Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska
olska
w ramach Programu „Sportowa Polska”.
a”.
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 działal-ność społeczną przyczynia się do
upowszechniania kultury fizycznej, działa
ała na
rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a za sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem
dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

pasjonaci

pasjonaci

Laureaci VII Edycji Konkursu
PASJONAT SPORTOWEJ
POLSKI 2018

30

SPORTOWA POLSKA 2018

Laureaci VII Edycji Konkursu Pasjonat Sportowej Polski 2018

STANISŁAW ANIOŁ

SEBASTIAN BEDNARZ

ŁUKASZ BUDRYK

RYSZARD KAZIMIERZ BUGIEL

TRENER,
GMINA STALOWA WOLA

TRENER, MENADŻER SPORTU
GMINA JELCZ-LASKOWICE

TRENER ORAZ ZAŁOŻYCIEL
AKADEMII PIŁKARSKIEJ RADOŚĆ
W WARSZAWIE

WÓJT GMINY KAMIEŃ

Od 1964 roku związany z pracą na
rzecz sportu. Trener lekkiej atletyki
II klasy Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” Stalowa Wola. Trener
i wychowawca wielu talentów sportowych i medalistów Mistrzostw Polski
oraz Europy. Pomysłodawca i Prezes
Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”. Jest Wiceprezesem Podkarpackiego Związku Lekkiej Atletyki,
zasiada w kapitule Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego w Warszawie oraz Zarządzie Stowarzyszenia
im. Brata Alberta w Stalowej Woli.
Jest organizatorem wielu imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży
(łącznie w ciągu roku 26 wydarzeń
sportowych) jak: Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce,
Bieg Hutnika, Bieg 3 Maja, lekkoatletyczne czwartki czy biegi przełajowe.
W 2009 r. za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez
Prezydenta RP oraz Złotą Odznakę
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Od 15 lat zaangażowany w pracę na
rzecz sportu. Od trzech lat założyciel
i prezes Klubu Sportowego Orzeł Futsal. Z niczego stworzył klub na profesjonalnym poziomie, z doświadczonymi zawodnikami, trenerem z Hiszpanii, gdzie futsal jest niezwykle popularny. Klub został zgłoszony do
rozgrywek I ligi futsalu. Od początku
działalności klubu realizował pomysł
organizowania letniego turnieju futsalu z udziałem uznanych klubów
z całej Europy. Poprzez swoje działania zyskał w Jelczu-Laskowicach
wierne grono fanów. Ważnym elementem stworzenia mocnego środowiska futsalowego w 16-tysięcznym
Jelczu-Laskowicach była działalność
Akademii Orzełków, w której trenuje
obecnie ponad 120 dzieci. Zaangażowanie i efekty pracy Sebastiana
Bednarza zostały zauważone przez
dolnośląskie media sportowe.
W 2017 roku został podwójnym działaczem roku na Dolnym Śląsku – tytuł
ten przyznały redakcje „Gazety Wrocławskiej” i „Słowa Sportowego”.
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Pasja i zamiłowanie do piłki nożnej
towarzyszy mu od najmłodszych lat.
Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, nieprzestający się
doskonalić poprzez udział w licznych
szkoleniach i konferencjach. Trener
z dyplomem UEFA A. Charakteryzuje
się wielkim spokojem i opanowaniem. Przez młodych Zawodników
wskazywany jako największy motywator. Społeczność ceni go za rzetelną pracę i wysoki poziom organizacji. W 2014 roku za sprawą Stowarzyszenia Inicjatywy dla Wawra wyróżniony i nagrodzony nagrodą „Wawerczyka Roku 2014” za wzorową
pracę pedagogiczną wśród dzieci
i młodzieży. Fundator „Fundacji SCR
– Sportowe Centrum Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży”. Realizator Innowacyjnego projektu „Piłka Nożna
jako doskonały środek terapeutyczny
w procesie zapomnienia o niepełnosprawności oraz problemach z nią
związanych” przy współpracy z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka.

Od 2002 roku pełni funkcję Wójta
Gminy Kamień. Wcześniej przewodniczący Rady Gminnej LZS w Kamieniu, nauczyciel, instruktor zapasów
w stylu wolnym. Prezes Podkarpackiego Związku Zapaśniczego. Obecnie jest również członkiem Komisji
Sportu Wiejskiego przy Polskim
Komitecie Olimpijskim. Aktywnie
wspiera rozwój gminy w zakresie infrastruktury sportowej: wybudował
6 pełnowymiarowych boisk sportowych o nawierzchni trawiastej, pięć
sal gimnastycznych, wyposażył
wszystkie szkoły na terenie gminy
oraz dwa parki rekreacyjne w nowoczesne place zabaw, powstały też
trzy siłownie zewnętrzne. Wójt jest organizatorem i inicjatorem imprez
sportowych turniejów wojewódzkich
w zapasach w stylu wolnym, cyklicznych turniejów piłki nożnej, siatkówki
i zawodów w biegach przełajowych.
Od 2017 r. buduje nowoczesną siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji.

