
 

 

KURIER 

MAŁOPOLSKIEGO TKKF 

Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

Nr 10.         Listopad – grudzień 2015 r.   Wydanie jubileuszowe

  Rok działalności Małopolskiego TKKF kadencji 2014-2018 dobiegł końca 
 

zanowni Państwo! Niniejszy numer „Kuriera Małopolskiego TKKF” 
jest wydaniem jubileuszowym. W październiku 2015 roku minął 

rok od wyboru władz Małopolskiego TKKF kadencji 2014-2018, i od 
wydania pierwszego numeru naszego czasopisma. W tym czasie 
w działalności Małopolskiego TKKF zaszło wiele istotnych zmian – 
kadrowych, organizacyjnych i programowych. To pozytywne działania, 
które w znaczący sposób podniosły rangę i prestiż Towarzystwa 
w działalności na rzecz sportu i rekreacji w środowisku Krakowa, 
Małopolski i na arenie ogólnopolskiej. Wszystko to znajduje swoje 
odbicie w codziennej działalności naszej organizacji, ujętej w protoko-
łach z posiedzeń Zarządu i Prezydium Małopolskiego TKKF, w podję-
tych przez te władze uchwałach i w publikacjach na łamach Biuletynu 

„Kurier Małopolskiego TKKF”, co daje się zauważyć.   
     W dniu 10 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF z poniższym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyję-
cie porządku obrad. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, odbytego 
w dniu 27.06.br. oraz przyjęcie protokołu z tego posiedzenia – ref. 
sekretarz Dorota Radomska. 
4. Informacja o pracy Prezydium w okresie od 27.06 do 10.10.2015 r. 
– ref. prezes Leszek Tytko. 
5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz na dzień 
31.08.2015 r. – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
6. Informacja o przebiegu i wynikach XIV Otwartych Mistrzostw Ma-
łopolskiego TKKF w konkurencjach siłowych – ref. prezes L. Tytko. 
7. Informacja o wiodących imprezach sportowo-rekreacyjnych, pla-
nowanych w IV kwartale br. – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
8. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. wiceprezes 
ZW MTKKF – członek ZG TKKF – Tadeusz Waśko. 
9. Informacja o dokumentach Zarządu Głównego TKKF: 
- pismo ZG TKKF do członków i sympatyków TKKF, 
- karta członka TKKF. 
10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
11. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków – ref. przewodni-
czący Komisji. 
12. Zakończenie posiedzenia.   

    W dyskusji nad tematyką obrad sygnalizowano między innymi brak 
środków finansowych, niezbędnych na organizację masowych imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz potrzebę lepszego podziału środków, 
przeznaczonych na ten cel, będących w dyspozycji władz samorządo-
wych i administracyjnych, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. 
Problem ten dotyczy między innymi konieczności zdobycia środków 
z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie uroczystego zakoń-
czenia XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W tej sprawie wystą-
piono do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie tego zadania w formie 
finansowego grantu. Ponadto Zarząd Wojewódzki zatwierdził wniosek 
o przyznanie Medalu „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF” dla człon-
ków Zarządu KS „Bronowianka”: prezesa Kazimierza Skrzypka, wice-
prezesa Marka Kaczora i dyrektora Klubu Andrzeja Szymika, z okazji 
80. lecia tego Klubu.  Do rozpatrywanej tematyki Zarząd Małopolskie-
go TKKF przyjął stosowne uchwały. 

* 
godnie z planem pracy Małopolskiego TKKF na III kwartał br., 
w dniu 30 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu Wojewódzkiego MTKKF z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Prezydium, przyjęcie protokołu, ustalenie sposobu realizacji 
uchwał Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF z dnia 25 wrze-
śnia br. - ref. sekretarz Dorota Radomska. 
3. Ocena realizacji zadań przyjętych na III kwartał 2015 roku – ref. 
prezes Leszek Tytko. 
4. Wydanie „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 9 – ref. Wł. Łopatka.  
5. Omówienie i zatwierdzenie propozycji kalendarza imprez sporto-
wo-rekreacyjnych w zakresie sportu powszechnego oraz sportu 
wszystkich dzieci, o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym 
na rok 2016 (organizowanych przez Zarząd Wojewódzki oraz ogniwa 
terenowe) – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
6. Analiza stanu organizacyjnego w Małopolskim TKKF oraz ustalenie 
pomocy dla ognisk w zakresie organizacyjno-doradczym. – ref. wice-
prezes Karol Oleksy. 
7. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF- referują: Tade-
usz Waśko, Leszek Tytko i Karol Oleksy. 
8. Wolne wnioski i sprawy różne. 
9. Zakończenie posiedzenia.  
     W dyskusji nad tematyką poszczególnych punktów porządku obrad 
zgłoszono kilka uwag i propozycji pod adresem, zarówno władz Wo-
jewódzkich Małopolskiego TKKF oraz Zarządu Głównego TKKF. Przy 
omawianiu masowych imprez sportowych podkreślono konieczność 
promocji przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem nacisku na 
instytucje współorganizujące i współfinansujące te imprezy. Między 
innymi zgłoszono propozycję zorganizowania spotkania z prezesami 
ognisk w strukturze Małopolskiego TKKF – przynajmniej raz na rok.  
Wniosek ten poparł prezes Leszek Tytko, widząc konieczność takiego 
spotkania, dotyczącego spraw organizacyjnych i finansowych. 
     W informacji uczestników spotkania z prezesami Zarządów Woje-
wódzkich, członkami ZG TKKF i Delegatami, odbytego 28 października 
br. w Warszawie, poinformowano, że w trakcie tego spotkania padło 
wiele krytycznych uwag od jego uczestników pod adresem Zarządu 
Głównego TKKF i jego prezesa, na temat podjętych dotychczas dzia-
łań, związanych z sytuacją ośrodka wypoczynkowego w Sierakowie 
oraz programu TKKF i spraw organizacyjnych. Do rozpatrywanej tema-
tyki Prezydium Małopolskiego TKKF przyjęło stosowne uchwały. 
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Członkowie Zarządu Małopolskiego TKKF: Kazimierz Bagnicki, Halina 
Kulbacka i Karol Oleksy. 
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Twarze Małopolskiego TKKF 
rzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, długoletni zasłużony działacz sportu i rekreacji. Urodził się 22 

lutego 1955 roku w Tarnowie. Od najmłodszych lat aktywnie związany ze 

Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Ludowym Zespołem Sportowym w rodzinnej 
miejscowości - w Ostrowie gm. Wierzchosławice. Swą pierwszą pracę podjął 
9 stycznia 1975 roku, w biurze planowania w Fabryce Silników Elektrycznych 
„Tamel” w Tarnowie, gdzie rozpoczął swoją przygodę z TKKF, zostając człon-
kiem Ogniska TKKF „Tamel”. W 1977 r. podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim 
TKKF w Tarnowie na stanowisku instruktora ds. programowych. Ukończył kurs 
instruktora aktywnego wypoczynku oraz sternika motorowodnego. Od począt-
ku współpracuje z Zarządem Wojewódzkim LZS, realizując wspólne akcje 
i imprezy sportowe.  
     W roku 1988, na bazie zespołu ćwiczebnego TKKF kyokushin karate, wspól-
nie z Wiesławem Gwiżdżem (5 dan) – prezesem, zakłada Tarnowski Klub 
Sportowy „Kyokushin Karate”, w którym zostaje wybrany wiceprezesem, 
i funkcję tę pełni do chwili obecnej. W 1997 r. został wybrany urzędującym 
prezesem Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Tarnowie. W latach świetności 
Towarzystwa kładzie szczególny nacisk na prowadzenie stałych zespołów 
ćwiczebnych, gier zespołowych i nowych form fitness, na organizację amator-
skich lig TKKF piłki siatkowej i halowej piłki nożnej; na udział w organizacji 

wielu masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, m. in. zlotów, festynów, 
spartakiad ognisk TKKF i zakładów pracy, „Sportowych Niedziel z TKKF”, piłkar-
skich turniejów drużyn niezrzeszonych, tenisa ziemnego i stołowego, biegów 
i slalomów narciarskich, przełajowych, maratonów, Akcji „Bieg po zdrowie”, 
zespołów ćwiczebnych Karate, Kung-Fu, Aikido, Aikibudo, Jogi, Tai Chi, Qi 
Gong; na organizowanie wakacyjnych rozgrywek plażowej piłki siatkowej 
w Ostrowie n/Dunajcem i  „Majówek z Nordic Walking” na Górze Św. Marcina.  
     W latach 1999 - 2006 Krzysztof Czyż pełnił funkcję wiceprezesa Małopol-
skiego TKKF w Krakowie, a w latach 1995 – 2006 był członkiem Zarządu Głów-
nego TKKF w Warszawie. W roku 1999, w wyniku reformy administracyjnej 
i likwidacji województwa tarnowskiego, Zarząd Wojewódzki TKKF w Tarnowie 
zostaje rozwiązany, a w jego miejsce powołano Tarnowskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej, którego Krzysztof został wybrany społecznym 
prezesem. W tym samym roku podejmuje pracę w Tarnowskim Ośrodku 
Sportu i rekreacji w dziale programowym.  
     W 2003 roku zostaje kierownikiem Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR 
w Tarnowie. Kolejne lata, to okres ciekawych akcji i imprez sportowo-
rekreacyjnych. Na szczególną uwagę zasługują stałe zespoły ćwiczebne, 
w których ćwiczy ponad 600 osób. W styczniu 2005 roku, wspólnie z Panią  
Małgorzatą Marsy-Kurcab - lekarzem medycyny, specjalistą odchudzania, oraz 
z Panią Barbarą Gawin – dietetykiem, zawiązał tzw. „Grupę wsparcia dla puszy-
stych”; zajęcia odbywały się  w salach fitness, siłowni i na  basenie.  Prelekcje, 
szkolenia i wykłady prowadzili znani tarnowscy lekarze i dietetycy. Grupa ta 
z powodzeniem działa do 2013 roku. W roku 2006 nawiązuje współpracę 
z Akademią III Wieku i organizuje Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób Star-
szych - obecnie ćwiczy w nim ponad 100 seniorów. Z Jego inicjatywy w Ostro-
wie n/Dunajcem powstały dwa boiska do siatkówki plażowej, na których od 
1995 roku organizowane są Mistrzostwa Tarnowa. Co roku bierze w nich udział 
ponad 30 drużyn. Za pracę społeczną na rzecz mieszkańców Tarnowa i powiatu 
tarnowskiego Krzysztof był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami i medalami 
m.in.: Złotą Odznaką LZS /1982/; Złotą Odznaką TKKF/1990/; Odznaką „Zasłu-
żony Działacz LZS” /1992/; Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycz-
nej”/1995/; Brązowym Krzyżem Zasługi /1987/; Złotym Krzyżem Zasługi/2002/; 
Medalem 60-Lecia LZS /2006/; Medalem 50-Lecia TKKF / 2007/;  
     W swej długoletniej działalności społecznej Krzysztof dał się poznać, jako 
oddany sympatyk sportu i rekreacji, dobry przyjaciel i kolega, zasługujący na 
szacunek i uznanie.  

 

 
 

ieczysław Balicki, założyciel w roku 1978 w Bochni Ogniska TKKF „Pro-
mień”, w którym pełni funkcję prezesa do dnia dzisiejszego. W latach 

1987-2012 był jednym z głównych organizatorów na terenie Bochni ponad 400 
imprez sportowo-rekreacyjnych, w których łącznie udział wzięło ponad 45 

tysięcy uczestników. Szczególnie rozwinął sport strzelecki z broni pneumatycz-
nej. Jest sędzią strzelectwa sportowego I klasy oraz organizatorem licznych 
otwartych zawodów strzeleckich, m.in. z okazji 3.Maja, Dni Bochni, Święta 
Narodowego 11 Listopada i innych imprez strzeleckich. W roku 2006 na Mi-
strzostwach Województwa Małopolskiego sekcja strzelecka TKKF „Promień” 
zajęła II miejsce. Od roku 2007 Mieczysław Balicki jest organizatorem pierw-
szych w Polsce, a może i na świecie, zawodów strzeleckich z broni pneuma-
tycznej w Kopalni Soli w Bochni – 250 m pod ziemią. Dzięki systematycznej 
pracy trenowana przez Niego młodzież odniosła wiele sukcesów w różnych 

zawodach strzeleckich, a największym sukcesem było zdobycie przez Jego 
zawodników dwóch złotych medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżo-
wej w latach 2010 i 2011 oraz Mistrzostw Europy w latach 2011 i 2012.  
     Dużym sukcesem Mieczysława, jako trenera, oraz kierowanego przez Niego 
Ogniska TKKF „Promień”, było m.in. powołanie do kadry narodowej w roku 
2014 Dominiki Bodurki z Trzciany i Tomasza Nowaka z Rajbrotu. W obu przy-
padkach ich predyspozycje zostały zauważone przez Mieczysława podczas 
strzelań eliminacyjnych Gimnazjady, którą prowadziło corocznie TKKF „Pro-
mień”. Jako działacz samorządu pracowniczego Zakładu Przetwórstwa Hutni-
czego w Bochni był członkiem Rady Pracowniczej Huty im. T. Sendzimira – dziś 
ArcelorMittal Poland, gdzie wówczas się poznaliśmy. Z Jego inicjatywy w roku 
1987 na stoku Góry Kamionka powstały dwa wyciągi narciarskie. 
     W latach 1987 – 2012, jako instruktor piłki siatkowej, prowadził stałe zaję-
cia z sekcją piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Był także organizatorem cyklicz-
nych turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, licznych spartakiad dla bocheń-
skich zakładów pracy – zwłaszcza dla Jego macierzystego Zakładu Przetwór-
stwa Hutniczego, którego przez lata był pracownikiem. Od wielu lat w swej 
działalności promuje prozdrowotny styl życia, wdrożył też wojewódzki pro-
gram TKKF „Bieg po zdrowie”, z udziałem mieszkańców Bochni – głównie 
całych rodzin. W latach 1994-2012 był współorganizatorem imprez w ramach 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Od roku 2006 do 2014 – przez dwie kaden-
cje - był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Obecnie jest 
już na emeryturze, lecz nadal aktywnie działa, uczestnicząc w rozwijaniu 
i umacnianiu kultury fizycznej na terenie Bochni i województwa małopolskie-
go. Przez wszystkie lata społecznej działalności wychował wielu wybitnych 
zawodników, organizatorów życia sportowo-rekreacyjnego i instruktorów. 
Posiada liczne odznaki i wyróżnienia, m.in. Złotą Odznakę „Za Zasługi dla 
Województwa Tarnowskiego”, Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej”, Odznakę „Zasłużony dla Kombinatu Hutniczego” oraz Złoty Krzyż 
Zasługi. Jest dobrym, zawsze życzliwym kolegą, zdobył sobie uznanie wśród 
społeczności bocheńskiej. Jest znakomitym działaczem Małopolskiego TKKF, 
naszym kolegą i przyjacielem.   
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Krzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego TKKF w ogrodowym zaciszu . 

