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Wyróżnienie „Lider Sportowej Polski” przyznawane
jest przez Klub Sportowa Polska w ramach Programu
„Sportowa Polska”. Tytuł “Lider Sportowej Polski”
otrzymują prezydenci miast, burmistrzowie
wiee
i wójtowie, którzy konsekwentnie angażująą
się w budowę Sportowej Polski, uzyskując
wielokrotnie tytuł „Sportowa Gmina”. Celem przyznawania tytułu „Lider Sportowej Polski” jest propagowanie na forum
ogólnopolskim włodarzy, którzy aktywnie
budują sportowe oblicze swoich miast
i gmin. To szczególne wyróżnienie za inwestycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury
ry
sportowo-rekreacyjnej, działania na rzecz upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, wspieranie
lokalnych inicjatyw sportowych oraz osobiste zaangażowanie
z uwzględnieniem w szczególności kadencji samorządowej
2015–2018.
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Na rzecz Mieszkańców Gminy Lesznowola pracuje od 1992 r., a od 1998 piastuje urząd
Wójta Gminy. To właśnie jej inicjatywy i decyzje zaowocowały bardzo dynamicznym rozwojem Gminy Lesznowola. Na przestrzeni lat Lesznowola zmieniła swój charakter z typowo rolniczego na mieszkaniowo-usługowy. Od samego początku sprawowania swojej
funkcji czynnie wspiera wszelkie inicjatywy sportowe. Chętnie obejmuje patronatem
i jest organizatorem licznych imprez sportowych o zasięgu gminnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Co roku przyznaje stypendia najzdolniejszym sportowcom.
Dzięki jej aktywności systematycznie rozbudowywana i modernizowana jest baza sportowa. Obecnie w gminie znajdują się: 4 hale sportowe, 2 stadiony lekkoatletyczne,
15 boisk, 27 placów zabaw, 15 siłowni zewnętrznych, 2 street workauty, 2 skateparki. Zawsze zaangażowana we współpracę z lokalnymi sportowcami i klubami sportowymi. Nowoczesne obiekty sportowe, liczba organizowanych imprez, sukcesy zawodników oraz
wysokie nakłady na sport pozwalają na stwierdzenie, że Lesznowola jest sportową gminą.
Nagrody i wyróżnienia są znakomitym potwierdzeniem działalności i aktywności Pani
Wójt. Zawsze uśmiechnięta profesjonalistka, która i w pracy oraz w życiu kieruje się zasadą „najważniejsi są ludzie”.

Od 2002 r. wójt Gminy Komorniki. Od początku czynnie wspiera wszelkie inicjatywy sportowe. To dzięki jego aktywności w każdej miejscowości na terenie gminy powstały obiekty
sportowe i rekreacyjne. Do największych z nich należą – hala sportowa, boiska szkolne,
2 boiska wielofunkcyjne ORLIK 2012, kompleksy boisk tartanowych, 2 stadiony sportowe,
place zabaw, siłownie zewnętrzne, korty tenisowe, skatepark oraz trasy Nordic Walking.
W przygotowaniu są również tor dla rolkarzy i rowerzystów oraz pumptrack. Dzięki zaangażowaniu wójta stadion w Plewiskach dwukrotnie był areną rozgrywek Mistrzostw Europy
U18 w rugby, a nowoczesna hala sportowo-widowiskowa gościła najlepszych zapaśników
podczas organizowanych Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym. Chętnie obejmuje patronatem i jest organizatorem licznych imprez sportowych: Spartakiady Seniorów,
Memoriału im. Stanisława Koberskiego w tenisie stołowym, turniejów piłkarskich, biegów
przełajowych, rajdów nordic walking. Za inwestowanie w nowoczesną bazę sportową oraz
skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy otrzymał
w 2014 r. tytuł „Lider Sportowej Polski” przyznany przez Klub Sportowa Polska.
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BURMISTRZ GMINY ŚMIGIEL
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MAŁGORZATA ADAMCZAK

Burmistrz Śmigla, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwentka poznańskiej
Akademii Wychowania Fizycznego. Od 2005 r. pracowała jako nauczyciel w Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, w Zespole Szkół nr 3 i w szkole specjalnej w Kościanie. W latach 2006– 2007 była radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, od 2007
do 2011 r. Senatorem RP, a w latach 2011–2014 Posłem na Sejm RP. 30 listopada 2014 r.
została wybrana w wyborach samorządowych na Burmistrza Śmigla. Jest byłą reprezentantką kadry Polski w szachach. Posiada Złotą Honorową Odznakę PZSzach oraz brązową odznakę za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Do 2014 r. była także prezesem Klubu Szachowego „Wieża” Śmigiel. W pracy na rzecz samorządu wspiera aktywny tryb życia: była inicjatorką wprowadzenia pilotażowo klasy sportowej w SP w Śmiglu, wprowadziła lekcje szachów dla pierwszoklasistów, a także wprowadziła do gminnego kalendarza nowe wydarzenia biegowe: Powstańcze Biegi Przełajowe i Nocny Bieg
Świętojański. Na terenie gminy powstały siłownie zewnętrzne, zmodernizowano także stadion miejski: wymieniono murawę na boisku treningowym, na głównym boisku zainstalowano nawodnienie oraz oświetlenie. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa trybun na
stadionie w Śmiglu oraz na boisku w Czaczu.
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BARBARA GALICZ
BURMISTRZ MIASTA
I GMINY TARCZYN

