KURIER
MAŁOPOLSKIEGO TKKF
Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego MTKKF
Nr 1 – październik 2014 – wydanie okolicznościowe
o ograniczonej sprawności psychofizycznej, dotkniętych
chorobami
cywilizacyjnymi,
o
niskim
statusie
materialnym, a także całych rodzin. Istotne znaczenie
będzie miało wypracowanie i skorelowanie bardziej
efektywnych zasad współdziałania Małopolskiego TKKF
z administracją publiczną oraz władzami samorządowymi,
zwłaszcza z Województwem Małopolskim, Zarządem
Głównym TKKF oraz z Krajową Federacją „Sportu dla
Wszystkich”, które stworzą dogodne warunki do realizacji
statutowych celów i zadań Małopolskiego TKKF.
Działając na zamówienie społeczne i uczestnicząc
w realizacji państwowego oraz samorządowego programu
upowszechniania kultury fizycznej, Zarząd Wojewódzki
TKKF i jego terenowe ogniwa, pomimo narastających
trudności, głównie natury ekonomiczno-bazowej,
prowadzić będą wielokierunkową działalność, promującą
zdrowy, sportowy styl życia od dzieciństwa do późnej
starości.
Podejmowane działania winny przyczynić się do
zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Ziemi
Małopolskiej i nadanie Towarzystwu właściwej rangi
i miejsca w systemie powszechnej kultury fizycznej.
Ważnym elementem tych działań będzie dążenie do
umocnienia i eksponowania walorów i funkcji „Sportu dla
Wszystkich” - od prozdrowotnych i proekologicznych, do
wychowawczych i integrujących w rodzinie.
Pełne programy działania, określające główne zadania
oraz kierunki działalności sportowo-rekreacyjnej, są
w gestii klubów i ognisk TKKF, wchodzących w strukturę
organizacyjną Małopolskiego i Tarnowskiego TKKF.

XVII Zjazd Małopolskiego TKKF
Z optymizmem w nową kadencję
W dniu 11 października 2014 r. w Sali Obrad Rady
Miasta Krakowa odbył się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów

Małopolskiego TKKF. Po minionej, trudnej kadencji, Zjazd
wybrał nowe władze Towarzystwa i przyjął program
działania na lata 2014-2018. W tym okresie Małopolskie
TKKF nadal spełniać będzie znaczącą rolę wśród innych
organizacji pozarządowych, prowadzących działalność
pożytku publicznego na rzecz upowszechniania rekreacji
fizycznej i sportu w województwie małopolskim.
Naczelnym zadaniem Towarzystwa, tak jak dotychczas,
będzie szeroka i ofensywna promocja jego działalności
w środowisku zamieszkania, pracy i nauki. Swoją ofertę
programową Małopolskie TKKF będzie kierować głównie
do grup ludności najbardziej zagrożonych ze względów
społecznych i zdrowotnych, tj. dzieci i młodzieży, osób

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
*

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie
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.
Redaguje zespół pod kierunkiem Władysława Łopatki
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Oni potrafią działać
Nowe władze Małopolskiego TKKF kadencji 2014-2018
XVII Wojewódzki Zwyczajny
Zjazd
Delegatów
MTKKF
dokonał wyboru nowych
władz Towarzystwa kadencji
2014-2018 oraz delegatów na
Zjazd Krajowy TKKF.

I. Zarząd Wojewódzki:
(wg ilości zdobytych głosów)

- Leszek Tytko – ZW MTKKF,
- Tadeusz Kowalczyk – MTKKF,
- Karol Oleksy – ZW MTKKF,
- Halina Kulbacka – TKKF
„Leskowiec” Wadowice,
- Kazimierz Bagnicki TKKF „Azoty” Tarnów,
- Dorota Radomska – TKKF „Apollo” Kraków,
- Józef Szczepanek – TKKF „Azoty” Tarnów,
- Tadeusz Waśko – TKKF „Halny” Nowy Sącz,
- Eugeniusz Żądło – TKKF „Uklejna” Myślenice,
- Aleksander Molczyk – TKKF „Azoty” Tarnów,
- Andrzej Staszczyk – TKKF Dobczyce,
- Adam Mazur – TKKF „Poprad” Muszyna,
- Kazimierz Kacer – TKKF „Delfin” Tarnów,
- Władysław Koczurek – TKKF „Hejnał” Kraków,
- Janusz Borek – ZW MTKKF,

