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Wiosna 2015 Zarządu Wojewódzkiego 

Małopolskiego TKKF na roboczo 

 dniu 28 marca, już po raz drugi w roku 2015, obradował Za-
rząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Obrady były niezwykle 

pracowite, przebiegały w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za 

losy Towarzystwa, gdyż dotyczyły wielu jego istotnych spraw. Pro-
gram posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: 
1. Informacja z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posiedze-
nia Zarządu, przyjęcie protokołu, 
2. Informacja dot. działalności Prezydium w okresie od 20.12.2014 
roku do 28.03. 2015 roku,   
3. Rozpatrzenie wniosków Prezydium dot.: 
- sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF, za rok 2014 wraz z oceną i wnioskami, 
- sprawozdania finansowego ZW MTKKF za rok 2014 wraz z oceną 
i wnioskami, 
- przyjęcia protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej z inwentaryzacji rocz-
nej majątku Zarządu Wojewódzkiego wg stanu na dzień 31.12. 2014, 
4. Opinia Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, dot. wniosków Prezy-
dium, wymienionych w punkcie Nr 3, 
5. Informacja nt. imprez sportowo-rekreacyjnych Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF w II kwartale 2015 roku, oraz programu 
prozdrowotnego „Droga do zdrowia”, 
6. Małopolskie TKKF w świetle sprawozdawczości GUS za rok 2014, 
wraz z oceną i wnioskami, 
7. Zatwierdzenie budżetu Zarządu Wojewódzkiego TKKF na rok 2015, 
8. Zasady wyróżnień „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”, 
9. Informacja nt. realizacji zadań pn. - Mistrzostwa Sieciowe Kwietnej 
Mili oraz Sztafety Samorządowej, 
10. Wolne wnioski i sprawy różne, 

11. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków dot. ww. spraw 
i zagadnień. 
    Na wstępie Władysław Łopatka przedstawił projekt „Kuriera” Mało-
polskiego TKKF Nr 4, w którym m.in. podkreślono 10. letni okres 
funkcjonowania programu pn. „Terapia III wieku” oraz olbrzymi wkład 
byłej Prezes - dziś Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF, Pani Zofii 
Czupryny, w uruchomieniu i realizacji tego programu w strukturach 
Małopolskiego TKKF. 
     Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Mało-
polskiego TKKF, Leszek Tytko, który stwierdzając prawomocność 
posiedzenia, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Woje-
wódzkiego MTKKF za rok 2014 razem z oceną i wnioskami.  
     Skarbnik, omawiając sprawozdanie finansowe za rok 2014, przed-
stawił przychody i koszty oraz wynik finansowy, który jest dodatni. 
     W protokole Komisji Inwentaryzacyjnej majątku na wyposażeniu 
Zarządu Wojewódzkiego, wg stanu na dzień 31.12.2014 rok, znalazła 
się m.in. informacja o bezpłatnym pozyskaniu sprzętu do Biura Zarzą-
du, kasacji wyeksploatowanego sprzętu biurowego, zakupie nowych 
składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków płatniczych. 
      Na podstawie opracowanych sprawozdań przewodniczący WKR 
przedstawił pozytywną opinię Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, dot. 
działalności i sprawozdania finansowego Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF w roku 2014 oraz rocznej inwentaryzacji majątku, 
będącego na stanie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
     W planie rzeczowo-finansowym Zarządu Wojewódzkiego (budże-
cie) na rok 2015 uwzględniono przychody z kursów instruktorskich, 
składek członkowskich, odpłatności z imprez i zespołów ćwiczebnych, 
dotacji i odsetek od lokat kapitałowych. Przewidywane koszty działal-
ności Zarządu Wojewódzkiego dotyczyć będą m.in. kosztów osobo-
wych, administracyjno-biurowych i innych. Planowany wynik finanso-
wy za rok 2015 będzie dodatni i winien wynieść 9490,84 zł. 
     W przedstawionych przez wiceprezesa Karola Oleksego zasadach 
wyróżnień „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF” ujęto propozycję: 
- medalu „Za Zasługi dla MTKKF”, 
- dyplomu honorowego, 
- dyplomu uznania 
- listu gratulacyjnego, 
- odznaki honorowej MTKKF. 
     W trakcie obrad przedstawicielowi Małopolskiego TKKF w Zarzą-
dzie Głównym TKKF przedstawiono wnioski, dot. podjęcia starań 
o dotacje ze środków unijnych na działalność sportowo-rekreacyjną. 
Kolejny wniosek skierowany był do Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF; dotyczył on rozpoznania sytuacji w zakresie pozyskiwania 
środków na działalność Towarzystwa w kraju, szukania sponsorów 
oraz organizacji spotkań z przedstawicielami firm i instytucji, które 
mogą ułatwić i pomóc w pozyskaniu tych środków. 
     W trakcie obrad Zarząd Wojewódzki podjął także decyzję odnośnie 
koncepcji organizacji przez Małopolskie TKKF kursów instruktorskich. 

 

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

W 

Członkowie Prezydium  Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: 
  Karol Oleksy i Halina Kulbacka przy pracy. 
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Twarze Małopolskiego TKKF 
 

anusz Borek - wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF, urodził się w czerw-

cu 1943 roku w Krakowie. Zasłużony działacz TKKF 
od roku 1975. W latach 70.XX wieku był współor-
ganizatorem, nadzorującym budowę i odbiór 
obiektu Ogniska TKKF „Uklejna” w Myślenicach; 

pełnił funkcję sekretarza tego Ogniska i sekretarza 
Ogniska „Kuźnia” w Sułkowicach. Później, przez 
okres 12 lat, był sekretarzem Zarządu Dzielnicowe-
go TKKF w Nowej Hucie, współtworząc jego sukce-
sy; był pomysłodawcą i realizatorem Dzielnicowej 
Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Ognisk TKKF 
i Zakładów Pracy, rozgrywanej przez cały rok 
w dziewięciu dyscyplinach sportowych. Organizo-
wał wiele ciekawych imprez rekreacyjnych 
w nowohuckich osiedlach i nad „Zalewem”, adre-
sowanych dzieciom niepełnosprawnym. 
     Koronną dyscypliną sportu Janusza była i jest 
koszykówka. Jako były zawodnik AZS Kraków jest 
doskonałym arbitrem koszykówki, z uprawnieniami 
sędziego państwowego. W dorobku ma ponad 
4000 prowadzonych spotkań. Jak to możliwe? – 
Janusz sam sobie zadaje to pytanie: chyba bardzo 
wcześnie musiałem zająć się sędziowaniem. Było to 
w roku 1960, kiedy jeszcze, jako czynny zawodnik 
ukończyłem kurs sędziowski. I tak powoli piąłem się 
po szczebelkach, aż do roku 1993, gdy po przekro-
czeniu pięćdziesiątki musiałem zarzucić sędziowa-
nie w ekstraklasie, ale przez kolejne pięć lat mo-
głem sędziować w naszym okręgu. Byłem też 
kwalifikatorem i komisarzem PZKosz. Teraz prowa-
dzę już tylko mecze oldboyów i amatorów, ale to 
też się liczy, bo czymś trzeba się zająć.   
     Lata spędzone na parkiecie, to szereg spostrze-
żeń, wydarzeń, ludzkich radości i dramatów, nawet 
anegdot; przykładowo dwukrotnie arbitrowi 
Borkowi w trakcie meczu pękły spodnie – w obu 

przypadkach akurat w czasie kobiecych spotkań, 
z udziałem „Włókniarza” Pabianice. Dobrze, że 
w hali zauważyli to nieliczni. Był to przypadek, ale 
także okazja do żartów – wspomina Janusz. Dziś są 
to już inne czasy, inne problemy i obowiązki, ale 
wspomnienia zostają i życie jakoś płynie. 
     Od roku 1980 Janusz Borek był współorganiza-
torem i sędzią Krakowskiej Ligi Koszykówki TKKF. 
W latach 80. XX wieku, wraz z innymi działaczami 
sportu, ratował wiele ognisk TKKF przed upadkiem. 
W latach 1994-1998 był skarbnikiem, a w latach 
1998-2014 sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego – 
najpierw Krakowskiego, dziś Małopolskiego TKKF. 
Był koordynatorem Wojewódzkiego Sztabu „Biegu 
po Zdrowie”. Obecnie, w kadencji 2014-2018, jest 
wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF ds. szkoleniowych i wyróżnień.  
     Za wieloletnią działalność był wyróżniany 
i odznaczany, m.in. Złotą Honorową Odznaką 
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medalem 
PZKosz, Odznaką „Honorowy Sędzia PZKosz”, 
Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, Od-
znaką „Honoris Gratia” oraz Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi. Jest również „Honorowym Człon-
kiem Małopolskiego TKKF”. Myślę, że nie jest to 
jeszcze Jego ostatnie wyróżnienie. 
     Od końca lat 80. XX wieku Janusz Borek jest 
szefem szkolenia i organizatorem kursów i instruk-
torów rekreacji ruchowej różnych specjalności. 
pełni też inne funkcje: m.in. jest członkiem Zespołu 
Redakcyjnego „Kuriera Małopolskiego TKKF”.  