31

Laureaci VII Edycji Konkursu Pasjonat Sportowej Polski 2018

LESŁAW BLACHA
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WÓJT GMINY GOŁCZA
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Już czwartą kadencję pełni funkcję
wójta. Od początku stawiał na
wszechstronny rozwój gminy, w tym
ważnym elementem był sport. Dzięki
Wójtowi powstała imponująca baza
sportowa – Hala Widowiskowo-Sportowa, przebudowano stadion sportowy wraz z trybunami, powstało
kilka boisk, prawie w każdej miejscow
wości zbudowane zostały place zabaw dla dzieci, w zeszłym roku pow
wstała również hala pneumatyczna.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat na
budowę i modernizację infrastruktury
sportowej w gminie Gołcza wydano
6,3 mln. zł. W gminie działają cztery
kluby sportowe. Wójt jest pomysłodawcą i założycielem Akademii Piłkarska Gołcza, której podopieczni
zdobyli I miejsce w turnieju „Mała Piłkarska Kadra czeka”. Wójt Lesław
Blacha za swoje zaangażowanie
zdobył liczne nagrody m.in. za zasługi na rzecz społeczności lokalnej
został wyróżniony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” nadanym Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Został Laureatem konkursu „Małopolski EuroLider MRPO” i wielokrotnie był laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej.

JERZY STEFAN BROC
TRENER LEKKOATLETYKI,
MIASTO SUWAŁKI

Ponad 30 lat związany ze sportem.
Trener i nauczyciel, odkrywca talentu
Krystyny Danilczyk-Zabawskiej, kulomiotki wielokrotnej reprezentantki
Polski, uczestniczki Igrzysk Olimpijskich. Jest jednym z najbardziej znanych suwalczan. Słynie zarówno ze
swoich osiągnięć sportowych, jak
i z pracy w charakterze nauczyciela
matematyki oraz działalności publicznej. W latach 1994–2002 był suwalskim radnym. Aktywny sportow
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MAREK CIEŚLAK
PREZES LUBUSKIEGO ZWIĄZKU
ZAPAŚNICZEGO
ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAPAŚNICZEGO

Od dzieciństwa związany z Ludowymi Zespołami Sportowymi. Uprawiał lekką atletykę i zapasy, z którymi
związał się na stałe. Do 1991 r. był
trenerem w Międzyrzeczu i Żarach
oraz w Norwegii. Karierę tę zakończył
jako trener klasy mistrzowskiej i trener
kadry narodowej juniorów młodszych. Do najważniejszych wyników
z tego okresu zalicza utworzenie
sprawnie działającego Ludowego
Klubu Sportowego Agros Żary, w którym efektem pracy trenerów i działaczy były liczne medale Mistrzostw
Polski, Europy i Świata w zapasach.
W 1991 roku Marek Cieślak został
burmistrzem miasta Żary. Wdrożył
głośny ówcześnie nowatorski program dotowania klubów, tzw. Program Kuponowy. Program wykluczał
uznaniowe rozdawanie samorządowych pieniędzy. W latach 1998–2002
oraz 2006–2014 był starostą żarskim
i przewodniczącym lubuskiego konwentu powiatów, aktywnym propagatorem sportu dzieci i młodzieży na
poziomie ponadgminnym.

ŁUKASZ FIDORCZUK
PREZES MAŁKIŃSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO,
GMINA MAŁKINIA GÓRNA

Od 2015 r. jest prezesem Małkińskiego Klubu Sportowego, a wcześniej przez cztery lata był jego sekretarzem. Sukcesy Pana Łukasza Fidorczuka to rozwijanie drużyn należących do Małkińskiego Klubu Sportowego, w tym: sukcesy młodzieży
w ligach mazowieckich juniorów, powrót seniorów do ligi okręgowej, nabory do nowych grup młodzieżowych
oraz wzrost liczby młodzieży grających w piłkę nożną. W 2013 r. był inicjatorem wydania książki 75-lecia istnienia Klubu MKS, za co został wyróżniony Srebrną Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej Siedlce.
Otrzymał również statuetkę „Działacz
2016 roku”. Jest organizatorem licznych imprez sportowych, na organizzację których pozyskuje również
środki finansowe. Jest obecny praktycznie na wszystkich sparingach
i meczach, kibicując swoim drużynom.
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TRENER, MENADŻER SPORTU,
ANIMATOR,
GMINA MIEJSKA GŁOGÓW

Od 1984 roku związany ze sportem.
Obecnie prezes Stowarzyszenia
Centrum Sportowe Głogowski Triathlon. Organizator wielu imprez sportowych o randze międzynarodowej,
krajowej i lokalnej m.in. 40 Centralnej
Inauguracji Dni Olimpijczyka, Pucharu Europy w Duathlonie w latach
1996–1999, czy Noworocznego Marszobiegu „Nie jesteś sam”. W wielu
przypadkach łączy działalność sportową z pomocą osobą uzależnionym
i ubogim. Zawodnicy szkoleni przez
Pana Jerzego Górskiego zdobyli
w różnych kategoriach wiekowych
ponad 100 medali w mistrzostwach
Polski w triathlonie i duathlonie.
W 2012 roku został doceniony przez
Polski Komitet Olimpijski w 45 konkursie Fair Play za całokształt dokonań dla Polskiego triathlonu ze szczególnym uwzględnieniem powrotu do
aktywnego życia. W 1990 roku zwyciężył Nieoficjalne Mistrzostwa
Świata – Double Ironman (USA).

SPORTOWA POLSKA 2018

SYLWIUSZ JAKUBOWSKI
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

Pracę w samorządzie rozpoczął
w 1988 r. na stanowisku naczelnika
Gminy Żelazków, w 1990 r. został wójtem gminy Żelazków, funkcję pełnił
do 2007 r. i w grudniu 2014 został ponownie wybrany do pełnienia funkcji
wójta gminy. Priorytetem dla wójta
jest wsparcie oświaty, kultury i sportu.
Wprowadził dodatkowe godziny lekcji
wychowania fizycznego i zajęcia SKS
we wszystkich szkołach finansowanych z budżetu gminy. Wybudował
pięć sal gimnastycznych, dwa wielofunkcyjne boiska, place zabaw
i miejsca rekreacji w kilku miejscowościach gminy. Wspiera finansowo
klub piłkarski „Victoria” ze Skarszewa
osiągający sukcesy również ogólnopolskie, m.in. zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej halowej spośród 130 klubów o nazwie
Victoria. Za swoją pracę otrzymał Medal „Srebrny Krzyż Zasługi” od Prezydenta Rzeczpospolitej, Medal „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” od Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” przyznany przez Starostę Kaliskiego.