- Sławomir Rudawski – TKKF „Gwarek” Bukowno,
- Leszek Milli – ZW MTKKF,
-Stefan Maryńczak – TKKF „Spartakus” Gorlice,
- Katarzyna Oleksy – ZW MTKKF,
- Tadeusz Oleś – TKKF ArcelorMittal,
- Leon Pitucha – TKKF „Wiarus” Niepołomice.
II. Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
- Jan Radzikowski - TKKF „Raj” Kraków przewodn.,
- Kazimierz Pyż – TKKF ArcelorMittal – wiceprzewodn.,
- Dorota Knapik – ZW MTKKF,
- Adam Łach – TKKF „Top-Spin” Kraków,
- Lech Bejski – TKKF „Energia” Kraków.

III. Delegaci na Zjazd Krajowy TKKF:
- Zofia Czupryna – Honorowa Prezes MTKKF,
- Leszek Tytko – prezes MTKKF,
- Karol Oleksy – ZW MTKKF.
• Na I posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego MTKKF
funkcję prezesa zaproponowano Leszkowi Tytce, który
tę propozycję przyjął. Pełne ukonstytuowanie się
Zarządu Małopolskiego TKKF nastąpi na posiedzeniu
Zarządu w pierwszych dniach listopada br.

W trakcie obrad XVII Zwyczajnego Zjazdu
Delegatów MTKKF, jako wyraz wspólnej troski
w działalności na rzecz sportu i rekreacji
w Małopolsce, Honorowymi Złotymi Odznakami
TKKF, pamiątkowymi statuetkami i plakietkami
oraz drobnymi upominkami, uhonorowano
członków ustępującego Zarządu Małopolskiego
TKKF, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Rady
Przyjaciół
MTKKF,
zasłużonych
działaczy
terenowych ogniw TKKF, a także przedstawicieli
spółek
i instytucji
czynnie
wspierających
działalność Towarzystwa. Wśród wyróżnionych
byli także: Honorowa Prezes MTKKF – Zofia
Czupryna, Prezes ZG TKKF – Jerzy Kowalski, Marek Thier – właściciel Firmy „Małopolska” oraz Andrzej Madej – prezes
Zarządu Spółki „ARS – MEDICA”. Wyróżniono też kilku długoletnich, zasłużonych działaczy MTKKF i byłych działaczy
Towarzystwa, którzy ze względu na stan zdrowia oraz podeszły wiek zakończyli czynną działalność w strukturach TKKF,
lecz nadal sympatyzują z Towarzystwem. Byli wśród nich: Tadeusz Mytnik – z Bochni, Stanisław Stoliński z Brzeska,
Kazimierz Bacik z Bochni, Władysław Pazdur z Dobczyc oraz Tadeusz Szopa, Bronisław Stupka i Marian Zgała
z Krakowa. Wśród upominków i wyróżnień były też książkowe opracowania Monografii Małopolskiego TKKF w latach
1957-2014, pt. „W jaskini Wawelskiego Smoka” oraz „W zaciszu Kopca Wandy”, autorstwa Władysława Łopatki, który
w dowód uznania za „wspaniałe monografie, upamiętniające z fotograficzną pamięcią 55.lecie Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej, został uhonorowany specjalną statuetką.
Honorowe Złote Odznaki TKKF otrzymali: Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Marszałek Województwa – Marek
Sowa, Prezydent M. Krakowa – Jacek Majchrowski, Ewa Bielecka – Przewodnicząca Rady Przyjaciół TKKF, Kazimierz
Fliśnik, Jan Okoński – wiceprezesi RP MTKKF, Józef Lassota, Stanisław Kracik, Marian Zalewski, Jolanta Zajączkowska
(OHP) - członkowie Rady Przyjaciół MTKKF oraz Andrzej Klimek – rektor AWF w Krakowie, Waldemar Gramek (SZS),
i Paweł Panuś z krakowskiej prasy.
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Z życia Małopolskiego TKKF
XX Sportowy Turniej Miast i Gmin
W dniach 17 – 23 maja br. na terenie całego kraju,
również w 40 miastach i gminach województwa
małopolskiego, po raz dwudziesty, z inicjatywy

