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Nr 30. Lipiec – sierpień 2018 r. - wydanie wakacyjne
V Międzynarodowe Mistrzostwa
Sędziów Tenisa Stołowego w Bieczu

W

dniach 7-8 lipca 2018 roku w Bieczu odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sędziów Tenisa Stołowego, w których

udział wzięło 94 zawodników z Austrii, Słowacji, Stanów Zjednoczo-

nych, Ukrainy i Polski. Organizatorem Mistrzostw były Uczniowskie
Kluby Sportowe: „Królewski Biecz" i „GROM" Szerzyny. Patronat nad
imprezą objął Polski Związek Tenisa Stołowego, a Sponsorem Strategicznym imprezy był Burmistrz Miasta Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz. Głównym Organizatorem zawodów był Pan Adam Dudek –
Prezes UKS „Królewski Biecz”, niegdyś uczestnik Amatorskiej Ligi
Tenisa Stołowego w Krakowie, prowadzący w Krakowie drużynę
o nazwie „GROM”. Celem Mistrzostw była popularyzacja tenisa stołowego, integracja z sędziami zagranicznych Związków Tenisa Stołowego, propagowanie historii, kultury, zabytków i przemysłu królewskiego Ziemi Bieckiej wśród gości zagranicznych i naszych rodaków,
promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych.
Zawody przebiegały w miłej, serdecznej atmosferze. Z terenu Polski
do Biecza przyjechali zawodnicy nawet z Kołobrzegu i Piły. Zainteresowanie tym turniejem z roku na rok rośnie.
W sobotę 7 lipca przeprowadzono turniej kobiet oraz gry mężczyzn
w siedmiu grupach wiekowych: do lat 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70-79 i 80+. Poniżej wyniki pierwszych ośmiu zawodników w każdej
z kategorii i grup wiekowych mistrzostw:

Kobiety:
1. Katarzyna Galus,
2. Katarzyna Osińska
3. Jolanta Szatko-Nowak
4. Michalina Kasprzyk
5. Weronika Żydowska
6. Katarzyna Rybak
7. Jolanta Kopaczyńska
8. Agnieszka Rybak.
Mężczyźni do lat 29:
1. Daniel Lis
2. Eryk Skura
3. Mateusz Malik
4. Mateusz Galus
5. Jakub Michalski
6. Michał Mendrek
7. Mateusz Kozanowski

7. Paweł Mazurek
8. Marcin Mól
Mężczyźni 50-59:
1. Ivan Birov
2. Waldemar Glanowski
3. Marek Jasielski
4. Marek Bobrowski
5. Władysław Masiukiewicz
6. Marek Piechowicz
7. Anatolij Dulic
8. Andrzej Wilk.
Mężczyźni 60-69:
1. Marek Kamiński
2. Jerzy Miśkowiec
3. Tomasz Opioła
4. Igor Dubrovyk
5. Władysław Zbylut

Organizatorzy Mistrzostw. Adam Dudek - Prezes UKS „Królewski Biecz”,
Wacław Sychta – Prezes UKS „Grom” Szerzyny, Adam Kieroński (w zielonej
koszulce) – Prezes Tarnowskiego Związku Tenisa Stołowego.

8. Adrian Pasek
Mężczyźni 30-39 lat:
1. Maxim Schulepov
2. Radosław Dudek
3. Michał Minda
4. Dawid Ostrowski
5. Gracjan Nowak
6. Adam Łuszcz
7. Paweł Wilk
8. Jan Lechoncak.
Mężczyźni 40-49:
1. Adam Kieroński
2. Robert Baran
3. Józef Baran
4. Krzysztof Pietrzak
5. Marek Tatarczuch
6. Piotr Kołodziejczyk

Jolanta Szatko-Nowak, w towarzystwie Organizatorów Mistrzostw, prezentuje
zdobyte trofea, w tym Puchar dla Najwszechstronniejszej Tenisistki Stołowej,
ufundowany przez Zarząd Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A.

6. Włodzimierz Michałowski
7. Józef Turecki
8. Jarosław Zilla
Mężczyźni 70-79:
1 Aarne Puu
2. Janusz malarz
3. Ludovit Valarik
4. Władysław Łopatka
5. Józef Jaśko
6. Wacław Pelczar
7. Janusz Libuszowski
8. Bronisław Opiela.
Mężczyźni 80+
1. Adam Hnyda
2. Michał Reterski
3. Teofil Czekaj.

W sobotę 7 lipca, po zakończeniu pierwszego dnia Mistrzostw,
odbyło się spotkanie koleżeńskie (bankiet) sędziów, w trakcie którego
przy aromatycznej kawie i herbacie spotkali się sędziowie z zaprzyjaźnionych Związków Tenisa Stołowego, nawiązując koleżeńskie kontakty
i dzieląc się wspomnieniami sprzed lat. W niedzielę, w drugim dniu
Mistrzostw, rozegrano gry indywidualne systemem „open” i deble.
Wzorem ubiegłych lat w Mistrzostwach uczestniczyła też grupa
sędziów – tenisistów stołowych z terenu Krakowa, którzy zdobyli kilka
czołowych miejsc: w grach pojedynczych kobiet Jolanta Szatko-Nowak
zajęła III miejsce, wśród mężczyzn w kat. 60-69 lat Włodzimierz Michałowski zajął miejsce VI, w kategorii 70-79 lat zwyciężył Aarne Puu,
a Władysław Łopatka zajął miejsce IV. Miłym akcentem na zakończenie Mistrzostw, oprócz zdobytych nagród, było wręczenie okazałego
pucharu dla najwszechstronniejszej tenisistki stołowej Pani Jolancie
Szatko-Nowak. Fundatorem Pucharu był Zarząd Hutniczego TKKF przy
ArcelorMittal Poland S.A., z Prezesem Kazimierzem Pyżem.
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Gry indywidualne „open”:
1. Daniel Lis
2. Adam Kieroński
3. Jakub Michalski
4. Mateusz Malik

5-8. Marcin Mól
Mateusz Galus
Katarzyna Osińska
Józef Baran.

Gry deblowe „open”:
1. Lis – Kieroński
2. Galus K. – Schalepov
3. Birov – Dulic
4. Nowak – Galus M.

5-8. Michalski-Minda
Szatko-Nowak – Nowacka
Kamiński-Zbylut
Osińska-Baran.

W białej koszulce Elżbieta Pieczarkowska – YMCA Kraków.

Pierwszy z prawej Aarne Puu – I miejsce w kategorii 70+.

Władysław Łopatka - Redaktor Naczelny
„Kuriera Małopolskiego TKKF” – relacjonuje z Mistrzostw.

W niebieskiej koszulce Jolanta Szatko-Nowak – UKS „Jola”

Uczestnicy V Międzynarodowych Mistrzostw Sędziów tenisa Stołowego w Bieczu w obiektywie
„Kuriera Małopolskiego TKKF”

* Twarze Małopolskiego TKKF *

J

anusz Czechowski - były zawodnik BKS „Wanda” w tenisie sto-

łowym, zasłużony działacz sportu i rekreacji młodszego pokolenia,
od kilkunastu lat członek Zarządu hutniczego TKKF. Oprócz działalności sportowo-rekreacyjnej Janusz
jest fotoreporterem, znanym
z publikowanych fotografii na
łamach Tygodnika Nowohuckiego
„Głos”,
specjalizującym
się
w tematyce sportowej. Dziś Janusz
z powodzeniem łączy dwie pasje:
piłkę nożną i fotografowanie; od
ponad 10 lat obsługuje, jako fotograf, imprezy hutniczego TKKF.
Wszystkie sportowe zdjęcia na
stronie
ArcelorMittal
Poland
w
Tygodniku
Nowohuckim
„Głos”
Janusz Czechowski – Członek
Zarządu Hutniczego TKKF

są Jego autorstwa. Jako piłkarz Janusz grał w drużynie hutniczej Spółki
„Kolprem” i w reprezentacji hutniczego TKKF. Ponadto wielokrotnie
był jednym z opiekunów hutniczej drużyny, uczestniczącej
w Mistrzostwach Polski Hutników i wielu innych imprezach piłkarskich. W hutniczym TKKF wspiera organizatorów imprez sportoworekreacyjnych. Z uwagi na Jego społecznikowską pasję, zainteresowania i zaangażowanie, prezes hutniczego TKKF Kazimierz Pyż widział Go
nawet, jako swego następcę! Niestety upatrzony kandydat na prezesa objął nowe stanowisko w Hutniczej Spółce „Kolprem”, które bardzo
Go absorbuje, m.in. z powodu częstych wyjazdów służbowych.
Wcześniej Janusz pracował w Zakładzie Transportu ArcelorMittal
Poland, jako kierownik Działu Utrzymania Taboru. Ukończył studia na
Politechnice Krakowskiej o specjalności – eksploatacja pojazdów
szynowych. Dumą Janusza są Jego dzieci – Magda i Adam. Czas wolny,
oczywiście z aparatem fotograficznym, zwykle spędza w towarzystwie
swych szkolnych przyjaciół.
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Jubileuszowej Gali z okazji 60.lecia Małopolskiego TKKF. Życzmy Mu
dalszych sportowych i zawodowych sukcesów! Janusza znam osobiście od młodych lat. Poznałem Go, jako młodego zawodnika tenisa

Janusz Czechowski (pierwszy od prawej)
w drużynie piłki nożnej Hutniczej Spółki „Kolhut”.