 

 
gr Tadeusz Waśko - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF ds. promocji zdrowia i osób niepełnosprawnych. Absolwent Kra-

kowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, trener II klasy państwowej piłki 
siatkowej i lekkoatletyki, sędzia okręgowy piłki ręcznej, instruktor rekreacji 

ruchowej, kinezygeronto-
profilaktyki, „Nordic Wal-
king”, gimnastyki korekcyj-
nej, sędzia związkowy l.a., 
wieloletni działacz kultury 
fizycznej i sportu, urodzony 
w r. 1942 w Nowym Sączu. 
     Swoją wielką przygodę 
z TKKF rozpoczął w Ognisku 
TKKF „Sielanka” w Kętach, 
jako członek Zarządu 
w latach 1970 1980. Wielki 
pasjonat aktywnego stylu 
życia. Przy współudziale TS 
„Hejnał” zaprojektował 
i wybudował ścieżkę zdro-
wia na terenach rekreacyj-
nych nad rzeką Sołą oraz 
zorganizował szereg imprez 

rekreacyjno-sportowych, 
m.in. festynów rodzinnych, 
spartakiad dla pracowni-
ków miejscowych zakładów 

pracy pod hasłem „Baw się razem z nami”, turniejów dzikich drużyn w piłce 
nożnej, ręcznej, lig lekkoatletycznych i biegów przełajowych. W tym czasie, 
jako prezes Ogniwa LZS w Kętach-Podlesiu, ściśle współpracował z Zarządem 
Wojewódzkim TKKF w Bielsku-Białej oraz Powiatowym LZS w Oświęcimiu.  
     W roku 1980 przeniósł się do Nowego Sącza, gdzie rozpoczął pracę trenera 
lekkiej atletyki w Szkole Sportów Letnich, Liceum Ogólnokształcącym oraz KS 
„Beskid”, która zaowocowała licznymi sukcesami Jego wychowanków na 
zawodach sportowych szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego 
i regionalnego, m.in. brązowym medalem na Mistrzostwach Polski Lekkiej 
Atletyki we Wrocławiu, złotymi medalami w rzucie dyskiem i oszczepem na 
Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych, VIII miejsce reprezentacji w czwórboju 
lekkoatletycznym w finale krajowym, IV miejsce w tenisie stołowym na 
I Ogólnopolskim Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych. W latach 1985-
1990 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Sportów Letnich w Nowym Sączu, konty-
nuował działalność w TKKF, jako wiceprezes, a następnie prezes Ogniska TKKF 

„Halny” w Nowym Sączu. Tę zaszczytną funkcję piastuje również w obecnej 
kadencji 2014-2018. W strukturach TKKF pełnił i pełni szereg funkcji, m.in.: 
sekretarza Sądeckiego TKKF (1999-2003), jego wiceprezesa (2003-2006), 
wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Małopolskiego TKKF 
w Krakowie, członka Zarządu Wojewódzkiego, a od r. 2006 wiceprezesa Mało-
polskiego TKKF ds. promocji zdrowia i osób niepełnosprawnych. Ponadto 
trzecią kadencję jest członkiem Zarządu Głównego TKKF w Warszawie. 
     Jako inicjator i promotor prozdrowotnych form aktywności ruchowej, 
upowszechniający profilaktykę zdrowotną, ukierunkowaną na zdrowy i spor-
towy styl życia, poprzez specjalistyczne ćwiczenia fizyczne, uruchomił w roku 
2006 na terenie Nowego Sącza Ośrodek Terapii Ruchowej III wieku, w którym 
do 2012 roku był instruktorem gimnastyki prozdrowotnej. 
     Pełniąc od roku 2003 obowiązki kuratora Sądu Rejonowego, a od roku 2010 
członka Rady Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ściśle współ-
działa z w/w podmiotami, w zakresie zabezpieczenia czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, zapobiegając zjawiskom patologii i niedostosowania społecznego, 
poprzez atrakcyjne oferty sportowo-rekreacyjne, których adresatem jest 
młode pokolenie sądeczan. 
     Założyciel, prezes i instruktor sekcji akrobatycznej UKS „Paradox” w Kro-
ścienku nad Dunajcem oraz inicjator powstania UKS „Jedynka” w Nowym 
Sączu, a następnie jego prezes. Zaprojektował i sfinalizował budowę dwóch 
boisk do siatkówki plażowej w osiedlu Westerplatte w Nowym Sączu. Zaini-
cjował powstanie podobnych w innych miejscach miasta. Jako propagator tej 
dyscypliny sportu był pomysłodawcą i głównym organizatorem strefowych 
rozgrywek do Mistrzostw Małopolskiego TKKF. 
     Rozpropagował masową imprezę sportową pod nazwą „Sądeczan Bieg po 
Zdrowie”, „Sportowy Turniej Miast i Gmin” i „Europejski Tydzień Sportu” oraz 
cykliczne festyny dla osób niepełnosprawnych, współdziałając z ośrodkami 
pomocy społecznej i Stowarzyszeniem „Przyjaciele Serca i Życia”. Corocznie 
uczestniczy w opracowywaniu wraz z klubami osiedlowymi programu sporto-
wo-rekreacyjnego w ramach „Akcji Letniej i Zimowej”, to jest „Bezpiecznych 
Ferii i Wakacji”. 
     Za swoją aktywną społeczną postawę, działalność na rzecz „Sportu dla 
Wszystkich” oraz ogromny wkład w rozwój TKKF, został uhonorowany i odzna-
czony wieloma wyróżnieniami – regionalnymi, resortowymi i państwowymi, 
między innymi: Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza, Złotą Odznaką 
„Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”, Złotą Odznaką LZS, Złotą 
Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem dra Henryka Jordana, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Za Zasługi dla Sportu”, 
Złotym Jabłkiem Sądecczyzny, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Należy do grona wybitnych, zasłużonych i aktyw-
nych działaczy TKKF i godnym naśladowania.  

J 

M 

Janusz Borek w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach 

Tadeusz Waśko, jako zawodnik  siatkowki 
plażowej. 
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XXIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 
 w Tenisie Stołowym 

 dniu 26 kwietnia br. w hali sportowej KS „Bronowianka,” przy 
ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbyły się XXIII Mistrzostwa 

Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Łącznie w grach pojedyn-
czych i deblowych udział wzięło 112 uczestników, w tym 26 dziewcząt 
i kobiet z klubów sportowych, ognisk TKKF, szkół oraz osoby niezrze-
szone, m.in. z: KS „Bronowianka”, ULK TS Jaroszowiec, PKS „Porta”, 
MKS „Spartakus” Niepołomice, SP Szczucin, Nowy Targ, MDK Kraków, 
SP Nr 162 Kraków, TKKF Dobczyce, Klub Olimpijczyka Mysłowice, MKS 
KSOS Kraków, UKS „MATT”, KS „Rokicie” Szczytniki, AS „Progres” 
Kraków, TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ”, Żabno, Rzę-
dowice, Kowary, YMCA Kraków, Wolbrom, Skawina, TKKF „Delfin” 
Kraków. Zawody przeprowadzono w następujących grupach wieko-
wych: do lat 10, 11-15 lat, 16 – 59 lat, 60 lat i więcej, a także w grach 
deblowych „open”. W zależności od liczby zawodników w danych 
grupach wiekowych zawody rozegrano systemem do dwóch przegra-
nych oraz systemem grupowym.  
I. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zwyciężyli: 
1. Wśród pań zwyciężyła Iza Włodarz z MKS „Spartakus” Niepołomice. 
2. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Patrycja Michalik (PKS Porta), 
przed Anną Kopacką, Julią Bruzda - obie KS „Bronowianka” i Pauliną 
Kasprzyk (ULK TS Jaroszowiec). 
3. W grupie dziewcząt w wieku 11-15 lat zwyciężyła Ewa Filiczak (Klub 
Olimpijczyka Mysłowice), przed Aleksandrą Banyś (ULK TS Jaroszo-
wiec), Pauliną Kita (Jaroszowiec) i Anną Zając (KS „Bronowianka”). 

4. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Kacper Turecki (KS „Rokicie”), 
przed Olafem Zakopalem (KS MATT), Olafem Rydzykiem (Jaroszowiec) 
i Jeremim Jaworskim (Kraków). 
5. Wśród chłopców 11-15 lat zwyciężył Maciej Jurkiewicz, przed Kac-
prem Majewskim – obaj Jaroszowiec, Danielem Błautem (Rzędowice) 
i Witoldem Surdejem (MDK Kraków). 
6. W kategorii mężczyzn 16-59 lat zwyciężył Dominik Wojdyła (KSOS 
Kraków), przed Czesławem Kamińskim (YMCA Kraków), Szymonem 
Zychem (TKKF Dobczyce) i Łukaszem Bolkiem (KS „Bronowianka”). 
7. W najstarszej grupie wiekowej - 60 lat i więcej, zwyciężył Marek 
Wróblewski (KSOS), przed Tadeuszem Szopą („Delfin” Kraków), An-
drzejem Baczem („Delfin” Kraków) i Tadeuszem Głąbem (Nowa Huta). 
8. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Rafał Zlezarczyk – 
Szymon Zych. Miejsce II zajął debel: Wiktor Dziewit – Michał Wasik, 
miejsce trzecie: Natalia Mansfeld – Karolina Ścieszka, a czwarte: Bar-
tek Siedleczka - Szymon Siedleczka.  
9. W klasyfikacji na najliczniejszy udział zwyciężyła ekipa TKKF Dob-
czyce, przez zespołem MKS „Spartakus” Niepołomice i reprezentacją 
MKS KSOS Kraków. 
10. Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była Oliwia Piwowarczyk 
z MKS „Spartakus” Niepołomice, najmłodszym zawodnikiem Hubert 
Panuś, a najstarszym Władysław Pazdur – obaj z TKKF Dobczyce. 
II. Najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach i grupach wieko-
wych, w grach pojedynczych i deblu, otrzymali pamiątkowe statuetki, 
medale, koszulki z nadrukiem Mistrzostw i dyplomy. Ponadto wszyscy 
zawodnicy otrzymali napoje izotoniczne, a najmłodsi słodycze. 
III. Trzy najliczniejsze ekipy otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, 
a zawodnicy: najmłodsi i najstarszy – nagrody rzeczowe i dyplomy. 
IV. Obsługę sędziowską Mistrzostw zabezpieczali: Władysław Łopatka 
- sędzia główny i Józef Mierzwa, a nad całością imprezy osobiście 
pieczę sprawował prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
V. Mistrzostwa przeprowadzono na 12 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 179 gier. 
VI. Impreza została przeprowadzona przy wsparciu województwa 
małopolskiego i Gminy Kraków. 

Uwaga!   
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF informuje i serdecznie zapra-
sza na kolejny Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF pn. „Lato 2015”, który odbędzie się w dniu 20 czerwca br. 
(sobota) w małej hali sportowej „KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 
124 A. Początek zawodów.  godz. 9.15. 

 

Działacze Małopolskiego TKKF wolonta-

riuszami XIV „Cracovia Maratonu” 

 dniach 17-19 kwietnia 2015 gród podwawelski po raz czterna-
sty był miejscem Krakowskich Spotkań Biegowych. W ich ra-

mach od piątku do soboty rozgrywano zawody i imprezy dla biegaczy. 
Cykl imprez biegowych rozpoczął piątkowy Bieg Nocny, poprzez so-
botni Mini Maraton, zakończony w niedzielę wielkim finałem cyklu 
krakowskich imprez, jakim był bieg maratoński na dystansie 42 km 
i 195 m. W tej jednej z największych w Polsce imprez biegowych 

wystartowało ponad 6 tysięcy uczestników - także niepełnosprawni 
na wózkach inwalidzkich i na tzw. handbike'ach z 55 krajów. W sobotę 
w ramach „Maratonu” 12 okrążeń wokół Błoń pokonywało 280 wrot-
karzy. Był to doskonały trening przed nadchodzącym sezonem.  
     Niedzielny start i meta „PKO Cracovia Maratonu” były usytuowane 
na krakowskim Rynku, a uczestnicy „Maratonu” okrążali trasę, wiodą-
cą również wokół krakowskich Błoń. W tym roku triumfatorem Mara-
tonu był reprezentant Ukrainy Taras Salo. Miejsce II zajął Juskes Ki-
prono z Kenii, a trzecie kolejny Ukrainiec - Anatolij Orzechowski. 
Wśród kobiet zwyciężyła Hellen Kimutai Jepkosgei z Kenii, przed swą 
rodaczką Stellą Barsosio i Rumunką Eleną Danielą Cirlaix. Najlepszym 
polskim zawodnikiem był krakowianin Andrzej Lachowski, który w tym 
spartańskim pojedynku biegowym zajął siódme miejsce. Najlepszą 
z Polek była Mariola Sojda, która wśród kobiet zajęła V miejsce. 
     Już tradycyjnie trasę „XIV PKO Cracovia Maratonu” zabezpieczali 
wolontariusze - łącznie 73 osoby, w tym: 61 działaczy Małopolskiego 
TKKF, na czele z prezesem Leszkiem Tytko, oraz 12 przedstawicieli 
Wojewódzkiej Komendy OHP. Kierownikami zabezpieczenia trasy 
biegowej Maratonu byli Katarzyna Oleksy oraz Tadeusz Kowalczyk 
z Zarządu Małopolskiego TKKF. 
     Za bezinteresowną pomoc przy zabezpieczanie trasy biegowej „XIV 
Cracovia Maratonu”, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF składa 
serdeczne podziękowanie wszystkim wolontariuszom, zwłaszcza 
Wojewódzkiemu Komendantowi OHP – Pani Jolancie Zajączkowskiej, 
za miłą współpracę przy obsłudze kolejnego już Maratonu.  

W 

W 

Leszek Tytko – prezes Małopolskiego TKKF, oraz Władysław 
 Łopatka, wśród chłopców do lat 10. 

Wolontariusze z Małopolskiego TKKF i OHP na trasie 
 XIV „Cracovia Maratonu” 
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Waldek Kordyl - dziennikarz i sportowiec 

rodził się w Krakowie i mieszka w Nowej Hucie, a sam o sobie 
mówi - jestem nowohucianinem. Studiował na AWF w Krakowie. 

     W przeszłości był dziennikarzem „Radia Kraków” i „Gazety Wybor-
czej”; obecnie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
Kraków - Wschód. W młodości grał w piłkę nożną w nowohuckim 
Klubie Sportowym „Wanda” i w koszykówkę w „Hutniku”. Jest sympa-
tykiem i przyjacielem Małopolskiego TKKF.  
     Jako dziennikarz pasjonuje się tematyką sportową, a jedną z jego 
ulubionych dyscyplin jest także narciarstwo. Na zakończenie sezonu 
2014/15 relacjonował przebieg zawodów w skokach narciarskich 
w Planicy, gdzie w niesamowitych okolicznościach w klasyfikacji gene-
ralnej „Pucharu Świata” zwyciężył Severin Freund, wyprzedzając 
Petera Prevca lepszym bilansem bezpośrednich pojedynków. Kamil 

Stoch w tym „Pucharze” ostatecznie był dziewiąty. Reportaż Walde-
mara Kordyla z tej imprezy jest pod tytułem „Wygrana o błysk narty”. 
     Z piłkarskich zdarzeń na wspomnienie zasługują te z roku 2012. 
Jednym z nich był mecz piłkarski podczas Mistrzostw Piłkarskich UEFA 
„Euro 2012”, kiedy to na „Orliku” przy Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go przy ul. Grochowskiej w Krakowie zmierzyły się reprezentacje 
dziennikarzy Małopolski i Anglii. Goście stacjonowali w Krakowie, 
opisując osiągnięcia reprezentacji Anglii, prowadzonej przez trenera 
Roya Hodgsona. Wyspiarze początkowo prowadzili 4:0 (spotkanie 
trwało 2x 20 min.), lecz w miarę upływu czasu bardziej odporni dzien-
nikarze krakowscy wygrali ostatecznie 7:6. Kierownikiem drużyny 
krakowskich żurnalistów był wówczas Waldemar Kordyl, który też 
miał wystąpić w zespole krakowskich dziennikarzy, jednak niedyspo-
zycja zdrowotna nie pozwoliła Mu zagrać.  
     Wcześniej, 17 maja 2012 roku, amatorska drużyna piłkarska „Stal” 
Nowa Huta, w treningach której (wg. zdobytych źródeł informacji) też 
uczestniczył Waldemar Kordyl, pokonała w charytatywnym meczu 
drużynę Krakowskiego Biura Festiwalowego wynikiem 5:0. Amatorska 
drużyna „Stali” powstała w roku 2012, nawiązując do pierwszej nazwy 
„Hutnika” z lat 50. XX wieku - „Stal” Nowa Huta. W tej amatorskiej 
drużynie „Stali” grali i trenowali lokalni patrioci, samorządowcy, 
dziennikarze, artyści i przedsiębiorcy. Miło jest wspomnieć, że wresz-
cie Dzielnica Nowa Huta nawiązuje do starych tradycji w swej ponad 
60.letniej historii. Nowa Huta, z chwilą podjęcia decyzji o jej budowie, 
miała być samodzielnym miastem, z własnym ratuszem, prawdziwym 
parkiem i zalewem, które to przedsięwzięcia miały stanowić bazę 
rekreacyjno-sportową dla mieszkańców najmłodszej dzielnicy prasta-
rego Krakowa. Tyle w króciutkiej notce tego skromnego pisma 
o naszym koledze, nowohucianinie - Waldku Kordylu, którego ser-
decznie zapraszamy do współpracy. (Władysław Łopatka).  
 