Krajowej Rady Federacji „Sportu dla Wszystkich”, przy
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach VI
Europejskiego Tygodnia „Sportu dla Wszystkich”,
rozegrano Sportowy Turniej Miast i Gmin.
W Polsce honorowy patronat nad tą największą
imprezą sportowo-rekreacyjną, promującą aktywność
ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego
czasu i zdrowego stylu życia, sprawował Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski,
a w Małopolsce Marszałek Województwa - Marek
Sowa. Funkcję koordynatora Turnieju na szczeblu
wojewódzkim powierzono specjalnie powołanej w tym
celu przy Zarządzie Wojewódzkim MTKKF Komisji
w składzie: Zofia Czupryna – przewodnicząca, Leszek
Tytko i Karol Oleksy – wiceprzewodniczący, Janusz
Handziuk – sekretarz oraz Ewa Bielecka, Janusz Borek,
Dariusz Kopystiański, Waldemar Gramek, Jacek
Kucybała i Paweł Panuś – członkowie.
Na szczeblu miast i gmin, zgodnie z regulaminem,
bezpośrednim organizatorem Turnieju były samorządy
lokalne, przy współudziale stowarzyszeń kultury
fizycznej, placówek oświaty, kultury i wychowania,
uczelni, zakładów pracy itp., które przygotowały
bogate i atrakcyjne programy sportowo-rekreacyjne,
turystyczne i rozrywkowe oraz odpowiadały za ich
realizację. Startujące w Turnieju miasta i gminy,
w zależności od liczby mieszkańców, sklasyfikowano
w sześciu grupach, a głównymi kryteriami oceny były:
- stosunek łącznej liczby startujących osób
w imprezach turniejowych, w stosunku do ogólnej
liczby mieszkańców w %,

- iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych
i liczby dni, w których te imprezy przeprowadzono,
- łączna liczba startujących w testach Coopera
w ramach Turnieju. Łącznie w XX edycji Turnieju
w Małopolsce zorganizowano 2437 imprez sportoworekreacyjnych, z udziałem prawie 170 tysięcy
Małopolan, w tym 6311 w teście Coopera. Uzyskane
wyniki, to efekt działania i ogromnego zaangażowania
samorządów lokalnych 40 miast i gmin i ponad 20600
wolontariuszy.
Ważnym wydarzeniem programowym Turnieju była
organizacja w dniu 17 maja br. Wojewódzkiej
Inauguracji VI Europejskiego Tygodnia „Sportu dla
Wszystkich”, której organizatorem i gospodarzem były
władze samorządowe Tymbarku, na czele z wójtem –
panem Lechem Nowakiem. Stała się ona okazją do
prezentacji osiągnięć i dorobku Gminy w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu, a także uhonorowania
zwycięzców II Gminnego Biegu Ulicznego. Uroczysta
gala wręczania laureatom i uczestnikom Turnieju
wyróżnień zespołowych i indywidualnych, odbyła się
10 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
- W grupie I Turnieju (do 5 tys. mieszk.) zwyciężyła
Gmina Mucharz, przed Gminami Rytro i Szczucin.
- W grupie II (5-7,5 tys. mieszk.) zwyciężyła Gmina
Bystra Sidzina, przed Gminami Tymbark i Jordanów.
- W III grupie (7,5 – 15 tys. mieszk.) zwyciężyła Gmina
Łapanów, przed Gminą Szczurowa i MiG Radłów.
- W grupie IV (15 – 40 tys. mieszk.) zwyciężyło MiG
Dąbrowa Tarnowska przed Limanową i Gorlicami.- W grupie V (40-100 tys. mieszk.) startował jedynie
Nowy Sącz zajmując 21 miejsce w Polsce.
- W grupie VI (ponad 100 tys. mieszk.) zwyciężył

