
1Izabela Dylewska - założycielka i właścicielka firmy DIsport. Do 1998r. czynnie uprawiała 

kajakarstwo klasyczne na najwyższym światowym poziomie. Z chwilą gdy kontuzja nie pozwalała 

kontynuowad uprawiania sportu postanowiła przenieśd swoje doświadczenie, pomysły, ambicje 

sportowe na działalnośd związaną ze sportem. 

 

Jako sportowiec osiągnęła wiele: 

Igrzyska Olimpijskie w Seulu 1988 - brązowy medal w K1 500 (zdjęcia) 

Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie 1992 - brązowy medal w K1 500 

Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie 1992 - szóste miejsce w K2 500 (osada z Elżbietą Urbaoczyk) 

Igrzyska Olimpijskie w Atlancie 1996 - siódme miejsce w K2 500 (osada z Elżbietą Urbaoczyk) 

Mistrzostwa Świata Seniorów - trzy srebrne medale w K1, dwa srebrne medale w K2 z Elżbietą 

Urbaoczyk, jeden brązowy medal w K2 z Elżbietą Urbaoczyk 

Mistrzostwa Europy - dwukrotnie złoto w K2 z Elżbietą Urbaoczyk 

Puchar Świata - triumf w latach 1992, 1993 i 1995. 

Mistrzostwa Polski - wielokrotna mistrzyni Polski w latach 1984-1997 w K1, K2, K4 

najlepsza i najbardziej utytułowana polska kajakarka w historii. 

 

Zasłużona Mistrzyni Sportu odznaczona wielokrotnie  srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia 

Sportowe. 

Odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP 

Odznaczona  Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP 

Odznaczona  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu Odrodzenia  Polski przez Prezydenta RP 

Odznaczona za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 

Odznaczona Srebrną Syrenką za zasługi dla Warszawy 

 Za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie rodzinnego miasta otrzymała tytuł 

"Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".  

W 2002 roku została wybrana do Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego , w którym pełniła funkcję 

radnej a także przewodniczyła Komisji Sportu i Turystyki oraz  była Wiceprzewodniczącą Komisji 

Edukacji. Pracowała również w komisji Ochrony Środowiska  i komisji Kultury  

Występowała w barwach MZKS ,, Świt , Nowy Dwór Mazowiecki  i KS ,, Posnania,, Poznao  

Prezes UKS 55 ,,Szpaki ,,  

 

. 



Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, także 

Podyplomowe Studia Marketing i Zarządzania. 

 

"Kieruję się wiedzą i doświadczeniem, swoim i tych z którymi pracuję lub 

współpracuję. 

Z pewnością 20 lat uprawiania sportu wyczynowego, osiągane sukcesy i porażki 

przygotowały mnie na różne wyzwania w życiu. Zapraszam do korzystania z usług 

mojej firmy 'DIsport'" 

 

 

 

2. O firmie 

 

Pomysłodawczynią i założycielką powstałej w 1998r. firmy jest Izabela Dylewska. Jedna z najlepszych i 

najwybitniejszych kajakarek na świecie i w Polsce. Celem działalności jest wykorzystanie wieloletnich 

doświadczeo na niwie sportowej. 

 

DIsport w swojej ofercie obejmuje: 

-Produkcję odzieży sportowej (bielizna sportowa, termiczna odzież, dresy, kurtki na potrzeby 

sportowców wyczynowych i turystów) 

- Produkcję pokrowców na sprzęt i osprzęt sportowy (kajaki, łodzie wioślarskie, narty, łodzie 

motorowodne, deski windsurfingowe, worki na piłki, torby sportowe) 

-Produkcję sprzętu sportowego (kajaki wyczynowe, turystyczne, wiosła) opartą na laminatach, 

włóknach węglowych 

 

Usługi szkoleniowe i organizacyjne w zakresie sportu wyczynowego i turystyki kajakowej 

Reklama, Promocja - wszelkie potrzebne gadżety 

Produkcja specjalistycznej odzieży sportowej opiera się na najlepszej jakości dzianinach . 

Specjalizujemy się w produkcji  odzież dla konkretnych dyscyplin sportowych jak  kajakarstwo, 

wioślarstwo, w odzieży rowerowej, lekka atletyka, narciarstwo klasyczne ale także dla  amatorów 

kajakarstwa , biegania, pływania  czy  turystyki sportowej w ogóle.  

