
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7321), w związku z § 
2 ust. 1 uchwały Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad 
przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kalisza przyznaje Nagrodę Miasta Kalisza za 2021 rok w wysokości trzydziestu tysięcy 
złotych brutto: Bogdanowi Białoszyńskiemu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Kalisza p. Bogdanowi Białoszyńskiemu jest zgodny z uchwałą Nr 
XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania 
Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075 ze zm.). 

Bogdan Białoszyński, prezes zarządu Terenowego Związku Brydża Sportowego w Kaliszu oraz Klubu 
Sportowego „Prosna” 

Urodził się 19 czerwca 1952 r. w Kamiennej Górze. W roku 1976 ukończył studia na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra geografii, a rok później, po odbyciu służby 
wojskowej, zamieszkał w Kaliszu podejmując swoją pierwszą pracę w Urzędzie Wojewódzkim. W latach 1979-
1986 zatrudniony był w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu jako kierownik sekcji socjalnej. Przez 
kolejne cztery lata pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu na stanowisku głównego 
specjalisty ds. socjalnych i kierownika działu. Od roku 1990 do dziś prowadzi własną działalność w branży 
hotelarskiej. 

Sport od dzieciństwa był mu bliski. W młodszych klasach szkoły podstawowej interesował się 
w szczególności grą w szachy, a w późniejszych latach brydżem. W roku 2000 był współzałożycielem 
Terenowego Związku Brydża Sportowego w Kaliszu, którego wiceprezesem był w latach 2001-2008, a od 
2008 r. do dziś pełni funkcję prezesa zarządu. 

Obecnie jest także czynnym zawodnikiem II i III ligi w brydżu sportowym, uczestniczy w wielu imprezach 
sportowych, są to m.in. cykliczne Mistrzostwa Kalisza w brydżu sportowym par, rozgrywane w ramach Grand 
Prix Wielkopolski oraz lokalne imprezy brydżowe. Należy również do drużyny „Consus” Kalisz reprezentującej 
Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu, która w 2012 r. uzyskała tytuł Mistrza Polski w brydżu 
sportowym. Jest także współorganizatorem tzw. „Rodzinnych wczasów brydżowych” (w Międzyzdrojach 
i Przesiece). 

Bogdan Białoszyński od zawsze interesował się również działalnością społeczną, dlatego też w 1987 r. został 
członkiem zarządu Klubu Sportowego „Prosna”. W roku 2004 objął funkcję prezesa zarządu i poza przerwą 
w latach 2007-2011 pełni ją do dnia dzisiejszego. Jako prezes zarządu Klubu koordynuje pracę sekcji piłki 
nożnej, boksu i kickboxingu, współorganizując liczne turnieje piłkarskie (zwłaszcza grup młodzieżowych), 
walki bokserskie i kickboxing, w tym najbardziej znany Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka. 

Prezes, podobnie jak pozostali członkowie zarządu, prowadzi swą działalność społecznie, poświęcając dla 
dobra Klubu prywatny czas, a z racji swojej wieloselekcyjności, jest on dość trudny w zarządzaniu, dlatego rolą 
pana Bogdana jest wytyczanie kierunków działania i taka koordynacja pracy poszczególnych sekcji Klubu, 
która pozwoli na utrzymanie jedności i zgodności w dążeniu do celu. 

Za kadencji pana Bogdana, jako prezesa zarządu, Klub stał się jednym z czołowych klubów sportowych 
miasta Kalisza, a w zakresie sportów walki (boks, kickboxing) klubem o znaczącej pozycji w Polsce. Jego 
zawodnicy zdobyli łącznie około 40 medali Mistrzostw Świata, Europy i Polski. 

Klub swą działalnością obejmuje corocznie około 250 dzieci i młodzieży, ucząc ich sportowego 
współzawodnictwa, zachowania fair play oraz przywiązania do barw Klubu i miasta. Osiągnięcia sportowe 
zawodników odgrywają znaczącą rolę dla pozycji Kalisza w rywalizacji sportowej dyscyplin olimpijskich miast 
województwa wielkopolskiego, przyczyniając się do podniesienia rangi miasta Kalisza na polu sportu. 

Całokształt działalności, jak i osiągnięcia Klubu Sportowego Prosna ukazują ogrom codziennej pracy 
społecznej Bogdana Białoszyńskiego, na którą składa się m.in. odpowiedni dobór ludzi, umiejętność łagodzenia 
i rozwiązywania konfliktów, żmudne poszukiwania sponsorów oraz gospodarność w dysponowaniu środkami. 
Niech zatem Nagroda Miasta Kalisza będzie wyrazem uznania dla pana Bogdana oraz całego klubu za wkład 
w sportowy rozwój miasta, w szczególności – jego najmłodszych mieszkańców. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
Tadeusz Skarżyński 
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