 

Dziś z nami już Go nie ma 
 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza 
Romiszewskiego, Wielkiego Człowieka i Przyjaciela – sportowca 

i nauczyciela. Odszedł w dniu 6 lutego 2015 roku, po długiej i ciężkiej 
chorobie. Wieloletni nauczyciel w Technikum Elektrycznym Nr 2 
w Nowej Hucie na os. Szkolnym oraz Międzyszkolnym Ośrodku Spor-
towym Kraków – Nowa Huta. Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Kraków – Nowa Huta, Członek Zarządu Okręgu Małopol-
skiego ZNP, Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przy 
Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
     W okresie swej działalności był prezesem MKS „Krakus” w Nowej 
hucie, prezesem Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, wy-

chowawcą, trenerem wielu pokoleń, animatorem sportu dzieci i mło-
dzieży. Był świetnym organizatorem zawodów, obozów sportowych, 
kolonii, wyjazdów, wymian zagranicznych usportowionej młodzieży – 
to wszystko było Jego życiową pasją. Od swych najmłodszych lat 
związany był ze sportem – wielki talent biegowy. Był uczestnikiem 
Finałów Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce. Zaangażowany, praco-

wity, oddany idei krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej. Jako 
działacz sportowy był sympatykiem i przyjacielem Małopolskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Nowohuckiego TKKF; 
kiedyś współpracował z Zarządem Dzielnicowym TKKF w Nowej Hucie, 
później z Zarządem Wojewódzkim Małopolskiego TKKF. 
     W codziennym życiu dał się poznać, jako człowiek ciepły, miły, 
rodzinny, otwarty na potrzeby innych. Był wzorem pracowitości 
i skromności, wciąż poszukiwał nowych rozwiązań. Z tymi zasadami 
żył i z nimi odszedł. Spoczął w tej ziemi, na której przyszło Mu żyć 
i pracować W Jego ostatniej drodze na cmentarzu w Grębałowie, 
oprócz Rodziny, bliskich Mu osób, przyjaciół i znajomych, żegnali 
Tadeusza działacze sportu nie tylko z Krakowa i Nowej Huty – żegnał 
Go cały sportowy świat, któremu służył. Dla lekkoatlety „Był to naj-
trudniejszy bieg w Jego życiu”.  
     Dla mnie, byłego ucznia i absolwenta Technikum Elektrycznego Nr 
2 w Nowej Hucie, osoba Tadeusza Romiszewskiego – nauczyciela, 
działacza sportu, człowieka z zasadami, hołdującego wartość i cenę 
życia, jest bardzo ważna. Jest bowiem kojarzona z najlepszymi latami 
i wspomnieniami, spędzonymi w bliskiej mojemu sercu Szkole i no-
wohuckim środowisku, gdzie dane nam było żyć, działać i pracować. 
     Kilkanaście dni później po Tadeuszu, na wieczną służbę do Stwórcy 
odszedł kolejny nauczyciel tej Szkoły – jej były dyrektor i były Prezes 
Szkolnego Związku Sportowego w Nowej Hucie – Tadeusz Wurst. Obu 
łączyła wspólna - sportowa i nauczycielska więź. Wraz z Ich odejściem, 
odeszła część nowohuckiej historii – historii naszego pokolenia, której 
zapewne nie da się już powtórzyć.   
     Za wszystkie minione lata, konsekwentne działania i położone 
zasługi, wszyscy, którzy poznali Tadeusza Romiszewskiego, i z Nim 
współpracowali, serdecznie Mu dziękujemy!  Chociaż już z nami Go 
nie ma, nie odszedł zbyt daleko. Jego niezłomna postać, pamięć 
o Jego czynach i wielu dokonaniach, zostaną z nami na zawsze. Z Jego 
Rodziną, w tych jakże trudnych chwilach, łączą się w wielkim smutku 
działacze i przyjaciele Tadeusza z Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF. Niech spoczywa w pokoju!   (Władysław Łopatka). 

 

U 

Z 

      Nowohucianin – Waldemar Kordyl 

Ś†P  Tadeusz Romiszewski 
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Dzień Hutnika - 2015 na sportowo 

orocznym zwyczajem w pierwszych dniach maja Zarząd Ogniska 
TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. organizuje szereg imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla pracowników krakowskiej huty i człon-
ków ich rodzin z okazji „Dnia Hutnika”. Również w tym roku w dniu 
9 maja na obiektach Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złota 
Jesień 2 odbyło się kilka otwartych imprez sportowych dla uczczenia 
hutniczego święta.  Jedną z imprez był Otwarty Turniej Tenisa Stoło-
wego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych w kategorii „open”. 
W celu uatrakcyjnienia zawodów dodatkowo w trakcie Turnieju roze-
grano dwie konkurencje rekreacyjne: serso i rzut na krzyżak. Łącznie 
udział w imprezie wzięło ponad 50 uczestników – w tym również 
rodzice i opiekunowie dzieci, uczestniczących w zawodach.  
     W turnieju tenisa stołowego udział wzięło 42 uczestników - w tym 
7 pań, wśród których zwyciężyła Elżbieta Pieczarkowaka (YMCA Kra-

ków). Miejsce drugie zajęła Anna Zając (KS „Bronowianka”), trzecie 
Aleksandra Banyś (Jaroszowiec), a czwarte Joanna Swatowska (MDK 
Kraków). W grupie chłopców do lat 15 zwyciężył Wojciech Górecki (AS 
Progres). Miejsce drugie zajął Jakub Reszka (AS Progres), trzecie Fran-
ciszek Kusiak (KS „Bronowianka”), a czwarte Bartek Gala z UKS „Kon-
tra” Rączna. W kategorii dorosłych „open” zwyciężył Jan Pasieczny (KS 
Cracovia), miejsce drugie zajął Damian Korczak, trzecie Czesław Ka-
miński (YMCA), a czwarte Elżbieta Pieczarkowaka (YMCA). Już trady-
cyjnie z okazji „Dnia Hutnika” rozgrywany jest miniturniej o miano 
najlepszego zawodnika – hutnika. Kolejny już raz tytuł ten zdobył 
Tadeusz Głąb, miejsce drugie zajął Zbigniew Gutowski, trzecie Maciej 
Henke, a czwarte Janusz Klimczyk – byli pracownicy krakowskiej Huty 
i instytucji związanych z hutnictwem.    

