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Obradowało Prezydium ZW Małopolskiego TKKF

S

zanowni Czytelnicy! Drugi kwartał każdego roku jest tym okresem
dla Małopolskiego TKKF, w którym, prócz wielu obowiązków
i statutowych zadań, prowadzone są liczne masowe imprezy sportowe, organizowane zarówno przez Zarząd Wojewódzki, Ogniska i kluby
TKKF, przy współudziale władz samorządowych miast i gmin, Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki
i inne instytucje pozarządowe. Należą do nich m.in. Mistrzostwa

Członkowie Prezydium ZW Małopolskiego TKKF w trakcie obrad. Od lewej:
Tadeusz Waśko (członek ZG TKKF), Dorota Radomska i Andrzej Staszczyk.

Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, Małopolski Rodzinny Gwiaździsty Zlot Rowerowy, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Bieg Kwietnej
Mili i kilka innych imprez sportowych, w których Małopolskie TKKF ma
swój współudział, jak np. tegoroczna XV edycja Biegu „Maraton Cracovia”. To te imprezy były przedmiotem posiedzenia Prezydium ZW
Małopolskiego TKKF, odbytego w dniu 20 maja br. z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego
posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 22.04.2016 r., przyjęcie
protokołu z przebiegu posiedzenia - ref. sekretarz Dorota Radomska.
3. Informacja o udziale Małopolskiego TKKF w zabezpieczeniu XV
Biegu „Maraton Cracovia” – ref. wiceprezes Karol Oleksy.
4. Omówienie stanu przygotowań organizacyjnych XIV Małopolskiego
Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego – ref. wiceprezes Karol
Oleksy.
5. Omówienie stanu przygotowań organizacyjnych w województwie
małopolskim do przeprowadzenia XXII STMiG oraz inauguracji wojewódzkiej – ref. Honorowa Prezes MTKKF – Zofia Czupryna.
6. Omówienie stanu przygotowań organizacyjnych do przeprowadzenia biegów Kwietnej Mili - ref. wiceprezes Karol Oleksy.
7. Informacja o przeprowadzonych XXIV Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym – ref. Władysław Łopatka.
8. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF - ref. wiceprezes
Tadeusz Waśko.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w m-cu czerwcu 2016 r. – ref. prezes Leszek Tytko.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków.
Do omawianych zagadnień Prezydium przyjęło stosowne uchwały.
W punkcie Nr 3 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy poinformował o przygotowaniach do XV Biegu „Cracovia Maraton”, odbytego
w dniu 15 maja br. i roli Małopolskiego TKKF przy zabezpieczeniu
trasy biegowej. W tym roku rola ta była troszeczkę inna niż w latach
ubiegłych. Nie była to rola podstawowa, a nasi działacze ubezpieczali
dwa newralgiczne odcinki trasy biegowej; jednym z nich były ulice
Grodzka, Podzamcze, aż do ulicy Zwierzynieckiej, który ubezpieczali
junacy z OHP na czele z Karolem Oleksym i Władysławem Koczurkiem
z Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a drugim teren od
Ronda Kotlarskiego do hali sportowej „Arena Kraków”, czyli cała Aleja
Pokoju, który ubezpieczali koledzy i koleżanki z Dobczyc, Niepołomic,
Nowej Huty i jeszcze inni, na czele z prezesem Małopolskiego TKKF –
Leszkiem Tytko. Wszystkim wolontariuszom, którzy od wczesnych
godzin rannych uszczelniali tę trudną trasę Maratonu należą się serdeczne słowa podziękowania.
W punkcie Nr 4 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy omówił
tok przygotowań do XV Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego, którego organizatorem w tym roku jest gmina Kłaj. Wójt Gminy
Kłaj bardzo serdecznie podszedł do tego Zlotu, dając pełne pełnomocnictwa Pani Małgosi Balik, jako przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zlotu, do wspólnych działań z Zarządem Wojewódzkim
Małopolskiego TKKF dot. organizacji tego jubileuszowego Zlotu.
W punkcie Nr 5 porządku obrad Pani Zofia Czupryna – Honorowa
Prezes Małopolskiego TKKF, pełniąca funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce
poinformowała, że zgodnie z Regulaminem, opracowanym przez
Krajową Federację Sportu, inauguracja tego Turnieju winna odbyć się
w dniu 26 maja br. Organizatorem tego przedsięwzięcia będzie Miasto
i Gmina Dobczyce, których burmistrzem jest pan Paweł Machnicki.
Impreza ta połączona będzie z regionalną, plenerową imprezą, organizowaną w Dobczycach, jaką jest „IV Wypas w Dobczycach 2016”,
czyli rodzinny piknik, połączony z paradą kóz. Każdej z tych imprez
nadano stosowną rangę i oprawę – sportową i artystyczną.
Omawiając tematykę, ujętą w punkcie Nr 6 porządku obrad, wiceprezes Karol Oleksy poinformował, że tegoroczny Bieg Kwietnej Mili
odbędzie się tylko w trzech Miastach Papieskich: Nowym Targu, Tarnowie i Krakowie. Na ten cel Stowarzyszenie 10 Czerwca uzyskało
tylko kwotę 8 tys. złotych, dlatego zdecydowano się tylko symbolicznie przeprowadzić tę imprezę. W Krakowie Bieg Kwietnej Mili przeprowadzony będzie nad Nowohuckim Zalewem, a organizację tej
imprezy na swoje barki wziął Międzyszkolny Ośrodek Sportowy –
Wschód. Małopolskie TKKF będzie tę imprezę tylko wspomagać
w zakresie zabezpieczenia wolontariackiego, z udziałem również
junaków z krakowskiego OHP.
Szczegółowe relacje z przebiegu imprez sportowych, omawianych
na posiedzeniu Prezydium ZW Małopolskiego TKKF, są przedstawione
w dalszych rozdziałach niniejszego „Kuriera Małopolskiego TKKF”.
Następne, wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, odbędzie się 18 czerwca br. w Dobczycach.
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Twarze Małopolskiego TKKF

T

adeusz Kowalczyk, urodzony w roku 1947 w Uszwi, w powiecie
brzeskim. Pracę zawodową rozpoczął w Wydziale Koksownia Huty
im. Lenina w roku 1964, skąd po 40 latach pracy przeszedł na emery-

Tadeusz Kowalczyk w towarzystwie Zofii Czupryny – prezesa Małopolskiego TKKF, podczas uroczystości 45.lecia hutniczego TKKF.

turę. Z TKKF związał się w roku 1965 – właśnie w Koksowni, pełniąc
funkcję prezesa Ogniska TKKF w tym Wydziale przez kilka lat. W połowie lat 70. XX wieku, za kadencji Kazimierza Chrzanowskiego - prezesa hutniczego TKKF, został członkiem Zarządu Fabrycznego TKKF
ZMS HiL. W roku 1981 Zarząd Fabryczny powierzył Mu prowadzenie

Tadeusz Kowalczyk w otoczeniu swojej hutniczej drużyny piłki siatkowej,
jako jej kierownik i opiekun.

kroniki Ogniska. Jeszcze w tym samym roku objął funkcję wiceprezesa
ds. poza spartakiadowych Ogniska, którą pełnił do połowy lat 80. XX
wieku – do końca prezesury w hutniczym TKKF Stanisława Łacha. Był
świetnym organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla

załogi hutniczego kombinatu; przede wszystkim były to ligi: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego i badmintona – Jego
koronnej dyscypliny sportu, której jest wierny do dziś. Co roku organizuje w Krakowie ogólnopolskie turnieje badmintona. Ukończone
w roku 1968 w Sierakowie kursy instruktora i sędziego w tej dyscyplinie, pozwoliły Mu sędziować mecze i turnieje badmintona na terenie
całego kraju. W roku 1999 ponownie został członkiem Zarządu hutniczego TKKF przy Mittal Poland S.A.
W roku 1986 X Zjazd Wojewódzki Delegatów Krakowskiego TKKF
powołał Tadeusza do Zarządu Wojewódzkiego TKKF i został członkiem
jego Prezydium. Także w roku 1990 XI Zjazd Wojewódzki Krakowskiego TKKF powołał Go w skład Zarządu Wojewódzkiego i wybrał delegatem na Krajowy Zjazd TKKF, gdzie został członkiem Zarządu Głównego
TYKKF - członkiem Komisji Rewizyjnej. Tadeusz nieprzerwalnie od 26
lat jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego TKKF do dziś.
Jako członek ZW TKKF prowadził turnieje piłki nożnej halowej,
z cyklu „Grand Prix” o „Puchar Prezesa ZW TKKF”. Był organizatorem
Regionalnych Turniejów Halowej Piłki Nożnej o „Puchar Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF”, a od 2002 roku współorganizatorem i prowadzącym rozgrywki Małopolskiej Ligi TKKF w piłce nożnej i tenisie
stołowym. Przez okres 15 lat był organizatorem Regionalnych Mistrzostw Małopolski w Tenisie Stołowym, poprzedzanych eliminacjami
strefowymi.
Od roku 2000 organizował cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne
w zespołach ćwiczebnych – nauki i doskonalenie pływania. Od kilkunastu lat jest współorganizatorem imprez biegowych, organizowanych w Krakowie: „Bieg po zdrowie” i „Galicyjskie Biegi Przełajowe”.
W latach 2005 – 2012 był koordynatorem wolontariuszem przy zabezpieczaniu części trasy „Cracovia Maraton”, z udziałem ponad 3000
zawodników z całego świata. W okresie 45 lat pracy społecznej
w TKKF dał się poznać, jako wspaniały działacz, zasługujący na szacunek i uznanie ludzi, którzy się z nim spotkali. Za swą społeczną pasję
i działalność w TKKF był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, który sobie najbardziej ceni.
Pod koniec lat 80. XX wieku moda na badmintona jakby trochę
minęła – tak przynajmniej twierdzono, ale niesłusznie – uważa ówczesny wiceprezes hutniczego TKKF – Tadeusz Kowalczyk, który starał się
rozpropagować kometkę – i to Mu się udało. Przedstawmy sylwetkę
tego znakomitego hutniczego działacza i zawodnika.
Tak naprawdę ze sportem Tadeusz Kowalczyk zetknął się w jednej
z tarnowskich szkół zawodowych, do której uczęszczał. Z chwilą wybrania Go do samorządu szkolnego założył Szkolne Koło Sportowe
(SKS), a sam, wraz z kolegami, biegał i uprawiał różne dyscypliny
sportu. W roku 1985, po ukończeniu szkoły, osiemnastoletni chłopak
przyjechał do Krakowa i podjął pracę w Hucie im. Lenina – w Zakładzie
Koksochemicznym. Zamieszkał w hotelu robotniczym na osiedlu Młodości, gdzie zaczęła się Jego sportowa pasja: Po pracy nie było co robić
– wspomina – wybrałem się więc pewnego dnia na stadion „Hutnika”
i trafiłem na odbywające się na boisku imprezy sportowe, w ramach
Spartakiady Kombinatu. Tu poznałem działaczy Ogniska TKKF – Zbigniewa Wąsika i Bogusława Szczepkę, którzy te zawody organizowali.
Namawiali mnie do współpracy, więc propozycję przyjąłem i działam
już prawie 50 lat. Pracy było dużo (…). Sama Spartakiada obejmowała
kilka dyscyplin. Nie była to impreza jednorazowa, lecz dziesiątki, o ile
nie setki meczów i zawodów pomiędzy zakładami i wydziałami Huty.
Często, zaraz po dniówce w Koksowni, gdzie Tadeusz pracował aż
do emerytury, jechał prosto na boisko lub na salę sportową w Domu
Młodego Robotnika, aby dla swych kolegów urządzać zajęcia, sędziować mecze itp. Odkąd w roku 1967 TKKF wprowadziło do programu
kometkę, ten nowy sport zyskał w nim wielkiego propagatora. Tadeusz Kowalczyk założył sekcję badmintona przy hutniczym Ognisku
i umieścił tę dyscyplinę w programie spartakiadowej oferty. Drużyna
TKKF Huty przez dwa sezony grała w lidze badmintona. Później, kiedy
część zawodników przeszła do KS „Cracovia”, kometka wśród pracowników Huty i ich dzieci stała się najbardziej popularnym sportem
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Koleżeńskie spotkanie w gronie działaczy Małopolskiego TKKF podczas uroczystości 55.lecia hutniczego TKKF.