Janusz Czechowski (z prawej) z Tadeuszem Olesiem – członkiem ZW Małopolskiego TKKF, jako wolontariusze zabezpieczają trasę XVI „Cracovia Maraton”.

Krzysztof Zięba, urodzony w roku 1961 w Krakowie, od młodych lat
interesował się sportem. Już w szkole średniej uprawiał maraton; 25
lat temu był uczestnikiem biegu maratońskiego w Wiedniu, trzykrotnie
startował
w maratonie
na
terenie Warszawy,
zdobył
również
drużynowe mistrzostwo Polski
w biegach przełajowych szkół średnich. Oprócz zamiłowania do biegów
Krzysztof grał także
w piłkę nożną.
Pracę zawodową
rozpoczął
w roku
1982. Początkowo
przez 9 lat był praRok 2017. Krzysztof Zięba obsługuje konkurencję
cownikiem Stalowni
„rzut lotką” na turnieju z okazji „Dnia Hutnika”.
Konwertorowej.
Obecnie pracuje w Zakładzie Koksowniczym. Jako piłkarz występował w reprezentacji tego Zakładu, a od 12 lat jest prowadzącym
futsalową reprezentację Spółki „ZK-Unihut” w rozgrywkach Krakowskiej Ligi TKKF o mistrzostwo Krakowa. Jego drużyna dwukrotnie
zdobyła tytuł Mistrza Krakowa, pięciokrotnie tytuł wicemistrzowski

stołowego BKS „Wanda”. Zawsze imponował koleżeńską postawą
i wielkim zaangażowaniem – w to, co chciał robić. Jest jednym z niewielu już dziś działaczy sportu i rekreacji, na którym zawsze można
polegać i Mu zaufać.

Janusz Czechowski (pierwszy od lewej) w gronie członków Zarządu Hutniczego TKKF ArcelorMittal Poland u stóp „Kopca Wandy” w Nowej hucie.

Janusz Czechowski, jako fotoreporter, obsługuje jubileuszową Galę 60.lecia
MTKKF. Obok odznaczani Prezesi Ognisk TKKF: Kazimierz Pyż (Hutnicze
TKKF), Adam Mazur „Poprad” Muszyna), Ryszard Januszek („Raba” Bochnia).

i raz medal brązowy. Wraz z Kazimierzem Pyżem, prezesem hutniczego TKKF, Krzysztof był prowadzącym reprezentację Huty w Mistrzo-

Była siedziba Zarządu Hutniczego TKKF (Budynek Adm. „S” Huty). Krzysztof
Zięba w gronie członków Zarządu Hutniczego TKKF. Od lewej: Andrzej Przybek, Krzysiek Zięba, Antek Kowalski i Kaziu Pyż – Prezes Hutniczego TKKF.

stwach Polski Hutników, przy dwukrotnym zdobyciu mistrzostwa
Polski i raz wicemistrzostwa. Syn Krzysztofa, Sebastian, także jest
zawodnikiem piłki nożnej, reprezentując Hutę w wielu imprezach
piłkarskich, m.in. w Mistrzostwach Polski Hutników oraz Krakowskiej
Lidze TKKF.
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swój zakład pracy w spartakiadach Huty oraz imprezach sportoworekreacyjnych, organizowanych przez hutnicze TKKF. Uczestniczy też
przy obsłudze bloku konkurencji sprawnościowych podczas festynów
związkowych, organizowanych przez NSZZ Pracowników ArcelorMittal
Poland S.A. Ponadto Krzysztof wraz z kolegami z Zarządu Hutniczego

Drużyna piłki nożnej Zakładu Koksownia.
Pierwszy (klęczy) Krzysztof Zięba.

W

TKKF udziela się, jako wolontariusz, przy zabezpieczeniu trasy biegowej PZU „Cracovia” Maraton i innych imprez sportowo-rekreacyjnych,
organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Od
trzech kadencji jest członkiem Zarządu Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. Jest koleżeńskim i odpowiedzialnym człowiekiem, naszym dobrym kolegą, zasługującym na szacunek i uznanie.

Krzysztof Zięba (pierwszy od lewej), jako opiekun piłkarskiej drużyny ArcelorMittal Poland. Pierwszy z prawej Kazimierz Pyż – Prezes Hutniczego TKKF.

Miejsce krakowskich weteranów tenisa stołowego
w ogólnopolskim rankingu w sezonie 2017/2018

dniach 1-3 czerwca 2018 roku w Iławie rozegrano Indywidualne
Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym. W poprzednim numerze Nr 29 „Kuriera Małopolskiego TKKF” zamieściliśmy
krótką notatkę z Mistrzostw, z wynikami zawodników z Krakowa

Najlepsze tenisistki stołowe w Rankingu „Grand Prix Polski”
w sezonie 2017/2018 w kat 60+. Na podium: 1. m-ce Krystyna
Vohryzka, 2. Magda Łapińska, 3. Elżbieta Pieczarkowska.

i okolic. Poniżej kilka migawek z Mistrzostw w kat. kobiet oraz Ogólnopolski Ranking krakowskich weteranów tenisa stołowego w sezonie
2017/2018, po rozegraniu 9. turniejów „Grand Prix” Polski.

Najlepsze pary deblowe kobiet w Iławie. 1. Halina
Kiersznicka – Anna Maruszczak, 2. Ela Pieczarkowska –
Halina Siewert, 3.Magda Łapińska – Krystyna Vohryzka.

Krakowscy weterani tenisa stołowego w Ogólnopolskim
Rankingu „Grand Prix” Polski w sezonie 2017/2018.
Kobiety: kat. 50-59 lat: Jolanta Szatko-Nowak – miejsce 1
Grażyna Zielińska
Dorota Nowacka

kat.60-69 lat: Magda Łapińska

Ela Pieczarkowska

Mężczyźni: kat. 40-49 lat: Marek Strzałka
Mariusz Bochenek
Paweł Ślazyk
Jakub Biel

– miejsce 13
– miejsce 14
– miejsce 2
– miejsce 3
– miejsce 5
– miejsce 16
– miejsce 30
– miejsce 41

kat. 40-49 lat: Piotr Lewicki

– miejsce 71

kat. 50-59 lat: Jan Pasieczny
Waldemar Glanowski

– miejsce 41
– miejsce 54

kat. 60-69 lat: Wiesław Rygiel
Ryszard Woźniak

– miejsce 8
– miejsce 57

kat. 70-79 lat: Aarne Puu

– miejsce 14

kat. 80+:

– miejsce 9

Henryk Mryc
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Otwarty Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego
TKKF w tenisie stołowym „Jesień 2018”
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w 15 września br. (w sobotę), w małej hali
sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, odbędzie się kolejny turniej z cyklu „Grand Prix”
Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym pod nazwą „Jesień 2018”. Przypominamy, że turniej rozegrany zostanie w
następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
- kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat, 60+
- mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16-45, 46 – 60, 60+.
Oprócz gier indywidualnych przewidziano też zawody w deblu „open”. Przypominamy również, że każdy
uczestnik turniejów musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na
formularzu (załącznik Nr 1 do Regulaminu.) Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć pisemną zgodę obojga rodziców
lub opiekuna prawnego na grę na formularzu (załącznik Nr 2). Regulamin Cyklu Turniejów „Grand Prix” i Finału
Wojewódzkiego oraz aktualne wzory załączników Nr 1 i Nr 2 są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego
TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF
Zgłoszenia do udziału w zawodach można składać na adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF: 31-138
Kraków ul. Lenartowicza 14. E-mail: tkkf@tkkf.com , Tel. 12 633 26 62, 515 182 228 lub osobiście w dniu zawodów
w godz. 8.00 – 8.45.
Uwaga! Zgłaszając zawodników do turnieju należy stosować aktualne wzory załączników Nr 1 i Nr 2, zawierające
klauzulę o ochronie danych osobowych (RODO).Wymóg stosowania przepisów o ochronie danych osobowych egzekwowany jest od 25 maja 2018 roku, więc sprawę należy potraktować poważnie, pod rygorem nie dopuszczenia
zawodników do gry. Za tę uciążliwość organizatorzy serdecznie przepraszają.

Obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego MTKKF

P

o pracowitej wiośnie, i pierwszych dniach tegorocznych wakacji,
nadszedł czas na ocenę działalności Zarządu Wojewódzkiego
Małopolskiego TKKF w I półroczu 2018 roku. Po Jubileuszu „Diamentowych Godów” Zarząd Wojewódzki MTKKF w swoich programach
i planach pracy przyjął kolejne, bardzo ambitne zadania i wyzwania,
gdyż rok 2018 jest przełomowym i ważnym rokiem w działalności
Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to
ostatni rok kadencji 2014-2018 tego Zarządu.
Mając ten fakt na uwadze aktualnie w Ogniskach i Klubach TKKF
trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, której głównym zadaniem
jest podsumowanie działalności sportowo-rekreacyjnej w strukturach

Obraduje Prezydium: Od lewej: Sekretarz Dorota Radomska, Wiceprezes
Janusz Borek, Prezes Leszek Tytko i Wiceprezes Karol Oleksy.

Małopolskiego TKKF w mijającej kadencji i wyłonienie nowych władz
Towarzystwa kadencji 2018-2022. Zgodnie z zaplanowanym terminem, w dniu 23 lipca 2018 roku w siedzibie Biura Zarządu MTKKF,
odbyło się posiedzenie Prezydium ZW Małopolskiego TKKF z następującym porządkiem obrad.
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2.Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego
posiedzenia Prezydium, odbytego w dniu 16.06.2018, przyjęcie protokołu - ref. Sekretarz Dorota Radomska.

3. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia ZW
Małopolskiego TKKF z dnia 16.06.2018 r. - ref. Sekretarz D. Radomska.
4.Ocena wykonania zadań, przyjętych na I półrocze 2018 roku – ref.
Wiceprezes Karol Oleksy.
5. Przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Małopolskim TKKF
przed XVIII Wojewódzkim Zwyczajnym Zjazdem Delegatów – ref.
Wiceprezes Karol Oleksy.
6.Wyniki XXIV STMiG 2018 oraz założenia organizacyjno-programowe
Finału Wojewódzkiego Turnieju - ref. Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF Pani Zofia Czupryna.
7. Założenia organizacyjne XIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego

W obradach uczestniczy Pani Zofia Czupryna – Honorowa Prezes
Małopolskiego TKKF. Obok Wiceprezes Kazimierz Bagnicki.

TKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn (eliminacje i finał)
– ref. Prezes Leszek Tytko.
8. Informacja z prac Zarządu Głównego TKKF – ref. Wiceprezes Karol
Oleksy.
9. Wydanie nr 30 „Kuriera Małopolskiego TKKF” - ref. Redaktor Władysław Łopatka.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków
Do rozpatrywanych zagadnień Prezydium przyjęło kilka stosownych
uchwał i wniosków.
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* Co nowego w Ognisku TKKF
„Leskowiec” w Wadowicach *

S

zanowni Państwo! Jednym z wiodących Ognisk w strukturze Małopolskiego TKKF jest Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach,
które w roku 2016 obchodziło Jubileusz „Złotych Godów”. W okresie
50.lat istnienia i działalności Ognisko „Leskowiec” miało i wciąż ma
istotny wpływ na kształtowanie się stosunku mieszkańców Wadowic

Imieninowe życzenia, z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego MTKKF Leszka
Tytko i Wiceprezesa Karola Oleksego, przyjmuje Pani Halina Kulbacka –
Członek Prezydium ZW MTKKF, a zarazem Prezes TKKF „Leskowiec”.

oraz powiatu wadowickiego do szeroko rozumianej rekreacji fizycznej.
W trakcie minionych lat Ognisko nie rywalizowało z innymi organizacjami sportowymi, chociaż z wieloma współpracowało i nadal
współpracuje, organizując własny cykl imprez, które są jego widoczną
wizytówką, a nie przedmiotem zainteresowania bądź konkurencji tych
organizacji. W ten sposób uzupełnia ofertę programową innych wadowickich stowarzyszeń kultury fizycznej.
Swoją ofertę programową Ognisko kieruje głównie do najmłodszych oraz do kobiet – w tym do seniorek. W swej wieloletniej działalności wykazywało i wciąż wykazuje dużą inwencję i różnorodność
form aktywności ruchowej, adresowanych dla dzieci i młodzieży
w różnych kategoriach wiekowych. Nie ma tu mowy o biciu rekordów,
lecz o upowszechnianiu nawyków do prowadzenia zdrowego stylu
życia i rekreacji ruchowej oraz o dobrej zabawie, zgodnej z zasadami

II „Grand Prix” Wadowic w Szachach

W

dniu 14 kwietnia 2018 roku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 10 w Wadowicach odbył się II Turniej
Szachowy w ramach
„Grand Prix” Wadowic
w Szachach – Turniej nr
810. Zarząd Spółdzielni
od lat bezpłatnie udostępnia sale gry dla
szachistów. Organizatorem turnieju był
działający przy Ognisku
TKKF „Leskowiec” Klub
Szachowy „Wieża”.
Obowiązki sędziego
turnieju pełnili panowie Adam Madej i Piotr
Góralczyk.
Zadanie
zostało
dofinansowane
ze
środków Gminy Wadowice,
a patronat
honorowy nad imprezą
sprawowali Burmistrz
Migawki z sali rozgrywek II Turnieju szachowego Wadowic
Mateusz
w ramach „Grand Prix” Wadowic w Szachach.
Klinowski i V-ce Bur-

fair play. Oprócz upowszechniania tradycyjnych dyscyplin Ognisko
stara się kontynuować te formy sportu i rekreacji, które zyskały największą popularność w całym okresie swej działalności. Dzięki dobrej
współpracy z wieloma instytucjami, zapraszanymi do udziału w imprezach, Ognisko mogło oddziaływać na stosunkowo szerokie kręgi
lokalnej społeczności, zachęcając mieszkańców Wadowic do czynnego
udziału w imprezach, a także oddziaływać swą aktywnością na okoliczne miejscowości.
Dzięki tak prowadzonej działalności Ognisko mogło się kojarzyć
z organizacją, która naprawdę krzewi kulturę fizyczną. W okresie 50.
lat działalności Ogniskiem kierowało tylko czterech prezesów: Tadeusz
Kiełtaczyński, Jan Białowąs, Łukasz Karpiński oraz Halina Kulbacka,
pełniąca funkcję prezesa tego zasłużonego Ogniska od roku 1990 do
dziś. Kadra ta, to niewątpliwie największy atut Ogniska „Leskowiec”,
bowiem cechuje ją olbrzymia wytrwałość w zachowaniu nieprzerwalnej ciągłości jego działalności, mimo wciąż wzrastających utrudnień
biurokratycznych w prowadzeniu takich organizacji, braku źródeł
finansowania i zmniejszającej się pomocy ze strony lokalnych władz
administracyjnych i samorządowych. Nie wolno nam zapomnieć, że są
to prawdziwi społecznicy, poświęcający swój wolny czas, by zorganizować czas wolny nie tylko mieszkańcom Wadowic.
Pole działalności Ogniska TKKF „Leskowiec” było i wciąż jest bardzo
szerokie. Jego istotnym osiągnięciem jest zaszczepienie nawyków do
uprawiania rekreacji ruchowej u znacznej części społeczeństwa wadowickiego, co mimo wciąż wzrastających utrudnień do prowadzenia
działalności sportowo – rekreacyjnej daje temu Ognisku i jego władzom powód do dumy i satysfakcji z dobrze wykonywanych zadań.
W programach i planach pracy Ogniska nadal jest wiele tradycyjnych, ambitnych przedsięwzięć w zakresie sportu i rekreacji, z roku na
rok ukazujących jego aktywność, pomoc sponsorską i akceptację przez
wadowickie środowiska tych działań, które, chociaż już coraz trudniej,
nadal są atrakcyjne.
Po tym króciutkim wstępie przejdźmy do roku 2018, do działalności
Ogniska TKKF „Leskowiec” na rzecz społeczności Wadowic, którego
program wciąż jest ambitny i bogaty.

