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GMINA 
LIPINKI
CZESŁAW RAKOCZY 
WÓJT

Sport i aktywizacja sportowa mieszkańców są jednym 
z priorytetów dla Wójta – mgr. inż. Czesława Rakoczego. 
Stąd Gmina Lipinki sukcesywnie wspiera zadania z za-
kresu rozwoju sportu i rekreacji, pozyskując także na ten 
cel dotacje orazi fundusze unijne. Efektem tych działań 
jest zmodernizowana, rozbudowana i różnorodna baza 
obiektów sportowych w każdym sołectwie. Należą do 
nich sale gimnastyczne przy szkołach wyposażone 
w nowoczesne sprzęty, wielofunkcyjne boiska sportowe 
o nawierzchni poliuretanowej i ze sztuczną trawą, boiska 
trawiaste, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne jako 
strefy aktywnego wypoczynku oraz stadion sportowy 
z nowoczesnym zapleczem socjalnym i trybunami, 
a także bieżnią lekkoatletyczną. Obecnie gmina zgodnie 
z oczekiwaniami społecznymi przystąpiła do budowy 
ścieżek rowerowych. Obok licznych inwestycji gmina 
promuje aktywność sportową wśród mieszkańców. Do-
finansowuje prężnie działające Kluby Sportowe, w tym 
piłkarskie, oraz specjalizujący się w lekkiej atletyce 
Uczniowski Klub, którego wychowankowie odnosili i na-
dal odnoszą znaczące sukcesy na arenie polskiej oraz 
międzynarodowej. Organizowane są corocznie zawody, 
imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze otwartym, 
w których biorą udział zawodnicy z całego kraju oraz 
z zagranicy. Ponadto za szeroką aktywność na rzecz 
sportu Gmina Lipinki wielokrotnie była nagradzana tytu-
łami: Sportowa Gmina, Lider Sportowej Polski, Mecenas 
Futbolu Małopolskiego.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6 802 
WWW.GMINALIPINKI.PL 

GMINA 
CEDRY WIELKIE
JANUSZ GOLIŃSKI 
WÓJT

Na terenie gminy na mieszkańców i turystów czeka sze-
roka oferta sportowa ukierunkowana zarówno na ro-
dzinną rekreację, jak i sporty zawodowe. Gmina zapew-
nia możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu 
dzięki gęstej sieci ścieżek rowerowych, boiskom sporto-
wym, siłowniom zewnętrznym, a przede wszystkim 
nowo otwartej, pełnowymiarowej Hali Sportowej w Ce-
drach Wielkich, która jest przystosowana do zawodo-
wych treningów sportowych. Amatorom sportów wod-
nych oddaje do dyspozycji Przystań Żeglarską w Błot-
niku, położoną w starorzeczu Wisły na malowniczym 
szlaku Pętli Żuławskiej. Marina Błotnik to zaciszny i kom-
fortowy obiekt z nowoczesnym zapleczem, które oferuje 
ok. 100 miejsc postojowych w stanowiskach typu Y-bom 
w okresie sezonu żeglarskiego, a poza nim, w okresie zi-
mowym, na lądzie może stać około 120 łodzi. Dogodna 
lokalizacja Gminy Cedry Wielkie (bliskość Aglomeracji 
Trójmiasta, Międzynarodowego Portu Lotniczego i Mor-
skiego Portu Północnego), a także bezpośredni dostęp 
do nowej drogi S7 powoduje, że jest ona dostępna przez 
cały rok

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6 979 
WWW.CEDRY-WIELKIE.PL
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GMINA 
PIASKI
WIESŁAW GLAPKA 
WÓJT

