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Pracowita jesień Małopolskiego TKKF

S

zanowni Czytelnicy! Zanim się spostrzegliśmy szybkim tempem
nadeszła polska złota jesień. Choć tegoroczna aura zbytnio nie
rozpieszczała, miniony sezon dla Małopolskiego TKKF naprawdę był
złoty, obfitując w wiele ciekawych zdarzeń i dokonań, a zadań do
wykonania w tym czasie było sporo.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego
TKKF, odbytym w dniu 14 października br., podsumowano działalność
Towarzystwa, dokonując oceny stanu realizacji zadań, przyjętych do
realizacji w III kwartale 2016 roku. W trakcie obrad omówiono też
przebieg imprez sportowo-rekreacyjnych, odbytych w tym okresie,
oraz przyjęto informację z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF. Po-

Obrady Prezydium MTKKF. Od lewej: Kazimierz Pyż – wiceprzewodniczący
WKR, Tadeusz Waśko - wiceprezes ZW MTKKF, Władysław Koczurek - skarbnik, Dorota Radomska - sekretarz i Andrzej Staszczyk - członek Prezydium.

rządek obrad październikowego posiedzenia Prezydium Małopolskiego TKKF był następujący:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad – ref. prezes Leszek Tytko.
2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia
Prezydium, odbytego w dniu 16.09.2016, oraz przyjęcie protokołu –
ref. sekretarz Dorota Radomska.
3. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia
Zarządu Wojewódzkiego z dnia 24.09.2016 r. - ref. sekretarz Dorota
Radomska.
4. Ocena wykonania zadań przyjętych do realizacji w III kwartale2016
roku - ref. wiceprezes Karol Oleksy.
5. Omówienie propozycji kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
w zakresie sportu powszechnego i sportu wszystkich dzieci o zasięgu
ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym na rok 2017, organizowanych przez Zarząd Wojewódzki MTKKF - ref. wiceprezes Karol Oleksy.
6. Analiza stanu organizacyjnego w Małopolskim TKKF- ref. wiceprezes Karol Oleksy.
7. Omówienie przebiegu i wyniki XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu sztangi leżąc i II Trójboju Siłowym klasycznym – ref. wiceprezes Karol Oleksy.
8. Informacja o przygotowaniach do wojewódzkiego podsumowania
XXII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - ref. Honorowa Prezes
MTKKF Zofia Czupryna.
9. Omówienie przebiegu i wyniki II Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” - ref. wiceprezes Karol Oleksy.
10. Omówienie przebiegu imprezy pn. „Turystyczne Nordic Walking”,

w ramach Małopolskiego Marszu dla Zdrowia – Światowego Dnia
Marszu – ref. prezes Leszek Tytko.
11. Informacja dot. przygotowań do przeprowadzenia XIV Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki „Wawelskiego Smoka„ – ref. prezes Leszek
Tytko.
12. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. wiceprezes Tadeusz Waśko.
13. Omówienie przebiegu i wyniki Turnieju „Jesień 2016„ z cyklu
„Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym - ref. Władysław Łopatka.
14. Zatwierdzenie wydania nr 17 ,,Kuriera Małopolskiego TKKF” - ref.
Władysław Łopatka.

Kazimierz Bagnicki – wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF i Leszek Tytko –
prezes Zarządu, podczas obrad w siedzibie Biura Zarządu MTKKF.

15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków.
17. Zakończenie posiedzenia Prezydium.
Ponieważ z przyczyn służbowych w posiedzeniu nie uczestniczył
wiceprezes Karol Oleksy, tematykę będącą w zakresie jego kompetencji przedstawił i omówił prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko,
natomiast punkt nr 6 porządku obrad, dot. analizy stanu organizacyjnego w Małopolskim TKKF, został przeniesiony na następne posiedzenie Prezydium.
Wiodącym tematem obrad był stan przygotowań do podsumowania Finału Wojewódzkiego XXII Edycji Sportowego Turnieju Miast
i Gmin w Dąbrowie Tarnowskiej. W tej sprawie 14 października br.,
w dniu posiedzenia Prezydium, trwały ostatnie rozmowy z burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej, z udziałem Honorowej Prezes Małopolskiego TKKF Zofii Czupryny i wiceprezesa ZW Małopolskiego TKKF
Karola Oleksego, którzy z tej właśnie przyczyny nie uczestniczyli
w obradach Prezydium. Swoją obecność w uroczystości Finału Wojewódzkiego XXII edycji STMiG potwierdził Marszałek Województwa
Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezes Krajowej Federacji Sportu
Piotr Grzybowski.
W trakcie obrad prezes ZW MTKKF Leszek Tytko przedstawił również tok przygotowań do planowanych w miesiącach październiku
i listopadzie br. imprez sportowych, tj. XIV Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Siatkowej „Wawelskiego Smoka” oraz Wojewódzkiego Finału
„Grand Prix” w tenisie stołowym.
W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień, ujętych w porządku obrad, Prezydium przyjęto 11 stosownych uchwał i 5 wniosków.
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Twarze Małopolskiego TKKF

J

an Białowąs - miłośnik i promotor sportu masowego w Wadowi-

cach. W okresie od 5 stycznia 1979 do 7 grudnia 1982 roku pełnił
funkcję prezesa Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach. W tym
czasie ożywił będącą w zapaści (od 1978 r.) działalność Ogniska, wcią-

Rok 2016. Jan Białowąs uczestniczący z ekipą Wadowic w XV Jubileuszowym
Gwiaździstym Rodzinnym Zlocie Rowerowym w Kłaju.

gając do współpracy działaczy innych organizacji, poprzez promowanie poglądu, że cykliczna, masowa impreza rekreacyjna udaje się tylko
wtedy, kiedy jest realizowana wysiłkiem społeczeństwa danego regionu. Cytuję Jego słowa, które są mottem działalności Ogniska TKKF
„Leskowiec”: Impreza ma być ogólnodostępna, powtarzalna, bez
względu na pogodę, w której każdy znajdzie coś dla siebie – jak nie
w tym roku, to w następnym – jak nie on, to jego dzieci albo jego
wnuki. I tak to się już dzieje przez 50 lat.
W okresie od 07.12.1982 r. do 28.04.1985 r. był członkiem Zarządu
Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach, a od 20.04.1985 r. do
20.12.1990 r. wiceprezesem tego Ogniska. Ponownie funkcję członka
Zarządu Ogniska pełnił w okresie od 20.12.1990 r. do 01.12.1995 r. Od
roku 2004 do dziś jest nadal aktywnym działaczem Ogniska TKKF
„Leskowiec”.
Z początkiem lat osiemdziesiątych XX wieku (1982 – 1988), mimo
nasilającego się wówczas kryzysu społeczno-ekonomicznego, powszechnego zniechęcenia i apatii społeczeństwa, był inicjatorem
i zarazem wykonawcą wielu popularnych i nowych imprez takich jak:
„Pokaż co potrafisz”, Rajd Samochodowy „Monte Lgota”, „Zima

w mieście”, Śnieżny karnawał”, „Dyskoteka pod chmurką”, Uliczny
bieg na wrotkach”, biwaki rodzinne, rajdy - rowerowe i piesze, „Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej”, Zawody Narciarskie o „Puchar Dzwonka” oraz zainicjowanego w roku 1979 tzw. Biegu Wadowiczan, który od roku 1980
zmienił swą nazwę na „Bieg Powsinogi”. Od tamtej chwili przez kolejne 37 lat współtworzy organizacyjnie i uczestniczy w przygotowaniu
tej najstarszej, kontynuowanej masowej imprezy rekreacyjnobiegowej Ziemi Wadowickiej. Prócz „Biegu Powsinogi” również kilka
innych, zainicjowanych przez Niego imprez sportowo-rekreacyjnych,
z powodzeniem jest kontynuowanych do dziś.
Zasadą działania prezesa Białowąsa było zachęcenie i wciągnięcie
do działalności jak najszerszych rzesz społeczności lokalnej do uczestnictwa w imprezach rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, starając się nadać imprezom młodzieżowym jak
największej atrakcyjności. Z chwilą odejściu z funkcji prezesa do roku
1990 nieprzerwalnie był członkiem władz Ogniska „Leskowiec”.
Po wielu latach działalności statutowej Jan Białowąs nadal jest
sympatykiem i uczestnikiem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych
tego Ogniska, organizowanych na terenie Wadowic. Swoim osobistym
przykładem zachęca innych do prowadzenia zdrowego trybu życia. Ma
swój niekwestionowany twórczy wkład w takich programach, jak
„Nordic Walking”, „Leskowiec na 100 sposobów”, Tanie Linie Rowerowe”. W Rodzinnych Rajdach Rowerowych bierze udział już po raz
piętnasty: przygotowuje i objeżdża trasy rajdów, służąc jako senior
testujący trudność tych tras.
Jan Białowąs bierze udział w każdej imprezie TKKF i z powierzonych
Mu odpowiedzialnych zadań wywiązuje się wzorowo. W środowisku
wadowickim cieczy się wielkim szacunkiem i uznaniem. Kilkakrotnie
miałem możliwość osobiście się spotkać z tym zacnym, nietuzinkowym człowiekiem, który swą aktywnością społeczną i działalnością
w szeregach TKKF, zasłużył na szczere słowa wdzięczności i wyróżnienie, ponieważ jak dotąd za swoją wieloletnią bardzo owocną działalność działalność żadnych odznaczeń i wyróżnień nie posiada.
Wspomnieć także należy, że w działalności TKKF od roku 1979
angażowała się również żona Pana Jana – Pani Zofia Białowąs, obsługując biura zawodów imprez sportowo rekreacyjnych: od roku 1984
pełniła funkcję sekretarza Rady Koordynacyjnej Zarządu Wojewódzkiego TKKF, Ognisk z rejonu Wadowice-Andrychów.
Z okazji „Złotych Godów Ogniska TKKF „Leskowiec” życzymy Państwu Zofii i Janowi Białowąs wszystkiego najlepszego na drodze Ich
pracowitego życia i dalszej działalności rekreacyjnej na rzecz społeczności Wadowic.

Sportowe pasje Jana Białowąsa

W
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iktor Paweł Piwowarski - aktualny prezes Ogniska TKKF

w Dobczycach, urodził się 5 listopada 1967 roku w Łopusznej miejscowości, która zasłynęła za sprawą słynnego filozofa ks. prof.
Józefa Tischnera. Ukończył Szkołę Podstawową w Starem Bystrem

Wiktor Paweł Piwowarski - Prezes Ogniska TKKF w Dobczycach.

koło Czarnego Dunajca i Technikum Leśne w Starym Sączu, a następnie Studium Nauczycielskie (kierunek wychowanie fizyczne) w Nowym
Sączu. Jest absolwentem kilku uczelni: dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (kierunek pedagogika opiekuńczowychowawcza) i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, jak
również Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe
z zarządzania w oświacie). Posiada uprawnienia instruktora tenisa
stołowego oraz ratownika wodnego. Przez dwie kadencje był radnym
Rady Miejskiej w Dobczycach (2006 – 2014), angażując się przede
wszystkim w pracę Komisji Oświaty i Sportu. Jest dyplomowanym
nauczycielem, legitymującym się już ponad 25. letnim stażem nauczycielskim (nieistniejący już Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych
w Dobczycach - obecnie Szkoła Podstawowa w Zakliczynie). Przez kilka
lat był prezesem jednosekcyjnego klubu Sportowego „Raba” w Dobczycach (kwiecień 2003 – listopad 2005 r.). Ponadto w swoim życiorysie ma pracę, jako kierownik GOKiS w Sieprawiu.
Od kilku lat obecny prezes Ogniska TKKF pełni funkcję kierownika
sekcji gimnastyki sportowej AZS AWF Kraków, co dziwić specjalnie nie
powinno, bowiem jego utalentowany syn Jakub, wraz z kolegami
z akademickiego klubu w Czyżynach, jest drużynowym mistrzem kraju
seniorów w gimnastyce w minionym roku, a także reprezentował
Polskę na mistrzostwach świata w Chinach w roku 2014. Zwycięstwem rodziny Piwowarskich z Dobczyc, startującej w składzie: Bożena, Wiktor Paweł oraz syn Jakub, zakończyły się niedawne zawody
o tytuł „Najsprawniejszej Rodziny TKKF – 2005”, rozgrywane na boisku dobczyckiej „Raby”, w ramach VI Regionalnego Zlotu TKKF.

