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Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska
w ramach Programu „Sportowa Polska”.
Celem przyznawania tytułu „Pasjonat
Sportowej Polski” jest propagowanie
na forum ogólnopolskim osób, które
budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają
do uprawiania zdrowego stylu życia.
Pasjonat Sportowej Polski to osoba,
która poprzez swoją pracę zawodową
i działalność społeczną przyczynia się do
upowszechniania kultury fizycznej, działa
na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje
inne środowiska, a za sprawą swoich działań jest
wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

Ireneusz Gacki
Menadżer sportu, właściciel Klubu Sportowego „IRAS”, Gmina Czaplinek
Od 15 lat pracuje na rzecz sportu. Jest wieloletnim społecznikiem i sponsorem imprez sportowych oraz klubów sportowych na terenie Gminy Czaplinek i powiatu. Założyciel i właściciel uczniowskiego Klubu Sportowego „IRAS”, w którym piłkę nożną i siatkówkę trenuje ponad 120 osób. Dążeniem Klubu jest pobudzenie
dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, stworzenie warunków dla uzdolnionej młodzieży do
wstępnej kariery sportowej bez względu na miejsce zamieszkania. Za swoje zaangażowanie i działalność
na rzecz sportu w Gminie Czaplinek został wyróżniony przez Burmistrza Czaplinka statuetką „Mecenas
Sportu 2015” oraz otrzymał specjalne wyróżnienie dla sponsora roku w 2014 r. podczas Gminnej Gali Wolontariatu.

Artur Herold
Dzięki inicjatywie Wójta rozbudowano infrastrukturę sportową na terenie gminy Zblewo. Obecnie powstaje
hala widowiskowo-sportowa z widownią na 360 osób. Istnieją 3 kompleksy boisk sportowych „Orlik 2012”,
boisko wielofunkcyjne, centrum rekreacyjno-sportowe, zmodernizowano boisko i bieżnię lekkoatletyczną.
Został też ustalony harmonogram licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, jak festyny rodzinne w 9 sołectwach z konkurencjami sportowymi czy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta. Pan Artur Herold promuje sport w Gminie Zblewo również poprzez bezpłatne otwarcie dla mieszkańców i klubów sportowych
wszystkich istniejących obiektów gminy, w tym sal gimnastycznych i boisk. Wprowadził i rozpropagował
w szerszym zakresie zajęcia sportowo-rekreacyjne – kick boxing, aerobik dla wszystkich, koszykówkę, nordic walking, „Siadaj na rower i ruszaj z nami” oraz kurs tańca. W 2015 r. Gmina Zblewo wygrała II Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Mieszkańców Gmin i Małych Miast o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Skórczu.

Ewelina Jedziniak
Trener, nauczyciel WF, Prezes UKS „KROKUS” przy Szkole Podstawowej nr 1
w Piechowicach
W 1998 r. z inicjatywy Pani Eweliny Jedziniak został założony Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”, który
specjalizuje się w dyscyplinach zimowych: narciarstwo biegowe i biathlon. Zawodnicy Klubu wygrywają
w regionalnych zawodach biatlonowych, a od 6 lat regularnie zdobywają podium na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Jest inicjatorką i współorganizatorką wielu zawodów sportowych, jak „Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim” oraz biegi przełajowe.
W 2012 r. zrealizowała we współpracy z MSiT projekt dofinansowany ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w sportach zimowych. W roku 2013/2014 zrealizowała program
„Sprawny Dolnoślązaczek” uatrakcyjniając zajęcia wychowania fizycznego, oraz w 2014 r. przy współudziale Polskiego Związku Biathlonu program „I Ty możesz zostać biathlonistą” współfinansowany ze
środków MSiT.

