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Laureaci VII Edycji Konkursu
PASJONAT SPORTOWEJ 
POLSKI 2018

Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyzna-
wane jest przez Klub Sportowa Polska 
w ramach Programu „Sportowa Polska”. 
Celem przyznawania tytułu „Pasjonat 
Sportowej Polski” jest propagowanie na 
forum ogólnopolskim osób, które bu-
dują 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 na 
rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowi-
ska, a za sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem 
dla mieszkańców, uczniów i sportowców.
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STANISŁAW ANIOŁ 
TRENER, 
GMINA STALOWA WOLA

Od 1964 roku związany z pracą na 
rzecz sportu. Trener lekkiej atletyki 
II klasy Zakładowego Klubu Sporto-
wego „STAL” Stalowa Wola. Trener 
i wychowawca wielu talentów sporto-
wych i medalistów Mistrzostw Polski 
oraz Europy. Pomysłodawca i Prezes 
Katolickiego Klubu Sportowego „Vic-
toria”. Jest Wiceprezesem Podkar-
packiego Związku Lekkiej Atletyki, 
zasiada w kapitule Katolickiego Sto-
warzyszenia Sportowego w Warsza-
wie 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 Mistrzo-
stwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce, 
Bieg Hutnika, Bieg 3 Maja, lekkoatle-
tyczne czwartki czy biegi przełajowe. 
W 2009 r. za działalność na rzecz roz-
woju i upowszechniania sportu otrzy-
mał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez 
Prezydenta RP oraz Złotą Odznakę 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

SEBASTIAN BEDNARZ
TRENER, MENADŻER SPORTU
GMINA JELCZ-LASKOWICE

Od 15 lat zaangażowany w pracę na 
rzecz sportu. Od trzech lat założyciel 
i prezes Klubu Sportowego Orzeł Fut-
sal. Z niczego stworzył klub na profe-
sjonalnym poziomie, z doświadczo-
nymi zawodnikami, trenerem z Hisz-
panii, gdzie futsal jest niezwykle po-
pularny. Klub został zgłoszony do 
rozgrywek I ligi futsalu. Od początku 
działalności klubu realizował pomysł 
organizowania letniego turnieju fut-
salu z udziałem uznanych klubów 
z całej Europy. Poprzez swoje działa-
nia zyskał w Jelczu-Laskowicach 
wierne grono fanów. Ważnym ele-
mentem stworzenia mocnego środo-
wiska futsalowego w 16-tysięcznym 
Jelczu-Laskowicach była działalność 
Akademii Orzełków, w której trenuje 
obecnie ponad 120 dzieci. Zaanga-
żowanie i efekty pracy Sebastiana 
Bednarza zostały zauważone przez 
dolnośląskie media sportowe.  
W 2017 roku został podwójnym dzia-
łaczem roku na Dolnym Śląsku – tytuł 
ten przyznały redakcje „Gazety Wro-
cławskiej” i „Słowa Sportowego”. 
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RYSZARD KAZIMIERZ BUGIEL
WÓJT GMINY KAMIEŃ

Od 2002 roku pełni funkcję Wójta 
Gminy Kamień. Wcześniej przewod-
niczący Rady Gminnej LZS w Kamie-
niu, nauczyciel, instruktor zapasów 
w stylu wolnym. Prezes Podkarpac-
kiego Związku Zapaśniczego. Obec-
nie jest również członkiem Komisji 
Sportu Wiejskiego przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim. Aktywnie 
wspiera rozwój gminy w zakresie in-
frastruktury sportowej: wybudował 
6 pełnowymiarowych boisk sporto-
wych o nawierzchni trawiastej, pięć 
sal gimnastycznych, wyposażył 
wszystkie szkoły na terenie gminy 
oraz dwa parki rekreacyjne w nowo-
czesne place zabaw, powstały też 
trzy siłownie zewnętrzne. Wójt jest or-
ganizatorem i inicjatorem imprez 
sportowych turniejów wojewódzkich 
w zapasach w stylu wolnym, cyklicz-
nych turniejów piłki nożnej, siatkówki 
i zawodów w biegach przełajowych. 
Od 2017 r. buduje nowoczesną sie-
dzibę Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji.

ŁUKASZ BUDRYK 
TRENER ORAZ ZAŁOŻYCIEL 
AKADEMII PIŁKARSKIEJ RADOŚĆ 
W WARSZAWIE

Pasja i zamiłowanie do piłki nożnej 
towarzyszy mu od najmłodszych lat. 
Absolwent Wyższej Szkoły Rehabili-
tacji w Warszawie, nieprzestający się 
doskonalić poprzez udział w licznych 
szkoleniach i konferencjach. Trener 
z dyplomem UEFA A. Charakteryzuje 
się wielkim spokojem i opanowa-
niem. Przez młodych Zawodników 
wskazywany jako największy moty-
wator. Społeczność ceni go za rze-
telną pracę i wysoki poziom organi-
zacji. W 2014 roku za sprawą Stowa-
rzyszenia Inicjatywy dla Wawra wy-
różniony i nagrodzony nagrodą „Wa-
werczyka Roku 2014” za wzorową 
pracę pedagogiczną wśród dzieci 
i młodzieży. Fundator „Fundacji SCR 
– Sportowe Centrum Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży”.  Realizator Inno-
wacyjnego projektu „Piłka Nożna 
jako doskonały środek terapeutyczny 
w procesie zapomnienia o niepełno-
sprawności oraz problemach z nią 
związanych” przy współpracy z Insty-
tutem Pomnik Centrum Zdrowia 
Dziecka.
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ŁUKASZ FIDORCZUK
PREZES MAŁKIŃSKIEGO KLUBU 
SPORTOWEGO, 
GMINA MAŁKINIA GÓRNA

