
Od najmłodszych lat działał społecznie organizując życie kulturalno-sportowe w swojej 
małej ojczyźnie. Był współorganizatorem Świetlicy Wiejskiej w Strojcu, czynnie udzielał się 
w organizacji imprez i uroczystości wiejskich. Jego poparcie dla idei imprez kulturalnych we 
wsi trwa do dzisiaj, a wybitne zdolności organizacyjne pozwalały na sprawne zaplanowanie              
i przeprowadzenie wielu imprez o charakterze kulturalnym. Współorganizował także 
największą imprezę sportową o zasięgu krajowym, lekkoatletyczną „Strojecką Dychę”. Był 
aktywnym działaczem sportowym, w końcu lat 70-tych miał wielki udział w reaktywacji 
klubu sportowego w Strojcu. Brał czynny udział w budowie obiektów (szatni, kawiarenki) na 
boisku sportowym w Strojcu. Jest członkiem –założycielem Stowarzyszenia LKS 
BUDOWLNI Strojec. Jego pomoc i życzliwość pozwoliły na nieprzerwane działanie klubu 
sportowego w Strojcu do dnia dzisiejszego.Wspomaga inicjatywy podejmowane przez 
organizacje społeczne Strojca, wspiera je dobrą radą i czynnie uczestniczy w ich realizacji.                    
Z ramienia Rady Sołeckiej był głównym organizatorem Strojeckiej Majówki, Turnieju Wsi: 
Strojec Wschód - Strojec Zachód. Jego życzliwość i pomoc wolontariuszy pozwoliły na 
zorganizowanie przez Świetlicę Wiejską w Strojcu Półkolonii ”Podaruj mi lato” dla dzieci              
z naszej okolicy. 

Dzięki zainteresowaniom historycznym jest chodzącą skarbnicą wiedzy o naszej wsi. 
Chętnie dzieli się nią podczas spotkań z dziećmi i mieszkańcami Strojca i okolic. 

 
We współdziałaniu z Zarządem i członkami OSP doprowadził do remontu strażnicy i Sali 
OSP w Strojcu. 

Sprawował funkcję Sołtysa Wsi Strojec przez ostatnie 20 lat  Wyróżnia się szerokimi 
horyzontami, ogromną wiedzą fachową, jest kompetentny. Od wielu lat działa aktywnie na 
rzecz społeczności lokalnej. Jest społecznikiem w najlepszym rozumieniu tego słowa. Dzięki 
jego inicjatywie i niewyczerpanej energii wieś Strojec zmieniła swoje oblicze. Pod jego 
przewodnictwem Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji doprowadził do sfinalizowania 
ogromnej inwestycji, jaką było całkowite skanalizowanie wsi i budowa ścieżki pieszo-
rowerowej na terenie Strojca. Jest koordynatorem wielu poczynań, których celem jest 
polepszenie warunków życia mieszkańców. Z jego inicjatywy założono w Strojcu 
Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”, które aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. 
Pełnił funkcję Prezesa tegoż stowarzyszenia. Jego propozycją było także zgłoszenie akcesu 
stowarzyszenia do programu Odnowy Wsi.. Brał udział w pracach nad przystąpieniem naszej 
gminy do Fundacji Górna Prosna, popularyzując ideę fundacji w społeczności lokalnej                      
a efekty tej współpracy możemy zobaczyć w Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu  

Jest jedną z wybitniejszych postaci, jakie pojawiły się i działały na rzecz społeczności Strojca. 
Jego zainteresowanie i pomoc w aktywnym życiu wsi przenosi się także na sprawy całej 
gminy. 

 Obowiązki sołtysa wsi spełniał wzorowo, cieszy się dużym zaufaniem społeczności 
wiejskiej. Udziela się na niwie życia kulturalnego i sportowego, będąc podporą wszelkich 
działań podejmowanym dla ich rozwoju. Przyczynia się swymi działaniami do umocnienia                     
i podniesienia prestiżu Strojca  


