
TRASą BIEGOWą
Gmina Grybów
Piotr Krok – Wójt 

MANEŻ PRZY ZESPOLE SZKóŁ 
TECHNICZNO-WETERYNARYjNYCH 
W TRZCIANIE
Powiat Rzeszowski
Józef Jodłowski – Starosta,  
Marek Sitarz – Wicestarosta

SWARZędZKA 
 HALA SPORTOWA
Gmina Swarzędz
Marian Szkudlarek – Burmistrz

CENTRUM SPORTOWE  
KOSAKOWO
Gmina Kosakowo
Jerzy Włudzik – Wójt

HALA  
SPORTOWO-WIdOWISKOWA COS OPO 
W ZAKOPANEM
Mostostal Warszawa SA
Andrzej Goławski – Prezes Zarządu
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BRĄZOWA STATUETKA 

ZŁOTA STATUETKA 

GRUPA SAINT-GOBAIN W POLSCE
i FRANçOIS-XAvIER MOSER, Prezes Grupy 
Saint-Gobain w Polsce, Rumunii i Bułgarii
za dotychczasowe zaangażowanie wszystkich 
marek koncernu w rozwój nowoczesnego 
budownictwa sportowego i rekreacyjnego w Polsce 

z uwzględnieniem oferowanych nowoczesnych rozwiązań, które zastosowano na przestrzeni 
ostatnich lat w wielu obiektach sportowych, w tym strategicznych dla polskiego sportu.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
i ANdRZEj GOŁAWSKI, Prezes Zarządu
za permanentne zaangażowanie 
w rozwój budownictwa sportowego 
i rekreacyjnego w Polsce w zakresie 
Generalnego Wykonawstwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji hali widowiskowo-sportowej COS OPO w Zakopanem, największej 
w regionie małopolskim inwestycji realizowanej w latach 2015-2016.

MIASTO BYdGOSZCZ
i RAFAŁ BRUSKI, Prezydent
za dotychczasowe zaangażowanie miasta 
w rozwój bazy sportowej województwa kujawsko-
pomorskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

LAFARGEHOLCIM W POLSCE
i FEdERICO TONETTI, 
dyrektor Generalny. Prezes Zarządu 
LafargeHolcim w Polsce
za wspieranie rozwoju nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce 

poprzez dostawę innowacyjnych rozwiązań, a tym samym wspieranie rozwoju sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Ponadto za udział w realizacji 
infrastruktury Wioski Olimpijskiej w ramach tegorocznych Igrzysk Olimpijskich Rio 2016.
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PROLESKI
i vitalii Kryvchans’kyi, 
przedstawiciel firmy w Polsce, Prezes 
PROFFLife+ vITALII KRYvCHANS’KYI
za dotychczasowe zaangażowanie firmy w rozwój 
nowoczesnego budownictwa sportowego 
i rekreacyjnego w Polsce, z uwzględnieniem 
oferowanych przez firmę profesjonalnych, 
innowacyjnych zjazdów narciarskich i snowbordowych 
pod nazwą „niekończące się stoki”.

MIEjSKI OśROdEK SPORTU 
I REKREACjI W OLECKU
i Andrzej Kamiński, dyrektor
za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój nowoczesnej 
bazy sportowej, wyróżniającej się zarówno w skali 
województwa jak i kraju, za efektywne zarządzanie 
Ośrodkiem, a tym samym za zaangażowanie w rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sportowej województwa 
warmińsko-mazurskiego, rozwój sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

GRUPA SILIKATY SP. Z O.O.
i Małgorzata Zydek, Prezes Zarządu
za dotychczasowe zaangażowanie firmy w rozwój 
nowoczesnego budownictwa sportowego 
i rekreacyjnego w Polsce, z uwzględnieniem 
oferowanych przez firmę wyrobów silikatowych, 
które zastosowano na przestrzeni ostatnich lat 
w wielu obiektach sportowych, w tym 
strategicznych dla polskiego sportu.

ES-SYSTEM SA
i Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu
za dotychczasowe zaangażowanie firmy 
w rozwój nowoczesnego budownictwa 
sportowego i rekreacyjnego w Polsce 
z uwzględnieniem oferowanych przez firmę 
profesjonalnych rozwiązań techniki 
oświetleniowej.

MORIS-POLSKA SP. Z O.O.
i Maurycy Bryła, Prezes Zarządu
za wkład firmy w rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej na terenie kraju, za liczne 
realizacje, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy hali widowiskowo-sportowej Politechniki 
Wrocławskiej – tegorocznej nominacji marszałka 
województwa dolnośląskiego.

BT PROjECT SP. Z O.O.
i Aleks Bartkowiak, Prezes Zarządu 
oraz jacek Kowalski, Wiceprezes
za wkład firmy w rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej na terenie kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem pionierskiej 
działalności w dziedzinie budowy torów 
i tras rowerowych w Polsce
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Firma na Medal 2016



12 Inwestor na Medal 2016

lau
re

ac
i w

yr
óż

ni
eń

la
u

r
e

a
c

i
Wyróżnienia przyznawane na podstawie nominacji marszałków województw

GMINA jEdLICZE
jolanta Urbanik, 
Burmistrz
za zaangażowanie gminy 
w rozwój bazy sporto-

wej województwa Podkarpackiego, rozwój sportu i re-
kreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy wielo-
funkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego w Jedliczu.

POWIAT OSTROWSKI
Zbigniew Kamiński
Starosta 
za zaangażowanie po-
wiatu w rozwój bazy 

sportowej województwa mazowieckiego, rozwój sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy sali 
gimnastycznej o wymiarach 24x45m obok Liceum Ogól-
nokształcącego w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

POWIAT LIdZBARSKI
jan Harhaj
Starosta lidzbarski
za inicjatywę budowy 
nowoczesnego i funk-

cjonalnego kompleksu basenowego „ Termy Warmińskie” 
w Lidzbarku Warmińskim, oraz za zaangażowanie i dba-
łość o proces inwestycyjny.