 

Mieczysław Balicki –prezes Ogniska TKKF „Promień” w Bochni, jako 
instruktor i trener, nadzoruje strzelanie z broni pneumatycznej. 
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Podziemne Zawody Strzeleckie w Kopalni 

Soli w Bochni 
ak już wspomniałem w roku 2007 Mieczysław Balicki, prezes Ogni-
ska TKKF „Promień” w Bochni, zorganizował pierwsze w Polsce, 

a może i na świecie, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej 
w Kopalni Soli w Bochni – 250 m pod ziemią. W dniach 10 i 11 paź-
dziernika 2015 roku odbyły się IX Ogólnopolskie Podziemne Zawody 
Strzeleckie w Kopalni Soli w Bochni. W tym roku Ognisko TKKF „Pro-
mień” zaskoczone zostało rekordową ilością zgłoszeń.  
     Zgłosiło się 174 zawodników z całej Polski, co było dużym wyzwa-
niem dla organizatorów i zmusiło do wykonania dodatkowej mobilnej 
strzelnicy. To przedsięwzięcie pozytywnie wykonano dzięki wsparciu 
bocheńskich firm (Rystal i Stalprodukt) oraz „Tauronu” z Tarnowa.  
Regulamin zawodów przewidywał dwudniowe strzelania. W pierw-
szym dniu zawody prowadzono w kopalni soli, a zawodnicy walczyli 
o palmę pierwszeństwa w swoich kategoriach wiekowych: młodzicy 
30 strzałów, ocenianych w czasie 45 minut, juniorzy młodsi i kobiety 
40 strzałów w czasie 60 minut, a juniorzy i seniorzy 60 strzałów 
w czasie 1 godziny i 15 minut. W kategorii młodzików w pistolecie 
I miejsce zdobyła Daria Szykowska – 267 pkt, II miejsce Maria Stachu-
ra – 264pkt, III Weronika Paszek – 260 pkt: wszystkie z ŚTS Tychy. 
Wśród chłopców zwyciężył Artur Piech „KBS” Pszczyna – 281 pkt, 
miejsce II zajął Jakub Czekaj „HUSARIA” Słomniki – 272 pkt, III Klau-
diusz Dobrowolski „DELFIN” Tarnów – 265 pkt. W karabinku I miejsce 
zajęła Wiktoria Bober „OLIMPIJCZYK” Krosno – 303,1 pkt,  II miejsce 
Aleksandra Zaparucha „Śląsk” Wrocław – 303,0 pkt,  III Aleksandra 
Stachura TS „WISŁA” Kraków – 299,1 pkt. Natomiast wśród chłopców 

zwyciężył Szymon Sajdak „OLIMPIJCZYK” Krosno – 282,1 pkt,  II miej-
sce zajął Krzysztof Sobieraj „WAWEL” Kraków – 279,9 pkt,  III Kacper 
Grondowy KKS „POLONIA” Jelenia Góra – 274,6 pkt. W kategorii 
juniorów młodszych w strzelaniu z pistoletu: I miejsce Oliwia Dąbrow-
ska ŚTS Tychy – 373 pkt, II miejsce Diana Zieleźnik „KBS” Pszczyna – 
347 pkt, III miejsce Magdalena Komenda LOK Igołomia – 339 pkt, 
a wśród chłopców I miejsce zajął Norbert Ejzler „AGAT” Złotoryja – 
367 pkt, II Sebastian Szklany „KBS” Pszczyna – 360 pkt, III Ignacy Ju-
styniarski „HUSARIA” Słomniki.  W karabinku zwyciężyła Weronika 
Bykowska „LEGIA” Warszawa – 410,9 pkt, miejsce II zajęła Zofia Sto-
żek „Śląsk” Wrocław – 394,5 pkt, III Natalia Malkiewicz „ŚLĄSK” Wro-
cław – 389,8 pkt, a wśród chłopców zwyciężył Michał Bogdziun 
„ŚLĄSK” Wrocław 398 pkt, II miejsce zajął Marcin Piech „KBS” Pszczy-
na – 393,6 pkt,  III Konrad Zawisza „GALICJA” LOK Rzeszów – 393,3 
pkt. W kategorii juniorek w pistolecie zwyciężyła Agata Nowak „ŚWIT” 
Starachowice – 368pkt, II miejsce zajęła Justyna Gadowska „ŚWIT” – 
362 pkt, III Sandra Musielak „AGAT” Złotoryja – 358 pkt, a w śród 
chłopców zwyciężył Damian Kalabiński – 553 pkt, II miejsce zajął 
Aleksander Kalinkiewicz – 532 pkt. (obaj z „GWARDII” Sosnowiec), III 
Tomasz Bartnicki „POLONIA” Jelenia Góra – 532 pkt. W strzelaniu 
z karabinka I miejsce zajęła Marlena Stec „ŚLĄSK” Wrocław - 407,1 
pkt,  II Izabela Twardosz LOK HTS Kraków – 400,4 pkt,  III Gabriela 
Brzezinka „ŚLĄSK” Wrocław – 399,9 pkt, a wśród chłopców I miejsce 
zajął Mateusz Zych LOK HTS Kraków – 602,1 pkt,  II Szymon Matu-
szewski „AGAT” Złotoryja – 584,4 pkt, III Bartosz Lemański ŚLĄSK 
Wrocław – 578,6 pkt. W kategorii seniorów w strzelaniu z pistoletu 
zwyciężyła Natalia Król „ŚLĄSK” Wrocław – 386 pkt, II miejsce zajęła 
Ewelina Płaszowska „ZARABIE” Myślenice – 363 pkt, III Halina Smolar-
ska „BASTION” Kęty 331 pkt, a wśród panów zwyciężył Łukasz Czapla 
„HUSARIA” Słomniki – 572 pkt, II miejsce zajął Rafał Blasczok „WA-
WEL” Kraków – 563 pkt, III Krzysztof Kozłowski „HAMER” Kozienice – 
560 pkt. Natomiast w strzelaniu z karabinka I miejsce zajęła Justyna 
Borkowska „ŚLĄSK” Wrocław – 402,1 pkt,  II Ewelina Szczepaniec ZO 
LOK Kraków – 397,6 pkt,  III Elżbieta Smolik LOK HTS Kraków – 397,1 
pkt, a wśród panów zwyciężył Seweryn Jezierski „DRAGON” Chełm – 
608,3 pkt,  II miejsce zajął Filip Juszczak „POLONIA” Jelenia Góra – 
592,6pkt,  III Mieczysław Kapcia „PROMIEŃ Bochnia” – 590,8 pkt. 
W drugim dniu zawodów w hali sportowej I LO rozegrano finały, do 
których kwalifikowało się po dwóch zawodników z każdej kategorii 
wiekowej (w formule OPEN). Tak więc do walki stanęli najlepsi z naj-
lepszych, w większości już wielce utytułowani zawodnicy (między 
innymi siedmiokrotny mistrz świata w strzelaniu do ruchomej tarczy - 
Łukasz Czapla).  
     O ile w strzelaniu w konkurencji wiekowej zawodnicy mają pełną 
swobodę, a ograniczeni są tylko czasowo, to w finałach cała ósemka 
oddaje równocześnie serie jednostrzałowe - każda seria w czasie nie 
dłuższym niż 50 sekund. Po każdych dwóch seriach z dalszej rywaliza-
cji odpada zawodnik z najmniejszą sumą punktów. Są to strzelania dla 
publiczności, która najczęściej silnymi brawami w coraz szybszym 
rytmie dopinguje i dekoncentruje zawodników. W tych zawodach 
dodatkowo grała orkiestra z Baczkowa, przyspieszając rytm granych 
utworów, co sugerowało, że czas serii już się kończy.  
     W czasie przerw, w których sędziowie zestawiali wyniki, cheerlean-
derki z Gimnazjum Nr 1 z Bochni prezentowały ładne układy. Oto 
wyniki finałów: w pistolecie I miejsce zajęła Natalia Król, II Agata 
Nowak, III Oliwia Dąbrowska, IV Łukasz Czapla, V Norbert Ejzler, VI 
Artur Piech, VII Jakub Czekaj, VIII Damian Kalabiński, a w strzelaniu 
z karabinka I miejsce zajęła Marlena Stec, II Mateusz Zych, III Aleksan-
dra Zaparucha, IV Seweryn Jezierski, V Michał Bogdziun, VI Justyna 
Borkowska, VII Weronika Bykowska, VIII Wiktoria Bober. Wszyscy 
finaliści otrzymali nagrody rzeczowe. W super finale czwórka najlep-
szych zawodników finału (po dwóch z pistoletu i karabinu) oddaje 
cztery strzały. Wygrywa zawodnik, który odda strzał o najwyższej 
wartości. W trzeciej serii dwie zawodniczki strzeliły po 10,6 pkt i wy-
dawało się, że będą dogrywki, jednak w ostatniej serii Marlena Stec 
strzeliła 10,7 pkt, i to Ona zdobyła puchar Burmistrza Miasta Bochnia. 

 

 

J 

Uczestnicy IX Ogólnopolskich Podziemnych Zawodów Strzeleckich w Bochni. 

Uczestnicy jednej z konkurencji podziemnych zawodów strzeleckich 

w Kopalni Soli w Bochni. 
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Święto Niepodległości w Tarnowie na sportowo 
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 

 
 tym, że Tarnów siatkówką stoi, na łamach „Kuriera” pisałem już 
dużo wcześniej. W niniejszej informacji fakt ten tylko potwier-

dzam. W dniu 11 listopada br. w hali sportowej Tarnowskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji przy ul. Krupniczej 8a rozegrano Otwarty Turniej 

Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości. 
     Celem imprezy było popularyzowanie piłki siatkowej wśród miesz-
kańców Tarnowa i województwa małopolskiego, propagowanie zdro-

wego wypoczynku poprzez aktywność ruchową, wymiana doświad-
czeń oraz wyłonienie najlepszych zespołów piłki siatkowej. 
     Organizatorem Turnieju było Tarnowskie TKKF i Tarnowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Tarnowie. W Turnieju wzięło udział 12 zespołów. 
Zawody rozegrano systemem brazylijskim (do 2-ch przegranych me-

czy). Pierwsze miejsce wywalczył zespół „GPF” Tarnów, pokonując 
w finale drużynę „ROLBUD” Gołkowice wynikiem 2:1. W meczu 
o trzecie miejsce zespół „SILVERTOWN” Olkusz pokonał zespół „KA-
DRA BOBREK” Bytom wynikiem 2:0. Pozostałe zespoły zajęły miejsca 
w następującej kolejności: miejsca 5-6: „AZOTY” Tarnów”, „CEN 
BRUK” Bochnia, miejsca 7-8: „GRÓD CZOP” Podegrodzie”, „LEIER” 
Tarnów, a miejsca 9-12: „IMADŁA” Tarnów, Klub Bilardowy „IKS” 
Tarnów, „ROKICIE” Szczytniki, „TRYBUS” Szymbark.   
   Zwycięski zespół „GPF” Tarnów wystąpił w składzie: Jacek Waśko – 
kapitan, Karol Dżwierzyński, Grzegorz Barnaś, Mateusz Ludwa, Łukasz 
Patyk, Mateusz Porosło i Krzysztof Skuza. Mecze sędziowali: Jakub 
Brudny, Henryk Habel, Stanisław Jacher, Monika Opozda, Ewa Stolarz 
i Tomasz Włodarski. Sędzią Głównym Turnieju był Kazimierz Bagnicki.  

 

 
Wojewódzki Finał Małopolskiej LIGI TKKF w Piłce Siatkowej 

 
ażdego roku listopad jest tym miesiącem, w którym zwykle 
kończą rozgrywki ligi Małopolskiego TKKF w siatkówce i piłce 

nożnej, turnieje z cyklu „Grand Prix” w tenisie stołowym oraz Mistrzo-
stwa MTKKF w badmintonie. W dniu 22 listopada br. w Tarnowie 
odbył się Finał Małopolskiego TKKF w Siatkówce Mężczyzn. Rozgrywki 
przeprowadzono w hali sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Krupniczej 8a, z udziałem sześciu zespołów, wyło-
nionych drogą eliminacji ze stref: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. 
Finał rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. 
O miejsce I walczyli mistrzowie grup, natomiast o III miejsce wicemi-
strzowie. Organizatorem rozgrywek był Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF. Wsparcia finansowego 
imprezie udzieliło Województwo Małopolskie, a Partnerami byli: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. i „Kurier 
Małopolskiego TKKF”. W poszczególnych grupach uzyskano wyniki: 
- Grupa A: „ABSOLWENCI” Kraków – „GRÓD CZOP” Podegrodzie 2:0 
(25:21, 25:21), „ABSOLWENCI” Kraków – „CEN BRUK” Bochnia 0:2 
(14:25, 20:25), „GRÓD CZOP” Podegrodzie – „CEN BRUK” Bochnia 1:2 
(21:25, 25:22, 10:15). Pierwsze trzy miejsca zajęły zespoły: 
I miejsce „CEN BRUK” Bochnia – 5 pkt, 4:1 w setach, 
II miejsce „Absolwenci „ Kraków – 3 pkt, 2:2 w setach, 
III miejsce „GRÓD CZOP” Podegrodzie – 1 pkt, 1:4 w setach. 
 

 

 

 

O 

K 

Najlepsze zespoły w Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości.  

Zwycięski zespół „GPF” Tarnów prezentuje zdobyty puchar. 

Sędzia Główny, Kazimierz Bagnicki, wręcza puchar kapitanowi jednej z drużyn.  