Od 2015 r. jest prezesem Małkiń-
skiego Klubu Sportowego, a wcze-
śniej przez cztery lata był jego sekre-
tarzem. Sukcesy Pana Łukasza Fi-
dorczuka to rozwijanie drużyn nale-
żących do Małkińskiego Klubu Spor-
towego, w tym: sukcesy młodzieży 
w ligach mazowieckich juniorów, po-
wrót seniorów do ligi okręgowej, na-
bory do nowych grup młodzieżowych 
oraz wzrost liczby młodzieży grają-
cych w piłkę nożną. W 2013 r. był ini-
cjatorem wydania książki 75-lecia ist-
nienia Klubu MKS, za co został wy-
różniony Srebrną Odznaką Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej Siedlce. 
Otrzymał również statuetkę „Działacz 
2016 roku”. Jest organizatorem licz-
nych imprez sportowych, na organi-
zację których pozyskuje również 
środki finansowe. Jest obecny prak-
tycznie na wszystkich sparingach 
i meczach, kibicując swoim druży-
nom. 

JERZY STEFAN BROC 
TRENER LEKKOATLETYKI, 
MIASTO SUWAŁKI

Ponad 30 lat związany ze sportem. 
Trener i nauczyciel, odkrywca talentu 
Krystyny Danilczyk-Zabawskiej, kulo-
miotki wielokrotnej reprezentantki 
Polski, uczestniczki Igrzysk Olimpij-
skich. Jest jednym z najbardziej zna-
nych suwalczan. Słynie zarówno ze 
swoich osiągnięć sportowych, jak 
i z pracy w charakterze nauczyciela 
matematyki oraz działalności pu-
blicznej. W latach 1994–2002 był su-
walskim radnym. Aktywny sporto-
wiec, dziś jest jednym z najlepszych 
polskich biegaczy w kategorii 70 
plus. To zasługa jego pasji – jazdy 
rowerem i lekkoatletyki. Na dwóch 
kołach przemierzył już tysiące kilo-
metrów. Od 2013 roku startuje co-
rocznie w mistrzostwach Polski pro-
mując Suwałki i zdrowy aktywny styl 
życia, zdobywając przy tym liczne 
medale. W 2018 roku uzyskał najlep-
szy wynik w światowym rankingu Ma-
stersów kategorii M-75 w pięcioboju 
klasycznym oraz został mistrzem Pol-
ski i rekordzistą halowych mistrzostw 
Polski w biegu na 400 m i  mistrzem 
w biegu na 800 m w Halowych Mi-
strzostwach LA.
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LESŁAW BLACHA
WÓJT GMINY GOŁCZA

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-Spor-
towa, przebudowano stadion spor-
towy wraz z trybunami, powstało 
kilka boisk, prawie w każdej miejsco-
wości zbudowane zostały place za-
baw dla dzieci, w zeszłym roku po-
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 pomysło-
dawcą i założycielem Akademii Pił-
karska Gołcza, której podopieczni 
zdobyli I miejsce w turnieju „Mała Pił-
karska Kadra czeka”. Wójt Lesław 
Blacha za swoje zaangażowanie 
zdobył liczne nagrody m.in. za za-
sługi na rzecz społeczności lokalnej 
został wyróżniony „Srebrnym Krzy-
żem Zasługi” nadanym Postanowie-
niem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Został Laureatem konkursu „Mało-
polski EuroLider MRPO” i wielokrot-
nie był laureatem Rankingu Samo-
rządów Rzeczpospolitej.

MAREK CIEŚLAK
PREZES LUBUSKIEGO ZWIĄZKU 
ZAPAŚNICZEGO 
ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU 
ZAPAŚNICZEGO

Od dzieciństwa związany z Ludo-
wymi Zespołami Sportowymi. Upra-
wiał 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 młod-
szych. Do najważniejszych wyników 
z tego okresu zalicza utworzenie 
sprawnie działającego Ludowego 
Klubu Sportowego Agros Żary, w któ-
rym efektem pracy trenerów i działa-
czy były liczne medale Mistrzostw 
Polski, Europy i Świata w zapasach. 
W 1991 roku Marek Cieślak został 
burmistrzem miasta Żary. Wdrożył 
głośny ówcześnie nowatorski pro-
gram dotowania klubów, tzw. Pro-
gram Kuponowy. Program wykluczał 
uznaniowe rozdawanie samorządo-
wych pieniędzy. W latach 1998–2002 
oraz 2006–2014 był starostą żarskim 
i przewodniczącym lubuskiego kon-
wentu powiatów, aktywnym propaga-
torem sportu dzieci i młodzieży na 
poziomie ponadgminnym. 
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JERZY GÓRSKI 
TRENER, MENADŻER SPORTU, 
ANIMATOR, 
GMINA MIEJSKA GŁOGÓW