GMINA NOWA SóL
Izabela Bojko
Wójt
za zaangażowanie gminy 
w rozwój własnej bazy 

sportowej, a tym samym rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej województwa lubuskiego, roz-
wój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczno-
ści lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Przyborowie.

GMINA STRZYŻEWICE
jan Andrzej 
dąbrowski
Wójt
za zaangażowanie gminy 

w rozwój bazy sportowej województwa lubelskiego, roz-
wój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy 
budowy kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjal-
nym (budynek szatniowo-sanitarny) przy Zespole Szkół 
Publicznych w Bystrzycy Starej. 

STAROSTWO 
POWIATOWE 
W LUBLINIE
Paweł Pikula
Starosta lubelski

za zaangażowanie powiatu w rozwój bazy sportowej wo-
jewództwa lubelskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem inicjatywy modernizacji i rozbudowy 
kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. 

GMINA ŻóRAWINA
jan Żukowski
Wójt
za zaangażowanie gminy 
w rozwój bazy sporto-

wej województwa dolnośląskiego, rozwój sportu i re-
kreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy budowy kom-
pleksu sportowego przy Gimnazjum w Żórawinie.

KURIA dIECEZjALNA 
W SIEdLCACH
Kazimierz Gurda
Biskup
za zaangażowanie Die-

cezji w rozwój bazy sportowej województwa mazowiec-
kiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inicjatywy budowy sali gimnastycznej 19,86x31,42 przy 
Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum. 
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MIASTO jASŁO
Ryszard Pabian
Burmistrz
za zaangażowanie w roz-

wój bazy sportowej miasta i województwa podkarpac-
kiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inicjatywy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Jaśle.

GMINA PUŁTUSK
Krzysztof 
Nuszkiewicz
Burmistrz
za zaangażowanie mia-

sta w rozwój bazy sportowej województwa mazowiec-
kiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inicjatywy budowy wielofunkcyjnego kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego w Pułtusku.

MIASTO NOWY 
dWóR MAZOWIECKI
jacek Kowalski
Burmistrz
za zaangażowanie mia-

sta w rozwój bazy sportowej województwa mazowiec-
kiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inicjatywy budowy hali sportowej o wymiarach 40x20 
przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 1.

POLITECHNIKA 
WROCŁAWSKA
prof. Tadeusz 
Więckowski
Rektor

za zaangażowanie uczelni w rozwój bazy sportowej woje-
wództwa dolnośląskiego, rozwój sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem inicjatywy budowy hali sportowo-widowi-
skowej dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Po-
litechniki Wrocławskiej. 
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POWIAT RZESZOWSKI
józef jodłowski, Starosta, Marek Sitarz, Wicestarosta
za zaangażowanie powiatu w rozwój bazy sportowej po-
wiatu, a tym samym w rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej województwa podkarpac-
kiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inicjatywy budowy nowoczesnej krytej ujeżdżalni „Ma-
neż przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych 
w Trzcianie, Gmina Świlcza”.

GMINA POTOK 
WIELKI
jerzy Pietrzyk
Wójt
za zaangażowanie gminy 

w rozwój bazy sportowej województwa lubelskiego, roz-
wój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicja-
tywy budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z po-
mieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zaple-
czem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowo-
ści Potok Wielki.

STAROSTWO 
POWIATOWE 
GARWOLIN
Marek Chciałowski
Starosta

za zaangażowanie powiatu w rozwój bazy sportowej, 
a tym samym w rozwój nowoczesnej infrastruktury 
sportowej województwa mazowieckiego, rozwój sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy remontu bo-
iska sportowego wraz z wykonaniem terenowych urzą-
dzeń sportowych przy ZS w Garwolinie.

GMINA KOSAKOWO
jerzy Włudzik
Wójt
za zaangażowanie gminy 
w rozwój własnej bazy 

sportowej, a tym samym rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej województwa pomorskiego, 
rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ini-
cjatywy budowy nowoczesnego Centrum Sportowego 
w Kosakowie.

Gmina 
Potok 
Wielki
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Produkt na Medal 2016

INSTALACjE TECHNOLOGII 
BASENOWEj – dAISY
PPHU ANCHEM Zbigniew Wojciul

WHIRLPOOL WHP FAMILY
Berndorf Baderbau Sp. z o.o.

WANNA BALNEO
Berndorf Baderbau Sp. z o.o.

SIŁOWNIE ZEWNęTRZNE
Bodys Sp. z o.o.

ROWEROWY PLAC ZABAW  
– PUMPTRACK
BT Project Sp. z o.o.

KOMORA KRIOGENICZNA
Creator Sp. z o.o.

PORTY NAjAZdOWE 
dLA SKUTERóW WOdNYCH
ELPLAST + Sp. z o.o.

MASZYNA dO PIELęGNACjI TAFLI 
LOdOWISKA – ROLBA N-ICE MOdEL 800
n-ICE Group Sp. z o.o.

MOdERNIZACjA OBIEKTóW dZIęKI śROdKOM 
Z OSZCZędNOśCI W ZUŻYCIU ENERGII
Siemens Sp. z o.o.