MARIA JASKO
INSTRUKTOR, TRENER, NAUCZYCIEL
WF, GMINA MAŁKINIA GÓRNA

Od pięciu lat prowadzi Akademię Karate Yokozuna. Jest trenerem II klasy
karate kyokushin, instruktorem fitness, narciarstwa zjazdowego
i ścianki wspinaczkowej. Organizuje
wiele imprez sportowych. Pozyskuje
środki finansowe na realizację projektów prosportowych. Podopieczni
pani Marii Jasko zdobyli blisko 50
medali Mistrzostw Europy i jeden mistrzostw świata. Sama jest również
aktywnym sportowcem – w 2017 r.
wzięła udział w prestiżowym turnieju
All Japan Open. Do startu zakwalifikowało się 12 zawodniczek z Japonii
i 4 spoza (2 z Polski i 2 z Rosji). Za
swoje zaangażowanie otrzymała
m.in. tytuł Sportowca Roku Tygodnika Ostrołęckiego oraz tytuł Sportowca Roku Moja Ostrołęka.

WOJCIECH KIEŁBASIEWICZ
DYREKTOR KÓRNICKIEGO CENTRUM
REKREACJI I SPORTU „OAZA”,
MIASTO I GMINA KÓRNIK

Od 2010 r. związany z Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”,
przez pierwsze sześć lat był kierownikiem, a od 2016 r. pełni funkcję dyrektora. Dzięki jego zaangażowaniu organizowane są liczne imprezy sportowe zarówno o zasięgu lokalnym,
jak i ogólnopolskim m.in. Mistrzostwa
Wielkopolski w siatkówce halowej,
Mistrzostwa Polski w taekwondo, Mistrzostwa Polski młodzików w judo
czy Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci
w piłce koszykowej dziewcząt. Jest
również współorganizatorem wielu
imprez o charakterze kulturalnym,
w których bierze udział kilkuset
uczestników. Jako członek Rady
Sportu, działającej przy burmistrzu
Miasta i Gminy Kórnik, ma wpływ na
rozwój programów rozwoju bazy
sportowo-rekreacyjnej na terenie
gminy Kórnik. W swojej karierze ma
również osobiste sukcesy sportowe
m.in. dwukrotny V-ce Mistrz Polski
w koszykówce (1981, 1984) dwukrotny Mistrz Polski w koszykówce
(1982, 1983).

pasjonaci

JERZY GÓRSKI
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GRZEGORZ KOŁODZIEJEK

ADAM SYLWESTER KOŚMIDER

PREZES MLUKS WARTA EREMITA
DOBORÓW, GMINA KOŚCIELEC

BURMISTRZ GMINY CZAPLINEK

pasjonaci

pasjonaci

Od 10 lat pełni funkcję prezesa Klubu
MLUKS Warta Eremita Doborów. Jest
inicjatorem oraz współorganizatorem
wielu imprez i zawodów sportowych
,m.in. Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Kościelec, meczy ligowych
W
pprzy Konińskim Związku Piłki Nożnej,
ccorocznych spływów kajakowych na
rrzece Warcie, rajdu rowerowego po
ZZiemi Bogumiły i turniejów „Orlik” dla
dzieci. Swoim zaangażowaniem i pad
ssją do sportu zaraża dzieci i młod
dzież, o czym świadczy coraz więkssze zainteresowanie piłką nożną corraz to młodszej grupy dzieci w gminie
K
Kościelec. Zdobył brązową odznakę
zza działalność na rzecz LZS Doborrów oraz srebrną odznakę za działalnność na rzecz MLUKS Warta Eremita
D
Doborów.
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Jako burmistrz Czaplinka od 2010
roku inwestuje w nowoczesną bazę
sportową oraz skutecznie realizuje
program rozwoju sportu i rekreacji
w gminie. Z inicjatywy burmistrza powstał po byłym lotnisku w Broczynie
tor szutrowy, strzelnica, przy hali widowiskowo-sportowej sztuczne lodowisko, na terenie sołectwa Niwka tor
motocrossowy. Powstają nowe boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, siłownie zewnętrzne (3 w mieście, 12 w sołectwach), place zabaw
i ścieżki
ścieżk rowerowe. Jest współorganizatorem wielu impr
imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak:
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ZBIGNIEW KOT
BURMISTRZ MIASTA MIĘDZYRZEC
PODLASKI

Od 2014 roku pełni funkcję burmistrza. Inicjator wielu imprez sportowych, m.in.: Uliczna Międzyrzecka
Dycha, Ekstremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Oldboy. Dzięki
współpracy burmistrza z międzyrzeckimi klubami sportowymi powstał
pływacki Klub Sportowy „Narwal”
oraz Klub Sportowy Taekwondo.
W mieście funkcjonuje całoroczny
oświetlony stok narciarski, sezonowe
lodowisko, boisko do piłki siatkowej
plażowej, korty tenisowe, powstają
też nowe ścieżki rowerowe. Przeprowadził również rewitalizację krytej
pływal
pływalni „Oceanik” wraz z jej termomodernizacją, wybudował
wy
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STANISŁAW JAKUB
KRZYWICKI
NAUCZYCIEL WF, MIASTO SUWAŁKI