TADEUSZ GOC
BURMISTRZ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE

Sport to inwestycja. Inwestycja w zdrowie, w przyszłość kolejnych pokoleń, w kondycję seniorów i dobry, aktywny wypoczynek. Inwestycja trudna, bo przecież ciągle mamy ważniejsze wydatki. Jednak ostatnie lata pokazują, że małymi krokami, ale systematycznie
i z rozmysłem możemy tworzyć oraz rozwijać infrastrukturę sportową równolegle na terenie całej gminy. Mamy dużą halę sportową w trakcie budowy, inwestujemy w place zabaw
i siłownie plenerowe, modernizujemy boiska sportowe, wspieramy działalność klubów
sportowych. Dzięki aktywności klubów,dzieci z naszych szkół i starsi sportowcy mieli zorganizowane: treningi piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, siatkówki, judo, kick
boxingu i lekkiej atletyki oraz udziały w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych.
Uczniowie klas 1–3 wszystkich szkół korzystają z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Umiem pływać”. Jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu gminy to Półmaraton
Wiązowski - tradycja, która ciągle się rozwija. Ten bieg ma już 38 lat. Przez ostatnie cztery
lata stał się imprezą na światowym poziomie. Doskonale spełnia się w promowaniu
sportu, a przede wszystkim biegania, także wśród młodzieży i dzieci. Wójt Gminy Wiązowna obejmuje patronatem liczne wydarzenia sportowe, gdyż jak sam mówi sport jest
dla niego ważny i w szkole, i w życiu gminy.

Kilkanaście lat pracy Barbary Galicz na stanowisku Burmistrza Tarczyna spowodowało
znaczące poszerzenie i wzbogacenie oferty sportowej w tej gminie. – Posiadamy świetne
warunki sportowo-rekreacyjne. W Tarczynie corocznie w grudniu odbywa się międzynarodowa gala kickboxingu, w czasie której rywalizują najlepsi zawodnicy z całego świata.
Dużą imprezą sportową w gminie jest również Półmaraton Tarczyński (www.polmaraton-tarczyn.pl), wielkie wrześniowe wydarzenie goszczące ok. 1000 uczestników – podkreśla burmistrz Barbara Galicz. Gmina Tarczyn posiada m.in. dwa zespoły boisk Orlik, boiska trawiaste, wielofunkcyjne hale sportowe, tereny rekreacyjne (w miejscowościach:
Pawłowice, Werdun, Drozdy, Grzędy oraz Księżowola). Ponadto w Tarczynie gmina wybudowała skatepark wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, wykonano nasadzenia zieleni,
ustawiono wiatę dla rowerzystów. Ułożone zostały też spacerowe podesty o konstrukcji
drewnianej. Obecnie trwa kolejny etap budowy ultranowoczesnego kompleksu rekreacyjnego: gmina buduje park z zielenią aranżowaną, alejki i specjalne miejsce pod mały amfiteatr.

Funkcję Burmistrza Strzelec Opolskich pełni od 2006 r. Wcześniej Radny Rady Miejskiej
dwóch kadencji. W latach 1994–1998 członek Zarządu Gminy. Przez kolejne cztery lata
wiceburmistrz Strzelec Opolskich, a od 2003 r. prezes Strzeleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zawsze przychylnie patrzył na wszelkie inicjatywy związane ze sportem, aktywnością czy rekreacją, sam realizując szereg ciekawych inicjatyw. Ostatnia z nich to porozumienie pomiędzy samorządem, a kędzierzyńską ZAKSA S.A. i Uczniowskim Klubem
Sportowym (stowarzyszenie). W wyniku porozumienia stowarzyszenie i ZAKSA dzięki
wsparciu gminy wspólnie prowadzą drużynę występującą w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn. Inicjatywy Burmistrza cieszą się dużym uznaniem jak m.in. rewitalizacja
dwóch parków z miejscami do rekreacji i podwyższenie popularnej strzeleckiej górki
„Kaśka” wraz z jej oświetleniem, a przede wszystkim naśnieżaniem. Za swoją aktywność
został uhonorowany odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej “Burmistrz Przyjacielem
Sportowców”.
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PREZYDENT MIASTA PUŁAWY

MGR INŻ. ROMAN JABŁOŃSKI
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WÓJT GMINY ŚWIDNICA
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Od 16 lat zarządza gminą Grębocice. Duży nacisk kładzie na rozwój edukacji oświatowej
i sportowej. Niemalże w każdej miejscowości gminy znajduje się boisko sportowe, korty
tenisowe, boiska do siatkówki, koszykówki, profesjonalna hala sportowa oraz nowoczesne siłownie zewnętrzne w kilku miejscowościach. O rozwój sportu w gminie osobiście
dba wójt, który jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych. Od 16 lat organizowany jest Rodzinny Rajd Rowerowy. W 2015 r. padła rekordowa liczba uczestników
rajdu, na rowery wsiadło ponad 1000 mieszkańców. Dla miłośników rowerów od 10 lat organizowane są również zawody sportowe, które 3 lata temu przerodziły się w dwudniową
imprezę pod nazwą Kolarski Weekend w Gminie Grębocice tj. Szosowy Klasyk Grodowiec i Bike Maraton Obiszów. Mieszkańcy uczestniczą też w imprezach biegowych. Jest
to organizowany od 5 lat Bieg o Puchar Wójta i od 2 lat Cross Baby Jagi. Wójt ma również
ofertę dla amatorów halowej piłki nożnej i piłki siatkowej, od 16 lat, w okresie jesienno–zimowym, wójt organizuje zawody, cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Gmina posiada także IV-ligowy zespół piłki nożnej, przy drużynie Sparta Grębocice
działają kluby młodzieżowe szkolące nawet przedszkolaków! Gmina zapewnia im wsparcie finansowe i służy pomocą merytoryczną.