Maciej Kaczyński
Burmistrz Gminy Łazy
Od 2006 r. piastuje stanowisko Burmistrza Łaz. Jest inicjatorem i patronem poprawy infrastruktury sportowej gminy. Dzięki staraniom Pana Macieja Kaczyńskiego gmina pozyskała środki na dokończenie kosztownej inwestycji budowy Parku Wodnego „Jura” w Łazach, a także na wielofunkcyjne boiska sportowe, place
zabaw, siłownię zewnętrzną, kompleks boisk „Orlik” i kompleksową modernizację ścieżek rowerowych.
Z inspiracji Burmistrza narodził się pomysł ufundowania szkolnych stypendiów motywacyjnych i gminnych
stypendiów dla sportowców uzyskujących sukcesy na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, co
przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania dzieci i młodzieży uprawianiem sportu i zdrowym spędzaniem wolnego czasu. Jest też inicjatorem gminnej Gali „Najlepszy z najlepszych”, podczas której wyróżniani są najlepsi uczniowie.
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Mariusz Karczewski
Dyrektor Gimnazjum nr 92 z oddziałami sportowymi im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Warszawie, Wiceprezes UKS GIM 92 Ursynów, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Ze sportem związany od 1999 r. W 2005 założyciel UKS GIM 92 Ursynów. Przez cały okres swojej pracy dydaktycznej był trenerem w klasach sportowych. Organizator wielu imprez sportowych – półfinałów Mistrzostw Polski w koszykówce w kategorii Kadet i Junior, turniejów o zasięgu lokalnym, a także krajowym,
zawodów sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprez integracyjnych z udziałem
dzieci niepełnosprawnych. Dzięki inicjatywie Mariusza Karczewskiego w 2012 r. zostało zadaszone pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z zapleczem. W 2013 r. wybudował, pozyskując środki finansowe od firm
prywatnych, sześć boisk do piłki plażowej. W ramach programu Erazmus+ z partnerami z Belgii i Rumunii
zorganizował Międzynarodową Wymianę Młodzieży „Sportowa Edukacja Europejczyków”.

Tomasz Kiszka
Animator sportu, instruktor, nauczyciel WF, Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Ze sportem związany od 1996 r. jako zawodnik Klubu AZS AWF Kraków. Od 2002 r. jest nauczycielem wychowania fizycznego. Jego podopieczni osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblach
powiatu i województwa. Współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Pracował społecznie przy budowie boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz przy
wyposażeniu siłowni. Jest pomysłodawcą Gminnego Turnieju Siatkówki Plażowej oraz Gminnych Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim w Snowboardzie. Pozyskuje środki zewnętrzne na prowadzenie zajęć
sportowych. Dzięki zaangażowaniu Pana Tomasza Kiszki, szkoły z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
biorą udział w programach aktywizujących „Już pływam”, „Mały Mistrz” oraz „Tenis 10”.

Łukasz Komoniewski
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Prezydent Miasta Będzina
Prezydent Łukasz Komoniewski to wybitny polski samorządowiec, wyróżniony za swoją aktywność licznymi tytułami. Od 2010 r. jest Prezydentem Będzina. Duży nacisk kładzie na rozwój infrastruktury sportowej
w mieście, dzięki czemu Będzin ma dziś bogatą bazę sportową – nowoczesny skatepark, pełnowymiarowe
boisko do piłki siatkowej plażowej, na którym rozgrywane są najważniejsze imprezy w Polsce, m.in. półfinały Mistrzostw Polski Kadetów, lodowisko, nowoczesny kompleks sportowy i cztery Strefy Aktywności Rodzinnej, wyposażone w place zabaw, park linowy, siłownie zewnętrzną oraz miasteczko ruchu drogowego.
Strefy zostały nagrodzone tytułem „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013”. Prezydent Łukasz Komoniewski jest inicjatorem wielu imprez sportowych, do których w 2015 r. dołączyły Zawody
Jeździeckie, w których wzięli udział jeźdźcy z całej Polski.

