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PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI 2019

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 środowiska, a za 
sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem 
dla mieszkańców, uczniów i sportowców.
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KAROL DMOCHOWSKI
TRENER 
GMINA MAŁKINIA GÓRNA, GMINNY 
OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Od 2010 r. związany z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Małkini 
Górnej. W roli trenera seniorów zade-
biutował w 2017 r. prowadząc MKS 
Małkinia. Jest cały czas grającym tre-
nerem. W sezonie 2018/2019 pod 
jego opieką pierwsza drużyna MKS 
Małkinia odbudowała się i awanso-
wała do ligi okręgowej Siedlce. Jest 
to efekt całokształtu jego pracy nie 
tylko jako trenera, ale również zawod-
nika (od lipca 2016 w drużynie senio-
rów MKS jako zawodnika). Rolę gra-
jącego trenera umiejętnie pogodził, 
co pomogło bardzo drużynie. Do 
swoich osiągnięć sportowych zalicza 
występy w IV lidze mazowieckiej, 
podlaskiej oraz awans z drużyną 
MKS Małkinia.

RAFAŁ ADAMCZYK
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA 
MIASTA BĘDZINA
POSEŁ NA SEJM RP
Od 18 lat związany z będzińskim sa-
morządem. Wieloletnia praca Pełno-
mocnika Prezydenta Miasta Łukasza 
Komoniewskiego na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej oraz rozbudowy in-
frastruktury sportowej przyczyniła się 
do powstania bogatej oferty sporto-
wej. W Będzinie każdy może realizo-
wać swoje pasje. Świadczą o tym 
nowo otwarte obiekty sportowe oraz 
mnogość i różnorodność imprez i za-
jęć sportowych organizowany 
w ciągu każdego roku. Rafał Adam-
czyk od lat wspiera również organiza-
cje pozarządowe działające na rzecz 
społeczności lokalnej, co zaowoco-
wało licznymi sukcesami na arenie 
ogólnopolskiej. W Będzinie obecnie 
są 2 drużyny piłki nożnej grające w IV 
lidze, drużyna piłki siatkowej męż-
czyzn MKS Będzin już V sezon gra 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce w PlusLidze. Dodatkowo na 
ternie Będzina działa kilka sekcji 
sportowych np. szermierka, judo, na-
uka pływania. 
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TADEUSZ KIELAN
WÓJT GMINY LUBIN
Stanowisko wójta objął w 2014 r. Od 
początku nieustannie dąży do stwo-
rzenia dzieciom, młodzieży z terenów 
wiejskich warunków do rozwijania za-
interesowań sportowych. Jest inicja-
torem wydarzeń sportowych. W 2016 
r. powołał Radę Seniorów Gminy Lu-
bin, która ma za zadanie aktywizo-
wać osoby starsze. Dobre wyniki 
sportowe osiągane są przez spor-
towców dzięki prowadzonym inwe-
stycjom i modernizacjom bazy spor-
towo-rekreacyjnej. Powstały nowe 
obiekty sportowe m.in.: Obiekt spor-
towo-rekreacyjny w Oborze, boiska 
wielofunkcyjne o nawierzchni sztucz-
nej w miejscowości: Zimna Woda, 
Chróstnik, Miroszowice, Lisiec, Go-
rzelin, Wiercień., czy boisko wielo-
funkcyjne wraz z bieżnią ogólną i 
skoczniami w dal i trójskoku w Krze-
czynie Wielkim. Otrzymał liczne wy-
różnienia za działalność prosportową 
na rzecz gminy Lubin m.in. Ambasa-
dor Sportu Zagłębia Miedziowego w 
2015 r., czy Sportowa Gmina Zagłę-
bia Miedziowego w 2016. 