Od 1984 roku związany ze sportem. 
Obecnie prezes Stowarzyszenia 
Centrum Sportowe Głogowski Triath-
lon. Organizator wielu imprez sporto-
wych o randze międzynarodowej, 
krajowej i lokalnej m.in.  40 Centralnej 
Inauguracji Dni Olimpijczyka, Pu-
charu Europy w Duathlonie w latach 
1996–1999, czy Noworocznego Mar-
szobiegu „Nie jesteś sam”. W wielu 
przypadkach łączy działalność spor-
tową 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 kon-
kursie Fair Play za całokształt doko-
nań dla Polskiego triathlonu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem powrotu do 
aktywnego życia. W 1990 roku zwy-
ciężył Nieoficjalne Mistrzostwa 
Świata – Double Ironman (USA). 

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

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

SYLWIUSZ JAKUBOWSKI
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

Pracę w samorządzie rozpoczął 
w 1988 r. na stanowisku naczelnika 
Gminy Żelazków, w 1990 r. został wój-
tem gminy Żelazków, funkcję pełnił 
do 2007 r. i w grudniu 2014 został po-
nownie 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 finansowa-
nych z budżetu gminy. Wybudował 
pięć sal gimnastycznych, dwa wielo-
funkcyjne boiska, place zabaw 
i miejsca rekreacji w kilku miejscowo-
ściach gminy.  Wspiera finansowo 
klub piłkarski „Victoria” ze Skarszewa 
osiągający sukcesy również ogólno-
polskie, m.in. zajęcie I miejsca w Mi-
strzostwach Polski w piłce nożnej ha-
lowej spośród 130 klubów o nazwie 
Victoria. Za swoją pracę otrzymał Me-
dal „Srebrny Krzyż Zasługi” od Prezy-
denta Rzeczpospolitej, Medal „Zasłu-
żony dla Województwa Wielkopol-
skiego” od Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego oraz medal „Zasłu-
żony dla Powiatu Kaliskiego” przy-
znany przez Starostę Kaliskiego.

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 kierowni-
kiem, a od 2016 r. pełni funkcję dyrek-
tora. Dzięki jego zaangażowaniu or-
ganizowane są liczne imprezy spor-
towe zarówno o zasięgu lokalnym, 
jak i ogólnopolskim m.in. Mistrzostwa 
Wielkopolski w siatkówce halowej, 
Mistrzostwa Polski w taekwondo, Mi-
strzostwa 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) dwu-
krotny Mistrz Polski w koszykówce 
(1982, 1983).
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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 Su-
wałkach.  Od lat 80. powołany jako 
sędzia na zawody rangi Mistrzostw 
Polski. Otrzymał powołanie i pełnił 
funkcję sędziego na pięciu impre-
zach 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 se-
kretarza Okręgowego Związku Lek-
kiej Atletyki w Suwałkach. Organiza-
tor imprez lekkoatletycznych w Su-
wałkach, w tym: lekkoatletycznych 
meczów międzypaństwowych, zawo-
dów lekkoatletycznych z cyklu Grand 
Prix PZLA czy Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w 1996 r. Aktywnie 
angażuje się w organizację imprez 
sportowych realizowanych w ramach 
Miejskiej Rywalizacji Sportowej obję-
tej Patronatem Prezydenta Miasta Su-
wałk. Za swoją pracę otrzymał liczne 
wyróżnienia, posiada m.in. Odznakę 
za zasługi dla sportu i Złotą odznakę 
honorową PZLA. 

ZBIGNIEW KOT
BURMISTRZ MIASTA MIĘDZYRZEC 
PODLASKI

Od 2014 roku pełni funkcję burmi-
strza. Inicjator wielu imprez sporto-
wych, m.in.: Uliczna Międzyrzecka 
Dycha, Ekstremalny Bieg Między-
rzeckich Jeziorek, Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Nożnej Oldboy. Dzięki 
współpracy burmistrza z międzyrzec-
kimi 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. Przepro-
wadził również rewitalizację krytej 
pływalni „Oceanik” wraz z jej termo-
modernizacją, wybudował nowocze-
sny pawilon sportowy na miejskim 
stadionie wyposażony w odnawialne 
źródła energii (solary, fotowoltaika, 
pompy ciepła). W 2017 r. nawiązał 
współpracę z Polskim Związkiem 
Lekkoatletyki w zakresie upowszech-
niania tej dyscypliny sportu wśród 
dzieci i młodzieży.

ADAM SYLWESTER KOŚMIDER 
BURMISTRZ GMINY CZAPLINEK

Jako burmistrz Czaplinka od 2010 
roku inwestuje w nowoczesną bazę 
sportową oraz skutecznie realizuje 
program rozwoju sportu i rekreacji 
w gminie. Z inicjatywy burmistrza po-
wstał po byłym lotnisku w Broczynie 
tor szutrowy, strzelnica, przy hali wi-
dowiskowo-sportowej sztuczne lodo-
wisko, na terenie sołectwa Niwka tor 
motocrossowy. Powstają nowe bo-
iska do piłki nożnej, koszykówki, siat-
kówki, siłownie zewnętrzne (3 w mie-
ście, 12 w sołectwach), place zabaw 
i ścieżki rowerowe. Jest współorgani-
zatorem wielu imprez o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym, jak: Re-
gaty PPJK, Turniej Piłki Nożnej dla 
dzieci IRAS CUP, Turniej Siatkówki 
Stalex CUP, Puchar Pomorza Nordic 
Walking. Gmina Czaplinek co roku 
bierze również udział w Sportowym 
Turnieju Miast. 