mistrz Wadowic Ewa Całus. Turniej miał charakter otwarty. Zawody
przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund (tempo gry 2x 5 minut (blitz).
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. W turnieju
startowało 54 uczestników. Patronat medialny imprezy: wadowiceonline.pl i powiatlive.pl.
Według oceny osób wtajemniczonych niewiele turniejów szachowych w Polsce może poszczycić się taką obsada, jaką miał II Turniej
Szachowy o „Puchar Burmistrza Wadowic”. Okazały puchar, ufundowany przez Burmistrza i pula nagród 2100zł, przyciągnęły do Wadowic
arcymistrza, trzech mistrzów międzynarodowych, czterech mistrzów
FIDE oraz siedemnastu szachistów z tytułami kategoriami krajowymi
centralnymi. Do Wadowic na turniej przyjechało również 4 utytułowanych szachistów z Ukrainy. Pierwsze i drugie miejsca w turnieju
zajęli właśnie szachiści z Ukrainy. Na trzecim miejscu uplasował się
Szymon Gumularz (Polonia Wrocław).
Najlepszy szachista z Wadowic Jacek Byrski zajął 18 miejsce, który
zdobył 7,5 pkt, z 13. punktów możliwych do zdobycia. Najmłodszym
uczestnikiem turnieju była Zuzanna Rumszewicz, która dzielnie walczyła o punkty z utytułowanymi o wiele starszymi przeciwnikami.
Wśród szachistów amatorów, którzy nie posiadali żadnej kategorii
szachowej, zwyciężył Radosław Noworyta z Grojca (koło Oświęcimia)
Natomiast najlepszym juniorem z Wadowic okazał się Mateusz Przystał, który zajął 39 miejsce. Serdecznie gratulujemy!
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XVII Rodzinny Rajd Rowerowy

W

dniu 27 maja 2018 roku w Wadowicach odbył się XVII Rodzinny
Rajd Rowerowy, zorganizowany przez Ognisko TKKF „Leskowiec,
z udziałem 217 rajdowiczów. Łącznie w imprezie udział wzięło ponad
350 uczestników.
Patronat Honorowy nad Rajdem objęli: Grażyna Staniszewska –
Poseł Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2009 oraz Burmistrz
Wadowic – Mateusz Klinowski. Komitet Honorowy Rajdu: Starosta

Uczestnicy XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego
pod siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach.

Wadowicki – Bartosz Kaliński, Wójt Gminy Tomice – Witold Grabowski, Wójt gminy Wieprz – Małgorzata Maria Chrapek.
Uczestnikami Rajdu byli głównie mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, oraz rowerzyści z Bielska-Białej, Oświęcimia i Tychów.
Rowerzyści wyruszyli z Wadowic o godz.9.00. Do przejechania mieli
blisko 34 km na trasie: Wadowice – Tomice – Frydrychowice –
przysiółek Kanada – Przybradz (półmetek) – Rudze – przysiółek Myto
– Grodzisko – Woźniki – Witanowice – Tomice (meta).
Po godz. 14.00 cała kolumna prowadzona przez policję dotarła do
Tomic. W specjalnie przygotowanej strefie, przy budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9 (budynek
dawnego Gimnazjum w Tomicach), zmieściło się blisko 200 rowerów.
Przy nim zlokalizowana została meta XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Tu rowerzystów przywitał Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. Na przybyłych czekało wiele atrakcji. Zgłodniałych rowerzystów do
swojego stoiska zaprosiły panie ze Stowarzyszenia „Wioski Naszych
Marzeń”, które przygotowały blisko 170 porcji przepysznych domowych ciast drożdżowych oraz 300 porcji tradycyjnej kładzionki witanowickiej. Odpoczynek zmęczonym cyklistom umilały występy grup
muzycznych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach: zespołu
wokalnego „Duo” pod opieką Anny Karcz i chóru szkolnego pod opieką Adrianny Zychy-Gurdek. Swoje stoisko miał także Ośrodek Kultury
Gminy Tomice, który proponował gościom zwiedzenie wystawy fotograficznej „Witanowice na starej fotografii” oraz konkurs wiedzy

Meta XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Tomicach.

o gminie Tomice z cennymi nagrodami. Na boisku prowadzone były
również konkursy sprawnościowe dla najmłodszych uczestników
imprezy. Trasę Rajdu pokonali wszyscy uczestnicy.
Na zakończenie imprezy na specjalnie przygotowanej scenie wręczone zostały przez organizatorów nagrody regulaminowe w konkurencjach: najliczniejsza rodzina, najliczniejsza reprezentacja szkoły,

Na trasie XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

osiedla lub organizacji, najstarszy uczestnik, najmłodszy uczestnik
Rajdu oraz najmłodszy uczestnik Rajdu jadący samodzielnie. Nagrodzeni uczestnicy Rajdu:
- najmłodszy uczestnik – Julia Łopatecka z Wadowic – 5 lat,
- najstarszy uczestnik – Zdzisław Kokowicz z Choczni – 77 lat,
- najliczniejsza grupa – Zespół Szkolno-Przedszkolny z Tomic– 19 osób,
- najliczniejsza rodzina - rodzina Jarkowskich i Wojtasików (po 7 osób).
Zwycięzcy w zawodach slalomu:
- dziewczęta – Wiktoria Bednarek, Amelia Banaszek oraz Adrianna
Skawińska,
- chłopcy – Miłosz Skupiński, Daniel Kowalczyk, Wojciech Kamil.
Pozostałymi, rozegranymi konkurencjami, były:
- rzut do kosza,
- jazda na czas.
Docenieni zostali również gospodarze finału Rajdu, którzy odebrali
drobne upominki. Tym samym odwdzięczył się Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski, który na ręce pani Haliny Kulbackiej (Prezesa Ogniska TKKF „Leskowiec”) przekazał organizatorom pamiątkową statuetkę za sprawną organizację rajdu i promocję gminy
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Jeszcze jedna
bardzo udana impreza sportowo-rekreacyjna, przeprowadzona przez
Ognisko TKKF „Leskowiec”, przechodzi do historii.

Występ młodzieży szkolnej na zakończenie Rajdu. Pierwsza z prawej
(z mikrofonem) pani Halina Kulbacka – Prezes TKKF „Leskowiec”.
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Szanowni

biegaczy dystansów długich (5 km, 15 km) oraz dla rodzin, które wezmą udział m. in. w Sztafecie Rodzinnej i wielu innych konkurencjach.
Bieg na dystansie 15 km rozgrywany jest na trasie pętli: ulicami
Wadowic, Zawadki, Gorzenia, Ponikwi, Kozińca, Świnnej Poręby,
Zbywaczówki, Jaroszowic. Trasa jest pomyślana tak, aby do minimum
ograniczyć czas wstrzymywania ruchu kołowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych. Ze startu na stadionie MKS „Skawa”
zawodnicy pobiegną w prawo, przez ulice: Błonie, Tatrzańską, Groble,
XII Pułku Piechoty, aż do ul. Zegadłowicza (ogółem 1 km). Po przekroczeniu ul. Zegadłowicza (Droga krajowa DK-28) zawodnicy wbiegają
na ul. Niwy, później przez Zawadkę do skrzyżowania na Gorzeń Dolny
(ogółem 2,5 km). Przez Gorzeń Dolny dobiegają – obok Dworku Emila
Zegadłowicza – do drogi krajowej DK-28, a następnie w prawo, chodnikiem, do Hotelu „Młyn Jacka” (Punkt Żywnościowy nr 1) - ogółem
2,5 km). Od Hotelu „Młyn Jacka” biegną poboczem drogi krajowej DK28 do mostu na Ponikiewce (1 km), a następnie w prawo, w kierunku
Ponikwi, by po przebiegnięciu 300 m skręcić w lewo, na Chobot.
Z Chobotu kierują się na Bukowiec w Kozińcu i na skrzyżowaniu, przy
lustrze drogowym, skręcają w lewo, w kierunku przejazdu pod wia-

