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zanowni Państwo! Jak nam wiadomo rok 2018 kończy czteroletnią, trudną kadencję 2014 - 2018 Małopolskiego TKKF. Czas więc
rozpocząć kampanię sprawozdawczo-wyborczą w strukturach naszego
Towarzystwa przed XVIII Walnym Zjazdem Delegatów Małopolskiego
TKKF, który odbędzie się jesienią. Nim to jednak nastąpi trwa statutowa działalność Małopolskiego TKKF, zgodnie z programem, przyjętym przez XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów w roku 2014 oraz planami
pracy na mijającą kadencję i rok 2018. W dniu 19 marca w siedzibie
Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF odbyło się kolejne
w roku 2018 posiedzenie Prezydium Małopolskiego TKKF, którego
planowany porządek obrad był następujący:

Zgodnie z punktem Nr 3 porządku obrad na posiedzeniu omówiono
i zaopiniowano materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, którego termin ostatecznie ustalono
na dzień 7 kwietnia br. (sobota).
Jak wynika ze sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego MTKKF za rok
2017, na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia
2017, w strukturze Małopolskiego TKKF działało 52 ogniska i kluby
TKKF, zrzeszające ogółem 3691 członków, w tym 980 kobiet i 835
młodzieży do lat 18. W roku 2017 w ogniskach i klubach TKKF działalność prowadziło 255 zespołów i sekcji, w których ćwiczyły 4922 osoby, w tym 1585 kobiet i 119 młodzieży do lat 18.
W roku 2017 ogniska i kluby TKKF łącznie zorganizowały 622 imprezy sportowo-rekreacyjne, z udziałem 32003 uczestników. W omawianym okresie działalność tę prowadziło 188 instruktorów ognisk
i klubów TKKF – w tym 145 społecznych.
Zgodnie ze sprawozdaniem w omawianym okresie Zarząd Wojewódzki MTKKF zorganizował 28 imprez z udziałem 124563 uczestników. Działalność tę prowadziło 31 zespołów i sekcji, w których ćwiczy-

Obraduje Prezydium ZW MTKKF. Od lewej: Prezes Leszek Tytko, Wiceprezes
Tadeusz Waśko, Członek Prezydium Andrzej Staszczyk.

Od lewej: Członek Prezydium Andrzej Staszczyk,
Sekretarz Dorota Radomska, Wiceprezes Janusz Borek.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego
posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 26.02.2018 oraz przyjęcie
protokołu – ref. Sekretarz Dorota Radomska.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów dokumentów i materiałów
na obrady Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF:
- Małopolskie TKKF w świetle sprawozdawczości GUS za rok 2017
wraz z oceną i wnioskami,
- wyniki działalności finansowej ZW MTKKF ( bilans) za rok 2017,
- sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego MTKKF za rok
2017,
- projekt budżetu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na
rok 2018 - ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
4. XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin – powołanie Wojewódzkiej
Komisji Turnieju - ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
5. Informacja z prac Zarządu Głównego TKKF - ref. Wiceprezes Karol
Oleksy.
6. Zatwierdzenie wydania nr 28 „Kuriera Małopolskiego TKKF” - ref.
redaktor Władysław Łopatka.
7. Plan i tematyka posiedzeń oraz zadań Zarządu, Prezydium i Biura
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na II kwartał 2018 r. ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków.

ło 361 osób. W ramach Zarządu Wojewódzkiego na pełnym etacie
zatrudnionych było trzech instruktorów, a na niepełnym etacie
dwóch. W roku 2017 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium, w trakcie
których podjęto 117 uchwał oraz 13 wniosków. Odbyto także 4 posiedzenia Zarządu, przyjmujac 47 uchwał i 4 wnioski.
W punkcie Nr 4 porządku obrad, dot. Sportowego Turnieju Miast
i Gmin, Wiceprezes Karol Oleksy zasugerował, aby Komisja Wojewódzka Turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym, składała się z członków Prezydium, poszerzona o przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz krakowskiej prasy. W składzie Komisji nie przewiduje się
przedstawicieli LZS i SZS.
Zgodnie punktem 6 porządku obrad Prezydium przyjęło informację
dot. „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 28, którego wydanie drogą
elektroniczną nastąpi do 15 kwietnia br.
Tematykę ujętą w punkcie Nr 7 porządku obrad, dot. planu i tematyki posiedzeń oraz zadań zarządu, Prezydium i Biura ZW MTKKF na II
kwartał 2018 roku, z przyczyn obiektywnych przeniesiono na następne posiedzenie Prezydium.
W trakcie posiedzenia Prezes Leszek Tytko przedstawił nową księgową Małopolskiego TKKF, a jest nią pani Lucyna Węgrzyn, która
z dniem 1 marca 2018 roku rozpoczęła pracę, zastępując odchodzącą
na emeryturę panią Elżbietę Chmiel.
Do omawianych w trakcie posiedzenia tematów przyjęto stosowne
uchwały i wnioski.

Zarządu Wojewódzkiego
Małopolskiego TKKF *

S
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* Twarze Małopolskiego TKKF *

K

ontynuując cykl opracowań biograficznych pod nazwą „Twarze Małopolskiego TKKF” dziś pragnę przedstawić dwóch kolejnych seniorów - weteranów sportu i rekreacji, którzy mimo ukończenia 80 lat życia wciąż uczestniczą w sportowej rywalizacji i osiągają znakomite wyniki.

Władysław Tomaszek – usportowiony krakowski senior, były
długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności
Nr 5 (PTSŁ-5), jedynego w jego życiu zakładu pracy, w którym do chwili przejścia na emeryturę przepracował 45 lat. Urodził się 30 maja 1935 roku w Borzę-

Władysław Tomaszek, jeden ze współorganizatorów w roku 2015 turnieju
szachowego w Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Prokocimiu Nowym.
cinie Dolnym, powiat Brzesko Okocim. Jego rodzice, Zygmunt Tomaszek
i Stefania Wolny, byli rolnikami.
Władysław miał siedmioro rodzeństwa. W czasie okupacji niemieckiej jeden
z Jego braci i siostra byli na przymusowych robotach w Niemczech, a najstarszy
brat Janek walczył na frontach II wojny światowej. Władysław ukończył Gimnazjum Administracyjno-handlowe w Szczurowej, a później Technikum Finansowe w Bielsku-Białej. W r. 1953 opuścił rodzinną wieś i podjął pracę w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności Nr 5 w Krakowie przy ul.
Cystersów 21, pracując prawie cały czas, jako dyspozytor kierowców. Dopóki
żyli Rodzice często jeździł do domu, pomagając im w pracy na roli. W roku
1959 zmarł Jego Tato, a w roku 1989 Mama. Mimo że opuścił rodzinne strony

III Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+. Zwycięzcy turnieju tenisa stołowego
w kat 80+. Władysław Tomaszek (I), Jan Sikora (II), Maciej Henke (III).
kilkadziesiąt lat temu, nadal kilka razy w roku z sentymentu zagląda do swej
rodzinnej wioski, z którą łączą Go dawne wspomnienia.
Przez cały czas swojej kariery zawodowej organizował i startował w tysiącach imprez sportowo-rekreacyjnych i spartakiad, organizowanych przez
Związki Zawodowe czy TKKF - najpierw przy Klubach Sportowych „Łączność”
i „Grzegórzecki”. Cały czas był prezesem Ogniska TKKF przy PTSŁ-5, będącego
w strukturze organizacyjnej Zarządu Dzielnicowego TKKF Śródmieście. Przez
jedną kadencję był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Krakowskiego TKKF.
Wielokrotnie zwyciężał w zawodach o tytuł „Najlepszego Sportowca PTSŁ-5”
oraz w Mistrzostwach Krakowa Pracowników Łączności. Zawody te odbywały
się m.in. w takich konkurencjach jak: piłka nożna, siatkówka mężczyzn i kobiet,
przeciąganie liny, strzelanie, tenis stołowy, szachy, podnoszenie ciężarka,
lekkoatletyka, rzutki do tarczy, ringo, kometka, brydż i kilka innych. W latach
80.XX wieku reprezentacja PTSŁ-5 (z jego udziałem), firmy liczącej wówczas
500-700 pracowników, zwyciężyła w Wojewódzkiej Spartakiadzie TKKF na
stadionie KS „Hutnik”, pokonując między innymi reprezentację Huty im. Lenina, liczącej wtedy ok. 33 tysiące pracowników. W wielu konkurencjach drużyna
PTSŁ-5 startowała całymi rodzinami. Poniżej kilka wypowiedzi Władysława:

Będąc prezesem Ogniska TKKF przy PTSŁ-5 współpracowałem z kolegą
Mieczysławem Wójcikiem ze Związków Zawodowych i Dyrektorem ds. Finansowych Firmy – byliśmy jedną drużyną, ale to dużo zdrowia mnie kosztowało.
Należałem też do „Solidarności” i moją powinnością było być z ludźmi, a gdy się
ich kocha i poświęca im serce i zdrowie, to wiele można osiągnąć.
W nagrodę, za działalność sportową w Przedsiębiorstwie, ze Związków
Zawodowych pojechaliśmy na Olimpiadę do Moskwy, zwiedziliśmy Kaukaz –
była to bardzo piękna wycieczka. Z zakładu pracy uczestniczyłem też w wielu
zagranicznych wycieczkach (Węgry, Watykan, Niemcy czy Ukraina), jeździliśmy