Od 1978 roku pracuje na rzecz
sportu, obecnie współpracuje
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Od lat 80. powołany jako
sędzia na zawody rangi Mistrzostw
Polski. Otrzymał powołanie i pełnił
funkcję sędziego na pięciu imprezach rangi Mistrzostw Świata oraz na
pięciu imprezach rangi Mistrzostw
Europy. Co roku prowadzi również
szkolenia sędziów lekkiej atletyki,
dzieląc się swoim doświadczeniem.
Aktywnie działał w organizacjach
sportowych, pełniąc m.in. funkcję sekretarza Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Suwałkach. Organizator imprez lekkoatletycznych w Suwałkach, w tym: lekkoatletycznych
meczów międzypaństwowych, zawodów lekkoatletycznych z cyklu Grand
Prix PZLA czy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 1996 r. Aktywnie
angażuje się w organizację imprez
sportowych realizowanych w ramach
Miejskiej Rywalizacji Sportowej objętej Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Za swoją pracę otrzymał liczne
wyróżnienia, posiada m.in. Odznakę
za zasługi dla sportu i Złotą odznakę
honorową PZLA.

SPORTOWA POLSKA 2018

Laureaci VII Edycji Konkursu Pasjonat Sportowej Polski 2018

TRENER, KLUB MKS WKRA BIEŻUŃ,
GMINA BIEŻUŃ

Od 1966 r. zaangażowany aktywnie
w pracę na rzecz sportu. Podczas
swojej pracy zawodowej pełnił funkcję nauczyciela wychowania fizycznego, trenera dzieci i młodzieży, metodyka w Zakładzie Doradztwa Nauczycieli w Toruniu oraz metodyka
w Zespole Doradców Metodycznych
w Golubiu-Dobrzyniu. Podopieczni
Edwarda Kwiatkowskiego osiągali
liczne sukcesy sportowe, m.in. trzech
zawodników dostało się do drużyn
młodzieżowych polskiej ekstraklasy
(Pogoń Szczecin, Legia Warszawa,
Lech Poznań), a jeden z nich został
powołany do gry w reprezentacji Polski do lat 16. Obecnie jest Powiatowym Organizatorem Sportu Szkolnego. Przeprowadził wiele konferencji
metodyczno-przedmiotowych dla nauczycieli powiatu oraz województwa.
Za swoją pracę został wyróżniony
licznymi nagrodami m.in.: Medalem
za zasługi dla Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy, Złota odznaką
przyznaną przez Okręgowy Związek
Piłki Nożnej WFS w Toruniu oraz
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia”.
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Już jako studentka wychowania fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła sekcję piłki nożnej dla dziewcząt SL Salis Szczecin.
Była również asystentką trenera kadry województwa zachodniopomorskiego oraz sędzią piłkarskim. Od
trzech lat z sukcesami jest trenerem
młodzieżowych drużyn Miejskiego
Klubu Sportowego WKRA Bieżuń,
w którym obecnie trenuje ok. 120
dzieci w wieku 5–18 lat. Jest organizatorem wyjazdów dla dzieci i młodzieży, m.in. na Memoriał Kamili Skolimowskiej (Warszawa 2016, 2017),
mecze ligowe Legii, mecze ligowe
Wisły Płock. Była też głównym inicjatorem i współorganizatorem imprez
sportowych w Bieżuniu jak: Camp
lekkoatletyczny z udziałem Piotra Małachowskiego i Tomasza Majewskiego czy licznych turniejów piłkarskich oraz charytatywnych. Utworzyła też pierwszą w powiecie żuromińską kobiecą drużynę piłki nożnej.

MARTA LITYŃSKA

OSKAR ŁUCZKIEWICZ

TRENER, MENADŻER SPORTU,
GMINA ZAWADZKIE

TRENER,
GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE

Zawodowo związana z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. Jest wieloletnim instruktorem i sędzią Tenisa Stołowego.
Obecnie nadal trenuje dzieci i młodzież z gminy Zawadzkie. Przez
ostatnie 20 lat pełniła funkcje trenera
kadry wojewódzkiej oraz prezesa
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na Opolszczyźnie. Obecnie nadal aktywnie organizuje turnieje tenisa stołowego od rangi powiatowej
do międzynarodowej. Sukcesy klubowe oraz indywidualne zawodniczek Marty Lityńskiej, zwłaszcza międzynarodowe, potwierdzono powołaniem na stanowisko trenera kadry narodowej w tenisie stołowym kobiet
kadetek. Za swoje zaangażowanie
otrzymała liczne wyróżnienia, m.in.
Odznakę Zasłużony PZTS i list gratulacyjny od Marszałka Województwa
Opolskiego za działalność na polu
upowszechniania kultury fizycznej na
Opolszczyźnie.

