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Veolia Energia Warszawa wspiera młodych sportowców. 
Już po raz czwarty poznamy „Nadzieję Olimpijską”. 

 
 
 „Nadzieja Olimpijska” to kategoria zainicjowana w 2013 roku przez Veolię Energię Warszawa - 
twórcę projektu Sportowa Akademia Veolii, wspierającego młodych, rokujących sportowców. 3 
lutego poznamy nazwiska sportowców wyróżnionych w XVII Plebiscycie na Najlepszych 
Sportowców Warszawy 2016 roku. Wśród nich znajdzie się również młody, utalentowany 
zawodnik, który ma szanse w przyszłości przysporzyć nie tylko warszawskim kibicom wiele 
powodów do radości.  

 

 

 
    Kandydaci w kategorii „Nadzieja Olimpijska” 

 

 
- „Nadzieja Olimpijska” to kategoria, która wyprzedza czas. Nagradzamy sportowca, który ma już na swoim 

koncie liczne sukcesy, ale te najbardziej spektakularne są jeszcze z całą pewnością przed nim. Mamy 

nadzieję, że ta nagroda przyznana u progu zawodowej kariery sportowej, jeszcze bardziej go zmotywuje i 

przełoży się na lepsze wyniki. Sportowa Akademia Veolii już od ośmiu lat wyławia takie sportowe perełki i 

wspiera ich rozwój. Jesteśmy przekonani, że ci młodzi, utalentowani ludzie są nadzieją polskiego sportu – 

mówi Aleksandra Żurada, Dyrektor Komunikacji Veolii Energii Warszawa. 

 

O wyborze zwycięzców w kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny 

Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku oraz Nadzieja Olimpijska decyduje Kapituła Plebiscytu, w 

której skład wchodzą wybitni polscy sportowcy. Obradom od piętnastu edycji przewodniczy  Irena Szewińska, 
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pozostałymi członkami kapituły są: Dorota Idzi, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Jerzy Engel, Ryszard Szurkowski 

oraz Andrzej Supron. Wręczenie nagród w XVII Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 

roku odbędzie się 3 lutego 2017 roku podczas uroczystego balu w hali widowiskowo-sportowej „Arena 

Ursynów” Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

 

 

O programie Sportowa Akademia Veolii 

 

Sportowa Akademia Veolii to program edukacyjny, kierowany do sportowców w wieku 14-18 lat, którego istotą  

jest przygotowanie beneficjentów i absolwentów do świadomego budowania kariery zawodowej oraz 

przekonanie o zaletach równoczesnego rozwoju edukacyjnego i sportowego. Podczas dwunastomiesięcznej 

współpracy młodzież otrzymuje cenną dawkę wiedzy z marketingu sportowego, public relations, psychologii 

sportu, social mediów, produkcji telewizyjnej, prawa sportowego i coachingu zawodowego. Szkolenia dla 

młodych sportowców prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach. 

 

Dotychczas w programie SAV uczestniczyło ponad 140 beneficjentów reprezentujących różne dyscypliny 

indywidualne m.in.: pływanie, kajakarstwo, lekkoatletykę, skoki do wody, szermierkę, judo. Wśród naszych 

absolwentów są m.in. Gerard Kurniczak – mistrz świata kadetów w zapasach (2016), pływak Kacper Majchrzak - 

olimpijczyk z Londynu (2012) i Rio de Janerio (2016), Marta Lubos – zdobywczyni 13 złotych, 14 srebrnych i 14 

brązowych medali w zawodach międzynarodowych i krajowych seniorów i juniorów w karate. Swoim bogatym 

doświadczeniem dzieli się z młodymi sportowcami znakomita polska lekkoatletka,  Kamila Lićwinko, 

ambasadorka programu. 

 

SAV funkcjonuje obecnie w pięciu miastach: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Chrzanowie i Tarnowskich Górach. 

Projekt zdobył wyróżnienie w prestiżowym konkursie SABRE Awards jako jeden z czterech najlepszych 

projektów CSR na świecie oraz został ogłoszony Dobrą Praktyką 2015 roku przez Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. 

 

 

*** 

 

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-

ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie 

i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu 

zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.  Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność 

w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych 

spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, 

Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki 

zależne. www.veolia.pl 

 

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i 

ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i 

wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Spółka należy do grupy 

Veolia w Polsce od 2011 r. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie 

prawie 1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych. www.energiadlawarszawy.pl 

 

Kontakt: 

 

Aleksandra Żurada, Dyrektor Komunikacji Veolia Energia Warszawa 
aleksandra.zurada@veolia.com, tel.: +48 508 336 419 

http://www.veolia.pl/
http://www.energiadlawarszawy.pl/
mailto:aleksandra.zurada@veolia.com