OBSŁUGA POSTęPOWANIA PPP 
W ZAKRESIE BUdOWY INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEj
Kancelaria doradztwa Gospodarczego 
Cieślak & Kordasiewicz
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Wyróżnienia
SPORTOWA GMINA 2016

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest samorządom, 
które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów 
sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, 

które nie poprzestają na budowie 
niezbędnych obiektów, ale starają 
się zapewnić swoim mieszkańcom 
jak najszerszą ofertę sportowo-
rekreacyjną. Organizują imprezy nie 
tylko o charakterze lokalnym, lecz 
także powiatowym, regionalnym, czy 
ogólnopolskim, a tym samym stają 
się centrum sportowo-rekreacyjnym 
w regionie. Co ważne, wśród 

laureatów Wyróżnienia znajdują się zarówno duże aglomeracje 
miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta 
i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości 
i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej 
połączony z promocją sportu i rekreacji. 
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MIASTA I GMINY  
DO 10 000 MIESZKAŃCÓW

Gmina Narewka
Mikołaj Pawilcz – Wójt
woj. podlaskie
liczba mieszkańców: 3 824

Gmina Moszczenica
Jerzy Wałęga – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 4 702

Gmina Kleszczów
Sławomir Chojnowski – Wójt
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 5 044

Gmina Galewice
Marian Wojcieszak – Wójt
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 6 254

MIASTA I GMINY OD 10 000 
DO 30 000 MIESZKAŃCÓW

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Adam Piaśnik – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 10 630

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zbigniew Janeczek – Burmistrz
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 10 705

Gmina i Miasto Drzewica
Janusz Reszelewski – Burmistrz
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 10 925

Gmina Tarczyn
Barbara Galicz – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 129

Gmina Bełchatów
Kamil Ładziak – Wójt
woj. łódzkie
liczba mieszkańców: 11 131

Gmina Świdnica
Adam Jaskulski – Wójt
woj. lubuskie
liczba mieszkańców: 6 334

Gmina Lipinki
Czesław Rakoczy – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 6 888

Gmina Zarszyn
Andrzej Betlej – Wójt
woj. podkarpackie
liczba mieszkańców: 9 355

Gmina Teresin
Marek Olechowski – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 246

Gmina Wiązowna
Janusz Budny – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 676

Gmina Nadarzyn
Janusz Grzyb – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 11 947

Gmina Wilkowice
Mieczysław Rączka – Wójt
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 12 329

Gmina Susz
Krzysztof Pietrzykowski – Burmistrz
woj. warmińsko-mazurskie
liczba mieszkańców: 13 308
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Gmina Zbąszyń
Tomasz Kurasiński – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 13 417

Gmina Poniatowa
Zygmunt Wyroślak – Burmistrz
woj. lubelskie
liczba mieszkańców: 14 597

Miasto Przasnysz
Waldemar Trochimiuk – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 17 011

Gmina Komorniki
Jan Broda – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 19 187

Gmina Raszyn
Andrzej Zaręba – Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 19 788

Gmina Brwinów
Arkadiusz Kosiński – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 21 531

MIASTA I GMINY OD 30 000 
DO 100 000 MIESZKAŃCÓW

Gmina Strzelce Opolskie
Tadeusz Goc – Burmistrz
woj. opolskie
liczba mieszkańców: 31 219

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 42 452

Gmina Miejska Rumia
Michał Pasieczny – Burmistrz
woj. pomorskie
liczba mieszkańców: 45 672

Gmina Swarzędz
Marian Szkudlarek – Burmistrz
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 47 000

Gmina Czerwonak
Jacek Sommerfeld – Wójt
woj. wielkopolskie
liczba mieszkańców: 23 692

Gmina Grybów
Piotr Krok – Wójt
woj. małopolskie
liczba mieszkańców: 23 831

Gmina Łomianki
Tomasz Dąbrowski – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 23 986

Gmina Góra Kalwaria
Dariusz Zieliński – Burmistrz
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 24 035

Gmina Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
– Wójt
woj. mazowieckie
liczba mieszkańców: 25 000

Miasto Wejherowo
Krzysztof Hildebrandt – Prezydent
woj. pomorskie
liczba mieszkańców: 47 476

Miasto Puławy
Janusz Grobel – Prezydent
woj. lubelskie
liczba mieszkańców: 48 864

Gmina Będzin
Łukasz Komoniewski – Prezydent
woj. śląskie
liczba mieszkańców: 58 425

Miasto Kędzierzyn-Koźle
Sabina Nowosielska – Prezydent
woj. opolskie
liczba mieszkańców: 59 609
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18 Wyróżnienia
PASJONAT SPORTOWEJ 
POLSKI 2016

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.

Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane 
ramach 

Programu „Sportowa Polska”. Celem 

upowszechniania kultury fizycznej, działa na 
młodzieży, aktywizuje inne 

za sprawą swoich działań jest wzorem 
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Andrzej Betlej
Wójt Gminy Zarszyn
Od 1998 r. pełni funkcję wójta Gminy Zarszyn. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój gminy w zakresie sportu 
i rekreacji. Wybudowano pełnowymiarową wielofunkcyjną salę gimnastyczną przy szkole w Odrzechowej, salę gim-
nastyczną przy szkole w Zarszynie oraz przeprowadzono modernizację boiska sportowego, wybudowano też boiska 
sportowo-rekreacyjne w Posadzie Zarszyńskiej, zmodernizowano stadion. Wójt powołał Gminną Radę Sportu, sku-
piającą stowarzyszenia sportowe. Na terenie gminy działają dwa stowarzyszenia sportowe, 7 LKS-ów i 5 UKS-ów, 
z którymi Wójt współpracuje na bieżąco, m.in. poprzez udzielanie pożyczek i dotacji z budżetu gminy na zadania do-
tyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy. 
 