Aby zdobyć ten zaszczytny tytuł, trzyosobowe rodziny (rodzice
i dziecko do 18. roku życia) musiały jak najszybciej zaliczyć 6 konkurencji, na które składała się sztafeta rodzinna (m. in. pokonanie pięciu przeszkód, ustawionych na trasie 60 m, zaliczenie slalomu), rzut
beretem, konkurs rzutek do tarczy, strzały do punktowanej bramki,
bieg po kopercie. O tym można było przeczytać w relacji, zamieszczonej w „Dzienniku Polskim” w czerwcu 2005 r. Ten sukces specjalnie
nie powinien dziwić, zważywszy, że sport, praca z dziećmi i młodzieżą,
oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, są życiowymi pasjami
Wiktora, nie wspominając już o wieloletnim videofilmowaniu.
Wiktor Paweł Piwowarski, słusznego wzrostu krajan Tischnera, jest

Rok 2016. Na defiladzie ekip TKKF w Sierakowie Wielkopolskim.

chodzącą liryką i na jego widok nie należy bynajmniej dawać dyla,
będąc wystraszonym jego posturą. Ten gladiator o sylwetce Ursusa,
mieszkający na jednym z dobczyckich osiedli, przed kilku laty doczekał
się bowiem publikacji godnego uwagi tomiku wierszy pt. „Brzoza”, na
który złożyło się kilkadziesiąt ciekawych i wartościowych liryków.
Wspomniana małżonka Bożena, aktywna uczestniczka wszelkiego
rodzaju imprez Ogniska TKKF, jest od kilku lat przewodniczącą Stowarzyszenia Integracji Rodziny „Więź”. Członkiem dobczyckiego Ogniska
TKKF Wiktor Paweł Piwowarski jest od 1990 r., bardzo mocno angażując się nade wszystko w działalność ukochanej sekcji tenisa stołowego. Przez kilka sezonów w Domu Sportu TKKF za jego sprawą regularnie odbywały się cotygodniowe turnieje tenisowe, organizowane
z myślą o najmłodszych oraz seniorach, na które to turnieje zjeżdżali
się miłośnicy „ping-ponga”, najlepsi amatorzy z całego powiatu.
Od miesiąca lutego 2015 r. ruszyła Amatorska Liga Tenisa Stołowego, organizowana siłami Ogniska, z myślą o licznej grupie amatorów –
miłośników tej dyscypliny sportowej.
Wiktor systematycznie uczestniczy z młodzieżową ekipą dobczyckiego TKKF w Mistrzostwach Małopolskiego TKKF oraz Finale Wojewódzkim „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Jego
wychowankowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach, a ekipa
z Dobczyc zwykle zdobywa puchary w punktacji zespołowej na najliczniejszy udział. W roku 2016 w Wojewódzkim Finale „Grand Prix” było
to I miejsce. Wiktor posiada Srebrną Odznakę LZS oraz Brązową TKKF.
– Tak trzymaj nadal!

Pozdrowienia od Wiktora z turnieju finałowego „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym
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Wojewódzki Finał XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2016 - w Dąbrowie Tarnowskiej

S

zanowni Państwo! W roku 2016, wzorem ubiegłych lat, w okresie
od 26 maja do 1 czerwca na terenie całego kraju, w 731 miastach
i gminach, po raz dwudziesty drugi, rozegrano Sportowy Turniej Miast
i Gmin. Impreza ta odbyła się z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach
VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W województwie

wawcy, instruktorzy i organizatorzy XXII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin, a także dzieci i młodzież - uczestnicy pokazowych występów
sportowo-artystycznych, prezentowanych w trakcie finałowej uroczystości.
Chwile oczekiwania na rozpoczęcie uroczystego podsumowania
XXII edycji STMiG umilał jego uczestnikom występ zespołu muzyczne-

Pan Marszałek Jacek Krupa i Prezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich Pan Piotr Grzybowski.

Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Pan Tomasz Urynowicz
odbiera wyróżnienie z rąk Prezesa MTKKF Leszka Tytko i Pani Zofii CzuprynyPrzewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Turnieju. Z lewej Pan Krzysztof
Kaczmarski – Prezydent Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

małopolskim honorowy patronat nad tą największą masową imprezą,
promującą aktywność ruchową, jako najlepszą i najskuteczniejszą
formę spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, sprawował
Marszałek Jacek Krupa.
W dniu 19 października 2016 roku, dzięki przychylności władz
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, i osobistej uprzejmości burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, w sali
widowiskowej Dąbrowskiego Domu Kultury przy ul. Kościuszki 11
w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczysta gala, w trakcie której
podsumowano XXII Edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Małopolsce, z udziałem prezydentów, burmistrzów, wójtów i koordynatorów samorządowych małopolskich miast i gmin, które wzięły udział
w tym wielkim przedsięwzięciu sportowym na szczeblu Polski
i Województwa. Uroczystość podsumowania XXII STMiG swoim osobistym udziałem zaszczycili:
- Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa,
- Prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich Pan Piotr Grzybowski,
- Dyrektor Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Witold Kochan,
- Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Pan Tomasz Urynowicz,
- Członek zarządu Głównego TKKF Pan Tadeusz Waśko,
- Wójt Gminy Raciechowice, Honorowy Członek Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF – Pan Marek Gabzdyl,
- Prezes Stowarzyszenia BE-20 Pani Joanna Bobowska.
W uroczystości wzięli też udział członkowie Wojewódzkiej Komisji
XXII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz członkowie władz
wojewódzkich i działacze Małopolskiego TKKF, a mianowicie:
- Zofia Czupryna - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXII STMiG,
- Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF,
- Karol Oleksy i Kazimierz Bagnicki – Wiceprezesi ZW MTKKF,
- Waldemar Gramek – Prezes Małopolskiego SZS,
- Krzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego TKKF.
Ponadto w podsumowaniu XXII edycji STMiG udział wzięli przedstawiciele prasy, radia i telewizji – dziennikarze: „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej”, Kuriera Małopolskiego TKKF”, Telewizji
Polskiej TV3 Kraków i „Kuriera Dąbrowskiego”, oraz przedstawiciele
władz samorządowych Dąbrowy Tarnowskiej, nauczyciele, wycho-

go, następnie prowadzenie imprezy przejęli Karol Oleksy – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Witold Reczek –
Kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu w Urzędzie Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska, gminny koordynator XXII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin, dokonując prezentacji miast i gmin – uczestników Turnieju oraz organizatorów tego przedsięwzięcia.
Oficjalnego otwarcia finałowej uroczystości dokonał Pan Burmistrz
Kaczmarski, który w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska powitał przybyłych na uroczystość honorowych
gości, przedstawicieli małopolskich miast i gmin – głównych organizatorów XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin, na czele z prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz koordynatorami gminnymi Turnieju.
Nie zabrakło też dyrektorów szkół i instytucji z Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy
przyczynili się do sukcesu tej Gminy w Turnieju, na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem, oraz najmłodszych mieszkańców Ziemi Dąbrowskiej – zwycięzców i uczestników zawodów
sportowych „Olimpiady Przedszkolaka” i „Młodzieżowego Turnieju
Piłki Nożnej”, rozegranych w ramach wojewódzkiego finału Turnieju,
oraz dzieci i opiekunów przedszkoli.
Pan Prezydent Kaczmarski z satysfakcją podkreślił, że Dąbrowa
Tarnowska jest dumna, gdyż właśnie jej przypadła rola gospodarza
wojewódzkiego finału i uroczystej gali tej prestiżowej imprezy sportowej, jakim jest Sportowy Turniej Miast i Gmin.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Turnieju głos zabrała przewodnicząca Komisji Pani Zofia Czupryna, która w swym wystąpieniu podsumowała przebieg i wyniki XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
podkreślając, że Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich ma na celu
promocję sportu i aktywności fizycznej, oświadczając, że wybór Dąbrowy Tarnowskiej na miejsce uroczystego zakończenia w Małopolsce
tej największej masowej imprezy sportowej w kraju nie był przypadkowy. W grupie IV wg ilości mieszkańców 15-40 tys., zarówno w klasyfikacji ogólnopolskiej i wojewódzkiej, Dąbrowa Tarnowska zajęła
I miejsce, a swoją prosportową postawą oraz wspaniałą działalnością
w zakresie sportu i rekreacji zasłużyła na wyróżnienie, stając się godnym miejscem Wojewódzkiego Finału XXII Edycji Sportowego Turnieju
Miast i Gmin.
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i gmin. Łącznie w województwie małopolskim zorganizowano 1597
imprez sportowo-rekreacyjnych, z udziałem 120 402 Małopolan,
w tym 6404 w Teście Coopera, z 16 powiatów: limanowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, wadowickiego, proszowickiego, tarnowskiego, chrzanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, brzeskiego,
suskiego i gorlickiego. Uzyskane wyniki, to efekt działania i ogromnego społecznego zaangażowania samorządów lokalnych 35 miast
i gmin oraz 1720 wolontariuszy.
Z kolei głos zabrał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek

2. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej w swych grupach wg liczby mieszkańców zajęły II i III miejsca, otrzymały: puchar
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy i okolicznościowy dyplom, nadany przez Wojewódzką Komisję Turnieju. Są to:
• Miasto i Gmina Szczucin (grupa I) – miejsce 2,
• Gmina Mucharz (grupa I) miejsce 3,
• Gmina Bystra-Sidzina (grupa II) – miejsce 2,
• Gmina Żegocina (grupa II) – miejsce 3,
• Gmina Szczurowa (grupa III) – miejsce 2,
• Miasto i Gmina Zakliczyn (grupa III) – miejsce 3,
• Miasto i Gmina Limanowa (grupa IV) – miejsce 2,
• Miasto Gorlice (grupa IV) – miejsce 3.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Okoński na uroczystej gali.

Na pierwszym planie okazały puchar i inne wyróżnienia prezentuje
Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski.

Krupa, który podziękował uczestnikom wojewódzkiego finału z małopolskich miast i gmin za efektywną działalność w zakresie sportu
i rekreacji, gratulując zajęcia czołowych miejsc, zarówno w klasyfikacji
ogólnopolskiej i wojewódzkiej Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
wypowiadając znamienne słowa, że „sport to nie tylko dodatek do
życia, to sposób na życie”.
Ukoronowaniem wszystkich działań było wręczenie prezydentom,
burmistrzom i wójtom oraz koordynatorom samorządowym tych
miast i gmin wyróżnień zespołowych i indywidualnych.
I. Wyróżnienia zespołowe w klasyfikacji ogólnopolskiej:
1. Miasta i Gminy województwa małopolskiego, które w generalnej
klasyfikacji ogólnopolskiej w poszczególnych grupach wg ilości mieszkańców zajęły I miejsce, otrzymały specjalny dyplom, nadany przez
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę oraz okolicznościowe plakiety, nadane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, są to:
• Gmina Łapanów (grupa III – od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców),
• Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska (grupa IV – od 15 tys. do 40 tys.
mieszkańców).
2. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęły w swoich grupach miejsca od 2 do 10, otrzymały: okolicznościowe plakiety,
nadane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, są to:
• Gmina Szczurowa (grupa III) – miejsce 9,
• Miasto Limanowa (grupa IV) – miejsce 2,
• Gmina Limanowa (grupa IV) miejsce 7,
• Miasto Gorlice (grupa IV) – miejsce 6,
• Miasto i Gmina Miechów (grupa IV) – miejsce 9,
• Miasto Tarnów (grupa VI) – miejsce 7.
II. Wyróżnienia zespołowe za wyniki w klasyfikacji wojewódzkiej:
1. Miasta i Gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej w swych grupach wg liczby mieszkańców zajęły I miejsca, otrzymały: tytuł laureata
XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2016, puchar
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, okolicznościowy
dyplom, nadany przez Wojewódzką Komisję Turnieju. Są to:
• Gmina Rytro (grupa I),
• Gmina Tymbark (grupa II),
• Gmina Łapanów (grupa III),
• Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska (grupa IV),
• Miasto Nowy Sącz (grupa V) i Miasto Tarnów (grupa VI).