Jak zawsze tegoroczna impreza rozpocznie się o 11:07, ze startem
na stadionie MKS „Skawa”. W jej programie są biegi na 5 i 15 kilometrów, biegi dla dzieci i liczne atrakcje. Bieg Powsinogi, to jeden
z najstarszych biegów w Polsce. Jego historia sięga 1979 roku, kiedy to
Ognisko „Leskowiec” zorganizowało tzw. „Bieg Wadowiczan”, który
od roku 1980 przekształcił się w znany wszystkim „Bieg Powsinogi” coroczną imprezę rekreacyjno-biegową o zasięgu ogólnopolskim.
Zawsze we wrześniu, bez względu na pogodę, na stadionie MKS
„Skawa” startują zawodnicy we wszystkich grupach wiekowych. Od
samego początku impreza ta była wielkim wydarzeniem sportowym,
które na trwałe pozostało się w pamięci mieszkańców Wadowic
i okolic. Od 1984 roku wadowicki „Bieg Powsinogi” został włączony do
ogólnopolskiego rankingu biegów masowych, a w roku 1993 uzyskał
rangę imprezy międzynarodowej i trasa biegu głównego otrzymała
atest PZLA. W latach swojej największej świetności corocznie w zawodach na wszystkich dystansach uczestniczyło około 3 000 startujących.
Bieg przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej, którzy
będą mogli zmierzyć się na dystansach krótkich (50 m – 1,5 km),

duktem drogi krajowej DK-28 (ogółem 2,4 km). Następnie skręcają
w lewo i po przebiegnięciu 650 m osiągają pobocze drogi krajowej DK28. Poboczem dobiegają do mostu na Ponikiewce (ogółem 1 km), a za
mostem wbiegają na ścieżkę rowerową i dalej ścieżką w kierunku
Domu Kultury w Zbywaczówce (1,2 km). Wbiegają na lokalną drogę
asfaltową, okrążając Dom Kultury i po 600 metrach ponownie wbiegają na ścieżkę rowerową i dalej prosto na stadion „Skawy” (2,1 km).
Start biegu na trasie 5 km rozpoczyna się o godz. 11: 40 na stadionie MKS „Skawa”. Dalej trasa prowadzi przez bieżnię boiska głównego
do bramy środkowej (skręt w prawo), a następnie do bramy głównej,
a za nią w prawo na ul. Błonie i prosto drogą rowerową do placu
zabaw w Jaroszowicach - Zbywaczówce. Nawrót i powrót jednokierunkową, osiedlową drogą asfaltową (bez nazwy) do ścieżki rowerowej. Następnie ul. Błonie do mety, znajdującej się na bieżni na stadionie MKS „Skawa”. Regulamin imprezy i inne informacje są dostępne
na stronie internetowej Organizatora: tkkf.wadowice@gmail.com
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym tradycyjnym
sportowym wydarzeniu!

Państwo! Już tradycyjnie, w niedzielę 16 września 2018
roku, odbędzie się kolejna, 39. edycja jednego z najstarszych biegów
w Polsce - Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi! Organizatorem imprezy
jest Ognisko TKKF „Leskowiec, a współorganizatorem Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF.
Impreza odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, a Komitet Honorowy Imprezy stanowią: Pani Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF, Bartosz Kaliński – Starosta Powiatu Wadowickiego, Mateusz
Klinowski – Burmistrz Wadowic oraz Wacław Wądolny – Wójt Gminy
Mucharz. Sponsorem Głównym imprezy jest Firma „Maspex”.
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Program minutowy XXXIX Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi
11:07 – UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
11:30 – Rozpoczęcie bloku konkurencji sportowo-rekreacyjnych
na Orliku: „Gry i zabawy rodzinne”
11:15 – Bieg klas IV dziewcząt – dystans 400 m
11:19 – Bieg klas IV chłopców – dystans 400 m
11:25 – Start Biegu Głównego (Półmaratonu)
11:32 – Bieg klas V dziewcząt – dystans 400 m
11:36 – Bieg klas V chłopców – dystans 400 m
11:40 – Start biegu na 5 km
11:43 – Bieg klas VI dziewcząt – dystans 400 m
11:47 – Bieg klas VI chłopców – dystans 400 m
11:51 – Bieg klas III dziewcząt – dystans 200 m
11:55 – Bieg klas III chłopców – dystans 200 m
12:00 – Bieg przedszkolaków, dziewczęta – dystans 50 m
Bieg klasa 0, dziewczęta – dystans 50 m
12:10 – Bieg przedszkolaków, chłopcy – dystans 50 m,
Bieg klasa 0, chłopcy – dystans 50 m
12:15 – Bieg klas I dziewcząt – dystans 100 m

12:20 – Bieg klas I chłopców – dystans 100 m
12:22 – Start biegu na 1,5 km dziewcząt
12:27 – Start biegu na 1,5 km chłopców
12:30 – Bieg klas II dziewcząt – dystans 100 m
12:40 – Bieg klas II chłopców – dystans 100 m
13:00 – Rozdanie nagród z biegu na 1,5 km
13:10 – Rozdanie nagród z biegu na 5 km
13:15 – XIII Finał Wojewódzkich Biegów po Zdrowie – Sztafeta Rodzinna
13:20 – Wyróżnienia uczestników biegu na 5 km (nagrody rzeczowe)
13:40 – Nagradzanie zwycięzców Biegu Głównego (Półmaratonu)
13:50 – Imprezy towarzyszące – podsumowanie i wręczenie nagród
za konkurencje sportowo-rekreacyjne na Orliku: „Gry i zabawy rodzinne”
14:15 – Nagradzanie zwycięzców Sztafety Rodzinnej
14:30 – Wyróżnienia uczestników Biegu Głównego (nagrody rzeczowe)
ok. 15:30 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Rubinowe Gody Ogniska TKKF „Promień” w Bochni

S

zanowni Państwo! Ognisko TKKF „Promień” jest jednym z dwóch
Ognisk TKKF, prowadzących działalność sportowo-rekreacyjną na
terenie Bochni, funkcjonujących w strukturze Małopolskiego TKKF.
W tym roku mija 40 lat od powstania tego Ogniska, więc przypomnijmy w skrócie, jak to się wtedy zaczęło. W dniu 25 stycznia 1978
roku dwudziestu członków założycieli powołało Ognisko TKKF pod
nazwą „Promień”. W skład pierwszego, pięcioosobowego Zarządu,
weszli: Mieczysław Balicki – Prezes, Jerzy Paprocki – Z-ca Prezesa,
Maria Betleja – Sekretarz oraz Krzysztof Ujejski i Wiesław Rajca Członkowie. Komisję Rewizyjną Ogniska wybrano w składzie: Andrzej
Piech, jako Przewodniczący oraz Stanisław Styrna i Maria Klimek, jako
Członkowie Komisji.
Napisanie statutu Ogniska poszło dosyć „gładko” i już w dniu
4 maja 1978 roku, decyzją Naczelnika Miasta Bochni Aleksandra Bajdy, Ognisko zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim, a tym samym uzyskało osobowość prawną. Na starcie Ognisko skorzystało ze
środków finansowych Zakładu Przetwórstwa Hutniczego (zakupiono
kilka kompletów koszulek sportowych) oraz ze sprzętu, z rozdzielnika
Wojewody Tarnowskiego.
W maju 1978 roku, z okazji „Dnia Hutnika”, odbył się turniej piłki

Jacek Tyrka – Wiceprezes TKKF „Promień”, wita przybyłych na Jubileusz
40.lecia Ogniska gości. Obok Mieczysław Balicki – Prezes Ogniska.