     W zawodach „serso”, z udziałem 37 uczestników, zwyciężył Woj-
ciech Korczak, miejsce drugie zajął Olaf Kozak, a trzecie Piotr Ryś. 
W turnieju „Rzutu na krzyżak”, z udziałem 29 osób, najlepszym okazał 
się Dominik Wojdyła, miejsce drugie zajął Mateusz Mrózek, a trzecie 
Tadeusz Głąb. 
      Obsługę sędziowską i organizację zawodów zabezpieczali członko-
wie Zarządu Hutniczego TKKF: Władysław Łopatka, Tadeusz Oleś, 
Krzysztof Zięba, a także Tomasz Pyż, Maciej Henke i Karol Furman – 
sympatycy hutniczego TKKF. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
dyscyplinach, oraz najlepszy zawodnik - hutnik w tenisie stołowym, 
zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, medalami i dyplo-
mami, które w imieniu hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland 
wręczali prezes Kazimierz Pyż, Władysław Łopatka i Tadeusz Oleś. 
W trakcie zawodów swą obecnością uczestników hutniczej imprezy 
zaszczycił prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko.  
      W tym samym czasie odbył się Turniej Piłki Nożnej z okazji „Dnia 
Hutnika” drużyn siedmioosobowych na wolnym powietrzu, z udziałem 
pięciu hutniczych drużyn. Prowadzenie zawodów i obsługę sędziow-
ską tego Turnieju zabezpieczali: Kazimierz Pyż – prezes, oraz Mariusz 
Kordylewski i Janusz Czechowski z Zarządu hutniczego TKKF. W Tur-
nieju zwyciężyła reprezentacja Spółki „Stalprodukt” z Bochni, miejsce 
drugie zajęła drużyna Spółki „Kolprem”, trzecie zespół BWZ Walcowni 
Zimnej, czwarte drużyna COS, a piąte zespół Wydziału Elektrycznego 
BEK 72. Najlepszym zawodnikiem turnieju piłkarskiego został Grzegorz 
Szczupak z drużyny „Kolprem”, najlepszym bramkarzem był Paweł 
Calik z Walcowni Zimnej BWZ, a tytuł „Króla Strzelców” zdobył Marcin 

Imiołek z bocheńskiego „Stalproduktu”. Wszystkie drużyny uczestni-
czące w Turnieju uhonorowano pucharami i dyplomami, a wyróżnio-
nych zawodników nagrodzono pamiątkowymi statuetkami.  
 

* 
utnicze Ognisko TKKF przy ArcelorMittal Poland jest jednym 
z kilku najstarszych Ognisk TKKF, pełniąc swą statutową rolę od 

chwili powołania do życia TKKF, czyli od roku 1957. W okresie ponad 

55. letniej nieprzerwalnej społecznej działalności, w latach kolejnych 
transformacji strukturalnych i ustrojowych, dzielnie trwało na swoim 
posterunku, godnie reprezentując Hutę i jej załogę w licznych turnie-
jach, Mistrzostwach Polski Hutników oraz imprezach regionalnych 
w rozlicznych dyscyplinach – szczególnie w piłce nożnej, tenisie sto-
łowym i badmintonie.  
     Obecnie hutnicze TKKF sławi swe dobre imię, reprezentując obec-
nego właściciela Huty, jakim jest Koncern ArcelorMittal Poland, 
w Mistrzostwach Polski Hutników, związkowych festynach sportowo-
rekreacyjnych, oraz imprezach okazjonalnych np. z okazji „Dnia Hutni-
ka” i innych. Wzorem ubiegłych lat, oprócz hutniczych imprez, adre-
sowanych do załóg pracowniczych i członków ich rodzin, członkowie 
Zarządu współpracują z Małopolskim TKKF, włączając się czynnie 
w organizację i obsługę imprez rekreacyjnych ogólnodostępnych na 
terenie Krakowa i Województwa. Jedną z nich jest coroczny bieg 
maratoński „Cracovia Maraton”, który już tradycyjnie w rejonie kra-
kowskich Błoń i ulicy Piastowskiej zabezpieczają członkowie Zarządu 
hutniczego TKKF – tak było i tym razem.   
     Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat, póki ognisty spust stali 
rozjaśniać będzie niebo nad miastem, hutnicze Ognisko TKKF trwać 
będzie na swoim posterunku, współtworząc historię hutniczego Kom-
binatu i Nowej Huty.  

D 

H 

Prezes Kazimierz Pyż wśród zwycięzców do lat 15. Z prawej 
weteran tenisa stołowego – Maciej Henke. 

Konkurencja „serso” – rzut wykonuje Bartek Ryś. Sędziuje  
członek Zarządu hutniczego TKKF – Tadeusz Oleś. 

Członkowie Zarządu hutniczego TKKF przy trasie „XIV Cracovia 
Maratonu”. Od lewej: Mariusz Kordylewski, Łucja Kumpicka, 
Antek Kowalski, Kazimierz Pyż, Grzegorz Napora i Tadeusz Oleś. 
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Z obrad Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF 

 dniu 22 maja 2015 roku obradowało Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF, którego tematyka związana 

była głównie ze stanem przygotowań organizacyjnych do cyklu imprez 
sportowych o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, plano-
wanych na koniec maja 2015 r. Porządek posiedzenia był następujący:  
1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Prezydium – ref. sekretarz Dorota Radomska. 
2. Stan przygotowań organizacyjnych XIV Małopolskiego Rodzinnego 
Gwieździstego Zlotu Rowerowego „Rowerem po zdrowie” - ref. Le-
szek Tytko - prezes Zarządu i Karol Oleksy – wiceprezes. 
3. Omówienie stanu przygotowań w województwie małopolskim do 
przeprowadzenia XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Inaugu-
racji Wojewódzkiej tej największej imprezy sportu masowego w Pol-
sce – ref. Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF – Zofia Czupryna. 
4. Stan przygotowań do Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili i Sztafet 
Samorządowych: eliminacje i finał – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
5. Informacja o przeprowadzonych XXIII Mistrzostwach Małopolskiego 

TKKF i Otwartym Turnieju „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie 
stołowym - ref. prowadzący tę dyscyplinę - Władysław Łopatka. 
6. Zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
na dzień 27 czerwca 2015 roku, wraz z porządkiem obrad. 
     Do rozpatrywanej tematyki Prezydium przyjęło stosowne uchwały. 
     W punkcie dot. stanu przygotowań organizacyjnych XIV Małopol-
skiego Rodzinnego Gwieździstego Zlotu Rowerowego „Rowerem po 
zdrowie” prezes Tytko poinformował, że 31 maja 2015 (w niedzielę) 
przewidziano organizację dwóch Zlotów Rowerowych: w Drwini 
i w Wadowicach. Organizatorem Zlotu w Drwini jest Małopolskie 
TKKF, a Zlotu w Wadowicach Ognisko TKKF „Leskowiec”. 
     W przypadku Sportowego Turnieju Miast i Gmin Honorowa Prezes 
Zofia Czupryna - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXI Turnieju 
Miast i Gmin – Małopolska 2015 poinformowała, że do 19 maja do 
Wojewódzkiej Komisji wpłynęło 41 zgłoszeń z Małopolski. Dzięki 
przychylności władz gminnych, i uprzejmości Wójta Gminy – Pana 
Mariana Zalewskiego, Wojewódzka Inauguracja XXI edycji Sportowe-
go Turnieju Miast i Gmin odbędzie się 26 maja w Szczurowej, a infor-
macja o jej przebiegu zostanie zamieszczona w tym wydaniu „Kuriera 
Małopolskiego TKKF”. Pani Prezes Czupryna zwróciła się do członków 
Wojewódzkiej Komisji Turnieju, i do członków Prezydium Małopol-
skiego TKKF, o udział i potwierdzenie swej obecności w Inauguracji 
Wojewódzkiej Turnieju. Wysłano też zaproszenie do Urzędu Marszał-
kowskiego, do kilku posłów RP oraz do Ministerstwa Sportu – tak 
tylko promocyjnie, aby minister przynajmniej wiedział o tej naszej 
imprezie. W programie Inauguracji przewidziano m.in. wystąpienia 