Fotografia archiwalna z lat.80.XX wieku. Adam Miś wręcza puchary w turnieju tenisa stołowego TKKF Kraków – Śródmieście. W środku Pani Anna Krawiec z ZD TKKF Śródmieście, a obok Władysław Tomaszek - zawodnik PTSŁ-5.
na grzyby, często chodziliśmy do kina i teatru. Teraz, gdy czasem spotykam się
z kolegami, to miło tamte zdarzenia wspominamy.
Obecnie nadal podtrzymuję tradycje – rodzinne i sportowe, mam trzech
zięciów i pięciu wnuków, z którymi od początku grywałem w piłkę siatkową,
tenisa stołowego, ringo, szachy, jeździłem na rowerze i grałem w piłkę nożną.
Mój najmłodszy wnuk (12 lat) trenuje piłkę nożną w krakowskiej „Wiśle” i jest
dobrze zapowiadającym się młodym piłkarzem.
Z dniem 31 grudnia 1997 roku przeszedłem na emeryturę. Kolejka z życzeniami i prezentami była długa, tyle uścisków i całusów nie miałem w życiu.
W PTSŁ-5 czułem się spełniony, przecież pracowałem tylko w tym jednym
zakładzie, a teraz nadszedł czas z tymi ludźmi się żegnać.
Dużo byłoby jeszcze do pisania i narzekania, ale tylko dopowiem, że w roku
2010 miałem operację. Bogu dzięki, że nowotwór nie był złośliwy, więc nadal
żyję i działam. Jak dotąd napisałem trzy tomy pamiętników.
I tom: W imię Boże – Dom Rodzinny i moje 20 lat (114 stron),
II tom: Moje dorosłe życie. Marzenia i rzeczywistość (122 strony),
III tom: Moje życie się wypełnia. Czekam na… (155 stron).
Przed III Mistrzostwami Krakowa Seniorów 60+ trenowałem w Krakowie
z moimi przyjaciółmi: Stanisławem Cichorzem i Stefanem Chmielowskim.
Ponadto 10 dni trenowałem w Rabce z panią Danutą w ringo. Myślę, że mój
rekord - 5 pucharów i 5 złotych medali będzie ciężki do pobicia, ja ten wynik
uzyskałem w roku jubileuszu 60.lecia TKKF. Uczestnicząc we wszystkich trzech
Mistrzostwach Krakowa Seniorów odnowiłem przyjacielskie kontakty z wieloma kolegami z lat mojej działalności w TKKF, także z Władysławem Łopatką,
redagującym pięknie czasopismo „Kurier Małopolskiego TKKF, opisując
w przystępny sposób wszelkie działania TKKF. W III Mistrzostwach Krakowa,
grając z nim w szachy, tym razem zwyciężył Władek - szczerze Mu gratuluję.
Za wieloletnią, nienaganną pracę, działalność związkową i sportową, byłem
wielokrotnie wyróżniany i odznaczany odznaczeniami państwowymi, sportowymi i resortowymi. Posiadam m.in.:
- Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla M. Krakowa”,
- Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”,
- Odznakę „Honoris Gratia”, przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa,
- Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi,
- oraz wiele odznak, medali i wyróżnień, z których dziś jestem bardzo dumny.
Jestem członkiem Akcji Katolickiej „Życie i różaniec” i uczestniczę w Kręgu
Biblijnym Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Prokocimiu Nowym. Przez
kilka lat na terenie tej parafii organizowałem turnieje szachowe dla członków
„Akcji Katolickiej” Archidiecezji Krakowskiej. W dniu 7 października br. uczestniczyłem w modlitwie różańcowej za Ojczyznę na południowej granicy Polski.
Nasi kochani Rodzice żyli w tak ciężkich czasach, a jednak nas wychowali na
dobrych, porządnych ludzi. My także się staramy, bo dzisiaj jest szalony postęp
techniczny, tylko serce jest oziębłe, a miłość to najpiękniejsza rzecz na świecie.
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Władysław KUĆMIERCZYK – krakowski senior – sportowiec
i artysta, urodził się 5.10.1938 roku w Zielonkach, gdzie mieszka do
dziś. Mimo swych osiemdziesięciu lat wciąż jest człowiekiem bardzo aktywnym, starając się zachęcić młodzież do uprawiania sportu. To były kolarz,
tenisista stołowy, narciarz i miłośnik tenisa ziemnego.
Pan Władek ma również inne talenty: śpiewał, tańczył i grywał na weselach.
Bez niego nie obędzie się
żadna impreza kulturalna. Wielu mieszkańców
Gminy Zielonki zna Go
też, jako kabareciarza.
Potrafił porwać nawet
publiczność warszawską.
Do dziś uczestniczy m.in.
w
Festiwalu
„Godki
krakowskiej”, a do swojego kabaretu układał
ballady i skecze o uprawach marchwi w regionie. Gdy je prezentował
na scenach, publiczność
wręcz pękała ze śmiechu.
Przedstawmy
bliżej
Władysława. W roku
1959 w Gdańsku – Oliwie
ukończył kolarską szkołę
trenerską. Przez 11 lat,
Rok 2017. Władysław Kućmierczyk - zwycięzca
Ogólnopolskiego Wieloboju Turnieju Mistrzów w latach 1955-66, ścigał
się wyczynowo na trasach
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
kolarskich. Był w kadrze
WLKS „Krakus” Swoszowice - macierzystego Klubu wspaniałego kolarza WLKS
„Krakus” - Rafała Majki. Klub ten został założony w roku 1952 przez Radę
Wojewódzką Zrzeszenia LZS.

Wrzesień 2017. Pierwszy od lewej Władysław Kućmierczyk
na podium III Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+.
Władysław Kućmierczyk był i wciąż jest wszechstronnie uzdolnionym sportowcem. Oprócz uprawiania kolarstwa w swojej karierze sportowej uprawiał
wiele innych dyscyplin sportowych. Startował m.in. w Mistrzostwach Polski
w biegach przełajowych, Mistrzostwach Zrzeszenia Ludowych Związków Sportowych, w różnych konkurencjach, odnosząc w nich spore sukcesy.

W roku 2016 Władysław wygrał Ogólnopolski Wielobój Turnieju Mistrzów
Ludowych Zespołów Sportowych o tytuł „Super Seniora Roku 2016”. Przez dwa
dni walczył w dziewięciu dyscyplinach sportowych z zawodnikami z całego
kraju. Mistrzostwa te były okazją do uczczenia 70.lecia działalności Ludowych
Zespołów Sportowych. Do finału weszło 8 zawodników, którzy mieli ukończone
60 lat, a najstarszym z nich był właśnie Władysław Kućmierczyk, liczący wówczas 79 lat, okazując się najlepszym
sportowcem-seniorem.
Niełatwo było zmierzyć się
z zawodnikami Małopolski, Podkarpacia czy Śląska – przyznaje pan
Władysław. Walczyliśmy systemem
„każdy z każdym” w takich konkurencjach, jak: tenis ziemny, tenis
stołowy, rzutki do tarczy, rzucanie
piłek tenisowych do kosza, kręgle,
bieg przełajowy na 300 m, strzelanie
z karabinka pneumatycznego oraz
jazda na rowerze. Do wygrania
całości należało wykazać się dobrym
wynikiem w każdej z tych konkurencji. Do punktacji generalnej dodawano także punkty za każdy rok życia
powyżej 60 lat.
W dniach 19-20 czerwca 2017 r.
w Krakowie odbył się finał II Ogólnopolskiego Wielobojowego Turnieju
Rok 2017. Władysław Kućmierczyk Mistrzów Towarzystwa Krzewienia
– zdobywca I miejsca w Ogólnopol- Kultury Fizycznej o tytuł „Super
skim Wieloboju Turnieju Mistrzów Seniora Roku 2017”. Rozgrywki były
LZS o tytuł „Super Seniora”.
okazją by uczcić Jubileusz 60.lecia
TKKF, a tytuł „po raz drugi zdobył Władysław Kućmierczyk. Miejsce II zajął
Maciej Aleksandrowicz, a trzecie ex aequo Jan Ziółko i Ignacy Tokarz.
Z początkiem roku 2018 w Szczecinie odbyły się Tenisowe Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Seniorów w kategorii 80+, a I miejsce również tym razem
zajął Władysław Kućmierczyk. W rozgrywkach udział wzięli najlepsi w kraju
zawodnicy po 80 roku życia. W wywiadzie dwukrotny Super Senior Roku
z satysfakcją oświadczył, że umiejętnie trenuje i wciąż jest aktywny, dlatego
odnosi sukcesy. Brawo Panie Władysławie!
W przeszłości Władysław bardzo aktywnie działał w TKKF. Był członkiem
znanego przed laty Ogniska TKKF „Artigraph”, funkcjonującego przy Zakładzie
Opakowań Blaszanych w Krakowie – ul. Lekarska 1. To były bardzo pamiętne
czasy, z których miłe wspomnienia pozostały do dziś.
W latach 2015 – 2017 Władysław brał udział we wszystkich trzech Mistrzostwach Krakowa Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta M. Krakowa, startując
w kilku konkurencjach, m.in. w tenisie stołowym, tenisie ziemnym, badmintonie i wieloboju sprawnościowym, zajmując w każdej z tych konkurencji jedno
z czołowych miejsc. Za przywiązanie do tradycji, działalno sportoworekreacyjną i kulturalną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Z ważniejszych odznaczeń posiada m.in. Odznaki Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej,
Zasłużony Działacz Kultury oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Zapewne w swej
działalności pan Władysław jeszcze nie wyrzekł ostatniego słowa. Niedawno
dzwoniąc do Niego w tegoroczny zimowy weekend odpowiedział mi z trasy
narciarskiej, gdzie czynnie spędzał czas. Również w tym roku odbędą się IV
Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+ i będzie dobra okazja dla seniora Władysława do kolejnych sukcesów, medali i pucharów.

* Jubileusz 60. lecia działalności TKKF w Nowym Sączu*

S

zanowni Czytelnicy! Miniony rok 2017 był rokiem Jubileuszu

Okolicznościowe przemówienie wygłasza
Prezes Ogniska TKKF „Halny” – Tadeusz Waśko.

60.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jubileusz ten był
wspaniałą okazją do wspólnego świętowania wszystkich tych, którzy
kochają, popularyzują i wspierają rozwój sportu i rekreacji także na
Sądecczyźnie. Z tej okazji w sobotę 20 stycznia 2018 roku,
w osiedlowym klubie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”
w Nowym Sączu, odbyło się jubileuszowe spotkanie nowosądeckich
działaczy TKKF z okazji Diamentowych Godów Towarzystwa, zorganizowane przez Ognisko TKKF „Halny”, jako gospodarza Jubileuszu.
Godnie podsumowano 60 lat działalności na Ziemi Sądeckiej, której
efektem były tysiące zawodów sportowych, rekreacyjno kulturalnych,
organizowanych i prowadzonych przez Sądeckie TKKF. Jubileusz odbył
się pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka, a honory Gospodarza Jubileuszu czynił Prezes Ogniska TKKF „Halny” Tadeusz Waśko - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF i Członek Zarządu Głównego TKKF.
Sala klubowa gościła byłych i obecnych działaczy Ogniska TKKF
„Halny” i wiele wybitnych postaci, które przybyły do gościnnego
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Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, Przewodniczący Rady
Miasta Janusz Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz
Ciastoń, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta
Kazimierz Sas, Przewodniczący Komisji Sportu Mieczysław Gwiżdż,
Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu, Komunikacji Społecznej
i Promocji Józef Kantor.
Swą obecnością jubileuszową uroczystość zaszczycili również
przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, na
czele z Honorową Prezes Panią Zofią Czupryną, Prezesem Leszkiem
Tytko, Wiceprezesami: Junuszem Borkiem, Kazimierzem Bagnickim

Przemawia Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko. Obok członkowie Prezydium
Małopolskiego TKKF: Janusz Borek, Zofia Czupryna, Kazimierz Bagnicki,
Andrzej Staszczyk oraz działacze Ogniska „Halny” – Teresa i Tadeusz Waśko.

oraz Członkiem Prezydium Andrzejem Staszczykiem.
W imprezie uczestniczyli także: Dyrektor MOSiR w Nowym Sączu
Paweł Badura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej GSM Ludomir
Hanzel oraz przedstawiciele sponsorów, którzy wspierają działalność
Ogniska TKKF „Halny”. MPEC Nowy Sącz reprezentował Prezes Piotr
Polek, Sądeckie Wodociągi Pełnomocnik Zarządu Spółki Aleksander

Honorowa Prezes MTKKF Zofia Czupryna oraz członkowie Prezydium ZW
MTKKF odbierają pamiątkowe medale z okazji 60.lecia TKKF w Nowym Sączu.