Gmina Piaski to miejsce sprzyjające aktywnemu wypo-
czynkowi. Ścieżki rowerowe, powstające nowe trasy nor-
dic walking, siłownie zewnętrzne, przystanie i miejsca re-
kreacji pozwalają wypoczywać na świeżym powietrzu 
z dala od zgiełku oraz ulicznego ruchu. Nowe hale spor-
towe, w tym jedna z najnowocześniejszych w Polsce – 
oddana w ubiegłym roku hala pasywna w Szelejewie, 
kompleksy sportowo-rekreacyjne i modernizowane bo-
iska sportowe sprzyjają rozwojowi kultury fizycznej 
i sportu. Organizowane imprezy sportowe, takie jak 
Ogólnopolski Bieg im. bł. Edmunda Bojanowskiego na 
dystansie 10 km, Bieg im. Stanisława Karłowskiego na 
dystansie 5 km, coroczna akcja Piaski Biegają oraz biegi 
towarzyszące tym wydarzeniom ściągają do naszej 
gminy setki amatorów biegania z całego kraju i zza gra-
nicy. Na naszym terenie organizowane są turnieje piłkar-
skie, a od kilku lat funkcjonuje również Piaskowska Liga 
Halowa. W ramach otwartych konkursów ofert wspie-
ramy rozwój sportu dzieci i młodzieży w takich dyscypli-
nach, jak piłka nożna czy tenis stołowy. Uczniowskie 
kluby sportowe ćwiczą umiejętności gry w piłkę siat-
kową, koszykową, lekką atletykę, a także popularny na 
naszym terenie speedball. Jesteśmy otwarci na nowe 
inicjatywy sportowe i rekreacyjne na terenie naszej 
gminy. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 580
WWW.PIASKI-WLKP.PL

GMINA 
TARCZYN
BARBARA GALICZ 
BURMISTRZ

Kilkanaście lat pracy Barbary Galicz na stanowisku Bur-
mistrza Tarczyna spowodowało znaczące poszerzenie 
i wzbogacenie oferty sportowej w gminie. – Posiadamy 
świetne warunki sportowo-rekreacyjne. W Tarczynie co-
rocznie we wrześniu odbywa się wielka impreza spor-
tową Półmaraton Tarczyński, w którym udział bierze 
około 1000 uczestników z kraju i z zagranicy. Dużą im-
prezą sportową w gminie jest również międzynarodowa 
gala kickboxingu, w czasie której rywalizują najlepsi za-
wodnicy z całego świata – podkreśla burmistrz Barbara 
Galicz. Gmina Tarczyn posiada m.in. dwa zespoły boisk 
Orlik, boiska trawiaste, wielofunkcyjne hale sportowe, te-
reny rekreacyjne, skatepark wraz z boiskiem wielofunk-
cyjnym. Ponadto oferta rekreacyjna Tarczyna wzboga-
ciła się o tężnie i górkę saneczkową. Obecnie trwa tam 
kolejny etap budowy ultranowoczesnego kompleksu re-
kreacyjnego: gmina buduje park z zielenią aranżowaną. 
Dodatkowo gminne ulice sukcesywnie rozrastają się 
tworząc sieć ścieżek rowerowych. Decyzją włodarzy 
gminy oferta Tarczyńskiej Akademii Sportu została roz-
szerzona o nowe sekcje. Obecnie są to sekcje kickbo-
xingu, gimnastyki i akrobatyki, lekkiej atletyki, tańca, piłki 
siatkowej oraz tenisa stołowego i badmintona

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 592
WWW.TARCZYN.PL
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GMINA 
MAŁKINIA GÓRNA
BOŻENA KORDEK 
WÓJT

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek niemal od 
samego początku sprawowania urzędu stawiała na roz-
wój zaplecza sportowego. Wynika to przed wszystkim 
z obecności wielu utalentowanych sportowców jakich 
mamy! To oni byli motywatorem do tworzenia odpo-
wiednich warunków sportowych. Jednocześnie nie za-
pominamy o mieszkańcach, którzy preferują aktywny 
tryb życia, ale niekoniecznie jest to uprawianie konkret-
nej dyscypliny suportowej, stąd też budowa stref rekre-
acyjno-sportowych. Mieszkańcy bez względu na wiek 
mają szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Gmina wspiera organizacje i kluby 
sportowe poprzez udostępnianie obiektów rekreacyjno-
-sportowych, dotacje finansowe klubów, stypendia dla 
sportowców indywidualnych oraz systematyczne dopo-
sażanie obiektów sportowych. Stadion gminny, na któ-
rym odbywają się mecze piłki nożnej i inne imprezy 
o charakterze kulturalno-sportowym, świetnie wyposa-
żone szkolne hale sportowe, kompleks boisk ze sztuczną 
nawierzchnią, liczne siłownie zewnętrzne, strefy  rekre-
acyjno-sportowe oraz wspomniane wcześniej ścieżki ro-
werowe to zaplecze sportowe gminy Małkinia Górna. 
W ciągu roku organizowane są liczne imprezy sportowe, 
w których biorą udział także zawodnicy z całej Polski. 
Wśród nich można wymienić mecze piłki ręcznej, siatko-
wej, piłki nożnej, rajdy rowerowe i piesze, nordic walking 
biegi, gra w tenisa i wiele innych. W dalszym ciągu 
w gminie Małkinia Górna w zakresie infrastruktury spor-
towej jest wiele do zrobienia, ale to plany na najbliższy, 
choć nie odległy czas. Tytuł Sportowa Gmina nie tylko 
cieszy, ale i zobowiązuje, o czym staramy się nie zapo-
minać!