S

zanowni Czytelnicy! W szerokim gronie ludzi sportu i rekreacji,
skupionych w szeregach Małopolskiego TKKF, oprócz działaczy,
prowadzących działalność od chwili powstania Towarzystwa, jest

W białej koszulce Marek Serwin, prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko,
z liczną grupą młodzieży, uczestniczącej w XV Małopolskim Rodzinnym
Gwiaździstym Zlocie Rowerowym w Kłaju.

Marek Serwin z grupą młodzieży na wycieczce rowerowej.

również wielu działaczy z młodszych pokoleń. Zgodnie z wymogiem
czasu to Im przypadło przejąć pałeczkę od swoich starszych kolegów,

rekreacyjnym; w sekcji ćwiczyło około stu zawodniczek i zawodników.
Wtedy to organizowano słynne popołudniowe wyjazdy na „kometkę”
do Niepołomic, a przez te wszystkie lata organizowano ogólnopolskie
turnieje badmintona dla seniorów.
Tak było do lat 90. XX wieku – wspomina dalej Tadeusz – od Huty
dostaliśmy do dyspozycji salę sportową za darmo, bo przecież dla jej
pracowników urządzaliśmy zajęcia rekreacyjne. Później ćwiczenia
w sali mieliśmy zaledwie przez trzy godziny, gdyż budynek Domu
Młodego Robotnika przejęła Administracja Hoteli Pracowniczych i od
1 lutego 1991 roku za jedną godzinę brano od nas dość wysoką opłatę! Trudno jest w to uwierzyć! - 10 mln złotych dotacji nie wystarczyło
na długo, a koledzy z Kombinatu co chwilę pytali – kiedy urządzamy
jakieś zawody.
To było dwadzieścia kilka lat temu, a jak to dziś bywa? Dziś oczkiem
w głowie Tadeusza nadal jest badminton i piłka siatkowa, które sędziuje. Prowadzi drużynę siatkówki swego ukochanego zakładu Koksowni, nadrabia zaległości chodzenia po górach, korzysta z wycieczek zagranicznych, a coraz więcej czasu zabiera Mu praca na działce
w Szarowie, ale to sport i ruch najbardziej sobie ceni.

kontynuując sportową pasję swoich środowiskach, wśród dzieci
i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich tych,
którym bliski jest sport, rekreacja oraz związany z tym sportowy,
zdrowy tryb życia. Mając na względzie upływający czas i ten niezmienny fakt, że nasze pokolenie powoli kończy swoją sportową
ścieżkę przez życie, w kolejnych wydaniach „Kuriera”, oprócz sylwetek
starszych, doświadczonych weteranów sportu i rekreacji, będę się
starał prezentować sylwetki naszych młodszych kolegów, którzy, jak
mam nadzieję, pomnożą i utrwalą chlubny dorobek Małopolskiego
TKKF i poszerzą jego dalszą historię.
Jednym z grona tych młodych ludzi jest Marek Serwin - Prezes
Ogniska TKKF „SOKÓŁ” Brzesko. Urodził się 3 marca 1978 roku – żonaty, ojciec trojga dzieci, które już od najmłodszych lat wprowadza
w kręgi sportu i rekreacji, a także rowerowej turystyki. Zawodowo
Marek jest nauczycielem wychowania fizycznego i historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Ponadto jest Instruktorem pływania i kręglarstwa klasycznego – dyscypliny, która
w brzeskim środowisku ma wieloletnie tradycje.
Z Ogniskiem TKKF „Sokół” Brzesko Marek Serwin jest związany od
dziecka. Od 2010 roku jest członkiem władz tego Ogniska, jako wiceprezes, a od roku 2015 pełni funkcję prezesa Ogniska „Sokół”, przejmując pałeczkę sportu i rekreacji po Stanisławie Stolińskim, długoletnim zasłużonym działaczu sportu i rekreacji – założycielu i prezesie
brzeskiego „Sokoła”.
Prowadzi regularne treningi kręglarskie z dziećmi i młodzieżą. Przez
wiele lat prowadził sekcję kolarstwa górskiego. Organizator największego turnieju kręglarskiego w Brzesku – memoriału im. Władysława
Piotrowskiego.
Jest pasjonatem aktywnej turystyki kolarskiej – na rowerze przemierzył wiele krajów europejskich (m.in. Ukraina - Krym, Mołdawia,
Rumunia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja...). Od wielu lat
organizuje rajdy rowerowe – Jesienny Odblaskowy Rajd Rowerowy do
Zabawy, a także prowadzi grupę z Brzeska na Małopolski Gwiaździsty
Rodzinny Rajd Rowerowy. W dniach 29.04 – 02.05.2016 zorganizował
grupę kolarzy, związanych z TKKF „SOKÓŁ” i przemierzył trasę: Brzesko – Gniezno (460 km), z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.
W chwilach wolnych lubi szybką jazdę na rolkach, bieganie i nordic
walking, do którego zachęca z powodzeniem swoich znajomych.
Swą rowerową pasję Marek potwierdził w dniu 21 maja, w tegorocznej edycji XV Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego
w Kłaju, przywożąc z sobą liczną młodzieżową grupę kolarską z Brzeska, w tym także swoje dzieci. Jego sportową pasję i zainteresowania
są godne naśladowania.
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Rowerowe wojaże Marka Serwina.

„Dzień Hutnika” w ArcelorMittal Poland na sportowo

W

dniu 7 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych HTS na os. „Złota
Jesień” 2 w Nowej Hucie odbył się tradycyjny Turniej Tenisa
Stołowego, zorganizowany przez Zarząd hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. W celu uatrakcyjnienia zawodów w trakcie turnieju rozegrano dodatkową konkurencję rekreacyjną – rzut do krzyżaka. Łącznie w imprezie udział wzięło 38 uczestników, reprezentujących m.in.: ArcelorMittal Poland, hutnicze Spółki, UKS „Kontra” Rącz-

na, MDK Kraków, KSOS Kraków, PKS „Porta oraz zawodnicy niezrzeszeni z terenu Krakowa i okolic.
Zawody przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: do lat
10, 11-15 lat oraz w kategorii dorosłych - systemem „Open”. W turnieju tenisa stołowego uzyskano wyniki:
- wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Urszula Michalik (PKS „Porta”),
- wśród dziewcząt starszych zwyciężyła Agata Swatowska (MDK Kraków), miejsce II zajęła Wiktoria Zielińska (PKS Porta), III Patrycja Michalik (PKS Porta), a IV Karolina Fic (UKS „Kontra” Rączna),

-5- wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Żurad, reprezentująca placówkę
PAL - 10 w os. Na Skarpie, a miejsce II zajęła Honorata Burda („HutPus” S.A.).
- w grupie chłopców młodszych zwyciężył Dawid Gala (UKS „Kontra”
Rączna”), miejsce II zajął Karol Zieliński (PKS „Porta”), a III Mikołaj

Marzena Żurad – zwyciężczyni konkurencji rzut do krzyżaka oraz najlepsza
zawodniczka w tenisie stołowym wśród pań.

Najlepsi zawodnicy w turnieju „open” w towarzystwie Organizatorów. Od
lewej: Tadeusz Oleś (członek Zarządu hutniczego TKKF), Marek Nowicki,
Krzysztof Zalewski (zwycięzca Turnieju), Dominik Wojdyła i Kazimierz Pyż –
prezes hutniczego TKKF.

Kisielewski (PKS „Porta”).
- w grupie chłopców starszych zwyciężył Bartłomiej Gala (UKS „Kontra” Rączna), miejsce II zajął Wiktor Robak (MKS KSOS), a III Mikołaj
Pieszczek (Sułoszowa).

- w turnieju „Open” zwyciężył Krzysztof Zalewski (UKS „Rokicie”
Szczytniki), miejsce II Dominik Wojdyła (Koźmice), III Marek Nowicki
(ArcelorMittal), a IV Tadeusz Głąb (N. Huta).
- w zawodach rzutu do krzyżaka I miejsce zajęła Marzena Żurad,
miejsce II Sebastian Makowski, a III Marceli Gajewski.