Funkcję Wójta pełni od 1994 r. Dzisiejsza Świdnica to gmina nowoczesna, skanalizowana
i zwodociągowana. Powstały nowoczesne obiekty szkolne oraz sportowe. Na większość
gminnych inwestycji wójt pozyskał dofinansowanie zewnętrzne, ze środków krajowych
oraz UE. W dziedzinie sportu jest sympatykiem, sponsorem i przyjacielem klubu
szermierczego SKS „Flesz” Świdnica, który obchodzi w tym roku jubileusz 24-lecia
swojej działalności. Wybudował kompleks boisk piłkarskich, gminne place zabaw, boiska
wielofunkcyjne oraz okazały Zalew Świdnicki służący rekreacji wodnej. W trakcie realizacji
jest sieć ścieżek rowerowych i siłowni plenerowych. Ponadto wójt był inicjatorem powołania
w 2017 r. Gminnego OSiR w Świdnicy, porządkując tym samym sprawy realizacji zadań z
zakresu sportu, rekreacji i turystyki. Wójt Jaskulski obejmuje swoim patronatem wszelkie
imprezy sportowe i rekreacyjne. Udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w formie
dotacji i pomaga stowarzyszeniom w zrównoważonym rozwoju i działalności. Wójt, będąc
gospodarzem gminy, dba o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do szeroko
rozumianego sportu, rekreacji i turystyki.
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JANUSZ GROBEL

Janusz Grobel obejmuje stanowisko prezydenta miasta Puławy nieprzerwanie od 9 grudnia 1994 roku. Od tego czasu znaczącą wagę przywiązuje się w mieście do szeroko rozumianego sportu – w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz wspierania działalności sportowej. Przychylność do realizacji inwestycji, dawanie zielonego światła dla przeróżnych akcji sportowo-rekreacyjnych, przyznawanie nagród, stypendiów dla
zawodników reprezentujących puławskie kluby i ciągłość takiego podejścia zaowocowała
dzisiejszym kształtem sportowego miasta. Dzięki staraniom prezydenta puławskie obiekty
sportowe oraz przyszkolne kompleksy boisk, pływalnie i sale gimnastyczne są na najwyższym poziomie, na osiedlach powstają rekreacyjne skwery i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Najważniejszą i wchodzącą w fazę realizacji inicjatywą prezydenta jest budowa nowej hali widowiskowo-sportowej w Puławach. Koszt tego zadania
przekracza 80 mln zł. Jest to największe przedsięwzięcie w historii Puław, którego realizacja potrwa 22 miesiące (18 czerwca br. przekazano wykonawcy plac budowy).
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ŁUKASZ KOMONIEWSKI
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

BOŻENA KORDEK
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WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA
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DAWID KOSTEMPSKI
PREZYDENT ŚWIĘTOCHŁOWIC

Wieloletnia praca prezydenta przyczyniła się do powstania w Będzinie bogatej oferty
sportowej. Miasto może pochwalić się nowoczesnym skateparkiem, lodowiskiem z wypożyczalnią sprzętu, pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki plażowej, na którym rozgrywane są m.in. półfinały Mistrzostw Polski Kadetów. Ogromnym atutem miasta jest sześć
Stref Aktywności Rodzinnej z placami zabaw, siłownią zewnętrzną, parkiem linowym. Jest
też pumptrack i wodny plac zabaw. Miasto stawia na wypoczynek i turystykę, co znalazło
odzwierciedlenie w nowo powstałej plaży miejskiej. Prezydent dba, aby każdy chętny, niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy upodobań mógł korzystać z propozycji oferowanych przez miasto. Sukcesywnie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, wkrótce
ruszy budowa hali widowiskowo-sportowej. W Będzinie organizowane są liczne imprezy
sportowe. W I edycji Biegu Niepodległości wzięło udział ponad 700 biegaczy, corocznie
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Młode Piłkarskie Talenty” bierze udział ok.
200 zawodników z różnych krajów Europy.

Od samego początku sprawowania swojej funkcji podejmowała liczne działania na rzecz
rozwoju lokalnych sportowców. Jako pierwszy Wójt przyznała stypendia najzdolniejszym
sportowcom z gminy Małkinia Górna. Systematycznie modernizowane i budowane są
nowe obiekty sportowe – sale gimnastyczne, place zabaw, jak również siłownie zewnętrzne. W niedalekiej przyszłości planowana jest budowa kolejnej ścieżki rowerowej,
która uatrakcyjni i ułatwi rowerzystom poruszanie się po gminie. W roku szkolnym
2017/2018 z inicjatywy Wójta oraz przy wsparciu nauczycieli i rodziców została utworzona
klasa sportowa w SP nr 2 im. Fryderyka Chopina. Wśród innych działań można wymienić
szeroko zakrojoną promocję szkolnych drużyn sportowych, m.in. poprzez zakup strojów
sportowych, w których uczniowie reprezentują nie tylko szkołę, ale przede wszystkim
gminę na różnego rodzaju zawodach. Wójt Gminy Małkinia Górna to osoba z ogromną
charyzmą, pracowita, zawsze podejmująca nawet najtrudniejsze wyzwania, która tam,
gdzie inni widzą bariery, dostrzega szansę działania. Dlatego jej współpraca z lokalnymi
sportowcami, przedstawicielami klubów sportowych czy też nauczycielami wychowania
fizycznego, tak dobrze się układa.