Marek Kubica		
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
Od wielu lat z sukcesami działa na rzecz sportu w Gminie Wilkowice. W latach 1976-2007 pełnił funkcję Prezesa Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice. Jako radny gminy był Przewodniczącym Komisji
Sportu, Turystyki i Promocji. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Beskidzkiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej i członkiem Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN. Jako Dyrektor GOSiR
sukcesywnie dąży do budowy nowych i modernizacji obecnych obiektów sportowych na terenie gminy.
Wspólnie z samorządem doprowadził do budowy dwóch kompleksów boisk o nawierzchni syntetycznej,
wyremontowania stadionu z nawierzchnią trawiastą, utworzenia homologowanych tras do narciarstwa biegowego. Obecnie pracuje nad budową stadionu lekkoatletycznego. Za swoje zaangażowanie na rzecz
sportu w 2012 r. otrzymał tytuł „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice”.

Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski od początku swojej prezydentury traktuje sport jako ważną część lokalnej aktywizacji. Obecnie Kielce mogą poszczycić się znakomitą bazą sportową – jednym z najnowocześniejszych
stadionów piłkarskich w Polsce, wieloma halami sportowymi z pełnowymiarowymi boiskami do sportów
halowych, nowo powstałymi szkolnymi obiektami sportowymi z krytymi pływalniami i boiskami ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki tym inwestycjom młodzież sportowa miasta Kielce posiada doskonałe warunki
do uprawiania sportu. Dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu Prezydenta Wojciecha Lubawskiego Kielce odniosły wiele sukcesów w organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnokrajowym
i międzynarodowym.

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Od 29 lat bierze czynny udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, początkowo jako zawodnik, później pracownik samorządowy. Długoletni zawodnik Klubu Sportowego „Spartakus” Daleszyce, później jego prezes i członek zarządu. Jako radny miasta i gminy Daleszyce był organizatorem Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów, który gromadził corocznie ok. 120 uczestników. Obecnie, jako
Burmistrz, jest inicjatorem imprezy promującej aktywny wypoczynek pod nazwą „Cała Gmina Biega Razem”, która odbywa się w każdą niedzielę, oraz zwiedzania gminy na rowerze. Jest też organizatorem
szkółki piłkarskiej „Korony Kielce” i szkółki kolarskiej. O puchar Burmistrza rozgrywane są turnieje piłki nożnej halowej i turnieje piłki plażowej.

Gabriel Mościcki
Instruktor, trener, animator sportu, nauczyciel WF, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu m.in. przez Burmistrza MiG Góra Kalwaria tytułem „Zasłużony dla Góry Kalwarii”. W latach 1960-1999 nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich szkołach w Górze Kalwarii, propagator lekkiej atletyki oraz znakomity instruktor pływania dla dzieci, wychowawca i pierwszy trener piłkarzy. Organizował i sam sędziował zawody
lekkoatletyczne. W latach 70-tych i 80-tych organizował turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży. Aktywnie
namawiał do sportowego spędzania czasu.
Jego wychowankowie odnosili sukcesy również w takich dyscyplinach jak siatkówka, tenis stołowy i piłka
ręczna. W 1999 r., kiedy uruchomiono krytą pływalnię w Górze Kalwarii, rozpoczął pracę jako instruktor pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej. Niestrudzony pasjonat sportowego trybu życia, swoją pasję przekazuje kolejnym pokoleniom mieszkańców Góry Kalwarii.

Marcin Napierała
Marcin Napierała w pracy na rzecz gminy Dopiewo stawia na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
i sukcesywnie realizuje swoje sportowe plany. Jest inicjatorem i zarazem dyrektorem 5. już edycji „Biegu
o Koronę Księżnej Dąbrówki”, który z roku na rok powiększa liczbę uczestników również spoza gminy. Pomysłodawca rajdu rowerowego na koniec lata. Organizator niezliczonej liczby turniejów m.in. w piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu Pana Marcina Napierały
gmina wzbogaciła się o ścieżki rowerowe, dwa „Orliki 2012”, a w 2013 r. – sprawnie działającą przystań żeglarską. Pomysłodawca prawdopodobnie jedynej w Polsce „Owocowej Plaży” wraz z imprezami towarzyszącymi pod hasłem „Zborowo na Sportowo”. Pomysłodawca cyklicznego biegu, który jest kontynuowany
od 2009 r. w jego poprzednim miejscu pracy – gminie Czerwonak – pod nazwą „Cross Dziewicza Góra”.

