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Budowniczy Polskiego Sportu 2018

BRĄZOWA STATUETKA 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW I ZARZĄD 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
W KRAKOWIE ORAZ PREZYDENT 
JACEK MAJCHROWSKI I DYREKTOR 
NACZELNY ZIS KRZYSZTOF KOWAL
za całokształt dotychczasowych, permanentnych 
działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej w mieście o znaczeniu strategicznym dla polskiego sportu oraz na rzecz promocji sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY 
SPORTOWĄ POLSKĘ.

RUUKKI POLSKA SP. Z O.O. 
za udział w sukcesie inwestycyjnym zadania: Hala Stulecia Cracovia 1906 z Centrum 
Sportu Niepełnosprawnych,  poprzez zastosowanie stali Corten w elewacji tej niezwykle 
ważnej dla regionu małopolskiego i kraju inwestycji, a tym samym za wpływ na rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w regionie małopolskim, rozwój sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a także za wspieranie 
ogólnopolskiego programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO ZIELONA GÓRA 
I MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
W ZIELONEJ GÓRZE 
ORAZ JANUSZ KUBICKI PREZYDENT 
I ROBERT JAGIEŁOWICZ DYREKTOR MOSIR 
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju 

nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK  
SP. Z O.O. SP.K 
ORAZ KAZIMIERZ ŁATAK I PIOTR LEWICKI
za wpływ dotychczasowej twórczości na rozwój nowocze-
snej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce 
i wspieranie ogólnopolskiego programu BUDUJEMY 
SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA MIASTO ELBLĄG  
I PREZYDENT WITOLD WRÓBLEWSKI
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 

i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.
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GMINA IŁAWA I WÓJT KRZYSZTOF 
HARMACIŃSKI
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA STRZELCE OPOLSKIE
I BURMISTRZ TADEUSZ GOC
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

SREBRNA STATUETKA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
GRETASPORT ILONA STAŃCZYK 
I ILONA STAŃCZYK PREZES ZARZĄDU
za ugruntowaną pozycję wśród czołowych wykonawców 
obiektów sportowych i rekreacyjnych z największą liczbą 

realizowanych inwestycji, a tym samym za wpływ na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce, 
rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a także za wspieranie ogólnopolskiego 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

ZŁOTA STATUETKA

MORIS POLSKA SP. Z O.O. I MAURYCY BRYŁA PREZES ZARZĄDU
za ugruntowaną pozycję lidera wśród generalnych wykonawców obiektów sportowych 
i rekreacyjnych z największą liczbą realizowanych inwestycji, a tym samym za wpływ na rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce, rozwój sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a także za wspieranie ogólnopolskiego programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

Budowniczy Polskiego Sportu 2018
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Wyróżnienia w konkursie
BUDOWNICZY
POLSKIEGO SPORTU 2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MARSZAŁEK JACEK KRUPA

za realizację Projektu Małopolskie boiska, a także za całokształt dotychczaso-
wych, permanentnych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w województwie, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Marszałek Wojciech Saługa

za całokształt dotychczasowych, permanentnych działań na rzecz rozwoju no-
woczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w województwie, a tym samym 
za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ. 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Marszałek Elżbieta Anna Polak

za nowy debiutancki Program Inwestycyjny „Rekreacja nad lubuską wodą”, za 
kontynuację Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”, a także za całokształt 
dotychczasowych, permanentnych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej w województwie, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ

Promotor Infrastruktury Sportowej 2018
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2018

Tytuł Sportowa Architektura Regionu jest przyznawany przez Klub Sportowa Polska obiektom, 
które poza funkcją sportową i rekreacyjną wyróżniają się również pod względem architektonicznym.
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Sportowa Architektura Regionu 2018

DOMINANTA MAŁOPOLSKA
HALA STULECIA CRACOVIA 1906 
Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
za umiejętne wkomponowanie budynku w otwarty krajobraz Krakowa i kształtowa-
nie formy architektonicznej z szacunkiem dla osi widokowych (na Błonia, 
wzgórze i kościół Najświętszego Salwatora oraz wzgórze Kopiec Kościuszki), 
a także za umiejętny dobór materiału (Corten) integrującego budynek z otoczeniem. 
– Gmina Miejska Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej 

– Prezydent Jacek Majchrowski, Dyrektor Naczelny ZIS Krzysztof Kowal

– Biuro Projektów Lewicki Łatak i Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

– RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. 