Bembenik, Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową Przewodniczący Rady
Nadzorczej Andrzej Rajca. Ponadto Ognisko TKKF „Dąbrówka” reprezentował Wiesław Kądziołka – Prezes Ogniska, a Zarząd Osiedla Westerplatte Pani Jadwiga Badura – Członek Zarządu.
Okolicznościowym przemówieniem uroczystość rozpoczął Prezes
Ogniska „Halny” Tadeusz Waśko – Członek Zarządu Głównego i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Ten zasłużony
działacz przedstawił zgromadzonym rys historyczny TKKF na Sądecczyźnie, prezentując sylwetki działaczy, którzy byli i nadal są solą tej
Ziemi, a swoje wystąpienie rozpoczął słowami motta: Nie dlatego coś
jest piękne, że my to kochamy, lecz dlatego kochamy, że coś jest pięk-

ne i dobre. Sens tej filozoficznej prawdy z pewnością można też odnieść do działań Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Przypomnijmy jak to się wszystko zaczęło. Idea, jaka przyświecała
twórcom Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, było powołanie
do życia nowoczesnej organizacji masowych form wychowania i rekreacji, częściowo nawiązującej do tradycji przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo stworzyło nowoczesny
program działania, oparty o zdobycze nauki i nowe formy organizacyjne, odpowiadające obecnym wymogom życia społeczeństwa. Od
zarania swego istnienia TKKF prowadzi wielokierunkową działalność
sportowo-rekreacyjną, promując w każdym wieku zdrowy, nowocze-

Uczestnicy Jubileuszowej Gali z okazji 60.Lecia TKKF w Nowym Sączu.

sny, aktywny ruchowo styl życia. Istnienie i rozwój TKKF jest zasługą
szerokiej rzeszy zaangażowanych działaczy i animatorów kultury
fizycznej, fachowców z dużym doświadczeniem.
Historia nowosądeckiego Ogniska TKKF „Halny” także jest bardzo
bogata. Szczegóły można znaleźć w monografii krakowskiego działacza TKKF Władysława Łopatki (rodem z Gminy Zakliczyn nad Dunajcem), zatytułowanej „W jaskini Wawelskiego Smoka”. Według materiałów źródłowych pierwsze ognisko na Sądecczyźnie powstało już 18
lutego 1958 r. w Nowym Sączu, było nim zakładowe TKKF „Łączność”
przy RUT - obecnie Ognisko TKKF „Zryw” – opowiadał Tadeusz Waśko.
Później zaczęły powstawać koła w Starym Sączu czy Muszynie.
W latach 1968/69, w celu lepszej koordynacji pracy ogniw TKKF, Zarząd Wojewódzki TKKF w Krakowie powołał szereg zarządów powiatowych. Tak 11 grudnia 1969 roku doszło do powstania Zarządu Powiatowego TKKF w Nowym Sączu, a funkcję jego pierwszego prezesa
objął Stanisław Leśnik. Dwa lata później było już 6 ognisk statutowych
i 31 zakładowych. Lata 1976-1979 należały do szczególnie korzystnych
w działalności TKKF na Sądecczyźnie, na co wskazują liczby – 84 ogniska TKKF, w tym 27 statutowe, zrzeszające 9325 członków. Kolejno
powstały ogniska: TKKF „Jagiellonka”, „Rogacz”, „Beskid”, „Stadion”,
„Karate”, „Junak”. W tym czasie zorganizowano 1755 imprez sportowo-rekreacyjnych. Tak można wymieniać jeszcze długo, dlatego warto
poczytać krakowskich opracowań.
Każda historia ma swój początek, ale nikt nie zna jej końca. Historia
Sądeckiego TKKF toczy się dalej, a jej bohaterami są trenerzy, instruktorzy sportu i rekreacji, nauczyciele WF, wolontariusze i sympatycy
TKKF, którzy nie szczędząc swojego czasu, sił i własnych środków,
mimo wielu sprzeczności losu byli i są kreatorami rekreacyjnych form
sportu w formie zorganizowanej oraz zdrowego stylu życia na Sądecczyźnie przez ponad pół wieku, za co serdecznie Im dziękujemy.
Znaczącą rolę w tym wielkim przedsięwzięciu odgrywało Ognisko
TKKF „Halny”. Powstało 27 maja 1981 roku – jego historię tworzyli lub
tworzą nadal: Jan Wdowiak, Zdzisław Struziak, Kazimierz Fyda, Władysław Nowak, Adam Wilk, Kazimierz Raniewski, Józef Chudy, Grzegorz
Michalski, Aleksander Bembenik, Jolanta Florek, Andrzej Gołębiewski,
Maria Wilk – Korczyńska, Romuald Górski, Kazimierz Borkowski, Lidia
Solarz, Zofia Tabaszewska, Jan Pancerz, Grzegorz Nowak, Iwona Mrozowska, Daniel Barucha, Piotr Piętek, Marek Michalik, Andrzej Ignaczak, Ewa Kroczek, Danuta Kulig, Maria Ptaszkowska, Paweł Badura,
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Fryczewska, Bożena Kiemystowicz, Jolanta Matras, Teresa i Tadeusz
Waśko i wielu innych, lecz wszystkich nie sposób dziś wymienić.
Pierwszym prezesem Ogniska TKKF „Halny” został Jan Wdowiak,
kolejnymi: Jolanta Florek, Jan Pancerz, Zofia Tabaszewska, a od roku
2002 nieprzerwalnie funkcję tę pełni Tadeusz Waśko. Do sztandarowych zadań Ogniska, zakończonych sukcesem trzeba zaliczyć:

znacznie więcej. Działalność tego zasłużonego, prężnie działającego
Ogniska, wspierają: Urząd Miasta Wydział Kultury Fizycznej i Sportu,
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZAB Nr 3 - jego Rada Członkowska i Komisja Społeczno-Wychowawcza, oraz Kluby Osiedlowe „Alf”
i „Bajka”, Zarząd Osiedla Westerplatte, MOSiR, OZPS, ZPOW, Kwiaciarnia „Frezja”, MPEC, Piekarnia „Harnaś”, osiedlowe placówki
oświatowo-wychowawcze, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zarząd

Grupa wyróżnionych działaczy TKKF z Nowego Sącza.

Kolejna grupa wyróżnionych działaczy TKKF z Nowego Sącza.

- budowę w czynie społecznym dwóch boisk do siatkówki plażowej
nad Łubinką oraz uruchomienie osiedlowego lodowiska na Akcję
„Zima z TKKF” w roku 2003,
- organizację XV kolejnych, począwszy od roku 2003, edycji Otwartych
Mistrzostw Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej i Eliminacji do Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tej dyscyplinie,
- uruchomienie w roku 2006 Ośrodka Terapii Ruchowej III Wieku,
w którym do dzisiaj realizowane są, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Głównego TKKF oraz Zarządu
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 3 programy zdrowotne,
- II Zlot Ognisk TKKF, zorganizowany wspólnie z Zarządem Powiatowym Sądeckiego TKKF w Myślcu nad Popradem, gdzie Ognisko TKKF
„Halny” w łącznej klasyfikacji zajęło I miejsce,
- Międzynarodowy Turniej Działkowców w tenisie stołowym, organizowany corocznie wraz z bratnim miastem Preszowem na Słowacji.
- akcja prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia z TKKF”,
- turnieje tenisa stołowego, ziemnego, strzelectwa sportowego, warcabów plenerowych, piłki nożnej, uni-hokeja, w ramach kolejnych
edycji STMiG oraz Europejskiego Tygodnia Sportu, Mistrzostwa Małopolski w pływaniu,
- „Sądeczan Bieg po Zdrowie”,
- Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza w pływaniu,
- „Festiwale gier i zabaw” ruchowych z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka i „Dnia Działkowca,
- festyny sportowo-rekreacyjne „Pożegnanie Lata”,
- uczestnictwo w corocznym Światowym Dniu Marszu Tafisa,
- zimowe spartakiady na śniegu i lodzie w ramach „Akcji Zima”.
To tylko niektóre zadania, realizowane przez Ognisko TKKF „Halny”
w swej statutowej działalności, a w trakcie minionych lat było ich

Główny TKKF i Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie.
Spotkanie pokoleń zakończyło wręczenie odznaczeń państwowych,
resortowych i regionalnych oraz okolicznościowych upominków.
Za wspaniałą działalność Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został
były prezes – obecnie wiceprezes Ogniska „Halny” Jan Pancerz.
Odznakami „Za Zasługi dla Sportu” uhonorowano: złotą Odznaką
Teresę Waśko, brązowymi Zofię Tabaszewską i Urszulę Zborowską.
Srebrny Krzyż Małopolski otrzymał Prezes Ogniska TKKF „Halny”
Tadeusz Waśko.
Ponadto przyznano medale „Za Zasługi dla Małopolskiego TKKF”.
Otrzymali je: Józef Chudy – były Prezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF
w Nowym Sączu, Prezes Ogniska „Halny” Tadeusz Waśko i Maciej
Zaręba. Szereg działaczy uhonorowano listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Małopolskiego, TKKF, oraz Prezydenta Nowego
Sącza. Wszyscy uczestnicy uroczystej gali otrzymali pamiątkowe medale z okazji Jubileuszu.
Jubileuszową uroczystość swoimi występami uświetnili młodzi
artyści z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, a dla wszystkich zebranych zaśpiewały solistki Studia Piosenki, prowadzonego przez Dorotę
Szymbarę i Leszka Zygmunta – Wioletta Smajdor i Edyta Dobroszek,
oraz zatańczyli tancerze z grupy „breakdance” pod kierunkiem Sławomira Dobosza.
Jubileusz 60. lecia TKKF był dobrą okazją do spotkań w gronie
kolegów i przyjaciół i wielu wspomnień sprzed lat. Prócz nutki żalu, że
tamte lata, gdy sport i rekreacja w dorzeczu Dunajca i Popradu miały
swe wzniosłe chwile już bezpowrotnie minęły, zapewne były też milsze wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci uczestników
Jubileuszu, a może nawet na zawsze.