Wojciech Nitecki		
Kierownik Sekcji Trójboju Siłowego i Kulturystyki, Gmina Brwinów
Wojciech Nitecki od 2006 r. związany jest z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, w którym pełni funkcję
Kierownika Sekcji Trójboju Siłowego i Kulturystyki. W latach 80. był członkiem zarządu Klubu BKS Naprzód
Brwinów. Odznaczony brązową odznaką PZPN. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez sportowych, np. przeprowadzonych już 15-krotnie Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc, oraz uczestnikiem wielu zawodów siłowych w kraju i za granicą. Zainteresowanie tą nietypową dyscypliną sportu przekazuje młodym mieszkańcom Brwinowa. W sekcji trójboju siłowego i kulturystyki pod okiem Pana Wojciecha Niteckiego trenuje 15 osobowa grupa młodzieży i dorosłych. Jego zaangażowanie jest doceniane
przez władze gminy Brwinów, która wspiera finansowo wyjazdy na zawody w kraju i zagranicą oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Łukasz Nojek
Trener, instruktor, animator sportu, nauczyciel WF, Gmina Sulejów
Wieloletni sportowiec z pasją. Absolwent łódzkiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W trakcie studiów stawiał pierwsze kroki trenerskie z grupami młodzieżowymi, gdzie związał się z gminą Sulejów poprzez klub
„Skalnik”. Na co dzień pracuje jako oddany uczniom, ciągle podnoszący kwalifikacje nauczyciel wychowania fizycznego. Były instruktor w Akademii Piłkarskiej Champions (oddział Piotrków Trybunalski). Poza murami szkoły spełnia się jako aktywny trener, animator sportu, a także jako aktywny zawodnik. Organizator
wielu imprez sportowych i inicjator nowych projektów prosportowych na terenie miasta Sulejów. Brał udział
w stworzeniu i prowadzeniu trzech nowych grup w Klubie Sportowym „Skalnik” i kolejnej grupy żeńskiej
w wieku gimnazjalnym, czym zaskarbił sobie sympatię dzieci, młodzieży i rodziców. Jest również współorganizatorem amatorskiej ligi piłki nożnej, która cieszy się popularnością wśród dorosłych zawodników
amatorskich i zrzeszonych w pobliskich klubach.
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Marek Okroskowicz
Trener, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu
Od 32 lat pracuje na rzecz sportu. Od 50 lat związany jest z boksem. Początkowo jako zawodnik, następnie
– trener i organizator. Od początku swojej przygody z pięściarstwem zawiązany z Bytomiem. Na przestrzeni lat wychował kilka pokoleń bokserów, na czele z mistrzami Europy i świata. Jego wychowankiem jest m.
in. seniorski mistrz Europy Damian Jonak. Obecnie trener młodzieży i seniorów w ramach Stowarzyszenia
„Bytomski Boks” oraz główny organizator wielu wydarzeń sportowych związanych z popularyzacją pięściarstwa, na czele z Międzynarodowym Memoriałem im. Leszka Błażyńskiego. Dzięki jego staraniom
i bardzo dobrej znajomości środowiska bokserskiego w Polsce i za granicą turniej ten w krótkim czasie stał
się jednymi z najbardziej prestiżowych zawodów dla młodych pięściarzy w Polsce. Pan Marek Okroskowicz
jest również aktywnie zaangażowany w działalność Śląskiego Związku Bokserskiego.