pływal
modernizacją, wy
snsns y y pawilon sportowy na 
stadionie wyposażony w odnawialne
źrźródódła enenn rgii (solary, fotowoltaika, 
popop mpmpy y ciepłał ). W 2017 r. nawiązał 
wswsw pópóółpppraaacęc  z Polskim Związkiem 
LeLeLeL kkk oaoaoatltltletee ykyy i w zazz kresie upowszech-
nianaannia teje dysyscyplpp iny sportu wśró
dzdzdzdzieeieciccc ii mmmłoł dzdd eieeży.

i ścieżk
zatorem wielu impr
jowym i międzynarodowym, j
gaag tyyy PPPPJK,KK TTTurniniejej PPPiłki Nożnej dla 
dzieecic  IRAAR S CUCUCUP, Turniej Siaatkkówki 
StStalaa exex CCUPUUP, PuuPucharrra Pomorzazz  Nordic 
WaWaWaWalklklkining. GGGmiminanana CCCzazazaplininnekk ccoo rorr kukuk  
bibbb erererzeezeze rrówówówówninininieżeżeże uuuudzdzdzd iaiaiał łł ł w www SpSpSpporo totooowywyymmm
TuTuTuurnrnrnrnieieejujujj MMMiaiaiaastststst. 

GRZEGORZ KOŁODZIEJEK
PREZES MLUKS WARTA EREMITA 
DOBORÓW,  GMINA KOŚCIELEC

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 
przy Konińskim Związku Piłki Nożnej, 
corocznych spływów kajakowych na 
rzece Warcie, rajdu rowerowego po 
Ziemi Bogumiły i turniejów „Orlik” dla 
dzieci. Swoim zaangażowaniem i pa-
sją do sportu zaraża dzieci i mło-
dzież, o czym świadczy coraz więk-
sze zainteresowanie piłką nożną co-
raz to młodszej grupy dzieci w gminie 
Kościelec. Zdobył brązową odznakę 
za działalność na rzecz LZS Dobo-
rów oraz srebrną odznakę za działal-
ność na rzecz MLUKS Warta Eremita 
Doborów. 
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EDWARD KWIATKOWSKI
POWIATOWY ORGANIZATOR SPORTU 
SZKOLNEGO, TRENER,  POWIAT 
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Od 1966 r. zaangażowany aktywnie 
w pracę na rzecz sportu. Podczas 
swojej pracy zawodowej pełnił funk-
cję nauczyciela wychowania fizycz-
nego, trenera dzieci i młodzieży, me-
todyka w Zakładzie Doradztwa Na-
uczycieli 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 Pol-
ski do lat 16. Obecnie jest Powiato-
wym Organizatorem Sportu Szkol-
nego. Przeprowadził wiele konferencji 
metodyczno-przedmiotowych dla na-
uczycieli powiatu oraz województwa. 
Za swoją pracę został wyróżniony 
licznymi nagrodami m.in.: Medalem 
za zasługi dla Kujawsko-Pomor-
skiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Bydgoszczy, Złota odznaką 
przyznaną przez Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej WFS w Toruniu oraz 
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Golu-
bia-Dobrzynia”. 

EWELINA LISZEWSKA
TRENER, KLUB MKS WKRA BIEŻUŃ, 
GMINA BIEŻUŃ

Już jako studentka wychowania fi-
zycznego na Uniwersytecie Szcze-
cińskim prowadziła sekcję piłki noż-
nej dla dziewcząt SL Salis Szczecin. 
Była również asystentką trenera ka-
dry województwa zachodniopomor-
skiego 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 organi-
zatorem wyjazdów dla dzieci i mło-
dzieży, m.in. na Memoriał Kamili Sko-
limowskiej (Warszawa 2016, 2017), 
mecze ligowe Legii, mecze ligowe 
Wisły Płock. Była też głównym inicja-
torem i współorganizatorem imprez 
sportowych w Bieżuniu jak: Camp 
lekkoatletyczny z udziałem Piotra Ma-
łachowskiego i Tomasza Majew-
skiego czy licznych turniejów piłkar-
skich oraz charytatywnych. Utwo-
rzyła też pierwszą w powiecie żuro-
mińską kobiecą drużynę piłki nożnej.