Prezydent 
Jacek Majchrowski

Dyrektor Naczelny ZIS 
Krzysztof Kowal

RUUKKI POLSKA 
Sp. z o.o.

DOMINANTA MAZOWIECKA
PRZEBUDOWA STADIONU LEGII 
JSK ARCHITEKCI SP. Z O.O 
za przebudowę, która wzbogaciła istniejący obiekt o indywidualny i wyrazisty 
charakter odpowiedni dla stołecznego klubu piłkarskiego, a tym samym za wpływ 
na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce i wspieranie 
ogólnopolskiego programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.
–  Zbigniew Pszczulny Wiceprezes Zarządu 

i Mariusz Rutz Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Pszczulny Mariusz Rutz

Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

DOMINANTA MAZOWIECKA
KLUB SPORTOWY DESKI
Za architekturę umiejętnie wpisującą się w kontekst terenów rekreacyjnych 
nad Wisłą, a tym samym za wpływ na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej w Polsce i wspieranie ogólnopolskiego programu BUDUJEMY 
 SPORTOWĄ POLSKĘ.
–   Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o.  oraz Włodzimierz Mucha Wspólnik 

i Andrzej Bulanda  Wspólnik

Włodzimierz Mucha Andrzej Bulanda 
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2018Sportowa Architektura Regionu 2018

DOMINANTA MAZOWIECKA
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE WUM 
za konsekwentną architekturę zespołu sportowego o skomplikowanej funkcji. 
– Zespół Projektowy KONTRAPUNKT V-Projekt Aleksander Mirek

– RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

DOMINANTA MAŁOPOLSKA
HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE 
za trafną diagnozę problemów funkcjonalnych i przestrzennych istniejącego ze-
społu oraz realizację obiektu wchodzącego w relacje z otoczeniem poprzez formę 
i zastosowane materiały – wysokie przeszklenia, drewniane elewacje i tarasy, połą-
czone ze współczesnym betonem ścian i posadzek. 
– eM4 pracownia Architektury. Brataniec i Marcin Brataniec, Właściciel
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Marcin Brataniec

DOMINANTA MAZOWIECKA
FLYSPOT – TUNEL AERODYNAMICZNY 
W MORACH POD WARSZAWĄ  
za realizację skomplikowanej technologicznie funkcji wertykalnego tunelu aerody-
namicznego wewnątrz wyrazistej formy architektonicznej, poetycko inspirowanej 
porywanymi przez wiatr latawcami, oraz twórcze wykorzystanie możliwości techno-
logii betonowej.
–  Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp.k 

oraz Kazimierz Łatak i Piotr Lewicki

Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

DOMINANTA LUBELSKA
ZESPÓŁ SPORTÓW WODNYCH 
NA OBRZEŻACH ZALEWU NIELISZ 
za interesujący w formie projekt sztucznego zalewu,  z bogatą szatą roślinną 
w zróżnicowanym ukształtowaniu terenu pokazującym zmienne strefy nieboskłonu 
z różnych punktów widokowych, przy wyczuciu skali przestrzennej obiektów towa-
rzyszących sportom wodnym.
–  mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska główny projektant,  