Dariusz Ostrowski
Trener, Wójt Gminy Kościelec
Od 16 lat związany z działalnością sportową. Jako Wójt Gminy Kościelec zaangażowany w rozwój bazy
sportowej i promocję sportowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem budowy Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościelcu. Organizator licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych nie
tylko do dzieci i młodzieży (jak letni oraz zimowy turniej piłki nożnej czy tydzień sportu), ale również imprez
sportowo-integracyjnych dla osób starszych (Dzień Seniora). Jest również aktywnym instruktorem sportu
w szachach. Jego podopieczni osiągają liczne sukcesy, jak I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Poznaniu. Za swoje zaangażowanie otrzymał Złotą Odznakę Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Brązową Odznakę Polskiego Związku Szachowego.

Maciej Sitarek
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Burmistrz Gminy Lidzbark
Pan Maciej Sitarek jest Burmistrzem Lidzbarka pierwszą kadencję od 2014 r., ale już zmienił sportowe oblicze
gminy. Postawił na rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej oraz aktywację sekcji sportowych. Dzięki jego inicjatywie powstała sekcja lekkoatletyczna, którą prowadzi były trener kadry narodowej Karol Afeltowicz. Reaktywowano też sekcje kajakarstwa i tenisa stołowego. Burmistrz jest pomysłodawcą nowych imprez sportowych, m.
in. rajdu pieszych wokół jeziora, rajdu rowerowego wzdłuż rzeki Wel i zajęć letniej akademii tenisa ziemnego. W
tym roku w Lidzbarku przy wsparciu władz samorządowych na hali widowiskowo-sportowej odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów Młodszych i Starszych w Kickboxingu. W planach Burmistrz ma budowę lodowiska miejskiego, skateparku, budowę ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznych i kompleksu sportowego.

Bogusław Smoleński
Animator sportu, Gmina Galewice
Od blisko 40 lat zaangażowany w pracę na rzecz sportu. W gminie Galewice postawił na odbudowanie
upadłej rangi przedmiotu, jakim było wychowanie fizyczne, poprzez mobilizowanie dzieci do ćwiczeń, a nauczycieli do bardziej intensywnej i twórczej pracy. Wprowadził wiele dyscyplin sportowych jako element
w f‑u oraz współzawodnictwa międzyszkolnego w gminie. Stworzył kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Praca Pana Bogusława Smoleńskiego owocowała coraz lepszymi wynikami
sportowymi jego podopiecznych, co zachęcało innych uczniów do uprawiania sportu. Był też organizatorem powiatowych eliminacji wszystkich gier drużynowych. Od 2014 r. pracuje jako animator na kompleksie
boisk Orlik, na którym organizuje i prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym imprezy, pikniki, turnieje
i mistrzostwa. Wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe i gminne, został też wyróżniony przez Zarząd Główny w Łodzi Medalem za Zasługi w Sporcie Szkolnym wraz ze Złotą Odznaką SZS 2003 r.

Ireneusz Szpot
Animator sportu, Miasto i Gmina Swarzędz
Od 40 lat aktywnie uprawia sport – zdobywca Korony Ziemi, brał udział w 40 biegach maratońskich na 7
kontynentach. Jako triathlonista uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Świata Ironman 70.3 w 2016 r. Od
ponad 15 lat promuje uprawianie sportu w regionie. Jest organizatorem i współorganizatorem wielkich imprez biegowych, jak: Poznań Maraton (edycje I-III oraz VIII-X), Poznań Półmaraton (edycje I-III), Bieg 10 km
„Szpot Swarzędz” i osiemdziesiąt innych imprez biegowych. Aktywnie pozyskuje środki finansowe na organizację imprez sportowych. Za swoje zaangażowanie w organizację imprez uzyskał Honorowego Filipidesa
w kategorii Mecenas Biegów w 2008 roku.

