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Znamy zwycięzcę nagrody w kategorii Nadzieja Olimpijska!
Tegoroczna nagroda w kategorii „Nadzieja Olimpijska” trafia do rąk utalentowanej Julii
Seredy, Mistrzyni Polski Juniorów w taekwondo olimpijskim należącej do kadry Sportowej
Akademii Veolia. Statuetka została wręczona podczas uroczystej Gali Mistrzów Sportu
Warszawy.

W piątek 22 lutego, w warszawskiej Arenie Ursynów wręczone zostały nagrody i wyróżnienia XIX
edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. Nadzieja Olimpijska to jedna z kategorii
Plebiscytu, której pomysłodawcą i fundatorem jest Veolia Polska.
- Jako wieloletni partner Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, jesteśmy dumni z tego,
że
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w kategorii Nadzieja Olimpijska możemy wyróżnić również młodych sportowców, którzy największe
sportowe imprezy, takie jak Igrzyska Olimpijskie mają jeszcze przed sobą. Mimo to, mają już na
swoim koncie medale Mistrzostw Polski i Europy, a także starty w zawodach rangi światowej.
Nadzieja Olimpijska to forma nagrody za dotychczasowe sukcesy, ale i zapowiedź talentu, który
dostrzegamy w młodych zawodnikach. Cieszymy się, że dzięki Sportowej Akademii Veolia możemy
im towarzyszyć już na tym etapie kariery – mówi Aleksandra Żurada, Dyrektor Komunikacji Veolii
Energii Warszawa. – Nadal śledzimy też sukcesy laureatów poprzednich edycji – Antoniego
Kałużyńskiego czy Kamili Napłoszek.
Niespełna 17-letnia Julia Sereda, zawodniczka AZS AWF Warszawa, sięga po najwyższe trofea na
turniejach krajowych i międzynarodowych. Do jej największych osiągnięć w ostatnim czasie należą
tytuł Mistrzyni Polski Juniorów, brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii Senior oraz miejsce w
czołówce zawodników na arenie międzynarodowej. Między innymi dzięki tym wynikom, w grudniu
2018 Julia została powołana do kadry Sportowej Akademii Veolia.
Aktualnie Julia reprezentuje nasz kraj na zawodach w Słowenii. W jej imieniu nagrodę odebrali
dumni Rodzice Agnieszka i Sebastian Sereda.
Do 10 lutego mieszkańcy stolicy mieli możliwość oddania głosu w Plebiscycie na Najlepszych
Sportowców Warszawy 2018 roku w kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa
Drużyna Klubowa Roku oraz Sportowa Impreza Roku. Natomiast nagrody w kategoriach Najlepszy
Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku i Sportowa
Osobowość Roku zostaną przyznane w wyniku obrad kapituły, której po raz pierwszy w tym roku
przewodniczył Tomasz Majewski. Oprócz niego w skład kapituły wchodzą Dorota Idzi, Robert
Korzeniowski, Erwina Ryś-Ferens, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski i Andrzej
Supron. Zwycięzca w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku otrzyma od prezydenta stolicy tytuł
Sportowej Twarzy Warszawy na rok 2019.
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Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje
wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w

Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy
międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i
poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a także
wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe. www.fundacja.veolia.pl
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w
Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją
działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług,
ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację
swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców
usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
Zatrudnia około 4500 pracowników. 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 75 miastach, w 41 zarządza sieciami
ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska, Veolia Energia
Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry
Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki
zależne.www.veolia.pl

3