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11 740  
WWW.MALKINIGORNA.PL

MIASTO I GMINA 
PASŁĘK
WIESŁAW ŚNIECIKOWSKI 
BURMISTRZ

Miasto i Gmina Pasłęk, dbając o rozwój sportu, od wielu 
lat inwestuje w budowę i modernizację infrastruktury 
sportowej. Na terenie gminy funkcjonuje:
■  Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Pasłęku wybudo-

wany w 2014 roku za kwotę 2 763 699,98 zł.
■  Stadion Miejski w Pasłęku zmodernizowany w 2012 r. 

za kwotę 3 068 554,52 zł.
■  4 boiska sportowe „Orlik”.
■  Lodowisko miejskie.
■  Park Ekologiczny im. Stanisława Pankali, w skład któ-

rego wchodzi kąpielisko miejskie „Jeziorko” oraz 
zbiornik wodny „Zakrzewko” służący do rekreacyj-
nego połowu ryb.

■  Pole golfowe Sand Valey Golf Resort – sklasyfikowane 
w 2018 roku przez magazyn Golf World na 82. miejscu 
w rankingu top 100 najlepszych pól golfowych w Eu-
ropie kontynentalnej.

■  Na terenach wiejskich Gminy Pasłęk: 40 boisk sporto-
wych, 33 place rekreacyjne, 35 placów zabaw.

■  8 placów zabaw na terenie miasta Pasłęk.
■  7138 mb ścieżek rowerowych.

Najważniejsze cykliczne imprezy sportowe:
■  Bieg Filipidesa.
■  Bieg wokół Pasłęckich Murów Obronnych.
■ Pasłęcki MTB Maraton.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 20 100 
WWW.PASLEK.PL
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GMINA 
RASZYN
ANDRZEJ ZARĘBA
WÓJT

Warunkiem skutecznego zastosowania obiektu sporto-
wego ma być jego otwartość i dostępność, zarówno dla 
mieszkańców, osób fizycznych, klubów i organizacji 
sportowych, szkół i partnerów komercyjnych, a w szcze-
gólności sportowców. Wielofunkcyjna hala sportowa 
wraz z zapleczem treningowym, szatniowym, boiskiem 
zewnętrznym z naturalną murawą oraz sąsiadującą pły-
walnią i parkiem jordanowskim oraz boiskami „Orlik” 
i „Wronik” stanowią Centrum Sportu w Gminie Raszyn. 
Halę sportową tworzą: hala główna wraz z trybuną na 
284 miejsca, sala do podnoszenia ciężarów, sala boksu 
i sztuk walki, siłownia, sala fitness, sala lustrzana, sala 
dla rehabilitanta, dietetyka i lekarza medycyny sporto-
wej, sala konferencyjna, kompleks szatni, pomieszcze-
nia dla sędziów i trenerów. W sąsiedztwie wielofunkcyj-
nej hali sportowej znajduję się pływalnia kryta. Do obiek-
tów Centrum Sportu Raszyn należy także plac zabaw 
oraz siłownia zewnętrzna w Parku Jordanowskim znaj-
dującym się za pływalnią które są dostępne cały rok. 
Dzięki bogatemu zapleczu Centrum Sportu Raszyn 
może przeprowadzić zawody sportowe rangi krajowej, 
europejskiej i międzynarodowej w różnych dyscyplinach 
sportu. Centrum Sportu Raszyn organizuje szereg im-
prez sportowych rangi gminnej, powiatowej, wojewódz-
kiej, krajowej oraz między krajowej m.in. Krajowe Mi-
strzostwa IDO, które były eliminacjami do Mistrzostw Eu-
ropy i Świata Show Dance, GalaBabilon MMA, Mini Mi-
strzostwa Świata.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 21 612 
WWW.RASZYN.PL