MARTA HANUSEK
INSTRUKTOR 
GMINA KOŚCIELEC, UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY KKS „KIEŁBASKA” 
W KOŚCIELCU
Instruktor szachowy i sędzia klasy II. 
Od 9 lat prowadzi nieodpłatne zajęcia 
dla dzieci w różnych grupach wieko-
wych. Jest organizatorem i sędzią 
szachowym Ogólnopolskich Turnie-
jów Szachowych o Mistrzostwo 
Gminy Kościelec, a także sędziowała 
rozgrywki Mistrzostw Wielkopolski 
Juniorów, Mistrzostw Międzywoje-
wódzkich Juniorów oraz III Ligi Junio-
rów. Jej podopieczni zdobywają laury 
w turniejach powiatowych, woje-
wódzkich, międzywojewódzkich i 
biorą udział w turniejach ogólnopol-
skich. Obecnie pełni funkcję wicepre-
zesa UKS KKS „Kiełbaska” w Ko-
ścielcu i pozyskuje środki na sprzęt 
szachowy oraz wyjazdy zawodników. 
W 2017 r. otrzymała Brązową Hono-
rową Odznakę Polskiego Związku 
Szachowego. 
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MARCIN MADANOWSKI
INSTRUKTOR, TRENER, 
ANIMATOR SPORTU 
GMINA SWARZĘDZ
Wielki pasjonat wszelkich dyscyplin 
sportowych. Od lat angażuje się 
w promocję koszykówki w Swarzę-
dzu, a jego działania w ramach dru-
żyny UKS Lider-Swarzędz, którego 
jest współzałożycielem systematycz-
nie przynoszą nowe trofea. Prowadzi 
sekcje koszykówki UKS Lider Swa-
rzędz. Pod jego okiem jednym z suk-
cesów jest I miejsce w II lidze Koszy-
kówki Kobiet i awans do I ligi KK 
w 2017/2018. Koszykówkę w UKS Li-
der Swarzędz trenuje 160 dzieci, 
a 450 dzieci jest trenujących sport 
w Liderze. Za swoje zaangażowanie 
w pracę na rzecz sportu otrzymał 
Brązową Honorową Odznakę Pol-
skiego Związku Koszykówki oraz wy-
różnienie Swarzędzki Przyjaciel 
Oświaty i Sportowy Działacz Roku 
2018. 

MARIUSZ PALEJ
WÓJT GMINY RZEZAWA
Sport w życiu wójta od zawsze od-
grywał niezwykle ważną rolę. Za swój 
największy sukces sportowy uważa 
rozbudowę bazy sportowej na ternie 
gminy Rzezawa. Od 2014 r., kiedy zo-
stał wójtem, powstała w gminie no-
woczesna hala sportowa, Szkolna 
Strefa Sportu, kompleks sportowy z 
pełnowymiarowym boiskiem do gry 
w piłkę nożną oraz obiekt wielofunk-
cyjny o nawierzchni poliuretanowej. 
Powstało także kilka placów zabaw. 
Na realizację inwestycji sportowych 
wójt przeznaczył blisko 8,5 mln zł, 
dzięki czemu gmina posiada dziś 
jedną z najlepszych baz w całym re-
gionie. Uruchomił też pierwszy 
gminny program stypendialny pn. 
„Twoja szansa”, którego celem jest 
wsparcie i uhonorowanie utalentowa-
nych i odnoszących sukcesy na róż-
nych polach dzieci i młodzieży. Za 
swoje osiągnięcia zawodowe otrzy-
mał szereg wyróżnień m.in. został 
trzykrotnie wybrany „Osobowością 
Roku” w kategorii samorządność i 
społeczeństwo lokalne oraz dwukrot-
nie odbierał tytuł „Najpopularniej-
szego Wójta i Burmistrza Małopolski”. 

JERZY MALISZEWSKI
TRENER, NAUCZYCIEL WF
GMINA MAŁKINIA GÓRNA
32 lata pracuje jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego. Zabiega ak-
tywnie o sukcesy młodych sportow-
ców, pomaga rozwijać talenty. Od 
2014 r. pracuje w SP im. J. Pawła II w 
Prostyni. Co roku przygotowuje 
uczniów do Gminnej Spartakiady 
Szkół Podstawowych obejmujących 
9 konkurencji. SP Prostyń na siedem 
szkół startujących cztery razy zajęła 
I miejsce. Dla swoich podopiecznych 
jest wsparciem logistycznym i organi-
zatorem różnego rodzaju wyjazdów. 
Pozyskuje środki finansowe na inwe-
stycje sportowe, wyjazdy uczniów 
oraz ich kompleksowy rozwój. Od lat 
pełni też funkcję radnego rady gminy 
i pracuje w ochotniczej straży pożar-
nej. Na tych obszarach swojej życio-
wej działalności nie zapomina o spo-
rcie i propagowaniu aktywnego trybu 
życia. Za swoją pracę otrzymał trzy-
krotnie nagrodę Wójta Gminy Małki-
nia Górna oraz medal Komisji Eduka-
cji Narodowej. 