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Przez dwie kadencje w latach 2002–2010
był radnym Rady Miasta Katowice. Od ośmiu lat natomiast jest prezydentem Świętochłowic i od początku stawia na sport oraz rekreację. W mieście powstał pierwszy w Polsce
miejski basen ekologiczny z zapleczem sportowym, gdzie znajdują się siłownia, sala fitness i korty do squasha. Zbudowano tor do dirt jumpingu i skatepark dla miłośników mocnych wrażeń. Wyremontowana została przystań kajakowa. W Świętochłowicach w ostatnich latach powstało kilka boisk wielofunkcyjnych, gdzie można grać w piłkę nożną
czy koszykówkę. Wybudowano także boisko do siatkówki plażowej. Modernizację przeszedł też tor speedrowerowy. Mieszkańcy mogą również korzystać z urządzeń do street
workout’u i siłowni pod chmurką, które znajdują się w każdej dzielnicy. Trwają prace związane z modernizacją stadionu im. Pawła Waloszka, gdzie będą rozgrywane mecze piłkarskie oraz organizowane zawody żużlowe
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BURMISTRZ NOWEGO DWORU
MAZOWIECKIEGO

JERZY LECHNEROWSKI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KÓRNIK

JACEK LIPIŃSKI
BURMISTRZ ALEKSANDROWA
ŁÓDZKIEGO
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Jerzy Lechnerowski pełni funkcję burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nieprzerwanie od
2002 r. Burmistrzem Kórnika był również w latach 1990–98, czyli jest to jego VI kadencja.
Od początku swojej pracy pan burmistrz aktywnie buduje sportowe oblicze gminy
i wspiera rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej w gminie Kórnik. Dzięki jego
zaangażowaniu w 2010 r. zostało wybudowane Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA”. W 2011 roku Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” wyróżnione zostało
tytułem „SPORTOWY OBIEKT ROKU” przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ramach Programu „budujemy Sportową Polskę”, a samorząd Kórnika otrzymał wyróżnienie
„INWESTOR NA MEDAL”. Dzięki wsparciu burmistrza na terenie KCRiS Błonie utworzone
zostało kąpielisko z pływającymi pomostami, a jeszcze w tym roku wybudowany zostanie
stadion lekkoatletyczny. Burmistrz bardzo wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży poprzez coraz większe dotacje na działalność klubów sportowych oraz stypendia sportowe
dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe. Dzięki akceptacji burmistrza na
finansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe dzieci i młodzież z gminy Kórnik
może rywalizować z rówieśnikami z innych gmin i powiatów. Efektem tego jest zdobycie
I miejsca w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2017/2018 na najbardziej usportowioną
gminę w powiecie poznańskim..

Od 2002 r. burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, najbardziej usportowionej gminy w Polsce. W Aleksandrowie Łódzkim działa dziesięć uczniowskich klubów sportowych i innych
tego typu organizacji. Nakłady inwestycyjne w ostatnich trzech latach na sport wyniosły
ponad 2,1 mln zł, a na utrzymanie bazy sportowej blisko 9 mln zł. W czasie obecnej kadencji powstawały kolejne obiekty sportowe: pięć siłowni zewnętrznych, siłownia crossfitowa, boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej, boisko sportowe z oświetleniem hybrydowym wraz z trybuną. Aleksandrowscy sportowcy zdobywają najwyższe laury na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim czy wojewódzkim. Burmistrz za swoje zaangażowanie zdobył m.in. tytuły: „Inwestor na medal” w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu,
„Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego” podczas XXI Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju – tytuł „Najlepszego Burmistrza w Polsce”, „Samorządowy Lider Edukacji”, „Samorządowy Menedżer Regionu” w rankingu Filary Polskiej Gospodarki, z rąk minister sportu i turystyki Joanny Muchy odebrał złotą odznakę „Za Zasługi dla Sportu”.
Gmina jest kilkakrotnym laureatem ogólnopolskiego rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii najlepsza gmina miejska, a od wielu lat jest w ścisłej czołówce tego rankingu.

liderzyliderzy

JACEK KOWALSKI

Od 2000 roku pełni funkcję burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Od dziecka jest
wielkim entuzjastą sportu i aktywnego trybu życia. Za jego kadencji nastąpił gigantyczny
rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta – szkoły zyskały nowoczesne sale gimnastyczne i boiska, został wybudowany basen, lodowisko, ultranowoczesna
hala sportowa bazująca na odnawialnych źródłach energii. Rozbudowano zaplecze Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stadionu miejskiego. Osiedla wzbogaciły
się o siłownie plenerowe i instalacje do street workout’u, a obecnie trwa rozwój sieci dróg
rowerowych. Burmistrz wierzy, że w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego wszystkie sportowe inwestycje powstają z myślą o młodych pokoleniach nowodworzan. W mieście funkcjonuje również program stypendialny, który pomaga uzdolnionym sportowcom sięgać
po ich marzenia. Prywatnie Burmistrz jest pasjonatem piłki nożnej i kolarstwa.
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KAMIL ŁADZIAK
WÓJT GMINY BEŁCHATÓW

JACEK MAJCHROWSKI

liderzyliderzy

PREZYDENT KRAKOWA
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SABINA NOWOSIELSKA
PREZYDENT KĘDZIERZYNA-KOŹLA

Kamil Ładziak jest wójtem gminy Bełchatów od 2010 r. Bardzo dużą wagę przykłada do
rozwoju sportu wśród mieszkańców. Z jego inicjatywy gmina Bełchatów wspólnie z mistrzem Polski w siatkówce mężczyzn utworzyła Akademię PGE Skry Bełchatów. Gmina,
razem z klubem, organizuje turnieje siatkarskie, a najzdolniejsi młodzi adepci tej dyscypliny mają możliwość trafić do grup młodzieżowych Skry. Wzrost popularności siatkówki
w gminie Bełchatów oddziałuje również na dorosłych mieszkańców. Drużyna Myszaków
zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach LZS województwa łódzkiego, ustępując jedynie
drużynom, które grają na co dzień w rozgrywkach ligowych. Kamil Ładziak doprowadził
również do znacznego powiększenia bazy sportowej w gminie. Powstały dwa boiska: piłkarskie oraz wielofunkcyjne otoczone bieżnią lekkoatletyczną a także siłownia zewnętrzna – o taki kompleks sportowy wzbogaciły się Domiechowice i była to inicjatywa
obecnego wójta gminy Bełchatów. Również w miejscowości Janów powstał kompleks
sportowy z dwoma boiskami i siłownią zewnętrzną. Gmina Bełchatów bardzo wiele środków z budżetu przeznacza również na zawody sportowe organizując np. jako jedyna
w powiecie letnie oraz zimowe igrzyska dla swoich mieszkańców.