MARTA LITYŃSKA 
TRENER, MENADŻER SPORTU, 
GMINA ZAWADZKIE

Zawodowo związana z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Za-
wadzkiem. Jest wieloletnim instrukto-
rem i sędzią Tenisa Stołowego.  
Obecnie nadal trenuje dzieci i mło-
dzież z gminy Zawadzkie. Przez 
ostatnie 20 lat pełniła funkcje trenera 
kadry wojewódzkiej oraz prezesa 
Okręgowego Związku Tenisa Stoło-
wego na Opolszczyźnie. Obecnie na-
dal aktywnie organizuje turnieje te-
nisa stołowego od rangi powiatowej 
do międzynarodowej. Sukcesy klu-
bowe oraz indywidualne zawodni-
czek Marty Lityńskiej, zwłaszcza mię-
dzynarodowe, potwierdzono powoła-
niem na stanowisko trenera kadry na-
rodowej w tenisie stołowym kobiet 
kadetek. Za swoje zaangażowanie 
otrzymała liczne wyróżnienia, m.in. 
Odznakę Zasłużony PZTS i list gratu-
lacyjny od Marszałka Województwa 
Opolskiego za działalność na polu 
upowszechniania kultury fizycznej na 
Opolszczyźnie. 
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OSKAR ŁUCZKIEWICZ
TRENER, 
 GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE

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 krajo-
wych oraz międzynarodowych. Po 11 
latach treningów zakończył karierę 
zawodniczą i za namową swojego 
Sensei postanowił otworzyć Szkołę 
Karate Shotokan BUSHIDO w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Swoją wiedzę i do-
świadczenie nabyte przez wiele lat 
treningów postanowił przekazać 
dzieciom i młodzieży, chcącym po-
dążać 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 dyskry-
minacji, akceptacja dysfunkcji organi-
zmu i zindywidualizowane podejście 
na zajęciach powodują duży wzrost 
chętnych do uczestnictw w ćwicze-
niach. Za swoją aktywność otrzymał 
brązową odznakę „Za zasługi dla 
sportu” przyznaną przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 
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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 Samorządo-
wych i wielokrotnie pierwsze miejsce 
w Halowych Igrzyskach Samorządo-
wych.  Komentator wydarzeń sporto-
wych ze specjalnością piłka nożna. 
W latach 1995–2010 spiker klubu pił-
karskiego „Jeziorak Iława”. Współor-
ganizator wielu imprez sportowo-re-
kreacyjnych, jak też organizowanych 
co roku od 1998 r. turniejów piłki noż-
nej i piłki siatkowej.  Do chwili obecnej 
mimo osiągnięcia wieku emerytal-
nego czynnie udziela się społecznie 
i pracuje na rzecz rozwoju sportu 
w Gminie Iława. Za duży wkład w roz-
wój sportu gminnego uhonorowany 
wieloma odznaczeniami; brązową, 
srebrną i złotą odznaką LZS, meda-
lem 65-lecia i 70-lecia LZS-u na War-
mii i Mazurach oraz Honorową od-
znaką za zasługi dla województwa 
warmińsko-mazurskiego.
 

GRZEGORZ MAZUREK
INSTRUKTOR, TRENER, ANIMATOR 
SPORTU, GMINA SWARZĘDZ

Od 13 lat pracuje na rzecz sportu. 
Obecnie związany ze Swarzędzkim 
Klubem Sportowym Unia jako in-
struktor sportu ze specjalizacją w za-
pasach. Aktywny sportowiec, zdo-
bywca wielu medali Mistrzostw Polski 
w zapasach, reprezentant Polski na 
Mistrzostwach Europy 2017.  Reakty-
wował sekcję zapaśniczą Unii Swa-
rzędz. Jest organizatorem licznym 
imprez sportowych i turniejów zapa-
śniczych w Swarzędzu oraz jednym 
z organizatorów Krajowej Ligi Zapa-
śniczej. Pod jego opieką wyrasta ko-
lejne pokolenie zapaśników. Za swoje 
zaangażowanie został wyróżniony 
licznymi nagrodami, zdobył m.in. ty-
tuł Trenera Roku 2016 przyznany 
podczas Gali Sportu w Swarzędzu 
oraz Srebrną Odznakę Polskiego 
Związku Zapaśniczego za działal-
ność sportową. Jest przykładem 
sportowca obdarzonego pasją tre-
nerską inspirującego kolejne pokole-
nia młodych sportowców.

PIOTR PIELESZ
RADNY GMINY WILKOWICE

Od 2007 roku radny Gminy Wilko-
wice. Od 2010 r. jest przewodniczą-
cym Komisji ds. Kultury Fizycznej, 
Sportu i Promocji, w ramach której 
kreuje politykę prosportową i prore-
kreacyjną na terenie gminy. Współor-
ganizuje liczne imprezy sportowe jak: 
Puchar Magurki w biegach narciar-
skich „Śladami Arcyksiężnej Marii Te-
resy Habsburg”. Jako wieloletni za-
wodowy 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 kil-
kunastu mieszkańców Wilkowic. Od 
2005 r. jest związany z Ochotniczą 
Strażą Pożarną, w której bierze 
czynny udział w organizacji zawodów 
sportowo-rekreacyjnych, m.in. Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Wszystkie pasje Piotra Pieleszy opie-
rają się na jednym podstawowym fila-
rze – na sporcie. To w nim dostrzegł 
siłę do codziennych czynności, do 
zdrowia oraz dobrego samopoczu-
cia, i dlatego stara się przekazać tę 
myśl młodszym pokoleniom, wska-
zując sport i rekreację jako źródło do-
brego życia. 