I miejsce w Turnieju zajęła drużyna „CEN BRUK” Bochnia. 
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- Grupa B: „GPF” Tarnów – „ROLBUD” Gołkowice 0:2 (20:25, 13:25), 
„GPF” Tarnów – ARS „MEDICA” Kraków 2:1 (25:18, 17:25, 15:12), 
„ROLBUD” Gołkowice – ARS „MEDICA” K-ów 1:2 (25:20, 14:25, 12:25). 
Pierwsze trzy miejsca w tej grupie zajęły zespoły: I miejsce „ROLBUD” 
Gołkowice - 4 pkt, 3:2 w setach, II miejsce ARS „MEDICA” Kraków – 3 
pkt, 3:3 w setach, III miejsce „GPF” Tarnów – 2 pkt, 2:3 w setach.   
W finale w meczu o I miejsce „CEN BRUK” Bochnia pokonał „ROLBUD” 
Gołkowice wynikiem 2:1 (26:28, 25:22, 25:18). W meczu o III miejsce 
ARS „MEDICA” Kraków pokonał „ABSOLWENTÓW” Kraków wynikiem 

2:0 (25:22, 25: 18). Klasyfikacja końcowa Turnieju: 
I miejsce w Turnieju zajęła drużyna „CEN BRUK” Bochnia, II miejsce 
„ROLBUD” Gołkowice, III ARS „MEDICA” Kraków, IV „ABSOLWENCI” 
Kraków, V „GPF” Tarnów, VI „GRÓD CZOP” Podegrodzie.  Zwycięskie 

zespoły otrzymały puchary oraz okolicznościowe medale. Ponadto 
wszystkie zespoły otrzymały dyplomy. Statuetkami wyróżniono też 
najlepszych zawodników: 
- Najwszechstronniejszym MVP był Przemek Gaweł – ARS „MEDICA”,  
- Najlepszym atakującym był Krystian Kmiecik –„CEN BRUK” Bochnia,  
- Najlepszym rozgrywającym został Wojciech Basta – „ROLBUD” Goł-
kowice, a najlepszym przyjmującym Konrad Pyżyński z zespołu „AB-
SOLWENCI” Kraków.  Zwycięski zespół „CEN BRUK” Bochnia wystąpił 

w składzie: Dariusz Maszerski – kapitan, Tomasz Jaworski, Przemysław 
Kita, Krystian Kmiecik, Arkadiusz Strach, Grzegorz Zachara i Andrzej 
Zuzia. Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Henryk Habel, Stanisław 
Jacher i Tomasz Włodarski. Sędzią Głównym zawodów był Kazimierz 
Bagnicki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w imprezie 
także uczestniczyli Aleksander Molczyk i Józef Szczepanek – członko-
wie Zarządu Wojewódzkiego z Tarnowskiego TKKF. 
 

 

Wojewódzkich Finałów i Mistrzostw Małopolskiego TKKF ciąg dalszy 
Wojewódzki Finał Cyklu Turniejów „Grand Prix” w tenisie stołowym

 dniu 15 listopada br. (niedziela) w hali sportowej KS „Brono-
wianka” odbył się Wojewódzki Finał Cyklu Otwartych Turnie-

jów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Zawody 
rozegrano w kategorii kobiet i mężczyzn – w grach pojedynczych 
i deblu „open”, w następujących kategoriach wiekowych: do lat 10, 
11-15 lat, 16-59 lat, 60 lat i więcej, z udziałem 72 uczestników, w tym 
11 pań. Rozgrywki przeprowadzono systemem do dwóch przegranych 
i w grupach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie wie-
kowej. W imprezie udział wzięli uczestnicy z następujących klubów 

sportowych, ognisk TKKF i miejscowości: MDK Kraków, TKKF Dobczy-
ce, KS „Bronowianka”, KSOS Kraków, UKS „Magnum” Koźmice, Łapa-

nów, Szerzyny, Rząska, KS „Cracovia”, TKKF „Delfin” Kraków, TKKF 
„Apollo” Kraków, Biecz i zawodnicy z terenu Krakowa. W poszczegól-
nych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano następujące wyni-
ki:1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Julia Bruzda (KS „Brono-
wianka”), miejsce II zajęła Anna Kopacka (KS „Bronowianka”), III Anna 
Łobaziewicz (MDK Kraków), a IV Patrycja Rybka z TKKF Dobczyce. 

W 

Miejsce III w Turnieju zajął zespół ARS „Medica” Kraków. 

 Aleksander Molczyk, Kazimierz Bagnicki  (Sędzia Główny) i Józef Szczepanek 
z Tarnowskiego TKKF –Organizatorzy Turnieju. 

Grają zawodnicy do lat 10. Z lewej Jeremi Jaworski z MKS KSOS. 

Kraków 

   Najlepsze zawodniczki Turnieju w towarzystwie prezesa Małopolskiego 
TKKF - Leszka Tytko i Marka Kremera z Ogniska TKKF „Apollo”. 
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2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Wojtycza (TKKF 
Dobczyce). Miejsce II zajęła Karolina Mazela (MDK Kraków), III Joanna 
Swatowska (MDK Kraków), a IV Agata Swatowska (MDK Kraków). 

3. Wśród pań zwyciężyła Teresa Matysek (MDK Kraków), miejsce II 
zajęła Magdalena Łapińska, a miejsce III Lidia Niedźwiedź z Krakowa. 
4. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Jeremi Jaworski (MKS KSOS), 
miejsce II zajął Olaf Zakopal (KS „Bronowianka”), miejsce III Jakub 
Nowak (TKKF Dobczyce), a miejsce IV Marek Kiełbasa (MDK Kraków). 
V. W grupie chłopców w przedziale wiekowym 11-15 lat zwyciężył 
Franciszek Kusiak (KS „Bronowianka”), miejsce II zajął Wiktor Dziewit 
(KS „Bronowianka”), miejsce III Leon Zieleniewski (KS „Bronowianka”), 
a miejsce IV Wiktor Robak (KSOS Kraków). 
VI. Wśród mężczyzn 16-59 lat zwyciężył Dominik Wojtyła (UKS „Ma-
gnum” Koźmice), miejsce II zajął Marcin Chodacki (KS „Bronowianka”, 
III Antoni Wojciaczyk (KS „Bronowianka”, a IV Łukasz Łapczyński.  
VII. W najstarszej grupie wiekowej (60+) zwyciężył Aarne Puu (KS 
„Cracovia”), miejsce II zajął Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”), miejsce III 
Henryk Mryc (Rząska), a miejsce IV Tadeusz Głąb (Nowa Huta). 
VIII. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: A. Wojciaczyk – D. 
Wojdyła. Miejsce II zdobył debel: T. Szopa – A. Puu, miejsce III: A. 
Dudek Wł. - Michałowski, a miejsce IV: H. Mryc – Wł. Łopatka.  
IX. W klasyfikacji na najliczniejszy udział I miejsce zajęło TKKF Dobczy-
ce (23 osoby), II MDK K-ów (12 osób), a III KS „Bronowianka” (8 osób).  
X. Najmłodszą zawodniczką Turnieju była Anna Kopacka z KS „Brono-
wianka”, a zawodnikiem najmłodszym Jan Wieńć z MDK Kraków. 
Zawodnikiem najstarszym był Henryk Mryc z Rząski.  

XI. Najlepsi zawodnicy w grach pojedynczych i deblowych otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze. 
Ponadto puchary i dyplomy otrzymały najliczniejsze ekipy, uczestni-

czące w zawodach. Pamiątkową statuetkę i dyplom otrzymał także 
najstarszy zawodnik uczestniczący w zawodach, a najmłodsza zawod-
niczka i najmłodszy zawodnik otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymali napoje chłodzące. 
XII. Otwarcia zawodów dokonał prezes Małopolskiego TKKF – Leszek 
Tytko. W związku z tragicznymi wydarzeniami we Francji, gdzie z rąk 
terrorystów zginęło tak wiele osób, oraz na okoliczność śmierci długo-
letniego działacza tenisa stołowego w KSOS Kraków i wspaniałego 
tenisisty stołowego – Marka Wróblewskiego, uczestnicy Turnieju 
uczcili zmarłe osoby minutą ciszy. 
XIII. Zawody przeprowadzono przy finansowym wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego i Gminy Kraków. 
XIV. Obsługę organizacyjno-sędziowską zawodów zabezpieczali: Wła-
dysław Łopatka – sędzia główny, Agnieszka Piotrowska i Andrzej 
Wieczorek, a nad całością imprezy osobiście pieczę sprawował Prezes 
Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
XV. Zawodnicy niepełnoletni, uczestniczący w roku 2015 w zawodach 
Małopolskiego TKKF po raz pierwszy, złożyli pisemne oświadczenia ze 
zgodą rodziców na udział ich dzieci w turnieju. 
XVI. Zawody przeprowadzono na 10 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 116 gier pojedynczych i deblowych.  
 

 
IV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF  

w Badmintonie o „Złotą Rakietkę” 
 dniu 15 listopada 2015 roku, po raz czternasty, w hali sporto-
wej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie 

odbyły się Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie o „Złotą 
Rakietkę”. Organizatorem zawodów był Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF, a współorganizatorem TKKF przy ArcelorMittal Poland.  
Mistrzostwa sfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego 
i Gminy Kraków. W zawodach udział wzięło 74 zawodniczek i zawod-
ników, reprezentujących następujące miejscowości: Bolesław, Brze-
sko, Dobczyce, Niepołomice, Myślenice, Ochojno, Opole oraz szkoły, 
uczelnie, zakłady pracy z terenu Krakowa: Gimnazja Nr 6, 24, AZS UEK, 
KSOS, Badminton Power IB Klub, UKS BAD, TKKF ArcelorMittal Poland. 
Mistrzostwa rozegrano w następujących kategoriach i grupach wie-
kowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie (dziewczęta 
i chłopcy), kobiety 19 - 40 lat i powyżej 40 lat, oraz mężczyźni w czte-
rech kategoriach wiekowych i gry deblowe „open”.   
     Turniej stał na wysokim poziomie sportowym, a rozegrano go na 
pięciu boiskach. W poszczególnych kategoriach uzyskano wyniki: 
1. W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt zwyciężyła Mag-
dalena Szczepanik, miejsce II zajęła Julia Dec, III Nadia Morawska, a IV 
Emilia Wójtowicz – wszystkie z Krakowa. Wśród chłopców I miejsce 
zajął Adam Jabłoński (UKS KS BAD), miejsce II Adam Konieczny (Kra-
ków), III Henryk Kosała (UKS KS BAD), a IV Mateusz Brodzik (Kraków). 
2. W grupie gimnazjalistek zwyciężyła Aleksandra Kawa, miejsce II 
zajęła Beata Jaworecka, a III Karolina Zięba. Wśród gimnazjalistów 

W 

Najlepsze zawodniczki Turnieju do lat 10, w towarzystwie  
prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 

 

Uczestnicy Turnieju w oczekiwaniu na swoje gry. 

Weteran badmintona – Bolesław Juszczak, w towarzystwie prowa-
dzących Turniej – Kazimierza Pyża i Tadeusza Kowalczyka. 
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zwyciężył Filip Imielski, miejsce II zajął Marcin Kobiałka, III Mateusz 
Walas, a IV Kacper Trzop. 

3. W kategorii szkół średnich wśród dziewcząt zwyciężyła Małgorzata 
Majerska, miejsce II zajęła Monika Kurleto, III Justyna Bruks, a IV 
Barbara Orłowska. Wśród chłopców w tej kategorii zwyciężył Bartosz 
Turski, miejsce II zajął Jakub Imielski, III Tomasz Lesiak, IV Rafał Sioła. 
4. W grupie mężczyzn w wieku 19-40 lat zwyciężył Bartłomiej Musiał 
(AZS UEK), miejsce II zajął Grzegorz Widła (Brzesko), III Dominik Sta-
chowski (KSOS Kraków), a IV Tomasz Śmietana (Brzesko). 
5. W kategorii mężczyzn 41-55 lat zwyciężył Zdzisław Piekoszewski 
(Bolesław), miejsce II zajął Piotr Majerski (Kraków), a III Bartłomiej 
Jurek z Myślenic. 
6. Wśród mężczyzn 56-70 lat zwyciężył Andrzej Szawłowski (Opole), 
miejsce II zajął Maciej Kozieł (Myślenice), III Marek Kremer (Kraków), 
a IV Bolesław Juszczak (TKKF ArcelorMittal Poland). 
7.  W grupie mężczyzn powyżej 70 lat zwyciężył Ignacy Tokarz (UP 
Kraków), miejsce II zajął Janusz Rżewski (KSOS Kraków), a III Andrzej 
Mikulski (TKKF ArcelorMittal Poland). 

8. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Jakub Imielski – Bar-
tosz Turski (Bolesław), miejsce II zajęła deblowa para: Filip Imielski – 
Zdzisław Piekoszewski (Bolesław), miejsce III para: Krzysztof Biela – 
Bartłomiej Musiał (Kraków), a miejsce IV para: Monika Kurleto – 
Witold Maryniak (Power Badminton). Najmłodszym zawodnikiem 
Mistrzostw był Maciej Gałan z Niepołomic, a zawodnikiem najstar-

szym Janusz Rżewski z Krakowa. Najsilniejszą ekipę, biorącą udział 
w turnieju, wystawił MKS KSOS Kraków. Miejsce II w tej klasyfikacji 
zajęła ekipa z Niepołomic, a trzecie ekipa z Bolesławia. Nad sprawnym 
organizacyjnie przebiegiem Mistrzostw czuwał prezes Małopolskiego 
TKKF – Leszek Tytko, wraz z Tadeuszem Kowalczykiem - członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, którzy wręczali pucha-
ry, dyplomy i nagrody czołowym zawodnikom Mistrzostw. Sędzią 
Głównym zawodów była Pani Katarzyna Wójcik, a wspierał ją Kazi-
mierz Pyż – prezes hutniczego TKKF i członek Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej Małopolskiego TKKF. 

 

Wojewódzki Finał Małopolskiej Ligi TKKF w Halowej Piłce Nożnej 
 dniu 21.11.2015 r. w Nowym Targu rozegrany został Woje-
wódzki Finał Małopolskiej Ligi TKKF w Halowej Piłce Nożnej. 

W turnieju wzięło udział 6 zespołów, reprezentujących 3 strefy – 
krakowską, tarnowską i nowotarską. Turniej rozegrano systemem 

„każdy z każdym” na podstawie losowania.  Wyniki poszczególnych 
gier: „Westa Group” Tarnów – TKKF „Oświecenia” 0:1, „Leclerc” Nowy 
Targ – TKKF „Apollo” 1:2, „MIX 40” Nowy Targ – Uniwersytet Jagiel-
loński Kraków 4:1, „Westa Group” Tarnów – „Leclerc” Nowy Targ 2:4, 
TKKF „Oświecenia” Kraków – Uniwersytet Jagielloński Kraków 5:2, 
TKKF „Apollo” Kraków – „MIX 40” Nowy Targ 0:2, „Leclerc” Nowy Targ 
– TKKF „Oświecenia” Kraków 2:6, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – 
TKKF „Apollo Kraków” 3:4, „MIX 40” Nowy Targ – „Westa Group” 

Tarnów 2:1, TKKF „Oświecenia” Kraków – TKKF „Apollo” Kraków 5:1, 
„Westa Group” Tarnów – Uniwersytet Jagielloński Kraków 5:2, „Lec-
lerc” Nowy Targ – „MIX 40” Nowy Targ 1:1, TKKF „Apollo” Kraków – 
„Westa Group” Tarnów 5:3, Uniwersytet Jagielloński Kraków – „Lec-

lerc” Nowy Targ 2:5, „MIX 40” Nowy Targ – TKKF „Oświecenia” Kra-
ków 2:2.  W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna TKKF „Oświece-
nia” - 13 pkt (stosunek bramek 19:7). Miejsce II zajęła drużyna „MIX 
40” Nowy Targ – 11 pkt (stosunek bramek 11:5), III kolejna krakowska 
drużyna – TKKF „Apollo”, reprezentująca Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Mistrzejowice-Północ” – 9 pkt (stosunek bramek 12:14). Miejsca IV – 
VI zajęły drużyny: „Leclerc” Nowy Targ - 7 pkt, „Westa Group” Tarnów 
– 3 pkt i „Uniwersytet Jagielloński” Kraków 0 pkt. 