gości, występy dzieci z gminnych szkół podstawowych oraz przedszko-
li, w ramach tzw. Olimpiady przedszkolaków. Wzorem ubiegłych lat 
przewidziano też trójbój sportowy dla VIP-ów pod okiem wiceprezesa 
Karola Oleksego, jako sędziego głównego. 
     W czasie trwania Sportowego Turnieju Miast i Gmin winno odbyć 
się jak najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych, dlatego Pani Prezes 
Czupryna z zadowoleniem oznajmiła, iż dobrze się stało, że tak duże 
imprezy, jak Gwieździsty Zlot Rowerowy, organizowany przez Mało-
polskie TKKF w Drwini, Zlot Rowerowy w Wadowicach oraz Sieciowe 
Mistrzostwa Kwietnej Mili, są organizowane w Tygodniu Sportu dla 
Wszystkich (od 26 maja do 1 czerwca 2015 roku). Informacje z prze-
biegu sportowego Turnieju Miast i Gmin należy składać do 6 czerwca 
br. włącznie. - O tym powiadomiono miasta i gminy, które zgłosiły 
chęć uczestnictwa w imprezie. 
     Z kolei Pani Halina Kulbacka z przykrością oznajmiła, że mimo usil-
nych starań działaczy TKKF „Leskowiec”, w tym roku Wadowice nie 
przystąpią do Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Ostateczna decyzja 
w tej sprawie należała do władz miasta i z bólem serca należy ją usza-
nować. Wina za zbyt małe zainteresowanie Sportowym Turniejem 
Miast i Gmin leży również po stronie Organizatorów, czyli Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich, która w oczekiwaniu na przyznanie 
środków z ministerstwa, zbyt późno podjęła pewne działania, w spra-
wie organizacji tak dużego przedsięwzięcia sportowego w skali kraju. 
     Dla informacji podaję pełny skład osobowy Wojewódzkiej Komisji 
Turnieju Miast i Gmin: Przewodniczący – Zofia Czupryna, Wiceprezesi: 
Leszek Tytko – prezes Małopolskiego TKKF i Karol Oleksy – Wiceprezes 
MTKKF, Sekretarz – Władysław Łopatka – Redaktor Naczelny „Kuriera 
Małopolskiego TKKF”, Członkowie – Janusz Borek – Wiceprezes 
MTKKF, Waldemar Gramek – Prezes Małopolskiego SZS, Dariusz Kopy-
stiański – Inspektor Zespołu ds. Upowszechniania Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, Jacek Kucybała – Wiceprezes Małopolskiego Zrze-
szenia LZS, Paweł Panuś – Redaktor Sportowy „Dziennika Polskiego” 
oraz Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium MTKKF. 
     W kolejnym punkcie obrad wiceprezes Karol Oleksy poinformował, 
że 27 maja 2015 roku odbędą się eliminacje Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili, apelując o zgłaszanie się chętnych, jako wolontariuszy, 
do obsługi tych Mistrzostw. Zainteresowanie imprezą ze strony szkół 
gimnazjalnych jest jednak zbyt niskie. Na dzień dzisiejszy do udziału 
w eliminacjach biegowych przyjęto zaledwie 25 zgłoszeń. Ze strony 
Małopolskiego TKKF, jako głównego koordynatora Mistrzostw na 
szczeblu ogólnopolskim, zrobiono wszystko, aby impreza się odbyła 
i była udana. Zdaniem Prezydium również w tym przypadku Organiza-
tor zbyt późno rozpoczął przygotowania do Mistrzostw, a nakład 
pracy i zadań przy ich przeprowadzeniu jest niewspółmiernie wysoki 
w stosunku do oczekiwanych efektów – stąd małe zainteresowanie. 
Finał Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili odbędzie się w dniu 10 
czerwca br.    
     W kolejnym punkcie posiedzenia Władysław Łopatka – prowadzący 
z ramienia Małopolskiego TKKF cykl turniejów „Grand Prix” w tenisie 
stołowym, i sędzia główny tych imprez, z satysfakcją poinformował, że 
po wprowadzeniu do stosowania nowego regulaminu tej formy re-
kreacji fizycznej, oraz rzetelnej informacji na stronach internetowych 
Małopolskiego TKKF i Krakowskiego OZTS, na facebooku oraz na 
łamach „Kuriera Małopolskiego TKKF”, imprezy te cieszą się dużym 
powodzeniem oraz wysoką frekwencją. W marcowym Turnieju 
„Grand Prix” - Wiosna 2015, łącznie w grach pojedynczych i deblu 
udział wzięło 86 uczestników, a w Mistrzostwach Małopolskiego TKKF, 
odbytych w kwietniu br., sklasyfikowano aż 112 zawodników. Fakt ten 
napawa optymizmem, jednak czynić należy wszystko, aby w kolejnych 
cyklach rozgrywek „Grand Prix” frekwencja także była wysoka. Jaki 
wpływ na działalność sportowo-rekreacyjną ma dobra reklama, rze-
telna informacja i zamieszczanie wyników imprez w pasie i w interne-
cie? - myślę, że o tym nikogo nie trzeba przekonywać.    
     Prezydium zatwierdziło też datę kolejnego posiedzenia Zarządu 
Wojewódzkiego MTKKF, jako posiedzenia wyjazdowego w Dobczy-
cach, razem z porządkiem obrad, na dzień 27 czerwca br.  

 

 

W 

Obrady Prezydium Małopolskiego TKKF. Od lewej: Andrzej Staszczyk, 
Janusz Borek,  Władysław Łopatka – redaktor „Kuriera”, Zofia Czupryna – 

Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, Dorota Radomska. 
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VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 
 

Inauguracja Wojewódzka XXI Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin w Szczu-

rowej 
 dniu 26 maja 2015 roku, w Dniu Matki, dzięki przychylności 
władz gminnych Szczurowej i osobistej uprzejmości Wójta 

Gminy, Pana Mariana Zalewskiego – 
o czym już wcześniej wspomniałem, 
odbyła się Wojewódzka Inauguracja 
XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
– Małopolska 2015. Wybór tej miej-
scowości na miejsce Inauguracji Wo-
jewódzkiej nie był tak całkiem przy-
padkowy. Gmina Szczurowa, to jedna 
z malowniczo położonych gmin Mało-
polski. Lasy, rzeki i zabytkowe dworki 
nadają jej historycznej tajemniczości, 
stanowiąc o turystycznych walorach 

tej Ziemi. Obszar Gminy Szczurowa leży w zasięgu Kotliny Sandomier-
skiej, w zakolu rzek - Raby i Wisły, w północno wschodniej części 
województwa małopolskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 13464 ha, 
a jej teren zamieszkuje około 10 tys. mieszkańców. W skład Gminy 
wchodzi 21 sołectw. 80% jej obszaru, to teren płaski, natomiast pozo-

stała część, to tereny położone w dolinie Wisły i potoku Uszwica. 
Infrastruktura Gminy jest doskonale rozwinięta, a sama Szczurowa, 
chociaż nadal wieś, swoim wyglądem przypomina małe, zadbane 
miasteczko. 
     Historia Szczurowej sięga XII wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze 
wzmianki o ziemiach szczurowskich. Sama wieś Szczurowa została 
lokowana przez biskupa krakowskiego Grota w roku 1338. Swój wy-
gląd w znacznej części zawdzięcza rodzinie Kępińskich – ostatnich 
właścicielach Szczurowej, którzy o nią dbali, przyczyniając się do 
rozwoju tego regionu. 
     Dzisiaj Szczurowa jest jedną z najprężniej rozwijających się gmin 
Małopolski, o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, systemie 
komunikacji i dogodnym położeniu, o czym osobiście się przekona-
łem. Gmina jest zgazyfikowana, posiada cyfrowe centrale telefoniczne 

i sieć światłowodową, wodociągi, własną oczyszczalnię ścieków 
i zmodernizowane ujęcie wody. Posiada nowo wybudowane Liceum 
Ogólnokształcące, a przy Zespole Szkół w Szczurowej halę sportową, 
w której zainaugurowano XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin – Mało-
polska 2015. 
     Tworząc dogodne warunki dla rozwoju umysłowego młodego 
pokolenia, nie zapomniano również o rozwoju fizycznym i upo-
wszechnianiu kultury fizycznej. Powstało wiele boisk, zatrudniono 
nauczycieli z dużym zacięciem sportowym i dużą chęcią współpracy 
z młodzieżą. Wszystko to zaowocowało powstaniem siedmiu gmin-
nych ludowych klubów sportowych: „Orkan” w Zaborowie, „Rylowa” 
w Rylowej, „Wisła” w Woli Przemykowskiej, „Strzelec” w Strzelcach 
Wielkich, „Andaluzja” w Rudy Rysiu, „Korona” w Niedzieliskach. Po-
nadto w Gminie działa 9 uczniowskich klubów sportowych oraz sekcji 
tenisa stołowego. 
     Szczurowa stanowi centrum administracyjne Gminy, a wśród dość 
licznych, ważnych dla społeczeństwa instytucji, należy również Gmin-
ne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Centrum to 
jest inicjatorem życia kulturalnego, upowszechniania aktywnego 
wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych i sportowych w Gminie. 
Dość dużo uwagi poświęca się tutaj tradycji ludowej, dlatego Szczu-
rowa utożsamiana jest przede wszystkim z folklorem. Na terenie 
Gminy działają organizacje i stowarzyszenia, współpracujące z samo-
rządem; szczególnie widoczni są druhowie – strażacy, zrzeszeni w 16 
jednostkach OSP. Gminę Szczurowa postrzega się, jako gospodarną, 
życzliwą, a na czele władz gminnych stoi Pan Marian Zalewski – Wójt 
Gminy, któremu Gmina może zawdzięczać sporą część swoich sukce-
sów. Jest człowiekiem najdłużej sprawującym urząd Wójta Gminy 
w Szczurowej, a może nawet w Polsce. W roku 2010 Pan Marian był 
w finałowej dziesiątce Konkursu na najlepszego wójta w Polsce, orga-
nizowanego przez TVP. 
     W roku 2003, pomimo licznych spraw i obowiązków, Pan Zalewski 
zgodził się przyjąć godność Honorowego Członka Rady Przyjaciół 
Małopolskiego TKKF, pełniąc z honorem tę funkcję przez kilka z rzędu 
kadencji – serdecznie Mu za to dziękujemy! 
 