Oskar Łuczkiewicz 5 DAN karate,
wieloletni zawodnik kumite (walka).
Wychowanek klubu LKS Zarzewie
Prudnik, Shihana Tadeusza Brunika,
w barwach którego zdobywał medale
Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,
Pucharu Europy i wielu imprez krajowych oraz międzynarodowych. Po 11
latach treningów zakończył karierę
zawodniczą i za namową swojego
Sensei postanowił otworzyć Szkołę
Karate Shotokan BUSHIDO w Kędzierzynie-Koźlu. Swoją wiedzę i doświadczenie nabyte przez wiele lat
treningów postanowił przekazać
dzieciom i młodzieży, chcącym podążać trudną, a zarazem piękną
drogą karate shotokan. Klub zrzesza
rokrocznie ok. 50 osób w wieku 7–20
lat. W treningach biorą udział również
dzieci niepełnosprawne. Brak dyskryminacji, akceptacja dysfunkcji organizmu i zindywidualizowane podejście
na zajęciach powodują duży wzrost
chętnych do uczestnictw w ćwiczeniach. Za swoją aktywność otrzymał
brązową odznakę „Za zasługi dla
sportu” przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

pasjonaci

EWELINA LISZEWSKA

POWIATOWY ORGANIZATOR SPORTU
SZKOLNEGO, TRENER, POWIAT
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

pasjonaci

EDWARD KWIATKOWSKI
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GRZEGORZ MAZUREK

Od 13 lat pracuje na rzecz sportu.
Obecnie związany ze Swarzędzkim
Klubem Sportowym Unia jako instruktor sportu ze specjalizacją w zapasach. Aktywny sportowiec, zdoby
bywca wielu medali Mistrzostw Polski
w zapasach, reprezentant Polski na
M
Mistrzostwach Europy 2017. Reaktyw
wował sekcję zapaśniczą Unii Swarz
rzędz. Jest organizatorem licznym
im
imprez sportowych i turniejów zapaśn
śniczych w Swarzędzu oraz jednym
z organizatorów Krajowej Ligi Zapaśn
śniczej. Pod jego opieką wyrasta kole
lejne pokolenie zapaśników. Za swoje
za
zaangażowanie został wyróżniony
lic
licznymi nagrodami, zdobył m.in. tyttuł Trenera Roku 2016 przyznany
tu
ppodczas Gali Sportu w Swarzędzu
ooraz Srebrną Odznakę Polskiego
Zw
Związku Zapaśniczego za działalno
ność sportową. Jest przykładem
sp
p
sportowca
obdarzonego pasją trennerską
e
inspirującego kolejne pokoleni
nia młodych sportowców.

Na rzecz sportu pracuje od 1977 r.
Od 2009 r. jest na emeryturze, ale nadal aktywnie związany ze sportem.
Wcześniej założyciel i prezes klubu
„UKS Promyk”, obecnie prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„OLIMP” Łobez, w którym prowadzi
sekcję lekkiej atletyki i jest trenerem
młodych sportowców. Od 2015 zatrudniony przez Starostwo Powiatowe
w Łobzie jako koordynator sportu
szkolnego na poziomie mistrzostw
powiatu. Jest też aktywnym sędzią
zawodów szkolnych organizowanych
w powiecie. Organizator Powiatowych Czwartków Lekkoatletycznych,
współorganizator imprezy Powiatowa
Liga Biegowa, będącej cyklem imprez biegowych w każdej gminie z terenu powiatu Łobeskiego, w której
udział bierze łącznie ok. 3 tys.
uczniów. Od 2000 r. uczestniczy
w „Sportowych Wakacjach” organizowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki dla wyróżniających się
Uczniowskich Klubów Sportowych.
Otrzymał liczne wyróżnienia za działalność prospołeczną, jak Złoty Krzyż
Zasługi i Brązowy Medal za zasługi
dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

pasjonaci

INSTRUKTOR, NAUCZYCIEL WF
POWIAT ŁOBESKI

pasjonaci
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KAZIMIERZ MIKUL

INSTRUKTOR, TRENER, ANIMATOR
SPORTU, GMINA SWARZĘDZ

ZDZISŁAW PATOŁA
SEKRETARZ GMINNEGO ZRZESZENIA
LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
GMINA IŁAWA

Współtwórca sukcesów sportowych
Gminy Iława. Gmina przez osiem lat
z rzędu zajmowała pierwsze miejsce
w Letnich Igrzyskach Samorządowych i wielokrotnie pierwsze miejsce
w Halowych Igrzyskach Samorządowych. Komentator wydarzeń sportowych ze specjalnością piłka nożna.
W latach 1995–2010 spiker klubu piłkarskiego „Jeziorak Iława”. Współorganizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, jak też organizowanych
co roku od 1998 r. turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej. Do chwili obecnej
mimo osiągnięcia wieku emerytalnego czynnie udziela się społecznie
i pracuje na rzecz rozwoju sportu
w Gminie Iława. Za duży wkład w rozwój sportu gminnego uhonorowany
wieloma odznaczeniami; brązową,
srebrną i złotą odznaką LZS, medalem 65-lecia i 70-lecia LZS-u na Warmii i Mazurach oraz Honorową odznaką za zasługi dla województwa
warmińsko-mazurskiego.