* DRUGIE MIEJSCE PIŁKARZY
ARCELORMITTAL POLAND W BOCHNI *

W

dniu 20.01.2018r. w Hali Sportowej MOSIR w Bochni rozegrany
został II Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Antoniego Noszkowskiego. Turniej Jego imienia jest najlepszym hołdem
dla tego niezwykłego człowieka, byłego opiekuna, trenera i zapalonego działacza sportowego, związanego przez wiele lat ze społecznością
bocheńską. Antoni dał się też poznać, jako wielki przyjaciel hutniczego

TKKF. Łączyły Go szczere więzi przyjaźni i owocne lata współpracy. Był
też szanowanym wieloletnim pracownikiem STALPRODUKTU S.A.,
pnąc się przez lata po szczeblach kariery zawodowej, aż do dyrektora
finansowego i członka Zarządu Firmy. Niezależnie jednak od Jego
wybitnych osiągnięć zawodowych i wielkiej pasji sportowej, będziemy
Go zawsze pamiętać, jako dobrego i życzliwego człowieka. Dlatego
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imienia, z udziałem ośmiu zespołów, podzielonych na dwie grupy.

Drużyna ArcelorMittal Poland w towarzystwie
prezesa Hutniczego TKKF - Kazimierza Pyża.

W grupie „OPEN” uczestniczyły drużyny: BKS BOCHNIA, MFK KEŻMAROK, ZGH „BOLESŁAW” BUKOWNO i „STALPRODUKT” S.A.
W grupie drugiej grały drużyny „OLDBOYS”: TKKF ARCELORMITTAL,
„OLBOYS” TRZCIANA, „OLDBOYS” LISIA GÓRA oraz OLDBOYS „STALPRODUKT” S.A. Bochnia.
Reprezentacja Hutniczego TKKF po zaciętej walce pokonała
w pierwszym meczu zespół Lisiej Góry 3:2, by w kolejnym spotkaniu
zremisować 1:1 z gospodarzami – „STALPRODUKTEM” S.A., a ponieważ Ci wygrali wcześniej dwa mecze - z TRZCIANĄ 1:0 i LISIĄ GÓRĄ
4:2, o pierwszym miejscu w grupie miało zadecydować ostatnie spo-

Prezes Kazimierz Pyż z pucharem za II miejsce w Turnieju.

tkanie ArcelorMittal z Trzcianą. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 2:2 i hutnicy musieli się zadowolić drugą lokatą, a zwycięzcą tej

Prezes Kazimierz Pyż w rozmowie
ze starszymi zawodnikami „Stalproduktu”.

grupy została reprezentacja „STALPRODUKT” S.A.
Królem strzelców tej grupy został zawodnik hutniczego zespołu
Damian KORFEL - zdobywca czterech bramek. Zespół TKKF ArcelorMittal Poland grał w składzie: Bogdan SZEWCZYK, Mariusz KORDYLEWSKI, Grzegorz NAPORA, Mariusz STANULA, Damian KORFEL, Grzegorz KRZYŻANOWSKI, Paweł KULPIŃSKI. W rezultacie grupę „OPEN”
wygrał zespół „STALPRODUKTU” S.A., przed BKS BOCHNIA, MF KEŻMAROK, ZGH „BOLESŁAW” BUKOWNO.
Z Turnieju drużyna TKKF ArcelorMittal przywiozła okazały puchar.

Z pucharem Damian Korfel - Król Strzelców Turnieju.

35. Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej w Zawierciu
Tym razem tylko ćwierćfinał piłkarzy ArcelorMittal Poland

W

dniu 27.01.2018r. w Zawierciu rozegrane zostały 35. Jubileuszowe Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników
w Piłce Nożnej. Do Turnieju zgłosiło się dwanaście zespołów, reprezentujących zakłady branży metalowej. Drużyny podzielone zostały
w wyniku losowania na trzy grupy eliminacyjne. Reprezentacja TKKF
ArcelorMittal Poland zagrała w grupie pierwszej, mając za przeciwników „TEKSID IRON” SKOCZÓW, „ALUMETAL” KĘTY, CMC POLAND
ZAWIERCIE. Pierwszy swój mecz drużyna krakowskich hutników
rozegrała z gospodarzami Mistrzostw CMC Zawiercie. Spotkanie stało
na wysokim poziomie sportowym i było bardzo zacięte, przy stałej
przewadze krakowian, którzy stracili bramkę na 30 sekund przed
zakończeniem meczu; po czwartym problematycznym faulu był
przedłużony karny, który obronił bramkarz hutników, ale przy dobitce był już bezradny i mecz zakończył się wynikiem remisowym 1:1.
Ponieważ według regulaminu mecz musiał wyłonić zwycięzcę, wykonywane były po trzy rzuty karne, a te lepiej wykonywali zawodnicy

Reprezentacja ArcelorMittal Poland, w towarzystwie Prezesa Hutniczego
TKKF Kazimierza Pyża – opiekuna ekipy, Łucji Kumpickiej – kierownika drużyny oraz Krzysztofa Zięby - trenera reprezentacji piłkarskiej.
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1 pkt. W kolejnych spotkaniach piłkarze TKKF ArcelorMittal pokonali
„TEKSID” SKOCZÓW 3:0, by w kolejnym spotkaniu rozgromić „ALUMETAL” KĘTY aż 9:0. Ponieważ CMC Zawiercie również wygrało
z tymi drużynami, to oni zajęli pierwsze miejsce w grupie, a hutnicy
z Krakowa zajęli drugą pozycję. W ćwierćfinale reprezentacja TKKF

Od prawej: Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Zawiercia Pana Ryszarda
Macha - Kazimierz Pyż (ArcelorMittal) Jerzy Wojewódzki (Huta 1 Maja
w Gliwicach) i Łucja Kumpicka (ArcelorMittal).

ArcelorMittal trafiła na zwycięzcę grupy trzeciej „CZARMET” TARNÓW - były to derby Małopolski. Po zaciętym, wyrównanym spotkaniu, 4:3 zwyciężył zespół z Tarnowa, awansując do półfinałów.
Zwycięzcą 35. Mistrzostw Polski Hutników została niespodziewanie reprezentacja HUTY TRZYNIEC z Czech, która w finale pokonała
„STALPRODUKT” Bochnia 2:0, a w meczu o trzecie miejsce „CZARMET” TARNÓW rozgromił CMC Zawiercie 5:1. Reprezentacja TKKF
ARCELOR MITTAL grała w składzie: KOZUB Michał, SZEWCZYK Dariusz, FILIPCZAK Krzysztof, SŁONINA Paweł, WITKO Dawid, SPASIUK

Trener hutniczej drużyny Krzysztof Zięba prezentuje zdobyty puchar.

Michał, KLIM Daniel, NAPORA Grzegorz, SIERAKOWSKI Mariusz,
GRZESIAK Tomasz. Trenerem drużyny był Krzysztof Zięba, kierownikiem drużyny Łucja Kumpicka, a koordynatorem wyjazdu oraz opiekunem hutniczej ekipy Prezes Hutniczego TKKF Kazimierz Pyż.
35. Jubileuszowe Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski
Hutników przeszły już do historii. Zakończenie tegorocznej edycji

Wręczenie okolicznościowej statuetki od TKKF ArcelorMittal Poland
Panu Bogusławowi Pniakowi - twórcy Halowych Mistrzostw Polski.

było nieco inne niż wszystkie poprzednie. Było pożegnaniem Bogusława Pniaka, twórcy imprezy Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej.
W czasie uroczystej Gali wyróżnionym działaczom wręczono pamiątkowy okolicznościowy medal, w dowód podziękowania za pomoc w organizacji Mistrzostw, za wspaniały klimat i atmosferę zawodów. Wśród wyróżnionych nagrodzeni zostali Łucja Kumpicka i Kazimierz Pyż. Na zakończenie uroczystości Przedstawiciele Hutniczego
TKKF przy ArcelorMittal Poland wręczyli Bogusławowi Pniakowi
okolicznościową statuetkę z adresem „Za zasługi w działalności sportowo-rekreacyjnej i upowszechnieniu halowej piłki nożnej”.

Mecz reprezentacji ArcelorMittal Poland z CMC Zawiercie.

Feryjne turnieje szachowe
o „Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie”

W

dniach 20 i 22 lutego 2018 roku, w okresie ferii zimowych,
w Szkole Podstawowej Nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie –
(Ruczaj Zaborze), odbyły się dwa turnieje szachowe, zorganizowane
przez Uczniowski Klub Sportowy tej Szkoły o „Puchar Dyrektora Szkoły”. Pierwszy turniej rozegrany był systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempem gry 15. min. dla każdego zawodnika. Turniej przeznaczony był dla dzieci (i ewentualnie
rodziców) do II kategorii włącznie (dziewczęta do I kategorii). Prowadzącym i sędziującym zawody był Pan Mariusz Stanaszek – Prezes
Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec” – Sędzia FIDE.
Kolejny turniej, przeprowadzony w dniu 22 lutego, rozgrywany był
na dystansie 5 rund z kojarzeniem komputerowym i tempem gry 30
min. dla każdego zawodnika. Również ten turniej sędziował Sędzia
FIDE Pan Mariusz Stanaszek. Zwycięzcy każdego z turniejów otrzymali

Sędzia FIDE
Pan Mariusz Stanaszek.

„Puchar Dyrektora Szkoły”, a pozostali
najlepsi zawodnicy nagrody rzeczowe
i upominki. Ponadto wszyscy uczestnicy
obu turniejów otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Turniej rozegrany w dniu 22 lutego był
turniejem klasyfikacyjnym, w którym
kilku najlepszych zawodników miało
możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej. Zawody odbyły się w miłej koleżeńskiej atmosferze, przy aromatycznej
kawie, herbacie i ciastkach. Poniżej wyniki turnieju klasyfikacyjnego z 22 lutego
2018 roku.
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* „WIOSNA 2018” w tenisie stołowym *

W

dniu 10 marca 2018 roku w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie rozegrano pierwszy
w tym roku otwarty turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF
w tenisie stołowym – WIOSNA 2018. W zawodach, w grach pojedynczych i deblu, udział wzięło 107 uczestników, w tym 24 dziewczęta
i kobiety, z następujących klubów sportowych, ognisk TKKF, szkół

Turniej otwiera Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.

