
SPONSORZY XXXVII PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO: 

 

Patroni honorowi: 

• Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik 

• Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera 

• Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki 

 

Patroni Medialni: 

• Telewizja Polsat News – kanał informacyjno-publicystyczny Grupy Polsat.  

• Radio Kolor 103 FM – warszawskie radio założone w 1992 r. przez Krzysztofa 

Maternę i Wojciecha Manna, nadające na częstotliwości 103 FM.  

• Pasja biegania – album poświęcony tematyce biegowej, zawierający między 

innymi wywiady ze sportowcami, felietony, zdjęcia i opisy biegów.  

• Guide runner.pl – serwis internetowy, który ułatwia orientację w imprezach 

biegowych w całej Polsce.  

• Portal MaratonyPolskie.pl – najstarsze, nieprzerwanie funkcjonujące polskie 

elektroniczne wydawnictwo poświęcone tematyce biegów.  

• Portal nasze miasto – to 508 lokalnych serwisów informacyjnych największych 

polskich miast. 

• Otwock.info – to medium komunikacji wielokanałowej, które dostarcza wysokiej 

jakości informacji o powiecie otwockim.  

• HaloOtwock – największy portal informacyjno - rozrywkowy w regionie. 

• Powiązania – to czasopismo samorządowe gminy Wiązowna, w którym 

publikowane są najważniejsze informacje dla mieszkańców. 

• Tygodnik Linia Otwocka – regionalny tygodnik ukazujący się na terenie powiatu 

otwockiego i warszawskiej dzielnicy Wawer.  

• Trener biegania – to internetowa platforma koncentrująca wokół siebie 

najlepszych specjalistów z dziedziny biegania i zdrowego stylu życia.  

• Życie Częstochowy – to lokalny dziennik informacyjny, którego celem jest 

dostarczanie aktualnych wiadomości z miasta i regionu. 

• FotoMaraton.pl – pierwszy polski serwis fotograficzny dla uczestników 

masowych imprez sportowych. Portal umożliwia łatwe wyszukiwanie fotografii po 

numerze startowym lub nazwisku zawodnika. 

 

Sponsorzy Generalni: 

• ATS DISPLAY Sp. z o. o. - Prokurent Katarzyna Skolimowska – to firma 

zajmująca się projektowaniem, developmentem i produkcją materiałów POS – od 

świetnego pomysłu i unikalnego projektu, poprzez development, aż do gotowego 

produktu. 

• LEKARO – Właściciele Jolanta i Jerzy Zagórscy – firma specjalizująca się w 

wywozie nieczystości płynnych i stałych, prowadzi specjalistyczny zakład 

przetwarzania odpadów. 

• NIVETTE -  Prezes Michał Nivette – utytułowany, wielokrotnie nagradzany 

dealer samochodowy. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość 

świadczonych usług. 

• Hotel WIKTORIA – Właściciel Marcin Chomenko – zlokalizowany 20 km od 

centrum Warszawy, hotel oferuje noclegi, imprezy dla firm, przyjęcia weselne, 

a także organizuje różne wydarzenia kulinarne. 

• Osiedle Wiktoria – Prokurent Marcin Chomenko – firma deweloperska, 

specjalizująca się w budowie osiedli. Obecnie prowadzi inwestycje „Osiedle 

Wiktoria” Wiązowna i Malcanów. 



 

Sponsorzy Główni: 

• DAKOMA – Prezes Monika Orlińska -  ekspert w dziedzinie pielęgnacji skór. 

Prowadzi działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i doradztwa technicznego, 

profesjonalnej chemii do konserwacji obuwia i wyrobów skórzanych pod marką 

COCCINE. 

• KOTWICA – Właściciel Andrzej Godlewski – firma zajmuje się produkcją 

wyrobów mięsno-garmażeryjnych. Odbiorcami firmy są hurtownie spożywcze, 

sieci super i hipermarketów, grono lokalnych sklepów oraz klienci zagraniczni. 

• Marcato Sp. z o.o. – Prezes Krzysztof Gromkowski – to firma zajmująca się 

produkcją profesjonalnych opakowań, stosująca nowe technologie 

i unowocześnienia, wprowadza innowacyjne oryginalne rozwiązania. 

• FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o. – Prezes Sławomir Marcysiak – firma istnieje 

od 1999 roku, posiada ugruntowaną, wieloletnią pozycję na polskim rynku 

bezprzewodowego zasilania awaryjnego. Posiada szeroką ofertę zasilaczy 

awaryjnych. 

• CROSS Jeanswear Co. – Przemysław Madejski, Cevdet Balkan, Mehmet Ozturk, 

Ugur Kerim Kolunsag –  firma zajmuje się sprzedażą odzieży jeansowej, posiada 

bardzo szeroki wybór ubrań. 

• PREFAGBUD - Panowie Sławomir Wiśniewski i Grzegorz Wiśniewski - Firma 

specjalizuje się produkcją stropów Teriva i betonowych bloczków 

fundamentowych. 

• SuperDROB – Prezes Cesar Lipka, Menadżer PR Randa Ombach – firma od 

ponad 22 lat dostarcza produkty drobiowe. Swoje produkty eksportuje także do 

krajów Unii Europejskiej. 

• GRYCAN Lodziarnie Firmowe – Właściciel Zbigniew Grycan – producent 

lodów tworzonych z dużym doświadczeniem i zachowaniem tradycyjnych 

receptur. 

• AUCHAN Polska – Prezes Marek Szeib – hipermarkety francuskiego koncernu 

Auchan, założonego w 1961 r. Auchan działa i rozwija się w 15 krajach na 

świecie. 