* 
 tak eksponowanym miejscu, przy znakomitej oprawie, w hali 
sportowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

zainaugurowano XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin – Małopolska 
2015, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji XXI Sportowe-
go Turnieju Miast i Gmin, członków Zarządu Małopolskiego TKKF, 
przedstawicieli władz Gminy Szczurowa, miejscowych nauczycieli 
i dzieci gminnych szkół podstawowych i przedszkoli, a także innych 
zaproszonych gości. W Inauguracji Wojewódzką Komisję Sportowego 
Turnieju – Małopolska 2015 reprezentowali: Zofia Czupryna – prze-
wodnicząca Komisji, Leszek Tytko i Karol Oleksy – wiceprezesi Komisji, 
Władysław Łopatka – sekretarz Komisji oraz Janusz Borek, Paweł 
Panuś i Andrzej Staszczyk – członkowie Komisji. Ponadto Zarząd Ma-
łopolskiego TKKF na inauguracji reprezentowali: wiceprezes Małopol-
skiego TKKF - Kazimierz Bagnicki oraz członkowie Zarządu MTKKF - 
Aleksander Molczyk z Tarnowskiego TKKF, Józef Szczepanek - prezes 
Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów oraz Tadeusz Kowalczyk. 
    Wojewódzką inaugurację Sportowego Turnieju Miast i Gmin – 
Małopolska 2015 połączono z coroczną Sportową Olimpiadą Przed-
szkolaków, rozgrywaną pod hasłem „Maluchy na start”, która od kilku 
lat jest stałym elementem działalności na rzecz dzieci z gminnych 
szkół podstawowych, przedszkoli i grup przedszkolnych.  

 

 

Stań na podium XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 

W 

W 

26 maja 2015 r. - Inauguracja Turnieju. Na pierwszym planie: Prze-

wodnicząca Wojewódzkiej Komisji –  Zofia Czupryna,  Wójt Gminy - 

Marian Zalewski, Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
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twarcia Inauguracji Wojewódzkiej dokonał Wójt Gminy Szczuro-
wa – Pan Marian Zalewski, który serdecznie powitał szanownych 

gości i uczestników Sportowej Olimpiady Przedszkolaków, która stała 
się znakomitą scenerią Inauguracji XXI Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin z Małopolski. Z ramienia Komisji Wojewódzkiej Turnieju głos 
zabrała przewodnicząca Komisji – Pani Zofia Czupryna, informując, że 

ostatecznie do XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce 
przystąpiło 47 miast i gmin i jest to najwyższa liczba w 21 edycjach tej 
największej masowej imprezy sportowej w Polsce. Niekwestionowany 
udział w tym wielkim przedsięwzięciu organizacyjno – sportowym ma 
sama Zofia Czupryna - była Prezes Małopolskiego TKKF – dziś Hono-
rowa Prezes, która od lat przewodzi Wojewódzkiej Komisji Turniejo-
wej i odnosi sukcesy. Swój skromny udział w promocji tej imprezy ma 
również „Kurier Małopolskiego TKKF”, który w naszym zamyśle winien 
być małym ogniwem, łączącym Zarząd Małopolskiego TKKF z przed-
stawicielami władz administracyjno-samorządowych Miast i Gmin 
Małopolski – taka maleńka rzecz, a cieszy. Następnie głos zabrał pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko, 
przekazując na ręce Pana Wójta symbolicznego „Lajkonika”, by przy-
pominał, że Gmina Szczurowa, jedna z najlepszych gmin w Małopol-
sce, jest godna udziału w organizacji wojewódzkich i ogólnopolskich 
imprez sportowych, jakim jest XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin. 
W dowód uznania i zasług w upowszechnianiu sportu i rekreacji 
wśród społeczeństwa Gminy Szczurowa, Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF przyznał Honorowe Odznaki TKKF kilku przedstawicielom 
Gminy, które m.in. otrzymali: Wójt Gminy - Pan Marian Zalewski, 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz Tyrka, Sołtys Szczurowej 

– Pani Monika Giemza, Sekretarz Gminy - Pani Maria Kądziołka, Dy-
rektor Publicznego Gimnazjum w Szczurowej - Pan Marek Antosz, 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Oświaty, Kultury i Sportu 
– Pani Jolanta Serwa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczurowej – 
Pani Alina Oleksy, oraz siostry zakonne z Ochronki Sióstr Służebniczek 
w Szczurowej: Dyrektor Ochronki - Siostra Grażyna Lupa oraz Siostra 
Balbina. Ponadto dwoje najmłodszych przedszkolaków otrzymało 
z rąk przedstawicieli Małopolskiego TKKF symboliczne upominki. Po 
części oficjalnej środkiem hali sportowej, z transparentami i w barw-
nych strojach, przemaszerowała dziecięca defilada z gminnych szkół 
podstawowych i grup przedszkolnych, reprezentując m.in.: Publiczną 
Szkołę Podstawową w Strzelcach Wielkich i Filię w Wrzępi, Komunalne 
Przedszkole Publiczne w Szczurowej i Filię w Strzelcach Wielkich, 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – Niepubliczne Przedszkole 
w Szczurowej i Oddział w Zaborowie, Szkołę Podstawową w Szczuro-
wej – Oddział Rudy – Rysie, Oddział Przedszkolny i Publiczne Przed-
szkole w Niedzieliskach, Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie, 
Publiczne Przedszkole w Uściu Solnym – Oddział Przedszkolny Rudy – 
Rysie. Łącznie w zawodach rekreacyjnych na sportowo udział wzięło 
około pół tysiąca dzieciaków. Organizatorem tej miłej i atrakcyjnej 
imprezy dziecięcej byli Urząd Gminy w Szczurowej oraz Uczniowski 
Klub Sportowy „Start”, przy współpracy Gminnego Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Dzieciaki rozpoczęły swoje zaba-
wy, a członkowie Komisji Wojewódzkiej i Małopolskiego TKKF, wraz 

z przedstawicielami władz Gminy oraz innymi zaproszonymi osobami 
– łącznie 15 uczestników, przystąpili do tradycyjnie rozgrywanego 
trójboju sprawnościowego dla VIP-ów. W trójboju rozegrano następu-
jące konkurencje: wbijanie gwoździa w pień, rzut lotką do tarczy oraz 
strzelanie biczem do dziesięciu kręgli. Sędzią głównym trójboju był 
wiceprezes Małopolskiego TKKF – Karol Oleksy, który sprawnie prze-
prowadził konkurencje sportowe, stwierdzając humorystycznie: „Po-
ziom zawodów był pochmurny i deszczowy, ale najważniejsze, że 
atmosfera i zadowolenie z udziału w trójboju były bardzo dobre. Ta 
integracyjna więź działaczy sportu i rekreacji, z działaczami władz 
gminnych i samorządowych, pomaga sprostać wymogom czasu 
i wzrastającym potrzebom w zakresie sportu i rekreacji - wśród dzieci 
i młodzieży i wśród dorosłych. Myślę, że wszyscy to akceptują.  
     W rekreacyjnym trójboju – tej atrakcyjnej zabawie, wśród VIP-ów 
bezapelacyjne zwyciężył prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko. 
Miejsce drugie zajął sędzia piłkarski – członek Zarządu Małopolskiego 
TKKF i prezes Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów – Józef Szczepanek. Miej-
sce trzecie zajął członek Prezydium Małopolskiego TKKF - Andrzej 
Staszczyk, czwarte Wójt Gminy Szczurowa - Marian Zalewski, piąte 
zajęła energiczna działaczka gminna – Pani Elżbieta Gądek, a szóste 
Paweł Panuś – Redaktor Sportowy „Dziennika Polskiego”. Zdobywcy 
czołowych miejsc w trójboju otrzymali symboliczne nagrody i dyplo-
my, a pozostali uczestnicy zawodów pamiątkowe dyplomy. Pierwszy 
krok w XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin został zrobiony. 

 

O 

Prezes Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko z kwiatami dla Pani Elżbiety 
Gądek – Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – koordynatorki 

występów dziecięcych. 

Wójt Gminy Szczurowa – Marian Zalewski,przy konkurencji wbijania 
gwoździa wpień. Sędziuje Tadeusz Kowalczyk z Małopolskiego TKKF. 