     
 

W 

Sędzia Główny Turnieju – Pani Katarzyna Wójcik przy pracy. 

Biuro zawodów - Kazimierz Pyż i Katarzyna Wójcik. 

Drużyna TKKF „Oświecenia” - zwycięzca Turnieju. Drużyna TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ”, zdobywca 
III miejsca w Turnieju. 
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     Trzy najlepsze zespoły otrzymały z rąk V-ce Prezesa Małopolskiego 
TKKF - Karola Oleksego, oraz Prezesa Ogniska TKKF „Gorce” Nowy 
Targ - Grzegorza Wrony, puchary, medale, dyplomy i okolicznościowe 
koszulki, a pozostałe zespoły okolicznościowe dyplomy.  
     Królem Strzelców został Piotr Antas z TKKF „Oświecenia” Kraków, 
najlepszym bramkarzem Piotr Gogola z zespołu „MIX 40” Nowy Targ. 
MVP turnieju egzekwo zostali Andrzej Dobrzyński z „MIX 40” Nowy 
Targ i Zbigniew Kieć z TKKF „Apollo” Kraków. Skład zwycięskiej druży-

ny: Adrian Kowal, Łukasz Koźmił, Piotr Antos, Mirosław Kajak, Mariusz 
Sierakowski, Grzegorz Ziębliński, Jakub Jabłoński, Łukasz Ozimirski, 
Marcin Zębala. Organizatorem turnieju było Małopolskie TKKF i Ogni-
sko TKKF „Gorce” Nowy Targ. Wsparcia finansowego imprezie udzieli-
ło Województwo Małopolskie, a w gronie Partnerów byli Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA i „Kurier Małopolskiego 
TKKF”. Koordynatorem Turnieju był Karol Oleksy – Wiceprezes Mało-
polskiego TKKF oraz Tadeusz Poznański z Ogniska TKKF „Apollo”.

 

XVI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach 

 listopada 2015 r. na kręgielni Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Browarnej 13 A w Brzesku odbyły się XVI Otwarte Mistrzostwa Małopol-

skiego TKKF w Kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika. Organizatorem Mi-
strzostw był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, a współorganizatorami 
Ognisko TKKF „Sokół” i BOSiR w Brzesku. Partnerami byli: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki poprzez ZG TKKF oraz Województwo Małopolskie, a stronę medial-

ną imprezy zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”.  
     Był to pierwszy z czterech turniejów w ramach „Grand Prix” Gminy Brzesko 
w kręgach klasycznych w roku 2015 r., którego uroczystego otwarcia dokonali: 
Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, Stanisław Stoliński – Honorowy 
Członek ZW Małopolskiego TKKF, Krzysztof Stępak – Radny Miasta i Gminy 
Brzesko i Marek Serwin – Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. 
     W Mistrzostwach uczestniczyło 75 osób, w nw. kategoriach wiekowych: 

- dzieci (dziewczęta i chłopcy urodzeni po 01.07.2004), 
- młodziczki i młodzicy (ur. 01.07.01 – 30.06.2004), 
- juniorki i juniorzy młodsi (ur. 01.07.1997 – 30.06.2001), 
- juniorki i juniorzy (ur. 01.07.1992 – 01.07.1997), 
- seniorki i seniorzy (ur. przed 01.07.1992 ). 
     Celem imprezy była popularyzacja kręglarstwa i promowanie zdrowego, 
aktywnego wypoczynku. Zgodnie z regulaminem, w kategoriach wiekowych 
dzieci i młodzieży, zawodnicy oddali po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każ-
dym torze). W kategorii seniorów zawodnicy oddali po 60 rzutów do pełnych 
(po 15 na każdym torze). Wyniki uzyskane w eliminacjach we wszystkich 
kategoriach wiekowych stanowiły podstawę przyznania punktów wg regulami-
nu „Grand Prix”. Mistrzowie w kategoriach dzieci i młodzieży wyłonieni zostali 
na podstawie wyników eliminacyjnych. W kategorii seniorów wśród mężczyzn 
rozegrano finał z udziałem 8 zawodników, wyłonionych w eliminacjach. 
O zajętym miejscu decydowała suma punktów z dwóch startów (eliminacji 
i finału). W przypadku równej ilości punktów decydowała w kolejności ilość 

rzutów nieprawidłowych, tzw. „dziur”, następnie ilość „dziewiątek”, dalej 
kolejno ilość „ósemek” itd. W Memoriale im. Fr. Czesława Klinika rozegrano 
turniej VIP-ów (po 5 rzutów na każdym torze - łącznie 20 rzutów). 
     W poszczególnych grupach wiekowych Mistrzostw uzyskano wyniki: 
1. W kategorii dzieci wśród dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Stolarczyk, miejsce II 

zajęła Berenika Kramer, III Klaudia Wawrzeń (wszystkie z Brzeska), a miejsce IV 
Julia Daniec z Poręby Spytkowskiej. Wśród chłopców zwyciężył Bartłomiej 
Daniec (Poręba Spytkowska), miejsce II zajął Gabriel Zastawnik (Brzesko), III 
Jakub Purchla (Wola Przemykowska), a IV Emanuel Sowa (Poręba Spytkowska). 
2. W kategorii młodziczek i młodzików wśród dziewcząt zwyciężyła Anna 
Babraj z Brzeska, miejsce II zajęła Klaudia Batko (Brzesko), III Julia Mądrzyk 
(Pojawie), a IV Wiktoria Potok (Zaborów). Wśród chłopców zwyciężył Jakub 
Kuryło z Mokrzysk, miejsce II zajął Jan Łazowski (Jadowniki), III Bartosz Guzek 
(Brzesko), a miejsce IV egzekwo zajęli Daniel Mundała (Strzelce Wielkie) 
i Damian Piwowarczyk (Wrzępia). 
3. W kategorii juniorów młodszych wśród dziewcząt zwyciężyła Iwona Sumara 
z Brzeska, miejsce II zajęła Karolina Gurgul (Brzesko), III Martyna Kopacz (Porę-
ba Spytkowska), a IV Natalia Cebula (Jadowniki). Wśród chłopców zwyciężył 
Jakub Tomczyk (Jasień), miejsce II zajął Łukasz Łazowski (Jadowniki), III Tadeusz 
Łazowski (Jadowniki), a IV Igor Szydłowski (Jasień). 
4. W kategorii juniorek dziewczęta nie startowały. Wśród chłopców zwyciężył 
Damian Czernecki z Jadownik, miejsce II zajął Patryk Paryło (Brzesko), a III 
Daniel Szydek (Brzesko). 
5. W kategorii seniorek zwyciężyła Katarzyna Pacyna z Brzeska. Wśród senio-
rów zwyciężył Józef Japa z Brzeska, miejsce II zajął Marek Szczupak (Brzesko), 
III Adam Kotra (Okocim), a IV Marek Serwin (Brzesko). 
6. W Turnieju VIP-ów zwyciężył Krzysztof Stępak – Radny Miasta i Gminy 
Brzesko, miejsce II zajęła Małgorzata Książek - Szczurowa, miejsce III Leszek 
Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, a IV Beata Komorowicz ze Szczurowej. 
7. Wśród dzieci dokonano dodatkowej klasyfikacji dzieci z Gminy Szczurowa: 
- w kategorii dziewczynek zwyciężyła Weronika Mądrzyk (Pojawie), miejsce II 
zajęła Aleksandra Tabor (Pojawie), a III Sylwia Rachwał (Wrzępia). 
- w kategorii chłopców zwyciężył Jakub Purchla, miejsce II zajął Paweł Śliwiński, 
a III Jakub Wałcerz – wszyscy trzej z Woli Przemykowskiej. 
    W Mistrzostwach Organizatorów reprezentowali: Leszek Tytko – Prezes 
Małopolskiego TKKF, Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF, Marek 
Serwin – Wiceprezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. Mistrzostwa sędziowali: 
Karol Oleksy – Sędzia Główny, Bogumił Kulka (Sędzia Sekretarz) i Katarzyna 
Oleksy (Sędzia Sekretarz). 
     Zwycięzcy poszczególnych kategorii i grup wiekowych otrzymali pamiątko-
we puchary, medale i dyplomy. Wśród fundatorów byli też: Wójt Gminy Szczu-
rowa – Pan Marian Zalewski (puchary dla zwycięzców w kategorii kobiet 
i mężczyzn) i Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF (Puchar dla zwycięzcy 
Turnieju VIP-ów). 
     Zawody rozegrano w miłej, sportowej atmosferze, a na kolejne turnieje 
z cyklu „Grand Prix” organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich sympaty-
ków tej atrakcyjnej dyscypliny sportowej. 

7 

Na kręgielni Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek tytko. 

Leszek Tytko - Prezes Małopolskiego TKKF, 
 dekoruje najlepsze zawodniczki Mistrzostw. 

Najmłodsze zawodniczki w gronie Organizatorów Mistrzostw. 
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Poznaj historię Małopolskiego TKKF 
„W jaskini Wawelskiego Smoka” 

           Szanowni Państwo! 

     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF posiada jeszcze pewną ilość egzemplarzy książki pt. „W jaskini Wawel-

skiego Smoka”, którą można nabyć po promocyjnej cenie do końca marca 2016 roku. Książka jest monografią Kra-

kowskiego - dziś Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, od roku 1957 do 2012. Jest to historia 

masowego ruchu sportowego, zrzeszonego pod flagą TKKF. Ciężko jest w naszych czasach 

pisać lub nawet mówić o sprawach sportu i rekreacji fizycznej. Sprawy te ciągle są odkładane 

na dalszy plan, a życiem rządzą odwieczne prawa i przywileje, o które trzeba walczyć – dla-

tego o tym piszę. Rok 2015 kończymy z dumą i podniesionym czołem, a w trakcie minionych 

58 lat Małopolskie TKKF wiernie trwało na swoim posterunku, mając znaczący udział 

w rozwoju i upowszechnianiu sportu i rekreacji fizycznej wśród powojennych pokoleń Kra-

kowa i Małopolski. Prawdziwość tych faktów potwierdzają liczne trofea, notki prasowe 

i sprawozdania z imprez sportowo-rekreacyjnych oraz rzesze oddanych sprawie ludzi, którzy 

byli i wciąż są wierni naszej organizacji, aż po dziś dzień. 

     Małopolski sport i rekreacja od zawsze były i są mocną stroną naszego województwa 

i mam nadzieję, że taką pozostaną. Przed 58 laty w jaskini „Wawelskiego Smoka” zapłonął 

święty ogień zwycięstw, który nie może zgasnąć, o czym zawsze musimy pamiętać. 

     Przez wszystkie te lata znaczący trzon wielu dyscyplin sportowych stanowili działacze i zawodnicy klubów sporto-

wych, którzy po zakończeniu kariery zawodniczej bardzo aktywnie włączyli się w akcję sportowej pasji w szeregach 

TKKF, przedłużając w ten sposób swą drugą młodość. Dni świetności przeżywali na bieżniach i boiskach, w małych 

klubowych salkach, osiedlowych świetlicach i wszędzie tam, gdzie żyli ludzie, póki Ich moc nie zgasła bezpowrotnie. 

Wielu z nich już odeszło, a Ci, którzy są z nami, wzmocnili kadrę działaczy, trenerów i wychowawców młodzieży. 

Swą społeczną postawą, aktywną działalnością i przykładem sławią swe kluby, Ogniska TKKF i środowiska, w któ-

rych wyrośli. Sławią też własne imię z należną im godnością. 

     Szanowni Państwo! Pragnę, by moja książka była wieczną pamiątką minionych lat – świadectwem prawdy, że tak 

naprawdę było, że dumą ludzi jest żyć, pracować i działać dla dobra innych – słabszych, niepełnosprawnych i osób 

starszych, bo tak dyktuje życie. Dedykuję ją wielu ludziom – zwłaszcza działaczom i sympatykom Małopolskiego 

TKKF, którzy od ponad pół wieku są z nami, pasjonując się sportem i rekreacją fizyczną w formie zorganizowanej. Tę 

książkę warto mieć, jest to historia lat, w których w tym naszym wspólnym dziele tak wiele się wydarzyło. Książka jest 

naszym wspólnym wkładem w historię tej najwspanialszej idei, która od trzech pokoleń łączy nas w jednym kręgu, 

w walce o godne życie, zdrowie i lepsze samopoczucie – jest w niej miejsce dla wszystkich, którzy w tym kręgu stają. 

     Prócz wielu faktów, zdarzeń i fotografii sprzed lat, w książce jest mnóstwo biografii ludzi, którzy historię sportu 

i rekreacji tworzyli. Temat kultury fizycznej, sportu i rekreacji, to temat bardzo obszerny. Dotyczy wielu środowisk, 

ludzi i instytucji, które to wielkie dzieło przez lata wspomagają – i za to Im dziękujemy. Serdecznie wszystkich po-

zdrawiam i życzę przyjemnej lektury. (Telefony kontaktowe: 515.182.228   12. 633.26.62) 

Autor książki - Władysław Łopatka 
 

Hutniczy sport w ArcelorMittal Poland  
Puchar TKKF dla piłkarzy COS 

port jest jedną z form zdrowego stylu życia i zachowania zdrowia 
we wszystkich porach roku i wszystkich środowiskach – zwłaszcza 

w środowisku hutniczym. 24 października br. odbył się turniej piłki 
nożnej o „Puchar Zarządu TKKF ArcelorMittal Poland, z udziałem 
pięciu zespołów, reprezentujących zakłady, wydziały i spółki hutnicze. 