Marek Nowicki i Tadeusz Głąb - najlepsi zawodnicy w klasyfikacji o tytuł
najlepszego zawodnika - Hutnika, w towarzystwie Organizatorów Turnieju.

Już tradycyjnie w turnieju tenisa stołowego rozegrano też miniturniej o tytuł najlepszego zawodnika – Hutnika, którym został Marek
Nowicki. Miejsce II zajął Tadeusz Głąb, a III Maciej Henke – były pracownik Pionu Głównego Energetyka Huty i Spółki „PTS”, który mimo
ukończonych 80 lat życia nadal jest w gronie działaczy hutniczego
TKKF, pomagając przy obsłudze hutniczych imprez sportoworekreacyjnych – zwłaszcza w tenisie stołowym.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii i grup wiekowych
w turnieju tenisa stołowego i w rzucie do krzyżaka otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy, ufundowane przez hutnicze TKKF.
Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów zabezpieczali członkowie Zarządu hutniczego TKKF – Kazimierz Pyż, Władysław Łopatka
i Tadeusz Oleś.
Tegoroczny „Dzień Hutnika” hutnicze TKKF obchodziło skromnie
i w minorowych nastrojach, bowiem od chwili opuszczenia Budynku
Administracyjnego Huty „S” Ognisko wciąż nie ma własnego pomieszczenia do odbywania roboczych spotkań i posiedzeń Zarządu oraz do
ekspozycji sportowych trofeów, zdobytych w okresie ponad pół wieku
funkcjonowania hutniczej organizacji. W roku przyszłym TKKF obchodzić będzie Jubileusz 60. lecia swej działalności i mamy nadzieję, że
władze Arcelor Mittal Poland pomogą działaczom hutniczego sportu
i rekreacji w rozwiązaniu tego problemu, zarówno dla dobra pracowników tego renomowanego koncernu oraz ich rodzin. Serdecznie o to
prosimy!

XV Bieg „Cracovia Maraton” z udziałem wolontariuszy z Małopolskiego TKKF

W

dniu 15 maja br., w niedzielę, odbyła się 15. edycja najważniejszej imprezy biegowej w Krakowie, jednej z największych imprez
biegowych w Polsce. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach start
i meta „Cracovia Maraton” usytuowane były na krakowskim Rynku
Głównym. Zgodnie z prezentowanym hasłem imprezy „Z historią
w tle”, biegacze przebiegli obok wielu zabytków prastarego Krakowa,
a bieg główny na dystansie 40 195 m ukończyło 5551 uczestników
z blisko 5700 startujących.
W tym roku rola Małopolskiego TKKF przy ubezpieczaniu trasy
biegowej XV „Cracovia Maratonu” była troszeczkę inna niż w latach

ubiegłych. Nie była to rola podstawowa, o czym już wcześniej wspomniałem. Nasi działacze ubezpieczali dwa newralgiczne odcinki trasy
biegowej; jednym z odcinków były ulice Grodzka, Podzamcze aż do
ulicy Zwierzynieckiej, który zabezpieczali junacy z OHP na czele
z Karolem Oleksym i Władysławem Koczurkiem z Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, a drugim teren od Ronda Kotlarskiego do
hali sportowej „Arena Kraków”, czyli cała Aleja Pokoju, który ubezpieczali wolontariusze z TKKF Dobczyce i Nowej Huty (m.in. działacze
hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland, Ogniska TKKF „ Apollo”)
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Tytko. Oprócz już wymienionych osób, które od wczesnych godzin
rannych ubezpieczały tę trudną trasę Maratonu, w gronie wolontariuszy z Małopolskiego TKKF m.in. byli: Katarzyna Oleksy, Patrycja Kuśmierkiewicz, Małgorzata Kuśmierkiewicz, Tadeusz Kowalczyk, Jacek

Prochal, Tadeusz Poznański, Elżbieta Kieć, Zbigniew Kieć, Damian Kieć,
Dominika Radaczyńska, Klaudia Radaczyńska, Zbigniew Hojdo, Marek
Kremer, Franciszek Szporna, Jerzy Hodurek, Lucjan Kuśnierz, Bożena
Czuba, Marian Kremer, Władysław Pazdur, Ludwik Dziewoński, Helena
Łabędź, Andrzej Staszczyk, Kazimierz Pyż, Mariusz Kordylewski, Adam
Czechowski, Łucja Kumpicka, Grzegorz Napora oraz Władysław Łopatka, który z ramienia „Kuriera Małopolskiego TKKF” obsługiwał stronę
medialną imprezy.
W grupie junaków z krakowskiego Hufca OHP trasę „Cracovia
Maratonu” również zabezpieczali: Piotr Kwartnik, Dominik Leśniak,
Kamil Kukułka, Ewelina Skowrońska, Izabela Skowrońska, Ewelina
Bednarczyk, Anna Mirocha, Wioletta Trzyszczyk, Krzysztof Wrona,
Mateusz Cichoń, Katarzyna Wrona, Mateusz Dyląg, Damian Karelus,
Rafał Dzik, Damian Ziembiński, Angelika Ślęczka, Piotr Bisztyga, Tomasz Koczwara, Rafał Kurbiel, Klaudia Piąstka, Krzysztof Milewski –
kierownik grupy oraz Panie - Lucyna Jezioro i Joanna Belcik.
Wszystkim wolontariuszom i innym osobom, które wniosły swój
wkład w organizację i zabezpieczenie trasy tej jubileuszowej imprezy
biegowej, należą się serdeczne słowa podziękowania.
W XV „Cracovia Maratonie” zwyciężył Kenijczyk Kosmak Mutuku,
który powtórzył swoje osiągnięcia z roku 2011. Wśród kobiet zwyciężyła jego rodaczka Gladys Jepkomoi Chemweno. Tym razem ubiegłoroczny zwycięzca tej imprezy, Ukrainiec Taras Salo, był czwarty.
Z Polaków jako pierwszy na metę przybiegł Jakub Nowak, a najlepszą
Polką była Paulina Lipska, która finiszowała na piątym miejscu.

Migawki z trasy biegowej XV „Cracovia Maratonu”

-7-

G

Rowerem po zdrowie

mina Kłaj (do 1954 roku Gmina Targowisko), gmina wiejska
w powiecie wielickim, w województwie małopolskim, której
siedzibą jest Kłaj. W skład Gminy wchodzą sołectwa: Brzezie, Dąbrowa, Gruszki, Kłaj, Łężkowice,
Łysokanie, Szarów i Targowisko. Gmina zajmuje
powierzchnię 8262 ha, z czego 4340 ha stanowią
lasy Puszczy Niepołomickiej, a 600 m południowej granicy Kłaja stanowi rzeka Raba. Osobliwością geologiczną tej miejscowości, w jego puszczańskiej części jest wzniesienie Kobyla Głowa,
położone
około 3 km na północ od stacji kolejoHerb Gminy Kłaj.
wej. Wzniesienie to ma charakter „ostańca” –
pagórka morenowego z okresu pierwszego zlodowacenia krakowskiego, które ocalało w trakcie późniejszej erozji. Ze względu na swoje
położenie i ukształtowanie terenu Gmina jest zaliczana do najmniej
skażonych terenów w województwie małopolskim i jest w czołówce
gmin polskich szczególnie dbających o ochronę środowiska przyrodni-

Pamiątkową statuetkę podczas Jubileuszowego XV Zlotu Rowerowego
odbiera Wójt Gminy Szczurowa – pan Marian Zalewski.

czego. Terytorialnie Gmina Kłaj graniczy z gminami: Niepołomice,
Drwinia, Gdów i Bochnia.
W takiej to scenerii w sobotę 21 maja 2016 roku, dzięki przychylności władz Gminnych i osobistej uprzejmości wójta Gminy, pana
Zbigniewa Strączka, na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłaju odbył się jubileuszowy XV Małopolski Rodzinny
Gwiaździsty Zlot Rowerowy – Rowerem po zdrowie, nad którym Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego
– Jacek Krupa.
Zgodnie z Regulaminem i hasłem Zlotu „Wsiądź na rower, porzuć
troski, wjedź do Kłaja, jak Szurkowski” celem tej imprezy było:
- promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi
Małopolskiej, przez którą przebiegały trasy Zlotu, ze szczególnym
uwzględnieniem Ziemi Bocheńskiej i Gminy Kłaj,
- popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, najskuteczniejszej
i najprostszej formy aktywnego wypoczynku, dostępnej dla każdego,
- tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz
nawiązywanie związków między ruchem, a zachowaniem człowieka,
- promocja wartości zdrowotnych aktywności ruchowej,
- nawiązanie bliskich kontaktów, wymiana doświadczeń, integracja
środowisk poprzez udział w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej,
- promocja 59.letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej.
Organizatorem Zlotu było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie i Gmina Kłaj, a partnerami
i współorganizatorami tej integracyjnej imprezy: Województwo Małopolskie: Miasto Bochnia, Miasto Brzesko, Gmina i Miasto Dobczyce,
Gmina Drwinia, Gmina Łapanów, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina
Raciechowice i Gmina Szczurowa, a także Ogniska TKKF: „Wiarus”
Niepołomice, „Sokół” Brzesko, „Leskowiec” Wadowice, „Azoty” Tarnów, „Apollo” Kraków i TKKF Dobczyce.
Obsługę medialną imprezy sprawowali: „Samodzielność” – Miesięcznik Informacyjno-Ogłoszeniowy i „Kurier Małopolskiego TKKF”
W Komitecie Honorowym XV Jubileuszowego Zlotu uczestniczyli:
Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF, Leszek Tytko
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF,
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Miasta Bochnia, Grzegorz Wawryka – Burmistrz Miasta Brzesko, Paweł Machnicki – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Jan Pająk – Wójt

Przedstawiciele najliczniejszych ekip w XV Zlocie Rowerowym w towarzystwie Prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko i Honorowej Prezes MTKKF
– Zofii Czupryny. Trzeci od lewej: Pan Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj,
zdobywcy I miejsca w Zlocie.

Gminy Drwinia, Robert Roj – Wójt Gminy Łapanów, Roman Ptak –
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Marek Gabzdyl - Wójt Gminy

Katarzyna Oleksy - członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF przy
pracy w Biurze Jubileuszowego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego.