3. Pozostałe Miasta i Gminy województwa małopolskiego, które
w klasyfikacji wojewódzkiej w poszczególnych grupach wg liczby
mieszkańców zajęły miejsca 4, 5, 6 i dalsze, otrzymały okolicznościowe dyplomy, nadane przez Wojewódzką Komisję Turnieju. Są to:
• Gmina Pałecznica (grupa I) – miejsce 4,
• Gmina Drwinia (grupa II) – miejsce 4,
• Gmina Gołcza (grupa II) – miejsce 5,
• Gmina Wiśniowa (grupa II) – miejsce 6,
• Miasto Jordanów (grupa II) – miejsce 7,
• Gmina Książ Wielki (grupa II) – miejsce 8,
• Gmina Skrzyszów (grupa III) – miejsce 4,
• Miasto i Gmina Radłów (grupa III) – miejsce 5,
• Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz (grupa III) – miejsce 6,
• Miasto i Gmina Ciężkowice (grupa III) – miejsce 7,
• Gmina Dębno (grupa III) – miejsce 8,
• Gmina Nawojowa (grupa III) – miejsce 9,
• Gmina i Miasto Dobczyce (grupa III) - miejsce 10.
III. Wyróżnienia indywidualne dla przedstawicieli Miast i Gmin:
a) Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie Miast i Gmin otrzymali: List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego, podziękowanie Wojewódzkiej Komisji Turnieju, wydawnictwo „Album
z Małopolski” i upominki rzeczowe: plecak, koszulka, korale.
b) Koordynatorzy samorządowi otrzymali: List gratulacyjny Marszałka Województwa Małopolskiego, podziękowanie Wojewódzkiej
Komisji Turnieju, upominki rzeczowe: plecak, koszulka, korale.
IV. Wyróżnienia specjalne:
1. Medalem „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”, nadanym przez
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i okolicznościową plakietą,
nadaną przez Wojewódzką Komisję Turnieju, Burmistrza Dąbrowy
Tarnowskiej i Zarząd Wojewódzki MTKKF, uhonorowany został Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.
2. Wyróżnienia specjalne w postaci Medalu „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”, otrzymali:
• Józef Lassota - Poseł na Sejm RP, były Prezydent Krakowa, honorowy członek Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF,
• Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji
Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, Członek Rady Przyjaciół MTKKF,
• Witold Kochan – Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego – były burmistrz Gorlic,
• Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
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Urzędu Marszałkowskiego – działacz TKKF.
3. Wyróżnieniami specjalnymi (podziękowaniami), zespołowymi
i indywidualnymi, nadanymi przez Wojewódzką Komisję Turnieju za
wieloletnią życzliwą współpracę, wspieranie TKKF i pomoc w organizacji tegorocznej edycji Turnieju, zostali również uhonorowani:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki – okolicznościowym dyplomem,
• Departament Sportu i Turystyki UM Województwa Małopolskiego –
okolicznościowym dyplomem, oraz indywidualnie Tomasz Urynowicz
Dyrektor Departamentu – pamiątkową plakietą,
• Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – dyplomem okoliczn.,

- II miejsce – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- III miejsce Ochronka im. Św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zwycięzcami „Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego 2016” zostali:
- I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- II miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim,
- III miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Cała uroczystość została uświetniona występami tanecznowokalnymi i muzycznymi, a także sprawnościowymi pokazami sportowymi, w wykonaniu młodzieży Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Dąbrowie Tarnowskiej. Nad oprawą wizualną i całością organizacyj-

Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko wręcza wyróżnienie dla Miasta
i Gminy Miechów, które odbiera Pani Aneta Jarosz.

Wyróżnienie dla Ogniska TKKF „Dobczyce” odbiera, z rąk prezesa MTTKF
Leszka Tytko, wiceprezes Ogniska Andrzej Staszczyk.

• Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska – okolicznościowym dyplomem, oraz indywidualnie Pan Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – okolicznościową plakietą,
• Gmina i Miasto Dobczyce – okolicznościowym dyplomem, oraz
indywidualnie Pan Paweł Machnicki – Burmistrz Dobczyc – okolicznościową plakietą,
• Ognisko TKKF w Dobczycach – okolicznościowym dyplomem, oraz
indywidualnie Pan Wiktor Piwowarski – Prezes Ogniska – okolicznościowym podziękowaniem.
4. Indywidualne wyróżnienia (podziękowania), w postaci listów
gratulacyjnych, nadanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, i podziękowań Przewodniczącej Komisji XXII edycji
Turnieju Zofii Czupryny, otrzymali:
• Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF,
• Karol Oleksy – Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF,
• Jacek Kucybała – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady LZS,
• Waldemar Gramek – Prezes Małopolskiego SZS,
• Tadeusz Waśko – Wiceprezes ZW MTKKF, członek ZG TKKF,
• Janusz Borek – Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF,
• Dariusz Kopystiański – Departament Sportu i Turystyki UM WM,
• Paweł Panuś – redaktor sportowy „Dziennika Polskiego”,
• Krzysztof Czyż – Prezes Tarnowskiego TKKF,
• Katarzyna Szwed – działaczka Zarządu Wojewódzkiego MTKKF,
• Andrzej Staszczyk – członek Prezydium ZW Małopolskiego TKKF,
• Władysław Łopatka – Redaktor Naczelny „Kuriera MTKKF”.
List Gratulacyjny od Marszałka Województwa otrzymała też Pani
Zofia Czupryna, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Turnieju.
Wręczenia pucharów i wyróżnień dla zwycięzców i organizatorów
tegorocznej edycji STMiG dokonywali: Marszałek Jacek Krupa, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Turnieju Zofia Czupryna, Prezes
Krajowej Federacji Sportu Dla Wszystkich Piotr Grzybowski, Dyrektor
Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Kochan,
Prezydent Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski,
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Tomasz Urynowicz oraz Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko.
Wojewódzki Finał XXII STMiG był również okazją do wręczenia
nagród dla finalistów „Olimpiady Przedszkolaka 2016” i „Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego”, tj. zawodów towarzyszących finałowi.
Zwycięzcami „Olimpiady Przedszkolaka 2016” zostali:
- I miejsce – drużyna przedszkolna „Beckham Football Academy”
Dąbrowa Tarnowska,

ną uroczystego finału XXII STMiG czuwał kierownik Referatu Promocji
Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Krzysztof Orwat.
W końcowej części uroczystej gali głos zabrał Prezes Krajowej Federacji Sportu, który w ciepłych słowach pogratulował wyników, uzyskanych przez małopolskie miasta i gminy w tegorocznej edycji STMiG,
zarówno w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Głos również zabrał
Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, który na ręce Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Turnieju Pani Zofii Czupryny złożył wiązankę
kwiatów, jako wyraz wdzięczności i uznania za ogromny wkład pracy
i osobistego zaangażowania w organizację tej wspaniałej sportowej
inicjatywy. Pani Zofia od wielu lat osobiście czuwa nad organizacją
tego wielkiego przedsięwzięcia, za co należą się Jej najlepsze słowa
podziękowania.
*
eszcze przed rozpoczęciem uroczystej gali w programie Wojewódzkiego Finału XXII STMiG, jako impreza towarzysząca, było
zwiedzanie przez wszystkich chętnych Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej - Ośrodka Spotkania Kultur, miejsca dialogu międzykulturowego.
Historia tej synagogi sięga drugiej połowy XIX wieku (około roku
1863), a zbudowana została wg projektu żydowskiego architekta
i inżyniera Abrachama Goldsteina, a głównym fundatorem tego obiektu był Ajzyk Stern. Początkowo była to mała drewniana świątynia,
w której modlili się wyłącznie Żydzi ortodoksyjni. Podczas I wojny
światowej synagog uległa zniszczeniu, lecz zaraz po wojnie została
odnowiona, dzięki funduszom jednego z mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej – nazwiskiem Gold, a w latach 1936-1937 przeszła generalny
remont pod nadzorem Doroty Mertz z Tarnowa, podczas którego
dobudowano do fasady, w miejsce drewnianej konstrukcji, wielki,
trójkondygnacyjny krużganek.
Podczas II wojny światowej synagogę zdewastowali hitlerowcy,
w której urządzili magazyn, funkcjonujący w niej po wojnie aż do roku
1970. Po zakończeniu wojny miejscowi Żydzi modlili się w jej przedsionku, a następnie około roku 1950 urządzili dom modlitwy
w bocznym pomieszczeniu, przylegającym do sieni przejściowej. Zaraz
po wojnie nowopowstała miejscowa Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Dąbrowie Tarnowskiej próbowała odzyskać prawo własności do synagogi, lecz mimo nakazu sądowego tego nie uczyniono.

J
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pozostali Żydzi przenieśli się do małej bożniczki przy ul. Daszyńskiego.
W roku 1971 synagoga przeszła na własność Skarbu Państwa z zastrzeżeniem, że obiekt ten ma być przeznaczony na cele kulturalnooświatowe. W roku 1972 prof. Wiktor Zin opracował dokumentację
remontu i przebudowy synagogi na dom kultury. W połowie lat 70. XX
wieku rozpoczęto prace konserwatorskie, jednak na skutek reorganizacji administracji i służb konserwatorskich prace zostały przerwane.

Podziękowanie Pani Zofii Czuprynie, Przewodniczącej Wojewódzkiej
Komisji XXII STMiG, składa Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko.

W roku 1976 pokryto jedynie dach blachą, zaprzestając dalszych
prac. Z tego powodu synagoga popadła w ruinę.
W roku 2006 na mocy decyzji wojewody małopolskiego, Skarb
Państwa przekazał synagogę Gminie Dąbrowa Tarnowska. Od tej
chwili rozpoczęto starania o ratowanie tego obiektu aż wreszcie
w roku 2009, dzięki dotacji przyznanej Gminie Dąbrowa Tarnowska,
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju, wykonana
została renowacja i odbudowa obiektu synagogi, w wyniku czego
budynek został przystosowany do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania
Kultur, który rozpoczął działalność w strukturach Dąbrowskiego Domu
Kultury 5 czerwca 2012 roku.
Dzisiaj Ośrodek jest miejscem dialogu międzykulturowego, stanowiąc nowoczesną ekspozycję, która gdy trzeba zmienia się w salę
koncertową, scenę teatru, miejsce lekcji historii i regionalizmu.
*
zanowni Państwo! Za okazaną życzliwość, organizację uroczystej
gali i ugoszczenie uczestników XXII edycji Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin Zarząd Wojewódzki Małopolskiego
TKKF tą drogą raz jeszcze składa serdeczne podziękowanie władzom
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, na czele z Panem Burmistrzem
Krzysztofem Kaczmarskim, tutejszym działaczom sportu i rekreacji,
dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom miejscowych placówek
szkolno-oświatowych, mieszkańcom tego usportowionego regionu
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Uroczystość prowadzą: Witold Reczek - Kierownik Referatu Kultury Fizycznej
i Sportu UM Dąbrowa Tarnowska i Karol Oleksy – Wiceprezes ZW MTKKF.

województwa małopolskiego, no i samej młodzieży, że w tak silnej
rywalizacji, zarówno na arenie krajowej i wojewódzkiej, Miasto
i Gmina Dąbrowa Tarnowska zdobyły najwyższy laur, zwyciężając
w tegorocznej edycji Turnieju. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje
i słowa najwyższe uznania!
*
„PS:”. Jako działacz Małopolskiego TKKF, redagujący Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF „Kurier Mało-

Za wspaniałą gościnność i organizację Wojewódzkiego Finału XXII
STMiG podziękowanie odebrał Jacek Sarat - Przewodniczący Rady
Miasta Dąbrowy Tarnowskiej.

polskiego TKKF”, i autor niniejszego tekstu, z satysfakcją przyjąłem
fakt, że w gronie wyróżnionych miast i gmin z Małopolski, jest również
Miasto i Gmina Zakliczyn, moja rodzinna Gmina, w której spędziłem
szkolne, młodzieńcze lata i zostawiłem swoje najmilsze wspomnienia.
Również tą drogą składam władzom Miasta i Gminy Zakliczyn, na
czele z Panem Burmistrzem Dawidem Chrobakiem, działaczom samorządowym Gminy, ludziom sportu i rekreacji, zwłaszcza Panu Ryszardowi Okońskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej i Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, który w sportowych
sukcesach Zakliczyna, także w tegorocznej edycji Sportowego Turnieju
Miast i Gmin, jako koordynator samorządowy Gminy Zakliczyn, ma
swój osobisty udział. Jest mi niezmiernie miło, że w moich rodzinnych
stronach sport i rekreacja mają się dobrze.
Tuż po uroczystej gali w Dąbrowie Tarnowskiej, w serwisie internetowym Zakliczyńskiego Centrum Kultury ukazała się szeroka informacja z podziękowaniem dla wszystkich, którzy podjęli tegoroczne wyzwanie, angażując się w sportowe zmagania na terenie Gminy Zakliczyn, z zaproszeniem do udziału w przyszłorocznej edycji Sportowego
Turnieju Miast i Gmin. Wiodącą rolę w tym sportowym wyzwaniu
odegrały gminne szkoły podstawowe i gimnazja oraz uczniowskie
kluby sportowe, a ich wychowawcy, instruktorzy i animatorzy zajęć
sportowo-rekreacyjnych zdali egzamin z wyróżnieniem. Serdecznie
Państwu dziękujemy! (Władysław Łopatka).

Pani Zofia czupryna, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXII
STMiG, dziękuje uczestnikom Wojewódzkiego Finału.
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- Spotkajmy się za rok XIV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn
„Wawelskiego Smoka”

W

dniach 22-23 10. 2016 r. w Krakowie rozegrano XIV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn „Wawelskiego Smoka”.