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
     Zwycięzcą Turnieju została drużyna linii „COS” (ciągłego odlewania 
stali), która odniosła trzy zwycięstwa. Podobną ilość zwycięstw miały 
zespoły Walcowni Zimnej i Spółki „Kolprem”, więc o kolejności zaję-
tych miejsc zdecydowała różnica bramek, a tę miał lepszą „COS”.  
     Bardzo ciekawe były pojedynki pomiędzy tymi zespołami. Drużyna 
„Kolprem” pokonała reprezentację „Walcowni Zimnej” 5:3, ale prze-
grała z zespołem „COS” 0:6, zaś ten uległ drużynie „Walcowni Zimnej” 
1:2. Drugie miejsce w Turnieju zajął zespół „Walcowni Zimnej”, 
a miejsce trzecie reprezentacja Spółki „Kolprem”. W spotkaniu koń-
czącym turniej, a zarazem meczu o czwarte miejsce, drużyna Zakładu 
Energetycznego w derbowym pojedynku pokonała drużynę Wydziału 
Elektrycznego BEK 72. Na zakończenie Turnieju organizatorzy oraz 
sędziowie dokonali wyboru wyróżniających się zawodników. Najlep-
szym piłkarzem został Karol Rzepecki z zespołu, reprezentującego 
Zakład Energetyczny. Najskuteczniejszym bramkarzem został Michał 
Budka z drużyny COS, a królem strzelców Mariusz Stanula z drużyny 
Walcowni Zimnej. Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju zostały

 
 

S 

Michał Budka - najlepszy bramkarz Turnieju, przyjmuje gratulacje 
od Prezesa  hutniczego TKKF - Kazimierza Pyża. 



 

 

-10- 
uhonorowane pamiątkowymi pucharami i dyplomami, a wyróżnieni 
piłkarze – statuetkami. Z ramienia hutniczego TKKF Turniej prowadzili 
Kazimierz Pyż – prezes i Mariusz Kordylewski – wiceprezes hutniczego 

Ogniska, a obsługę fotograficzną sprawował Janusz Czechowski czło-
nek Zarządu hutniczego TKKF.

 
Puchar OLBOYS 2015 dla „STALPRODUKTU” 

 dniu 21 listopada w hali sportowej w Zielonkach rozegrany 
został halowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOYS 2015” o „Puchar 

Prezesa TKKF ArcelorMittal Poland”. W Turnieju udział wzięło sześć 
zespołów: „COS”, Walcownia Zimna – BWZ, „Metalodlew”, „Kol-

prem”, „Stalprodukt” oraz „Żarłacze” - drużyna z krakowskiej ligi 
futsalu. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą 
Turnieju została reprezentacja bocheńskiego „Stalproduktu”, która po 
remisowym meczu z „Kolpremem” 2:2, pokonała kolejno zespoły: 
„Żarłaczy” 1:0, Walcownię - BWZ 2:0 i „Metalodlew” 2:0, a w ostatnim 
swym meczu wygrała z zespołem „COS” 5:0. Drugie miejsce w Turnie-
ju przypadło drużynie Walcowni Zimnej - BWZ, która wygrała cztery 
spotkania, pokonując drużyny: „COS” 1:0, „Metalodlew”, „Żarłaczy” 
i „Kolprem” po 3:0, doznając porażki tylko ze „Stalproduktem”. Trze-
cie miejsce wywalczyła drużyna COS-u, która pokonała zespół „Meta-
lodlew” 1:0, „Żarłaczy” 5:3, remisując z „Kolpremem” 1:1, doznając 
dwóch porażek: ze „Stalproduktem” 0:5 i z Walcownią - BWZ 0:1. 
Czwarte miejsce zajęła drużyna „Kolprem”, która po wygranej z „Żar-

łaczami” 3:0, zremisowała trzy spotkania, doznając tylko jednej poraż-
ki w ostatnim meczu Turnieju z Walcownią BWZ wynikiem 0:3. Dużą 
niespodzianką była słaba postawa rutynowanego zespołu „Żarłaczy”, 
który przegrał cztery spotkania, odnosząc zwycięstwo dopiero 
w ostatnim spotkaniu, pokonując drużynę „Metalodlew” 5:0. 
     Na zakończenie Turnieju organizatorzy i sędziowie tradycyjnie 
wybrali wyróżniających się zawodników. Najlepszym zawodnikiem 

Turnieju wybrano Grzegorza Naporę z Walcowni - BWZ, a najlepszym 
bramkarzem okazał się Krzysztof Kubala ze „Stalproduktu”. Królem 
strzelców został Marcel Marczewski z zespołu „COS” - zdobywca 
6 bramek. Najstarszym zawodnikiem Turnieju był Adam Długosz, 
reprezentujący tym razem Walcownię - BWZ. Wyróżnieni zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszystkie drużyny uczestniczące 
w Turnieju uhonorowane zostały pucharami, które w imieniu hutni-
czego TKKF wręczał prezes Kazimierz Pyż, wraz z członkami Zarządu – 
Łucją Kumpicką i Antkiem Kowalskim. Fotografem Turnieju był Janusz 
Czechowski z Zarządu hutniczego TKKF. 

 
Turniej Tenisa Stołowego „Hutnicza Jesień 2015” 

 dniu 21 listopada 2015 roku, w sali sportowej Zespołu Szkół 
Zawodowych HTS na os. Złota Jesień 2, Zarząd hutniczego TKKF 

przy ArcelorMittal Poland S.A. zorganizował turniej tenisa stołowego 
pn. „Hutnicza Jesień 2015”. Zawody rozegrano w kategorii dziewcząt 
i chłopców, w przedziałach wiekowych do lat 10, 11-15 lat i w katego-
rii powyżej 15 lat „open” na czterech stołach tenisowych, na których 
rozegrano 72 partie meczowe. W zawodach udział wzięło 41 uczestni-
ków, w tym 6 dziewcząt z następujących klubów, ognisk TKKF zakła-
dów pracy i miejscowości: ULK TS Jaroszowiec, SP w Szczucinie, MDK 

Kraków, MKS KSOS Kraków, PKS „Porta” Kraków, KS „Bronowianka” 
Kraków, Rzędowice, Dalewice, Kowary, Proszowice, ArcelorMittal 
Poland i Kraków. 
     W trakcie turnieju tenisa stołowego dodatkowo rozegrano konku-

rencję rekreacyjną o nazwie „Drabina”, która uatrakcyjniła hutniczą 
imprezę sportową. W tej konkurencji udział wzięło 31 uczestników. 
I. W turnieju tenisa stołowego w poszczególnych grupach zwyciężyli: 
1. Wśród dziewcząt w przedziale wiekowym 11-15 lat zwyciężyła 
Aleksandra Banyś (ULK TS Jaroszowiec). Miejsce II zajęła Emilia Boro-
wiecka (ULK TS Jaroszowiec), miejsce III Natalia Wróbel (SP Szczucin), 
a miejsce IV Agata Swatowska (MDK Kraków). 

W 

W 

Zawodnicy Walcowni Zimnej - BWZ prezentują zdobyte trofea. Trzeci od 

lewej Grzesiek Napora – najlepszy zawodnik Turnieju. 

Janusz Czechowski - kapitan drużyny „Kolprem”, odbiera gratulacje od 
prezesa hutniczego TKKF – Kazimierza Pyża. 

Najlepsi zawodnicy w konkurencji „Drabina”, w towarzystwie Wła-
dysława Łopatki i Tadeusza Olesia, prowadzących zawody. 

 

Przy stole Stanisław Dąbroś ze Szczucina  
i Stanisław Ząbek z Proszowic. 
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2. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Jeremi Jaworski (MKS KSOS 

Kraków), miejsce II zajął Tymoteusz Ryk (SP Szczucin), miejsce III 
Mateusz Dzięgiel (SP Szczucin), a IV Tomek Gryboś. 

 3. Wśród chłopców w grupie wiekowej 11-15 lat zwyciężył Dawid 
Rydzyk (ULK TS Jaroszowiec). Miejsce II zajął Szymon Panek ( Żabno), 
III Kacper Krawczyk (PKS Porta), a IV Wiktor Robak (MKS KSOS). 
4. W kategorii „open” powyżej 15 lat zwyciężył Dariusz Cholewa (Żab-
no). Miejsce II zajął Marcin Chodacki (KS „Bronowianka” Kraków), 
miejsce III Stanisław Dąbroś (SP Szczucin), a miejsce IV Stanisław 
Ząbek (Proszowice). 
5. Już tradycyjnie rozegrano turniej o miano najlepszego zawodnika – 
Hutnika, którym został Marek Nowicki z ArcelorMittal Poland. 
II. W konkurencji „Drabina zwyciężyła Joanna Kułaga (SP Szczucin). 
Miejsce II zajął Piotr Prochazka (SP Szczucin), a III Tymon Marzec (MKS  
III. Zawody tenisa stołowego i konkurencję „Drabina” prowadzili 
członkowie Zarządu hutniczego TKKF: Władysław Łopatka, Mariusz 
Kordylewski i Tadeusz Oleś. 
IV. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach i grupach wie-
kowych w turnieju tenisa stołowego i w konkurencji „Drabina” otrzy-
mali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i upominki rzeczowe, 
ufundowane przez hutnicze i Małopolskie TKKF. Ponadto wszyscy 
uczestnicy turnieju do lat 15 otrzymali napoje chłodzące. 

 

 
 

Echa I Mistrzostw Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” 

         Szanowni Czytelnicy! 
 dniu 23 listopada br., korzystając z zaproszenia Pani Anny 
Okońskiej-Walkowicz - Doradcy Prezydenta M. Krakowa ds. 

Senioralnych, w siedzibie Urzędu M. Krakowa przy ul. Wielopole 17 A 
w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organiza-
cji, które miały swój udział w organizacji I Mistrzostw Krakowa Senio-
rów 60+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”, prof. Jacka Maj-
chrowskiego. Zgodnie z obietnicą Pana Prezydenta w przyszłym roku 
mają się odbyć kolejne, II Mistrzostwa Seniorów 60+, stąd pomysł 
tego spotkania. Oprócz Pani Prezydent Okońskiej-Walkowicz, 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Krakowskich Senio-
rów, m.in. Pani Małgorzata Suder, Krzysztof Kurzela, Zdzisław Rako-
czy, Pani Janina Woźniak – Koordynator Wolontariuszy w Krakowskim 
Centrum Seniora, Leszek Tytko i Karol Oleksy – Prezes i Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Władysław Łopatka – 
redaktor czasopisma „Kurier Małopolskiego TKKF”, Andrzej Szymik – 
Dyrektor KS „Bronowianka” – gospodarz I Mistrzostw Krakowa Senio-
rów 60+, Lucjan Surdej z fundacji „Chroń życie” i wiele innych osób, 
zaangażowanych w organizację i promocję Mistrzostw.  
     Zgodnie z wypowiedziami uczestników spotkania pomysł organiza-
cji tej integracyjno-sportowej imprezy dla krakowskich seniorów był 
bardzo trafny i spełnił założony cel. Jej uczestnicy pochlebnie wypo-
wiadają się o Mistrzostwach, dziękują za to, że mogli wziąć udział 
w sportowej rywalizacji w znakomitej oprawie i organizacji tej impre-
zy. Sposób przeprowadzenia i przebieg Mistrzostw został także pozy-
tywnie oceniony przez pomysłodawcę tego przedsięwzięcia - Panią 
Annę Okońską-Walkowicz – Doradcę Prezydenta M. Krakowa ds. 
Senioralnych, która podjęła to fantastyczne wyzwanie, mając za 
sprzymierzeńców liczne grono działaczy samorządowych, organizato-
rów sportu i rekreacji i instytucji senioralnych. 
     Mając na uwadze zamiar organizacji kolejnej edycji Mistrzostw 
w roku przyszłym, należało podsumować tegoroczną imprezę, 
w której prócz pozytywów, były też pewne niedociągnięcia, które 
należy wziąć pod uwagę przy organizacji następnych Mistrzostw. 
Ponieważ była to pierwsza tego rodzaju impreza, warto było dokonać, 
jakby małego rachunku sumienia - z tego, co można było usprawnić, 
polepszyć lub wyeliminować. Szkoda, że w spotkaniu nie uczestniczył 
przedstawiciel Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Krakowa, pod 
adresem którego było też kilka istotnych uwag i propozycji. Sam prze-
bieg i tematykę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Mistrzostw przedstawił Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskie-
go TKKF – Leszek Tytko, oraz Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskie-
go TKKF – Sędzia Główny Mistrzostw. Z istotnych uwag zasadnym 
m.in. będzie podjęcie o wiele wcześniej decyzji o organizacji tak eks-
ponowanej imprezy, opracowanie faktycznie uzasadnionego prelimi-
narza wydatków, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które 
w istotny sposób mają wpływ na samą organizację i efekt końcowy 
Mistrzostw.  To, że impreza mogła się odbyć i zmieścić w tak niskich 
kosztach, jest niewątpliwie zasługą Małopolskiego TKKF, szerokiego 
grona jego doświadczonych działaczy i licznej grupy wolontariuszy, 
zaangażowanych w to zadanie, którzy bezinteresownie włączyli się 
w organizację i przeprowadzenie Mistrzostw. W trakcie dyskusji padły 
też uzasadnione propozycje, co do terminu przyszłorocznej edycji 
Mistrzostw, sugerując, że najlepszym okresem ich organizacji jest 
miesiąc wrzesień - właściwie drugi tydzień września. Padły też propo-
zycje, aby zakupiony przez Organizatora, czyli Małopolskie TKKF, 
sprzęt sportowy, przekazany po zakończeniu Mistrzostw do Wydziału 
Sportu UMK, został wykorzystany w ramach istniejących w Krakowie 
placówek CAS, bądź pozostawiony do dyspozycji organizatora przy-
szłorocznych Mistrzostw Seniorów 60+. Głos zabrał również dyrektor 
KS „Bronowianka” Andrzej Szymik, akceptując propozycję wrześnio-
wego terminu Mistrzostw, informując, że w tym okresie obiekty Klubu 
i sama aura pozwalają na najlepsze wykorzystanie warunków i możli-
wości technicznych Klubu do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. 
Jedną z uwag było też zasygnalizowanie, że zgodnie z regulaminem 
w Mistrzostwach mogli uczestniczyć tylko seniorzy z terenu Miasta 
Krakowa, natomiast było też wielu chętnych z terenu Gminy Kraków 
i pobliskich okolic, dlatego proponowano organizację kolejnych Mi-
strzostw, jako imprezy otwartej dla Gminy Miejskiej Kraków. 
     Podsumowując te pierwsze w historii Miasta Krakowa Mistrzostwa 
Seniorów 60 + stwierdzić należy, że były one pewnym doświadczal-
nym przedpolem, na bazie którego następne imprezy winny być jesz-
cze lepiej dopracowane, zarówno pod względem propagandowym 
i finansowym. Będą wówczas sprawniejsze, o wyższej frekwencji, ku 
zadowoleniu szerszych kręgów starszego pokolenia, mającego swój 
udział w rozwoju naszego Miasta. Znając dużą operatywność, osobiste 
angażowanie się Pani Prezydent Anny Okońskiej-Walkowicz na rzecz 
krakowskich seniorów, m.in. chęć stworzenia lepszych warunków 
i możliwości spędzania przez nich wolnego czasu w sposób godny 
i prozdrowotny, wierzymy, że zakładane w senioralnych programach 
cele i założenia zostaną w pełni zrealizowane.  