pa
sjo

na
ci

pa
sj

on
ac

i by
w
M
w
rz
im
śn
z 
śn
le
za
lic
tut
p
o
Zw
no
spp
nne
ni

KAZIMIERZ MIKUL
INSTRUKTOR, NAUCZYCIEL WF
POWIAT ŁOBESKI

Na rzecz sportu pracuje od 1977 r. 
Od 2009 r. jest na emeryturze, ale na-
dal aktywnie związany ze sportem. 
Wcześniej założyciel i prezes klubu 
„UKS Promyk”, obecnie prezes Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego 
„OLIMP” Łobez, w którym prowadzi 
sekcję lekkiej atletyki i jest trenerem 
młodych sportowców. Od 2015 za-
trudniony przez Starostwo Powiatowe 
w Łobzie jako koordynator sportu 
szkolnego na poziomie mistrzostw 
powiatu. Jest też aktywnym sędzią 
zawodów szkolnych organizowanych 
w powiecie. Organizator Powiato-
wych Czwartków Lekkoatletycznych, 
współorganizator imprezy Powiatowa 
Liga Biegowa, będącej cyklem im-
prez biegowych w każdej gminie z te-
renu powiatu Łobeskiego, w której 
udział bierze łącznie ok. 3 tys. 
uczniów. Od 2000 r. uczestniczy 
w „Sportowych Wakacjach” organi-
zowanych przez Polski Związek Lek-
kiej Atletyki dla wyróżniających się 
Uczniowskich Klubów Sportowych. 
Otrzymał liczne wyróżnienia za dzia-
łalność prospołeczną, jak Złoty Krzyż 
Zasługi i Brązowy Medal za zasługi 
dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. 
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MARIUSZ PIOTROWSKI 
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL 
STOWARZYSZENIA TEAM STARE 
MIASTO
GMINA STARE MIASTO

Stowarzyszenie TEAM Stare Miasto 
powstało dzięki Panu Mariuszowi Pio-
trowskiemu w 2009 r. Z jego inicja-
tywy w ramach stowarzyszenia działa 
kilka sekcji (piłka siatkowa, szer-
mierka, kolarstwo). Organizator i po-
mysłodawca imprez sportowych 
o charakterze lokalnym, regionalnym 
i międzynarodowym, jak Międzynaro-
dowe Zawody w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn. Czynnie bierze udział w impre-
zach sportowych m.in. w Dniach 
Sportu, Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Siatkowej czy Turnieju Piłki Siat-
kowej o Puchar Wójta Gminy Stare 
Miasto. Od lat amatorsko uprawia 
siatkówkę i bieganie. Tym samym 
mobilizuje klub do udziału w różnych 
rozgrywkach ligowych zajmując wy-
sokie miejsca. Angażuje się również 
w pozyskiwanie środków pozabudże-
towych niezbędnych do realizacji im-
prez sportowych. Promuje projekty 
w obszarze zdrowia fizycznego oraz 
kształtowania takich wartości, jak in-
tegracja społeczna oraz realizacja 
celów ważnych w procesie wychowa-
nia młodego pokolenia. 

ZYGMUNT RATAJCZAK
KIEROWNIK OŚRODKA KULTURY 
FIZYCZNEJ I REKREACJI W ŚMIGLU 
GMINA ŚMIGIEL

Od 37 lat zaangażowany w pracę na 
rzecz sportu. Na początku swojej ka-
riery przez osiem lat wyczynowo tre-
nował podnoszenie ciężarów i został 
Mistrzem Wielkopolski w kategorii ju-
niorów i seniorów. Przez 28 lat na-
uczyciel wychowania fizycznego. Od-
nosił znaczące sukcesy ze swoimi 
wychowankami w lekkiej atletyce 
oraz piłce ręcznej. Był członkiem Za-
rządu Społecznej Rady Sportu 
w Śmiglu,  a później zastępcą pre-
zesa 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 zorgani-
zował już czternaście edycji  Wło-
ściańskich Zawodów w Powożeniu 
Zaprzęgami Konnymi w Śmiglu, które 
mają charakter ogólnopolski. Organi-
zator wykonawczy Przełajowych Bie-
gów Powstańczych upamiętniających 
Powstanie Wielkpolskie, w 2017 r. 
organizował Nocny Bieg Świętojański 
na dystansie 10 km. Odznaczony 
przez Ministra Sportu i Turystyki brą-
zowym wyróżnieniem „Za Zasługi dla 
Sportu” oraz za zaangażowanie 
w pracę z młodzieżą odznaczony 
srebrną i złotą odznaką Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajobrazowego w War-
szawie. 