Zbigniew Tarłowski
Animator sportu, prezes Stowarzyszenia „Warta Rumin”, Gmina Stare Miasto
Od 2004 r. zaangażowany w pracę na rzecz sportu. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Warta Rumin,
które w 2014 r. świętowało swój jubileusz 10-lecia działalności. Stowarzyszenie inicjowało wiele lokalnych
przedsięwzięć i akcji, m.in. budowę boiska do gry w piłkę nożną i do gry w koszykówkę. W swoich działaniach Zbigniew Tarłowski łączy ogromne zamiłowanie do sportu z ogromnym poczuciem odpowiedzialności. Jest jednym z pomysłodawców Gminnego Turnieju Piłki Nożnej w Starym Mieście. Wraz ze swoimi kolegami z klubu sportowego odniósł sukces awansując w 2013 r. z drużyną do wyższej klasy rozgrywek. Pełni również funkcję Członka Gminnej Rady Sportu, nieustannie przyczyniając się do rozwoju infrastruktury
sportowej i popularyzacji piłki nożnej w Gminie Stare Miasto. Został wyróżniony Złotą Odznaką Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Jerzy Tkaczyk
Zastępca Wójta Gminy Puck
Od lat 70. pracuje na rzecz sportu. Za swoje zaangażowanie został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Działacz LZS, Złotą Odznaką LZS, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Honorową Odznaką Pomorskiego ZPN. Nieprzerwanie od 1979 r. jest Przewodniczącym LZS „Kaszubia” Starzyno. Obecnie jest też
Przewodniczącym Rady Gminnej LZS Gminy Puck. Dzięki jego zaangażowaniu nastąpił znaczny rozwój
bazy sportowej. Jest współtwórcą wielu obiektów sportowych w Gminie Puck, w tym inicjatorem 11 wiejskich boisk trawiastych. Brał aktywny udział w budowie dwóch kompleksów boisk Orlik, sal gimnastycznych przy szkołach. Jest też organizatorem imprez sportowych – Turnieju Piłki Nożnej im. Leopolda Dettlaffa (łącznie odbyło się już 42 edycje). Organizuje też corocznie Gminne Rozrywki Halowej Piłki Nożnej oraz
jest współorganizatorem Sportowej Ligi Gminy Puck.

Wójt Gminy Gniewino
Gdy w 1988 r. Zbigniew Walczak rozpoczął pracę w Gniewinie, była to jedna z najbiedniejszych gmin. Wójt
dzięki swojej pasji i zaangażowaniu wdrożył strategię rozwoju gminy poprzez sport, co przekształciło ją
w jedną z najlepszych gmin w kraju (4. miejsce w tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin dziennika
„Rzeczpospolita”). Baza sportowa gminy to: stadion, 4 boiska ze sztuczną nawierzchnią, 8 boisk trawiastych, pierwsza w województwie pływalnia kryta na terenach wiejskich, hala sportowa, bowling. Wójt był
pomysłodawcą wypromowania powstałych obiektów na Euro 2012. Gmina otrzymała status oficjalnego
centrum pobytowego. Wysoką jakość i przygotowanie infrastruktury docenili Hiszpanie – ówcześni mistrzowie świata i Europy w piłce nożnej. Dziś organizowane są tam obozy szkoleniowe Real Madryt, FC Barcelona. Wśród gości jest Narodowa Reprezentacja Anglii w piłce nożnej i ponad 30 innych klubów sportowych
z Polski, Rosji, Niemiec, Szwecji, Kataru.

Tadeusz Wojciechowski
Wójt Gminy Sławno
Od 1994 r. Wójt Gminy Sławno. Wieloletni działacz sportowy, zaangażowany na rzecz rozwoju sportu
w gminie Sławno, w regionie opoczyńskim i w kraju. Na co dzień kieruje się zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzięki aktywności Wójta powstała w gminie Sławno bogata baza sportowo-rekreacyjna, m.in.
cztery kompleksy boisk sportowych, przy każdej szkole wybudowano nowoczesne, w pełni wyposażone
sale gimnastyczne i place zabaw. Tadeusz Wojciechowski jest pomysłodawcą wielu imprez sportowych, festynów i turniejów dla mieszkańców. Był inicjatorem powstania i Prezesem Ludowego Klubu Sportowego
„Sławno” oraz długoletnim Prezesem Klubu Kolarskiego LKS OPTEX SCOTT Opoczno, którego zawodnicy
stanowili trzon kadry narodowej w kolarstwie górskim.
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