Banery reklamowe XIV Ogólnopolskiego Turnieju
Siatkówki „Wawelskiego Smoka” w hali sportowej Com Com Zone.

W Turnieju wzięło udział 28 zespołów (12 żeńskich i 16 męskich)
z takich miejscowości jak: Jastrzębie, Kielce, Częstochowa, Proszowice, Skoczów, Gliwice, Płock, Warszawa, Rabka, Ujsoły, Łaziska, Radom,
Skarżysko, Stalowa Wola, Sosnowiec, Wiedeń i Kraków. Turniej rozegrano zgodnie z przepisami PZPS z podziałem na grupy.
Wśród kobiet zwyciężyła drużyna TKKF „Apollo” Kraków, II miejsce
zajęła drużyna „Bez Obaw” Kraków, miejsce III zespół „Be-Safe” Marko” Proszowice, a miejsce IV w Turnieju zajął zespół „Neo-Tec” Płock.
Najlepszą rozgrywającą została Julia Barbaszewska – TKKF Apollo
Kraków, najlepszą atakującą - przyjmującą Ewelina Belska z „Be-Safe”
Marko Proszowice, a najlepszą libero Edyta Biernat – „Neo-Tec” Płock.
MVP turnieju została Wioletta Olchawa z zespołu „Bez obaw” Kraków.
Skład zwycięskiej drużyny TKKF „Apollo” Kraków:
Jolanta Dulińska, Olga Wolska, Julia Barbaszewska, Dominika Pawłowska, Monika Wojcyła, Magdalena Wonat, Urszula Zagata, Danuta
Szymska, Iwona Ślęzak.

-9Wśród mężczyzn najlepszym zespołem okazał się zespół UKS Wyspiański Kraków, wyprzedzając drużynę „Smoki” - Kraków. III miejsce
zajęła drużyna TKKF „Apollo” Kraków, a IV miejsce zajęła drużyna
„Gold Volley” – TKKF KRS „Jastrząb” Jastrzębie Zdrój.
Najlepszym rozgrywającym Turnieju został Krystian Bławat z TKKF

Sędzią głównym Turnieju był Pan Andrzej Sobieraj, a zawody sędziowali: Krzysztof Karwowski, Maria Kieć, Andrzej Szymczyk, Michał
Flaszowski, Marcin Bednarz, Piotr Filipek, Bogdan Suchan, Lechosław
Gajda i Magdalena Madej. Za stronę organizacyjną, medyczną
i techniczną odpowiadały Elżbieta Fik, Dorota Radomska, Tadeusz

Zwycięska drużyna Ogniska TKKF „Apollo” Kraków
przy SM „Mistrzejowice - Północ”.

Tadeusz Kowalczyk z Zarządu Wojewódzkiego MTKKF i Andrzej Szymczyk
z zespołu sędziowskiego zawodów.

„Apollo” Kraków, najlepszym atakującym - przyjmującym Sebastian
Marczyński z TKKF KRS „Jastrząb” Jastrzębie Zdrój, a najlepszym libero
Paweł Piwowarczyk – „Smoki” Kraków. MVP Turnieju został Igor Dutkiewicz UKS „Wyspiański” Kraków.
Skład zwycięskiej drużyny UKS „Wyspiański” Kraków: Konrad Kurenda, Paweł Cul, Jacek Łata, Maciej Młynarczyk, Dawid Fremel, Adrian Zych, Maciej Jedwabny, Piotr Bogusiewicz, Mateusz Dutkiewicz,
Igor Dutkiewicz, Szymon Józefowski.
Głównym organizatorem Turnieju było Małopolskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej, przy współpracy Ogniska TKKF „Apollo”
i Szkoły Aspirantów PSP. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Zarząd Główny TKKF,
Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków, Marka Thiera
- właściciela firmy „Małopolanka” Fundacji „Recal” oraz Centrum
Rozwoju Com Com Zone.

Kowalczyk, Piotr Kosiba, Karol Oleksy, Urszula Lach i Zbigniew Kieć.
Nagrody i wyróżnienia w postaci „Wawelskich Smoków”, dyplomów, nagród rzeczowych i okazjonalnych koszulek, wręczali najlepszym zespołom i wyróżnionym zawodnikom: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, Wiceprezes ZW MTKKF
Karol Oleksy oraz członek ZW Małopolskiego TKKF Tadeusz Kowalczyk.
Impreza przebiegała w sportowej atmosferze, przy pełnej integracji
ponad 300 osób z różnych środowisk Polski. Ranga turnieju, oraz
odpowiednia promocja imprezy, przyniosły spodziewane efekty
w postaci rekordowej frekwencji.
Banery i plakaty informowały o organizatorach, współorganizatorach i sponsorach imprezy. Była to jeszcze jedna z bardziej udanych
imprez sportowych, organizowanych przez Małopolskie TKKF.

Pozdrowienia z XIV Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki „Wawelskiego Smoka”
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Tam nad Wisłą w Szczurowej…..
zanowni czytelnicy, słuchacze, abonenci i internauci! Chociaż

Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski.
wciąż jeszcze słychać echa Wojewódzkiego Finału XXII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2016, na którym jego laureaci
w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej zostali uhonorowani okolicznościowymi pucharami i wyróżnieniami, w Małopolsce znów fetowane

N

jest kolejne święto samorządu terytorialnego, w ramach 17 edycji
Konkursu na Najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski.
Już tradycyjnie w plebiscycie udział wzięli mieszkańcy gmin, którzy
zgłaszali swoich kandydatów, oddając na nich swój głos, i do nich
należała decyzja, komu przyznane będą coroczne wyróżnienia.
Głównym trofeum konkursu był „Witosowy kapelusz”, symbol
jakości pracy samorządowca, nawiązujący do ideologii ruchu ludowego i trzykrotnego premiera międzywojennej Polski Wincentego Witosa, działacza społecznego i samorządowca, pochodzącego z Wierzchosławic w powiecie brzeskim.
Tegoroczna edycja konkursowa była wpisana w program Jubileuszu
25.lecia Związku Gmin i Powiatów Małopolskich, pod przewodnictwem Pana Kazimiera Barczyka, oraz pod patronatem „Gazety Krakowskiej”, i była wyjątkowo uroczysta.
Miło nam donieść, i szczerze pogratulować Panu Marianowi Zalewskiemu – Wójtowi Gminy Szczurowa, który w tegorocznym Konkursie
uzyskał drugą pozycję, co do ilości zdobytych głosów, i po raz siedemnasty z rzędu jest w gronie dziesięciu wyróżnionych włodarzy gmin
w województwie małopolskim, mając już do tej pory sporą kolekcję
zdobytych kapeluszy.
Warto podkreślić, że również w tegorocznej XXII Edycji Sportowego
Turnieju Miast i Gmin Gmina Szczurowa w swej grupie, co do ilości
mieszkańców, zajęła w województwie małopolskim II miejsce, o czym
już wcześniej pisałem.
Gminę Szczurowa postrzega się, jako gospodarną, życzliwą, a na jej
czele od wielu lat stoi ten sympatyczny, zacny człowiek – Marian
Zalewski, któremu Gmina może zawdzięczać sporą część swoich sukcesów. Jest najdłużej sprawującym urząd wójta gminy w Szczurowej
i w Małopolsce, a może nawet w Polsce. Pan Wójt Zalewski jest człowiekiem otwartym na wszelkie inicjatywy i akcje społeczne, pełen
oddania i życzliwości dla sportu i rekreacji, co udowodnił w swej
wieloletniej działalności, jako honorowy członek Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF. Za wszystkie dokonania dla Gminy, dla jej mieszkańców i środowiska, w tym także za wspaniałą działalność i sukcesy
w gminnym sporcie i rekreacji, tą drogą Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF składa Panu Wójtowi Zalewskiemu, temu zacnemu człowiekowi, szczególne słowa uznania i gratulacje.

Szanowny Wójt Pan Marian Zalewski
Włodarz i Hospodyn na włościach Gminy Szczurowa

asz zacny Panie i Dobrodzieju!
Otrzymawszy ten szczytny tytuł i nałożywszy na skronie, miast piastowskiej korony, ten Witosowy kapelusz, jako włodarz staropolskiej krainy, potomek plemion Wiślan i Lchitów, racz tedy wiedzieć,
że otrzymałeś glejt do sprawowania wójtowskiej władzy na włościach Gminy Szczurowa na wsze doczesne lata. Godzien jesteś tej symbolicznej pieczęci, zatem czyń swą wójtowską powinność, złączony z tą
Nadwiślańską Ziemią na dobre i na złe na chwałę swoją i Twej Gromady. Od siedemnastu wiosen, wraz
ze współbraćmi wójtowskiego stanu, stajesz Waść w walce honornej w doborowej kompanii, zrywając
wraz z nią winorośl najsłodszą i najdojrzalszą, dla dobra i honoru ludu Twego i dla grodu Szczurowa.
Wiedz tedy, że za Twój trud ojcowski, za dobro i frasunek dla tej Ziemi Słowiańskiej, niechaj po wieczne
dni zakątki Twego kasztelu i ojcowizny mlekiem i miodem płynące po wsze czasy ostaną.
Zważywszy tę okoliczność, że urząd Twój i godne wójtowanie dodaje nam splendoru, niech miłościwie
panujący nam Panie, Kompanie i Dobrodzieju, spełnią się Twoje sny i marzenia. Wszystkiego co najlepsze,
Tobie i wszytkim Twoim poddanym – dziewkom i giermkom, ratajom i okupnikom, każdemu podług jego
zasług i zalet, życzą współbracia, koledzy i przyjaciele z Małopolskiego TKKF. Kłaniamy się uniżenie
czapką do ziemi – ot tak po staropolsku!
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego
Małopolskiego TKKF
Prezes Zarządu Leszek Tytko
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Wojewódzki Finał „Grand Prix” Małopolskiego TKKF
w tenisie stołowym

dniu 20 listopada 2016 roku w hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się Wojewódzki
Finał „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Zawody
przeprowadzono w grach pojedynczych i deblowych, w których łącznie wystartowało 126 uczestników, w tym 20 dziewcząt i kobiet

Goście z Chin podczas Wojewódzkiego Finału „Grand Prix” w tenisie stołowym, w towarzystwie Prezesa ZW MTKKF Leszka Tytko.

z następujących klubów, ognisk TKKF, szkół i miejscowości: MKS
„KSOS”, PKS „Porta”, MDK Kraków, Wieliczka, Jaroszowiec, „Gorce”
Nowy Targ, TKKF Dobczyce, UKS „Kontra” Rączna, LO Miechów, SP
Szczucin, UKS „Rokicie”, KS „Bronowianka”, TKKF „Delfin”, TKKF
„Apollo”, Kraków, Tarnów, Biecz i Rząska.
Zawody rozegrano w kategorii kobiet i mężczyzn w następujących
grupach wiekowych: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat oraz 60+, systemem do dwóch przegranych i w grupach, w zależności od ilości
uczestników w danej grupie wiekowej. Z uwagi na licznie zgromadzoną młodzież do lat 15 zawody w tej grupie wiekowej przeprowadzono
do dwóch wygranych setów.
W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano
następujące wyniki:
I. W grupie dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Urszula Michalik (PKS „Porta”), miejsce II zajęła Lidia Kulka (MDK Kraków), III Maria Utylska
(KSOS), a IV Kaja Konstantyn (Kraków).
II. W grupie dziewcząt 11 – 15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś (Jaroszowiec), miejsce II zajęła Emilia Borowiecka (Jaroszowiec), III Natalia
Mensfeld („Gorce” Nowy Targ), a IV Patrycja Michalik (PKS „Porta”).
III. Wśród kobiet w grupie wiekowej 16 – 60 lat I miejsce zajęła Joanna
Piątek (LO Miechów), natomiast w grupie wiekowej 60+ zwyciężyła
Grażyna Wiśniowska (Kraków), miejsce II zajęła Magda Łapińska (Kraków), a III Teresa Matysek (MDK Kraków).
IV. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Kacper Turecki (UKS „Rokicie”), miejsce II zajął Jakub Nowak (TKKF Dobczyce), III Szymon Tobiasz (SP Szczucin), a IV Olaf Rydzyk (Jaroszowiec).
V. W grupie chłopców w wieku 11-15 lat zwyciężył Rafał Mystek (Kraków), miejsce II zajął Bartłomiej Gala (UKS „Kontra” Rączna, III Wiktor
Robak (MKS KSOS), a IV Michał Gniadek (TKKF Dobczyce).