GMINA 
KOBIERZYCE
RYSZARD PACHOLIK
WÓJT

Kobierzyce to świetnie rozwijająca się gmina, w której 
panuje atmosfera przyjazna zarówno dla mieszkań-
ców, jak i dla licznych inwestorów. Priorytetem są 
przedsięwzięcia ważne dla rozwoju zarówno dziś jak i 
w dalszej perspektywie. Jednymi z ważniejszych inwe-
stycji są te związane z aktywnością fizyczną. Na prze-
strzeni ostatniej dekady zostało zrealizowanych szereg 
projektów, które znacząco powiększyły infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną. Gmina Kobierzyce posiada 
Halę Sportowo-Widowiskową im. Adama Wójcika, sta-
diony i boiska sportowe, tereny sportowo-rekreacyjne, 
obiekty zaplecza sportowego, place zabaw o łącznej 
powierzchni ponad 47 ha. Rowerzyści znajdą w gminie 
kilometry dobrze przygotowanych tras. Co roku od-
bywa się tutaj kilka imprez sportowych o zasięgu wo-
jewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. 
W Gminie Kobierzyce odbyły się m.in.: Mistrzostwa 
Polski w Podnoszeniu Ciężarów, Szosowy Wyścig Ko-
larski – ITT Grand Prix Gminy Kobierzyce, Kobierzyce 
Cup – Międzynarodowy Turniej Karate. Tradycją jest 
Bieg z Konstytucją, który co roku odbywa się w dniu 
3 maja. Z sukcesem działają także kluby sportowe. 
I Drużyna Seniorek KPR Gminy Kobierzyce występuje 
w PGNiG Superlidze Kobiet. Oferta zajęć sportowych 
dla mieszkańców to ponad 90 terminów tygodniowo! 
Każdy ma możliwość rozwijania pasji sportowych! 
W Gminie Kobierzyce – wspieramy sport!

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 20 437
WWW.UGK.PL
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GMINA 
PUCK
TADEUSZ PUSZKARCZUK 
WÓJT

Gmina Puck jest jedną z największych gmin wojewódz-
twa pomorskiego. Do najważniejszych atutów naszej 
gminy należą: bliskość Trójmiasta, różnorodność form 
przyrodniczych, krajobrazowych, tworzących idealne 
warunki dla rozwoju i rekreacji. Nasza gmina ma na celu 
realizację potrzeb mieszkańców w zakresie jednej 
z istotniejszych dziedzin życia człowieka – sportu i kul-
tury fizycznej, dlatego organizujemy  oraz współorgani-
zujemy szereg imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Gmina Puck wspiera organizacje, kluby poprzez udo-
stępnianie obiektów sportowych, dba o obiekty, remon-
tuje, modernizuje, kupuje sprzęt sportowy, aby zawod-
nicy mieli dobre warunki do uprawiania sportu. Organi-
zuje imprezy o charakterze otwartym, w którym biorą 
udział zawodnicy z całej Polski. W ostatnich latach 
gmina zrealizowała szereg inwestycji z zakresu infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej. Do najważniejszych 
z nich należą: budowa boisk wielofunkcyjnych, budowa 
sali gimnastycznej, utworzenie stref  rekreacyjno-sporto-
wych.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 26 018  
WWW.GMINA.PUCK.PL