WOJCIECH REJTERADA
TRENER, NAUCZYCIEL WF,
GMINA OLECKO

Od 22 lat aktywnie zaangażowany 
w pracę na rzecz sportu. Trener Olec-
kiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyoku-
shin. Zawodnicy trenujący pod okiem 
trenera Rejterady zdobyli łącznie bli-
sko 800 medali, w tym ponad 50 na 
zawodach rangi Mistrzostw Polski, 
dwunastokrotnie na Mistrzostwach 
Europy, czterokrotnie na Pucharze 
Europy oraz cztery razy reprezento-
wali Polskę na Mistrzostwach Świata 
w Tokio. Wielokrotnie znaleźli się 
w gronie najwybitniejszych sportow-
ców Warmii i Mazur oraz zostali wy-
różnieni przez Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Burmi-
strza Olecka oraz Starostę Olec-
kiego. Za swoje zaangażowanie i 
osiągane sukcesy Wojciech Rejte-
rada otrzymał Laur Powiatu w dzie-
dzinie kultury fizycznej za wybitne 
działania na rzecz sportu i kultury fi-
zycznej, Złotą Odznakę LZS za wy-
bitne zasługi dla rozwoju sportu, me-
dal SZS za zasługi w rozwoju sportu 
szkolnego.
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HENRYK MICHAŁ RYBARCZYK 
POLITOLOG, PRAWNIK, DORADCA 
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Były zawodnik klubów piłkarskich 
WKS Gwardia Warszawa oraz RKS 
Okęcie. Wieloletni sędzia oraz dzia-
łacz Wydziału Dyscypliny MZPN. 
Wspólnie z trenerem Łukaszem Bu-
drykiem prowadzącym Akademię Pił-
karską RADOŚĆ założył Fundację 
Sportowe Centrum Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży oraz stworzył inno-
wacyjny projekt rehabilitacji poprzez 
Sport. SCR jest wizją sportu jako do-
skonałego środka terapeutycznego 
w procesie zapomnienia o niepełno-
sprawności i problemach z nią zwią-
zanych. Projektowi przyświeca hasło: 
RADOŚĆ – SPORT – EDUKACJA. 
Uśmiech każdego dziecka spraw-
nego i niepełnosprawnego jest dla 
pana Henryka najważniejszy. Henryk 
Rybarczyk doprowadził do zagospo-
darowania byłego lądowiska helikop-
terów przy Centrum Zdrowia Dziecka. 
Obiekt stał się wielofunkcyjny oraz 
w pełni wyposażony i jest dostępny 
dla wszystkich dzieci objętych lecze-
niem w Centrum oraz dla osób 
uczestniczących w zajęciach rehabili-
tacji ruchowej z okolicznych ośrod-
ków rehabilitacyjnych. 
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ROMAN JERZY SIEMIŃSKI
ZASTĘPCA BURMISTRZA SŁUBIC

W poprzedniej kadencji Burmistrz 
Gminy Cybinka, w której ożywił życie 
małej społeczności lokalnej  
w dziedzinie sportu, wybudował bież-
nię lekkoatletyczną i zmodernizował 
stadion. Jako zastępca burmistrza 
Słubic objął opieką sport, turystykę 
i rekreację. Uporządkował strategie 
rozwoju sportu, koordynował ważne 
inicjatywy sportowe jak organizacja 
zawodów sportowych, dla dzieci 
i młodzieży. Poprzez współpracę 
z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, 
Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, Pol-
skim Związkiem Piłki Nożnej, Lubu-
ską Radą Olimpijską doprowadza do 
organizacji wydarzeń szczebla ogól-
nopolskiego i transgranicznego Eu-
roregionu „Pro Europa Viadrina” oraz 
Narodowych Biegów Niepodległości, 
Mistrzostw Polski KZ LZS w lekkiej 
atletyce czy Ogólnopolskiego Mi-
tyngu. Otwarcia Sezonu w lekkiej 
atletyce.  W skali roku w Słubicach 
odbywa się ponad 100 imprez, w któ-
rych łącznie bierze udział 30 tys. 
osób. 
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ANDRZEJ SKORYKOW 
PREZES STOWARZYSZENIA WARSAW 
MASTERS TEAM I SZKOŁY PŁYWANIA 
MASTERS

Założyciel, prezes i trener najwięk-
szego w Polsce Stowarzyszenia War-
saw Masters Team i Szkoły Pływania 
Masters skupiającego dorosłych pły-
waków. Były zawodnik Legii War-
szawa, reprezentant kraju. Wielo-
krotny 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 sztafe-
cie 4 x 100 dowolnym. Na co dzień, 
poza doskonaleniem umiejętności 
pływackich wśród dorosłych pływa-
ków i triathlonistów, zajmuje się orga-
nizacją zawodów, szkoleń dla trene-
rów i zawodników, obozów oraz in-
nych zadań promujących pływanie 
w Polsce. 

KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI
DYREKTOR OŚRODKA SPORTU 
I REKREACJI W PRZASNYSZU

Od wczesnej młodości związany ze 
sportem. Początkowo czynny zawod-
nik, a od 18 lat Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Jest 
organizatorem oraz współorganizato-
rem licznych imprez sportowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych o za-
sięgu lokalnym i ogólnopolskim jak: 
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Ko-
larstwie Górskim „Family Cup”, Finał 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Mazow-
sza w Piłce Nożnej czy Międzynaro-
dowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów 
o Puchar Syrenki. Zaangażowany 
w działalność miasta na rzecz roz-
woju infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej poprzez aktywne i społeczne 
pozyskiwanie środków finansowych 
na modernizację i rozbudowę bazy 
sportowej na terenie Przasnysza. Za 
swoją pracę został wielokrotnie wy-
różniony, m.in. srebrną honorową od-
znaką MZPN, złotą honorową od-
znaką COOZPN, medalem 90-lecia 
MZPN oraz złotą odznaką Mistrza 
Sportu województwa ostrołęckiego. 