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Łomianek
Od 2000 r. pełni funkcję burmistrza Łomianek, czynnie wspiera wszelkie inicjatywy sportowe, w wyniku czego 
w rankingu usportowionych gmin, Łomianki przesunęły się z odległego miejsca na sam szczyt tabeli. To dzięki jego 
aktywności oraz zdolności do pozyskiwania środków finansowych, na terenie Łomianek powstało kilka nowych 
obiektów: drugi zespół boisk sportowych Orlik, skate park – wykonany wg najnowszej technologii, 9 placów za-
baw, przy których znajdują się też urządzenia do ćwiczeń siłowych dla dorosłych. W 2016 r. została podpisana 
umowa na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trybunami dla widzów i zapleczem socjalnym. Obiekt 
będzie spełniał wszystkie wymogi PZPN oraz UEFA i będzie jednym z najbardziej nowoczesnych boisk na Mazow-
szu. Ponadto w Łomiankach organizowane są liczne imprezy sportowe, jak Gala Sportu Zawodowego Boksu lub 
Gala MM Nastula Cup. 

Jacek Duszczyk
Trener, menadżer sportu, kierownik obiektu,  
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Ostatnie 20 lat poświęcił krzewieniu kultury fizycznej w Gminie Tarnowo Podgórne. Praca w OSiR i UKS Orkan Prze-
źmierowo, to pasmo sukcesów. Jest organizatorem wielu imprez sportowych, m.in. trzech edycji Biegu Unijnego 
w Przeźmierowie, Mistrzostw Wielkopolski w Badmintonie, Dni Przeźmierowa. Wielokrotnie organizował też Ogól-
nopolskie Turnieje Badmintona. Założył sekcję badmintona w UKS Orkan Przeźmierowo, reaktywował również dzia-
łalność Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona. Wychowankowie Jacka Duszczyka wielokrotnie zdobywali 
medale na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. 

Mirosław Frątczak
Nauczyciel wychowania fizycznego,  
Gmina Stare Miasto
Od 29 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie związany ze Szkołą Podstawową w Modle Kró-
lewskiej. Jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Uzyskują 
czołowe lokaty w zawodach lekkoatletycznych, piłce nożnej chłopców i dziewcząt, tenisie stołowym oraz turniejach 
strzeleckich. Mirosław Frątczak od 22 lat jest również gminnym koordynatorem sportu. Organizuje i prowadzi za-
wody sportowe dla szkół podstawowych gminy Stare Miasto. W 2003 r. założył UKS Młoda Królewska, który sku-
pia dzieci i młodzież z Modły Królewskiej i przyległych miejscowości. Aktywnie włącza się w organizację Gminnego 
Dnia Sportu, który regularnie odbywa się już od 12 lat. Jest także członkiem Gminnej Rady Sportu.

Janusz Grobel
Prezydent Miasta Puławy
Janusz Grobel znaczącą uwagę przywiązuje do szeroko rozumianego sportu zarówno w zakresie inwestycji 
w gminną bazę sportową, jak i wspieranie działalności z nią związanej. Jedną z najważniejszych inwestycji jest prze-
budowa stadionu sportowego MOSiR Puławy, w wyniku której powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy o wysokim 
standardzie. Prezydent wspiera inicjatywy organizacji imprez sportowych. Od lat pod jego patronatem odbywa się 
sportowa Olimpiada Przedszkolaka, a od dwóch lat Senioriada. W Puławach zadomowiły się również takie imprezy, 
jak Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów i Trójboju Siłowym, Piłki Ręcznej, biegi terenowe, etapy wyścigu ro-
werowego Mazovia MTB Marathon. Prezydent wspiera także sportowców – zawodnicy puławskich klubów sporto-
wych za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymują nagrody oraz stypendia sportowe od prezydenta Miasta Puławy 
„Sybilla Sportowa”.

Jarosław Gryckiewicz
Animator sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
Od 15 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Organizator wielu imprez sportowych – pięciokrotnie brał udział 
w przygotowaniach i organizacji Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, jako koordynator turnieju piłki noż-
nej i prowadzący całość zawodów. W ramach akcji „Lato bez Nudy w Toruniu” zorganizował i przeprowadził turniej 
piłkarski „Małe Toruńskie Euro 2016”, popularyzujący piłkę nożną – w turnieju wzięło udział kilkuset piłkarzy amato-
rów w różnych kategoriach wiekowych. Za swoje osiągnięcia został wyróżniony srebrną odznaką Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W swojej karierze 
sportowej zdobył tytuł Mistrza Polski Sędziów Piłki Nożnej 2002.
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Jan Harhaj
Starosta powiatu lidzbarskiego
Od wielu lat działa na rzecz promocji sportu w powiecie lidzbarskim. Jest współtwórcą funkcjonującej od 2011 r. 
ścieżki rowerowej, szlakiem kolejowym o długości 29 km łączącej Lidzbark Warmiński z Ornetą. Swoim zaangażowa-
niem przyczynił się do budowy Term Warmińskich – pierwszego ośrodka termalnego na północy Polski. Starosta jest 
inicjatorem wielu projektów podkreślających walory turystyczne i sportowe Warmii, m.in. pomysłodawcą projektu re-
alizowanego w latach 2006-2008 pn. „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii” oraz „Kajakiem po Warmii 
– budowa infrastruktury na szlaku Łyny”. Dzięki staraniom Starosty realizowane projekty zdobyły dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest też organizatorem i patronem wielu imprez sportowych 
o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. 