DAMIAN KRZEMIŃSKI
TRENER, KIEROWNIK OBIEKTU 
GMINNY OŚRODEK SPORTU 
W NADARZYNIE, GLKS NADARZYN
Aktywnie pracuje na rzecz sportu 
w Gminie Nadarzyn. Organizuje wiele 
imprez sportowych i treningów siat-
karskich. Mimo młodego wieku, 27 
lat, ma bogate doświadczenie – był II 
trenerem kadry Mazowsza 2001, Vice 
Prezesem GLKS Nadarzyn, Człon-
kiem Rady Mazowieckiej oraz Prezy-
dium Mazowieckiego Mazowiec-
kiego Zrzeszenia Ludowe Kluby 
Sportowe. Od 2015 r. koordynator 
projektów wspieranych przez Urząd 
Gminy Nadarzyn. W ciągu ośmiu lat 
współpracy z gminą zorganizował 10 
imprez lokalnych, 15 imprez o za-
sięgu wojewódzkim, ponad 100 ogól-
nopolskich turniejów piłki siatkowej 
oraz turniej międzynarodowy. W 2019 
r. był też pomysłodawcą i koordyna-
torem Gminnego Turnieju Sprawno-
ści Fizycznej dla Szkół Podstawo-
wych. Laureat I i II Nadarzyńskiej Gali 
Sportu.
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ZBIGNIEW PIĄTEK
WÓJT GMINY PIEKOSZÓW
Funkcję wójta pełni od 2013 r. Były 
trener kadry szosowej Elita, polski ko-
larz szosowy. Wielokrotny reprezen-
tant Polski, medalista mistrzostw Pol-
ski, zwycięzca Tour de Pologne 
(1987) oraz dwukrotny olimpijczyk 
(1992, 2000). Priorytetem wójta jest 
wspieranie oświaty, kultury i sportu 
m.in. poprzez wprowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych SKS w sekcji piłka 
nożna, tenis stołowy, kolarstwo i bad-
minton. Wspiera działalność i rozwój 
Klubów Sportowych z terenu gminy 
Piekoszów. W 2018 r. z inicjatywy 
Wójta w Zespole Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie utworzona zo-
stała klasa sportowa skupiająca miło-
śników piłki nożnej. Wójt przyznał sty-
pendium naukowe za najlepsze osią-
gnięcia sportowe. Jednym z wielu 
priorytetów dla Wójta jest budowa 
ciągów rowerowych w Gminie Pieko-
szów, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

MARCIN RYBICKI
SPECJALISTA DS. REKREACJI 
RUCHOWEJ, GMINNY OŚRODEK 
SPORTU W NADARZYNIE
W 2014 r. powołał do życia Uczniow-
ski Klub Sportowy Inter Rozalin, który 
został mistrzem ligi 6 i uczestniczył 
w projekcie Kluby Sportowej Orange. 
Był jednym z inicjatorów powołania 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, 
którego był prezesem, a obecnie jest 
członkiem zarządu. W 2016 r. organi-
zacja pozyskała ponad 7,9 mln zł 
środków zewnętrznych, które trafiły 
również do klubów sportowych. Mar-
cin Rybicki angażuje się aktywnie 
w działalność społeczną, populary-
zuje ideę sportu. Wspiera także ini-
cjatywy związane z aktywizacją osób 
starszych „Senior z pasją”, organizuje 
biegi nordic walking. 
Za swoje zaangażowanie w rozwój 
sportu został doceniony przez wła-
dze samorządowe i otrzymał wyróż-
nienie podczas I i II Gali Sportu 
Gminy Nadarzyn. 

DARIUSZ WÓJTOWICZ
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
Od 1998 r. nieprzerwanie radny rady 
miasta Mysłowice, członek Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. W 2018 r. 
wygrał wybory prezydenckie. Po-
przez swoją pracę zawodową już od 
20 lat działa na rzecz sportu dzieci 
i młodzieży w Mysłowicach. Jest ini-
cjatorem i organizatorem wielu wyda-
rzeń sportowych jak: turnieje piłki 
nożnej, sportów walki judo, ju-jitsu, 
siatkówki, zapasów, rajdów rowero-
wych, czy zawodów biegowych. Jako 
prezydent wspiera również finansowo 
kluby sportowe, stowarzyszenia 
i sportowców indywidualnych. Przy-
znał nagrody i wyróżnienia dla 31 naj-
lepszych sportowców i trenerów 
w mieście na zorganizowanej Gali 
Sportu w Mysłowicach. Bierze czynny 
udział w budowaniu sportowego obli-
cza miasta m.in. poprzez powołaną 
Radę Sportu. W pierwszym roku swo-
jego urzędowania podniósł również 
środki finansowe przeznaczone na 
sport w mieście z 800 tys. zł do 
2 mln zł. 
 