Dla Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz popularyzowanie sportu i kultury fizycznej wśród
mieszkańców miasta to jedna z najważniejszych dziedzin działalności. Jego starania zostały wielokrotnie docenione m.in. tytułami Budowniczego Polskiego Sportu w latach
2009, 2011 i 2014. Ponadto w 2014 roku Kraków został laureatem Nagrody Biznesu Sportowego (statuetka DEMES) a w latach 2010, 2012, 2014 i 2017 Gmina Miejska Kraków
była Sportową Gminą w konkursie Klubu Sportowa Polska.
W ostatnim okresie (2015–2018) Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Miejska Kraków realizują autorski program rewitalizacji przyszkolnych i osiedlowych boisk sportowych,
dzięki któremu Kraków wzbogacił się o dziesiątki nowych i zmodernizowanych obiektów.
Ostatnie lata to także duże inwestycje w obiekty sportowe, jak: hala sportowa MDK „Dom
Harcerza”, kryty basen z ruchomym dnem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, hala sportowa VII LO, hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa oraz Hala 100-lecia Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadzono także gruntowną modernizację obiektów sportowych na
Suchych Stawach w Nowej Hucie, KS Korona i WKS Wawel. Na inwestycje sportowo-rekreacyjne w GMK w latach 2015-2018 przeznaczono ponad 240 mln zł.

W latach 1991–2014 związana była z Grupą Azoty ZAK SA, zaczynała od stanowiska referenta, kończąc na funkcji wiceprezesa zarządu. Od 2012 r. była także prezesem klubu
siatkarskiego ZAKSA SA. Przez 6 lat członek zarządu Polskiego Związku Tworzyw
Sztucznych. Od grudnia 2014 r. pełni funkcję prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Od początku kadencji prezydent Sabina Nowosielska aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy
sportowe w zakresie organizacji imprez, promocji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej. W Kędzierzynie-Koźlu w latach 2014–2018 powstały liczne obiekty sportowe – oddano do użytku salę gimnastyczną, dwa kompleksy
przyszkolnych boisk i bieżni, przyszkolne boisko ze sztuczną nawierzchnią, osiedlowe
boisko do koszykówki i siatkówki, sześć siłowni/stref fitness na wolnym powietrzu, każda
z minimum 4–5 urządzeniami, zmodernizowana została hala sportowa, przeprowadzono
termomodernizację pływalni i montaż solarów na tym obiekcie. Prezydent wspiera finansowo wszystkie lokalne kluby, sportowe, organizację zawodów sportowych oraz przyznaje stypendia wyróżniającym się zawodnikom.
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WÓJT GMINY JERZMANOWICEPRZEGINIA

WŁODZIMIERZ POPIOŁEK
WÓJT GMINY KOŁOBRZEG

TADEUSZU PUSZKARCZUK
WÓJT GMIN PUCK
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Wójt aktywnie wspiera rozwój gminy w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Do
znaczącej rozbudowy obiektów sportowych i infrastruktury sportowej w Gminie Kołobrzeg przyczyniły się środki unijne, które gminie udało się pozyskać. Przy wsparciu środków UE w Dźwirzynie ruszyła budowa Centrum Sportów Wodnych przy Jeziorze Resko
Przymorskie. W najbliższym czasie gmina stawiać będzie na szkolenie młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych, a także tworzenie kadr instruktorskich żeglarstwa windsurfingu
czy kitesurfingu. W tym celu wraz z partnerami z Niemiec i Litwy Gmina Kołobrzeg jako
lider realizować będzie projekt unijny „Baltic for All” - ,,Bałtyk dla wszystkich”. Przy wykorzystaniu środków unijnych wybudowano i oddano do użytku ścieżki rowerowe. Międzynarodowa trasa rowerowa R10 zyskała ponad 1,5 km nadmorski odcinek z widokiem na
morze oraz tarasami widokowymi. Blisko 2 km nowej ścieżki powstało z Kołobrzegu do
Korzystna w ramach I etapu inwestycji, obecnie trwa budowa kolejnego 4 km odcinka pomiędzy Korzystnem a Przećminem i dalej do Błotnicy. Burmistrz Włodzimierz Popiołek
popiera wszelkie inicjatywy sportowe realizowane na terenie gminy. Wspiera również
funkcjonowanie klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących różne formy aktywnego wypoczynku: taekwondo, szachy, piłkę nożną, a nawet przeciąganie liny.

Od 1980 roku związany jest z Gminą Puck. Od 1988 roku jako radny, następnie od 1994 r.
pełnił funkcje zastępcy wójta a od 2000 r. nieprzerwanie do chwili obecnej pełni rolę
Wójta Gminy Puck. Od początku czynnie wspiera wszelkie inicjatywy sportowe. Dzięki
jego zaangażowaniu i staraniom udało się zrealizować wiele istotnych działań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zmiany jakie zaszły na terenie
Gminy Puck w okresie ostatnich lat są ogromne. Warto zwrócić jednak uwagę na skalę
inwestycji zrealizowanych na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Puck. Wybudowanie 5 sal sportowych przy szkołach oraz 15 boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni
poliuretanowej udowadnia wielkie zaangażowanie Wójta w rozwój kultury fizycznej. Duże
kompleksy sportowe pozwalają uprawiać różne dyscypliny sportowe zarówno dzieciom,
młodzieży, jak i dorosłym mieszkańcom Gminy Puck. W miejscowościach tych oprócz
boisk pełnowymiarowych do piłki nożnej znajdują się boiska wielofunkcyjne a także nowoczesne sale sportowe. Dzięki takiej infrastrukturze zaczęły funkcjonować kluby sportowe oraz ludowe zespoły sportowe obejmujące swym zakresem różne dyscypliny.