Raciechowice i Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa.
W skład Komitetu Organizacyjnego Zlotu wchodzili: Małgorzata
Balik – Przewodnicząca Komitetu z Gminy Kłaj, Karol Oleksy – Komandor Zlotu (Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF), Lucyna Dudziak –
Dyrektor Zespołu Szkół (Gmina Kłaj), Wojciech Wilk z Gminy Kłaj,
Dorota Błoniarczyk z Bochni, Maciej Piątek z Bochni, Marek Serwin
(Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko), Iwona Kania z Gminy i Miasta
Dobczyce, Wiktor Piwowarczyk (Prezes Ogniska TKKF Dobczyce),
Radosław Brydniak z Gminy Drwinia, Michał Rudnik z Gminy Drwinia,
Tadeusz Mazur z Gminy Łapanów, Leon Pitucha (Prezes Ogniska TKKF
„Wiarus” Niepołomice), Jerzy Turek z Miasta i Gminy Niepołomice,
Halina Zając z Gminy Raciechowice, Elżbieta Gądek z Gminy Szczurowa, Katarzyna Biedrońska z Gminy Szczurowa, Halina Kulbacka (Prezes
Ogniska TKKF „Leskowiec” Wadowice) i Józef Szczepanek (Prezes
Ogniska TKKF „Azoty” Tarnów).
Po uroczystym otwarciu Zlotu przez Organizatorów, którego dokonali: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, Leszek Tytko – Prezes ZW
Małopolskiego TKKF, Zofia Czupryna – Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, Karol Oleksy – Komandor Zlotu oraz wójtowie gmin uczestniczących w Zlocie, nastąpiła prezentacja Miast i Gmin, biorących udział
w tej integracyjnej imprezie.

Po smacznym posiłku, przygotowanym przez panie z miejscowego
Koła Gospodyń, przeprowadzono trójbój sprawnościowy VIP-ów
o „Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF”,
następnie były pokazy i występy artystyczne oraz blok indywidualnych
konkurencji sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez działaczy
i sympatyków Małopolskiego TKKF, w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci do lat 12 - oddzielnie dziewczęta i chłopcy, młodzież 13-15 lat
(z podziałem wg płci) oraz kategoria powyżej 16 lat - również
z podziałem wg płci. Przeprowadzono też konkurencję zespołową,
jaką było przeciąganie liny w 6.osobowych składach, a także klasyfikację na najliczniejszą ekipę uczestniczącą w Zlocie Rowerowym.
W trójboju VIP-ów zwyciężył Piotr Rusek z Ogniska TKKF „Apollo”
przy SM „Mistrzejowice-Północ”, miejsce II zajął Rober Dzień z Gminy
Szczurowa, a III Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj. Pozostałe miejsca kolejno zajęli: IV Leon Pitucha Prezes Ogniska TKKF „Wiarus”
Niepołomice, V Jan Pająk – Wójt Gminy Drwinia, VI Tadeusz Mazur –
Inspektor z Urzędu Gminy Łapanów, VII Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF, a VIII Sławomir Dziegiecki z Brzeska.
W programie artystycznym pokaz tańców zaprezentowały zespoły
taneczne z Kłaja oraz z Gminnego Klubu Tanecznego w Drwini. Wystąpiła także kapela „Groblanie” z Gminy Drwinia, młodzieżowy zespół
rozrywkowy „Lubię to” przy Domie Kultury w Łapanowie, którego
opiekunem był Pan Marek Sobczyk.
W bloku konkurencji sportowo-rekreacyjnych zwyciężyli:
- w kategorii wiekowej do lat 12 w rzucie ringo wśród dziewcząt
zwyciężyła Milena Perlińska z Wadowic, miejsce II zajęła Emilia Mentel z Łapanowa, a III Oliwia Kamyczek z Bochni. Wśród chłopców
I miejsce w tej konkurencji zajął Nikodem Dzięgiel z Brzeska, miejsce
II Jakub Wałcerz - Strzelce Wielkie, a III Wiktor Matykiewicz z Bochni.
W skokach na piłce z uchami wśród dziewcząt do lat 12 zwyciężyła
Nikola Ślusarczyk z Zakliczyna, miejsce II zajęła Marika Wątorek
z Szarowa w Gminie Kłaj, a III Oliwia Kamyczek z Bochni. Wśród chłopców zwyciężył Wiktor Matykiewicz z Bochni, miejsce II zajął Miłosz
Wojnicki (Szczurowa), a III Bartek Chwajoł z Grabia (Gmina Łapanów).
- w kategorii wiekowej 13-15 lat w biegu w workach wśród dziewcząt
zwyciężyła Julia Strugała z Drwini, miejsce II zajęła Zuzanna Cupiał ze
Szczurowej, a III Monika Wątorek z Szarowa. Wśród chłopców w tej
konkurencji zwyciężył Wiktor Matykiewicz z Bochni, miejsce II zajął
Kacper Szkutnik z Niepołomic, a III Mariusz Wójnicki ze Szczurowej.
W rzucie ringo na szachownicę wśród dziewcząt do lat 12 zwyciężyła Natalia Kuś z Łapanowa, miejsce II zajęła Justyna Kural z Bochni, a III
Julia Pacek z Łapanowa. Wśród chłopców w tej konkurencji zwyciężył
Dominik Adamski ze Szczurowej, miejsce II zajął Arkadiusz Solak ze
Strzelec Wielkich, a III Damian Francuz z Poręby Spytkowskiej.
- w kategorii powyżej 16 lat w konkurencji drabina wśród kobiet zwyciężyła Grażyna Kulijewicz z Łapanowa, miejsce II zajęła Elżbieta Kieć
z Krakowa, a III Alicja Ludwa z Brzeska. Wśród mężczyzn w tej konkurencji zwyciężył Robert Jarosz z Krakowa, miejsce II zajął Robert Jopek
z Bochni, a III Roman Obrat z Krakowa.
W rzutkach do tarczy wśród kobiet zwyciężyła Maria Tabor z Niepołomic, miejsce II zajęła Jolanta Piekarz z Brzeska, a III Agata Klejdys
z Bochni. Wśród mężczyzn zwyciężył Robert Dzień ze Szczurowej,
miejsce II zajął Radosław Brydniak z Drwini, III Mariusz Kural z Bochni.
- w konkurencji zespołowej – przeciąganie liny, zwyciężyła drużyna
Gminy Szczurowa, miejsce II zajęła ekipa z Bochni, a III z Brzeska.
- w klasyfikacji na najliczniejszą ekipę zwyciężyła Gmina - 99 uczestników, miejsce II zajęła Bochnia – 69 uczestników, a III Brzesko – 53
osoby. Kolejne miejsca: IV Gmina Szczurowa, V Gmina Łapanów, VI
Miasto i Gmina Niepołomice, VII Gmina Drwinia, VIII Gmina i Miasto
Dobczyce, IX Kraków, X Tarnów i XI Miasto i Gmina Wadowice.
Po bloku konkurencji sportowo-rekreacyjnych odbyło się losowanie
9 rowerów, ufundowanych przez Gminy uczestniczące w Zlocie oraz
przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, a następnie nastąpił
moment wręczania pucharów, statuetek, medali i dyplomów, zarówno dla zwycięzców indywidualnych i zespołowych. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali również wójtowie Gmin i Burmistrzowie
Miast, współorganizatorzy Jubileuszowego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego. W uzgodnieniu z Burmistrzem Bochni kolejny Małopolski
Rodzinny Gwiaździsty Zlot Rowerowy ma odbyć się w tym mieście.
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Galeria fotografii z XV Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego

-10-

Inauguracja XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin – 2016

C

ała Małopolska uczestniczy w XXII Sportowym Turnieju Miast
i Gmin - pod takim hasłem w roku 2016 w naszym województwie
przeprowadzono XXII edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Już

Inauguracja XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Od lewej: Zofia Czupryna
– Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, Przewodnicząca Wojewódzkiej
Komisji Turnieju, Karol Oleksy – Wiceprzewodniczący Komisji i Władysław
Pazdur – Honorowy Prezes TKKF Dobczyce.

po raz ósmy, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do
Dnia Dziecka), Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, na zlecenie

Paweł Machnicki - Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce, z członkami Wojewódzkiej Komisji XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz działaczami
Małopolskiego TKKF.

Ministerstwa Sportu i Turystyki, była organizatorem Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrano XXII
Sportowy Turniej Miast i Gmin.
W ubiegłorocznym, VII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015, sklasyfikowano 523
miasta i gminy, które zorganizowały imprezy turniejowe dla ponad 1,2
mln osób. W Małopolsce sklasyfikowano 45 miast i Gmin.
I. Zgodnie z regulaminem organizatorem Turnieju na szczeblu gminy
miejskiej lub wiejskiej był samorząd terytorialny, który powoływał
własnego koordynatora albo zlecał to zadanie wybranej jednostce
organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.
Sportowy Turniej Miast i Gmin, to największa impreza sportu masowego w Polsce, której niezmiennie głównym celem jest aktywizacja
ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych,
którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie i nie prowadzą
aktywnego fizycznie trybu życia. Ponadto celem tej imprezy jest:
- promowanie aktywności ruchowej, jako najlepszej formy spędzania
wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
- uświadamianie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,
osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej –
w tym również osób niepełnosprawnych,
- rozbudzanie prospołecznych i obywatelskich postaw, zmierzających
do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
- poszerzanie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowowychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania
zdrowego stylu życia.
II. Podsumowania i oceny wyników ogólnopolskich dokonuje Centralna Komisja Turniejowa, która ustala zasady współpracy z mediami:
ogólnopolską prasą, radiem i telewizją oraz przyznaje nagrody z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- do koordynowania działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Sportowego Turnieju Miast i Gmina na terenie Małopolski
powołana została 13 osobowa Wojewódzka Komisja Turnieju, z udziałem przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego TKKF, Małopolskiego
Szkolnego Związku Sportowego, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Zrzeszenia LZS i Urzędu Marszałkowskiego, w składzie:
- Zofia Czupryna, Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF – Przewodnicząca Komisji,
- Leszek Tytko - Prezes ZW MTKKF – Wiceprzewodniczący Komisji,
- Karol Oleksy – Wiceprezes ZW MTKKF – Wiceprzewodn. Komisji,
- Katarzyna Szwed z Biura Zarządu MTKKF – Sekretarz Komisji,
- Janusz Borek – Wiceprezes ZW MTKKF – Członek Komisji,
- Tadeusz Waśko – Wiceprezes ZW MTKKF – Członek Komisji,
- Andrzej Staszczyk - Członek Prezydium ZW MTKKF - Członek Komisji,
- Waldemar Gramek - Małopolski Szkolny Związek Sportowy - Członek,