PAWEŁ PIĘTA
LIDER STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ SPORTU 
W BOROWIE WIELKIM
Od wielu lat podejmuje aktywność 
sportową na terenie wsi Borów Wielki. 
Zajmuje się animacją sportową po-
cząwszy od technicznej strony, gdzie 
buduje infrastrukturę sportową i dba 
o nią, po kreowanie życia sporto-
wego na terenie wsi. Paweł Pięta ini-
cjuje i współtworzy liczne wydarzanie 
sportowo-rekreacyjne. Często tworzy 
przestrzeń do akcji sportowych po-
dejmując wysiłek pozyskania środ-
ków na finansowanie niezbędnej in-
frastruktury i podejmowanych inicja-
tyw. Pozyskał środki m.in. na sfinan-
sowanie budowy boiska do piłki siat-
kowej, odbudowę boiska do piłki 
nożnej oraz trybuny. Ponadto pozy-
skał środki na utrzymanie i funkcjo-
nowanie drużyny piłkarskiej
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WŁADYSŁAW SYCHOWSKI
WŁAŚCICIEL F.U.H. ROLBUD S.J. 
 Od ponad 25 lat aktywnie wspiera 
sport. Wszelkiego rodzaju imprezy 
sportowe, lokalne (i nie tylko) kluby: 
Dunajec Nowy Sącz, Sokół Stary 
Sącz, Międzynarodowy Puchar So-
kolika oraz Wsparcie Gal Boksu: mię-
dzy innymi "Babilon MMA 10 - Gala 
organizowana 125 metrów pod zie-
mią w Kopalni Soli w Wieliczce . Rol-
bud to firma, która powstała w 1996 r. 
w Gołkowicach Górnych. Dzisiaj 
oferta produktowa Rolbudu należy 
do najszerszych na rynku. Firma kil-
kukrotnie uzyskała wysokie miejsca 
w prestiżowych plebiscytach, między 
innymi „Gazele Biznesu”, czyli najdy-
namiczniej rozwijających się firm na 
polskim rynku. Na sukces Rolbudu 
pracuje około 100 osób, a firma jest 
jednym z największych dostawców 
materiałów budowlanych w regionie. 
Rolbud to szeroka sieć sprzedaży, 
szybkie terminy realizacji zamówień 
oraz profesjonalna obsługa klientów. 
 

PIOTR KRAKOWSKI
WŁAŚCICIEL HURTOWNI 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "PIK”
Firma PIK od przeszło 15 lat bardzo 
aktywnie wspiera lokalny sport. 
W pierwszych latach wspierali dru-
żyny amatorskie i juniorskie, między 
innymi: Wisła Płock Młode Orły 91’, 
Stoczniowiec Płock, Uczniowski Klub 
Sportowy Małachowianka. Przez dwa 
lata (2017-2018) byli jednym z głów-
nych sponsorów największego biegu 
masowego na północnym Mazowszu 
“Półmaraton Dwóch Mostów” oraz 
“Biegu Ulicznego Solidarności im. K. 
Zywera”. Od pięciu lat są stałym 
sponsorem Orlen Wisły Płock Piłka-
rzy Ręcznych, regularnie występują-
cych w Lidze Mistrzów. Od trzech lat 
są również sponsorem zespołu Eks-
traklasy Wiły Płock , Piłkarzy Noż-
nych. Przedsiębiorstwo handlowo-
-usługowe PiK działa na rynku od 
1998 roku. Zajmuje się hurtową i de-
taliczną sprzedażą materiałów bu-
dowlanych wielu krajowych i zagra-
nicznych producentów. Sprzedaż 
prowadzona jest w 4 wyspecjalizowa-
nych punktach handlowych. Firma 
posiada również rozbudowany tabor 
transportowy oraz 9 specjalistycz-
nych mieszalników do wszystkich ro-
dzajów tynków i farb. PiK jest dystry-
butorem wiodących producentów: 
chemii budowlanej, materiałów izola-
cyjnych, systemów suchej zabudowy, 
kostki brukowej i materiałów ścien-
nych.
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JAN CYROŃ
PREZES ZARZĄDU 
CYROŃ SP. Z O.O.
Firma Cyroń aktywnie wspiera inicja-
tywy sportowe. Od początku swojej 
historii firma promuje sport poprzez 
sponsoring lokalnych klubów sporto-
wych (piłka nożna, lekkoatletyka, ka-
jakarstwo) oraz organizuje wyjazdy 
pracownikom oraz firmą współpracu-
jącym, na najważniejsze wydarzenia 
sportowe w Polsce, typu: mecze re-
prezentacji Polski w Piłce Nożnej czy 
też Puchar Mistrzostw Świata w Sko-
kach Narciarskich oraz zawody 
w żużlu.
Firma Cyroń od 1988 roku jest 
obecna na rynku krajowym. W roku 
2002 właściciel firmy Cyroń prze-
kształcił firmę w Spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością Cyroń 
Sp. z o.o. Siedziba firmy mieści się w 
Czechowicach-Dziedzicach oraz po-
siada cztery oddziały. Obecnie 
w Spółce pracuje 75 wykwalifikowa-
nych do odpowiedniego stanowiska 
osób. Firma zajmuje się handlem 
hurtowym i detalicznym materiałami 
budowlanymi. Posiada własną bazę 
transportową, składającą się ze spe-
cjalistycznych samochodów.