ARKADIA Studio Projektowe Anna Moroz

ARKADIA Studio Projektowe 
Anna Moroz

DOMINANTA MAŁOPOLSKA
STADION MIEJSKI KS CRACOVIA 
za trafne wkomponowanie monumentalnego obiektu w siatkę ulic, w sposób po-
rządkujący urbanistykę fragmentu miasta poprzez stworzenie pierzei ulic i placów, 
oraz za rozwiązania architektoniczne inspirowane kolumnadami sąsiedniego Mu-
zeum Narodowego, a także motywami pasów – symbolu najstarszego polskiego 
klubu sportowego.
– Adam Kulikowski Estudio Lamela Polska

Adam Kulikowski
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2018Udana Rewitalizacja 2018

STADION ŚLĄSKI 
– Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego 

za wkład pracy i determinację włożoną w przebudowę i zakończenie 
modernizacji Stadionu Śląskiego
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Wyróżnienie specjalne Udana Rewitalizacja przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska za wzorcowe 
inwestycje sportowo-rekreacyjne regionów realizowane w ramach programów związanych z rewitalizacją 
oraz za modernizacje łączące estetykę obiektów z jednoczesnym przystosowaniem ich do współczesnych 
wymogów stawianych obiektom widowiskowo-sportowym.

DAWNA STRZELNICA GARNIZONOWA 
– Gmina Miejska Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej

 – Prezydent Jacek Majchrowski, 

– Dyrektor Naczelny ZIS Krzysztof Kowal

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNO-TURYSTYCZNE 
W KRUKLANKACH
– Bartłomiej Kłoczko,  Wójt Gminy Kruklanki

PRZEBUDOWA ZAMKU TOPACZ NA HOTEL 
PIĘCIOGWIAZDKOWY Z RESTAURACJĄ I BASENEM 
MAJORARCHITEKCI

i Marcin Major Prezes Zarządu 

Prezydent 
Jacek Majchrowski,

Dyrektor Naczelny ZIS 
Krzysztof Kowal

Wojciech Saługa 
Marszałek Województwa Śląskiego
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Bartłomiej Kłoczko,  
Wójt Gminy Kruklanki

Marcin Major Anna Jagoda Major
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Firma na Medal 2018
Wyróżnienie przyznawane firmom projektowym, wykonawczym, producentom materiałów, systemów 
i technologii, urządzeń oraz wyposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych, podmiotom zarządzającym 
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi za ich wkład w proces inwestycyjny i rozwój nowoczesnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej w Polsce.

MTB – GROUP SP.J. 
I TOMASZ BERGIEL WŁAŚCICIEL 
w kategorii: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR/DOSTAWCA MATERIAŁÓW 
I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH
za udział w sukcesie inwestycyjnym zadania: hala sportowa Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem poprzez dostawę specjalistycznego 
wyposażenia sportowego, a tym samym za wpływ na rozwój nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w regionie małopolskim, rozwój sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a także za wspiera-
nie ogólnopolskiego programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

PKOB WEGNER® SP. Z O.O. SP.K. 
I BARTOSZ GOLIS PREZES ZARZĄDU 
w kategorii: GENERALNY WYKONAWCA 
za udział w budowie i rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w Polsce, umożliwiającej rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, a także za wspieranie ogólnopolskiego programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

ARCHIMEDIA ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
I KRZYSZTOF JANUS PREZES ZARZĄDU
w kategorii: PROJEKTANT OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 
za projekty obiektów sportowych i rekreacyjnych (hal sportowo-widowisko-
wych), a tym samym za wpływ na rozwój nowoczesnej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej w Polsce, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a także za wspieranie ogólnopolskiego pro-
gramu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

DORMAKABA POLSKA SP. Z O.O. 
I MARIUSZ MARCZUK DYREKTOR GENERALNY 
w kategorii: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR/DOSTAWCA MATERIAŁÓW 
I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH
za wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i instalowaniu systemów kon-
troli dostępu w największych arenach sportowych w Polsce oraz profesjonalne 
rozwiązania dla stadionów i miejsc imprez, takich jak m.in.: fizyczna kontrola 
dostępu, tj. kołowroty i bramki sensoryczne; automatyczne drzwi; samozamy-
kacze, dźwignie antypaniczne; systemy okuć do szkła jak mobilne szklany 
przesuwne stosowane w strefach VIP lub akustyczne ściany mobilne do sal 
konferencyjnych. 