Kraków ( 5 m-ce w Polsce), przed Tarnowem (6 m-ce ).
Czołowe miasta i gminy w każdej z grup nagrodzono
nagrodami pieniężnymi: od 8000 do 3000 zł.
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Finał Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym
I. 1. W dniu 23 listopada (niedziela) br., w małej hali
sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A,
odbędzie się Finał Cyklu Otwartych Turniejów „Grand
Prix” MTKKF w tenisie stołowym pn. Cztery Pory Roku.
Zgodnie z Regulaminem mogą w nim uczestniczyć:
- dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni)
niezrzeszeni w PZTS,

- czynni zawodnicy IV, V Ligi PZTS bez względu na wiek,
- zawodnicy III Ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,
- byli zawodnicy I, II, III Ligi PZTS, którzy nie uczestniczą
w rozgrywkach PZTS od stycznia 2013 roku.
2. Wpisowe do zawodów dla dzieci i młodzieży do lat
15 wynosi 7 zł, a dla dorosłych 12 zł. W deblu opłata
wynosi 24 zł od pary, lub 20 zł (w przypadku debli
„open” - z równoczesnym udziałem dzieci i młodzieży).

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
„Grand Prix” MTKKF - Zima 2014

3. W przypadku udziału w Turnieju zorganizowanych
grup młodzieżowych z klubów sportowych lub Ognisk
TKKF – od pięciu osób wzwyż - wpisowe do Turnieju
wynosić będzie tylko 5 zł od osoby.
4. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
5. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badania
lekarskie, albo podpisać oświadczenie o stanie
zdrowia, a dzieci i młodzież do lat 18 winni mieć zgodę
rodziców lub opiekunów na udział w Turnieju.
II. W grach indywidualnych zawody odbędą się w nw.
kategoriach i grupach wiekowych:
1. Mężczyźni: do lat 10 (ur. w roku 204 i młodsi),
- 11-15 lat ( ur. w latach 2003 -1999),
- 16 – 59 lat (ur. w latach 1998 – 1955),
- 60 lat i starsi (ur. w latach 1954 i starsi).
2. Kobiety: do lat 10, 11-15 lat oraz powyżej 15 lat.
III. W każdej z kategorii i grup wiekowych trzech
najlepszych zawodników zostanie nagrodzonych
dyplomami, pucharami albo nagrodami rzeczowymi,
w zależności od możliwości finansowych Organizatora.
Ponadto nagrodzeni zostaną najmłodszy i najstarszy
zawodnik oraz trzy najliczniejsze ekipy w klasyfikacji
zespołowej. Pozostałe szczegóły Turnieju uwzględnia
Regulamin Ramowy Cyklu Otwartych turniejów „Grand
Prix” MTKKF, będący w dyspozycji Organizatora.
IV. Zapisy do Turnieju w dniu zawodów, w godz. 8.15
– 9.00 lub telefonicznie: 12 633-26-62, kom.
515.182.228. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.30.

zwykle zawody odbędą się w małej hali sportowej
KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A
w Krakowie. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.15.
W Turnieju mogą uczestniczyć osoby, zgodnie
z zapisem Regulaminu Cyklu Otwartych Turniejów
„Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym.
*

Uwaga! W dniu 6 grudnia br., w sali sportowej

Zarząd Wojewódzki MTKKF uprzejmie informuje
i bardzo przeprasza wszystkich zainteresowanych,
że z przyczyn organizacyjnych, związanych
z zabezpieczeniem hali sportowej, ostatni w roku
2014 Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand
Prix” MTKKF – „Zima 2014”, został przeniesiony
z dnia 6 grudnia na dzień 13 grudnia 2014 roku. Jak

Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złota Jesień
2 w Krakowie - Nowej Hucie, Zarząd hutniczego
TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. organizuje
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla
młodzieży i dorosłych. Już zwyczajowo mogą w nim
uczestniczyć wszyscy zainteresowani – bez względu
na wiek i przynależność do PZTS. Dodatkową
konkurencją będą zawody w „Serso”. Wpisowe: 5 zł
dla dzieci i młodzieży do lat 15, a 10 zł dla
dorosłych. Początek zawodów o godz. 9.00. Tel.
kontaktowy 515.182.228 (Wł. Łopatka).

Organizatorzy serdecznie zapraszają
do udziału w ww. imprezach!