Z pingpongową piłeczką najlepiej zapoznawać się już od najmłodszych lat.

i miejscowości: TKKF „Delfin” Kraków, MKS KSOS, SP w Szczucinie,
Żabno, Wilków, Spytkowice, Michałowice, Więcławice, Dobczyce,
Biecz, Stowarzyszenie „Siemacha”, KS „Bronowianka”, ULKTS „Jaroszowiec”, Rzezawa, Brzesko, TKKF „Apollo”, UKS „Victoria” Tokarnia,
PKS „Porta”, GOK Charsznica - LO Miechów, Rząska, Kraków i okolice.

I. Zawody w grach pojedynczych i deblu rozegrano systemem do
dwóch przegranych oraz systemem grupowym „każdy z każdym”,
w zależności od ilości zawodników w danej grupie wiekowej kobiet
i mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych:
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16 – 60 lat, 60+.
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+.

Prezes MTKKF Leszek Tytko w towarzystwie najlepszych zawodniczek:
Joanny Piątek (kat.16-60 lat), Magdy Łapińskiej i Małgorzaty Szegiera
(kat.60+).
II. W poszczególnych kategoriach
i grupach wiekowych uzyskano

następujące wyniki:
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Kaja Konstantyn (KSOS),
a miejsce II zajęła Karolina Utylska (KSOS).
2. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś (ULKTS
Jaroszowiec), miejsce II zajęła Emilia Borowiecka (ULKTS Jaroszowiec),
miejsce III Julia Hanusiak UKS „Victoria” Tokarnia), miejsce IV Wiktoria
Zielińska (PKS „Porta”).
3. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Piątek (LO Miechów).
4. W kategorii kobiet 60+ wygrała Magdalena Łapińska, przed Małgorzatą Szegiera (obie Kraków).
5. Wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Adrian Niewiara (ULKTS Jaroszowiec), miejsce II zajął Jakub Kowalski (Kraków), miejsce III Michał
Markiewicz (Siemacha), a IV Michał Skawiński (PKS Porta).
6. Wśród chłopców 11-15 lat zwyciężył Grzegorz Kuć (Siemacha),
miejsce II zajął Dawid Gala (Siemacha), miejsce III Kacper Andrzejak
(KS „Bronowianka”, a IV Wiktor Chrost (ULKTS Jaroszowiec).
7. Kategorię mężczyzn 16-45 lat wygrał Damian Głąb (Kraków), miejsce II zajął Dawid Chojna (Spytkowice), III Rafał Bruzda (UKS „Magnum” Koźmice Wielkie), a IV Andrzej Szczepański (Szczucin).

-98. Wśród mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Jacek Gratkowski (Kraków),
a miejsce II zajął Jan Pasieczny (MKS KSOS Kraków).
9. W najstarszej kategorii wiekowej mężczyzn 60+ zwyciężył Jerzy
Kaźmierczak (Kraków), miejsce II zajął Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”),
miejsce III Aarne Puu (Kraków), a IV Henryk Mryc (Rząska).
10. W deblu zwyciężyła para: Damian Głąb – Jacek Gratkowski, miejsce II zajęła para: Rafał Bruzda - Jan Pasieczny, miejsce III para: Kamil

Najlepsi zawodnicy w kat.16-45 lat.

Warmuz – Dawid Chojna, a IV para: Aarne Puu – Damian Jedynak.
III. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych, w grach pojedynczych i deblu, otrzymali nagrody rzeczowe,
okolicznościowe medale, dyplomy i słodycze. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali napoje tonizujące, ufundowane przez sponsora.
IV. Imprezę przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

V. Otwarcia turnieju oraz wręczenia nagród najlepszym zawodnikom
w turnieju dokonał Prezes Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, który
osobiście czuwał na sprawnym przebiegiem turnieju.
VI. Sędzią głównym zawodów z ramienia Małopolskiego TKKF był
Władysław Łopatka, a obsługę i prowadzenie imprezy zabezpieczał
Józef Mierzwa z Krakowskiego OZTS.
VII. Zawody przeprowadzono na 11 stołach pingpongowych, na któ-

Najlepsze pary deblowe w Turnieju.

rych rozegrano 172 gry, w obecności ponad 50. osobowej widowni.
Uwaga! Kolejne zawody – XXVI Mistrzostwa Małopolskiego TKKF
w tenisie stołowym odbędą się w dniu 8 kwietnia 2018 roku (niedziela) w dużej hali KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie.

Akcja „Zima 2018 z Małopolskim TKKF”

W

tym roku ferie zimowe w województwie małopolskim trwały od
12 do 23 lutego. Okres ten był właściwym momentem na zabezpieczenie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym – zwłaszcza tym, którzy z takich czy innych względów zostali w mieście. Był to
najlepszy moment na sprawdzenie mobilności służb i instytucji, oraz
realizację ich programów.
Tegoroczna zima niezbyt sypnęła śniegiem, dlatego odwołano kilka
zaplanowanych imprez na śniegu. W zamian starano się wprowadzić
inne formy zagospodarowania wolnego czasu: zawody i turnieje
w różnych konkurencjach, gry i zabawy w najszerszych kręgach dzieci
i młodzieży - i wśród Seniorów. Znaczący udział w powyższych przedsięwzięciach miało także Małopolskie TKKF.

12.02.2018 r. Ogłaszanie wyników w wieloboju sprawnościowym
w Szkole Podstawowej Nr 85.

W kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych na okres ferii zimowych „Zima z TKKF” znalazły się również imprezy sportoworekreacyjne, organizowane przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego
TKKF i jego niższe struktury.
ednym z Ognisk, które wniosło szczególny wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym z osiedli
spółdzielczych, było Ognisko TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ” w Nowej Hucie.

J

Zajęcia programowe prowadzone były na terenie Szkół Podstawowych Nr 85, 89 i 144. W części sportowo-rekreacyjnej zajęcia te
wspierane były przez społecznych instruktorów Ogniska TKKF „Apollo”, a do najciekawszych form tej działalności zaliczyć należy:
* gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I – IV w SP 89 i 144,
* zajęcia w halowej piłce nożnej w dwóch kategoriach wiekowych:
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjach w SP 89,
* zajęcia mini siatkówki i mini piłki ręcznej w SP 89,
* wielobój sprawnościowy – SP 86, 89, 144,
a także inne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci, których
bezpośrednim organizatorem były wymienione powyżej szkoły.
W czasie tegorocznych ferii zimowych w zajęciach, organizowa-

Zwycięzcy konkurencji sprawnościowych
w Szkole Podstawowej Nr 85 prezentują trofea.

nych przez Ognisko TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice - Północ”
w dniu 12.02.2018 roku na terenie Szkół Podstawowych nr 85 i 89,
odbyły się zawody sportowe dla dzieci z klas I-III.
Pierwsza z imprez odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 89. Jej
uczestnicy rywalizowali w dziesięciu dyscyplinach sprawnościowych,
a zwycięzców wyłaniano wśród dziewczyn i chłopców. Poniżej wykaz
konkurencji sprawnościowych i ich zwycięzców:
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- SKOKI NA PIŁCE
- HULA-HOP
- TUNEL

- Ola Konopka, Bartosz Konopka
- Oliwia Kalisz, Bartosz Konopka
- Emilia Fila, Łukasz Herjan
- Oliwia Kozek, Michał Piwowarczyk

Wielobój sprawnościowy w Szkole Podstawowej Nr 89
- konkurencja o nazwie „tunel”.

- RZUT PIŁECZKĄ DO CELU
- Natalia Gajdosz, Olaf Biedroń
- RZUT KOŚĆMI
- Małgosia Biedroń, Jakub Wojtowicz
- RZUT DO KOSZA
- Oliwia Kalisz, Bartosz Konopka
- CHÓD NA SZCZUDŁACH
- Magda Walczak, Bartek Szukiel
- ZBIERANIE PIŁECZEK
- Magda Walczak, Olaf Biedroń
- RINGO
- Magda Walczak, Wiktoria Gołąb.
Druga z imprez odbyła się w Szkole Podstawowej nr 85. Jej uczestnicy rywalizowali w ośmiu konkurencjach. Zwycięzców też wyłaniano
wśród dziewczyn i chłopców. Poniżej wykaz dyscyplin i zwycięzców:
- SERSO
- Róża Zegan, Maxym Faber
- TUNEL
- Judyta Połomska, Maxym Faber,
- RZUT PIŁECZKĄ DO CELU
- Judyta Połomska, Witold Janusz
- RZUT KOŚĆMI
- Oliwia Zelmanowska, Jan Kowalczyk
- RZUT DO KOSZA
- Judyta Połomska, Maxym Faber
- ZBIERANIE PIŁECZEK
- Róża Zegan, Stanisław Kowalczyk
- RINGO
- Zuza Bisok, Michał Szczepan
- TOCZENIE PIŁKI- Róża Zegan
- SLALOM
- Witold Janusz.
Po zakończeniu każdej z imprez zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a wszyscy uczestnicy
sportowej zabawy dostali soczki, pierniki, batony i inne słodycze.

C

Ponadto w dniu 03.02.2018 po raz kolejny młodzieżowa drużyna
piłkarska Ogniska TKKF „Apollo” uczestniczyła w halowym turnieju
piłki nożnej, zorganizowanym w Hali Sportowej w Zielonkach, zajmując zaszczytne II miejsce.

Uczestnicy wieloboju sprawnościowego
w Szkole Podstawowej Nr 89 oczekują na ogłoszenie wyników.

Oprócz tych imprez systematycznie we wtorki i czwartki na hali
sportowej Szkoły Podstawowej Nr 89 odbywały się zajęcia halowej
piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz zajęcia siatkówki i koszykówki.
Całą Akcję „Zima z TKKF „Apollo” koordynował instruktor Leszek
Tytko, a wspomagali go sędziowie i wolontariusze TKKF: Katarzyna
i Karol Oleksy, Katarzyna Szwed, Dorota Radomska, Mikołaj Opach,
Teresa i Władysław Łopatkowie, Rafał Zawiślak, Weronika Krawiec
i Monika Majcher, Zbigniew Kieć.
Ogółem w różnych formach sportu i rekreacji udział wzięło 142
dzieci naszych spółdzielców z klas I-IV z wymienionych już wcześniej
szkół oraz 28 młodzieży. Ciekawy i atrakcyjny program, adresowany
w szczególności do najmłodszych dzieci naszych spółdzielców, cieszył
się dużym powodzeniem oraz uznaniem rodziców.
Tegoroczna Akcja „Zima z TKKF” przebiegła zgodnie z wcześniej
przygotowanym programem merytorycznym i zatwierdzonym preliminarzem wydatków. Podczas imprezy uczestników informowano
o wsparciu finansowym i rzeczowym przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Mistrzejowice - Północ”. Z przebiegu Akcji sporządzono dokumentację papierową i fotograficzną w wersji elektronicznej.