BOGDAN SZCZĘŚNIAK
BURMISTRZ GMINY 
JELCZ-LASKOWICE 

Swoje doświadczenie w dziedzinie 
sportu zbierał pełniąc funkcję burmi-
strza Jelcza-Laskowic w poprzednich 
kadencjach, a także angażując się 
jako działacz miejscowych klubów 
sportowych. Zaangażowanie burmi-
strza w rozwój sportu w gminie przy-
niosło efekty w postaci Centrum 
Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowi-
cach. Jest to otwarty w 2015 r. po-
tężny 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 Wro-
cławiu. Podniesienie gminnego 
obiektu do takiej rangi to w znacznej 
mierze zasługa burmistrza Szczę-
śniaka. Dzięki jego zaangażowaniu 
w centrum organizowane są imprezy 
rangi międzynarodowej, jak: igrzyska 
The World Games 2017, Puchar 
Świata i Puchar Europy w tańcach la-
tynoskich 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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JAN TEMPCZYK 
ANIMATOR SPORTU
POWIAT WĘGROWSKI

Starostwo Powiatowe w Węgrowie 
Od 1964 r. nieprzerwanie zajmuje się 
sportem. W latach 80. i 90. Jan Temp-
czyk był metodykiem wychowania fi-
zycznego 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 im-
prez sportowych. Głównym jego za-
daniem jest sprawna organizacja 
współzawodnictwa sportowego 
szkół, organizacja imprez i rozgrywek 
sportowych szczebla powiatowego i 
ponadpowiatowego. Sprawuje nad-
zór nad sprawnym i terminowym 
przebiegiem zawodów, koordynuje 
wyjazdy reprezentantów na zawody, 
koordynuje działania szkolnych klu-
bów i gminnych struktur SZS z terenu 
powiatu węgrowskiego.Wychowawca 
węgrowskich sportowców i w ciągu 
ostatnich 18 lat organizator ok. 70 za-
wodów sportowych rywalizacji po-
wiatowej wszystkich typów szkół i kil-
kunastu dyscyplin sportowych. Od 
wielu lat zasiada w kapitule na najlep-
szego sportowca roku, powołanej 
przez Samorząd Miasta Węgrowa. 
W latach 2007–2011 był wiceprze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Szkolnego Związku Sportowego War-
szawy i woj. mazowieckiego.

MAREK TOPYŁA 
INSTRUKTOR, 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI W RADZYNIU 
PODLASKIM

Od 20 lat czynnie prowadzi Radzyń-
ską Ligę Siatkówki, zajmuje się pełną 
organizacją, współpracuje z me-
diami, prowadzi statystyki. Jest orga-
nizatorem licznych imprez sporto-
wych, m.in. zawody piłki nożnej, rajdy 
rowerowe, kuligi, biegi. Inicjator no-
wych imprez sportowych jak Aquath-
lon i maraton pływacki. Siatkówka 
jest wielką pasją pana Marka Topyły, 
oprócz ligi organizuje on liczne tur-
nieje siatkówki plażowej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wielkim suk-
cesem jest coroczny turniej siatkówki 
plażowej „Biały Niedźwiedź”, w któ-
rym nie ma kategorii mężczyzn open. 
W tym roku zawodnicy mogli rywali-
zować 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 na-
stępnie trener w zespole 1-ligowym 
Legia Warszawa w hokeju na lodzie. 
Trener reprezentacji Polski juniorów. 
Od 1980 r. nauczyciel wychowania fi-
zycznego. 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 piaseczyń-
skim. Obecnie współpracuje z OSiR 
w Górze Kalwarii, w którym włącza 
się w organizację wielu imprez spor-
towych. Otrzymał m.in. odznakę ho-
norową PZHL i PZPN, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. W tym roku ob-
chodzi 45-lecie pracy dydaktycznej 
jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego, trener i szkoleniowiec. 
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i PASJONACI – FUNDACJA KULT
Pasja, kreatywność, chęć tworzenia – to fundamentalne wartości, które przy-
świecały podczas powoływania do życia Fundacji KULT, mającej swoje po-
czątki 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 po-
wołała 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. „Ko-
cham Rower” to rodzinny festiwal, którego głównym zadaniem jest edukacja ro-
werzystów w każdym wieku, w zakresie bezpieczeństwa w poruszaniu się na ro-
werze oraz propagowanie aktywności fizycznej. Podczas eventu prowadzone 
są zajęcia z poprawnej techniki jazdy na torze pumptrack, warsztaty w mobil-
nym miasteczku ruchu drogowego oraz bezpłatny serwis rowerowy, dzięki któ-

remu mieszkańcy danego miasta mają okazję sprawdzić stan techniczny swo-
jego pojazdu. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na tematykę prze-
strzegania 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 po-
pularności tematów związanych ze zdrowym stylem życia, a także dobrze prze-
myślane działania fundacji w poprzednich latach, pozwoliły na zintensyfikowa-
nie i zwielokrotnienie wydarzeń. Obecnie, trwają intensywnie prace nad nowo-
czesnym systemem edukacji rowerowej, który mógłby zostać wdrożony w pol-
skich 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 ru-
chu w kontekście zdrowego trybu życia. Członkowie Fundacji KULT: Jerzy Men-
drek – Prezes, Dariusz Sojka - Area Manager, Łukasz Wojciechowski - Marketing 
Manager, Kamil Kunrad – zawodnik Doka Downhill City Team oraz szkolenio-
wiec, Martyna Gruszka - zawodnik Doka Downhill City Team oraz szkoleniowiec
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Od lewej: Kamil Kunrad, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Mendrek, Dariusz Sojka, Martyna Gruszka
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