Igor Hupalo
Trener, animator sportu, nauczyciel wychowania fizycznegoZespół Szkół Publicznych 
w Goszczynie, Gmina Goszczyn
Od 15 lat pracuje na rzecz sportu w Gminie Goszczyn. Dzięki jego zaangażowaniu oraz pozyskaniu funduszy został wy-
budowany nowoczesny obiekt sportowy przy Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie. W 2002 r. założył i prowadzi do 
dnia dzisiejszego Uczniowski Klub Sportowy „Goszczyn”. Jest organizatorem wielu imprez sportowych, m.in. od 14 lat 
Gminnego Dnia Sportu poświęconego Dniu Dziecka, zawodów powiatowych i międzypowiatowych w lekkiej atletyce, 
piłce nożnej, unihokeju, piłce ręcznej czy tenisie stołowym. Sport stał się ważny w życiu gminy, czego dowodem jest I 
miejsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin wśród 5 tys. mieszkańców. Za swoją aktywność w promocję sportu Igor 
Hupalo został wyróżniony brązową odznaką „Za zasługi dla sportu” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Leszek Iwaniuk
Starosta powiatu sokołowskiego
Od 2010 r. pełni funkcję starosty sokołowskiego. Od wielu lat związany ze sportem, na początku jako zawodnik Klubu 
Sportowego „Podlasie”, następnie jako radny gminy Sabnie, był inicjatorem rozbudowy lokalnej bazy sportowej oraz or-
ganizatorem wielu imprez sportowych. Jako starosta powiatu sokołowskiego za jeden z priorytetów postawił sobie 
pozyskanie środków zewnętrznych, umożliwiających dynamiczny rozwój sportu w całym powiecie. Wybudowano m.in. 
pełnowymiarową halę sportowo-widowiskową przy Zespole Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, która pozwala na prze-
prowadzenie rozgrywek koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej, badmintona, czy podnoszenia ciężarów. 
W kalendarzu najważniejszych imprez w powiecie aż 50 to imprezy sportowe. Wiele z nich objętych jest dofinansowa-
niem i patronatem starosty, np. zawody lekkoatletyczne „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”, Powiatowe Biegi 
Przełajowe, czy rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Starosty Sokołowskiego. 

Roman Jabłoński
Wójt Gminy Grębocice
14 lat pełni funkcję wójta Gminy Grębocice. Od początku postawił na rozwój sportu w gminie i regionie. Jest organi-
zatorem wielu imprez sportowych, jak np. Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym w tegorocznej edycji 748 uczestników 
pokonało 25 km. Kolejnymi inicjatywami wójta są Szosowe Klasyki i zawody MTB Obiszów, a od 2016 r. Bike Maraton. 
Intensywnie dba również o infrastrukturę sportową – wybudował 21 placów zabaw, nie pomijając żadnej miejscowości 
swojej gminy, trzy siłownie zewnętrzne, w każdej miejscowości są nowe boiska trawiaste, a w kilku dodatkowe 
o sztucznej nawierzchni. Szkoły na terenie gminy są dobrze wyposażone w sprzęty sportowe. W Grębocicach znajduje 
się pełnowymiarowe boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną oraz wielofunkcyjna hala sportowa. Nową inwestycją 
jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe, m.in. z boiskiem wielofunkcyjnym

Marcin Adam Jurga
Zastępca burmistrza Gminy Śmigiel
Od 2012 r. pełni funkcję zastępcy burmistrza Gminy Śmigiel. Jest inicjatorem wielu imprez sportowych, m.in. I Po-
wstańczych Biegów Przełajowych, które odbyły się w czterech miejscowościach: Czepmin, Kościan, Krzywiń, Śmigiel. 
Współorganizator imprezy profilaktycznej „Po Zdrowie” oraz maratonu kościańskiego. Swoją postawą daje przykład 
mieszkańcom Gminy Śmigiel, jednocześnie motywując ich do aktywnego spędzania czasu. Od 2012 r. sam intensywnie 
trenuje bieganie uliczne i górskie. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, organizując zajęcia dla Klubu 
TGV, prowadzi swoją grupę biegową TGV Running Team, a także angażuje się w organizację wielu imprez propagujących 
dewizę „Sport to zdrowie”.

Łukasz Komoniewski
Prezydent Miasta Będzina
Wieloletnia praca prezydenta Łukasza Komoniewskiego na rzecz rozwoju kultury fizycznej i rozbudowy infrastruktury 
sportowej przyczyniła się do powstania bogatej oferty sportowej. Świadczy o tym mnogość imprez i zajęć sportowych 
dla mieszkańców oraz powstałe obiekty sportowo-rekreacyjne, m.in. skatepark, spełniający najwyższe standardy bez-
pieczeństwa, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej plażowej, na którym rozgrywane są najważniejsze imprezy 
w Polsce, m.in. półfinały Mistrzostw Polski Kadetów. Zimą mieszkańcy mogą cieszyć się lodowiskiem, dla amatorów 
piłki nożnej powstał nowoczesny kompleks, w skład którego wchodzą pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko trenin-
gowe oraz niezbędne zaplecze administracyjno-socjalne. Ogromnym atutem miasta jest aż sześć obiektów Strefy Ak-
tywności Rodzinnej, które są różnorodne – z placami zabaw, siłownią zewnętrzną lub parkiem linowym. Prezydent pro-
paguje aktywne formy spędzania wolnego czasu i dba, aby każdy chętny, niezależnie od wieku, mógł korzystać z pro-
pozycji sportowych oferowanych przez miasto. 
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Mariusz Kubicki
Trener, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Starostwo Powiatowe 
w Nowej Soli
Od 2004 r. związany z pracą na rzecz sportu. Jako trener i nauczyciel wychowania fizycznego jest organizatorem sze-
regu przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób niepełnosprawnych. Od 2004 r. pełni 
rolę prezesa oraz trenera UKS „Dziesiątka” w Nowej Soli, którego zawodnicy mogą pochwalić się wieloma sukcesami na 
szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W latach 2005-2009 był wiceprezesem ds. sportu Oddziału 
Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Lubuskie, a od 2009 r. do chwili obecnej jest jego dyrektorem. Organizator ta-
kich imprez, jak: Regionalne Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych w Nowej Soli, Mistrzostw Województwa Lubuskiego 
w Tenisie Stołowym PTSS „Sprawni-Razem”, czy Trzydniowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Sławie, we współ-
pracy z Powiatem Nowosolskim, Gminą Sławną i Urzędem Marszałkowskim woj. lubuskiego. 