* Akcja Zima 2018 z TKKF „AZOTY” *

orocznie bardzo aktywnie Akcja „Zima z TKKF” prowadzona jest
przez Tarnowskie TKKF, a jednym z wiodących Ognisk tej powiatowej struktury TKKF, wchodzącej w skład Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, jest Ognisko TKKF „Azoty”, prowadzone przez zasłużonego
działacza TKKF Pana Józefa
Szczepanka.
Jedną z bardziej aktywnych sekcji tego Ogniska jest
sekcja narciarska, która w
swej działalności odnotowała już wiele sukcesów. Od
początku istnienia tej sekcji,
podczas każdego wyjazdu
były wyświetlane materiały
szkoleniowe,
zawierające
Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego 2000,
2005, 2009, 2012, 2018 oraz
Dekalog Narciarza FIS, czyli
kodeks zachowania dla
narciarzy i snowboarderów,
Wyjazd na narty autokarem firmy „Broniec
pozyskane ze StowarzyszeTadeusz”. Od lewej: Instr. narc. Zdzisław
Drabik, kierowca Jan Jeleń, Maria Grudzień, nia Instruktorów i Trenerów
instr. Józef Szczepanek i Roman Jachym
(kierownik wycieczki do Kluczkowiec).

PZN, dzięki owocnej współpracy ze śp. śp. Januszem Szczepankiem
i Zbigniewem Kucia oraz aktualną panią prezes Zuzanną Podgórną.
W okresie zimowym, od 9 grudnia 2017 r. do 24 marca 2018 r.,
Ognisko „Azoty” zorganizowało 17 wyjazdów narciarskich dla aktualnych i byłych pracowników Zakładów Azotowych i członków ich rodzin. Między innymi były wyjazdy do Kluszkowiec, Jurgowa oraz
z dwiema opcjami do Białki Tatrzańskiej: 6 godzinna jazda na nartach
lub 4 godziny na stoku i 2 godziny w basenach termalnych. Drugi
autokar z ramienia PTTK, z kierowniczką panią Marysią Grudzień,
jeździł do Krynicy - Słotwin i na Jaworzynę Krynicką. Wobec takich
różnorodnych ofert i grupowych ulgowych karnetów autokary pękały
w szwach. Co tydzień setka narciarzy mogła jeździć w różnych ośrodkach narciarskich.
Na rozpoczęcie sezonu, podczas ferii szkolnych oraz na zakończenie
sezonu, organizowano ognisko z pieczeniem kiełbasy. W tym sezonie
umiejętność jazdy na nartach zdobyły między innymi dwa rodzeństwa; Karina i Konrad Rusinek, Kaja i Kajetan Kupiec oraz Adrian
Szymczakiewicz i Nikodem Turaj. Wychowanek sekcji narciarskiej
TKKF „Azoty” Piotruś Dyras - uczeń I klasy Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Lema w Michałowicach - w międzynarodowych zawodach narciarskich w Andalo w Dolomiti di Brenta /Włochy/ zajął
w slalomie gigancie w grupie wiekowej 12. latków II miejsce.
Na zakończenie sezonu odbył się konkurs stylowej jazdy na nartach

-11z elementami baletu: brylowali w nim: Kaja, Karina, Piotruś oraz Aleksander Gurgul. W konkursie znajomości Dekalogu Narciarza FIS pierwsze miejsce ex aequo zajęli Konrad Rusinek i Kajetan Kupiec - młodzi
adepci szkółki żużlowej Janusza Kołodzieja.
Super senior Józef Pecka, wraz z życzeniami imieninowymi,
otrzymał od Zarządu Ogniska „Azoty” okazały puchar z dedykacją
„Najaktywniejszy uczestnik wyjazdów narciarskich i rekordzista
ilości zjazdów w każdym sezonie w latach 2000-2018”. Solenizant,
rocznik 1940, jest także zapalonym turystą. Z pucharu pana Józefa

Z pucharem Józef Piecha – najaktywniejszy uczestnik wyjazdów narciarskich
i rekordzista ilości zjazdów w latach 2000-2008, w towarzystwie Józefa
Szczepanka (prezesa TKKF „Azoty”), Romana Jachyma (rekretarza Ogniska)
i Piotrusia Dyrasa – aktywnego narciarza z młodszego pokolenia.

Ponadto 14 stycznia 2018 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej
Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbyła się impreza pod nazwą III Futsal
Kids Festiwal. Impreza ta jest organizowana corocznie w związku
z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Szkółkę Piłkarską KS „Metal” Tarnów. Celem imprezy jest zbieranie pieniędzy na
WOŚP podczas turniejów piłkarskich dla najmłodszych. W grach
uczestniczą dzieci w wieku od 5 do 10 lat, podzielone na kategorie
wiekowe. Emocjom piłkarskim towarzyszy zabawa, muzyka, taniec
i licytacje bardzo ciekawych przedmiotów na rzecz WOŚP.

Rodzice wraz z uczestnikami kursu nauki jazdy na nartach. Od lewej:
Nikodem Turaj, Piotruś Dyras, Kajetan Kupiec, Karina Rusinek, Kaja Kupiec,
Konrad Rusinek, Adrian Szymczakiewicz i Aleksander Gurgul. Pierwszy od
prawej Józef Szczepanek – Instruktor narciarstwa.

najmłodsi adepci narciarstwa losowali upominki dla uczestników
wyjazdu.
Oprócz narciarstwa w TKKF „Azoty” organizowano także rozgrywki piłki siatkowej, z udziałem czterech zespołów w składach:
- Grupa Azoty - Paryło Andrzej, Stankowski Marek, Stach Michał,
Oczkowicz Stanisław, Bagnicki Kazimierz, Szczepanek Józef.
- ZST - Łopata Aleksander, Kieć Andrzej, Kukuś Józef, Nowik Jan, Gajda
Krzysztof, Samborski Krzysztof, Sępek Mirosław.
- Grupa Azoty II – Ćwiok Tomasz, Ryndak Bogusław, Bagnicki Sławomir, Basta Jan, Basta Jakub, Zając Michał.
- Mościczanie – Terlecki Bogdan, Strączyński Marek, Kras Jarosław,
Rusinek Paweł, Kołodziej Kamil, Kołodziej Sebastian, Włodek Tomasz.
Rozgrywki sędziują panowie; Gacoń Józef i Szczepanek Józef.

W tym roku w imprezie udział wzięło około 200 młodych zawodników, a kwota zebrana podczas turnieju sięgnęła blisko 9 tyś zł. Piłkarskie zmagania nie odbyłyby się oczywiście bez udziału sędziów, którzy
dla najmłodszych piłkarzy na boisku są zawsze ogromnym autorytetem. Tym razem rozjemcami, a jednocześnie nauczycielami przepisów
gry w piłkę nożną byli pan Mariusz Babiarz oraz długoletni tarnowski
arbiter z najwyższej półki - pan Józef Szczepanek. Oczywiście sędziowie zawody prowadzili nieodpłatnie, wpisując się w charytatywny
charakter tej imprezy.

Rozpoczęcie sezonu narciarskiego 9 grudnia 2017 roku w Kluszkowcach.
Tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasy.

Wspólne zdjęcie na podium po konkursie stylowej jazdy na nartach.
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Rozgrywki piłki siatkowej. Akcja na siatce – Paweł Rusinek, Sebastian Kołodziej,
Michał Zając. Blokuje Marek Strączyński.

Losowanie przed rozpoczęciem spotkania: kapitanowie drużyn „Azoty II” oraz
„Mościczanie”. Od lewej: Bogusław Ryndak, Sebastian Kołodziej
oraz sędzia zawodów - Józef Szczepanek.

Drużyny: Grupa „Azoty II” i „Mościczanie” przed zawodami. Od lewej: Bogdan
Czernecki, Paweł Rusinek, Tomasz Ćwiok, Sebastian Kołodziej, Marek Strączyński, Bogusław Ryndak, Józef Szczepanek, Kamil Kołodziej, Tomasz Włodek, Michał Zając, Jarosław Kras.

Popisowa akcja braci - Sebastiana i Kamila Kołodziejów.
W głębi sędzia pomocniczy – Józef Szczepanek.

Najmłodsza drużyna piłkarska „Metalu” Tarnów w towarzystwie maskotek.

Wspólna rozgrzewka najmłodszych uczestników Turnieju, prowadzona przez
animatorki. W Turnieju wzięły udział następujące kluby: „Metal”, „Bruk-Bet”,
„Wolania” Wola Rzędzińska, „Westovia”.
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Uroczyste zakończenie Turnieju. W żółtych koszulkach drużyny „Metalu” Tarnów oraz goście z „Westovii”. Po lewej stronie sędzia zawodów Józef Szczepanek,
Obok Oliwier Kolbusz, organizatorzy i animatorzy z „Bruk-Betu” z Niecieczy. Pierwszy z prawej z mikrofonem Piotr Kolbusz, organizujący od pierwszej edycji
imprezy, związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, trener grup młodzieżowych klubu „Metal” Tarnów.

* Akcja „Zima z TKKF” w Nowym Sączu *

C

orocznie Akcja „Zima z TKKF” prowadzona jest także na terenie
Nowego Sącza. W tegorocznym sezonie zimowym objęto nią

Gry i zabawy na lodzie – wyścig rzędów.

około 90 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, spędzających czas
wolny w miejscu zamieszkania. Tej grupie najmłodszych mieszkańców

Nowego Sącza stworzono możliwość atrakcyjnego spędzenia okresu
ferii zimowych, a głównymi organizatorami Akcji był Klub Osiedlowy
GSM „Bajka” oraz Ognisko TKKF „Halny”, które przy współudziale
Zarządów osiedli „Westerplatte i „Gołąbkowice”, Świetlicy Środowiskowej Urzędu Miasta oraz Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady
Członkowskiej ZAB-3 zaproponowało bogatą ofertę, adresowaną do
nowosądeckich dzieci i młodzieży.
W okresie 2 tygodni uczestnicy trzech turnusów zimowych nabywali umiejętności i zdobywali sprawność fizyczną na obiektach, udostępnionym nieodpłatnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
- czterokrotnie na lodowisku,
- czterokrotnie na krytej pływalni,
- czterokrotnie na ściance wspinaczkowej,
- dwukrotnie na hali sportowej, rywalizując z rówieśnikami w osiedlowych wielobojach sprawnościowych.
Ponadto uczestnicy Akcji „Zima z TKKF” wzięli też udział
w wycieczce górskiej do położonej w okolicy Nowego Sącza miejscowości Cieniawa, gdzie pod okiem fachowych instruktorów narciarskich
uczyli się jazdy na nartach, bądź doskonalili swoje umiejętności na
doskonale przygotowanych trasach zjazdowych. Wycieczkę dotował
Urząd Miasta Nowego Sącza.
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Zawody łyżwiarskie na lodowisku
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Przygotowanie do slalomu łyżwiarskiego.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji łyżwiarskich z nagrodami.

