
UCHWAŁA NR XL/397/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie nadania imienia stadionowi mini żużlowemu w Wawrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stadionowi mini żużlowemu w Wawrowie, położonemu na terenie działki oznaczonej nr ewid. 
135/143, obr. Wawrów nadaje się imię Bogusława Nowaka i Janusza Woźnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Z wnioskiem o nadanie imienia stadionowi mini żużlowemu w Wawrowie zwróciła się radna Rady 
Gminy Santok pani Krystyna Rajczyk. 

We wniesionym wniosku określiła zasługi Bogusława Nowaka i Janusza Woźnego związane ze sportem 
żużlowym. 

Bogusław Nowak jest pomysłodawcą i twórcą mini żużla w Polsce, natomiast Janusz Woźny to 
projektant, budowniczy i wykonawca pierwszego w naszym kraju homologowanego toru mini żużlowego, 
na którym w 2005r. odbyły się pierwsze nieoficjalne mistrzostwa świata w tej dyscyplinie sportu. 

Bogusław Nowak to polski żużlowiec i trener sportu żużlowego, odnoszący szereg sukcesów w żużlu 
m.in. zdobył 12 medali drużynowych Mistrzostw Polski oraz 5 medali Mistrzostw Polski Par Klubowych. 
Do największych indywidualnych sukcesów Bogusława Nowaka należało m.in. zdobycie złotego 
i brązowego medalu Indywidualnych Mistrzostw Polski, dwukrotnie III miejsce w turnieju o „Złoty Kask”, 
II miejsce w turnieju o „Srebrny Kask", I miejsce w Memoriale Alfreda Smoczyka, dwukrotnie I miejsce 
oraz III miejsce w Memoriałach im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego, III miejsce w turnieju 
o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, III miejsce w Memoriale im. Eugeniusza Nazimka. 

Sportową karierę zakończył wypadek, a po długim okresie rehabilitacji powrócił do sportu, szkoląc 
w Tarnowie młodych adeptów żużla. Otrzymał wiele nagród, m.in. "Zwycięzca za metą", "Człowiek Roku 
Wśród Osób Niepełnosprawnych" oraz w 2001r. medal "Kalos Kagathos". 

W 1992r. w Gorzowie Wlkp. utworzył szkółkę Bogusława Nowaka. Po około 2 latach wokół miasta 
powstało 11 mini torów żużlowych w polach i pod lasami oraz przy głównych drogach. Po roku rozgrywano 
już pierwsze zawody indywidualne i drużynowe. Działalność szkółki mimo, że była nie zrzeszona nabierała 
coraz większego rozmachu zwiększając z roku na rok ilość podopiecznych. W 1996r. powołano Uczniowski 
Klub Sportowy "Speedway„ Wawrów, który następnie zmienił nazwę na Gorzowski Uczniowski Klub 
Sportowy "Speedway" Wawrów i funkcjonuje do dziś. Od tego czasu stowarzyszenie nabrało formalnych 
ram. Rozgrywano zawody Grand Prix, organizowano mecze drużynowe i parowe wciąż w swoim gronie. 
Nawiązano kontakty ze Szwedami i Duńczykami, przyjeżdżali na obowy sportowe: Szwedzi, Duńczycy, 
Norwegowie, Finowie i Niemcy. To spowodowało, że Polska i PZM wzięli udział w pierwszych w historii 
żużla Mistrzostwach Świata w kategorii 80 cm3 w Danii w 2000r. 

Przez klub przewinęło się ok 82 adeptów, z których najbardziej znani to m.in. Bartosz Zmarzlik, 
Krzysztof Cegielski, Paweł Hlib. 

Janusz Woźny w latach dziewięćdziesiątych dołączył do Bogusława Nowaka i dzięki swojemu 
zaangażowaniu jako pierwszy prezes GUKS "Speedway" Wawrów doprowadził do powstania pierwszego 
homologowanego toru mini żużlowego w Polsce. To jego autorski projekt, pozyskany teren i materiały 
pozwoliły na urządzenie i budowę obiektu sportowego w Wawrowie. 

Stadion mini żużlowy w Wawrowie został otwarty 11 listopada 1998r., kolejno po jego modernizacji 
w dn. 30 czerwca 2001r. ponownie dokonano uroczystego otwarcia obiektu. Stadion  użytkowany jest przez 
klub miniżużlowy GUKS Speedway Wawrów. Długość toru żużlowego wynosi 130 m. Obiekt gościł wiele 
zawodów rangi krajowej i międzynarodowej min. finały Pucharu Europy w klasie 80cc i Złotego Trofeum 
Młodzików, zawody Międzynarodowego Grand Prix minispeedwaya, zawody o Drużynowe i Indywidualne 
Mistrzostwo Polski, rundy Pucharu Polski Par Klubowych, turniej "Talenty Europy", zawody z okazji Dnia 
Niepodległości. 
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