N-ICE GROUP SP. Z O.O. 
I ZBIGNIEW DANIELCZYK PREZES ZARZĄDU
w kategorii: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR/DOSTAWCA MATERIAŁÓW  
URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OBIEKTACH SPORTOWYCH
za całokształt oraz zaprojektowanie i produkcję pierwszej w kraju polskiej 
maszyny do pielęgnacji tafli na sztucznie mrożonych lodowiskach, przezna-
czonej dla małych i średnich lodowisk rekreacyjnych – rolby M1200 i M800 
oraz frezarki do lodu Edger M1800

ELPLAST + SP. Z O.O. 
I ANNA PAWELAK PREZES ZARZĄDU 
w kategorii: PRODUCENT URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OBIEKTACH 
SPORTOWYCH 
za produkcję, budowę oraz projektowanie modułowych pomostów pływają-
cych do budowy przystani jachtowych, kajakowych i wioślarskich oraz kąpie-
lisk pływających na otwartych akwenach wodnych oraz portów najazdowych 
dla skuterów wodnych.

BERNDORF BADERBAU SP. Z O.O.  
I MAREK WRZAL PREZES ZARZĄDU
w kategorii: WYKONAWCA ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH W OBIEKTACH 
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
za wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji kompleksów baseno-
wych ze stali nierdzewnej, w oparciu o specjalnie stworzoną i opatentowaną 
w tym celu technologię o nazwie system Berndorf. lau
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Sportowy Obiekt Roku 2018
Tytuł nadawany obiektom sportowym i rekreacyjnym, nowym i zmodernizowanym, niezależnie od ich 
wielkości i przeznaczenia (sport wyczynowy, powszechny, rekreacja), za wyróżniającą je architekturę, 
konstrukcję, zastosowane przy budowie lub modernizacji materiały, technologie i wyposażenie obiektu 
oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne.

KOMPLEKS SZKOLNY W GROMOTACH 
Gmina Iława  

Krzysztof Harmaciński, Wójt

ARENA LODOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIEM 
Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. 

i Wioletta Jóźwik, Prezes Zarządu 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
W GNIEŹNIE 
PKOB WEGNER® Sp. z o.o. Sp.k. 

i Bartosz Golis, Prezes Zarządu

HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM
Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

Barbara Sobańska Dyrektor Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Zakopanem

BOISKO DO FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO 
W ZIELONEJ GÓRZE 
 Miasto Zielona Góra i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Zielonej Górze oraz Janusz Kubicki Prezydent 

i Robert Jagiełowicz Dyrektor MOSiR

LODOWISKO TORBYD W BYDGOSZCZY
 Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k 

i Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE, 
AQUAPARK W PILE
– Gmina Piła i Prezydent Miasta Piotr Głowski,

wyróżnienie specjalne za zrealizowaną w ramach Programu 
Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopol-
skiego rozbudowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, 
Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki  
25 x 12,5 m
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GMINA GOLINA 
i Burmistrz 

 Mirosław Durczyński 
za realizację w ramach 
Programu Rozwoju Bazy 

Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Hali 
widowiskowo-sportowej o wymiarach 44 x 24 m, a także 
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz roz-
woju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

Inwestor na Medal 2018

Wyróżnienie dla gmin miejskich, wiejskich i powiatów za całokształt dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej na ich terenie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji 
w latach 2016–2018.

GMINA NOWOGRÓD 
 BOBRZAŃSKI  
  i Burmistrz 
 Paweł Mierzwiak

za budowę sali gimna-
stycznej przy SP  w Niwiskach, a także za całokształt 
dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz 
promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ. 