nożnej, z udziałem 8 drużyn, oraz turniej tenisa stołowego, z udziałem
54 zawodników. Mając już pewne, dobre wzorce, zaproponowano
załodze bocheńskiego Zakładu Spartakiadę w wielu dyscyplinach:
kometka, strzelectwo, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, szachy i ten rodzaj rekreacji spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ponadto zaczęły działać stałe zespoły ćwiczebne w tych
dyscyplinach. Organizowano tzw. Sportowe Niedziele nad Rabą, pikniki i turnieje – większość imprez prowadzono w okresie letnim, bądź

w salach gimnastycznych. Stąd też 20 października 1983 roku Ognisko
podjęło inicjatywę budowy wyciągu narciarskiego na stoku Kamionnej
(góra Kamionna, o wysokości 805 m, leży zaledwie 25 km od Bochni
i posiada swoisty mikroklimat).
Po wielu staraniach Ognisko uzyskało z Urzędu Wojewódzkiego
w Nowym Sączu zgodę na budowę wyciągu narciarskiego orczykowego o długości 500 m. Inicjatywa ta wzmogła aktywność społeczną
miłośników białego szaleństwa, którzy wybudowali też drugi wyciąg,
pozwalający jeździć na trasie o długości około 1 kilometra. Przy tych
inwestycjach (niwelacja terenu i inne prace) nie zabrakło ówczesnego
dyrektora ZPH – Henryka Holoty, naczelnika Gminy Żegocina –
L. Grabowskiego, architekta K. Kępy, panów J. Burka, K. Sroki,
A. Szewczyka i Mieczysława Balickiego – ówczesnego i obecnego
prezesa Ogniska „Promień”.
O pracy tego prężnie działającego Ogniska można by było wypowiedzieć więcej pochlebnych słów i informacji, które zawarto
w opracowaniu pn. „Rubinowe Gody TKKF „Promień Bochnia”, wydanym z okazji Jubileuszu 40.lecia tego Ogniska.
Z okazji Jubileuszu w dniu 16 czerwca 2018 roku w Auli Św.
Mikołaja w Bochni zorganizowano uroczysty „Rubinowy” Jubileusz.

Stefan Kolawiński - Burmistrz Bochni, wręcza Prezesowi
Mieczysławowi Balickiemu okolicznościowy adres.

Wśród zaproszonych gości byli obecni, jak i dawni członkowie Ogniska
oraz osoby, którym przez 40 lat swojego istnienia Ognisko nie było
obce. Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta, na czele
z Burmistrzem Panem Stefanem Kolawińskim, a władze wojewódzkie
Małopolskiego
Towarzystwa
Krzewienia
Kultury
Fizycznej
reprezentował Leszek Millki – Członek Zarządu Wojewódzkiego.
Program jubileuszu był bogaty.
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Następnym punktem uroczystości 40.lecia było wręczanie nagród
Jacek Tyrka. Następnie Pan Mieczysław Balicki, twórca i nieprzerwanie
i wyróżnień honorowych za pracę na rzecz Ogniska i całego TKKF.
przez 40 lat Prezes Ogniska „Promień”, umilał gościom czas,
Najpierw wspomniany wcześniej Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński
przedstawiając jego długą historię. Przybliżał chronologicznie liczne
złożył na ręce Prezesa Balickiego gratulacje i podziękowania za 40 lat
wydarzenia z historii Klubu Strzelectwa Sportowego, jego sukcesy na
działalności i promocji regionu, wręczając pamiątkowy upominek.
różnych arenach sportowych, nie wykluczając także areny
Następnie przedstawiciel ZW Małopolskiego TKKF Leszek Milli, wraz

Okolicznościowy adres z okazji Jubileuszu Ogniska, złożony na ręce
Prezesa Balickiego przez Burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego.

międzynarodowej. Opowieści Prezesa obfitowały w najciekawsze
wspomnienia i anegdoty, o których nie sposób przeczytać w żadnych
oficjalnych opracowaniach. Słuchacze chłonęli opowieści Prezesa
z wypiekami na twarzy.

Mieczysław Balicki prezentuje historię Ogniska
TKKF „Promień” w formie pokazu multimedialnego.

z Prezesem Balickim, wręczali nagrody członkom Ogniska, którzy dali
się poznać, jako zaangażowani działacze na rzecz jego rozwoju. Na
zakończenie miłego Jubileuszu wszyscy goście udali się na uroczysty
obiad, po którym w już mniej oficjalnej atmosferze, rozmowom
i wspominkom o bogatej historii Klubu nie było końca.

* Pół wieku pod flagą TKKF *

L

eszek Milli - Obywatel Królewskiego Miasta Krakowa, wybitny

działacz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, który
w swym życiu pełnił wiele funkcji społecznych z wyboru. Obecnie
jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Poniżej
kilka słów wspomnień Leszka
z okazji 50. lat Jego działalności
pod flagą TKKF: Urodziłem się 11
maja 1939 roku w Krakowie. Okoliczności zmusiły mnie do podjęcia
pracy, mając zaledwie 15 i pół
roku. Zawodowo przepracowałem
50 lat, dziś jestem już emerytem,
wciąż działającym społecznie na
rzecz lokalnej społeczności na
niwie sportu i rekreacji fizycznej.
Od 10 stycznia 1968 roku jestem
członkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Ognisku
TKKF „Wieczysta-Ugorek”, z siedziLeszek Milli – Członek ZW MTKKF.
bą przy ul. Włodkowica. W latach
późniejszych kontynuatorem tej działalności było Ognisko TKKF „Wieczysta-Dzielnicowy Dom Sportu”. Początkowo, ze względu na ograniczoną powierzchnię zajmowanego lokalu, dzierżawioną od Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ugorek”, Ognisko prowadziło tylko dwie sekcje –
strzelecką i szachową. W latach 1985 –1992 sekcja strzelecka odnosiła
duże sukcesy w zawodach strzeleckich na szczeblu Krakowa i Województwa, współpracując w tym czasie z Jednostką Wojskową Nr 2003
na Woli Justowskiej. Efektem tej współpracy była organizacja licznych
imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych na terenie wspomnianej Jednostki.
Założycielem i długoletnim prezesem Ogniska „Wieczysta-Ugorek”
był śp. Władysław Krzywonos, którego zasługą było przyznanie przez
Urząd Miasta Krakowa obiektu przy ul. Pilotów 62. W roku 1994, po
remoncie tego budynku, Ognisko zmieniło nazwę, na Ognisko TKKF
„Wieczysta-Dzielnicowy Dom Sportu”, a jego prezesem został Jan