                                              Władysław Łopatka

 
 

W 

Najlepsi tenisiści stołowi w kategorii „open”, z prowadzącym zawo-
dy – Władysławem Łopatką. 
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Wojewódzki Finał XXI Sportowego Turniej Miast i Gmin 

 – Małopolska 2015, w Gminie Bystra-Sidzina 
 dniu 27 listopada br., dzięki przychylności władz Gminy Bystra-
Sidzina i osobistej uprzejmości Wójta Gminy, Pana Stanisława 

Tempki, w Domu Strażaka w Sidzinie odbyło się uroczyste podsumo-
wanie XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce, z udzia-
łem prezydentów, burmistrzów, wójtów i koordynatorów małopol-
skich miast i gmin, które wzięły udział w tym wielkim przedsięwzięciu 
sportowym na szczeblu Polski i Województwa. Otwarcia finałowej 
uroczystości dokonał Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Temp-
ka, który serdecznie powitał przybyłych na uroczystość gości z całej 
Małopolski. W imieniu Wojewódzkiej Komisji Turnieju głos zabrała 
przewodnicząca Komisji – Pani Zofia Czupryna, która w swym wystą-
pieniu podsumowała XXI edycję Turnieju, w którym uczestniczyło 45 
miast i gmin. 
     Wybór tej Gminy na miejsce uroczystego zakończenia tej najwięk-
szej masowej imprezy sportowej w kraju nie był przypadkowy, o czym 
w swych wystąpieniach oświadczyli Przewodnicząca Komisji Pani 
Czupryna i Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko. Nim przystąpio-
no do podsumowania XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin i wrę-
czenia wyróżnień przedstawicielom miast i gmin, uczestniczących 
w tej uroczystości, po malowniczych terenach Gminy Bystra-Sidzina, 
z wykorzystaniem aparatury audiowizualnej, oprowadziła gości Pani 
Jadwiga Czarny – p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, 

Turystyki i Sportu. To Pani Jadzia była koordynatorem samorządowym 
Turnieju w tutejszej Gminie, w ramach tegorocznej edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin. Bystra i Sidzina, to malownicze wioski, położo-
ne w górskiej dolinie Beskidu Wysokiego, wzdłuż potoków Ciśnianki, 
Głazy i Sidziny, z połączenia których powstaje potok Bystrzanka, lewo-
stronny dopływ Skawy. Ponad połowę terenu tych miejscowości 
stanowią lasy – oaza ciszy i spokoju, co sprawia, że jest to wspaniałe 
miejsce do wypoczynku i relaksu, z dala od miejscowego zgiełku. Dla 
wszystkich, którzy pragną wytchnienia od trudów szybkiego życia 

i kurortów zapełnionych turystami, są to najlepsze miejsca do odpo-
czynku. Tutaj, w samotności na skraju lasu, można wsłuchać się 
w naturę, pomarzyć, odpocząć i nabrać sił. Są tu rozliczne miejsca 
z przepięknymi widokami i pejzażami, cudowne zakątki w okolicznych 
lasach i na polach, zmieniające swój wygląd w zależności od pory dnia 
i roku. By móc to wszystko poznać - podziwiać i opisać, trzeba tu 
częściej bywać. Piękno tych urokliwych kątków beskidzkiej – naszej 
ojczystej ziemi, pochłania wszystkich bez reszty. Ze względu na szcze-
gólne walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu, najlepszą formą 
wypoczynku jest turystyka aktywna, której sprzyja sieć szlaków tury-
stycznych, rowerowych i konnych, a są ku temu warunki doskonałe.  
     Gmina Bystra-Sidzina może się poszczycić nie tylko pięknymi krajo-
brazami, ale również ciekawymi zabytkami i bogactwem kulturowym. 

Warto odwiedzić Skansen w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej, 
w którym znajdują się eksponaty bogatej kultury, w postaci budow-
nictwa i twórczości ludowej. Ozdobą tutejszego krajobrazu i cennymi 
dziełami sztuki są obiekty sakralne, do których m.in. należą: Kościół 
p.w. św. Marcina w Bystrej, Kościół Parafialny p.w. św., Mikołaja 
w Sidzinie, Kaplica p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Sidzinie 
Górnej na roli Trzopowej, Kaplica na Okrąglicy, w malowniczym pa-
śmie Policy, która przypomina pasterski szałas, Kaplica na Wielkiej 

Polanie, Kaplica na Binkówce, wykonana z drewnianych bali w stylu 
góralskim. W Bystrej i Sidzinie są też liczne kapliczki i przydrożne 
figury. Niektóre przypominają o ważnych wydarzeniach lub są wyra-
zem dziękczynienia, a inne upamiętniają miejsca tragicznych wyda-
rzeń – jak Kaplica Matki Bożej Akowskiej na Polanie Malinowej, która 
powstała z inicjatywy partyzantów Armii Krajowej. Najstarsze kapliczki 
w Bystrej datuje się na XVIII i XIX wiek, a do najstarszych w tej miej-
scowości należy m.in. Kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 
w centrum Bystrej, której powstanie datuje się na rok 1795.  

W 

Dom Strażaka w Sidzinie, miejsce Wojewódzkiego Finału XXI STMiG. 

Z wyrazami wdzięczności dla Wójta Gminy Bystra-Sidzina  
pana Stanisława Tempki, za wspaniałą gościnność i podjęty trud organi-

zacji Wojewódzkiego Finału XXI STMiG. 

Wyróżnienie z rąk Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji XXI STMiG 
odbiera Pan Stanisław Tempka – Wójt Gminy Bystra-Sidzina. 

Wyróżnienie dla Miasta i Gminy Zakliczyn odbiera Pan Janusz Krzyżak- 
Sekretarz Gminy. 
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     Z XIX wieku pochodzi też kapliczka Jana Nepomucena nad By-
strzanką. Na uwagę zasługuje również odnowiona kapliczka Matki 
Bożej z XVIII wieku, znajdująca się obok skrzyżowania dróg w kierunku 
Osielca. Są to materialne ślady naszej historii, symbole tradycji naro-
dowych i religijnych – czasem już bezimiennych. Niegdyś naszym 

babciom i dziadkom zastępowały kaplice i kościoły. Gromadzili się 
wokół nich na nabożeństwach majowych, śpiewali pieśni, odmawiali 
różaniec, święcili pokarmy, a jeśli zaszła konieczność - stąd „dzwonio-
no na trwogę”. Były to magiczne miejsca, które w zamierzchłych, 
trudnych czasach, pomagały im przetrwać. Wszędzie można było je 
spotkać – przy starych cmentarzach, wiejskich kościółkach, na rozsta-
jach dróg, w parkach – po byłych właścicielach ziemskich, a nawet 

w szczerych polach, przypominając światu, że coś ważnego tutaj się 
wydarzyło. Wiele z nich jest przedmiotem podań i legend, już coraz 
mniej znanych. Niektóre z tych pamiątek dziś już niszczeją; ich funda-
torzy dawno odeszli, a młode pokolenia? - przechodząc obok już nie 
schylają głowy, nie czynią znaku krzyża, dla nich to bez znaczenia. 
Warto jest dbać o relikty naszej kultury, na nowo odkrywać ich dawne 
piękno, jak czynią to w Gminie Bystra-Sidzina. Warto się przy nich 
zatrzymać, schylić z szacunkiem czoło, pomodlić i odpocząć, czy oddać 
chwili refleksji, bo są cząsteczką ziemi, na której wszyscy żyjemy. 
Wyrastały z religijnych tradycji ludzi, i są świadectwem ich wiary.    
W ostatnich latach do przydrożnych budowli sakralnych w Gminie 
Bystra-Sidzina dołączył nowy obiekt; obok skrzyżowania dróg na 
Wielką Polanę i Sidzinę Górną w roku 2005 stanął pomnik w kształcie 
dwóch granitowych głazów, symbolizujących na wpół otwartą biblię. 
Pomnik jest dedykowany pamięci wielkiego Polaka – Papieża Jana 
Pawła II, który jako Karol Wojtyła niejednokrotnie odwiedzał te miej-
scowości, wizytując parafie Bystrą i Sidzinę, odwiedzając oazy, czy 
jako turysta, przemierzając górskie szlaki Pasma Policy.  
     W obrębie Gminy Bystra-Sidzina istnieje wiele pomników przyrody, 
są to przede wszystkim kilkusetletnie dęby, które stały się symbolem 
gminy i widnieją w jej herbie. Najbardziej wyeksponowany dąb 
„Adam” liczy sobie ponad 500 lat. Kolejne z nich to „Ewa” i „Abra-
ham”, liczące ponad 250 lat. Dwa inne zabytkowe dęby rosną w By-
strej - jeden w parku dworskim o nazwie „Syryusz”, a drugi na roli 
Jaskółkowej. Ponadto na terenie Domu Oazowego Sióstr Sercanek 
w Bystrej znajdują się ponad 100 letnie limby, wiązy góralskie i mo-
drzewie. Osobliwością tutejszej przyrody jest także „Laskowa Skała” – 
głaz leżący się na północno-wschodnim zboczu góry Kiełek w Sidzinie. 
W otoczeniu kościoła parafialnego w Sidzinie znajdują się również 
zabytkowe lipy i kasztanowce.  
     Górzyste tereny i pochodzenie miejscowej ludności stworzyły 
w tym regionie specyficzne zwyczaje i tradycje. Rdzenni mieszkańcy 
Bystrej są potomkami wędrujących plemion wołoskich, a akcja osad-
nicza na tych terenach miała miejsce od II połowy XVI wieku. W prze-
szłości Bystra była wsią szlachecką, należącą do parafii w Łętowni, 
którą wraz z innymi wioskami otrzymał, za zasługi dla kraju, Spytek 
Jordan; ruiny zamku rodu Spytków istnieją do dziś w Melsztynie nad 
Dunajcem, w bliskim sąsiedztwie mojej rodzinnej wsi Wesołów.  
     Początki Sidziny sięgają XIV wieku, kiedy to król Zygmunt August 
przywilejem, wydanym w Piotrkowie, nadał chłopu – Maciejowi Gory-
lowi prawo lokacji wsi. Nowa osada powstała w lasach zwanych Miło-
szowa, należała do zamku w Lanckoronie i podlegała jego zwierzchnic-
twu, jako wieś królewska. Wszystko to z wielkim pietyzmem i dokład-
nością opowiedziała Pani Jadwiga Czarny, wplatając w swe wypowie-
dzi liczne zwroty z życia tutejszych ludzi gwarą góralską, a swoją po-
dróż po ścieżkach i zakamarkach Gminy zakończyła swym sentymen-
talnym wierszem, który mam zaszczyt poniżej zamieścić.  
 

 

 
 

To co mamy .... 

Wracają ludzie z dalekich stron, 

wracają do korzeni. 

Chcą wtedy poznać swych rodzin los, 

chcą dotknąć przodków ziemi. 

A my ? Od zawsze - na zawsze tu. 

Żyjemy....? - Egzystujemy ....?- 

 

Czemu jesteśmy? I czemu trwamy ? 

Przecież są inne światy. 

Co nas tu trzyma ? 

 

Piękno - o którym pisać by poematy, 

Bo kto nie słyszał jak grają pszczoły 

w pachnącym kwiatem drzewie, 

ten nic nie widzi i nie dostrzeże- 

i o czym piszę nie wie. 

 

 
Dawnych zwyczajów czarowna moc, obrzędy i wierzenia 

i wszystko, co udało się ocalić od zapomnienia. 

To mowy dźwięk i piękno pól, 

pamięć o dawnych latach. 

A wszystko takie inne, że - nie znajdziesz w innych światach. 

Próg rodzinnego domu, co od stóp jest wydeptany. 

Omszały dach, od pieca żar i poszarzałe ściany. 

Zapach chleba i mleka dzban, 

ojca spocone czoło, 

szacunek, miłość, wesołość, gwar. 

 

Wszystko to mamy w koło. 

Muzyką śpiewem, zwykłą dobrocią, 

uszczęśliwiamy się sami. 
 

My nie musimy do nikąd wracać .....- jesteśmy korzeniami.                                                               

                                                         Jadwiga Czarny                         

Wyróżnionym gratuluje Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 

Przedstawiciele Miast i Gmin, w towarzystwie członków Wojewódzkiej 
Komisji XXI STMiG i Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Druga od lewej pani 