• Artex – Właściciel Artur Pogorzelski – głównym profilem działalności jest 

kompleksowa dystrybucja oraz montaż pokryć, systemów i akcesoriów dachowych 

na terenie województwa mazowieckiego. Firma niedawno zmieniła swoją 

siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Lubelskiej 70, róg Dworkowej w Wiązownie.  

• RANK Progress S.A. – Prezes Jan Mroczka – firma inwestycyjno-deweloperska, 

lider w realizacji powierzchni handlowych. 

• TABIT sp. z o.o. – Członkowie Zarządu Leszek Samul, Zbigniew Cholewiński – 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe specjalizujące się w produkcji  

i sprzedaży makaronów pod marką Bartolini.  

• Fundacja RECAL – Prezes Jacek Wodzisławski – firma działa nieprzerwanie od 

1995 r. na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach.  

 

Sponsorzy Wspierający: 

 

• WHEELER – Prokurent Andrzej Gajewski – dystrybutor rowerów marki Wheeler 

oraz akcesoriów rowerowych Acor i Polisport. 

• DOZBUD Dewelopment – Prezes Zbigniew Zalewski – firma deweloperska, 

działająca na rynku budowlanym od 24 lat. Od początku działalności firma 

wykazuje się dynamicznym rozwojem. Posiada certyfikaty nadane przez 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji. 



• ORLEN UPSTREAM – Prezes Wiesław Prugar – polskie przedsiębiorstwo 

przemysłu petrochemicznego zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz 

dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. 

• BRUK-BUD – Właściciel Piotr Skoczek – przedsiębiorstwo specjalizuje się w 

robotach drogowo-brukarskich na terenie województwa mazowieckiego. 

• SAURESSING Sp. z o .o. – Dyrektor Ewa Dzwonkowska – kompleksowy 

dostawca graficznych projektów opakowań dla właścicieli marek i znaków 

towarowych. 

• MARWEL – Właściciel Paweł Orliński – firma działa od 1990 roku, zajmuje się 

zagospodarowaniem terenów zieleni, usługami budowlanymi  

i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.  

• MATMON – Właściciel Maciej Ryciuk – to tradycja produkcji dzianin 

futerkowych sięgająca 1985 roku. W swoim przedsiębiorstwie wprowadza ciągle 

nowe technologie i udoskonalenia procesów produkcyjnych. 

• IMPOL - Właściciel Zbigniew Ogiński – hurtownia dodatków krawieckich, 

pasmanterii. Na rynku istnieje od 1993 r. 

• Fabryka kabli „MADEX” - Właściciele Łukasz Cegłowski, Mirosław Domagała 

– dostawca kabli z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Produkuje 

kable dla górnictwa, energetyki, systemów bezpieczeństwa. 

• ARM Różańscy s.c. – Właściciele Elżbieta, Artur i Mieczysław Różańscy – 

poprostulozka.com.pl, firma z 25.letnim doświadczeniem i tradycją oferująca 

nowoczesne łóżka na wymiar. 

• Sala Bankietowa Raj – Właściciel Jolanta Jedlak – firma zajmuje się organizacją 

wesel, bankietów, chrzcin, komunii i imprez okolicznościowych. Zapewnia 

fachową obsługę kelnerską, profesjonalną kuchnię i domową atmosferę.  

 

Darczyńcy: 

• Zakłady Piekarskie „Oskroba Sp. z o.o.” - Prezes Dariusz Oskroba – 

przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wyrobów piekarskich. Rodzinne 

tradycje łączy z nowoczesnymi technologiami.  

• Huta Szkła Gospodarczego - Właściciele Ryszard Przeworski i Stanisław Łysik – 

firma specjalizująca się w produkcji artykułów ze szkła sodowego. 

• Hotel i Restauracja RELAKS - Właściciele Stanisław i Marianna Niziołkowie – 

hotel położony jest w cichej okolicy, dysponujący własną restauracją i dużym 

ogrodem. 

• Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna – forum zostało założone w 1994 

roku jako inicjatywa integracji środowisk drobnych przedsiębiorców.  

• Bractwo Strzelców Kurkowych LECHITY – podejmuje działania na rzecz 

kraju. 

• Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris – marka Lirene Dr Irena Eris to 

marka, kojarzona z wysoką jakością, dobrym stylem.  

• Chantal – Właściciel Roman Godek – producent profesjonalnych kosmetyków do 

koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji włosów. 

• Mobilis Group - Prezes Eugeniusz Szymonik – firma transportowa z 25-letnim 

stażem w przewozach pasażerskich w Polsce i za granicą. 

• Piekarnia w Wiązownie - Właściciel Paweł Radzikowski – producent pieczywa 

tradycyjnego. 

• Megal – Właściciele Agnieszka i Juliusz Stefaniakowie – producent okien i szyb 

antywłamaniowych oraz kuloodpornych.  

• Stacja Paliw Płynnych w Emowie - Właściciel Stanisław Pełka – stacja paliw 

oferuje paliwa płynne i gazowe. 



• Auto Koczyk – Właściciel Grzegorz Koczyk – Firma zajmuje się naprawą 

samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i motocykli.  

• GOVITA – Właściciel Maciej Goc – firma zajmuje się dostarczaniem naturalnej 

górskiej wody źródlanej do zakładów pracy, instytucji publicznych oraz klientów 

indywidualnych. 

• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Prezes Anna Bętkowska – 

spółdzielnia posiada atrakcyjne nieruchomości do sprzedaży i wynajmu. 

• WC SERWIS – firma zapewniająca mobilne serwisy sanitarne. 