POWIAT SZAMOTULSKI  
i  Starosta 

 Józef Kwaśniewicz 
za budowę hali wido-
w i s k o w o - s p o r t o w e j 

o wym. 44 x 20 metrów w Szamotułach, a także za cało-
kształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w powiecie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA WIELEŃ 
i  Burmistrz 

 Elżbieta Rybarczyk  
za dotychczasowe za-
angażowanie w rozwój 

nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem realizacji hali widowiskowo-
-sportowej 44x22 m, a także za całokształt dotychcza-
sowych działań na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ. 

GMINA BARANÓW 
i  Wójt Bogumiła 

 Lewandowska – Siwek
Za realizację w ramach 
Programu Rozwoju Bazy 

Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego hali 
sportowej w miejscowości Donaborów, a także za cało-
kształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA KŁAJ 
i Wójt Zbigniew 

 Strączek 
za efektywny udział 
w ważnym projekcie Wo-

jewództwa pn.: „Małopolskie boiska”, polegającym na wy-
mianie nawierzchni urazogennych na bezpieczne i nowo-
czesne w ramach cennej inicjatywy przebudowy wielofunk-
cyjnych przyszkolnych boisk sportowych, a także za cało-
kształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.
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GMINA DALESZYCE 
i  Burmistrz Dariusz 
Meresiński 
za budowę boisk sporto-
wych, a także za cało-

kształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

Inwestor na Medal 2018

GMINA OLKUSZ 
 i  Burmistrz Miasta 

i Gminy Roman Piaśnik
za efektywny udział 
w ważnym projekcie Wo-

jewództwa pn.: „Małopolskie boiska”, polegającym na wy-
mianie nawierzchni urazogennych na bezpieczne i nowo-
czesne w ramach cennej inicjatywy przebudowy wielofunk-
cyjnych przyszkolnych boisk sportowych, a także za cało-
kształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, 
na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, mło-
dzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie 
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA PIŁA 
i  Prezydent Miasta 
Piotr Głowski
za całokształt dotych-
czasowych, permanent-

nych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promo-
cji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA OBORNIKI 
i Burmistrz 

 Tomasz Szrama
Za realizację zadań in-
westycyjnych w Obornic-

kim Centrum Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego, 
a także za całokształt dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO I GMINA 
UZDROWISKOWA 

 MUSZYNA 
i  Burmistrz Jan Golba
za efektywny udział 

w ważnym projekcie Województwa pn.: „Małopolskie 
boiska”, polegającym na wymianie nawierzchni urazo-
gennych na bezpieczne i nowoczesne w ramach cennej 
inicjatywy przebudowy wielofunkcyjnych przyszkolnych 
boisk sportowych, a także za całokształt dotychczaso-
wych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promo-
cji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO 
I GMINA WOLBROM 
i Burmistrz 
Adam Zielnik 
za efektywny udział 

w ważnym projekcie Województwa pn.: „Małopolskie bo-
iska”, polegającym na wymianie nawierzchni urazogennych 
na bezpieczne i nowoczesne w ramach cennej inicjatywy 
przebudowy wielofunkcyjnych przyszkolnych boisk spor-
towych, a także za całokształt dotychczasowych działań 
na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekre-
acji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym 
samym za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ 
POLSKĘ.
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GMINA MIEJSKA 
 HRUBIESZÓW 

i Burmistrz Tomasz Zając 
za budowę obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
przy Zespole szkół Miej-

skich oraz przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, a także za całokształt dotychczasowych działań 
na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekre-
acji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym 
samym za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ 
POLSKĘ. 

GMINA GDÓW 
i Wójt Zbigniew Wojas
za efektywny udział 
w ważnym projekcie Wo-
jewództwa pn.: „Małopol-

skie boiska”, polegającym na wymianie nawierzchni ura-
zogennych na bezpieczne i nowoczesne w ramach cen-
nej inicjatywy przebudowy wielofunkcyjnych przyszkol-
nych boisk sportowych, a także za całokształt dotych-
czasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz pro-
mocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

Inwestor na Medal 2018

GMINA MIĘDZYRZECZ 
i Burmistrz 
Remigiusz Lorenz
za zaangażowanie w roz-
wój nowoczesnej infra-

struktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem: budowy placu zabaw i urzą-
dzeń siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie oraz re-
montu płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim 
w Międzyrzeczu, a także za całokształt dotychczasowych 
działań na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspie-
ranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ. 