Beata Łokas-Styrylska
Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu, Gmina Zabrze
Od 2014 r. pełni funkcję prezesa spółki MOSiR w Zabrzu, wcześniej piastowała wysokie stanowiska w strukturach Ka-
towickiego Holdingu Węglowego S.A. Jest aktywnie zaangażowana w organizację imprez sportowych, bezpośrednim 
efektem tych działań jest liczba uczestników różnorodnych sportowych zajęć na obiektach MOSiR, która rocznie oscy-
luje wokół 200 tys. Szczególnym osiągnięciem są organizowane dla dzieci w wieku szkolnym i podstawowym (do 3 klasy) 
imprezy o charakterze sportowo-zabawowym z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja. W czterech edycjach tego typu im-
prez wzięło udział 12 tys. dzieci z miasta Zabrza – wszystkie dostały upominki. Organizowane wydarzenia są bez-
płatne, a środki finansowe pozyskiwane dzięki osobistemu zaangażowaniu Beaty Łokas-Styrylskiej. 

Barbara Nowak
Burmistrz Gminy Połczyn-Zdrój
Od 2002 r. pełni funkcję burmistrza Połczyna-Zdroju, aktywnie angażuje się w promocję sportu i rozwój infrastruk-
tury rekreacyjno-sportowej. Działania te są możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych, jak i dobremu 
gospodarowaniu budżetem. Jedną z pierwszych i ważnych dla miasta inwestycji było utworzenie ścieżki rowerowej Po-
łczyn-Zdrój – Złocieniec, która jest elementem Euroregionalnych tras rowerowych, kolejne inwestycje to ścieżka zdro-
wia w Parku Zdrojowym, hala widowiskowo-sportowa, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej, boisko wielo-
funkcyjne Orlik oraz Ośrodek Aktywności Sportowo-Kulturalnej w Redle. Z inicjatywy pani burmistrz zorganizowano 
wiele imprez rekreacyjno-sportowych, m.in. wyścigi rowerowe Gryf Maraton MTB, Puchar Polski w MTB, wyścigi ro-
werowe MTB Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek. Współpracuje 
także z zarządami klubów sportowych i mobilizuje je do współpracy z młodzieżą. 

Robert Nowosad
Gminny Koordynator Sportu, trener, przewodniczący Gminnej Rady Sportu, Gmina Trzydnik Duży
Od 24 lat jest koordynatorem działalności sportowej na terenie Gminy Trzydnik Duży. Od 1996 r. prezes UKS Green 
Rzeczyca Ziemiańska oraz wiceprezes Stowarzyszenia KS GOK Trzydnik Duży. Organizator i inicjator licznych imprez 
sportowych, m.in. pięciu edycji biegu ulicznego w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”, Powiatowych Otwartych 
Mistrzostw Powiatu LZS w piłce siatkowej, od 1992 r. organizator Gminnego Święta Sportu i wielu turniejów piłki 
siatkowej i halowej. Swoją postawą i zaangażowaniem przeciwdziała zjawisku fizycznej bierności wśród dzieci, angażu-
jąc do aktywności sportowej całe rodziny, zwracając tym uwagę, jak korzystnie aktywność fizyczna wpływa na samo-
poczucie człowieka. 

Krzysztof Paterka
Animator sportu, sportowiec paraolimpijczyk, Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Start”, Miasto i Gmina Swarzędz
Od 15 lat związany z pracą na rzecz sportu. Jest wybitnym sportowcem paraolimpijczykiem, wychowawcą młodych 
sportowców, animatorem wielu działań propagujących ideę sportu osób niepełnosprawnych. Jest przykładem siły woli, 
wytrwałej realizacji marzeń, konsekwencji w działaniu. Uczestnik wielu Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Para-
olimpijskich w Londynie, Pekinie i Atenach. Zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro 2009 (ba-
sen 25-metrowy) – w konkurencji 100 m stylem klasycznym i ustanowił rekord świata. Za swoje osiągnięcia został wy-
różniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też kilkukrotnym laureatem dorocznych nagród przyzna-
wanych wyróżniającym się sportowcom przez Miasto i Gminę Swarzędz. 

Waldemar Płomień
Trener, Gmina Puck
Po ukończeniu AWF w Warszawie w 1960 r., aż do chwili przejścia na emeryturę w 2016 r. nieustannie pracował na 
rzecz sportu i kultury fizycznej. Był trenerem lekkoatletyki, w latach 1983-2005 pełnił funkcję wiceprezesa Lekkoatle-
tycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, a w latach 1991-2006 był w strukturach samorządowych Gminy Puck, jako 
główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu. Organizator ogromnej ilości imprez sportowych w różnych dyscypli-
nach: piłka nożna, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, tenis ziemny, lekkoatletyka – łącznie ok. 600 imprez rocznie. 
Współorganizator imprezy z ponad 20-letnią tradycją, jaką jest Maraton Ziemi Puckiej, organizowany zawsze w obsa-
dzie międzynarodowej, również przez teren gminy Puck. Oprócz pracy na rzecz sportu zdobył m.in. wicemistrzostwo 
Europy LZS w skoku wzwyż. Dzięki zaangażowaniu Waldemara Płomienia w życzcie sportowe, gmina Puck była wielo-
krotnie wyróżniania, także przez władze krajowe, za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycz-
nej i sportu w środowisku wiejskim. 
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Ryszard Rączka
Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice, Gmina Wilkowice
Długoletni czynny zawodnik Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice, a od 2006 r. do chwili obecnej jego pre-
zes. Z dużym zaangażowaniem i determinacją pozyskuje środki od sponsorów, zarówno finansowe, jak i rzeczowe, na 
dalszy rozwój klubu i bieżącą działalność. Współorganizator zawodów sportowych i letnich obozów sportowych w kraju 
i za granicą (Czechy, Słowacja). Po wybudowaniu nowych obiektów sportowych na terenie Gminy Wilkowice, czynnie 
włączył się w utworzenie nowych sekcji w ramach struktury klubu GLKS Wilkowice. Powstały drużyny siatkówki ko-
biet, mężczyzn, drużyna piłki nożnej halowej – futsal. W ramach klubu utworzone zostały Akademia Piłkarska i Akade-
mia Siatkarska. Aktualnie z obiektów sportowych korzysta ok. 270 dzieci i młodzieży oraz czynnych zawodników klubu 
GLKS Wilkowice. Ryszard Rączka jest organizatorem Dni Wilkowic oraz współorganizatorem szeregu innych zawodów 
i turniejów, m.in. z okazji Dnia Dziecka, biegów przełajowych na Magurce, rajdów, wyścigów rowerowych i biegów nar-
ciarskich. 

