
Włodzimierz Gąsiorek

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
AUTO KLUB POLSKI ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA
PZM SREBRNA ODZNAKA AZS
MEDAL 40 LECIA PRL
ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA PFSSK
MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
ZŁOTA ODZNAKA HONORAWA SKM WARSZAWA
 
Po roku 2009 w którym zastał wyróżniony złotym medalem za Długoletnią Służbę dla RP. 
Kontynuuje rozpoczętą w roku 1963 w klubie RKS Syrena działalność społeczną w zakresie 
wychowywania i szkolenia w dziedzinie sportów motorowych. Od 2002 roku w MKW pod 
kierownictwem i bezpośrednim udziałem Włodzimierza Gąsiorka przeszkolono na kartę 
motorowerową około 2000 uczniów szkół Wawra, Miłosnej, Sulejówka, Józefowa i okolicznych 
gmin. Równolegle w tym okresie w cyklach miesięcznych szkolono grupy piętnastoosobowe 
młodzieży w doskonaleniu techniki jazdy pojazdami jednośladowymi. Z przeszkolonych osób 
wyłoniono dziewięcio osobową ekipę, która na motocyklu WFM skonstruowanym w Motor Klub 
Wawer ustanowiła nowy rekord Polski w 24 godzinnej jeździe na torze FSO w kategorii 
wiekowej14/16 lat. Dwa razy do roku organizuje imprezy, Zjazd Pojazdów Zabytkowych, 
Zdobycze Polskiej Motoryzacji Mońki Chęciny 2014. W imprezach startowali młodzi i starsi a ilość
odwiedzających i biorących udział w konkurencjach sprawnościowych, konkursach wiedzy z 
zakresu BRD osób dochodziła do 1500.
Włodzimierz Gąsiorek jest autorem i organizatorem obchodów rocznicy 60 lecia i następnie 65 
lecia WFM i FSO. W ramach obchodów zorganizowano zlot zabytkowych pojazdów polskiej 
produkcji w którym wzięło udział ponad 300 zabytkowych pojazdów które zaprezentowały się 
podczas przejazdu w kolumnie pod eskortą policji ulicami Warszawy. Dwudniowe imprezy 
odbywające się na torze FSO zgromadziły kilkutysięczną grupę sympatyków motoryzacji. Pikniki 
na Plebani organizowane od 2012 roku to jedna z wielu form szkolenia i propagowania idei 
wychowania komunikacyjnego ludzi młodych i nie tyko. Również cykliczne spotkania na Plebani 
Matki Bożej Królowej Polski w Aninie pod nazwą „Motoryzacja Najmłodszych i Tych Nieco 
Starszych” to szkolenia motoryzacyjne młodzieży szkół podstawowych połączone z możliwością 
uzyskania karty rowerowej. Najbliższa taka impreza przewidziana jest z okazji dnia dziecka. A.M.K
jest organizatorem „Turnieju Motoryzacyjnego Młodzieży” w finale bierze udział pięćdziesięciu 
uczniów. Założenia i uwagi do programu szkolenia na kat. AM zostały uwzględnione w 
Ministerstwie Infrastruktury. Włodzimierz Gąsiorek jest twórcą Izby Pamięci w której zgromadził i 
prezentuje ponad 40 egzemplarzy zabytkowych motocykli produkowanych przez polski przemysł 
motoryzacyjny od roku 1945. Prowadzi w niej „Spotkania z Historii Polskiej Motoryzacji” dla 
zorganizowanych 15/20 osobowych grup szkolnych miłośników polskiej Motoryzacji. Od dwóch 
lat pracuje nad konstrukcją polskiego elektrycznego skutera marki „OSA”. Projekt ten wpisuje się 
w politykę elektromobilności polskiej motoryzacji. Motor Klub Wawer nie otrzymuje żadnych 
dotacji.
POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2017 
roku o nadaniu odznaczeń w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportów motorowych
oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy 
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z
2016 r. poz. 1948) odznaczony  SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Laureat prestiżowej nagrody – Złota Kierownica Świętego Krzysztofa w 2017 
roku Przyznanej przez MIVA Polska. Jest ekspertem i komentatorem spraw 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego Radio Warszawa 