W cišgu ostatnich kilku lat znacznie ulepszyliśmy zakres funkcjonalności odzieży firmy DIsport. Nasza 

odzież wykonywana jest w zakładzie w Poznaniu. Mamy ustabilizowane możliwości produkcyjne i 

znacząco zwiększamy naszą obecnośd w Polsce i na Świecie. Zdajemy sobie sprawę z wymogów w 

każdym klubie, dlatego wychodzimy klubom naprzeciw i jesteśmy bardzo elastyczni w wyborze 

wzorów i kolorów. Dodatkowo wykonujemy wszelkiego typu nadruki , hafty itp. 

 



Realizujemy własne pomysły , wykorzystujemy wieloletnie doświadczenia i wiedzę . 

Nowe produkty  systematycznie są testowane i  trafiad będą do sportowców i turystów . 

'DIsport' jest firmą jedną z nielicznych na świecie szyjącą pokrowce na duży sprzęt sportowy. 

Pokrowce na kajaki i łodzie wioślarskie to długości od 5,5m do 16m! Szukamy nowych rozwiązao 

dotyczących transportu drogiego, wysokiej klasy sprzęt sportowy. Szukamy optymalnych wzorów i 

najlepszych materiałów by proponowane przez 'DIsport' artykuły zadawalały najwybredniejszych. 

Współpraca w tym zakresie z firmami mającymi już wieloletnie doświadczenie z pewnością  

Przyczynia  się do szybszego rozwoju 'DIsport'. 

Działalnośd w zakresie sportu i turystyki pragniemy w kolejnych latach rozszerzad, przygotowując 

ciekawe oferty dla szkół, zakładów pracy i indywidualnych osób zainteresowanych aktywnym 

spędzaniem czasu wolnego nad wodą. 

Wiele artykułów produkowanych przez 'DIsport' wykorzystywanych jest jako nośniki reklamy i 

promocji. Z uwagi na to poszerzyliśmy w 2000r. swoją ofertę i proponujemy bardzo szeroką gamę 

usług reklamowych. 

DISPORT z sukcesami i zadowoleniem może  realizowad najśmielsze pomysły zamawiających. 

Pragniemy wzbogacad systematycznie nasze strony internetowe o kolejne informacje o firmie. 

 

 

Zapraszamy do współpracy. 

 

 

 3.Wynajem kajaków 

Proponujemy paostwu zorganizowanie własnego spływu na wybranej przez Paostwa rzece. 

Wypożyczamy kajaki 2-osobowe poliestrowe i polietylenowe, wiosła Dr Kajak, kamizelki 

asekuracyjne, fartuchy kajakowe, dowozimy sprzęt na wybrane miejsce. Posiadamy również kajaki 

jednoosobowe. 

 

Ceny wypożyczenia kajaków  

Kajak dwuosobowy (wiosla, kamizelki):  

do 3 dni - 30,00pln  

powyżej 3 dni lub 10 kajaków - cena do negocjacji  

Kajak jednoosobowy (wioslo, kamizelka):  

do 3 dni - 20,00pln  

powyżej 3 dni - cena do negocjacji  

 

Od poniedziałku do piątku kajak dwuosobowy w cenie 25,00pln!  



 

Transport kajaków (liczony w dwie strony):  

do 100km - 2,00pln/km  

powyżej 100km - 1,50pln/km  

 

Fartuch ortalionowy - 3,00pln/doba  

 

Służymy pomocą przy planowaniu spływów, wypożyczamy przewodniki, pomagamy przy organizacji 

noclegów.  

 

Napisz lub zadzwoo do nas odpowiemy na każde pytanie.  