Agata Rostkowska
Trener, nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Małkinia Górna
W 1987 r., zaczęła pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodow-
skiej w Małkini Górnej. Jako pierwsza nauczycielka w Małkini Górnej wprowadziła dyscyplinę, jaką jest piłka ręczna, na 
zupełnie nowy grunt – jako wszechstronnie rozwijającą dziedzinę sportu dla dziewcząt zarówno w szkole podstawo-
wej, jak i gimnazjum. Jest koordynatorem sportu szkolnego w gminie w ramach całorocznej imprezy pn. Gminna Spar-
takiada Szkół Podstawowych (zakończona 13. edycja), jest też koordynatorem sportu szkolnego w powiecie ostrow-
skim w ramach całorocznej imprezy pod egidą SZS Igrzyska Młodzieży Szkolnej (zakończona 15. edycja). Za swoje za-
sługi została odznaczona srebrną oraz złotą odznaką Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

Stanisław Sączek
Trener, animator sportu, prezes WLKS „Kmicic” Częstochowa,  
Gmina Konopiska
Trenując drużyny seniorów i juniorów w klubach LKS „LOT” Konopiska i LKS „Warta” Mstów, wychował wielu zawodni-
ków, w tym 5., którzy później reprezentowali kluby pierwszoligowe. Przewodnicząc Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS 
w Częstochowie, przyczynił się do powstania nowych sekcji sportowych, rozwoju klubów i bazy sportowej w gminach, 
pozyskując wiele środków finansowych z różnych źródeł. Organizował spartakiady LZS i imprezy ogólnopolskie w tria-
thlonie, kolarstwie, biegach przełajowych. Będąc prezesem WLKS „Kmicic”, założył sekcje triathlonu, szermierki, ta-
ekwondo i drugoligowego futsalu. Zawodnicy tych sekcji zdobywali najwyższe laury. Stanisław Sączek za swoje zaan-
gażowanie został wyróżniony Statuetką Wójta Gminy Konopiska za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska, Statuetką 
Starosty Częstochowskiego za działalność sportową oraz Nagrodą Prezydenta Częstochowy. 

Bartosz Smaruj
Instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego,  
Gmina Miejska Chodzież
Od 7 lat aktywnie pracuje na rzecz promocji i rozwoju sportu w Gminie Chodzież. Jest organizatorem i inicjatorem 
wielu imprez o charakterze sportowym. Trener reprezentacji Polski w pływaniu w płetwach w latach 2013-2016. Jego 
podopieczni zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w Belgradzie w 2015 r. i w tym roku III miejsce w Mistrzo-
stwach Świata w Pływaniu w Płetwach we Francji. Współtwórca klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cho-
dzieży o profilu pływania i pływania w płetwach. W 2015 r. otrzymał nagrodę Ministra Sportu za osiągnięcia w pracy 
trenerskiej oraz został umieszczony przez „Nasz Tygodnik Chodzieski” w regionalnym plebiscycie „Wspaniali 2015”. 
Cieszy się dużym zaufaniem wśród zawodników i ich rodziców, prowadząc dodatkowe zajęcia pływackie rekreacyjne. 
Sam bierze udział w zawodach sportowych, dając znakomity przykład swym wychowankom. 

Jan Stanisławczyk
Animator sportu, nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Olesno
Założyciel jednego z pierwszych Uczniowskich Klubów Sportowych w ówczesnym województwie częstochowskim. 
Realizator akcji „Kosz na każdym osiedlu”. Koordynator Projektu Opolszczyzna Kuźnią Sportowych Talentów. Stale 
współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, Polskim Komitetem Olim-
pijskim i Ministerstwem Sportu. Jako radny gminy Olesno zaangażowany był w budowę krytej pływalni. W latach 
2009-2015 z upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego, którego jest członkiem, organizował finał województwa w szta-
fetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z udziałem 1000 startu-
jących uczniów. Za swoją pracę został nagrodzony m.in. medalem Zasłużony dla Ziemi Oleskiej oraz medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej. 

Andrzej Supron
Wybitny polski zapaśnik, 6-krotny medalista Mistrzostw Świata i 7-krotny medalista Mistrzostw Europy, wicemistrz 
olimpijski, trener i sędzia zapaśniczy. Jest uważany za najwybitniejszego polskiego zapaśnika oraz wszechstronnego 
technika i taktyka. Po Mistrzostwach Świata, w których wygrał wszystkie walki przed czasem, nie tracąc żadnego 
punktu, zyskał przydomek Profesor zapasów. Obecnie aktywnie promuje sport, zarażając swoją pasją do sportu i ak-
tywnego spędzania czasu dzieci i młodzież. Z dużym sukcesem realizuje ogólnopolski program „Mały Mistrz – zapasy 
w każdej szkole”, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Akademii 
Sportu Andrzeja Suprona. 
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Maria Szafran-Pingot
Instruktor, nauczyciel wychowania fizycznego,  
Gmina Stare Miasto
Od 11 lat instruktor i nauczyciel wychowania fizycznego. Inicjatorka i współorganizatorka wielu imprez i zawodów 
sportowych, m.in. Gminnego Dnia Sportu, Mistrzostw Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w Aerobiku Grupowym. Jest też 
założycielką formacji aerobikowej „Lawina”, uświetniającej wydarzenia sportowo-kulturalne w gminie oraz powiecie. Jej 
uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu i województwa – wicemistrzostwo Wielkopol-
ski w Aerobiku Grupowym (Poznań 2015), I miejsce w Finale Strefowym XVI Gimnazjady w Aerobiku Grupowym (2015 
i 2016). W 2016 r. wyróżniona przez starostę powiatu konińskiego za działalność na rzecz powiatu. 