Jadwiga Czarny – Koordynator Turnieju w Gminie Bystra-Sidzina. 
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     W takim to środowisku warto jest żyć, działać i móc pomnażać to 
piękno, które Stwórca i dobroczynna przyroda podarowała mieszkań-

com tej ziemi, której zawierzyli, poddali się jej urokowi i tu uwili swe 
gniazda. Szacun dla Pani Jadzi Czarny, która w tegorocznej edycji 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin, jako Koordynator Samorządowy 
Turnieju w Gminie Bystra-Sidzina, miała współudział w zdobyciu przez 
tę Gminę w swej kategorii I miejsca na szczeblu Małopolski. Jest to 
wspaniała wizytówka działalności w dziedzinie sportu dla Gminy.  
     W Sidzinie funkcjonują Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny 
oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księdza Trzopińskiego, a w Bystrej 
Zespół Szkół im. św. Jana Kantego. Ponadto w obydwóch wioskach są 
Gminne Biblioteki Publiczne oraz Przedszkola Publiczne. W tutejszym 
społeczeństwie działa też wiele organizacji, m.in. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bystrej i w Sidzinie. Przy obu jednostkach Straży istnieją 
orkiestry dęte, uczestnicząc w wielu festiwalach, konkursach i innych 

uroczystościach, prezentując urozmaicony repertuar – od tradycyj-
nych marszów, po muzykę rozrywkową i utwory okolicznościowe. 
Kolejnymi z tutejszych organizacji są Lasy Uprawnione Ekwiwalentowe 
w Sidzinie, Stowarzyszenie „Tradycja i Natura”, skupiające miłośników 
tradycji i dziedzictwa kulturowego, Związek Podhalan, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bystrej i Sidzinie (Stowarzyszenia). Członkinie tych Kół 
wchodzą w skład zespołów „Bystrzanki” i „Sidzinianki”. Ponadto 
w Bystrej działają zespoły dziecięce i młodzieżowe, takie jak zespół 
„Słoneczni”, zespół „Gwarnioki” i chór „EGO ET TU”. 
     Gmina Bystra-Sidzina może się także poszczycić dobrym zapleczem 
sportowym, zarówno w Bystrej i Sidzinie, które posiadają nowoczesne 
boiska sportowe, a przy Zespołach Szkół w tych miejscowościach od 
kilku lat działają siłownie. Jedną z nich w Zespole Szkół w Bystrej 
miałem możliwość osobiście podziwiać. Młodzież szkolna osiąga 
sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, a Gmina kilkakrotnie osią-
gała wysokie miejsca w Sportowym Turnieju Miast i Gmin w woje-
wództwie małopolskim, co w tegorocznej edycji Turnieju Gmina po-
twierdziła, zajmując I miejsce w kategorii Miast i Gmin 5 - 7,5 tys. 
mieszkańców, o czym już wcześniej wspomniałem. Również w latach 
ubiegłych Gmina była jedną z bardziej usportowionych gmin, co do-

brze świadczy o całokształcie działalności i aktywności władz Gminy 
i jej mieszkańców w dziedzinie sportu i rekreacji. 
     W Gminie Bystra-Sidzina funkcjonują dwa kluby sportowe: KS 
„Dąb” Sidzina, w którym oprócz głównej sekcji piłki nożnej działa 
sekcja siatkówki, oraz Klub Sportowy „Bystra” z sekcją piłki nożnej.    
     Mieszkańcy Gminy są bardzo aktywni i przedsiębiorczy, o czym 
świadczy najniższy poziom bezrobocia w powiecie suskim. Tereny 
Gminy, to głównie obszar leśny i rolniczy, jednak gospodarstwa rolne 
są bardzo rozdrobnione i produkują głównie na własne potrzeby. Ze 
względu na dużą ilość lasów siłą napędową jest tutaj gospodarka 
drewnem, a produkcja drewna poprawiła byt tutejszych wsi. Funkcjo-
nują tu liczne tartaki i warsztaty usług budowlanych o specjalnościach: 
ciesielstwo, stolarka budowlana, wyrób boazerii, palet, mebli stylo-
wych, ogrodowych, więźb dachowych czy domów z płazów. Wyroby 
wykonywane przez miejscowych rzemieślników są znane nie tylko 
w kraju, ale i poza jego granicami. 
     Po ekscytującym spacerze śladami założycieli tutejszych wsi, 
z pagórków podbeskidzkich okolic wróćmy do tematyki XXI edycji 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Przy znakomitej oprawie organiza-
cyjnej i degustacji miejscowych smakołyków, serwowanych przez 
Panie z miejscowego Koła Gospodyń (Stowarzyszenia), podsumowano 
XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin - Małopolska 2015, a przyznane 
wyróżnienia przedstawił Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Turnieju – Karol Oleksy. 
I. Wyróżnienia zespołowe dla miast i gmin: 
1. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej w poszczegól-
nych grupach wg. liczby mieszkańców otrzymały tytuł Laureata XXI 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2015 i okoliczno-
ściowe statuetki (6 miast i gmin) Są to: 
- w grupie do 5 tys. mieszkańców Gmina Mucharz, 
- w grupie 5 do 7,5 tys. mieszkańców Gmina Bystra-Sidzina, 
- w grupie 7,5 – 15 tys. mieszkańców Gmina Łapanów, 
- w grupie 15 – 40 tys. mieszkańców Miasto Limanowa, 

- w grupie 40-100 tys. mieszkańców Miasto i Gmina Wieliczka, 
- w grupie ponad 100 tys. mieszkańców Miasto Kraków. 
2. Pozostałe Miasta i Gminy, uczestniczące w Turnieju, za wybitne 
osiągnięcia w XXI STMiG otrzymały okolicznościowe statuetki (39 
miast i gmin).  
3. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji ogólnopolskiej w poszczegól-
nych grupach wg. liczby mieszkańców uplasowały się na czołowych 
pozycjach, na miejscach 1 -10, otrzymały okolicznościowe plakiety, 
nadane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. Są to: 
* Gmina Mucharz (grupa I) – miejsce 8, 
* Gmina Łapanów (grupa II) – miejsce 9, 
* Miasto Limanowa (grupa IV) – miejsce 1, 
* Miasto i Gmina Dąbrowa tarnowska (grupa IV) – miejsce 2, 
* Miasto Gorlice (grupa IV) – miejsce 6, 
* Miasto i Gmina Miechów (grupa IV) – miejsce 9, 
* Gmina Limanowa (grupa IV) – miejsce 10, 
* Miasto Kraków (grupa VI) – miejsce 5, 
* Miasto Tarnów (grupa VI) – miejsce 7, 
II. Wyróżnienia indywidualne dla przedstawicieli miast i gmin w po-
staci:  

Biuro Wojewódzkiego Finału XXI STMiG przy pracy. Pierwszy z lewej 
Andrzej Staszczyk – członek Prezydium ZW Małopolskiego TKKF. 

 

Elżbieta Gądek – Koordynator Samorządowy Turnieju w Gminie Szczuro-
wa, z nadanym Jej wyróżnieniem. 

Kolejna grupa przedstawicieli wyróżnionych miast i gmin, w towarzy-
stwie członków Wojewódzkiej Komicji XXI STMiG. 
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* Listów gratulacyjnych, nadanych przez Jacka Krupę – Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz okolicznościowych statuetek, 
nagród rzeczowych (kijów Nordic Walking), nadanych przez Woje-
wódzką Komisję Turnieju i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, 
otrzymują: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz 
koordynatorzy Turnieju w poszczególnych miastach i gminach.  
III. Podziękowania indywidualne, nadane przez Wojewódzką Komisję 
Turnieju w postaci okolicznościowych statuetek otrzymują: 
* Pan Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa, za współorganizację 
Wojewódzkiej Inauguracji XXI STMiG – Małopolska 2015. 
* Pani Elżbieta Gądek – Koordynator Turnieju w Gminie Szczurowa, za 
współorganizację Wojewódzkiej Inauguracji XXI STMiG – Małopolska 
2015. 
* Pan Stanisław Tempka – Wójt Gminy Bystra – Sidzina, za współor-
ganizację Wojewódzkiego Finału XXI STMiG – Małopolska 2015. 

* Pani Jadwiga Czarny – Koordynator Turnieju w Gminie Bystra-
Sidzina, za współorganizację Wojewódzkiego Finału XXI STMiG – 
Małopolska 2015. 
IV. Podziękowania specjalne, nadane przez Wojewódzką Komisję 
Turnieju i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, w postaci okolicz-
nościowych plakiet: 
* Pan Marek Sowa – Poseł na Sejm RP – były Marszałek Województwa 
Małopolskiego i honorowy patron Turnieju. 
* Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. 
* Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 
V. Wyróżnienia indywidualne dla członków Wojewódzkiej Komisji XXI 
Edycji Turnieju, w postaci listów gratulacyjnych, nadanych przez Mar-
szałka Województwa Małopolskiego i okolicznościowych statuetek, 
nadanych przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF otrzymują: 
Zofia Czupryna, Leszek Tytko, Karol Oleksy, Władysław Łopatka, Wal-
demar Gramek, Dariusz Kopystiański, Jacek Kucybała, Janusz Borek, 
Paweł Panuś, Andrzej Staszczyk. 

VI. Wyróżnienia indywidualne dla działaczy Małopolskiego TKKF, za 
współudział w organizacji Wojewódzkiego Finału XXI Edycji Turnieju, 
nadane przez Wojewódzką Komisję Turnieju, w postaci okoliczno-
ściowych statuetek otrzymują: Tadeusz Waśko, Elżbieta Chmiel, Kata-
rzyna Oleksy, Tadeusz Poznański, Dorota Knapik – Starowicz, Tadeusz 
Kowalczyk, Adam Mazur, Leon Pitucha.  
VII. Wręczenia przyznanych wyróżnień, obecnym na Wojewódzkim 
Finale burmistrzom, wójtom i koordynatorom samorządowym, doko-
nali: Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXI STMiG – Pani Zofia 
Czupryna – Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF, Leszek Tytko - 
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji – Prezes Małopolskiego 
TKKF, Karol Oleksy – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji, oraz 
Wójt Gminy Bystra-Sidzina – Stanisław Tempka.  
     Po części oficjalnej gospodarze Gminy ugościli uczestników Finału 
smakowitym obiadem, podczas którego, wzorem zwyczaju panujące-
go na statkach pasażerskich, uczestnikom Wojewódzkiego Finału 
przygrywała miejscowa góralska kapela. Uroczystość Wojewódzkiego 
Finału przebiegała w swojskiej, koleżeńskiej atmosferze. Członkowie 
Wojewódzkiej Komisji XXI STMiG i Małopolskiego TKKF raz jeszcze 
składają władzom Gminy Bystra-Sidzina i wszystkim osobom, zaanga-
żowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej sportowej uroczy-
stości, serdeczne podziękowanie, w tym Paniom z Koła Gospodyń 
oraz osobom obsługującym uroczystość. Ze strony Wojewódzkiej 
Komisji XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Małopolskiego 
TKKF, w Wojewódzkim Finale w Gminie Bystra-Sidzina wzięli udział: 
Zofia Czupryna, Leszek Tytko, Karol Oleksy, Władysław Łopatka, Doro-
ta Knapik – Starowicz, Tadeusz Poznański, Marek Kremer, Janina 
Toboła, Andrzej Staszczyk. Dzień wcześniej w organizacyjnym i propa-
gandowym przygotowaniu Wojewódzkiego Finału na terenie Gminy 
Bystra-Sidzina uczestniczyli: Zofia Czupryna, Karol Oleksy, Tadeusz 
Kowalczyk, Tadeusz Poznański, Marek Kremer i Janina Toboła. Ser-
deczne słowa uznania!  

* 
     Na zakończenie Uroczystego Wojewódzkiego Finału w sali Zespołu 
Szkół im. Jana Kantego w Bystrej odbył się turniej piłkarski w ramach 
XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2015. W Turnieju 
Finałowym wzięli udział uczniowie klas IV – VI: trzy drużyny z Zespołu 
Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie, pod opieką nauczyciela 
wychowania fizycznego pana. Marcina Maja i trzy drużyny z Zespołu 
Szkół im. Św Jana Kantego w Bystrej, pod opieką nauczyciela w.f. pana 
Artura Stopiaka. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem 
Turnieju czuwali opiekunowie drużyn, którzy jednocześnie sędziowali 
wszystkie mecze. 
     Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których grały syste-
mem „każdy z każdym”. Drużyny, które zajęły w swojej grupie trzecie 
miejsce grały o miejsce piąte w Turnieju. Drużyny z pierwszego i dru-
giego miejsca walczyły w półfinałach, z których przegrani grali o miej-
sce trzecie, a zwycięzcy o pierwsze miejsce w Turnieju. W grupie „A” 
walczyły zespoły: „Bystra Sity”, „Klakiery” Sidzina i „Gumisie” Sidzina. 
W grupie „B” grały drużyny: „Smreki” Sidzina, „Ghost Balance” Bystra 
i „Cienkie Bolki” Bystra. W półfinałach walczyły zespoły: „Bystra Sity” 
– „Cienkie Bolki” (11:0), „Smreki” Sidzina – „Klakiery” Sidzina (4:3). 
     W meczu o III miejsce zespół „Cienkie Bolki” pokonał „Klakiery” 
Sidzina (2:1) po dogrywce. W meczu o I miejsce drużyna „Bystra Sity” 
pokonała „Smreki” Sidzina (6:0). Najlepszym strzelcem Turnieju został 
Igor Kulka (Bystra Sity), a najlepszym bramkarzem Dawid Wróbel 
(Bystra Sity). Uczniowie w duchu sportowej rywalizacji świetnie się 
bawili, z zachowaniem postawy „fair play”. Po zakończeniu Turnieju 
wszystkie zespoły nagrodzono medalami, pucharami, koszulkami, 
 sportowymi szalikami i profesjonalnymi piłkami, ufundowanymi przez 
Organizatorów XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin i Zarząd Mało-
polskiego TKKF. Ponadto każdy z zawodników otrzymał napoje chło-
dzące i słodycze. W trakcie trwania turnieju piłkarskiego na terenie 
szkoły odbywały się zawody w tenisa stołowego o „Mistrzostwo Szko-
ły”, które miałem okazję obserwować. Tutejsza młodzież jest mocno 
usportowiona, co z satysfakcją stwierdzam. (Władysław Łopatka.)     

 

Nauczyciele WF prowadzący turniej piłkarski,  
panowie Artur Stopiak i Marcin Maj. 

Pamiątkowa fotografia uczestników turnieju piłkarskiego z członkami 
Wojewódzkiej Komisji XXI STMiG. 
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„Zima 2015” w tenisie stołowym 

 dniu 5 grudnia 2015 roku w hali sportowej KS „Bronowianka” 
przy ul. Zarzecze 124 A odbył turniej tenisa stołowego „Zima 

2015”, którym zakończono tegoroczny Cykl Otwartych Turniejów 
„Grand Prix” Małopolskiego TKKF – Cztery Pory Roku – w tenisie 
stołowym. Łącznie w Turnieju, w grach pojedynczych i deblu, uczest-
niczyło 63 uczestników, w tym 10 pań z następujących klubów, ognisk 
TKKF i miejscowości: PKS „Porta” Kraków, Jaroszowiec, „Gorce” Nowy 
Targ, MDK Kraków, KSOS Kraków, UKS „Kontra” Rączna, Charsznica, 
YMCA Kraków, Świątniki, KS „Bronowianka”, TKKF „Apollo” Kraków, 
TKKF „Delfin Kraków” oraz zawodnicy niezrzeszeni z terenu Krakowa. 

     Zawody przeprowadzono systemem do dwóch przegranych oraz 
w grupach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie wieko-
wej, w następujących kategoriach wiekowych:  
- Kobiety: do lat 10, 11-15 lat oraz pow. 15 lat. 
- Mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-59 lat oraz 60 lat i więcej. 
I. W poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskano wyniki: 
- wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Patrycja Michalik - PKS „Porta”. 
- w grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś (Jaroszo-
wiec), miejsce II zajęła Emilia Borowiecka (Jaroszowiec), miejsce III 
Karolina Mazela (MDK Kraków), a IV Joanna Swatowska (MDK K- ów). 
- wśród pań zwyciężyła Elżbieta Pieczarkowska (YMCA Kraków), miej-
sce II zajęła Joanna Piątek (Charsznica), a III Magda Łapińska (Kraków). 
- wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Dawid Gala (UKS „Kontra” Rącz-
na), miejsce II zajął Jeremi Jaworski (MKS KSOS), III Daniel Śmiech 
(UKS „Kontra” Rączna), a IV Adam Stochel (MKS KSOS). 
- w grupie chłopców w wieku 11-15 lat zwyciężył Franciszek Kusiak (KS 
„Bronowianka”, miejsce II zajął Dawid Rydzyk (Jaroszowiec), III Leon 
Zieleniewski (KS „Bronowianka”, a IV Konrad Steczko (UKS „Kontra” 
Rączna). 
- w kategorii mężczyzn 16-59 lat zwyciężył Antoni Wojciaczyk (KS 
„Bronowianka”, miejsce II zajął Marcin Chodacki (KS „Bronowianka”, 
III Cezary Romanowski (Kraków), a IV Adrian Ciesielski (PKS „Porta”). 

