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Mecenasi gdaƒskiego sportu
Rafineria Gdaƒska SA otrzyma∏a tytu∏ Super Mecenasa Gdaƒskiego Sportu 2002 roku. Za
wspieranie gdaƒskiego sportu w∏adze miasta wyró˝ni∏y tak˝e firmy SIETOM, DGT spó∏ka
z o.o. oraz przedsi´biorstwo LONZA-NATA.
spó∏czesny sport, zw∏aszcza
ten wyczynowy, nie mo˝e
w∏aÊciwie funkcjonowaç bez wsparcia sponsorów. Dlatego w∏adze
Gdaƒska postanowi∏y wyró˝niç firmy, które przyczyniajà si´ do rozwoju gdaƒskiego sportu. Tytu∏y „Super Mecenasa Gdaƒskiego Sportu ”
oraz „Gdaƒskiego Mecenasa Sportu” majà byç przyznawane corocznie. Szans´ na ich zdobycie b´dà
mia∏y firmy, instytucje, bàdê osoby
prywatne, które poprzez wsparcie
finansowe najaktywniej przyczynià
si´ do rozwoju gdaƒskiego sportu
w danym roku.
Do nagrody gdaƒskie kluby sportowe zg∏osi∏y ponad 130 firm oraz
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20 osób prywatnych. Jednak kapitu∏a by∏a zgodna i tytu∏ „Super Mecenasa Gdaƒskiego Sportu” przyzna∏a Rafinerii Gdaƒskiej SA.
Firma w minionym roku bardzo
aktywnie przyczyni∏a si´ do rozwoju
sportu w Gdaƒsku. Ârodki finansowe przekaza∏a mi´dzy innymi gdaƒskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzi´ki umowie
sponsorskiej z Rafinerià klub Myszkier-Auto-Sport Gdaƒsk móg∏ wziàç
udzia∏ w wyÊcigach samochodowych, a Lechia Gdaƒsk zorganizowa∏a memoria∏ lekkoatletyczny im.
Józefa ˚ylewicza oraz Bieg Êw. Dominika. Ponadto wsparcie firmy pozwoli∏o sekcji kolarskiej juniorów

Mecenasi Gdaƒskiego Sportu: od lewej Dariusz Zar´bski (Lonza-Nata), Pawe∏ Olechnowicz
(RG), Cezary Sies (Sietom) i Andrzej Glapiak (DGT).

z gdaƒskiego klubu spokojnie trenowaç przez ca∏y miniony rok.
Rafineria wspiera∏a równie˝
dzia∏ania firmy DELL SPORT
Gdaƒsk, która przeprowadzi∏a mityng lekkoatletyczny „BALT 2002”
oraz mityng dla niepe∏nosprawnych
w Gdaƒsku. W gronie klubów, które
finansowa∏a, znalaz∏y si´ równie˝
GKS Stoczniowiec (hokej) Gedania
(siatkówka ˝eƒska) oraz AZS Zarzàd Ârodowiskowy z Gdaƒska.
Rafineria nie zapomnia∏a tak˝e
o najm∏odszych. Wspar∏a sekcj´
gimnastyki sportowej w Gdaƒskim
Mi´dzyszkolnym Klubie Sportowym. Ufundowa∏a szko∏om sprz´t
sportowy. Rafineria wspó∏organizowa∏a równie˝ osiedlowe festyny
sportowe.
Za sponsorowanie gdaƒskiego
sportu tytu∏ami Mecenasów Gdaƒskiego Sportu wyró˝niono firmy:
SIETOM, DGT oraz przedsi´biorstwo LONZA-NATA.
SIETOM w minionym roku finansowa∏ dzia∏alnoÊç sekcji szermierczej klubu AZS AWF Gdaƒsk.
Firma ponadto wspiera∏a finansowo
imprezy rekreacyjne i festyny sportowe w ramach Jarmarku Âwi´tego
Dominika.
Spó∏ka „DGT” wspiera∏a finansowo m´skà dru˝yn´ pi∏karzy r´cznych Wybrze˝a Gdaƒsk oraz sekcj´
tenisa sto∏owego w klubie MRKS
Gdaƒsk.
Firma LONZA-NATA sponsorowa∏a dzia∏alnoÊç pi∏karek r´cznych Naty
AZS AWFiS Gdaƒsk. Ârodki przekazywano tak˝e szczypiornistom Wybrze˝a i pi∏karzom Lechii. ■