-11- Jacek Kucybała – Małopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sporpiknik z paradą kóz ulicami miasta, wykonanych przez twórców ludotowych - Członek Komisji,
wych i młodzież oraz wyłonienie koziej miss. W programie towarzy- Krzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego TKKF – Członek Komisji,
szącym imprezie odbył się także blok otwartych imprez sportowo- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Członek Komisji.
rekreacyjnych, występy i pokazy artystyczne dzieci i młodzieży
z gminnych szkół i przedszkoli, a także gościnny występ grupy niemieckich gości.
Organizatorami Inauguracji byli: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce,
Wojewódzka Komisja XXII STMiG, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Dobczyce.
Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce - Paweł Machnicki oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Dobczyce - Tadeusz Bochnia, a wsparcia medialnego imprezie dokonali
„Dziennik Polski”, miesięcznik „Tapeta”, „Kurier Małopolskiego TKKF”
i TV Myślenice. Łącznie w tegorocznej edycji XXII Sportowego Turnieju
Miast i Gmin udział zgłosiło około 40 małopolskich Miast i Gmin.
Uczestnikami tej wspólnej imprezy byli mieszkańcy Gminy I Miasta
Dobczyce, przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz organizacji
pozarządowych, członkowie Wojewódzkiej Komisji Turnieju, władz
wojewódzkich Małopolskiego TKKF, przedstawiciele mediów, prasy,
radia, telewizji itp.
Oficjalnego otwarcia Inauguracji XXII Sportowego Turnieju Miast
Wręczanie dzieciom certyfikatów za uczestnictwo
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin.

- Paweł Panuś – Redaktor Sportowy „Dziennika Polskiego” – Członek
Komisji,
- Władysław Łopatka – Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego
TKKF” – Członek Komisji.
W imieniu organizatorów Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XXII
Sportowego Turnieju Miast i Gmin Do wszystkich Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Gmin Województwa Małopolskiego drogą
elektroniczną rozesłano następujące dokumenty: Regulamin Sportowego Turnieju Miast i Gmin, formularz zgłoszenia, formularz kalendarza imprez, formularz Testu Coopera, formularz sprawozdania końcowego i informację o programie „Take Back Your Streets!” - nowego
programu TAFISA, finansowanego przez Fundację Coca Cola. Celem
tego programu jest promowanie aktywności fizycznej, jako części
codziennego życia oraz przywrócenie przestrzeni publicznych, takich
jak ulice, parki, skwery, jako miejsc do organizacji imprez sportowych,
festiwali i codziennej aktywności fizycznej.
Turniej rzutków do tarczy przeprowadzony przez Ognisko TKKF Dobczyce.

Występ wokalnej grupy niemieckich gości .

Jak już wspomniałem, zgodnie z Regulaminem Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich, inauguracja XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin –
Małopolska 2016, pod patronatem Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego, odbyła się 28 maja w Dobczycach - na Błoniach Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego przy ul. Szkolnej
43. Inauguracja ta połączona została z plenerową imprezą, jaką był „IV
Wypas Kóz w Dobczycach – wspaniałe, barwne wydarzenie, organizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, jako rodzinny

i Gmin w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich, jako gospodarz
uroczystości, dokonał pan Paweł Machnicki – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Turnieju –
Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF - Pani Zofia Czupryna.
Pan Burmistrz przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz przekazał treść listu gratulacyjnego, skierowanego do jej uczestników
przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W trakcie otwarcia na
ręce gospodarza, pana Burmistrza Machnickiego, przekazano statuetkę Krakowskiego Lajkonika, jako symbol zwycięstwa.
W tym dniu, z racji rozpoczynającego się Sportowego Turnieju
Miast i Gmin, na boisku „Orlik” w Dobczycach rozegrano turniej piłki
nożnej, pomiędzy drużynami KS „Futbol” Brzączowice, LKS „Dziecanovia” Dziekanowice i UKS Akademia Piłkarska „Champion” Dobczyce.
Na zakończenie turnieju wszystkie dzieciaki otrzymały medale, ponieważ każda z drużyn strzeliła sporo bramek, zatem postanowiono
uhonorować wszystkich uczestników (40 osób).
Następną imprezą sportową, towarzyszącą imprezie głównej, były
rozgrywki piłki koszykowej pomiędzy nauczycielami, a uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyli nauczyciele 20:6. Aby docenić wysiłki obu drużyn medalami uhonorowano wszystkich uczestników tego meczu (15 osób).
Kolejną z atrakcji towarzyszących uroczystości był blok konkurencji
sprawnościowych, zorganizowanych przez działaczy Ogniska TKKF
Dobczyce, kierowanego przez prezesa Wiktora Pawła Piwowarskiego,
były turnieje rzutków do tarczy, boule, a także przejazd rowerowy
ulicami Dobczyc.

-12W trakcie trwania uroczystości, co już sygnalizowałem, odbyły się
- Przedszkola Samorządowe Nr 1 i Nr 3 za udział przedszkolaków
pokazy gimnastyczne oraz pokazy tańca w wykonaniu dzieci.
w biegach,
Na podsumowanie dnia odbyła się dekoracja uczestników XXII
- Ognisko TKKF Dobczyce za organizację bloku imprez sportowoSportowego Turnieju Miast i Gmin i wręczenia certyfikatów uczestnicrekreacyjnych. W tej integracyjnej imprezie sportowo – widowiskotwa w ww. Turnieju, którego dokonała Przewodnicząca Wojewódzkiej
wej, zarówno w IV Wypasie Kóz oraz Inauguracji XXII Sportowego
Komisji Turnieju - Zofia Czupryna, w towarzystwie Burmistrza Gminy
Turnieju Miast i Gmin, uczestniczyło liczne grono mieszkańców Gminy
i Miasta Dobczyce – Pawła Machnickiego, Wiceprezesa Małopolskiego
i zaproszonych osób, liczące około 1500 osób.
TKKF – Karola Oleksego i Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Organizatorom i gospodarzom tej wspaniałej uroczystości należą się
Małopolskiego TKKF – Andrzeja Staszczyka.
ogromne słowa podziękowania i uznania za dobrą organizację impreCertyfikaty uczestnictwa w Turnieju otrzymali:
zy, poczęstunek, w tym także paniom z Miejscowego Koła Gospodyń,
- KS „Futbol” Brzączowice, LKS „Dziecanovia” Dziekanowice i UKS
oraz nauczycielom i wychowawcom z gminnych szkół i przedszkoli, za
Akademia Piłkarska „Champions” Dobczyce za turniej piłki nożnej,
przygotowanie do występów sporej ilości dzieci, które dały naprawdę
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach za rozegrany mecz kowspaniały pokaz umiejętności i kunsztu artystycznego. Raz jeszcze
szykówki,
proszę przyjąć najlepsze gratulacje!

Migawki z Inauguracji XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Dobczycach

-13-

Kwietna Mila 2016

S

zanowni Czytelnicy! W dniu 1 czerwca 2016 roku w Krakowie, nad
nowohuckim Zalewem, odbył się Bieg Kwietnej Mili 2016 z udziałem uczniów z ośmiu krakowskich Gimnazjów: Nr 1, Nr 16, Nr 20, Nr
46, Nr47, Gimnazjum Chrześcijańskie, Gimnazjum Salezjańskie, Gim-

Organizatorzy Biegu Kwietnej Mili - 2016: Od lewej: Krzysztof Augustyn Dyrektor Biegu, Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF i Andrzej Madej
– Prezes Stowarzyszenia 10 Czerwca.

Biuro zawodów nad Nowohuckim Zalewem.

nazjum Kostka. Zgodnie z Regulaminem Biegów Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili Krakowie celem imprezy m.in. było:
• Propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży,
• Ukazanie społecznego kontekstu kultury fizycznej,
• Wyłonienie najlepszych biegaczy w kategoriach wiekowych wśród
młodzików w Krakowie,
• Upamiętnienie I. szej wizyty z Polsce Papieża św. Jana Pawła II,
• Promocja trasy wokół Zalewu w Nowej Hucie.