liderzyliderzy

ADAM PIAŚNIK

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia traktuje sport i rekreację jako jeden z priorytetów
rozwoju Gminy. Dzięki jego staraniom Gmina Jerzmanowice-Przeginia znalazła się już
trzykrotnie wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Przekłada się to na realne
rozwiązania promujące sport i aktywność fizyczną na terenie gminy. Od 2013 r. Wójt przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, których z roku na rok przybywa.
Gmina uczestniczy w wielu programach aktywizacyjnych jak SKS, Mały Mistrz, Już Pływam oraz Jeżdżę z głową. Na te renie Gminy działają kluby sportowe oraz stowarzyszenie. Wójt organizuje dla dzieci dodatkowe zajęcia sportowe: np. piłka nożna, nauka jazdy
na nartach i na snowboardzie. Realizowany jest również program Tenis 10 dla uczniów
szkół podstawowych. W ostatnim czasie wykonano oświetlenia 4 boisk trawiastych.
W 2016 r. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków MSiT na budowę sali sportowej
wraz z basenem w kwocie 3,5 mln zł. W gminie organizowane są liczne imprezy sportowe
m.in. corocznie Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy w takich dyscyplinach jak: siatkówka
plażowa, tenis ziemny, piłka nożna, bieg, narciarstwo alpejskie i snowboard.
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BERNARD RADNY
BURMISTRZ BABIMOSTU
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CZESŁAW RAKOCZY

24

WÓJT GMINY LIPINKI

MIECZYSŁAW RĄCZKA
WÓJT GMINY WILKOWICE

Funkcję burmistrza pełni od 1991 r. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza powstały liczne
obiekty sportowe. Największą inwestycją jest Centrum Sportu i Rekreacji. Wszystkie
obiekty CSiR położone są obok siebie na obszarze ok. 12 hektarów. Na terenie CSiR
mieszczą się pełnowymiarowe boiska piłkarskie o powierzchni trawiastej. Wokół jednego
z nich umiejscowiona jest sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna oraz zadaszone trybuny
z 600 miejscami, a także boisko treningowe. Przy boisku umiejscowiony jest budynek,
w którym znajduje się siłownia, salka fitness oraz szatnie i salon dla sędziów na wysokim
poziomie. Wydzielone jest również pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych.
W 2017 r. do użytku została oddana „Siłownia pod chmurką”. W kompleksie sportowym
znajduje się boisko do siatkówki plażowej, 2 korty tenisowe. Na wielofunkcyjnej płycie Orlik są 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki i boisko do piłki ręcznej. Jest także
boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Dodatkową atrakcją kompleksu jest największy na
świecie gliniany garnek do miodu z certyfikatem rekordu Guinessa. Hala sportowa „Olimpia” to wielofunkcyjny obiekt z pełnowymiarową salą do piłki ręcznej, dwutorową kręgielnią, salą konferencyjną, salką fitness i trybunami na 250 osób. W hali „Olimpia” znajduje
się również hotel z 22 miejscami. Obiekty Centrum znajdują się na trasie ścieżek rowerowych obejmujących niemal całą gminę.
Od lat prowadzi konsekwentne działania zmierzające do ożywienia sportowego Gminy
Lipinki. Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom udało się zrealizować wiele istotnych działań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w każdej miejscowości,
a w ostatniej kadencji jeszcze bardziej poszerzyć zakres sportowych możliwości gminy
poprzez modernizację istniejących już obiektów sportowych i rekreacyjnych, jak: boiska,
place zabaw, sale gimnastyczne, bieżnia lekkoatletyczna i wybudowanie nowych jak:
boiska zewnętrzne o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej oraz otwarte strefy aktywności. W efekcie w każdej miejscowości są miejsca, gdzie młodzież szkolna i mieszkańcy
aktywni sportowo mogą spędzać czas. O tym, że sport w dotychczasowej pracy Wójta
zajmuje ważne miejsce, świadczy jego wsparcie dla wszelkich inicjatyw sportowych,
w tym masowych imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących sport. Niektóre
z nich stały się wizy tówką Gminy Lipinki tak jak Bieg im. Kazimierza Świerzowskiego, Zawody o Puchar Wójta Gminy Lipinki czy zawody sportowo-pożarnicze dla strażaków-ochotników. Nie zapomina też o najmłodszych mieszkańcach, inicjując przy współpracy
ze szkołami i GCK Sportowy Dzień Dziecka czy naukę pływania.
Od 12 lat Wójt Gminy Wilkowice. W trakcie swojej wieloletniej pracy samorządowej wypracował i do dnia dzisiejszego z sukcesami prowadzi współpracę partnerską z gminami
z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, opierającą się głównie na działaniach sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Dzięki ożywieniu gospodarczemu gminy, prężnie działającej strefie aktywności gospodarczej, konsekwentnemu planowaniu i aktywnemu poszukiwaniu
dodatkowych źródeł finansowania zostało oddanych do użytku wiele istotnych inwestycji,
które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury i atrakcyjności Gminy. Pozyskane nowe
środki finansowe do budżetu gminy oraz niezwykle korzystne warunki do uprawiania
sportu i rekreacji pozwoliły stworzyć, praktycznie od podstaw, niezwykle rozbudowaną
i różnorodną infrastrukturę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach na
czele, której chlubą jest uważany za najpiękniej położony w Polsce, stadion lekkoatletyczny. Równocześnie jako wójt rozwinął szkolną infrastrukturę sportową przy, prawie
wszystkich, placówkach oświatowych, z pomocą środków własnych gminy i dofinansowania z MSiT. Za swoje olbrzymie zaangażowanie w pracę samorządową w 2018 r. nagrodzony został m.in. wyróżnieniem „Najlepszy Wójt 10-lecia” w Plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu”.
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WÓJT GMINY CZERWONAK