GMINA 
LESZNOWOLA
MARIA JOLANTA
BATYCKA-WĄSIK 
WÓJT

Lesznowola – niewielka gmina wiejska tuż za granicami 
Warszawy. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z sie-
dzibą w Mysiadle jest jednostką organizacyjną, która 
wykonuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i re-
kreacji, w tym zarządzania oraz administrowania gmin-
nymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi 
i urządzeniami sportowymi. Baza sportowa jest syste-
matycznie rozbudowywana oraz modernizowana. 
Obecnie w gminie znajdują się: 4 hale sportowe, 2 sta-
diony lekkoatletyczne, 3 kompleksy boisk sportowych, 
12 boisk sportowo-rekreacyjnych, 31 placów zabaw,  
23 siłowni zewnętrznych, 4 street workauty, 2 skateparki. 
W 2019 roku gminna baza sportowa wzbogaciła się 
o następujące obiekty: 3 nowe place zabaw, 1 siłownię 
zewnętrzną oraz 1 street workaut. Gmina nie tylko dys-
ponuje nowoczesną infrastrukturą sportową, lecz także 
jest organizatorem imprez o zasięgu gminnym, woje-
wódzkim, krajowym i międzynarodowym. Wójt Gminy 
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik od samego 
początku sprawowania swojej funkcji czynnie wspiera 
wszelkie inicjatywy sportowe. Chętnie udziela Patronatu 
Honorowego oraz angażuje się we współpracę z lokal-
nymi sportowcami i klubami sportowymi. Nowoczesne 
obiekty sportowe, liczba organizowanych imprez, suk-
cesy zawodników oraz wysokie nakłady na sport po-
zwalają na stwierdzenie, że Lesznowola jest sportową 
gminą. Nagrody i wyróżnienia są znakomitym potwier-
dzeniem działalności i aktywności Pani Wójt.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 25 976 
WWW.LESZNOWOLA.PL 
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GMINA 
KÓRNIK
PRZEMYSŁAW PACHOLSKI 
BURMISTRZ

Kórnik to miejsce sprzyjające rozwojowi sportu
Atrakcyjne położenie gminy Kórnik, a zwłaszcza jej połu-
dniowo-zachodniej części, wśród lasów, jezior i starorze-
cza Warty, sprawia, że gmina Kórnik jest miejscem chęt-
nie odwiedzanym przez osoby lubiące aktywny wypo-
czynek i sport. 
Samorząd Kórnika wspiera rozwój sportu powszech-
nego, w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży, 
poprzez dotacje na działalność klubów sportowych oraz 
stypendia sportowe dla zawodników osiągających wy-
bitne wyniki w różnych dyscyplinach sportowych, któ-
rych z roku na rok jest coraz więcej. Budowa nowocze-
snej bazy sportowo-rekreacyjnej wiąże się ze znaczą-
cymi nakładami finansowymi ponoszonymi przez gminę, 
ale dzięki temu powstaje coraz więcej nowoczesnych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, co ma ogromny 
wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców gminy 
Kórnik, aktywizację osób niepełnosprawnych i równy 
dostęp do nowoczesnej oraz bezpiecznej infrastruktury 
sportowej. Niewątpliwie inwestycją, która przyczyniła się 
do wzrostu atrakcyjności Kórnika była budowa prome-
nady imienia Wisławy Szymborskiej, wzdłuż Jeziora Kór-
nickiego. Natomiast największą i zarazem najkosztow-
niejszą inwestycją sportowo-rekreacyjną zrealizowaną 
przez Samorząd Miasta i Gminy Kórnik była budowa 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”, obiektu 
zaprojektowanego według najnowocześniejszych stan-
dardów w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 26 901  
WWW2.KORNIK.PL 

MIASTO I GMINA 
SWARZĘDZ
MARIAN SZKUDLAREK 
BURMISTRZ

Swarzędz jest największą gminą miejsko-wiejską w po-
wiecie poznańskim. Może poszczycić się nowoczesnym 
kompleksem rekreacyjno-sportowym nad Jeziorem 
Swarzędzkim.  W jego skład wchodzą: pływalnia, 
sztuczne lodowisko, hala widowiskowo-sportowa, korty 
do tenisa ziemnego, trzy pełnowymiarowe boiska piłkar-
skie. Na terenie miasta i gminy dostępne są wielofunk-
cyjne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią: w Za-
lasewie, Bogucinie, Paczkowie i 2 w Swarzędzu. W Zala-
sewie znajduje się również nowoczesna hala sportowa. 
W Swarzędzu zakończyła się budowa boiska do hokeja 
na trawie, a skatepark w dalszym ciągu jest jednym 
z największych i najnowocześniejszych obiektów w Pol-
sce.  W gminie jest wielu aktywnych biegaczy korzysta-
jących z drogi pieszo-rowerowej nad jeziorem. Każdego 
roku odbywa się tu mnóstwo biegów, m.in.: Szpot Swa-
rzędz na dystansie 10 km.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 30 739  
WWW.SWARZEDZ.PL
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MIASTO 
NOWY DWÓR 
MAZOWIECKI
JACEK KOWALSKI
BURMISTRZ