 

Kontakt: disport@disport.com.pl tel/fax. 061-872-85-10 lub 609-661-679 

 

4.ODZIEŻ 

-  Odzież termiczna  - Bielizna oddychająca 

                                    - superrubax 

                                    - Bielizna Vavrys 

                                    - Bielizna bezszwowa Hanna 

                                    - mikropolar 

-odzież z lycry     - slipy 

                              - komplety lekkoatletyczne 

                              -bokserki 

-leginsy 

                              -body wioślarskie 

                              -koszulki 

  

- Odzież rowerowa   - bokserki 

                                    - spodnie 

                                    - koszulki 

                                    - bluzy  

                                    - kurtki 



- kurtki zewnętrzne      - odzież z polaru 

                                         - odzież pro deszczowa 

                                         - dzież narciarska 

- zestaw kajakowy 

- Odzież klubowa /zespołowa   Oferta dla klubów 

Od prawie 12 lat produkujemy odzież sportową dla klubów w Polsce i za granicą.  

Nasza odzież jest stosowana z powodzeniem między innymi przez: kajakarzy, wioślarzy, lekkoatletów, 

narciarzy. W cišgu ostatnich kilku lat znacznie ulepszyliśmy zakres funkcjonalności odzieży firmy 

DIsport. Nasza odzież wykonywana jest w zakładzie w Poznaniu. Mamy ustabilizowane możliwości 

produkcyjne i znacząco zwiększamy naszą obecnośd w Polsce i na Świecie. Zdajemy sobie sprawę z 

wymogów w każdym klubie, dlatego wychodzimy klubom naprzeciw i jesteśmy bardzo elastyczni w 

wyborze wzorów i kolorów.  

Zakres rozmiarów: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL  

Stosowane materiały: lycra, superroubaix, coolmax, micro polar, ortalion.  

Nadruk: różne metody (sito, flock, haft) 

-odzież reklamowa 

5.odzież w sklepie 

                        - slipy 

                       - bokserki 

                      - leginsy 

                        - body 

                       - koszulki  

                         - bluzy 

                      -  kurtki 

                       - spodnie 

 

6.Kajaki    -wyczynowe -  -KI/CI 

                                                  -K2/C2 

                                                  -K4/C4 

                     -turystyczne     –polietylenowe           –jednoosobowe 

                                                                                         -dwuosobowe 

                                                                                         -kanu   



                                                                                          - rowery wodne  

                                                    - Poliestrowe             –jednoosobowe 

                                                                                          -dwuosobowe 

                                                                                             -kanu    

                                                                                           - rowery wodne 

 

7.Wiosła   -turystyczne  

                            - wyczynowe 

8.Akcesoria 

               -kajakowe 

                                            *Pokrowce  

                                            *kajak polo 

                                            *podnóżki 

                                               *siedzenia 

                                               *uchwyty 

                                               *okapniki /siatki 

                                                *fartuchy 

                                                *rękawice kajakowe 

                                                 *kapoki  

                                                *numery startowe 

                                                * bagażniki/stelarze 

                                                 *wózki 

                                                 *kaski 

                                                 *opakowania  wodoszczelne 

                                                 *obuwie  

                                                 *prasa/przewodniki 

                         -wioślarskie 

                                                *wózki 



                                                                       *obuwie 

                                                                       *rękawice kajakowe 

                                                                      *Pokrow 

                                     -żeglarskie 

                                                *obuwie 

                                                                        *worki  

 

 

9.Gadzety     

                   - biżuteria sportowa 

                           - wyroby z drewna i metalu 

                          - puchary 

                           - medale 

                           - gadżety reklamowe 

Nie w sklepie ,tylko na zamówienie ,  

 

10.Dostępnośd     –I_I  liczba 

                                                                –I_I   na zamówienie  

 

                                                                 –I_I   tylko w promocji 

 

                                                                –I_I    ograniczona 

 

                                                                –I_I   na stanie 

 

 



11.Opis do RE -    portal na który warto codziennie zaglądad - 

wiadomości , artykuły , grupy społecznościowe , przyjaciele , konta poczty  email  etc  

W szczególności zapraszamy na WWW.kajakiem.re.pl i WWW.kajaki.re.pl  

 

12.linki 

WWW.re.pl 

http://www.canoeicf.com/ 

WWW.uks55.pl 

http://www.worldrowing.com/ 

komisja turystyki kajakowej pzk 

Stan wody 

 

 

13.gry online 

http://www.gry.pl/gra/River-Rapids.html 

http://www.gry.pl/gra/Ski-Slalom.html 

 

14.opisy produktów/zdjęcia –w trakcie realizacji! 
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