Zduński. Powstały wówczas nowe sekcje: intensywnej gimnastyki,
karate oraz ju–jitsu, przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. W roku 2002 Ognisko zarejestrowano w KRS i odtąd, do roku
2009, otrzymywało dotacje finansowe z Urzędu
Miasta Krakowa. W roku
2011, z braku możliwości
korzystania ze strzelnic na
terenie Krakowa, sekcję
strzelecką z broni kulowej
rozwiązano, a broń zdano
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Odtąd działała już tylko
sekcja strzelecka z broni
pneumatycznej. Kilka lat
później, na skutek roszczeń przez prawowitych
właścicieli, do zajmowanego przez TKKF terenu
i obiektu, Ognisko TKKF
„Wieczysta – Dzielnicowy
Dom Sportu” zostało
zlikwidowane,
kończąc
swą
długoletnią
statutoDomowy kącik wyróżnień
wą działalność.
i odznaczeń Leszka Millego.
Leszek Milli, jako działacz TKKF, pełnił wiele społecznych funkcji z wyboru, m.in. sekretarza
Ogniska TKKF „Wieczysta-Ugorek”. Od roku 1975 był członkiem Dzielnicowej Komisji Rewizyjnej, a od 7 lutego 1990 do 1992 roku pełnił
funkcję Prezesa ZD TKKF Kraków – Śródmieście. Od roku 1998 zajął się
rozwijaniem prozdrowotnych form aktywności ruchowej oraz rozpowszechnianiem profilaktyki prozdrowotnej, ukierunkowanej na zdrowy styl życia i zapobieganie powstawaniu schorzeń cywilizacyjnych,
poprzez systematyczne ćwiczenia fizyczne, w ramach programów
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Pływam z TKKF” i „Bieg po Zdrowie”. Od roku 1999 był Wiceprezesem
ds. Organizacyjnych Dzielnicowego TKKF, a w latach 2006 – 2010
skarbnikiem ZW Małopolskiego TKKF. W tym czasie umacniał i rozwijał podstawowy potencjał organizacyjny, tj. liczbę ognisk i klubów
TKKF oraz liczebność ich członków w różnych środowiskach: w zakładach pracy – państwowych i prywatnych, w osiedlach mieszkaniowych i szkołach.
Przez 15 lat był
członkiem Zarządu
Głównego
TKKF,
reprezentując małopolskie środowisko kultury fizycznej
na ogólnopolskim
forum, uczestnicząc
we współtworzeniu
kierunków działań
TKKF w skali całego
kraju.
Rok 2016. Leszek Milli na inauguracji XXII edycji
Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Dobczycach.
W roku 2001 przy
Ognisku TKKF „Wieczysta-Dzielnicowy Dom Sportu” Leszek założył
zespół kobiecy gimnastyki geriatrycznej, ćwiczący 2 razy w tygodniu.
W latach 2002 – 2006 miał osobisty udział w organizacji ok. 100 imprez sportowo-rekreacyjnych: festyny, spartakiady sportowe na stadionie KS „Wieczysta”, zawody i turnieje strzeleckie, w których
uczestniczyło
około 9000 osób.
Uczestnikami tych
imprez były przede
wszystkim dzieci
i młodzież,
jak
i dorośli.
W swych inicjatywach na terenie
Krakowa promował i organizował
działalność sportowo-rekreacyjną,
w ramach prograPosiedzenie Zarządu Wojewódzkiego MTKKF.
mów: „Sport dla
Leszek Milli i Józef Szczepanek w trakcie obrad.
Wszystkich Dzieci”,
„Wychowanie przez Sport i dla Sportu”. Zaowocowało to powstaniem
w Krakowie około 30 zespołów ćwiczebnych, w których systematycznie ćwiczyło ok. 1000 osób.
Od chwili wstąpienia Leszka, w dniu 10 stycznia 1968 r., w szeregi
TKKF minęło już pół wieku. W chwili obecnej nadal jest członkiem ZW
Małopolskiego TKKF, współorganizując w swej wieloletniej działalności bardzo wiele imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Za wybitną działalność i pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniony licznymi dyplomami, pucharami, odznakami i odznaczeniami
państwowymi. Za działalność i pracę społeczną na rzecz Miasta Krakowa i Województwa w dniu 15 lipca 1975 roku został wyróżniony
Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla M. Krakowa”, 22 lipca 1984
roku Medalem 40.lecia Polski Ludowej, a 16 listopada 2007 roku
Odznaką „Honoris Gratia”, przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Posiada także Złotą Honorową Odznakę TKKF, Srebrną Odznakę

Podziękowanie, z wyrazami uznania, za 50.letnią działalność Leszka Millego w szeregach TKKF od koleżanek
i kolegów z Zarządu Wojewódzkiego MTKKF .

„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medal „Za zasługi w Upowszechnianiu Kultury Fizycznej”, Odznaki 20. lecia i 30. lecia TKKF oraz
„Srebrny Krzyż Zasługi” i „Złoty Krzyż Zasługi”.
W trakcie tych wszystkich minionych lat Leszek zdobył sobie powszechny szacunek i uznanie środowiska krakowskiego, związanego
z kulturą fizyczną – zdobył także nasze uznanie. Oto Jego końcowa
wypowiedź: Moją pasją jest sport, którego teraz uprawiać już nie
mogę, ale chcę społecznie robić to na rzecz innych. W gronie naszych
członków Małopolskiego TKKF atmosfera jest bardzo dobra, narodziły
się przyjaźnie, trwające już długie lata i tak trzeba trzymać. Od urodzenia jestem apolitycznym członkiem społeczeństwa, moją pasją jest
sport i praca społeczna. W przyszłym roku upłynie 25 lat, jak zostałem
Przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej. Funkcję tę także sprawuję społecznie.

XV Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF
w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn
– eliminacje strefy Kraków –

W

dniu 04.08.2018 r. na boiskach do siatkówki plażowej KS „Wanda” w Krakowie odbyły się eliminacje strefy Kraków XV Mistrzostw MTKKF w siatkówce plażowej. Głównym organizatorem
imprezy było Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej –
Zarząd Wojewódzki w Krakowie, przy wsparciu finansowym Gminy
Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.
W eliminacjach, rozgrywanych równocześnie na 2 boiskach, wzięło
udział 9 par (7 męskich i 2 kobiece). Mężczyźni grali systemem brazylijskim a, kobiety rozegrały mecz o I miejsce (3 sety).
Klasyfikacja końcowa wśród kobiet:

I miejsce

- Grabska Justyna
Szczepaniak Urszula
II miejsce
- Barbaszewska Julia
Perkosz Mariola
Klasyfikacja końcowa wśród mężczyzn:
I miejsce
- Piwowarczyk Paweł
Kurenda Konrad
II miejsce
- Dudek Bartosz
- Siemiński Andrzej
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Leszek Tytko, Prezes ZW MTKKF – koordynator zawodów, Katarzyna Oleksy
– członek ZW MTKKF (obsługa techniczna zawodów) i Piotr Filipek (jeden
z sędziów zawodów).

III miejsce

- Młynarczyk Maciej
- Dutkiewicz Mateusz
IV miejsce - Popek Sebastian
Jezierski Paweł
Trzy zwycięskie pary mężczyzn i dwie kobiet z rąk Prezesa Małopolskiego TKKF Pana Leszka Tytko otrzymały statuetki, upominki i okolicznościowe dyplomy. Dwie zwycięskie pary kobiet i mężczyzn reprezentować będą strefę krakowską w Finale XV Mistrzostw Małopolskiego TKKF, który rozegrany zostanie 26 sierpnia br. w Krakowie, na
obiektach KS „Wanda”. Finał odbędzie się z udziałem najlepszych par
.

Zwycięskie zespoły kobiet w towarzystwie Organizatorów zawodów.

Tadeusz Kowalczyk – Członek ZW MTKKF,
przy obsłudze technicznej zawodów.

z dziesięciu stref: Dobczyce, Pcim, Gorlice, Mszana Dolna, Nowy Sącz,
Nowy Targ, Rabka, Tarnów, Wolbrom i Kraków.
Zawody osobiście koordynował Prezes ZW MTKKF Pan Leszek
Tytko, a obsługę sędziowską zapewnili: Sonia Kowal, Piotr Filipek
i Bogdan Suchan. Za obsługę techniczną odpowiedzialni byli członkowie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF - Katarzyna Oleksy
i Tadeusz Kowalczyk.

Trzy najlepsze zespoły męskie w towarzystwie
Prezesa ZW Małopolskiego TKKF - Leszka Tytko.

Seniorzy – czas na start!
IV Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+
o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

S

zanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków! Zarząd Wojewódzki
Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przypomina i serdecznie zaprasza do udziału w IV Mistrzostwach Krakowa
Seniorów 60+ o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w dniach:
- 24.09. 2018 r. na obiektach TAURON ARENA, ul. Lema 7 w Krakowie.
- 25.09.2018 r. na obiektach sportowych KS „Bronowianka”, przy ul.
Zarzecze 124 A w Krakowie.
Organizatorami Mistrzostw są: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego
TKKF, Gmina Miejska Kraków, Tauron Arena Kraków, Klub Sportowy
„Bronowianka”, a Partnerami: Rada Krakowskich Seniorów, Krakowskie Centrum Seniora, Centra Aktywności Seniora.
W gronie Partnerów Medialnych Mistrzostw są: „Magiczny Kraków”, GŁOS - Tygodnik Nowohucki, KRAKÓW.PL, TELEWIZJA KRA-