Lubisz aktywnie spędzać czas? To właśnie w Nowym 
Dworze masz ku temu doskonałe warunki. 
Kryta pływalnia z zapleczem do odnowy biologicznej, 
dwie pełnowymiarowe hale sportowe, kompleks boisk 
ze sztuczną nawierzchnią przy Nowodworskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, w tym kort tenisowy, dwa Orliki, siłow-
nie zewnętrzne, zrewitalizowane parki miejskie, sieć 
ścieżek rowerowych łącząca całe miasto i uzupełniająca 
je, najnowocześniejsza w kraju, w pełni zautomatyzo-
wana wypożyczalnia rowerów miejskich – to tylko kilka 
z wielu możliwości, jakie oferuje Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Miasto jest też gospodarzem wielu imprez kultu-
ralnych i sportowych, koncertów, rekonstrukcji historycz-
nych, rajdów rowerowych, meczy siatkarskich oraz pił-
karskich. Wszystko to w myśl naszego hasła: Szczęśli-
wego Nowego Dworu! Zapraszam do Nowego Dworu 
Mazowieckiego – miasta nowoczesnego, z wielowie-
kową tradycją, położonego zaledwie 34 km na północ 
od Warszawy. Miasta z trzema rzekami, zabytkową, uni-
kalną na skalę europejską Twierdzą Modlin i bogatą 
ofertą wydarzeń kulturalnych oraz sportowych – mówi 
Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 42 452
WWW.NOWYDWORMAZ.PL 

GMINA 
ALEKSANDRÓW 
ŁÓDZKI
JACEK LIPIŃSKI 
BURMISTRZ

Aleksandrów Łódzki – miasto sportu. Powszechne upra-
wianie sportu, szczególnie przez najmłodszych aleksan-
drowian, to priorytet włodarzy miasta. Od lat stwarzają 
oni warunki do uprawiania sportu i rozwijania umiejętno-
ści sportowych. Rozbudowywana, budowana oraz od-
nawiana baza obiektów sportowych w gminie osiąga im-
ponujące w skali województwa i kraju rozmiary. Po-
wstają nowe boiska, hale sportowe, siłownie zewnętrzne. 
Planowana jest budowa 25 km ścieżek rowerowych 
wraz z bogatą infrastrukturą. Każdego roku odbywa się 
kilkadziesiąt imprez sportowych różnej rangi dla miesz-
kańców – rajdy rowerowe i piesze, nordic walking, biegi. 
Tutaj trenują reprezentanci Polski, młodzież, dzieci i se-
niorzy. W 2019 r. miasto zostało laureatem w kategorii 
Aktywizacja Sportowa Dzieci i młodzieży rankingu Perły 
Samorządu. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 31 445 
WWW.ALEKSANDROW-LODZKI.PL
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GMINA MIASTO 
ŚWIDNICA
BEATA 
MOSKAL-SŁANIEWSKA 
PREZYDENT

W Świdnicy wzrasta zainteresowanie aktywnością fi-
zyczną. Powstają nowe kluby sportowe, których jest ok. 
czterdziestu. Najchętniej uprawianymi dyscyplinami są: 
piłka nożna, akrobatyka, piłka ręczna, bieganie, siat-
kówka i sztuki walki takie jak boks, taekwondo, MMA, 
kick-boxing czy karate. 
Wzrasta frekwencja na imprezach sportowo-rekreacyj-
nych. Istnieje wiele imprez cyklicznych organizowanych 
i wspieranych przez miasto, takich jak: RST Półmaraton 
Świdnicki, Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej, Ak-
tywni24, pikniki rowerowe, Świdnica Cup, Silesian Cup. 
Powstały nowe imprezy, np.: Marconi Triathlon i Duath-
lon Świdnica oraz Furia Świdnicka. 
Świdnica posiada pokaźną bazą obiektów sportowych, 
w tym zmodernizowany Stadion Miejski i lodowisko, 
które otrzymały wyróżnienie Modernizacja Roku, nowo 
powstałe Centrum Sportów Plażowych czy samoobsłu-
gowy kort tenisowy. Wkrótce nastąpi modernizacja ba-
senów letnich.
Realizowane są nieodpłatne zajęcia i programy spor-
towe dla dzieci i młodzieży, tj.: Mali Wspaniali, Świdnic-
kie Czwartki Lekkoatletyczne, Umiem Pływać, Szkółka 
Tenisa Ziemnego, Szkolny Klub Sportowy, SMOK, 
Nocna Piłka Nożna i Orientuj się w Świdnicy.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 59 002  
WWW.UM.SWIDNICA.PL