Organizatorem tegorocznego Biegu byli: Stowarzyszenie 10 Czerwca, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, a Partnerem imprezy
było Województwo Małopolskie. Obsługę medialną Biegu zabezpieczali „Dziennik Polski” i „Kurier Małopolskiego TKKF”.
Z woli Organizatora Dyrektorem Biegu był Krzysztof Augustyn,
Sędzią Głównym Michał Muniak, Dyrektorem Biura Zawodów Filip
Muszyński.
W stosunku do roku ubiegłego, kiedy to w 18 Gminach i Miastach
Papieskich odbyły się Sieciowe Mistrzostwa Kwietnej Mili, składające
się z Mistrzostw Młodzieży Gimnazjalnej w Biegu na Kwietną Milę
oraz Sztafety Samorządowej na dystansie 35,3 km, tegoroczna impreza była bardzo skromna, przeprowadzona w zasadzie symbolicznie,
dzięki osobistemu zaangażowaniu i postawie Pana Andrzeja Madeja –
prezesa Stowarzyszenia 10 Czerwca, za sprawą którego tegoroczny
Bieg mógł się odbyć. Oprócz Krakowa Bieg Kwietnej Mili odbył się
również w Nowym Targu i Tarnowie, z którego krótką relację zamieszczę w końcowych fragmentach niniejszego tekstu.
Dla przypomnienia podaję, że pomysł i inicjatywa organizacji tego
przedsięwzięcia jest wyrazem uczczenia pierwszej pielgrzymki Papieża
Jana Pawła II do Ojczyzny, co miało miejsce w roku 1979, i było początkiem zmian w świadomości Polaków i wydarzeń społecznowolnościowych i politycznych w naszym kraju.
Historia Kwietnego Biegu sięga roku 2004, a jego nazwa symbolizuje barwne dywany i szlaki, układane z wiązanek kwiatów, przynoszonych przez witających Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do
rodzinnego kraju, gdy kwiaty w barwach nadziei i odnowy dały początek drogi do nowej Polski, do jej prawości, wolności słowa, praw
i wyznań. Od roku 2007 wydarzenie to występuje pod nazwą Bieg
Kwietnej Mili, czyli trasy o długości jednej tysięcznej granic Polski.
Warto przypomnieć, że wszystko zaczęło się 10 czerwca 2004 roku,
czyli w jubileusz 25. lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na Krakowskich Błoniach, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano długodystansowy „Kwietny Bieg”, podczas którego uczestnicy obiegli 1000
razy Krakowskie Błonia, oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski
„Jesteś z nami”. Wydarzenie to dało początek cyklicznej imprezy
o nazwie „Kwietny Bieg”, który od tamtej pory na stałe wszedł do
kalendarza papieskich imprez. Był to początek wspaniałej inicjatywy,
która jak morska fala z roku na rok zatacza kręgi na nowe miasta,
gminy i nowe środowiska, a jest ich coraz więcej. Z maleńkiej inicjatywy zrodził się pomysł uczynienia z dnia 10 czerwca obywatelskiego
święta zgody wszystkich Polaków. Jego celem było upowszechnianie
dzieł Karola Wojtyły - Papieża Jana II, szczególnie tych, które mają
znaczenie dla umacniania poczucia dumy narodowej, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, edukacji i narodowego patriotyzmu.
Pomysł organizacji „Kwietnego Biegu” został zaproponowany przez
krakowskiego maratończyka – Andrzeja Adama Madeja. 14 marca
2004 roku zawiązał się Obywatelski Komitet Organizacyjny, i tak
w Krakowie 9 stycznia 2006 roku powstało „Stowarzyszenie 10 Czerwca”, założone w celu urealnienia i wprowadzenia w czyn wyżej wspomnianych zasad. Sam pomysł umocnienia pamięci pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był wcześniejszy.
Wróćmy do tegorocznego Biegu nad Nowohucki Zalew. Przy pięknej, słonecznej pogodzie do zawodów wystartowało 99 uczennic
i uczniów klas I i II (roczniki 2001 i 2002) z ośmiu krakowskich

-14gimnazjów, którzy rywalizowali na trasie o długości: - dziewczęta 1250
Wśród zawodniczek z rocznika 2001 w zawodach wzięło udział 14
m, a chłopcy 2500 m. Oprócz nauczycieli i wychowawców uczniów,
zawodniczek, a najlepszymi w tej kategorii wiekowej zostały:
biorących udział w zawodach, w gronie osób uczestniczących w przyI m-ce Aleksandra Wsołek – Gimnazjum Nr 20,
gotowaniu, obsłudze i zabezpieczeniu trasy biegowej była też spora
II m-ce Adrianna Kąkol – Gimnazjum Nr 16,
grupa działaczy i sympatyków Małopolskiego TKKF oraz wolontariuIII m-ce Maria Kasztelewicz – Gimnazjum Nr 20.
szy, na czele z prezesem Leszkiem Tytko, wiceprezesami Karolem
W grupie zawodniczek z rocznika 2002 w zawodach uczestniczyło
Oleksym i Januszem Borkiem oraz Kasią Oleksy – członkiem Zarządu
28 dziewcząt, a najlepszymi zostały:
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.
I m-ce Anna Sydorchuk – Gimnazjum Chrześcijańskie,
II m-ce Wiktoria Znamirowska – Gimnazjum Kostka,
III miejsce Aleksandra Belowska – Gimnazjum Nr 16.
W kategorii chłopców z rocznika 2001 udział w zawodach wzięło 29
zawodników, a czołowe miejsca zajęli:
I m-ce Łukasz Suchan – Gimnazjum Nr 16,
II m-ce Damian Błażowski – Gimnazjum Nr 1,
III m-ce Mikołaj Bajko – Gimnazjum Nr 20.
Wśród chłopców z rocznika 2002 w Biegu uczestniczyło 26 zawodników, a pierwsze trzy miejsca zajęli:
I m-ce Karol Haluch – Gimnazjum Kostka,
II m-ce Jan Hahn – Gimnazjum Nr 16,
III m-ce Kacper Kil – Gimnazjum Kostka.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w każdej grupie wiekowej, uczestniczący
w zawodach, otrzymali medale i pamiątkowe koszulki.
Pamiątkowa fotografia organizatorów i uczestników Kwietnej Mili 2016
nad Nowohuckim Zalewem.
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Migawki z Biegu Kwietnej Mili nad Nowohuckim Zalewem
Szanowni Państwo!
Przy okazji organizacji Biegu Kwietnej Mili powstała koncepcja organizacji testów wydolności fizycznej – TEST KWIETNEJ MILI, a w dalszej
konsekwencji koncepcja organizacji nowej usługi medycznej „Medialna medycyna sportowa”, obejmującej nowe standardy i praktyki

diagnostyki sportowej, wykorzystującej nowe potrzeby i możliwości
usług telemedycznych. Potrzeba takiego rozwoju systemu ochrony
zdrowia została potwierdzona w dniu 10 czerwca 2015 roku, w podsumowaniu Konferencji „Kultura fizyczna dla kultury poznania”, przez

-16przedstawicieli Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich,
Stowarzyszenia 10 Czerwca i Przychodni Ars „Medica” w Krakowie,
poprzez zawiązanie „Koalicji dla uspołecznienia profilaktyki medycznej”.
Również w tym roku jednym z wydarzeń towarzyszącym tegorocznemu Kwietnemu Biegowi, była przeprowadzona w dniu 10 czerwca
w namiocie na Krakowskich Błoniach, z udziałem grupy krakowskich
przychodni medycznych, Konferencja pn. „Kultura fizyczna dla kultury
poznania”. Jej konkluzją było przyjęcie formy klastrowej współpracy
pomiędzy instytucjami przygotowującymi organizację biegów Kwietnej Mili w kolejnych latach. Taka forma pozwoli na wykorzystanie
obligacji społecznych do finansowania przygotowań do zawodów,

w tym przeprowadzania badań diagnostycznych dla jego uczestników.
Misją Klastra będzie przechodzenie od zagadnień sportowych poprzez
zagadnienia medyczne do zagadnień gospodarczych. W tym potrzeby
stałego podnoszenia kompetencji dla wykorzystania nowoczesnych
technologii do samodzielnego powiększania dobrego stanu zdrowia.
Uprzejmie informuję, że autorem głównej koncepcji i opracowania
powyższej tematyki, jest Pan Andrzej Madej – ekonomista, makler
papierów wartościowych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 10 Czerwca,
Prezes Zarządu przychodni medycznej Ars „Medica”– inicjator koncepcji rynkowego wartościowania partnerstw prywatno-publicznych
i główny organizator Biegu Kwietnej Mili.

Kwietna Mila w Tarnowie i w Nowym Targu.

W

dniu 31 maja 2016 roku, na stadionie KS „Unia” przy ul. Traugutta w Tarnowie – Mościcach odbył się Bieg Kwietnej Mili –
Test Coopera, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie 10 czerwca, Tarnowskie TKKF i Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Tarnowie. W Biegu udział wzięli gimnazjaliści z Czchowa,
Tarnowa, Niwki, Radłowa, Tymowej, Koszyc Małych, Brzeska, Pleśnej,
Biadolin Szlacheckich. Łącznie w zawodach uczestniczyło 31 gimnazjalistów – 19 chłopców i 12 dziewcząt z Pierwszych i drugich klas gimnazjalnych (roczniki 2001 i 2002).
Najliczniejszą, 16 osobową grupę biegową stanowili gimnazjaliści
z rocznika 2001. W tej kategorii wiekowej na dystansie 2500 m zwyciężył Sebastian Malaga z Czchowa, miejsce II zajął Mikołaj Walaszek z
Tarnowa, a III Dawid Wierzbicki z Niwki. Wśród dziewcząt w tej kategorii wiekowej startowało 5 gimnazjalistek. Na trasie 1250 m zwycię-

żyła Antonina Serwin, miejsce II zajęła Oliwia Sowa, a III Sara Pietrusińska – wszystkie trzy z Brzeska.
W kategorii wiekowej z rocznika 2002 startowało tylko trzech
chłopców; zwyciężył Przemysław Chojecki z Tymowej, miejsce II zajął
Kacper Staniec z Koszyc Małych, a III Daniel Machaj z Tarnowa. W tej
kategorii wiekowej startowało 7 dziewcząt, wśród których I miejsce
zajęła AlekSandra Podraza z Tarnowa, miejsce II zajęła Aleksandra
Burghart z Tarnowa, a III Joanna Sowa z Biadolin Szlacheckich.
*
ieg Kwietnej Mili przeprowadzono również w Nowym Targu.
Organizatorem tego Biegu było Stowarzyszenie 10 czerwca
i Ognisko TKKF „Gorce” Nowy Targ.