Grupa dzieci z PSP w Zaborowie i Oddziału Przedszkolnego Rudy-Rysie.  
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Tam nad Wisłą w Drwini… 
 

mina Drwinia – kolejna Gmina z cyklu perełek Małopolski 
w powiecie bocheńskim – leży nad Wisłą. W jej skład wchodzą 

następujące sołectwa: Drwinia – siedziba Gminy, Bieńkowice, Dzie-
win, Gawłówek, Grobla, Ispina, 
Mikluszowice, Niedary, Świniary, 
Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, 
Zielona. Pierwsza wzmianka 
o Drwini pochodzi z 1270 roku, 
kiedy to osada była posiadłością 
księcia Bolesława Wstydliwego. 
Swą nazwę wieś wzięła od prze-
pływającego tutaj potoku „Dure-
na”. Drwinia leży w pobliżu 
wschodniego skraju Puszczy Nie-
połomickiej. Przez zachodnią jej 
część przepływa potok Drwinka, 

która oddziela wieś od jej obszernego przysiołka – Pasternik. Podob-
nie jak Drwinia większość wchodzących w skład Gminy miejscowości 
posiada stare metryki. Dokument z r. 1276 wymienia Trawniki (wtedy, 
jako Górka) i Groblę – obie osady znajdowały się wówczas na lewym 
brzegu Wisły. Niedary wspomniane są po raz pierwszy w roku 1358, 
Wyżyce w 1365, Wola Drwińska w 1367, a Dziewin w 1270. Najstarszą 
parafią są Mikluszowice, o których wzmianka pochodzi z roku 1326.  

     W niedzielę 31 maja 2015 roku w Drwini zorganizowano szereg 
imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Gminnego 
Dnia Dziecka. Jedną z imprez o zasięgu wojewódzkim był XIV Małopol-
ski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy „Rowerem po zdrowie”, nad 
którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Małopol-
skiego - Pan Marek Sowa. Organizatorem Zlotu było Małopolskie 
TKKF, a partnerami Gminy: Kraków i Drwinia. Patronat medialny nad 
tą rodzinną, rowerową imprezą, sprawowała Redakcja „Dziennika 
Polskiego” oraz Zespół „Kuriera Małopolskiego TKKF”.    
     W programie XIV Gwiaździstego Zlotu była m.in. prezentacja Miast 
i Gmin z terenu Małopolski, pokazy występów artystycznych, trójbój 
sprawnościowy VIP-ów, blok konkurencji sportowo-rekreacyjnych - 
indywidualnych i zespołowych, a sztandarową konkurencją było prze-
ciąganie liny.  Na koniec imprezy odbyło się wręczenie wyróżnień 
i nagród rzeczowych oraz losowanie 8 rowerów, ufundowanych przez 
Gminy uczestniczące w Zlocie oraz Małopolskie TKKF.   
     Z ramienia Organizatora XIV Gwiaździstego Zlotu Małopolskie TKKF 
reprezentowali: Leszek Tytko – prezes Małopolskiego TKKF, Karol 
Oleksy, Janusz Borek, Kazimierz Bagnicki (wiceprezesi), Dorota Ra-
domska (sekretarz), Katarzyna Oleksy, Tadeusz Kowalczyk, Józef 

Szczepanek, Aleksander Molczyk (członkowie Zarządu), Kazimierz Pyż 
z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (prezes hutniczego TKKF), organi-
zując szereg konkurencji sprawnościowych dla uczestników imprezy. 
Komandorem Zlotu był Wiceprezes Małopolskiego TKKF Karol Oleksy, 
a funkcję koordynatora Zlotu z ramienia Gminy Drwinia pełnił P. Ra-
dosław Brydniak. 
     Pomoc przy prowadzeniu i obsłudze konkurencji sprawnościowych 
dla uczestników Zlotu świadczyli także: Łucja Kumpicka z Prezydium 
hutniczego TKKF, Tadeusz Poznański, członkowie rodziny Kieć, Dorota 
Jakubowska (nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 89) - przedstawicie-
le Ogniska TKKF „Apollo” przy SM Mistrzejowice-Północ oraz Zbigniew 
Hońdo, Piotr Rusek i Dominika Radaczyńska – sympatycy TKKF. 
      W Zlocie wzięło też udział kilku prezesów i Członków Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Ognisk z terenu Małopolski, 
którzy wraz z ekipami rowerowymi przybyli ze swoich miejscowości 
do Drwini, m.in. Leon Pitucha – prezes Ogniska TKKF „Wiarus” z Nie-
połomic, Andrzej Staszczyk – członek Prezydium Małopolskiego z TKKF 
Dobczyce i Marek Serwin – prezes Ogniska TKKF „Sokół” w Brzesku. 
     W godzinach przedpołudniowych uczestnicy XIV Małopolskiego 
Gwiaździstego Zlotu Rodzinnego „Rowerem po zdrowie” rywalizowali 
w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, przygotowanych przez 
Organizatora. Druga, krótka uroczystość, miała miejsce tuż przed 
rozpoczęciem obchodów Dnia Dziecka. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Romana Gołębiew-
skiego, Zastępcy Wójta – Mateusza Kracika i Radnych Gminy Drwinia, 
dokonał symbolicznego przekazania mieszkańcom Gminy Strefy Re-
kreacyjno - Sportowej w Dziewinie. Uroczyste przecięcie wstęgi po-

przedziły występy „Baśniowej Kapeli”, która skupiła na swoim wystę-
pie uwagę najmłodszych uczestników. 
     W zawodach rekreacyjno-sprawnościowych dla uczestników Zlotu 
zwyciężyła ekipa z Brzeska. Oprócz konkursów sprawnościowych, 
zorganizowanych przez Małopolskie TKKF, konkursy i zabawy dla 
dzieci przygotował też Gminny Honorowy Klub Dawców Krwi z Drwini, 
który ufundował również upominki w zawodach. 
     W ramach trójboju VIP-ów przeprowadzono trzy konkurencje 
sprawnościowe: Wbijanie gwoździa w pień, rzut lotką do tarczy oraz 
toczenie obręczy na czas. W tych tradycyjnie rozgrywanych zawodach 
udział m.in. wzięli: wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, Wójt Gminy Kłaj 
Zbigniew Strączek, Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński oraz 
Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski.   
     Sprzyjająca pogoda, towarzysząca niedzielnym imprezom, mającym 
miejsce w strefie sportowo-rekreacyjnej w Dziewinie, pozwoliła ich 
uczestnikom – dzieciom i dorosłym, mamom i babciom, oraz całym 
rodzinom, miło spędzić ostatni dzień maja do późnych godzin popołu-
dniowych, za co ich Organizatorom należą się szczere słowa uznania.

G 

          Herb Gminy Drwinia 

 XIV Gwiaździsty Zlot Rowerowy w Drwini. Od lewej: Z-ca Wójta  
Gminy Drwinia – Mateusz Kracik, Janusz Borek – Wiceprezes 

MTKKF i Leon Pitucha – Prezes Ogniska „Wiarus” Niepołomice. 

Tadeusz Kowalczyk z Małopolskiego TKKF – jeden z organizatorów 
konkurencji sportowo-rekreacyjnych w trakcie Zlotu. 
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Z upływem czasu – z biegiem lat…… 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF ds. Szkoleniowych i Wyróżnień – Janusz Borek 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i przypomina, że 20 czerwca br. (sobota) 
w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbędzie się drugi 

z kolei Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF pn. „Lato 2015”. Regulamin 
cyklu otwartych Turniejów „Grand Prix”, wraz z formularzami zgłoszeń i zgody rodziców na udział w za-
wodach dzieci i młodzieży do lat 18 ( zał. Nr 1 i Nr 2), są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego   
TKKF: www.tkkf.com. Formularz zgody na udział w Turnieju (zał. Nr 2) musi być podpisany przez obojga 
rodziców lub prawnych opiekunów i ważny jest na wszystkie turnieje organizowane przez Małopolskie 
TKKF w roku 2015.  Zgłoszenia do Turnieju telefonicznie: 12.633.26.62, k. 515.182.228, e-mailem: 
tkkf@tkkf.com, lub w dniu zawodów w godz. 8.00 – 8.45. Początek zawodów o godz. 9.15. 
     Przypominamy, że każdy turniej jest nagradzany, a dodatkowo - na zakończenie rocznego cyklu roz-
grywek - zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich czterech turniejach, oraz turnieju finałowym, we-
zmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Ponadto prowadzona jest klasyfikacja na naj-
liczniejszy udział w rocznym cyklu rozgrywek „Grand Prix”. Serdecznie zapraszamy! 
 
 

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. 

 

Z 

„Echo Krakowa” - 20 czerwca 1960 r.  

„Gazeta Krakowska” - 18 maja 1960 rok. 

http://www.tkkf.com/
mailto:tkkf@tkkf.com
http://www.tkkf.com/