- w najstarszej grupie wiekowej, 60 lat i więcej, zwyciężył Aarne Puu 
(Kraków), miejsce II zajął Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin), III Henryk 
Mryc (Rząska), a IV Jerzy Kaźmierczak (Nowa Huta). 
- w deblu „open” zwyciężyła para: Aarne Puu – Cezary Romanowski, 
miejsce II zajęli: Henryk Mryc – Antoni Wojciaczyk, miejsce III para: 
Jan Miękina - Jerzy Kaźmierczak, a IV para: Elżbieta Pieczarkowska – 
Tadeusz Szopa. 
II. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych 
i deblu otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe, słodycze 
i dyplomy, a wszyscy zawodnicy napoje tonizujące, ufundowane przez 
firmę „Rocal”. Ponieważ był to turniej mikołajkowy, wszyscy uczestni-
czący Turnieju otrzymali symboliczne czekoladowe mikołaje. 
III. Zgodnie z regulaminem Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” 
Małopolskiego TKKF w zawodach prowadzono klasyfikację na najlicz-
niejszą ekipę w cyklu turniejów w roku 2015. I miejsce zajęła ekipa 

MKS KSOS Kraków, miejsce II drużyna MDK Kraków, a III KS „Brono-
wianka”. Na miejscu IV uplasowała się ekipa YMCA Kraków, a na 
miejscu V PKS „Porta”. Ponadto wyróżniono 11 zawodników, którzy 
w roku 2015 uczestniczyli we wszystkich czterech turniejach „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF oraz w Finale Wojewódzkim: byli to: Jeremi 
Jaworski (MKS KSOS), Franciszek Kusiak (KS „Bronowianka”), Leon 
Zieleniewski (KS „Bronowianka”), Hubert Szewczyk (MKS KSOS), Agata 
Swatowska i Joanna Swatowska (obie MDK Kraków), Cezary Roma-
nowski (Kraków), Marcin Chodacki (KS „Bronowianka”), Tadeusz Głąb 
(Kraków), Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin” i Henryk Mryc (Rząska). Za-
wodnicy w młodszych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody 
rzeczowe, a trzej zawodnicy w najstarszej kategorii: T. Głąb, T. Szopa 
i H. Mryc, otrzymali bony rehabilitacyjne.  
IV. Zawody przeprowadzono przy finansowym wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków, Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego, MPWiK i Spółki Medycznej ARS „Medica”, która ufun-
dowała bony medyczne. 
V. Stronę organizacyjną, sędziowską i prowadzenie zawodów zabez-
pieczali: Władysław Łopatka (Sędzia Główny) i Józef Mierzwa, a nad 
całością Turnieju pieczę sprawował Prezes Małopolskiego TKKF – 
Leszek Tytko, który dokonał otwarcia zawodów oraz wręczenia na-
gród najlepszym i wyróżnionym zawodnikom. Obsługę fotograficzną 
zawodów zabezpieczali Pani Maria Popiołek-Kłos i Zbigniew Kłos. 
     Z perspektywy kończącego się roku z satysfakcją podkreślam, że 
mijający rok 2015 w tenisie stołowym był dla Małopolskiego TKKF 
rokiem bardzo owocnym, a średnia frekwencja wyniosła ponad 50 
uczestników w turnieju. Był to udany rok, dlatego z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego - 2016 Roku, jako prowa-
dzący sekcję tenisa stołowego w Małopolskim TKKF, dziękuję wszyst-
kim zawodnikom i sympatykom białej piłeczki za wspólnie spędzony 
czas, za ambitną, szlachetną rywalizację przy pingpongowych stołach, 
życząc wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym, 
sportowym i osobistym. Myślę, że przyszły rok będzie naszym wspól-
nym dążeniem, aby nasze kolejne turnieje były jeszcze sprawniejsze 
i nadal liczne. W imieniu Małopolskiego TKKF raz jeszcze wszystkim 
uczestnikom Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym bardzo serdecznie dziękuję.   
(Władysław Łopatka)

W 

Antoni Wojciaczyk – zwycięzca kategorii 16-59 lat 
i Władysław Łopatka – Sędzia Główny Turnieju. 

Deblowa para –Jerzy Kaźmierczak i Jan Miękina. 

 

Siostry - Joanna i Agata Swatowskie z MDK Kraków. 
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Kącik poezji i humoru
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

 
 

Wiosenny bal 
Mój dom, 

to drzew obłoki, 

tańczące wierszem 

na balu wiatrów. 

 

Ja tańczę z gruszą 

w białej koronie, 

w leśnych pałacach. 

 

Bal wielkanocny, 

moc grajków skrzydlatych 

w białe trąca rymy, 

białe słowa pląsają, 

białe nadchodzą godziny. 

 

Chowam je w kieszeń, 
niech dojrzewają 

ciepłem serca, 

w moim notesie. 

 

Po balu w notes wpadam 

i ciągnę śpiące losy. 

Ten z góry, to księżyc 

w sianie skulony, 

przed dziobem wrony. 

 

Ten z dołu, 

to krzyż stary przy drodze, 

starzec o jednej nodze 

wraca do żony. 
 

 

Ten w środku, najlżejszy, 

to Twoje włosy, 

pieszczone morską falą. 

To łzy moich wspomnień, 

jakże palą. 

 

Łzy balu bez Ciebie, 

w zielonym niebie 

wiosennej trawy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prezydium ZW Małopolskiego TKKF podsumowało rok 2015 

 dniu 11 grudnia br. odbyło się ostatnie w 2015 r. posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, które podsumo-
wało działalność Towarzystwa w mijającym 2015 roku. Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie Prezydium minutą ciszy uczcili pa-

mięć zmarłego Stanisława Stolińskiego – byłego długoletniego prezesa Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. i członka Zarządu Wojewodzkiego Mało-
polskiego TKKF. Jego pogrzeb odbył się w dniu 12 grudnia br. na cmentarzu komunalnym w Brzesku. 
     W trakcie obrad dokonano oceny stanu realizacji Uchwały XVII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów MTKKF, programów i planów pracy w okresie 
sprawozdawczym, działań techniczno-organizacyjnych w Zarządzie Wojewódzkim Małopolskiego TKKF oraz współpracy w Samorządami Lokal-
nymi i strukturami Małopolskiego TKKF. Członkowie Prezydium przyjęli również przewidywany plan zatrudnienia w Biurze Zarządu MTKKF 
w roku 2016 i projekt planu rzeczowo-finansowego na I kw. przyszłego roku. Szczegółowy porządek obrad był następujący: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków oraz przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium z 20.11.2015  – ref. sekretarz Dorota Radomska, 
3. Informacja o wydaniu „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 10 – ref. Władysław Łopatka, 
4. Informacja o przebiegu i wynikach nw. imprez – ref. prezes Leszek Tytko: 
- Finał Wojewódzki w piłce siatkowej – Tarnów: 22.11.2015, 
- Finał Wojewódzki w piłce nożnej – Nowy Targ: 21.11.2015, 
- Otwarty Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym „Zima 2015” – Kraków: 5.12.2015.  
5. Przewidywane wykonanie budżetu ZW MTKKF za rok 2015 – ref. skarbnik Władysław Koczurek, 
6. Plan zatrudnienia w Biurze Zarządu Wojewódzkiego MTKKF na rok 2016 - ref. prezes Leszek Tytko, 
7. Wysokość odpłatności w imprezach i w stałych zespołach ćwiczebnych, organizowanych przez ZW MTKKF w r. 2016 – ref. prezes Leszek Tytko 
8. Wysokość rocznej składki członka zwyczajnego i nadzwyczajnego na rzez ZW MTKKF - ref. skarbnik Władysław Koczurek, 
9. Projekt planu rzeczowo-finansowego ZW MTKKF na I kwartał 2016 r. – ref. skarbnik Władysław Koczurek, 
10. Stan realizacji szkolenia w zakresie organizacji kursów rekreacji ruchowej w 2015 r. i plan na I półrocze 2016 – ref. wiceprezes Janusz Borek 
11. Ocena współpracy z Samorządami Lokalnymi: Ogniska TKKF, ZW MTKKF – ref. wiceprezes Kazimierz Bagnicki, 
12. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej majątku ZW MTKKF wg stanu na dzień 31.12.2015 – ref. wiceprezes Karol Oleksy, 
13. Ocena realizacji Uchwały Zjazdowej XVII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopolskiego TKKF - ref. wiceprezesi: Karol Oleksy, Tadeusz Waś-
ko, Janusz Borek, Kazimierz Bagnicki oraz skarbnik Władysław Koczurek, 
14. Ocena rocznej pracy członków Prezydium – ref. prezes Leszek Tytko, 
15. Przyjęcie planu posiedzeń Prezydium w roku 2016, 
16. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. członek ZG TKKF – Tadeusz Waśko, 
17. Wolne wnioski i sprawy różne. 
     Do rozpatrywanych w trakcie obrad zagadnień członkowie Prezydium Małopolskiego TKKF przyjęli stosowne uchwały. Powyższa tematyka 
będzie również przedmiotem obrad Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, na ostatnim w tym roku posiedzeniu, zaplanowanym na 19 
grudnia 2015 r. 
   
 

 

 

 

W 
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdrowych, pogodnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim 
członkom, działaczom i sympatykom 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej, Władzom Wojewódzkim i Za-
rządowi Głównemu TKKF, Władzom 
Samorządowym Miast i Gmin, Wła-
dzom Województwa Małopolskiego 
i Władzom Miasta Krakowa - życzy 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej. 

* 

Do życzeń dołącza się Zespół Redak-
cyjny „Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

 

 

„Echo Krakowa” - 17 listopada 1960 r. 

Szczęśliwego Nowego - 2016 Roku! 
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O Nich musimy pamiętać! 
 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Wróblewskiego – naszego Kolegi i Przyjaciela, który odszedł już od nas na 

zawsze. Jeszcze w marcu i czerwcu tego roku w turniejach tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w swojej kategorii 

wiekowej zajmował I miejsce. Jako tenisista stołowy odszedł niepokonany, lecz zmogła Go podstępna choro-

ba, z którą tak dzielnie walczył, ale niestety już nie podołał. 

     Z Markiem znaliśmy się ponad 40 lat. Już w latach 70. XX wieku był zawodnikiem reprezentacyjnej druży-

ny „Kozłówek” przy Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przez wiele lat był jednym z czołowych zawod-

ników spółdzielczej drużyny, a gdy po latach Amatorska Liga TKKF w tenisie stołowym przestała istnieć, 

został instruktorem w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportu, w którym działał praktycznie do końca swoje-

go życia. Był zasłużonym trenerem, sędzią i działaczem Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowe-

go – wychowawczą wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Był człowiekiem szczerym i koleżeńskim, otwartym na 

wszelkie propozycje, ale i konsekwentnym - miał swoje własne zdanie, którego potrafił bronić. Prawda i honor 

były dla Niego ważniejsze od spraw przyziemnych, materialnych, i za to go szanowano. Ciężko pracował, ale 

miał jeszcze czas na zajęcia z dziećmi, na prowadzenie zawodów i turniejów, a czynił to doskonale. Przez 

pewien czas pomagał nam w prowadzeniu otwartych turniejów z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF,   

za Mu także dziękujemy. Odszedł o wiele lat za wcześnie - dziś potrafimy Go docenić. 20 listopada pożegnali-

śmy Marka na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. W Jego ostatniej drodze, oprócz członków Rodziny, towa-

rzyszyło Mu wielu kolegów, tenisistów stołowych i przyjaciół, a nad grobem w ciepłych słowach pożegnał Go 

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego Pan Zdzisław Tracz. Marku spoczywaj w pokoju! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 dniu 12 grudnia 2015 roku na cmentarzu w Brzesku pożegnaliśmy wspaniałego działacza Małopolskiego TKKF – Stanisława Stolińskie-

go. Był jednym z pierwszych założycieli Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko i jego wieloletnim prezesem - wielkim miłośnikiem kręglar-

stwa, której to dyscyplinie sportu był wierny do końca swojego życia. Jeszcze w listopadzie br. uczestniczył w ceremonii otwarcia Mistrzostw 

Małopolskiego TKKF – Memoriale Fr. Czesława Klinika w Kręglach, na kręgielni Brzeskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.  

     Stanisław Stoliński w roku 1959 rozpoczął karierę pracownika bankowego, którą zakończył 

na stanowisku dyrektora Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Szczurowej, skąd po 

54 latach pracy przeszedł na emeryturę. Już w latach 1965- 1970  był członkiem Zarządu Woje-

wódzkiego Krakowskiego TKKF, potem przez trzy kadencje członkiem Zarządu Wojewódzkie-

go Tarnowskiego TKKF. W kadencji 2010-2014 był także członkiem Zarządu Wojewódzkiego 

Małopolskiego TKKF. Jako działacz kręglarstwa był pełnomocnikiem Polskiego Związku Krę-

glarskiego. To z Jego inicjatywy w roku 2000 w Brzesku wybudowano nowe tory kręglarskie, 

a kilka lat później doprowadził do odnowienia wszystkich pomieszczeń kręgielni, które znisz-

czyła powódź. W roku 2011 był inicjatorem gruntownej modernizacji i komputeryzacji w tym 

obiekcie. Był organizatorem bardzo wielu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Brzeska, 

szczególnie w takich dyscyplinach jak: kręgle, kulturystyka, aikido, piłka nożna, badminton, 

szachy i brydż. Swą pracą społeczno-zawodową i nienaganną postawą zdobył szacunek 

i zaufanie lokalnej społeczności, oraz działaczy i sympatyków Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej. Odszedł wspaniały człowiek - przyjaciel i kolega, którego będzie nam brakowało. 

Cześć Jego pamięci!   

 

 

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
•Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego 

i ogólnopolskiego. 

• Akcji prozdrowotnych - gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania wraz z agua 

fitness. 

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 

 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810 

NIP: 677-17-98-832.  E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com 

Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka - Redaktor naczelny, Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – 

członkowie Zespołu. 
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W 

Ś†P Marek Wróblewski. 

Ś †P Stanisław Stoliński. 
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