B

Z Firmą „HUT-PUS” dobra zabawa, sport i wypoczynek

W

miarę upływu lat każdy z nas wraca do korzeni – do okresu
dzieciństwa i młodości, do swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, wśród których spędził młodość oraz najmilsze chwile życia.
Dotyczy to też środowisk z okresu pracy zawodowej, w której spędzamy ponad połowę życia.
Od tamtej pamiętnej chwili, kiedy po 42 latach pracy zawodowej
odszedłem na zasłużoną emeryturę, minęło kolejnych 8 lat. To całkiem spory kawałek czasu i chociaż każdy z nas ma dzisiaj własne
problemy i wyzwania, jednak koleżeńskich kontaktów z lat pracy
zawodowej – także tych z działalności związkowej, sportowo-

Ośrodek Wypoczynkowy „Borowy” w Białym Dunajcu.

rekreacyjnej w byłej Hucie im. Lenina, Sendzimira – dziś ArcelorMittal
Poland S.A., oraz w mojej hutniczej Spółce „HUT-PUS” S.A., nie da się od tak zapomnieć. Przez te minione lata coś wszystkich nas złączyło –
to wspólnie spędzony czas i przyjaźń, a teraz wspólne wspomnienia.
Od wielu lat Zarząd Spółki „Hut-Pus” S.A i działające w niej Związki
Zawodowe są organizatorem integracyjnej wycieczki dla pracowników
Firmy i członków Związków. Podobnie było i teraz. W pierwszych
dniach czerwca br. liczna grupa związkowców i byłych pracowników
Spółki miło spędziło pierwszy czerwcowy weekend tuż u podnóża Tatr
– u źródeł górskiej rzeki, jaką jest nasz poczciwy Dunajec.
W piątek 3 czerwca pod bramę Ośrodka Wypoczynkowego „Borowy” w Białym Dunajcu zajechała wycieczka z Nowej Huty, by czas
weekendu spędzić gościnnie w tym malowniczym kątku naszego
kraju. Jak zwykle bywa humory i apetyty gościom dopisywały i nawet
aura była łaskawa, o co nam wszystkim chodziło. Domowa atmosfera
Ośrodka, miła obsługa i ciepły wieczór, wprowadziły stosowny nastrój,
a wspólnie spędzone chwile, skoczne tańce i rytmy, umilały nam czas
do późnych godzin nocnych. Podczas kolacji uczestnicy wycieczki
wznieśli toast na cześć Zarządu Firmy „Hut-Pus” S.A., który miał swój
znaczący udział w organizacji tego wyjazdu.
Już zwyczajowo w następnym dniu były spacery i wycieczki. Dla
odważniejszych był turystyczny szlak na masyw górski o nazwie Gęsia
Szyja, a mniej odważni obrali trasę z Zębu na Gubałówkę. Byli też
zwolennicy spaceru na Krupówkach, ale i oni czas do obiadu spędzili
w ruchu i na wesoło.
Tak było do obiadu, a tuż po zmierzchu? Uroczysta kolacja i atrakcyjny występ kabaretowego zespołu „Czarne Stopy”, który od ośmiu
lat działa przy NSZZ Pracowników „Hut-Pus” S.A., dając znowu o sobie
znać, umilając ten wspólnie spędzony wieczór dobrym humorem,
pomysłowością i zabawą, nawiązując do różnych humorystycznych
scenek i sytuacji z życia wziętych.
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popisowy występ w trzech zaimprowizowanych odsłonach. Akt pierwszy, to dzień urodzin pewnego pana Prezesa, któremu zacni koledzy
i przyjaciółki ze środowiska składają urodzinowe życzenia. Do życzeń

Bogdan Fekner - Prezes NSZZ Pracowników „Hut-Pus” S.A. – Główny organizator integracyjnej wycieczki związkowej z żoną Anią (w środku).

Tak się „Hut-Pus” bawi.

dla Prezesa dołączyła milutka cyganeczka, która wróżąc mu z kart
przyniosła dobre wieści, przepowiadając najbliższą przyszłość.
Z duszpasterską wizytą, z posłaniem kurii rzymskiej, zacnego pana
prezesa odwiedził także pewien kardynał, którego rolę i występ przyjęto z wielki aplauzem i uznaniem. Zaimprowizowaną rolę prezesa
trafnie odegrał kolega Bogdan, w postać przemiłej cyganeczki wcieliła
się Honoratka, a dostojnika kościoła z należytą powagą i szacunkiem
doskonale odegrał kolega Marek.
W drugiej odsłonie spokój i równowagę środowiska zakłóciła grupa
syryjskich uchodźców, na czele ze swoim szefem, niejakim Urumbakiem, który od pierwszych chwil pobytu w tym środowisku ciągle
domagał się nowych kobiet. Już w kilka godzin po przybyciu uchodźców chłopca powiła jedna z Syryjek, a rolę sympatycznego bobaska
wspaniale odegrał kolega Janusz. W postać krewkiego Urumbaka
wcielił się kolega Waldek wspomagany przez groźnego Michała, a role
Syryjek oraz zacnych pań ze środowiska i innych członków zespołu z
dużym pietyzmem odegrały nasze przemiłe koleżanki - Bogusia, Krysia, Ela, Grażynka i jeszcze kilka pań, natomiast w rolę poczciwego
harcerzyka wcielił się kolega Wiesław.
W życiu często tak bywa, że coś nam nie wychodzi. Tak było
w akcie trzecim kabaretowego występu, kiedy na pewną uroczystość
nie zdążyła przybyć orkiestra dęta. Doskonale tę lukę zapełnili członkowie „Czarnych Stóp”, którzy wraz z wybranymi osobami spośród
członków wycieczki odegrali role instrumentów dętych: puzonów,
kontrabasów, piszczałek i innych trąb dmuchanych, dając pokazowy
koncert głośno oklaskującej publiczności – zabawa była udana,
a w rolę dyrygenta - Seniora Józeffo, z profesjonalnym wręcz znawstwem znów wcielił się kolega Bogdan. Wielką pomoc podczas organizacji i pobytu wycieczki odegrał też debiutujący w tej roli kol. Paweł.
Tak minął sobotni dzień i urokliwy wieczór naszej koedukacyjnej
wycieczki. Jeszcze w niedzielę rankiem nikt nawet nie myślał o odjeździe, a wielbiciele kręgli mogli spróbować sił na luksusowej kręgielni
w kolejnym z pensjonatów Ośrodka Wypoczynkowego „Borowy”,
położonego w sąsiedztwie Term Podhalańskich, oferujących rekreacyjno-zdrowotny pobyt na basenach geotermalnych.
Wszystko co dobre szybko się kończy. Po miło spędzonym wypoczynku nadeszła pora odjazdu. Za umilenie nam weekendowego
pobytu serdecznie dziękujemy kierownictwu tego profesjonalnego
Ośrodka Wypoczynkowego „Borowy” i jego pracownikom, na czele
z przemiłą właścicielką, której przekazujemy serdeczne słowa uznania.
Za miło i atrakcyjnie wspólnie chwile, za dobry humor i pełen pomysłów kabaretowy występ zespołu „Czarne Stopy”, za widoczną
i funkcjonalną działalność związkową i administracyjną Spółki „HutPus”, jako uczestnik tej bardzo udanej wycieczki, składam serdeczne
słowa podziękowania jej Organizatorom. Z wyrazami szacunku i uznania - Władysław Łopatka z żoną Teresą.

Kabaret „Czarne Stopy zawojował Biały Dunajec”

-18-

J

XI Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia

uż po raz jedenasty w dniach 10 – 12 czerwca 2016 roku w Sierakowie Wielkopolskim odbył się XI Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia. Organizatorem tej sportowo-rekreacyjnej imprezy był

Organizatorzy i honorowi goście XI Festiwalu Sportu i Zdrowia. Trzeci od
lewej prezes ZG TKKF – Jerzy Kowalski, który dokonał otwarcia Festiwalu.

Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Centralny
Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w Sierakowie.
Celem imprezy była promocja wartości zdrowotnych aktywności
ruchowej, integracja środowisk poprzez uczestnictwo w rywalizacji
sportowo-rekreacyjnej oraz spotkanie pokoleń działaczy stowarzyszeń

Defiluje ekipa Małopolskiego TKKF. Na czele Konrad Talar ze Szczawy - zwycięzca Turnieju tenisa stołowego podczas XI Festiwalu Sportu i Zdrowia.

kultury fizycznej.
Komendantem Festiwalu był Pan Wacław Hansz – Prezes Lubuskiego TKKF, na co dzień Dyrektor Centrum Informacji Społecznej w Zielonej Górze. Funkcje Zastępców Komendanta pełnili Pani Aleksandra
Cajgner – Prezes Miejskiego TKKF w Katowicach i Dariusz Gorczyński –
wiceprezes Wielkopolskiego TKKF, a Sędzią Głównym imprezy był pan
Wojciech Weiss ze Studium W.F. Politechniki Poznańskiej.
Patronat medialny nad Festiwalem sprawowała prasa regionalna
i lokalna, a pieczę medialną nad ekipą z Małopolski sprawował „Kurier
Małopolskiego TKKF”.
Sieraków Wielkopolski – to miasto w zachodniej Polsce (ok. 500 km
od Krakowa), w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim – siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sieraków. Miasto leży
nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy dwoma jeziorami –
Jaroszewskim i Lutomskim. Posiada rozbudowaną strukturę wypoczynkową, m.in. kręgielnię i liczne ośrodki wypoczynkowe, które
osobiście promował uczestniczący w otwarciu XI Festiwalu Sportu
i Zdrowia Burmistrz Miasta i Gminy Sieraków Pan Witold Maciołek; te
położone najbliżej Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego –
nad Jeziorem Jaroszewskim, miałem możliwość osobiście podziwiać).
W takiej oto scenerii, przy pięknej słonecznej pogodzie, na obiektach sportowych Ośrodka w ramach XI Festiwalu Sportu i Zdrowia