PIOTR PIELESZ
RADNY GMINY WILKOWICE

Od 2007 roku radny Gminy Wilkowice. Od 2010 r. jest przewodniczącym Komisji ds. Kultury Fizycznej,
Sportu i Promocji, w ramach której
kreuje politykę prosportową i prorekreacyjną na terenie gminy. Współorganizuje liczne imprezy sportowe jak:
Puchar Magurki w biegach narciarskich „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”. Jako wieloletni zawodowy marynarz, bosman i oficer
na żaglowcu „Zawisza Czarny” od
kilku lat jest też inicjatorem rejsu tym
żaglowcem po morzu Bałtyckim,
w którym udział corocznie bierze kilkunastu mieszkańców Wilkowic. Od
2005 r. jest związany z Ochotniczą
Strażą Pożarną, w której bierze
czynny udział w organizacji zawodów
sportowo-rekreacyjnych, m.in. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wszystkie pasje Piotra Pieleszy opierają się na jednym podstawowym filarze – na sporcie. To w nim dostrzegł
siłę do codziennych czynności, do
zdrowia oraz dobrego samopoczucia, i dlatego stara się przekazać tę
myśl młodszym pokoleniom, wskazując sport i rekreację jako źródło dobrego życia.
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Stowarzyszenie TEAM Stare Miasto
powstało dzięki Panu Mariuszowi Piotrowskiemu w 2009 r. Z jego inicjatywy w ramach stowarzyszenia działa
kilka sekcji (piłka siatkowa, szermierka, kolarstwo). Organizator i pomysłodawca imprez sportowych
o charakterze lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym, jak Międzynarodowe Zawody w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Czynnie bierze udział w imprezach sportowych m.in. w Dniach
Sportu, Międzynarodowym Turnieju
Piłki Siatkowej czy Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stare
Miasto. Od lat amatorsko uprawia
siatkówkę i bieganie. Tym samym
mobilizuje klub do udziału w różnych
rozgrywkach ligowych zajmując wysokie miejsca. Angażuje się również
w pozyskiwanie środków pozabudżetowych niezbędnych do realizacji imprez sportowych. Promuje projekty
w obszarze zdrowia fizycznego oraz
kształtowania takich wartości, jak integracja społeczna oraz realizacja
celów ważnych w procesie wychowania młodego pokolenia.
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ZYGMUNT RATAJCZAK
KIEROWNIK OŚRODKA KULTURY
FIZYCZNEJ I REKREACJI W ŚMIGLU
GMINA ŚMIGIEL

Od 37 lat zaangażowany w pracę na
rzecz sportu. Na początku swojej kariery przez osiem lat wyczynowo trenował podnoszenie ciężarów i został
Mistrzem Wielkopolski w kategorii juniorów i seniorów. Przez 28 lat nauczyciel wychowania fizycznego. Odnosił znaczące sukcesy ze swoimi
wychowankami w lekkiej atletyce
oraz piłce ręcznej. Był członkiem Zarządu Społecznej Rady Sportu
w Śmiglu, a później zastępcą prezesa po przekształceniu jednostki
w Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
Fizycznej i Rekreacyjnej „Wiatraki”
w Śmiglu. Od 2002 r. związany
z OKFiR w Śmiglu. Od 2005 r. jest też
zastępcą Prezesa Stowarzyszenia
Sportowego „Pegaz”, gdzie zorganizował już czternaście edycji Włościańskich Zawodów w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi w Śmiglu, które
mają charakter ogólnopolski. Organizator wykonawczy Przełajowych Biegów Powstańczych upamiętniających
Powstanie Wielkpolskie, w 2017 r.
organizował Nocny Bieg Świętojański
na dystansie 10 km. Odznaczony
przez Ministra Sportu i Turystyki brązowym wyróżnieniem „Za Zasługi dla
Sportu” oraz za zaangażowanie
w pracę z młodzieżą odznaczony
srebrną i złotą odznaką Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajobrazowego w Warszawie.

WOJCIECH REJTERADA

HENRYK MICHAŁ RYBARCZYK

TRENER, NAUCZYCIEL WF,
GMINA OLECKO

POLITOLOG, PRAWNIK, DORADCA
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Od 22 lat aktywnie zaangażowany
w pracę na rzecz sportu. Trener Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyokushin. Zawodnicy trenujący pod okiem
trenera Rejterady zdobyli łącznie blisko 800 medali, w tym ponad 50 na
zawodach rangi Mistrzostw Polski,
dwunastokrotnie na Mistrzostwach
Europy, czterokrotnie na Pucharze
Europy oraz cztery razy reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata
w Tokio. Wielokrotnie znaleźli się
w gronie najwybitniejszych sportowców Warmii i Mazur oraz zostali wyróżnieni przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Olecka oraz Starostę Oleckiego. Za swoje zaangażowanie i
osiągane sukcesy Wojciech Rejterada otrzymał Laur Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej za wybitne
działania na rzecz sportu i kultury fizycznej, Złotą Odznakę LZS za wybitne zasługi dla rozwoju sportu, medal SZS za zasługi w rozwoju sportu
szkolnego.

Były zawodnik klubów piłkarskich
WKS Gwardia Warszawa oraz RKS
Okęcie. Wieloletni sędzia oraz działacz Wydziału Dyscypliny MZPN.
Wspólnie z trenerem Łukaszem Budrykiem prowadzącym Akademię Piłkarską RADOŚĆ założył Fundację
Sportowe Centrum Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży oraz stworzył innowacyjny projekt rehabilitacji poprzez
Sport. SCR jest wizją sportu jako doskonałego środka terapeutycznego
w procesie zapomnienia o niepełnosprawności i problemach z nią związanych. Projektowi przyświeca hasło:
RADOŚĆ – SPORT – EDUKACJA.
Uśmiech każdego dziecka sprawnego i niepełnosprawnego jest dla
pana Henryka najważniejszy. Henryk
Rybarczyk doprowadził do zagospodarowania byłego lądowiska helikopterów przy Centrum Zdrowia Dziecka.
Obiekt stał się wielofunkcyjny oraz
w pełni wyposażony i jest dostępny
dla wszystkich dzieci objętych leczeniem w Centrum oraz dla osób
uczestniczących w zajęciach rehabilitacji ruchowej z okolicznych ośrodków rehabilitacyjnych.
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WSPÓŁZAŁOŻYCIEL
STOWARZYSZENIA TEAM STARE
MIASTO
GMINA STARE MIASTO