VI. Wśród mężczyzn w grupie wiekowej 16-60 lat zwyciężył Andrzej
Szczepański (Szczucin), miejsce II zajął Jacek Gratkowski) Kraków), III
Wiesław Rygiel (Kraków), a IV Dariusz Kaliciak (Kraków).
VII. W najstarszej grupie wiekowej mężczyzn 60+ zwyciężył Aarne Puu
(Kraków), miejsce II zajął Sławomir Bzowy (Kraków), III Włodzimierz

Stanisław Ocłoń, Jerzy Szatkowski i Jacek Gratkowski - rutynowani
uczestnicy Wojewódzkiego Finału „Grand Prix” MTKKF.

Michałowski (Kraków), a IV Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”).
VIII. W grach deblowych „open” zwyciężyła para: Aarne Puu – Adam
Dudek, miejsce II zajęła para: Wiktor Robak – Leon Zieleniewski, III
Kacper Turecki – Michał Gniadek, a IV Dawid Gala - Bartek Gala.
IX. W punktacji zespołowej za najliczniejszy udział w zawodach zwyciężyła 13.osobowa ekipa TKKF z Dobczyc, miejsce II zajął zespół UKS
„Kontra” Rączna (12 osób), a miejsce III (ex aequo) (po 11 osób) MKS
KSOS i MDK Kraków.
X. Najmłodszą zawodniczką Finału była Karolina Utylska (MKS KSOS),
a zawodnikiem najmłodszym Jakub Turecki (UKS „Rokicie”).
XI. Zawodniczką najstarszą okazała się Magda Łapińska (Kraków),
natomiast najstarszym zawodnikiem był Henryk Mryc (Rząska).
XII. Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii i grup wiekowych w grach
pojedynczych otrzymali pamiątkowe, puchary, statuetki, medale,
nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze pary deblowe oraz zawodnicy
najmłodsi i najstarsi otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a najliczniejsze ekipy pamiątkowe puchary. Ponadto dla wszystkich zawodników zabezpieczono napoje tonizujące, ufundowane przez sponsora.
XIII. Zawody przeprowadzono przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.
XIV. Otwarcia Wojewódzkiego Finału dokonał Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, który osobiście sprawował nadzór nad
sprawnym przeprowadzeniem zawodów.
XV Sędzią głównym Wojewódzkiego Finału był Władysław Łopatka
z Małopolskiego TKKF, natomiast zawody prowadzili Józef Mierzwa
i Andrzej Wieczorek – sędziowie PZTS.
XVI. Stronę medialną zawodów zabezpieczał „Kurier Małopolskiego
TKKF”.
XVII. Na 12 stołach w zawodach rozegrano 207 partii meczowych.
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Pozdrowienia od uczestników Wojewódzkiego Finału „Grand Prix”
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Przygotowania do Jubileuszu 60. lecia TKKF

zanowni Państwo! Zbliża się rok 2017 – rok Jubileuszu 60.lecia
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Każdy z nas wiąże
z tym jubileuszowym rokiem własne nadzieje, oczekiwania, czy wręcz
obawy, jaki to będzie rok, czy aby nie
będzie gorszy od tego, który właśnie
odchodzi.
O tym, jaki to będzie czas dla Małopolskiego TKKF? - wkrótce się przekonamy.
W celu przygotowania obchodów
„Diamentowych Godów” w Małopolskim
TKKF,
założenia
organizacyjnoprogramowe tego Jubileuszu, zarówno
dla Ognisk i klubów TKKF, i dla Zarządu
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF,
opracował i przedstawił do zatwierdzenia na posiedzeniu Prezydium
i Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Wiceprezes Janusz Borek. Założenia
te służyć będą:
- dalszej popularyzacji idei „Sportu dla Wszystkich”,
- prezentacji dorobku Towarzystwa,
- uhonorowaniu jego twórców,
- określeniu celów i zadań Towarzystwa na przyszłość.

Aby właściwie przygotować obchody, za niezbędne uznano opracowanie przez wszystkie terenowe ogniwa Małopolskiego TKKF programów, uwzględniających organizację w swych środowiskach imprez
sportowo-rekreacyjnych, umożliwiających mieszkańcom województwa Małopolskiego aktywne spędzanie czasu wolnego, a także okolicznościowych spotkań, wystaw itp.
Do imprez organizowanych przez ZW MTKKF, w ramach roku jubileuszowego, zaliczone są wszystkie pozycje, znajdujące się w kalendarzu imprez na rok 2017.
Szczególnie wysoką rangę nada obchodom jubileuszowym przyjęcie Honorowego Patronatu przez: Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego (zaproszenie już przyjął), Prezydenta Miasta Krakowa i Pana Roberta Korzeniowskiego - wielokrotnego złotego medalistę olimpijskiego. Zostanie powołany Komitet Honorowy, do którego zostaną zaproszone osoby zasłużone, wspierające
Towarzystwo i szczególnie Zasłużeni działacze Towarzystwa.
Dla właściwego przygotowania obchodów Jubileuszu Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 60.lecia TKKF w składzie:
1. Janusz Borek - Wiceprezes ZW MTKKF,

2. Tadeusz Cichoń - Wiceprezes Ogniska TKKF Raba” Bochnia,
3. Augustyn Jamro - Ognisko TKKF „Spartakus” Gorlice,
4. Władysław Koczurek - Skarbnik ZW MTKKF,
5. Tadeusz Kowalczyk- Członek ZW MTKKF,
6. Halina Kulbacka - Członek Prezydium Małopolskiego TKKF,
7. Władysław Łopatka - Redaktor Naczelny „Kuriera MTKKF”,
8. Leszek Milli – Członek ZW MTKKF,
9. Karol Oleksy - Wiceprezes ZW MTKKF,
10. Katarzyna Oleksy – Członek ZW MTKKF,
11. Leon Pitucha – Członek ZW MTKKF, Prezes TKKF „Wiarus”,

-1312. Dorota Radomska - Sekretarz ZW MTKKF,
13. Jan Radzikowski - Przewodniczący WKR MTKKF,
14. Mariusz Stanaszek - Prezes Ogniska TKKF „Drogowiec”,
15. Andrzej Staszczyk - Członek Prezydium ZW MTKKF,
16. Józef Szczepanek - Członek ZW MTKKF, Prezes TKKF „Azoty”,
17. Janina Szczurek - Ognisko TKKF „Energia” Kraków,
18. Katarzyna Szwed - Pracownik ZW MTKKF,
19. Leszek Tytko - Prezes ZW MTKKF – Przewodniczący Komitetu Org.
20. Tadeusz Waśko - Wiceprezes ZW MTKKF, Prezes TKKF „Halny”.
*

W

dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie Biura Zarządu Małopolskiego TKKF odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60.lecia Małopolskiego TKKF z następującym
porządkiem obrad:
1. Informacja o złożeniach organizacyjno-programowych i ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu.
2. Wybór Komisji Organizacyjnej i zakres jej działania:
• przygotowanie i wydanie okolicznościowego folderu,
• prezentacja dorobku oraz sylwetek działaczy Małopolskiego TKKF,
• cykl imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „TKKF mieszkańcom Ziemi Małopolskiej w ramach obchodów 60.lecia”,
•organizacja uroczystej „Jubileuszowej Gali”,
•wystawa fotografii, wydawnictw, wycinków prasowych i innych
pamiątek z okazji 60.lecia podczas uroczystej gali.
3. Wybór Komisji Odznaczeń i Wyróżnień i zakres jej działania:
•odznaczenia państwowe: złoty, srebrny i brązowy Krzyż Zasługi,
•odznaczenia resortowe: złota, srebrna i brązowa odznaka „Za Zasługi
dla Sportu”,
•odznaczenia regionalne:
- złoty, srebrny i brązowy Medal Honorowy „Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego”,

W

- złota, srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego –
„Krzyż Małopolski”,
- Małopolski „Laur Sportu”,
- listy gratulacyjne, puchary.
• wyróżnienia Prezydenta Miasta Krakowa:
- odznaka za szczególną działalność na rzecz Miasta „Honoris Gratia”,
- listy gratulacyjne i inne możliwe wyróżnienia.
• wyróżnienia Zarządu Głównego TKKF:
- Medal 60.lecia TKKF,
- ewentualne inne wyróżnienia.
• wyróżnienia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF:
- Medal „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”,
- inne wyróżnienia – indywidualne i zespołowe.
Szczegóły dot. ww. odznaczeń i wyróżnień są ujęte w założeniach
organizacyjno-programowych obchodów 60.lecia MTKKF.
4. Wnioski i sprawy różne.
W trakcie obrad Komisji dokonano wyboru Komisji Organizacyjnej
pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego MTKKF
Karola Oleksego oraz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień pod przewodnictwem Wiceprezesa ZW MTKKF Janusza Borka. Po ukonstytuowaniu się
Komisje te przystąpiły do pracy – każda w swoim zakresie działania.

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji
Święta Niepodległości w Tarnowie

dniu 11 listopada 2016 roku, z okazji Święta Niepodległości,
w Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR w Tarnowie przy ul.
Krupniczej 8a rozegrano Otwarty Turniej Piłki Siatkowej. Jego Organizatorem był Tarnowski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.
W Turnieju wzięło udział 12 zespołów, a zawody rozegrano systemem brazylijskim (do dwóch przegranych meczy). Mecze rozgrywane
były do dwóch wygranych setów. Gry rozpoczęto o godz. 8.30. Turniej
przeprowadzony był zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową PZPS.
Pierwsze miejsce w Turnieju wywalczył zespół KADRA „BOBREK”
BYTOM, pokonując w finale zespół „GPF” TARNÓW wynikiem 2 : 1.
W meczu o trzecie miejsce zespół „ROLBUD” GOŁKOWICE pokonał
zespół „POMIDORY” SZYNWAŁD wynikiem 2 : 0. Pozostałe zespoły

Zespoły Kadry „Bobrek” i „GPF” Tarnów - finaliści Turnieju,
w gronie organizatorów i sędziów.

wywalczyły miejsca od 5 do 12. Końcowa klasyfikacja przedstawia się
następująco:
1. KADRA „BOBREK” BYTOM,
2. „GPF” TARNÓW,
3. „ROLBUD” GOŁKOWICE,
4. „POMIDORY” SZYNWAŁD,
5-6. „SILVERTOWN” OLKUSZ, „TISBUD” NOWY SĄCZ,
7-8. „CEN-BRUK” BOCHNIA, „KLUB BILARDOWY” TARNÓW,
9-11. „AZOTY” TARNÓW, „WARMUP” TARNÓW, „TRYBUS” SZYMBARK,
12. „KWP” KRAKÓW.

Drużyna „Rolbud” Gołkowice - III miejsce w Turnieju, w towarzystwie organizatorów. Pierwszy od lewej Józef Szczepanek – Prezes TKKF „Azoty” Tarnów. Ostatni Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes ZW MTKKF – Sędzia Główny.
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Pozdrowienia od siatkarzy z Turnieju w Tarnowie

Z

wycięski zespół KADRA „BOBREK” BYTOM wystąpił w następującym składzie: Sebastian Chaiński – kapitan, Wojciech Biadacz,
Marek Drzyzga, Michał Górecki, Mateusz Król, Michał Kucharczyk,
Robert Markewka, Jakub Molencki, Dawid Pająk, Rafał Rapp, Arkadiusz Sartosiak i Piotr Sztok.
Trzy najlepsze zespoły w Turnieju zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami, ufundowanymi przez organizatorów. Mecze sę-

dziowali: Henryk Habel, Stanisław Jacher, Kamil Mendel, Andrzej Łoś,
Monika Opozda i Tomasz Włodarski.
Sędzią Głównym Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia był
Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.
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„Złote Gody” Ogniska TKKF „Leskowiec” Wadowice

S

zanowni Państwo. Sobota 19 listopada 2016 roku była szczególnym dniem w życiu Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach.
Zapewne dzień ten zapisze się złotymi zgłoskami w historii Miasta
Wadowic oraz Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, w strukturze którego Ognisko to funkcjonuje. W tym dniu w sali

W ostatnich latach swej działalności nawiązywało do krzewienia
polskości, podtrzymywało i rozwijało świadomość narodową oraz
wzbogacało swoją ofertę programową, dbając o sprawność i kondycję
fizyczną mieszkańców Wadowic. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki
ogromnej pracy, otwartości na świat oraz nieprzeciętnemu zaanga-

W trakcie uroczystej gali przemawia Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec” Halina
Kulbacka. W pierwszym rzędzie honorowi goście.