rozegrano szereg konkurencji i dyscyplin sportowych – zespołowych
i indywidualnych, z udziałem 9 ekip, reprezentujących Zarządy Wojewódzkie i Ogniska TKKF z różnych stron kraju.
Zgodnie z regulaminem do klasyfikacji generalnej w rywalizacji
województw wliczano punkty zdobyte przez zawodników danego
województwa w konkurencjach zespołowych i indywidualnych, takich
jak: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, piłka nożna, piłka siatkowa,
siatkówka plażowa, łucznictwo, kometka, koszykówka uliczna i boule.
Ponadto uczestnicy festiwalowych zmagań mogli wziąć udział
w konkurencjach indywidualnych, nieobjętych punktacją generalną,
takich jak: Rzut „Blaszkami”, rzut kaloszem, bieg po „kopercie”, test
Coopera, slalom hokejowy, zawody wędkarskie i rzut lotką do tarczy.
Otwarcia XI Festiwalu Sportu i Zdrowia dokonał Prezes ZG TKKF
Jerzy Kowalski, któremu towarzyszyli m.in. Piotr Grzybowski - Prezes
Krajowej Federacji Sportu, Pani Dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Witold Maciołek –
Burmistrz Miasta i Gminy Sieraków i inni zacni goście.
W czasie trwania Festiwalu na terenie Ośrodka odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego TKKF, w którym udział też wzięli prezesi
Zarządów Wojewódzkich TKKF, którzy wraz z ekipami sportowymi
przybyli na czas Festiwalu do Sierakowa. Oprócz spraw statutowych
i organizacyjnych była doskonała okazja do wymiany poglądów i uwag
dot. również organizacji Festiwalu, sprawowania swych funkcji przez
sędziów, prowadzących festiwalowe dyscypliny i konkurencje.
W dyskusji dot. tej tematyki głos również zabrał prezes Małopolskiego
TKKF – Leszek Tytko. Doceniając wartość merytoryczno-poznawczą tej
integracyjnej imprezy należy wziąć pod uwagę też głosy, aby w kolejnych edycjach Festiwalu więcej uwagi poświęcić samej organizacji
festiwalu, doborze kadry sędziowskiej, bo sama idea tej prosportowej
imprezy jest bardzo trafna i doskonale przyjęta w środowiskach TKKF;
wymaga tylko pewnego usprawnienia i dopracowania. Wszystkie
zgłoszone w trakcie obrad uwagi i spostrzeżenia spotkały się z aprobatą uczestników posiedzenia Zarządu Głównego TKKF.
W XI Festiwalu Sportu i Zdrowia po raz pierwszy uczestniczyła 26
osobowa ekipa Małopolskiego TKKF, która w silnie obsadzonym Festiwalu zajęła czwarte miejsce, co w porównaniu do bardziej licznych
ekip uznać należy za wynik zadowalający. Uzyskanie przez naszą ekipę
miejsca na podium było możliwe, jednak udział tylko w wybranych
konkurencjach nie mógł dać szans na pokonanie w sportowej rywalizacji pierwszych trzech bardzo silnych ekip, reprezentujących województwa śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie.
W dyscyplinach i konkurencjach zespołowych oraz indywidualnych
reprezentanci Małopolskiego TKKF zdobyli czołowe miejsca w następujących dyscyplinach i konkurencjach:
- Turniej łuczniczy: II miejsce drużyna w składzie: Karol Oleksy (Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF), Józef Szczepanek (Prezes Ogniska
TKKF „Azoty” Tarnów), Marek Kremer (Ognisko TKKF „Apollo” Kraków), Władysław Łopatka (członek Zarządu TKKF przy ArcelorMittal
Poland - Redaktor Naczelny „Kuriera Małopolskiego TKKF”).
- Turniej tenisa stołowego – I miejsce Krzysztof Talar, a miejsce II
Artur Opyd – obaj reprezentanci TKKF Dobczyce,
- Turniej szachowy: II miejsce Władysław Łopatka (Członek zarządu
hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland).
- Slalom hokejowy: III m-ce Marek Kremer (TKKF „Apollo” Kraków).
- Turniej kometki: II miejsce Konrad Talar, III miejsce Artur Opyd –
obaj z TKKF Dobczyce.
- Turniej rzutu lotką do tarczy: I miejsce Leszek Tytko (Prezes ZW
Małopolskiego TKKF).
Ponadto reprezentanci Małopolskiego TKKF zdobyli też kilka punktowane miejsc, od IV do VIII, w innych konkurencjach festiwalowych.
Na zakończenie Festiwalu w imieniu Małopolskiego TKKF za to
wspaniałe przedsięwzięcie podziękował Prezes Małopolskiego TKKF,
wręczając organizatorom i przedstawicielom krajowych władz sportowych symbolicznego krakowskiego „Lajkonika”, kilka reprezentacyjnych koszulek naszej ekipy, a także monografie Małopolskiego TKKF
„W jaskini Wawelskiego Smoka”. Jeszcze jedna ogólnopolska impreza
sportowa z udziałem Małopolskiego TKKF przechodzi do historii.
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Pozdrowienia z Sierakowa Wielkopolskiego
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Sezon szachowy 2015/16 zakończony

Turniejem w dniu 14 czerwca 2016 roku Ognisko TKKF „Drogowiec” zakończyło cykl turniejów w szachach błyskawicznych, tzw.
turniejów blitzowych, w sezonie 2015/16. Dla przypomnienia podam, że w każdy wtorek w Klubie Seniora przy ul. Sienkiewicza
2a Mariusz Stanaszek – Prezes Ogniska TKKF „Drogowiec” - sędzia FIDE, osobiście prowadził turnieje, w których mogli wziąć
udział zarówno zawodnicy posiadający licencję PZSzach, jak również amatorzy. Podobnie jak w roku ubiegłym, w tegorocznym
cyklu turniejów pierwsze trzy miejsca zajęli ci sami zawodnicy; zwyciężył Łukasz Kumor (Korona Kraków), miejsce II zajął Andrzej Doniec (KKSz), a III Marcin Stanuch (KKsz). Łącznie w rocznym cyklu turniejów sklasyfikowano 44 zawodników, których
wyniki ujmuje powyższa tabela. Wznowienie kolejnego sezonu szachowego z początkiem września br.

Kącik poezji i humoru
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne).
***
Nie pytaj ognia
Czemu pali
On musi
Nie pytaj wody
Czemu gasi
Ona powinna

***
W każdym człowieku
Jest krzyk narodzenia
Tym słabszy
Ile upłynie czasu
Od poczęcia

Nie pytaj żebraka
Czemu prosi
On potrzebuje

Głos
Który woła
Jest echem
Słabnącej walki

Nie pytaj nocy
Czemu ciemna
Ona śpi

Tyle w nim mocy
Jak silna jest
Struna życia.

Nie pytaj serca
Czemu bije
Ono żyje.
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* Lato 2016 w tenisie stołowym za nami *

W

dniu 18 czerwca 2016 roku w małej hali sportowej KS „Bronowianka”
przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego
z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Lato 2016. Łącznie w zawodach, w grach indywidualnych i deblowych, uczestniczyło 67 uczestników,
w tym 12 dziewcząt i kobiet z następujących Klubów sportowych, ognisk TKKF
i miejscowości: PKS „Porta”, MKS KSOS Kraków, ULK TS Jaroszowiec, TKKF
„Gorce” Nowy Targ, MDK Kraków, TKKF Dobczyce, Charsznica, Szczawa, Kra-

Zwycięzcy kategorii mężczyzn 16-60 lat w towarzystwie sędziów. Od lewej:
Andrzej Wojtas (KS „Bronowianka”), Marcin Kubic (III m-ce), Artur Opyd (I mce), Konrad Talar (II m-ce) i Władysław Łopatka – sędzia główny zawodów.
ków, UKS „Rokicie” Szczytniki, Rząska, TKKF „Delfin” Kraków, UKS „Kontra”
Rączna, TKKF „Apollo”, KS „Bronowianka”.
I. Turniej przeprowadzono w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn,
w następujących grupach wiekowych: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, powyżej
60 lat. Przeprowadzono także turniej par deblowych systemem „open”.
II. Turniej indywidualny przeprowadzono systemem do dwóch przegranych
gier i trzech wygranych setów, a zwycięzcą w poszczególnych kategoriach
i grupach wiekowych zostawał zawodnik, który z przodu tabeli zajął pierwsze
miejsce. Turniej par deblowych rozegrano systemem pucharowym.
III. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zawodników uzyskano
następujące wyniki:
1. Wśród dziewcząt, w związku z małą ilością zawodniczek w grupach wiekowych do lat 10 i 11-15 lat, grupy te połączono. I miejsce wśród dziewcząt do lat

Najlepsze zawodniczki wśród dziewcząt 11-15 lat: Aleksandra Banyś: Emilia
Borowiecka, Karolina Mazela i Patrycja Michalik.
10 zajęła Urszula Michalik z PKS „Porta”. Wśród dziewcząt 11 -15 lat zwyciężyła
Emilia Borowiecka (ULK TS Jaroszowiec), miejsce II zajęła Aleksandra Banyś
(ULK TS Jaroszowiec), III Karolina Mazela (MDK Kraków), a IV Patrycja Michalik
(PKS Porta).
2. W kategorii kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Piątek z Charsznicy, miejsce II
zajęła Patrycja Mikołajczyk (Szczawa), a III Katarzyna Talar – (Szczawa).
3. Wśród kobiet 60+ I miejsce zajęła Magdalena Łapińska (Kraków).

4. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Kacper Turecki (UKS „Rokicie” Szczytniki), miejsce II zajął Jakub Nowak (TKKF Dobczyce), III Adam Stochel (KSOS
Kraków), a IV Rafał Majdak (KSOS Kraków).
5. W grupie chłopców 11-15 lat zwyciężył Franciszek Kusiak (KS „Bronowianka”), miejsce II zajął Kacper Krawczyk (PKS „Porta”), III Wiktor Robak (KSOS
Kraków), a IV Leon Zieleniewski (KS „Bronowianka”).
6. W kategorii mężczyzn 16 -60 lat zwyciężył Artur Opyd (Szczawa), miejsce II

Prezes Małopolskiego TKKF - Leszek Tytko w trakcie trwania turnieju.
zajął Konrad Talar (Szczawa), III Marcin Kubic (KSOS Kraków), a IV Paweł Talar
(Szczawa).
7. W kategorii mężczyzn 60+ zwyciężył Włodzimierz Michałowski (Kraków),
miejsce II zajął Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin), a III Henryk Mryc (Rząska).
8. W grach deblowych „open” uczestniczyło 10 par, a zwycięstwo odniosła
para: Konrad Talar – Artur Opyd, miejsce II zajęła para: Marcin Kubic – Wojciech Bogacz, III Para: Henryk Mryc – Tadeusz Szopa, a IV: Kacper Krawczyk –
Kacper Turecki.
9. Najlepsi zawodnicy w grach indywidualnych i deblowych otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Małopolskie TKKF, a wszyscy zawodnicy otrzymali napoje tonizujące.
10. Organizatorem Turnieju był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, przy
wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.
11. Obsługę sędziowską zawodów z ramienia Małopolskiego TKKF zabezpieczali Władysław Łopatka, Andrzej Wojtas i Andrzej Wieczorek. Medialnie imprezę

Odzysk puszek po napojach do recyklingu.
zabezpieczał „Kurier Małopolskiego TKKF”.
12. W zawodach na 11 stołach rozegrano 88 gier.
13. Następny Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Jesień 2016,
odbędzie się w dniu 24 września br. jak zwykle o tej samej porze - także
w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie.
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Z upływem czasu - z biegiem lat…..
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek

„Echo Krakowa” - 11.06.1960 r.

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.
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