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Od wielu lat działa na rzecz rozwoju sportu i podejmowania aktywności przez mieszkańców Podkowy Leśnej – miasta 
liczącego niespełna 4 tys. mieszkańców, leżącego pod Warszawą. Organizator sztandarowej dziś imprezy miasta 
„Podkowiańska Dycha”, „Rowerowego Rajdu Wolności” pod patronatem prezydenta RP, nowej formy zwiedzania mia-
sta „Podkowa biega – City Running Tours”. W 2014 r. był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Podkowiańskie Towa-
rzystwo Biegowe, którego został prezesem. Pełniąc funkcję burmistrza, od początku traktuje sport jako ważną część 
lokalnej aktywizacji. W 2015 r. przygotował „Plan rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej”, a w 2016 r. powo-
łał koordynatora sportu i rekreacji. Zawiązał też szerokie partnerstwo z ościennymi gminami, dzięki któremu powstała 
koncepcja projektu sieci dróg rowerowych. 

Krzysztof Ujma
Wójt Gminy Poczesna
Obejmując stanowisko wójta, przedstawił program rozwoju Gminy Poczesna „Tu warto mieszkać i inwestować”. Jego 
celem jest, aby mieszkańcom żyło się bezpiecznie, wygodnie, zdrowo i „sportowo”. Jest inicjatorem wielu wydarzeń 
sportowych oraz budowy i modernizacji infrastruktury sportowej. W 2012 r. została wybudowana hala sportowa, 
która pozwala na przeprowadzenie rozgrywek w kilku dyscyplinach, obok hali zbudowano boisko i bieżnię z nawierzch-
nią poliuretanową. W gminie powstało też kilka boisk sportowych, w tym Orlik, place zabaw, kilka siłowni zewnętrz-
nych. W świecie sportowym Gmina Poczesna znana jest z wysokiego poziomu w badmintonie, tenisie stołowym oraz 
warcabach stupolowych. Wójt Krzysztof Ujam jest również pomysłodawcą Otwartych Mistrzostw Samorządowców 
w Badmintonie o Puchar Wójta Poczesna „Jura Cup” – w wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, dziennikarze, parla-
mentarzyści oraz minister Andrzej Dera. 

Konrad Wysocki
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Od 9 lat pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Zaangażowany i oddany każdej inicjatywie 
sportowej podejmowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Odnosi sukcesy zarówno jako zawodnik, trener, jak i me-
nadżer wydarzeń sportowych. Inicjator CrossFitu na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jest organizatorem wielu im-
prez o charakterze sportowym na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, wśród nich: Międzynarodowy Festiwal Sportu, 
Mistrzostwa w Wyciskaniu Własnego Ciężaru Ciała, Mistrzostwa Euroregionu Nysa w Trójboju Siłowym oraz Olimpiady 
Przedszkolaków. Jest twórcą sekcji pływackiej, której adepci zdobywają medale na Mistrzostwach Polski oraz sekcji 
turystyki BOG-TUR zrzeszającej ponad 150 osób z całej gminy. 

Marian Zalewski
Wójt Gminy Szczurowa
Od 1990 r. nieprzerwanie jest wójtem Gminy Szczurowa. Szczególną troską otacza sprawy związane z dbałością 
o zdrowie i rozwój psychofizyczny mieszkańców gminy. Organizuje i inicjuje wiele imprez o charakterze sportowym 
– Gwiaździste Zloty Rowerowe, Sportowe Turnieje Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, Turnieje 
Kręglarskie. Z inicjatywy Wójta powstało w gminie kilka boisk sportowych, wielofunkcyjny Orlik, strefy rekreacji dzie-
cięcej. Wójt chętnie współpracuje również z klubami i organizacjami sportowymi. Za swoją działalność został wyróż-
niony m.in. Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 
oraz tytułem Lider Sportu – Euro-gmina 2005/2006 pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Woje-
wody Małopolskiego. 

Maria Ziętek-Leśnicka
Nauczyciel wychowania fizycznego, Gmina Gać
Prezes i inicjatorka powstania w 2002 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut”, działającego przy Zespole Szkół 
w Dębowie. Jej podopieczni w okresie 14 lat funkcjonowania zdobywali medale na Mistrzostwach Polski Juniorów i Se-
niorów w Biegu na Orientację oraz Narciarskim Biegu na Orientację. Organizatorka licznych wydarzeń sportowych na 
terenie gminy Gać, takich jak: I Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Wójta Gminy Gać oraz Mistrzostwa Europy Junio-
rów w Biegu na Orientację – Jarosław 2016, które na starcie zgromadziły 465 zawodników i trenerów z 33 krajów 
Europejskich. Otrzymała brązową odznakę „Za Zasługi dla Sportu” (2009 r.), brązową odznakę Polskiego Związku 
Orientacji Sportowej (2008 r.), nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za pracę szkoleniową oraz osiągnię-
cia podopiecznych we współzawodnictwie sportowym (w latach 2009-2016).
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