Prezes Ogniska „Leskowiec” Halina Kulbacka oraz byli prezesi Łukasz Karpiński i Jan Białowąs odznaczeni „Krzyżami Małopolski”.

widowiskowej Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się
uroczysta Jubileuszowa Gala, która zwieńczyła obchody Jubileuszu
50.lecia tego Ogniska. Honorowy Patronat nad obchodami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.
W skład Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu weszli: Halina Kulbacka – Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec”, Jerzy Korkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska, Adam Kasperek – Członek
Komisji Rewizyjnej, Celina Brańka – Członek Komisji Rewizyjnej, Michał Dziubczyk – Wiceprezes Zarządu Ogniska, Krzysztof Antos – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Karpiński – Sekretarz Zarządu, Adam Madej
– Skarbnik Zarządu, członkowie Zarządu: Jan Zmuda, Janusz Kanik,
Józef Gabor, Marek Jarkowski, Agnieszka Janus, Jerzy Becker, Dawid
Chachulski, Marta Mądry, Izabela Denko, honorowy Członek Zarządu
Jan Białowąs oraz Maciej Koźbiał - Prezes Firmy „CAR-MAX”.
Powołano także Komitet Honorowy Jubileuszu, w skład którego
weszli: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic
Mateusz Klinowski, Prezes ZG TKKF Jerzy Kowalski, Wiceprezes ZG
TKKF Aleksandra Cajgner, Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF Zofia
Czupryna, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek
Tytko, Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy, Wójt Gminy Mucharz
Wacław Wądolny i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach
Bożena Łabuś.
*
anim przejdziemy do Jubileuszu tej zasłużonej placówki sportu
i rekreacji, funkcjonującej na terenie Wadowic, najpierw króciutka notka z historii Ogniska TKKF „Leskowiec”.
Każda organizacja społeczna i jej działalność ma pewien cel do
spełnienia, również Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach ma
swój znaczący dorobek i duże osiągnięcia w działalności sportoworekreacyjnej na rzecz społeczności Wadowic i okolicznych miejscowości. Od pierwszych chwil swego istnienia, czyli od 20 października
1966 roku, kiedy to dokonano oficjalnej rejestracji Ogniska TKKF
„Leskowiec”, prowadzi ono wielokierunkową działalność sportoworekreacyjną, promując zdrowy, aktywny i nowoczesny styl życia – od
wczesnej młodości do późnej starości, dowodząc słuszności programu, który pomaga wielu osobom czuć się sprawniejszym i zdrowszym.
W swej półwiekowej działalności na przestrzeni minionych lat Ognisko wykazywało i wciąż wykazuje dużą inwencję i różnorodność form
aktywności ruchowej, adresowanych do wszystkich grup społecznych,
począwszy od dzieci i młodzieży, skończywszy na osobach starszych
i niepełnosprawnych. W tym okresie mimo szczupłej bazy sprzętowej
i lokalowej, Ognisko potrafiło realizować swoje zadania i cele statutowe, oferując bogaty i atrakcyjny program sportowo-rekreacyjny,
integrując lokalne społeczności. Proponowało i proponuje dobrą
zabawę, spotykając się z dużym zainteresowaniem mieszkańców
Wadowic, gdyż potrafiło urozmaicić monotonię życia w tym mieście.

żowaniu się skromnej kadry Ogniska, rekrutującej się z różnych środowisk – także z wadowickiego środowiska nauczycielskiego. Dodam
tylko, że w okresie 50 lat działalności Ogniskiem kierowało tylko czterech prezesów: Tadeusz Kiełtaczyński, Jan Białowąs, Łukasz Karpiński
oraz Halina Kulbacka, pełniąca funkcję prezesa od roku 1990 do dziś.
Więcej szczegółów, informacji i zdarzeń z życia i działalności Ogniska zostało przedstawione w jubileuszowym, monograficznym folderze pt. „50 lecie Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach”. Sentencja
tego opracowania brzmi: „TKKF Mieszkańcom Ziemi Wadowickiej
i Małopolskiej”. Autorką folderu jest Pani Edyta Kulbacka, której za tę
ciekawą publikację należą się słowa uznania.
Przejdźmy teraz na salę widowiskową Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wadowicach na uroczystą galę, którą poprzedziła Msza Święta,
odprawiona w Kościele pw. św. Piotra Apostoła w intencji zmarłych
członków i sympatyków Ogniska TKKF „Leskowiec”. Swą obecnością
uroczystość podsumowania 50.letniej działalności TKKF „Leskowiec”
w Wadowicach zaszczycili dawni i obecni działacze Stowarzyszenia,
członkowie Komitetu Honorowego Obchodów oraz zaproszeni goście,
m.in.: Marek Sowa – Poseł na Sejm RP, znany ze współpracy z Ogniskiem „Leskowiec”, jeszcze jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego,
a później Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kochan –
Dyrektor Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego, Jan Gębala - Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, Wacław Wądolny – Wójt Gminy
Mucharz, Wiceprezes Zarządu Głównego TKKF Aleksandra Cajgner,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko,
Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF Zofia Czupryna, Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Karol Oleksy, Prezes
MKS „Skawa” Wadowice Bogdan Jamróz, I zastępca Komendanta
Powiatowej Policji w Wadowicach Nadkomisarz Marcin Wiśniowski,
Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk. Marek Wrona, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Wadowicach podinsp. mgr Paweł Garzeł, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach Bożena Łabuś, Wiceprezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Zbigniew Kleszcz, oraz sponsorzy, m.in. firmy: „CARMAX” Maciej Koźbiał i „KAMP” Anna i Andrzej Korzeniowscy.
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Honorową
Odznaką „Krzyż Małopolski” odznaczona została Halina Kulbacka –
Prezes Ogniska „Leskowiec”, a Srebrną Honorową Odznaką „Krzyż
Małopolski” Jan Białowąs i Łukasz Karpiński – byli prezesi Ogniska
TKKF „Leskowiec”. Ponadto za wybitne zasługi dla krzewienia kultury
fizycznej Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF wyróżnił Medalem
„Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF” Ognisko TKKF „Leskowiec” oraz
Panią Prezes Halinę Kulbacką.
Honorowe medale z aktem nadania „Za Zasługi dla TKKF” przyznał
też Zarząd Główny TKKF, którymi wyróżniono następujące firmy,
instytucje, i osoby:

Z

I. Firmy i instytucje:
• Dąbrowski Andrzej – Prezes ZPC „Skawa” Wadowice
• Stuglik Zdzisław – Prezes Firmy „MASPEX”

-16Marta Światek i Henryk Woźniak. Ponadto kilka osób uhonorowano
statuetkami Ogniska „Leskowiec”, które otrzymali: Marta Bizoń, Małgorzata Jenejowa, Jacek Jończyk, Ewa i Alfred Karelusowie, Komasz

Występ krakowskiej aktorki Marty Bizon - wadowiczanki. Obok Pan
Marek Sowa Poseł na Sejm RP – były Marszałek Województwa.

• Koźbiał Maciej – Prezes Firmy „CARMAX”
• Rusiecka Monika – Prezes Firmy „RUMTEX”
• Korzeniowscy Anna i Andrzej – Zakład Cukierniczy „KAMP
• Adamik Władysław – Prezes Firmy „INWADO”
• Łabuś Bożena – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach
• Badyda Mieczysław – firma „MADIX”
• Krzemień Marcin – Firma „Krzemień”
• Urząd Miejski w Wadowicach
II. Działacze Ogniska TKKF „Leskowiec”:
Jerzy Becker, Jan Białowąs, Michał Dziubczyk, Józef Gabor, Marek
Jarkowski, Janusz Kanik, Łukasz Karpiński, Jerzy Korkowski, Krystyna
Kościsz, Marta Mądry, Adam Madej, Krystyna Nowosielecka, Michał
Ogiegło, Andrzej Olejnik, Jan Żmuda.
Wręczono też wyróżnienia Burmistrza Wadowic, za zaangażowanie
i czas poświęcony działalności społecznej na rzecz sportu i rekreacji
w Ognisku TKKF „Leskowiec. Z uwagi na nieobecność na uroczystości,
zarówno Pana Burmistrza Wadowic, jak i przedstawiciela wadowickiego samorządu, wyróżnienia te wręczyli przedstawiciele władz Ogniska
TKKF „Leskowiec”. Otrzymali je: Krzysztof Antos, Jan Białowąs, Cecylia
Brańka, Józef Gabor, Jan Gajczak, Ewa Karelus, Łukasz Karpiński,
Adam Kasperek, Jerzy Korkowski, Adam Madej, Kazimierz Matonog,
Mieczysław Putek, Tadeusz Suski i Jacek Wójcik.
Za wspieranie Ogniska TKKF „Leskowiec” i za życzliwą współpracę
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ziemi Wadowickiej, Zarząd Ogniska przekazał dyplomy
z podziękowaniem i wyrazami uznania następującym instytucjom
i stowarzyszeniom: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Zakład
Karny w Wadowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wadowicach, ZG TKKF i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.
Medalami Ogniska TKKF „Leskowiec” wyróżniono 10 osób,
a otrzymali je: Maria Filek, Leszek Henzel, Halina Kołaczyk, Andrzej
Lorek, Leokadia Mądry, Anna Olejnik, Alicja Sadek, Henryka Sordyl,

Witold Kochan, Dyrektor Kancelarii Urzędu Marszałkowski, dekoruje
byłego Prezesa Ogniska TKKF „Leskowiec” Jana Białowąsa.

Kuzia i Jacek Spisak.
Uroczystą galę uświetnił występ aktorki Marty Bizoń, wadowiczanki, która przywiozła z Krakowa dla jubileuszowych gości kilka neapolitańskich piosenek ze swojej nowej płyty.
Miłym akcentem uroczystości był okazały tort, a część oficjalną
uroczystej gali zakończono toastem.
Z okazji Jubileuszu 50.lecia Ogniska TKKF „Leskowiec” jego organizatorzy przygotowali jubileuszową wystawę i prezentację jubileuszowego wydawnictwa. Końcowym akcentem uroczystości było spotkanie koleżeńskie działaczy i sympatyków Ogniska.
Uroczystą Jubileuszową Galę można było zorganizować dzięki sponsorom i darczyńcom, w gronie których m.in. byli:
1. „Stryszów" Piekarnia i Cukiernia - Jadwiga Kolasa,
2. „Galicjanka" Piekarnia Cukiernia Kawiarnia - Witold Kolasa –
firmowe ciasto i tort jubileuszowy (obie firmy),
3. Cukiernia Wadowice - H.M.H. „Hardek Mąka Hardek” Spółka Jawna
- kremówki wadowickie,
4. Restauracja „Graniczna" - Kazimiera Stanaszek - stół szwedzki,
5. "CARMAX" Maciej Koźbiał – wydruk jubileuszowego folderu,
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach – sale, w których odbyła
się Jubileuszowa Gala.
*
ako Redaktor „Kuriera Małopolskiego TKKF” i działacz Małopolskiego TKKF, z okazji Jubileuszu 50. lecia Ogniska TKKF „Leskowiec” Wadowice, osobiście życzę jego Zarządowi, na czele z Panią
Prezes Haliną Kulbacką, oraz członkom i sympatykom tego zasłużonego Ogniska, jeszcze wielu wspaniałych imprez oraz spełnienia szczytnych celów i planów na przyszłość. Niech dobre duchy beskidzkich
dolin i groni poprowadzą tę zasłużoną placówkę sportu i rekreacji
w chwale i glorii w kolejne dziesięciolecia. Proszę przyjąć moje serdeczne słowa uznania i gratulacje! (Władysław Łopatka).

J
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Gwarno na brzeskiej kręgielni

dniu 19.11.2016 r. na automatycznej kręgielni w Brzesku odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach
– Memoriał Franciszka Czesława Klinika. Turniej ten, jako pierwszy
z kolei, rozgrywany był w ramach dwóch turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w kręglach klasycznych.

Dekoracja zwycięzców jednej z kategorii turnieju.