MAŁOPOLSKA LIGA TKKF W PIŁCE SIATKOWEJ 2018 r.
SPONSOR PUBLICZNY – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W

INFORMACJA Z PIERWSZGO DNIA TURNIEJU – Strefa Tarnów

dniu 18.03.2018 r. rozpoczęto rozgrywki Ligi Piłki Siatkowej
Małopolskiego TKKF - 2018 r. Strefa - Tarnów. Organizatorem
jest Małopolskie TKKF w Krakowie, Tarnowskie TKKF i TOSiR w Tarnowie. Zwycięzcą pierwszej rundy rozgrywek Ligi Strefy Tarnów został
zespół „PROMIEŃ” BOCHNIA, który wystąpił w składzie: Andrzej Zuzia
– kapitan, Krystian Kmiecik, Arkadiusz Strach, Sylwia Śmietana, GrzeWARMAP – KOR-POL
SĘDZIOWIE – KOR-POL
WARMUP – DRUŻYNA

gorz Zachara, Kacper Zduleczny i Karol Zduleczny. Sędziowali: Henryk
Habel, Stanisław Jacher, Andrzej Łoś, Natalia Kozioł, Monika Opozda
i Tomasz Włodarski. Sędzią Głównym rozgrywek był Kazimierz Bagnicki. Organizatorami Ligi byli: Krzysztof Czyż i Kazimierz Bagnicki.
W poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki:
0 : 2 (18:25), (19:25),
2 : 1 (22:25), (25:19), (15:13),
2 : 0 (25: 0), (25: 0), walkower,

-15SĘDZIOWIE – ROLBUD
SĘDZIOWIE – DRUŻYNA
GPF – ZELINA
MUKS BILARD – HUSAR
GPF – HUSAR
KOR-POL – GPF
PROMIEŃ - HUSAR
ROLBUD – DRUŻYNA
PROMIEŃ – ZELINA
MUKS BILARD – PROMIEŃ
WARMAP – ZELINA
MUKS BILARD – ROLBUD

1 : 2 (22:25), (25:14), (17:19),
2 : 0 (25: 0), (25: 0), walkower,
2 : 1 (23:25), (25:15), (15:10),
2 : 1 (25:17), (24:26), (15:11),
0 : 2 (26:28), (16:25),
2 : 0 (25:19), (25:21),
2 : 0 (25:18), (25:20),
2 : 0 (25: 0), (25: 0), (walkower),
2 : 0 (25:17), (25:20),
0 : 2 (19 :25), (20:25),
2 : 1 (22:25), (25:15), (18:16),
2 : 1 (17:25), (28:26), (15:12).

Tabela po I rundzie:

W

MIEJSCE

DRUŻYNA

PKT

małe pkt

1

PROMIEŃ BOCHNIA

9

6

-

0

150

-

114

2

KOR-POL TARNÓW

7

5

-

2

157

-

139

3

SĘDZIOWIE MAŁOPOLSKI

6

5

-

3

174

-

115

4

ROLBUD GOŁKOWICE

6

5

-

3

171

-

122

5

WARMAP TARNÓW

5

4

-

3

152

-

106

6

MUKS BILARD IKS TARNÓW

4

4

-

4

163

-

177

7

HUSAR UŚCIE GORLICKIE

4

3

-

4

155

-

156

8

GPF TARNÓW

2

2

-

5

145

-

153

9

ZELINA CZCHÓW

2

2

-

6

143

-

178

10

DRUŻYNA KRAKÓW

-3

0

-

6

0

-

150

SETY

INFORMACJA Z DRUGIEJ RUNDY LIGI MTKKF – Strefa Tarnów

dniu 08.04.2018 r. kontynuowano rozgrywki Ligi Piłki Siatkowej
Małopolskiego TKKF - 2018 r. Strefa - Tarnów. Organizatorem
jest Małopolskie TKKF w Krakowie, Tarnowskie TKKF i TOSiR w Tarnowie. Po drugiej kolejce rozgrywek Ligi Strefy Tarnów prowadzi zespół
KOR-POL TARNÓW, który wystąpił w składzie: Marcin Wójcik – Kapitan, Kuba Drobot, Dawid Gębala, Maciej Kawa, Kacper Lazarowicz,
WARMAP – HUSAR
WARMAP – MUKS BILARD
SĘDZIOWIE – ZELINA
SĘDZIOWIE – MUKS BILARD
KOR-POL – DRUŻYNA
MUKS BILARD – GPF
SĘDZIOWIE – PROMIEŃ
GPF – PROMIEŃ
WARMUP – GPF
PROMIEŃ - DRUŻYNA
KOR-POL – ZELINA
ROL-BUD – ZELINA
ROLBUD – HUSAR
KOR-POL – ROLBUD
HUSAR – DRUŻYNA

Michał Nowak, Sławomir Sorys, Mateusz Wajda i Maciej Żeleźnik.
Sędziowali: Henryk Habel, Stanisław Jacher, Andrzej Łoś, Natalia
Kozioł, Monika Opozda i Tomasz Włodarski. Sędzią Głównym imprezy
był Kazimierz Bagnicki. Organizatorzy Ligi: Krzysztof Czyż i Kazimierz
Bagnicki. W poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki:
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1 (25:19), (23:25), (15: 8),
1 (25:20), (19:25), (15:10),
0 (25:16), (25:16),
2 (24:26), (21:25),
0 (25: 0), (25: 0) walkower,
2 (16:25), (26:24), (15:17),
0 (25:19), (26:24),
0 (25:17), (25:22),
1 (23:25), (29:27), (16:14),
0 (25: 0), (25: 0) walkower,
0 (25:21), (25:16),
0 (25:17), (25:21),
2 (26:28), (28:30),
0 (25:17), (27:25),
0 (25: 0), (25: 0) walkower.

Tabela po II rundzie:
MIEJSCE

DRUŻYNA

PKT

małe pkt

1

KOR-POL TARNÓW

16

11

-

2

309

-

218

2

PR0MIEŃ BOCHNIA

12

8

-

4

282

-

213

3

SĘDZIOWIE MAŁOPOLSKI

12

9

-

5

320

-

241

4

WARMUP TARNÓW

11

10

-

6

332

-

279

5

HUSAR UŚCIE GORLICKIE

11

8

-

6

315

-

273

6

ROLBUD NOWY SĄCZ

9

7

-

7

317

-

270

7

MUKS BILARD IKS TARNÓW

9

8

-

8

326

-

347

8

GPF TARNÓW

8

7

-

8

327

-

317

SETY

9

ZELINA CZCHÓW

2

2

-

12

250

-

328

10

DRUŻYNA KRAKÓW

-6

0

-

12

0

-

300
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Drużyna „KOR-POR” Tarnów prowadząca w rozgrywkach Ligi.

Drużyna „SĘDZIOWIE MAŁOPOLSKI” - III miejsce w Lidze.

Drużyna ”PROMIEŃ” Bochnia - II miejsce w Lidze.

Drużyna „WARPUR” Tarnów – IV miejsce w Lidze.

* XXVI Mistrzostwa Małopolskiego TKKF
w tenisie stołowym *

W

niedzielę 8 kwietnia 2018 roku, w dużej hali sportowej KS „Bronowianka”, rozegrano XXVI Mistrzostwa Małopolskiego TKKF
w tenisie stołowym. Łącznie w grach pojedynczych i deblu udział
wzięło 137 uczestników, w tym 18 dziewcząt i kobiet z następujących
klubów, ognisk TKKF, szkół i miejscowości: Jabłonka, „Siemacha”,
Gdów, ULKTS Jaroszowiec, MKS KSOS Kraków, Brzesko, Czarny Dunajec, Tarnów, Kamień, Więckowice, KS „Podwawelskie”, Biadoliny,
Gruszów Wielki, Małec, Miechów, „Solidarni” Mędrzechów, TKKF
„Delfin” Kraków, PKS „Porta”, KS „Bronowianka”, Dolany, Żabno,

I. Mistrzostwa rozegrano systemem do dwóch przegranych i w grupach, w zależności od ilości zawodników w danej grupie wiekowej,
w następujących kategoriach wiekowych:
- kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16- 60 lat, pow. 60 lat.
- mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-40 lat, 41-60 lat, pow. 16 lat.
Turniej par deblowych rozegrano w kategorii „open”.
II. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano
następujące wyniki:
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Kaja Konstantyn, miejsce II

Otwarcia XXVI Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym dokonał
Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Leszek Tytko.

Za aktywny udział w imprezach tenisa stołowego, organizowanych przez
Małopolskie TKKF, oraz wspieranie Towarzystwa, Prezes Tytko serdecznie
podziękował Pani Magdalenie Łapińskiej oraz Panu Jerzemu Szatkowskiemu.

Piotrowice, Nowy Sącz, Myślenice, KS „Górnik” Wieliczka, Koźmice
Wielkie, „Polonia” Wilczkowice, YMCA Kraków, TKKF „Apollo”, GOK
Charsznica, UKS „Victoria” Tokarnia, Kraków.

zajęła Maria Szewczyk, a III Karolina Utylska – wszystkie MKS KSOS
Kraków.

-172. W grupie dziewcząt 11-15 lat zwyciężyła Aleksandra Banyś, miejsce
II zajęła Emilia Borowiecka – obie ULKTS Jaroszowiec, III Patrycja
Michalik (PKS „Porta”), a IV Julia Hanusiak (UKS „Victoria” Tokarnia).
3. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Piątek (LO Miechów),
a miejsce II zajęła Małgorzata Leśniak (Nowy Sącz).
4. W kategorii kobiet pow. 60 lat zwyciężyła Magdalena Łapińska
(Kraków), a miejsce II zajęła Jolanta Więckowska (Kraków).
5. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Adrian Niewiara (ULKTS

Uczestnicy XXVI Mistrzostw MTKKF w tenisie stołowym.