pasjonaci

MARIUSZ PIOTROWSKI
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ROMAN JERZY SIEMIŃSKI
ZASTĘPCA BURMISTRZA SŁUBIC

pasjonaci
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W poprzedniej kadencji Burmistrz
Gminy Cybinka, w której ożywił życie
małej
społeczności
lokalnej
w dziedzinie sportu, wybudował bieżnię lekkoatletyczną i zmodernizował
stadion. Jako zastępca burmistrza
S
ł
Słubic
objął opieką sport, turystykę
i rrekreację. Uporządkował strategie
ro
rozwoju sportu, koordynował ważne
ini
inicjatywy sportowe jak organizacja
za
zawodów sportowych, dla dzieci
i młodzieży. Poprzez współpracę
P
z Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki,
Po
Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, Polsk
skim Związkiem Piłki Nożnej, Lubusk
ską Radą Olimpijską doprowadza do
or
organizacji wydarzeń szczebla ogólno
nopolskiego i transgranicznego Euro
roregionu „Pro Europa Viadrina” oraz
Na
Narodowych Biegów Niepodległości,
M
Mistrzostw Polski KZ LZS w lekkiej
at
atletyce czy Ogólnopolskiego Mity
tyngu. Otwarcia Sezonu w lekkiej
at
atletyce. W skali roku w Słubicach
od
odbywa się ponad 100 imprez, w który
yc łącznie bierze udział 30 tys.
yc
rych
osób.
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ANDRZEJ SKORYKOW
PREZES STOWARZYSZENIA WARSAW
MASTERS TEAM I SZKOŁY PŁYWANIA
MASTERS

Założyciel, prezes i trener największego w Polsce Stowarzyszenia Warsaw Masters Team i Szkoły Pływania
Masters skupiającego dorosłych pływaków. Były zawodnik Legii Warszawa, reprezentant kraju. Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski
w pływaniu w kategoriach wiekowych
w stylu grzbietowym i motylkowym.
Aktualnie między innymi V-ce Mistrz
Europy w stylu motylkowym w kat.
+40 lat. Rekordzista Europy w sztafecie 4 x 100 dowolnym. Na co dzień,
poza doskonaleniem umiejętności
pływackich wśród dorosłych pływaków i triathlonistów, zajmuje się organizacją zawodów, szkoleń dla trenerów i zawodników, obozów oraz innych zadań promujących pływanie
w Polsce.

KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI

BOGDAN SZCZĘŚNIAK

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI W PRZASNYSZU

BURMISTRZ GMINY
JELCZ-LASKOWICE

Od wczesnej młodości związany ze
sportem. Początkowo czynny zawodnik, a od 18 lat Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Jest
organizatorem oraz współorganizatorem licznych imprez sportowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim jak:
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup”, Finał
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Mazowsza w Piłce Nożnej czy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów
o Puchar Syrenki. Zaangażowany
w działalność miasta na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez aktywne i społeczne
pozyskiwanie środków finansowych
na modernizację i rozbudowę bazy
sportowej na terenie Przasnysza. Za
swoją pracę został wielokrotnie wyróżniony, m.in. srebrną honorową odznaką MZPN, złotą honorową odznaką COOZPN, medalem 90-lecia
MZPN oraz złotą odznaką Mistrza
Sportu województwa ostrołęckiego.

Swoje doświadczenie w dziedzinie
sportu zbierał pełniąc funkcję burmistrza Jelcza-Laskowic w poprzednich
kadencjach, a także angażując się
jako działacz miejscowych klubów
sportowych. Zaangażowanie burmistrza w rozwój sportu w gminie przyniosło efekty w postaci Centrum
Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach. Jest to otwarty w 2015 r. potężny obiekt sportowy (900 widzów,
łączna powierzchnia 5200 m2), który
służy nie tylko 23-tysięcznej gminie
Jelcz-Laskowice, ale pełni funkcję
obiektu zapasowego przy większych
wydarzeniach sportowych we Wrocławiu. Podniesienie gminnego
obiektu do takiej rangi to w znacznej
mierze zasługa burmistrza Szczęśniaka. Dzięki jego zaangażowaniu
w centrum organizowane są imprezy
rangi międzynarodowej, jak: igrzyska
The World Games 2017, Puchar
Świata i Puchar Europy w tańcach latynoskich oraz Puchar Narodów
Strongmenów. W obecnej kadencji
burmistrz wybudował w gminie m.in.
skatepark, boiska do piłki siatkowej
plażowej, siłownie plenerowe, boisko
wielofunkcyjne.
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MAREK TOPYŁA

ANIMATOR SPORTU

INSTRUKTOR,
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W RADZYNIU
PODLASKIM