KÓW.PL, Gazeta SENIOR.pl, TVP3 Kraków, GŁOS SENIORA, KURIER
MAŁOPOLSKIEGO TKKF. Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy, którzy mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kraków i do dnia 24
września 2018 roku ukończyli 60 lat życia. Podobnie jak w latach
ubiegłych każdy uczestnik winien wypełnić i osobiście podpisać kartę
zgłoszenia uczestnictwa w Mistrzostwach.
Zapisy, karty zgłoszeniowe i Regulamin IV Mistrzostw są dostępne
na stronie internetowej: www.tkkf.com. Więcej informacji można
uzyskać telefonicznie lub e-mailem. Telefon: 12. 633.26.62 (w godzinach 9.00 – 15.30), e-mail: tkkf@tkkf.com. Dane osobowe do karty
uczestnictwa, nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania,
telefon lub e-mail, rozmiar koszulki (S, M, L, XL, 2XL) oraz wybraną
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Celem Mistrzostw jest: propagowanie zdrowego wypoczynku pokartę zgłoszenia należy podpisać przy weryfikacji zawodników:
przez aktywność ruchową seniorów, popularyzacja różnych dyscyplin
- 24 września na obiektach TAURON ARENA od godz. 9.30 – 11.00
sportowych wśród seniorów 60+, wyłonienie Mistrzów wśród seniooraz w godz. 15.30 -16.30 w przypadku zawodników brydża i szachów,
rów – kobiet i mężczyzn 60+, 70+, 80+ w dyscyplinach rozgrywanych
- 25 września na płycie stadionu KS „Bronowianka” w godz. 8.30 –
w ramach Mistrzostw, nawiązanie kontaktów towarzyskich między
9.30 – dla uczestników dyscyplin rozgrywanych w tym dniu.
uczestnikami oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa
i kibicowania podczas IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+.

Program IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+
na obiektach - Tauron Arena w dniu 24.09.2018 r.
Godz. 9:30
11:00
11:30

- Rejestracja zawodników
- Otwarcie Mistrzostw
- Rozpoczęcie gier :
- Badminton
- Tenis stołowy
- Boule
- Nordic Walking
- Cyklotrial rowerowy
- Wielobój sprawnościowy
15:30 - Rejestracja zawodników brydża i szachów
16:30 - Rozpoczęcie gier :
- Brydż
- Szachy

Program IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+
na obiektach KS „Bronowianka” w dniu 25.09.2018r.
Godz. 8:30 - 9:30 - Weryfikacja zawodników
9:00 – 10:00 - Aqua fitness
10:00
- Rozpoczęcie konkurencji :
- Pływanie
- Ringo
- Tenis
- Wielobój sprawnościowy
12:00
- Slow Jogging
12:30
- Biegi
14:00
- Dekoracja Mistrzów i zakończenie
IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+

* Kącik poezji i humoru *
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne autora)
*
Widziałem
Wielki odlot ptaków
Opuszczały swe gniazda
Cicho i obojętnie
Poznałem prawdę
Przemijania pokoleń.

Żuraw studzienny
Nie odleciał z jesienią
Ta studnia
Jest jego Nilem

I chociaż spojrzał
Kto woła
Jego własnym głosem
Nie zwątpił
Że jest ptakiem domowym
Ani przez chwilę
Ja też
Nie wątpię
W wartość słowa
Jestem żurawiem piszącym
By czerpać spokój
I żyć od nowa.
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* Janusza z nami już nie ma *

Z

wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego
kolegi i przyjaciela Janusza Hawryluka, byłego zawodnika sekcji
tenisa stołowego BKS „Wanda”. Jako zawodnik tego prężnie działającego Klubu Sportowego w drugiej połowie XX wieku Janusz miał
wiele sukcesów, m.in. w roku 1965 w Lidze Okręgowej reprezentacja
juniorów KS „Wanda”, w składzie: Janusz Hawryluk, Czesław Skowronek, Jerzy Szatkowski i Ryszard
Kwaśniewski, zdobyła Mistrzostwo Okręgu. Także Waldemar
Hawryluk, brat Janusza, był
jednym z czołowych tenisistów
stołowych innego nowohuckiego
Klubu Sportowego – „Hutnik”.
Janusz był pracownikiem Wydziału
Gazowego
w Pionie
Głównego Energetyka Huty im.
Lenina (Sendzimira).
Po zakończeniu kariery zawodniczej
Janusz
aktywnie
uczestniczył w amatorskich rozS†P Janusz Hawryluk.
grywkach
tenisa
stołowego
w ramach corocznej Spartakiady Sportowej Huty. Od roku 1976 był
członkiem sekcji tenisa stołowego w Ognisku TKKF „Apollo” przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, założonej przez Alinę Polak byłą zawodniczkę Klubów Sportowych „Metal” Węgierska Górka i KS
„Hutnik”.
W Ognisku TKKF „Apollo” Janusz występował w gronie takich
zawodników, jak: Waldek Hawryluk, (brat Janusza), Czesiek Koloda,
Andrzej Szymik, Władysław Łopatka, Józef Kapusta, Jerzy Hołuj,
Maciej Henke i kilku innych kolegów, z którymi odnosił wiele osobistych i drużynowych sukcesów. Reprezentował Ognisko „Apollo”,
awansując z drużyną, począwszy od trzeciej Ligi TKKF w roku 1976,
do Ligi pierwszej włącznie w roku 1979, która w sezonie 1982/83 (w
okresie stanu wojennego) zdobyła drużynowe Mistrzostwo Krakowa. Wraz z kolegami z drużyny Janusz uczestniczył w licznych zawodach i turniejach tenisa stołowego na terenie Krakowa, Województwa i kraju, m.in. brał udział w corocznym Międzywojewódzkim
Turnieju – „Złota Kielnia Oświęcimia” z okazji Dnia Budowlanych,
a także w Amatorskiej Lidze „Grand Prix” Polski w tenisie stołowym,
walcząc z byłymi, czołowymi tenisistami stołowymi.
Jednym z osobistych sukcesów Janusza było zdobycie w latach
80.XX wieku II miejsca w turnieju „Grand Prix” Polski przy ul. Tere-

spolskiej w Warszawie, gdzie w silnie obsadzonych zawodach uległ
dopiero w grze finałowej Magdalenie Kucharskiej (Mamie Leszka),

Rok 1986. Uczestnicy Turnieju tenisa Stołowego w hali BKS „Wanda”. Od lewej:
Stanisław Wcisło, Tadeusz szopa, Henryk Mryc, Mirosław Żelechowski, Stefan
Oleś, Janusz Hawryluk (szósty), Stefan Flak.

15.09. 2003 r. Turniej „Oldboys 2003” w tenisie stołowym, z udziałem zasłużonych zawodników, którzy reprezentowali zakłady i wydziały oraz Hutę im.
Lenina w rozgrywkach tenisa stołowego. Drugi od lewej Janusz Hawryluk.

Rok 1983. Tenisiści stołowi TKKF Apollo na Turnieju „Złota Kielnia Oświęcimia”: Władysław Łopatka, Waldemar Hawryluk, Czesław Koloda, Janusz
Hawryluk i Krzysiek Łopatka (najmłodszy).

byłej Mistrzyni Polski w grze indywidualnej. Przez całe życie Janusz
grał rakietką z okładzinami czopowymi – tzw. deską.
Dzisiaj Janusza z nami już nie ma. Odszedł na zawsze w wieku 69
lat w czerwcu 2018 roku. Stwórca powołał Go do siebie w roku
Jubileuszu 50. lecia Ogniska TKKF „Apollo”, które reprezentował
przez wiele lat. W Jego ostatniej drodze na Cmentarzu Komunalnym
w Grębałowie, oprócz bliskich i dalszych krewnych, uczestniczyło
grono kolegów i przyjaciół Janusza, w tym Andrzej Szymik – Dyrektor KS „Bronowianka”, który wraz z Nim reprezentował TKKF „Apollo”, uczestnicząc w sukcesach tego Ogniska w jego najlepszych latach. Janusz spoczywaj w pokoju!

Wyrazy najszczerszego współczucia składają Synom Janusza – Rafałowi i Tomkowi oraz siostrze Krystynie i bratu
Waldkowi, koleżanki i koledzy z Hutniczego TKKF, Ogniska
TKKF „Apollo” oraz Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

-15-

Z upływem czasu z biegiem lat…..
Redaguje Wiceprezes ZW MTKKF Janusz Borek

Pamiątki TKKF ze zbiorów byłego działacza TKKF Pana Romana Szpaka

Rok 1979. Plakietka Akcji „Zima na Medal”
Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Krakowie.

Plakietka z logo Szkoły Kung Fu – Wu Shu w
Ognisku TKKF „Antena” przy ul. Długiej 45/10
w Krakowie.

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 Bore, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu.