GMINA MIASTA 
TORUŃ 
i Prezydent  
Michał Zaleski
za całokształt dotych-

czasowych aktywnychi prężnych działań na rzecz rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mie-
ście, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspiera-
nie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO KALISZ 
i Prezydent 

 Grzegorz Sapiński
za dotychczasowe per-
manentne zaangażo-

wanie w rozwój nowoczesnej infrastruktury sporto-
wej i rekreacyjnej,  a także za całokształt dotychczaso-
wych działań na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.  

STOŁECZNE CENTRUM 
SPORTU AKTYWNA 

 WARSZAWA 
i Dyrektor 
Adam Boniecki

za całokształt dotychczasowych działań na rzecz roz-
woju i utrzymania nowoczesnej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej w mieście, na rzecz promocji sportu i re-
kreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, 
a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY 
SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO PUŁAWY 
 i Prezydent 

Janusz Grobel 
za inicjatywę budowy 
szkolnego kompleksu 

sportowego przy ul. Legionu Puławskiego w Puławach, 
a także za całokształt dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w mieście, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA PRZYKONA 
i Wójt Mirosław 
Broniszewski
za realizację w ramach 
Programu Rozwoju Bazy 

Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego bo-
iska sportowego w Rogowie oraz w ramach Programu In-
frastruktury Lekkoatletycznej Orlika Lekkoatletycznego 
przy Zespole Szkół w Przykonie, a także za całokształt 
dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz 
promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i spo-
łeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.
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Inwestor na Medal 2018
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MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI 
W SIERADZU 
i Władysław Maciejewski 
Dyrektor

za modernizację i przebudowę Stadionu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, a także za 
całokształt dotychczasowych działań na rzecz roz-
woju i utrzymania nowoczesnej bazy sportowo-
-rekreacyjnej MOSiR w Sieradzu, na rzecz promocji 
sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społecz-
ności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu 
BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

MIASTO RZESZÓW 
i Prezydent Tadeusz 
Ferenc 
za całokształt dotych-
czasowych działań na 

rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej w mieście, na rzecz promocji sportu i rekre-
acji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym 
samym za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ 
POLSKĘ.

MIASTO I GMINA 
 MORAWICA 

i Burmistrz 
 Marian Buras

za budowę boisk wielo- 
funkcyjnych, a także za całokształt dotych-
czasowych działań na rzecz rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspiera-
nie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA WIELICZKA 
i Burmistrz 
Artur Kozioł
za efektywny udział 
w ważnym projekcie Wo-

jewództwa pn.: „Małopolskie boiska”, polegającym na wy-
mianie nawierzchni urazogennych na bezpieczne i nowo-
czesne w ramach cennej inicjatywy przebudowy wielofunk-
cyjnych przyszkolnych boisk sportowych.
A także za całokształt dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za 
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA PSZCZEW 
i Wójt Waldemar 

 Górczyński 
Za budowę pierwszej 
hali sportowej przy ZS 

w Pszczewie, a także za całokształt dotychczasowych 
działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu 
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokal-
nej, a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY 
SPORTOWĄ POLSKĘ.

GMINA KRUKLANKI 
i Wójt 

 Bartłomiej Kłoczko 
za inicjatywę budowy 
Centrum sportowo-re-

kreacyjno-turystycznego przy ulicy Sportowej w Kru-
klankach, a także za całokształt dotychczasowych dzia-
łań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu  
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokal-
nej, a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY 
SPORTOWĄ POLSKĘ. 