Głównym organizatorem imprezy, której celem jest popularyzacja
gry w kręgle, rozwój kręglarstwa, jako sportu dla każdego, oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów sportowo-rekreacyjnych, był
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, przy współudziale Ogniska
TKKF „Sokół” Brzesko. Sponsorem turnieju był Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Otwarcia Mistrzostw dokonał Marek
Serwin – Prezes Zarządu Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko, w obecności
członków Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Tadeusza
Kowalczyka i Katarzyny Oleksy.
Turniej został rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:
- dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2005),
- młodziczka / młodzik (ur. 01.07.2002 – 30.06.2005),
- juniorka / junior mł. (ur. 01.07.1998 – 30.06.2002),
- juniorka / junior (ur. 01.07.1993 – 30.06.1998),
- seniorka / senior (ur. przed 01.07.1993),
W Turnieju we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzono
klasyfikację indywidualną. W kategoriach wiekowych dziewcząt
i chłopców (młodzicy, młodziczki, juniorzy młodsi, juniorki młodsze,
juniorki juniorzy) zawodnicy oddawali 40 rzutów do pełnych kręgli (na
każdym torze automat ustawiał 9 kręgli) po 10 rzutów na torze.
W kategorii seniorzy - zawodnicy oddawali po 60 rzutów do pełnych kręgli po 15 rzutów na torze.
W kategorii mężczyzn (seniorzy) - po eliminacjach odbył się finał,
w którym startowało 8 zawodników.
W turnieju uzyskano następujące najlepsze wyniki:
Kategoria: dziewczynki
1.Chrabąszcz Julia
149 pkt.
2.Kramer Berenika
135 pkt
3.Walczak Magdalena
30 pkt.
Kategoria: chłopcy
1. Kremer Kryspin
158 pkt.
2. Serwin Maks
42 pkt.
Kategoria: młodziczki
1. Mleczko Anna
205pkt.
2. Cebula Izabela
163 pkt.
3. Książek Weronika
126 pkt.
Kategoria: młodzicy
1. Kuryło Jakub
237pkt.
2. Hamielec Maciej
174 pkt.
3. Zastawnik Gabriel
172 pkt.
Kategoria: juniorki młodsze
1. Gurgul Karolina
325 pkt.
2. Cebula Natalia
319 pkt.
3. Babraj Anna
308 pkt.

Kategoria: juniorzy młodsi
1. Pośladek Bartosz
2. Łazowski Łukasz
3. Czernecki Damian
Kategoria: seniorzy - kobiety

356 pkt.
345 pkt.
323 pkt.

Młodzież na kręgielni w Brzesku.

1. Gurgul Karolina
EL. 318 pkt. + F. 301 pkt.
2.Cebula Natali
EL. 313 pkt. + F. 297 pkt.
3. Cebula Joanna
EL. 223 pkt. + F. 224 pkt.
Kategoria: seniorzy
1. Kociołek Marcel
356
+
363
2. Soból Krzysztof
360
+
356
3. Serwin Marek
350
+
351
4.Kotra Ryszard
343
+
346
5.Zuzia Krzysztof
368
+
320
6.Baran Grzegorz
366
+
310
7. Soból Tomasz
353
+
319
8. Japa Józef
346
+
319
Klasyfikacja „Grand Prix” po pierwszym turnieju :
Kategoria: dziewczynki
1.Chrabąszcz Julia
- 1 pkt
2.Kramer Berenika
- 2 pkt
3.Walczak Magdalena
- 3 pkt
Kategoria: chłopcy
1. Kremer Kryspin
- 1 pkt
2. Serwin Maks
- 2 pkt
Kategoria: młodziczki
1. Mleczko Anna
- 1 pkt
2. Cebula Izabela
- 2 pkt
3. Książek Weronika
- 3 pkt
Kategoria: młodzicy
1. Kuryło Jakub
- 1 pkt
2. Hamielec Maciej
- 2 pkt
3. Zastawnik Gabriel
- 3 pkt
Kategoria: juniorki młodsze
1. Gurgul Karolina
- 1pkt.
2. Cebula Natalia
- 2pkt.
3. Babraj Anna
- 3pkt.
Kategoria: juniorzy młodsi
1. Pośladek Bartosz
- 1 pkt.
2. Łazowski Łukasz
- 2 pkt.
3. Czernecki Damian
- 3 pkt.
Kategoria: seniorzy - kobiety
1. Gurgul Karolina
- 1 pkt
2.Cebula Natalia
- 2 pkt
3. Cebula Joanna
- 3 pkt
Kategoria: seniorzy
1. Kociołek Marcin
- 1 pkt
2. Soból Krzysztof
- 2 pkt
3. Serwin Marek
- 3 pkt

= 619 pkt.
= 610 pkt.
= 447 pkt.
= 719 pkt.
= 716 pkt.
= 701 pkt.
= 689 pkt.
= 688 pkt.
= 676 pkt.
= 672 pkt.
= 665 pkt.

-184. Kotra Ryszard

- 4 pkt

Dekoracja kolejnych zawodników.

5. Zuzia Krzysztof
- 5 pkt
6. Baran Grzegorz
- 6 pkt
7. Soból Tomasz
- 7 pkt
8. Japa Józef
- 8 pkt
W kategorii dzieci dodatkowo prowadzono osobną klasyfikacja dla
uczestników turnieju ze Szczurowej.
Kategoria: dziewczynki ur.w 2005 r. i później
1. Janik Aleksandra
44 pkt.
2. Guzek Anna
35pkt.
3. Padło Amelia
34 pkt.
Kategoria: chłopcy ur. w 2005 r. i później
1. Palej Wiktor
64 pkt.
2. Kozak Eryk
61 pkt.
3. Cierniak Adrian
47 pkt.
Kategoria: OPEN dziewczęta
1. Krzeczkowska Agnieszka
63 pkt.
2. Zając Klaudia
58 pkt.
3. Opioła Izabela
51 pkt.
Kategoria: OPEN chłopcy
1. Misiorowski Adrian
71 pkt.
2. Munduła Daniel
66 pkt.
3. Palej Wiktor
64 pkt.

Za I, II i III miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymali

Na torach kręglarskich swych rywalizują panie.

medale i dyplomy. Zwycięzcy w kategoriach dzieci i młodzieży oraz
seniorka/senior otrzymali statuetki.
Dekoracji najlepszych zawodników dokonali:
- Marek Serwin – Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko,
- Bogumił Kulka – Sędzia Główny Mistrzostw,
- Katarzyna Oleksy – Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF.
W trakcie zawodów rozegrany też turniej VIP-ów - zwyciężyli:
1. Robert Dzień – Szczurowa.
2. Małgorzata Książek – Szczurowa.
3. Katarzyna Biedrońska Szczurowa.
4. Tadeusz Kowalczyk - Członek ZW Małopolskiego TKKF.
Za pierwsze miejsce wręczona została statuetka. Wszyscy VIP-owie
otrzymali medale i dyplomy.
W Mistrzostwach wzięło udział 104 osoby z następujących miejscowości województwa małopolskiego: Brzesko, Szczurowa, Strzelce
Małe, Jadowniki, Niedzieliska, Wrzępia, Mokrzyska, Rajsko, Strzelce
Wielkie, Zaborów, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Górka, Dąbrówka
Morska, Rylowa, Barczków i Uście Solne.
Impreza przebiegała w bardzo miłej atmosferze, stworzonej przez
uczestników i organizatorów. Obiekt udekorowany był flagami TKKF
i banerami Małopolskiego TKKF. Sędzią głównym XVII Otwartych
Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w kręglach – Memoriał Franciszka
Czesława Klinika był Bogumił Kulka, a sędziami sekretarzami: Katarzyna Oleksy i Marek Serwin.

Kręgielnia w Brzesku zaprasza

-19-

Echa XV Mistrzostw Małopolskiego TKKF
w Badmintonie „o Złotą Rakietkę”

W

dniu 19 listopada 2016 roku w hali sportowej KS „Bronowianka” w Krakowie odbyły się XV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w badmintonie „O Złotą Rakietkę”.
Organizatorem Turnieju był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego
TKKF. Impreza finansowana była ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. Wzięło w niej udział 93 zawodniczek i zawodników z następujących miejscowości: Kraków, Pleśna,

XV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie rozpoczęto.

Tarnów, Zielonki, Myślenice, Brzesko, Sławków, Bolesław, Bukowno
i Zabierzów oraz ze szkół, klubów, ognisk TKKF i zakładów pracy Krakowa: (Uczniowski Klub Sportowy przy KSOS w Krakowie, UKS „Gryf”
Pleśna, TKKF „Uklejna” Myślenice, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
w Krakowie i ARTE „SPORT” Kraków). Turniej rozegrano w dziewięciu
kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:
1. Szkoły Podstawowe - ur. 2007 - 2004 (9 – 12 lat)
2. Gimnazja
- ur. 2003 - 2001 (13 – 15 lat)
3. Szkoły Średnie
- ur. 2000 - 1997 (16 – 19 lat)
•Mężczyźni (w czterech kategoriach wiekowych):
- ur. 1996 - 1976
- (20 – 40 lat),
- ur. 1975 - 1961
- (41 – 55 lat),
- ur. 1960 - 1946
- (56 – 70 lat),
- ur. 1945 - i starsi - (od 71 lat)
•Kobiety (w dwóch kategoriach wiekowych:
- ur. 1996 - 1976
- (20 – 40 lat),
- ur. 1975 - i starsi - (od 41 lat),
• Deble (grały pary mieszane).
Turniej przeprowadzono bardzo sprawnie na pięciu boiskach, a jego
wyniki są następujące :
I. Szkoły Podstawowe - ur. 2007 - 2004 (9 – 12 lat ):
•Dziewczynki:
1. Zuzanna Kojda - Kraków
2. Julia Dec - KSOS
3. Nadia Morawska - Kraków
4. Aleksandra Kurkiewicz - Kraków
5. Emilia Wójtowicz - Kraków
5. Natalia Rusin - Kraków
•Chłopcy:
1. Michał Nagły - KSOS
2. Adam Konieczny - Kraków
3. Adam Jabłoński - Kraków
4. Wiktor Gałczyński - KSOS
5. Mateusz Michalik - Tarnów
6. Wojciech Kowalczyk - KSOS
II. Gimnazja - ur. 2003 - 2001 (13 – 15 lat):
•Dziewczęta:
1. Dominika Masłowska - Bolesław
2. Kamila Stawarz - KSOS
3. Karolina Zięba - Bolesław

4. Oliwia Kufel - Sławków
5. Matylda Jastrzębska - Kraków
5. Oliwia Jajko - Kraków
•Chłopcy:
1. Marcin Kobiałka - KSOS
2. Karol Czermak - UKS „Gryf” Pleśna

Najlepsze pary deblowe XV Mistrzostw w Badmintonie w towarzystwie
organizatorów: prezesa ZW MTKKF Leszka Tytko (ostatni) i Marka Kremera.

3. Mateusz Walas - KSOS
4. Maciej Kołakowski - KSOS
5. Kacper Kieres - Bolesław
5. Wojciech Kościelniak - Kraków
III. Szkoły Średnie - ur. 2000 - 1997 (16 – 19 lat):
• Chłopcy
1. Tomasz Lesiak - KSOS
2. Filip Bodziarczyk - KSOS
3. Mikołaj Bojko - Kraków
IV. Mężczyźni (w czterech kategoriach wiekowych):
• ur. 1996 – 1976 (20 – 40 lat):
1. Grzegorz Widła - Brzesko
2. Witold Maryniak - Kraków
3. Dominik Stachowski - KSOS
• ur. 1975 - 1961 (41 – 55 lat):
1. Zdzisław Kula - UKS „Gryf” Pleśna
2. Bartłomiej Musiał - ARTE „Sport” Kraków
3. Wojciech Staufer-Kamiński - Kraków
4. Krzysztof Sorys - UKS „Gryf” Pleśna
5. Tadeusz Michalik Tarnów
• ur. 1960 - 1946 (56 – 70 lat):
1. Maciej Kozieł - TKKF „Uklejna” Myślenice
2. Krzysztof Stalski - TKKF „Uklejna” Myślenice
3. Marek Kremer - Kraków
•ur. 1945 – i starsi (od 71 lat):
1. Ignacy Tokarz - Kraków
2. Rżewski Janusz - Kraków
3. Władysław Kućmierczyk - Zielonki
V. Kobiety (w dwóch kategoriach wiekowych):
•ur. 1996 - 1976 (20 – 40 lat):
1. Dorota Gałczyńska - Kraków
2. Izabela Musiał-Okwieka - ARTE „Sport” Kraków
• ur. 1975 – i starsi (od 41 lat):
1. Małgorzata Majerska - KSOS
2. Justyna Bruks - Kraków
3. Beata Sorys - UKS „Gryf” Pleśna
4. Marta Golec - UKS „Gryf” Pleśna
VI. Deble (grały pary mieszane):
1. Wojciech Staufer - Kamiński/ Krzysztof Biela Kraków

-202. Grzegorz Widła/ Witold Maryniak Kraków.
Całością turnieju kierował prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF
3. Marcin Kobiałka/ Mateusz Walas KSOS.
Leszek Tytko, który wręczał statuetki, dyplomy i nagrody. Sędzią
4. Jacek Opach/ Jan Bezak Kraków.
głównym turnieju był Józef Mierzwa, a sędziami technicznymi KataNajmłodszą zawodniczką turnieju była Aleksandra Kurkiewicz,
rzyna Oleksy i Marek Kremer. W trakcie Mistrzostw promowane były:
a zawodnikiem najstarszym Janusz Rżewski. Puchary za najliczniejszą
Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Fundacja RECAL
ekipę otrzymali :
i Małopolskie TKKF, poprzez wywieszenie na terenie obiektu: banery,
1. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS).
loga, flagi oraz wyłożenie folderów i materiałów organizacyjnych.
2. UKS „Gryf” Pleśna.
3. Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 1 w Krakowie.