MARIAN SZKUDLAREK
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SWARZĘDZ

TOMASZ ŚMIETANKA
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
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Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza od 2014 roku. Absolwent Politechniki Poznańskiej, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, bezpartyjny. Co o swoim burmistrzu mówią mieszkańcy gminy Swarzędz? Przede wszystkim, że to bardzo pracowity fachowiec, oddany sprawom tego regionu. Największe osiągnięcia burmistrza? Przede
wszystkim inwestycje drogowe i komunikacyjne, szybki rozwój transportu publicznego,
węzły przesiadkowe, bezpłatne przejazdy. Korzystna dla przedsiębiorców polityka podatkowa, a także umiejętna polityka mieszkaniowa i społeczna. Marian Szkudlarek jako
prawdziwy pasjonat sportu (także czynny) oraz wytrwały kibic konsekwentnie rozwija
bazę rekreacyjno-sportową Swarzędza. Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa w Zalasewie i zmodernizowany, spełniający najwyższe wymagania stadion miejski uhonorowane zostały w minionych dwóch latach tytułem: Sportowy Obiekt Roku. Przybywa ścieżek pieszych i rowerowych na terenie gminy, w ramach budżetu obywatelskiego wyremontowana została ścieżka wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. W mieście działa kompleks
kąpielowy Wodny Raj, jeden z największych w Polsce skatepark, korty tenisowe, boiska
sportowe itd. Sportowe oblicze Swarzędza to także imprezy biegowe, np. 10 km Szpot
Swarzędz, pólmaraton Szpot Swarzędz, gminne rajdy rowerowe, pikniki ekologiczno-sportowe, sportowe imprezy charytatywne. To właśnie tu, w największej gminie aglomeracji poznańskiej odbywa się coraz więcej imprez sportowych o randze ogólnopolskiej
oraz międzynarodowej.

Dr nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1998 r. Burmistrz
Miasta i Gminy Kozienice, od 2002 r. Burmistrz Gminy Kozienice. Od wielu lat aktywnie
wspiera różnorodne projekty mające na celu rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kozienice. W kadencji samorządowej 2015-2018 było to m.in.: wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy
w miejscowości Łuczynów (2015), za gospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śmietanki poprzez budowę placu zabaw i miejsca rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą (2015). Za swoje zaangażowanie otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, jak:
I miejsce w konkursie „Mister Camping 2015”, I miejsce w konkursie „Mister Camping
2016”, tytuł „Sportowa Gmina 2017” i „Pasjonat Sportowej Polski 2017”, nagroda im.
Grzegorza Palki dla Burmistrza Gminy Kozienice za działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej 2017, I miejsce w konkursie „Mister Camping 2017” oraz tytuł „Bezpieczny
Camping”. W tym roku został też zakończony I etap modernizacji ultranowoczesnego
Centrum Odnowy Biologicznej.

liderzyliderzy

JACEK SOMMERFELD

Sport od zawsze był bardzo istotny w życiu wójta gminy Czerwonak – Jacka Sommerfelda. Jest wychowankiem słynnej poznańskiej szkółki piłkarskiej Szkoły Podstawowej nr
13 w Poznaniu, z której jak wielu innych młodych adeptów piłki nożnej trafił do Lecha Poznań. Grał na pozycji obrońcy lub defensywnego pomocnika. W barwach Kolejorza jesienią 1993 roku rozegrał jeden mecz na szczeblu Ekstraklasy. Potem występował w niższych ligach m.in. w barwach Warty Poznań, Warty Śrem czy Huraganu Pobiedziska. Po
zakończeniu kariery sportowej został nauczycielem wychowania fizycznego, a od 2010
roku zasiadał w Radzie Gminy Czerwonak. W 2014 roku został wójtem. Sport cały czas
jest dla niego bardzo istotny, co przełożyło się na ożywienie oferty sportowo-rekreacyjnej
w gminie Czerwonak. Dzięki zaangażowaniu wójta zbudowana została nowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Owińskach z trybunami na ponad 100 osób. Powstały
też boiska wielofunkcyjne w Koziegłowach i Bolechowie-Osiedlu. Ożywiony został port
rzeczny AKWEN Marina w Czerwonaku, z którego od tego roku kursuje tramwaj wodny
do Poznania, a także plaża rekreacyjna AKWEN Tropicana w Owińskach.
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WALDEMAR TROCHIMIUK
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BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZA
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JERZY WAŁĘGA
WÓJT GMINY MOSZCZENICA