Jaroszowiec), miejsce II zajął Rafał Marchewka (Gdów), III Jakub Kowalski (Kraków), a IV Kornel Utylski (MKS KSOS).
6. Wśród chłopców 11-15 lat zwyciężył Bartłomiej Gala (Siemacha),
miejsce II zajął Kamil Wodniak (Piotrowice), III Bartłomiej Wojas (Siemacha), a IV Grzegorz Kuć (Siemacha).
7. W grupie mężczyzn 16-40 lat zwyciężył Damian Głąb (Kraków)
miejsce II zajął Adrian Piegza (Kraków), III Damian Jedynak (Więckowice), a IV Marcin Kubic (MKS KSOS).
8. Wśród mężczyzn 41-60 lat zwyciężył Rafał Bruzda (Koźmice Wielkie), miejsce II zajął Andrzej Szczepański (Mędrzechów), III Jan Pasieczny (KSOS Kraków), a IV Paweł Lelek („Górnik” Wieliczka).
9. W najstarszej kategorii mężczyzn 60+ zwyciężył Włodzimierz Michałowski (Kraków), miejsce II zajął Tomasz Opioła (Mędrzechów), III
Aarne Puu (Kraków), a IV Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”).
10. W deblu zwyciężyła para: Adrian Piegza – Grzegorz Kuć, miejsce II
zajęła para: Damian Głąb – Jerzy Szatkowski, III: Tomasz Opioła –
Andrzej Szczepański, a IV: Andrzej Tobiasz – Zenon Woliński.
11. Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była Karolina Utylska (MKS
KSOS), a zawodnikiem najmłodszym Dominik Karwasiński (Brzesko).

Puchary dla najliczniejszych zespołów wręcza Prezes M TKKF Leszek Tytko.

Natomiast zawodniczką najstarszą była Magdalena Łapińska (Kraków),
a zawodnikiem najstarszym Tadeusz Szopa (TKKF „Delfin”).
12. W klasyfikacji na najliczniejszy udział w Mistrzostwach zwyciężyła
ekipa MKS KSOS Kraków, miejsce II zajęła reprezentacja „Siemacha”,
III UKS „Victoria” Tokarnia, a IV ULKTS „Jaroszowiec”.
13. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych, najlepsze pary deblowe, oraz najmłodsi i najstarsi uczestnicy
Mistrzostw otrzymali okolicznościowe statuetki, nagrody rzeczowe,

Najlepsze zawodniczki wśród dziewcząt 11 -15 lat
w towarzystwie Prezesa MTKKF Leszka Tytko.

słodycze i dyplomy, a najliczniejsze trzy zespoły puchary i dyplomy.
Ponadto wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali napoje tonizujące
i soczki, ufundowane przez sponsorów.
III. Sędzią głównym Mistrzostw był Władysław Łopatka z Małopolskiego TKKF, prowadzenie i obsługę zawodów zabezpieczali sędziowe
z Krakowskiego OZTS - panowie Józef Mierzwa i Marcin Wolnicki,
a nad sprawnym przebiegiem Mistrzostw osobiście pieczę sprawował
Prezes Małopolskiego TKKF Pan Leszek Tytko.
IV. Zawody przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.
V. Zawody rozegrano na 16 stołach tenisowych, na których rozegrano
213 partii meczowych.
VI. Mistrzostwa przeprowadzono w obecności ponad 60 osób widowni – kierowników ekip, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży oraz
osób towarzyszących zawodnikom.
VII. Kolejne zawody z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie
stołowym „Lato 2018” odbędą się 17 czerwca 2018 roku (niedziela)
w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A
w Krakowie, na które serdecznie zapraszamy.

Najlepsze pary deblowe XXVI Mistrzostw M TKKF w tenisie stołowym.

Grand Prix MTKKF w tenisie stołowym – „LATO 2018”
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i zaprasza do udziału w kolejnym turnieju tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF – „Lato 2018”, który odbędzie się 17 czerwca 2018 r.
(niedziela) na małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. Regulamin oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział dzieci i młodzieży w zawodach na stronie Małopolskiego TKKF:
www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF.
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* Obradował Zarząd Wojewódzki M TKKF *

W

dniu 7 kwietnia 2018 roku w siedzibie Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF z następującym porządkiem obrad:

Otwarcia obrad dokonuje Prezes ZW Małopolskiego TKKF Leszek Tytko.
Obok Wiceprezes ZW MTKKF Karol Oleksy.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Informacja na temat realizacji podjętych uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 15.12.2017, przyjęcie protokołu – ref. Sekretarz Dorota Radomska.

Prezes ZW MTKKF Leszek Tytko wręcza brązową Odznakę „Za Zasługi dla
Sportu” Prezesowi Ogniska TKKF „Drogowiec” - Mariuszowi Stanaszkowi.

4. Informacja na temat działalności Prezydium w okresie od
11.12.2017 r. do 7.04.2018 r. – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.

Obrady Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. Pani Zofia Czupryna – Honorowa
Prezes Małopolskiego TKKF w dyskusji z Leszkiem Milli i Adamem Mazurem.

5. Małopolskie TKKF w świetle sprawozdawczości GUS za rok 2017
wraz z oceną i wnioskami – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
6. Omówienie:
- sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej majątku ZW Małopolskiego
TKKF na dzień 31.12.2017 r.,
- wyników działalności finansowej ZW MTKKF ( bilans) za rok 2017,
- sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2017 –
ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
7. Zapoznanie się z opinią Wojewódzkie Komisji Rewizyjnej, dotyczącej punktu 6 porządku obrad - ref. Przewodniczący WKR.
8. Przyjęcie uchwał do punktu 6 porządku obrad.
9. Zatwierdzenie budżetu ZW MTKKF na rok 2018 - ref. Karol Oleksy.
10.Wykreślenie z rejestru ognisk i klubów Małopolskiego TKKF:
- członków zwyczajnych pośrednich z Tarnowskiego TKKF,
- członków zwyczajnych bezpośrednich Małopolskiego TKKF.
Wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF –
ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Małopolskim TKKF przed XVIII Zwyczajnym Zjazdem Delegatów Małopolskiego TKKF. – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
12. Plan i tematyka posiedzeń Prezydium, Zarządu i Biura ZW MTKKF
na II kwartał 2018 roku – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
13. RODO –Rozporządzenie parlamentu Europejskiego w sprawie
ochrony danych osobowych – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.
14. Wolne wnioski i sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków – ref. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF.
Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniu uczestniczył Prezes Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”, któremu Prezes Zarządu
Wojewódzkiego MTKKF Leszek Tytko wręczył przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki z okazji 60.lecia TKKF Brązową Odznakę „Za
Zasługi dla Sportu”. Ponadto Wiceprezes Karol Oleksy wręczył Panu
Mariuszowi list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego za długoletnią działalność i aktywność na rzecz
rozwoju i umacniania działalności sportowo-rekreacyjnej wśród
mieszkańców Krakowa.
W trakcie posiedzenia z wnioskiem do Zarządu zwrócił się Redaktor
„Kuriera Małopolskiego TKKF” Władysław Łopatka, proponując, aby
pod koniec roku, z uwagi na kończącą się kadencję 2014-2018 Małopolskiego TKKF, zlecić wydrukowanie i oprawę wszystkich numerów
„Kuriera Małopolskiego TKKF” w formie książkowej formatu A-4.
Opracowanie to stanowić będzie archiwalny, zbiorczy dokument, jako
kronikę z działalności Małopolskiego TKKF w kadencji 2014-2018.
Do rozpatrywanych na posiedzeniu tematów Zarząd Wojewódzki
MTKKF przyjął 11 uchwał i kilka wniosków.

Pamiątkowa fotografia członków
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF.
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* Kącik poezji i humoru *
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne)
* Są sny *
Jedne odchodzą,
inne wracają,
by dokonać
podziału złudzeń
na małe obrazki
i obrazy.

Są sny
które już dawnym
nie wabią płomieniem,
lecz wierzę, że którejś nocy
zapełnią puste kąty.
*
Czasem sen
jest wyznacznikiem czasu.
Odwraca jego bieg i kulę życia
w przeciwną stronę.

Żyję wówczas
bez wiary w przyszłość
i swoje możliwości,
jakby każdy następny dzień
był już ostatnim,
moim zachodem słońca.

Wszystkiego, co w życiu każdego z nas jest najlepsze
i najwspanialsze, z okazji Świąt Wielkanocnych życzy
członkom i sympatykom Towarzystwa, działaczom,
trenerom i pracownikom Władz Wojewódzkich i Zarządu Głównego TKKF oraz Władzom Samorządowym
Miast i Gmin, Władzom Województwa Małopolskiego
i Władzom Miasta Krakowa, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.
Niech w roku 2018 - roku wyborów władz TKKF zawsze przyświeca Wam słońce i cieszy zieleń życia.
*
Do Życzeń dołącza się Zespół Redakcyjny
„Kuriera Małopolskiego TKKF”.

Droga do zdrowia z TKKF - Bądź aktywny 2018 - dla osób 50+
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki, zaprasza mieszkańców Krakowa 50+ do udziału w programie „Droga do zdrowia z TKKF – Bądź aktywny”.
W ramach programu prowadzone są zajęcia prozdrowotne - ćwiczenia na sali gimnastycznej i aqua fitness z elementami
nauki i doskonalenia pływania dla osób po 50 roku życia, z nadwagą lub lekkim bólem kręgosłupa. Zajęcia prowadzone będą
przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, która pomoże i będzie dbać o indywidualne potrzeby i bezpieczeństwo ćwiczących. Program rozpoczął się 22.03.2018 r., ale są jeszcze ostatnie, wolne miejsca.

Dzięki gimnastyce i aqua fitness:
* zachowamy sprawność wszystkich ważnych dla życia układów fizjologicznych (krwionośnego, oddechowego, ruchowego,
nerwowego, pokarmowego, hormonalnego),
* zachowamy gibkość i elastyczność we wszystkich stawach, szczególnie biodrowych, kolanowych, barkowych oraz kręgosłupa,
* nastąpi wyraźna poprawa samopoczucia psychofizycznego (zadowolenie, satysfakcja, przypływ energii i chęci do działania),
* nie będziemy narażeni na upadki (ich prawdopodobieństwo wzrasta z wiekiem, niosąc zagrożenie dla zdrowia i życia),
* utrzymamy sprawność serca i naczyń na optymalnym poziomie,
* zyskamy nowe znajomości i szersze spojrzenie na świat i ludzi,
* odczujemy poprawę komfortu życia, ożywienie emocjonalne, sens życia i poprawę zdrowia,
* ruch zapobiega różnym chorobom i łagodzi liczne dolegliwości charakterystyczne dla wieku, a więc oddala się widmo chorób
i różnych dolegliwości,
* podstawowe czynności życiowe nie będą sprawić nam problemu (m.in. mycie, ubieranie, sprzątanie, czy robienie zakupów)

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Oleksy - tel. 506.477.006 lub e-mail: Katarzyna.oleksy@tkkf.com
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* Z upływem czasu z biegiem lat … *
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Janusz Borek

„Echo Krakowa” - 3 września 1960 r.

„Gazeta Krakowska” – 2 luty 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.