MIASTO 
BĘDZIN
ŁUKASZ KOMONIEWSKI 
PREZYDENT

W Będzinie każdy chętny, niezależnie od wieku, kondy-
cji fizycznej czy upodobań, może realizować swe spor-
towe pasje. Sprzyjają temu liczne obiekty sportowe funk-
cjonujące w mieście: 6 Stref Aktywności Rodzinnej, 
pumptrack, lodowisko, skatepark, plac do kalisteniki, 
wodny plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej, sieć 
ścieżek rowerowych. W przyszłości Będzin wzbogaci się 
o basen odkryty, który powstanie na nowo otwartej 
plaży miejskiej, oraz halę sportową, której budowa już 
się rozpoczęła. Plaża miejska w miesiącach letnich go-
ściła projekt „Aktywna plaża, czyli letnia akademia fit-
nessu i tańca” ze zróżnicowanymi zajęciami ruchowymi 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć, takimi jak: 
zumba, stretching, kickboxing, bollywood dance czy 
joga, który zapewniał aktywne spędzanie czasu wszyst-
kim mieszkańcom Będzina. Ogromnym powodzeniem 
cieszą się także liczne imprezy biegowe dla każdego: 
Bieg Malucha czy Bieg Przedszkolaka to oferta skiero-
wana do najmłodszych, zaś do dorosłych adresowany 
jest Bieg Niepodległości czy nocny Bieg z Gwiazdami. 
Nowo otwarte obiekty oraz mnogość imprez i zawodów 
sportowych zadowolą nawet najbardziej wymagających 
amatorów ruchu.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 60 000 
WWW.BEDZIN.PL
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GMINA 
MIEJSKA 
KRAKÓW 
JACEK MAJCHROWSKI 
PREZYDENT

Kraków posiada nowoczesną i funkcjonalną bazę spor-
towo-rekreacyjną. Stadion Miejski im. Henryka Rey-
mana, Stadion Miejski Cracovia i TAURON Arena Kra-
ków umożliwiają organizację międzynarodowych imprez 
najwyższej rangi w grach zespołowych i w innych dyscy-
plinach sportu. Miasto było już Gospodarzem wielu wy-
darzeń, w tym mistrzostw świata i Europy siatkarzy, mi-
strzostw Europy piłkarzy ręcznych, piłkarskiego EURO 
U-21 i meczów europejskich pucharów, finałowych tur-
niejów Ligi Światowej, Ligi Mistrzów i Klubowych Mi-
strzostw Świata siatkarzy czy spotkania tenisistek Grupy 
Światowej Pucharu Federacji Polska – Rosja.
W ostatnich latach wybudowano w Krakowie również 
wiele przyszkolnych i osiedlowych hal sportowych i kry-
tych pływalni oraz setki boisk służących rozwijaniu spor-
towych pasji przez dzieci i młodzież, zapewniających 
świetne warunki do aktywnego wypoczynku wszystkim 
mieszkańcom. Każda z osiemnastu dzielnic ma nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę sportową.
Z myślą o paraolimpijczykach i osobach z niepełno-
sprawnościami powstała Hala Cracovia Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych. 
Kraków konsekwentnie realizuje i rozwija miejskie pro-
gramy uprawiania sportu oraz rozbudowy i rewitalizacji 
istniejących obiektów.
Wizytówką podwawelskiego grodu stała się Królewska 
Triada Biegowa, obejmująca Cracovia Maraton, Bieg 
Trzech Kopców i Cracovia Półmaraton Królewski.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 720 000
WWW.KRAKOW.PL 
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