MARIAN WOJCIESZAK
WÓJ GMINY GALEWICE

Od początku swojej działalności samorządowej aktywnie działa na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście. Dzięki jego inicjatywie wybudowano m.in.
dwie pełnowymiarowe hale sportowe, dwa boiska wielofunkcyjne, skatepark a także miasteczko ruchu drogowego. Na terenie Przasnysza można korzystać z wielu placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i ścieżek rowerowych, które stale są budowane i modernizowane. Większość obiektów sportowych znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie w 2010 r. wybudowano krytą trybunę oraz zamontowano 700 siedzisk.
W 2015 r. wybudowano pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, na którą uzyskano certyfikat FIFA PRO QUALITY. W 2016 r. boisko zostało wyposażone w oświetlenie
i trybunę z 300 siedziskami. Burmistrz przyczynił się również do utworzenia Szkółki Piłkarskiej Legii Warszawa. Corocznie wspiera sport lokalny i kulturę fizyczną, w tym sport
osób niepełnosprawnych w ramach otwartych konkursów ofert. Kluczową inwestycją, do
której od 2017 r. dąży Burmistrz jest wybudowanie w Przasnyszu kompleksu sportowego
– basenu krytego i wodnego placu zabaw wraz z lodowiskiem sezonowym. Waldemar
Trochimiuk to także wieloletni sędzia piłki nożnej, działacz sportowy i m.in. Członek Prezydium Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Prezes Okręgowego Związku Piłki
Nożnej Ciechanów–Ostrołęka, honorowy prezes MKS Przasnysz.
Wójt od początku pracy na rzecz gminy jest aktywnie zaangażowany w rozwój sportu
oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki uzgodnieniom ze środowiskiem lokalnym rozpoczął budowę kolejnej sali gimnastycznej pełnowymiarowej na potrzeby ZS im. Jana
Pawła II w Staszkówce. Jednak największą popularnością w całej gminie cieszą się kompleksy sportowe Orlik, które zostały oddane do dyspozycji mieszkańców, jak również
szkół. Dba o zatrudnienie animatorów sportu na tych obiektach angażując ich w organizację licznych wydarzeń sportowych. Ważne jest wsparcie dla zorganizowanych klubów
sportowych, działających jako stowarzyszenia, z których każdy utrzymuje kilka drużyn
sportowych głównie w dyscyplinach piłka nożna i piłka siatkowa. Cennym zjawiskiem na
arenie gminy jest klub sportowy specjalizujący się w piłce nożnej dziewcząt UKS3 Staszkówka Jelna, którego zawodniczki wchodzą w skład reprezentacji Polski. Dzięki środkom
unijnym zamontowane zostały także siłownie na terenach sportowych, z których mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy i goście. Co roku przyznawana jest też specjalna nagroda
Wójta Gminy Moszczenica w dziedzinie kultury i kultury fizycznej aby podziękować i docenić wybitnych sportowców.
W Gminie Galewice ważnym czynnikiem życia mieszkańców jest sport. Sport wpływa korzystnie na rozwój ludzi i przyczynia się do poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia.
W swojej działalności wójt wraz z samorządem od lat wspiera wszelkie inicjatywy na
rzecz rozwoju sportu. Niezbędną rzeczą w prawidłowej realizacji tych działań jest odpowiednia baza sportowa. Przez ostatnie lata zorganizowano liczne inwestycje sportowo-rekreacyjne. Obecnie gmina dysponuje 4 salami sportowymi, kompleksem boisk sportowych ORLIK z bieżnią, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą, 2 kompleksami boisk piłkarskich, kilkoma placami zabaw, 2 siłowniami zewnętrznymi, 4 salami do
ćwiczeń fitness. Na terenie gminy funkcjonuje kilka klubów sportowych obejmujących
swym zakresem różne dyscypliny sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, biegi na radioorientację, szachy, karate, strzelectwo sportowe). W celu promocji i upowszechniania
sportu na terenie gminy organizowanych jest wiele imprez i rozgrywek sportowych. Sport
i rekreacja na terenie gminy są ważnym czynnikiem rozwoju regionu, dlatego dokłada się
wszelkich starań w zakresie rozbudowy bazy sportowej, tak aby jak najlepiej zaspokoićpotrzeby społeczności lokalnej.
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Stanowisko burmistrza piastuje od 2010 roku. Poprzednio, od 2004 r., pełnił funkcję zastępcy burmistrza. Wcześniej kierował Zespołem Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej w Górze Kalwarii (2002–2004) oraz Szkołą Podstawową w Dobieszu (1992–2002).
Otrzymał tytuł menedżera sportu przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Jako burmistrz kładzie duży nacisk na rozwój gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej.
W trakcie kadencji zrealizował liczne inwestycje w tym zakresie. Do najważniejszych należą: budowa trzech sal sportowych wraz z zapleczem, boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi oraz kortami tenisowymi, a ponadto trzech wielofunkcyjnych
boisk przyszkolnych. Liczba i jakość obiektów sportowych (spośród których na uwagę
zasługuje m.in. biały orlik) to z pewnością jeden z wyróżników gminy. Co ważne, nowoczesna infrastruktura jest odpowiednio wykorzystywana – od rana do wieczora tętni życiem. Odbywa się szereg imprez w różnych dyscyplinach sportu i skierowanych do odbiorców w różnym wieku. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.

liderzyliderzy

ANDRZEJ ZARĘBA

Jest Wójtem Gminy Raszyn od 2010 r. Od początku jest zaangażowany w rozwój infrastruktury sportowej w gminie. Z jego inicjatywy powstało przy Szkole Podstawowej w Raszynie wielofunkcyjne boisko „Wronik”, z którego korzystają zarówno uczniowie, zawodnicy lokalnych klubów sportowych, jak i mieszkańcy, a także odbywa się na nim wiele imprez sportowych. Podjął się i z sukcesem ukończył realizację jednej z największych inwestycji w historii gminy – budowy hali sportowo widowiskowej w Raszynie, pozyskując jednocześnie na ten cel dotację ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 7 mln. zł. W
tym samym czasie powstał nowoczesny blok sportowy przy rozbudowywanej Szkole
Podstawowej w Ładach. Jako Wójt wspiera sportowców z terenu gminy poprzez stypendia sportowe, a także do towanie lokalnych klubów sportowych. Często osobiście angażuje się w organizację oraz patronuje wielu imprezom sportowym o zasięgu lokalnym, jak
i ogólnokrajowym, np. coroczny Ogólnopolski Bieg Raszyński.
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