Zapraszamy do badmintona
Program Aktywności Lokalnej Nr 10 podsumował rok 2016
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w środę 7 grudnia 2016 roku w siedzibie PAL 10 w osiedlu Na Skarpie 35 odbyła się miła uroczystość,
w trakcie której podsumowano działalność tej placówki w roku 2016. Uroczystość, z udziałem osób, które aktywnie współuczestniczą w tym Programie, zarówno ze strony organizatorów, jak i mieszkańców miejscowej społeczności, połączona była z tradycyjnym wigilijnym opłatkiem i wigilijną wieczerzą.
W trakcie tego spotkania głos zabierały panie animatorki – każda w swoich zakresie działania i zaproszeni goście, wśród których były też pracownice współpracujących z sobą placówek PAL z terenu Nowej Huty.
Przypomnę tylko, PAL 10 jest jedną z placówek Programu Aktywności Lokalnej, działających w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
powołanych w celu aktywizacji społecznej i działań, zmierzających do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz poprawy współpracy lokalnych
władz samorządowych, w ramach projektu systemowego „Pora na aktywność”. Program ten realizowany jest przez animatorów lokalnych i skierowany jest do
osób z konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. W placówce PAL 10 animatorami tego programu są Panie: Aneta Badecka, Magdalena Bartusiewicz i Monika Stachańczyk, które w swej profesjonalnej działalności zdobyły sobie przychylność i zaufanie licznego grona mieszkańców tego rejonu Nowej
Huty. Za ich dotychczasową działalność należą się tym Paniom serdeczne słowa uznania i podziękowania, do których ja również się dołączam.
Wspomnę króciutko, że tutejsza działalność prowadzona jest w różnych, atrakcyjnych formach i kierunkach, począwszy od gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, skończywszy na imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym dla dorosłych, co cieszy się
powszechnym zainteresowaniem. Wspomnę też, że obecnie w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych PAL 10 udział bierze grupa seniorów – członków i sympatyków tenisa stołowego, w tym także członkowie hutniczego i Małopolskiego TKKF, korzystając z takiej możliwości. Wymienię kilku z nich: Kazimierz Szewczyk,
Zbigniew Pawłowski, Henryk Żak i wielu innych, do których, w miarę wolnego czasu, dołączam także ja.
W programie uroczystego, środowego spotkania, był również występ iluzjonisty, przyjęty gromkimi oklaskami zarówno przez dzieci i dorosłych. Na koniec
tego spotkania osoby, które aktywnie współuczestniczą, lub biorą udział w działalności na rzecz lokalnej społeczności, zostały uhonorowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą na os. Szkolnym w Nowej Hucie, pamiątkowymi dyplomami z podziękowaniem za aktywną działalność. To uroczyste
spotkanie zorganizowano w ramach środków Gminy Miejskiej Kraków. Serdecznie dziękujemy! (Władysław Łopatka).
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Kącik poezji i humoru
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne)
*

Jak Kuba poszedł do lasu po choinkę
- Opowieść wigilijna -

S

zanowni Czytelnicy! W ciągu kolejnych wieków tradycje narodowe ubogacały uroczystość Bożego Narodzenia w wiele wspaniałych obrzędów i zwyczajów. W istocie pozostały one jednak takimi, jak
inne uroczystości, stworzone przez starożytny Kościół, niosąc światu
przesłanie, że Bóg stał się człowiekiem (…).
Mieszkaniec i Stwórca niebios po to zamieszkał na Ziemi,
aby człowiek, mieszkaniec
Ziemi, mógł kiedyś przenieść
się do nieba”.
Trudno ustalić ten fakt, od
kiedy iglaste drzewko było
i jest symbolem życia, odradzania się i trwania. Czynione
są próby biblijnego uzasadnienia zwyczaju występowania
bożonarodzeniowego drzewka,
brak jednak jednoznacznych
źródeł pisanych na ten temat.
Na jednym z miedziorytów
Cranacha Starszego (XVI wiek),
w kontekście żłóbka rozpoznajemy drzewko jodłowe, ozdobione
gwiazdą i świeczkami. W następnych wiekach świadectwa historyczne
potwierdzają występowanie choinki nawet w mieszkaniach prywatnych, dekorowanej w dzień obchodów Adama i Ewy, czyli 24 grudnia,
który jest dniem wigilijnym.
Pierwsze zapiski o Świętach Bożego Narodzenia sięgają roku 354
n.e. W tym roku pierwszy zapis zamieszczono w rzymskim kalendarzu
chrześcijańskich świąt. Trochę później, w VI wieku, do liturgii bożonarodzeniowej wprowadzono wigilię (łac. vigilare), co oznacza czuwanie,
straż nocną, wartę. Jest to czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa.
Data Świąt Bożego Narodzenia w początkach chrześcijaństwa była
różna, a wynikało to ze sporów o dzień narodzin Jezusa. I tak kolejno
Boże Narodzenie obchodzono: 2 stycznia, 28 maja, 6 stycznia. Ostatecznie hierarchowie kościoła ustalili, że dniem narodzin Chrystusa
jest 25 grudnia, a dzień poprzedzający to święto, czyli 24 grudnia, to
wigilia. W dniu tym obowiązywał post i czas spędzano na wspólnej
modlitwie, oczekując na narodziny Jezusa.
W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku.
Kiedy zaświeciła pierwsza gwiazda wspólnie zasiadano przy stole
przykrytym białym obrusem, pod którym znajdowało się siano.
W czterech kątach izby znajdowały się snopy zboża. Gdy zaś na niebie
pojawiła się pierwsza gwiazdka, domownicy zasiadali do wigilijnej
kolacji. Tradycja każe, żeby w wigilijny wieczór na stole znalazło się
dwanaście postnych potraw. Zarówno mistrzyni jak i początkująca
gospodyni wie, że jest to nie lada wyzwanie. Dlatego coraz częściej
restauracje i sklepy kuszą nas, abyśmy także i w ten świąteczny dzień
skorzystali z ich oferty. Sięgnijmy jednak na dno wiekowej komody lub
starej szafy i odszukajmy przepisy na tradycyjne potrawy, zachęcając
wszystkich, aby znaleźli chwilkę na przygotowanie prawdziwej domowej wigilijnej uczty.
Od dawna ludzie wierzą, że w wigilijny dzień, zwykle koło północy,
zwierzęta mówią ludzkim głosem. Z tym wigilijnym wierzeniem związane są liczne bajki, legendy i opowieści, które przekazywane są przez
starsze pokolenia swoim potomkom, zachowując w ten sposób ich
historyczną bądź narodową ciągłość. Jedna z nich ma związek z narodzinami Chrystusa. Kiedy mały Jezus przyszedł na świat, to właśnie
nikt inny, jak właśnie zwierzęta przekazywały tę Dobrą Nowinę. Dlatego też, żeby uczcić tę zwierzęcą mądrość, po wigilijnej wieczerzy
ludzie zanosili do obory pokruszony opłatek i resztki ze świątecznego

stołu. Dzisiaj większość z nas podchodzi do tych historii z przymrużeniem oka, ale ... z nutką nadziei, że jednak o północy uda się usłyszeć
kilka słów od naszego pupila. A co takiego powiedziałyby nam zwierzaki, gdyby rzeczywiście potrafiły mówić ludzkim głosem?
zanowni Państwo! Za kilkanaście dni kończymy stary, poczciwy
rok 2016, rok znojnej, lecz także owocnej pracy, i powitamy rok
2017 – rok Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF – „Diamentowe
Gody” naszego Towarzystwa. W ten przedświąteczny czas warto jest
sięgnąć pamięcią do korzeni i lat dziecięcych. Z tamtych odległych dni
chciałbym przytoczyć pewne swoje wspomnienie.
Dokładnie 60 lat temu, w grudniu 1956 r., będąc uczniem II klasy
Szkoły Podstawowej w Złotej w Gminie Czchów, na polecenie mojej
Pani Leokadii Skalskiej miałem nauczyć się i opowiedzieć na szkolnym
przedstawieniu bajkę „Jak Kuba poszedł do lasu po choinkę”.
W dniu przedstawienia, z mamą za rękę i z duszą na ramieniu,
udałem się do szkoły, gdzie ku mojemu przerażeniu przed szkolną
sceną zebrała się prawie cała wieś. Zdrętwiały i prestraszony już
w pierwszej chwili popełniłem wielką gafę, nie pocałowawszy w rękę
księdza proboszcza Feliksa Cebulę, naszego dobrodzieja, który wraz
z gronem pedagogicznym przybył na przedstawienie. Kiedy już ochłonąłem, zacząłem swoją opowieść:
Dawno temu, kiedy na świecie nas jeszcze nie było, nikt nie zakazywał wycinać w lesie choinek, a sztucznych drzewek nie znano. Pewnego razu, w wigilię Bożego Narodzenia, wczesnym rankiem dziadek
Kuba poszedł do lasu po choinkę. Droga była daleka, śnieg i mróz
przeokropny, więc wszedłszy w zacisze lasu Kuba chciał chwilkę odpocząć. Nagle tuż przed nim stanął niedźwiedź - strażnik lasu, i ludzkim
głosem przemówił: Dziadku! Złamałeś prawo natury przychodząc tutaj
po choinkę – Jestem straszliwie głodny, więc muszę cię zjeść.
Nie zjadaj mnie misiu!, nie zjadaj!, jestem już stary, kościsty, nie
będę ci smakował! – błagał o litość Kuba. Dobrze – w odpowiedzi rzekł
niedźwiedź, jak zgadniesz ile mam lat dam ci najpiękniejsza choinkę
z mojego lasu i puszczę wolno do domu. Masz na to czas do południa,
a ja tymczasem idę na obchód lasu i wrócę przed obiadem. Pamiętaj,
tylko nie próbuj uciekać, bo wtedy cię dogonię i zjem.
Jak niedźwiedź znikł w zaroślach Kuba ze strachu wszedł na drzewo,
pomstując na swój los, a że był bardzo zmęczony i zziębnięty, więc
szybko zmorzył go sen. Śniło mu się, że idzie skrajem lasu, dokoła
mnóstwo zwierząt i ptaków, a gdzieś w pobliżu zakukała kukułka.
Gdy się obudził miał już genialny pomysł na swój ratunek: jak tylko
dostrzegł, że niedźwiedź już nadchodzi, złożył zziębnięte dłonie
w trąbką i zaczął kukać. Faktycznie niedźwiedź się zbliżał, a gdy usłyszał kukanie stanął na tylnych łapach i ludzkim głosem zawołał – jak
żyję 77 lat, to jeszcze nie słyszałem, by zimą w lesie zakukała kukułka.
Słysząc to Kuba szybko zszedł z drzewa i rzekł do zdziwionego misia
– już wiem, masz 77 lat, zgadłem, więc spełnij, co obiecałeś. Niedźwiedź dotrzymał słowa – darował Kubie życie i podarował najpiękniejszą choinkę, którą Kuba sam wybrał. Odprowadził rozradowanego
dziadka na skraj lasu, mrucząc przyjaźnie na pożegnanie.
Tak kończy się ta opowieść. Od niepamiętnych lat podkładając swe
jajka do cudzych gniazd kukułka jest symbolem podstępu a jej kukanie
wywołuje różne emocje i skojarzenia. Na wsiach jej głos przepowiada
małżeństwo, a ilość kukań miało oznaczać liczbę lat do ślubu, lub ilość
lat w małżeństwie, a nawet ilość lat życia.
Zaraz po szkolnym przedstawieniu, oprócz burzy oklasków, dostałem od pani Skalskiej karę za rozlany w klasie atrament, a za brak
szacunku dla proboszcza miałem przeczytać i opowiedzieć po feriach
świątecznych bajkę Marii Konopnickiej pt. „Na jagody”, co wykonałem
z nawiązką. Od tej pory mój kontakt z książką, no i z pisaniem, trwa po
dziś dzień. (Władysław Łopatka).
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Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego

Szczęśliwego Nowego Roku!

Narodzenia, wszystkim członkom, działaczom
i sympatykom Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, Władzom Wojewódzkim i Zarządowi
Głównemu TKKF, Władzom Samorządowym
Miast i Gmin, Władzom Województwa Małopolskiego i Władzom Miasta Krakowa - życzy Zarząd
Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Niech w wigilijny wieczór spełnią się wszystkie
Wasze najskrytsze myśli i marzenia.
*
Do życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny „Kuriera
Małopolskiego TKKF”.

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

„Echo Krakowa” - 3 stycznia 1962 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 ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych.

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810
NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka
- Redaktor naczelny, Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu.