POWIAT WĘGROWSKI

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Od 1964 r. nieprzerwanie zajmuje się
sportem. W latach 80. i 90. Jan Tempczyk był metodykiem wychowania fizycznego na powiat węgrowski. Od
1967 r. do chwili obecnej związany
z Powiatowym Szkolnym Związkiem
Sportowym w Węgrowie, gdzie jest
powiatowym asystentem sportowym
oraz koordynatorem kalendarza imprez sportowych. Głównym jego zadaniem jest sprawna organizacja
współzawodnictwa sportowego
szkół, organizacja imprez i rozgrywek
sportowych szczebla powiatowego i
ponadpowiatowego. Sprawuje nadzór nad sprawnym i terminowym
przebiegiem zawodów, koordynuje
wyjazdy reprezentantów na zawody,
koordynuje działania szkolnych klubów i gminnych struktur SZS z terenu
powiatu węgrowskiego.Wychowawca
węgrowskich sportowców i w ciągu
ostatnich 18 lat organizator ok. 70 zawodów sportowych rywalizacji powiatowej wszystkich typów szkół i kilkunastu dyscyplin sportowych. Od
wielu lat zasiada w kapitule na najlepszego sportowca roku, powołanej
przez Samorząd Miasta Węgrowa.
W latach 2007–2011 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej
Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i woj. mazowieckiego.
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Od 20 lat czynnie prowadzi Radzyńską Ligę Siatkówki, zajmuje się pełną
organizacją, współpracuje z mediami, prowadzi statystyki. Jest organizatorem licznych imprez sportowych, m.in. zawody piłki nożnej, rajdy
rowerowe, kuligi, biegi. Inicjator nowych imprez sportowych jak Aquathlon i maraton pływacki. Siatkówka
jest wielką pasją pana Marka Topyły,
oprócz ligi organizuje on liczne turnieje siatkówki plażowej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Wielkim sukcesem jest coroczny turniej siatkówki
plażowej „Biały Niedźwiedź”, w którym nie ma kategorii mężczyzn open.
W tym roku zawodnicy mogli rywalizować w kategorii rodzinnej oraz
w kategorii kobiet.

HENRYK ŻOŁNOWSKI
INSTRUKTOR, TRENER, NAUCZYCIEL
WF, SZKOŁA PODSTAWOWA
W BANIOSZE
GMINA GÓRA KALWARIA

W latach 1970–1981 zawodnik, a następnie trener w zespole 1-ligowym
Legia Warszawa w hokeju na lodzie.
Trener reprezentacji Polski juniorów.
Od 1980 r. nauczyciel wychowania fizycznego. W tym czasie trenował
drużyny juniorów i seniorów piłkarzy
Orzeł Baniocha. Organizator letnich
obozów sportowych dla młodzieży
szkolnej. Był wieloletnim członkiem
zarządu SZS w powiecie piaseczyńskim. Obecnie współpracuje z OSiR
w Górze Kalwarii, w którym włącza
się w organizację wielu imprez sportowych. Otrzymał m.in. odznakę honorową PZHL i PZPN, Medal Komisji
Edukacji Narodowej. W tym roku obchodzi 45-lecie pracy dydaktycznej
jako nauczyciel wychowania fizycznego, trener i szkoleniowiec.

pasjonaci

JAN TEMPCZYK

39

pasjonaci

Laureaci VII Edycji Konkursu Pasjonat Sportowej Polski 2018

PASJONACI – FUNDACJA KULT
remu mieszkańcy danego miasta mają okazję sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na tematykę przestrzegania przepisów ruchu drogowego, jazdy w kasku, poruszania się po
zmroku oraz świadomość regularnego serwisowania roweru. Synergia wiedzy i
zabawy, liczne atrakcje oraz animacje w przystępny sposób podkreślają ważny
przekaz dotyczący bezpieczeństwa i odpowiedzialności na drodze. Wzrost popularności tematów związanych ze zdrowym stylem życia, a także dobrze przemyślane działania fundacji w poprzednich latach, pozwoliły na zintensyfikowanie i zwielokrotnienie wydarzeń. Obecnie, trwają intensywnie prace nad nowoczesnym systemem edukacji rowerowej, który mógłby zostać wdrożony w polskich szkołach. Aktualnie, prowadzone są testy autorskiej aplikacji mobilnej,
kompleksowo przygotowującej do jazdy na rowerze – poruszającej tematykę
techniki jazdy, przepisów ruchu drogowego, jazdy w kasku oraz roli sportu i ruchu w kontekście zdrowego trybu życia. Członkowie Fundacji KULT: Jerzy Mendrek – Prezes, Dariusz Sojka - Area Manager, Łukasz Wojciechowski - Marketing
Manager, Kamil Kunrad – zawodnik Doka Downhill City Team oraz szkoleniowiec, Martyna Gruszka - zawodnik Doka Downhill City Team oraz szkoleniowiec
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Pasja, kreatywność, chęć tworzenia – to fundamentalne wartości, które przyświecały podczas powoływania do życia Fundacji KULT, mającej swoje początki w 2015 roku. Zaczęło się od śmiałych planów – pomysłu na stworzenie
wyjątkowego wydarzenia – ekstremalnego wyścigu rowerowego w dyscyplinie
downhill, odbywającego się w samym sercu miasta. Pierwsza edycja Downhill
City Tour odbyła się w 2015 roku w Kłodzku, a kolejne cykle zawodów m.in.
w Karpaczu, Przemyślu, Cieszynie i Ustroniu trwają do dziś. Fundacja KULT powołała do życia także drużynę rowerową – Doka Downhill City Team, skupiającą
młodych, najlepiej rokujących kolarzy zjazdowych. Rozpoczęły się także prace
nad projektami skierowanymi do szerszego grona odbiorców. W roku 2017,
poza kontynuacją projektu Downhill City Tour, stworzony został całkowicie nowy
cykl wydarzeń, trafiający do większego grona miłośników dwóch kółek. „Kocham Rower” to rodzinny festiwal, którego głównym zadaniem jest edukacja rowerzystów w każdym wieku, w zakresie bezpieczeństwa w poruszaniu się na rowerze oraz propagowanie aktywności fizycznej. Podczas eventu prowadzone
są zajęcia z poprawnej techniki jazdy na torze pumptrack, warsztaty w mobilnym miasteczku ruchu drogowego oraz bezpłatny serwis rowerowy, dzięki któ-
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Od lewej: Kamil Kunrad, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Mendrek, Dariusz Sojka, Martyna Gruszka
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