INFORMACJA PRASOWA
z dnia 6.10.2011 roku
TKS-T Budowlani wchodzi do gry

Nowe w toruńskim sporcie
Toruński Klub Sportowo-Turystyczny rozpoczął nowy etap w swej ponad 60 letniej historii.
Zmienia się podejście do obecności na sportowej mapie regionu, kraju i świata,
odświeżany jest wizerunek, a nade wszystko Klub staje się aktywnym kreatorem
ciekawych wydarzeń.
Wydarzenie pierwsze
Nowy Sponsor tytularny dla żeńskiej drużyny siatkarskiej, a więc zmiana nazwy na „Budowlani
Budlex Toruń”. Podpisana kilka dni temu umowa z Budlexem dotarła do Klubu i już w najbliższym
meczu ligowym, pierwszym przed własną publicznością, toruńskie siatkarki zagrają pod nową nazwą.
W związku z tym, dużo konkretniej został określony cel sportowy: w tym lub następnym sezonie
awans drużyny do I ligi. Początek jest już zrobiony, bowiem zawodniczki w swoich 2 pierwszych
meczach wyjazdowych pokonały przeciwniczki, wśród których była pretendentka do awansu, drużyna
Politechniki Warszawa. Budlex, znany w regionie deweloper, będzie wspierał siatkarki przez
najbliższe 3 sezony. Decyzję o sponsoringu Prezes Spółki, Igor Pawłowski wyjaśnia tak:
Jesteśmy spółką, której bliska jest idea CSR, dlatego też chcemy być odpowiedzialni nie tylko w
prowadzeniu swojej działalności biznesowej, ale także w swych relacjach z lokalną społecznością. Nie
funkcjonujemy w próżni, tylko wmieście, z którym związani jesteśmy od 24 lat, dlatego w miarę
swoich możliwości chcemy być zaangażowani w jego życie. Częścią tego miasta jest siatkówka kobiet
klubu Budowlani, istniejąca tu od ponad 50 lat. Dostrzegamy potencjał w tej drużynie, dlatego
uznaliśmy, że warto jej pomóc. Siatkówka jest coraz bardziej popularnym sportem, chętnie
oglądanym przez całe rodziny, młodych i starszych, a więc tych, do których kierujemy też swoją
ofertę. Sponsoring pozwala kreować wizerunek spółki
etycznej i godnej zaufania oraz
odpowiedzialnej społecznie, a na tym nam zależy.
Przypomnijmy, że Budlex, lider regionu w budownictwie mieszkaniowym, to spółka z ponad 20 letnią
tradycją, będąca częścią Grupy Erbud. Na swym koncie ma nie tylko 5,5 tys. wybudowanych
mieszkań, liczne certyfikaty i nagrody lecz także wiele działań sponsorskich m.in. w sporcie.
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Z inicjatywy Klubu Sportowego Budowlani Toruń i Polskiego Związku Szermierki, na zaproszenie
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Torunia Michała
Zaleskiego do Torunia przyjedzie reprezentacja mistrzów świata we florecie (Włochy) w składzie:
• legenda światowego sportu, wielokrotna złota medalistka olimpijska Valentina Vezzali
• aktualna mistrzyni świata Elisa di Francisca
• oraz ich młodsza, także utytułowana koleżanka Arianna Eriggo
W czasie pobytu w Toruniu, zmierzą się one w meczu miedzypaństwowym z reprezentacją Polski z
Sylwią Gruchałą na czele. Wydarzenie to będzie miało charakter Gali Szermierczej, a dwudniowy
pobyt mistrzyń floretu w naszym mieście wypełnią różne zajęcia, nie tylko pojedynek na macie w
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Wydarzenie drugie

Dworze Artusa. Impreza organizowana przez TKS-T Budowlani, PZSz, władze województwa i władze
miasta, odbędzie się 7.11.2011 roku, a wsparcia sponsoringowego udzieliły firmy: Marbud, Zapolex,
Beretta. Więcej szczegółów o Gali Szermierczej pod koniec października.
Kim są liderki reprezentacji ?
Valentina Vezzali , to włoska florecistka, ur. W 1974 roku, najlepsza zawodniczka w historii światowej
szermierki, sześciokrotna medalistka olimpijska, 19-krotna medalistka mistrzostw świata, 16-krotna
medalistka mistrzostw Europy.
Sylwia Gruchała, polska florecistka, medalistka olimpijska, mistrzostw świata i Europy, wielokrotna
mistrzyni Polski, zajmuje 6 miejsce w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Szermierki.

Klub Budowlani dzisiaj
 to nowe elementy wizualizacji, w tym odświeżone logo, zmieniona witryna internetowa,
nowe formy komunikacji i współpracy.
 to łącznie 205 osób w 3 sekcjach: szermierczej, siatkówki kobiet, wioślarskiej
 to budżet roczny ok. 1 mln zł na który składają się: finansowanie z Urzędu Miasta, dochody
własne oraz środki sponsorów
 to sekcja szermierki, od lat wspierana przez Marbud, Zapolex, Stal Met , w której jest 7
trenerów, 70 zawodników w grupach: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi, starsi, seniorzy.
Prowadzone SA regularne nabory przyszłych mistrzów i olimpijczyków: dziewczęta i chłopcy
w wieku do 11 lat.


to sekcja wioślarska ściśle współpracująca ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu, skupia 2 trenerów i 40
zawodników. Prowadzone są nabory przyszłych mistrzów i olimpijczyków: dziewczęta i
chłopcy w wieku od 13 lat

 to sekcja siatkówki żeńskiej, a w niej 6 trenerów, 80 zawodniczek w różnych grupach
wiekowych i nabory przyszłych reprezentantek Polski czyli dziewcząt w wieku do 11 lat.
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AZS LSW Warszawa
AZS Politechnika Warszawska
TKS Budowlani Toruń
UKS Ozorków
ŁMLKS Łask
AZS AWF Warszawa
MMKS Łęczyca
Nike Ostrołęka
UKS Sobieski 46 Lublin
ŁKS Łódź
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W sezonie 2011/2012 drużyna seniorek, gra w II lidze w grupie 3 rywalizując z:

Oto nasza drużyna:
I trener: Mariusz Soja, II trener: Jerzy Wawrzyn, Kierownik: Jerzy Pater
Libero:
Małgorzata Kolanowska
Ada Stężewska
Rozgrywające:
Katarzyna Łubis
Paulina Kotłowska
Przyjmujące:
Patrycja Krysiak
Agnieszka Sikorska
Joanna Sobczak
Marta Wankiewicz
Aleksandra Goździewicz

Środkowe:
Patrycja Kowalska
Anna Lewandowska
Marta Wiśniewska
Atakujące:
Ilona Adamowicz
Dorota Lewandowska

Drużynę współfinansują:
Urząd Miasta Torunia oraz spółka Budlex.
Drużynę wspierają:
portal: bankmaszyn.pl , producent mas cukierniczych POLDER, firma inżynieryjna ENERGOTERM
Z drużyną współpracują:
Klinika uzdrowiskowa „Pod Tężniami” , Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIS
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Więcej informacji udzieli:
Jarosław Nadolski, tel. 601 68 76 74

