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MAŁOPOLSKIEGO TKKF 
Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

Nr 33.   Marzec 2019 r.     Koniec kadencji 2014-2018   
 

Rok 2019 początkiem nowej kadencji 

2019 – 2022 Małopolskiego TKKF  
 

Witamy w Roku 2019! Czwarty kwartał każdego roku, 

a zwłaszcza miesiąc grudzień, jest ważnym i pracowitym okresem 
w życiu i działalności każdego przedsiębiorstwa, instytucji i orga-
nizacji społecznej. Szczególnie ważnym był koniec roku 2018 dla 
Małopolskiego TKKF, z racji kończącej się kadencji 2014-2018 tej 
organizacji. W „Kurierze” Nr 32 zabrakło miejsca na relację 
z wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzonych 
w grudniu 2018 roku, dlatego w tym numerze chcieliśmy je za-
mieścić. Niniejszy „Kuriera” jest więc, jakby łącznikiem pomiędzy 

upływającą, a nową kadencją 2019-2022 Małopolskiego TKKF, 
którą zapoczątkuje XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów, zaplanowa-
ny na dzień 23 marca 2019 roku. 

  Szanowni Państwo! Nieubłaganie nadchodzi czas zmian poko-
leniowych. Mając to na uwadze zachęcamy wszystkich sympaty-
ków naszej Organizacji, i ludzi dobrej woli, do wstępowania 
w szeregi Małopolskiego TKKF, prosząc o dalszą pomoc, życzli-
wość i wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej we wszyst-
kich środowiskach Krakowa i Małopolski. - Taki jest wymóg czasu! 

 

III Memoriał Marka Wróblewskiego 

 w tenisie stołowym 
 

 dniu 16 grudnia 2018 roku w hali sportowej KS „Brono-
wianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie rozegrano III 

Memoriał Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym. Celem tej 
integracyjnej imprezy między innymi było: 
- uczczenie pamięci Marka - wieloletniego działacza, trenera 

i zawodnika, jednego z założycieli Międzyszkolnego Klubu Spor-
towego przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, 
- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, 
- promocja działalności MKS przy KSOS Kraków. 

 
 

W 

Najmłodsze zawodniczki w gronie organizatorów. Od lewej panowie: 
Filip Utylski, Mirosław Wróblewski i Zdzisław Tracz – Dyrektor KSOS.  

 

Pan Mirosław Wróblewski dekoruje najlepszych weteranów. Na po-
dium: Tomasz Opioła, Włodzimierz Michałowski i Antoni Wojciaczyk. 
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     Marek Wróblewski był zasłużonym trenerem, sędzią i dzia-

łaczem Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego – 
wychowawcą wielu pokoleń 
dzieci i młodzieży. Wcześniej 
Marek był zawodnikiem 
Ogniska TKKF „Kozłówek” 
przy Krakowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i jednym 
z czołowych zawodników 
Amatorskiej Ligi TKKF 
w tenisie stołowym. Kiedy 
po wielu latach funkcjono-
wania Liga TKKF przestała 
istnieć, Marek został instruk-
torem w Krakowskim Szkol-
nym Ośrodku Sportu, 
w którym działał praktycznie 
do końca swojego życia. 
Chociaż ciężko pracował, 
miał jeszcze czas na zajęcia 
z dziećmi, na prowadzenie 
zawodów i turniejów, czy-
niąc to doskonale. Przez 

pewien czas pomagał również w prowadzeniu otwartych turnie-
jów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym - tutaj 
na „Bronowiance”, i za to Mu dziękujemy!   

     Organizatorem Memoriału był MKS KSOS Kraków, przy współ-
udziale firmy „INTERS” – fundatora niektórych nagród. Uroczy-
stego otwarcia imprezy dokonał Dyrektor MKS KSOS Pan Zdzisław 
Tracz i Pan Mirosław Wróblewski – syn Marka. W zawodach 
wystartowało łącznie 164 uczestników, a w poszczególnych kate-
goriach zwyciężyli: Jakub Chmielowski (UKS Krzemień Ustrzyki 
Dolne) - kat. open, Zuzanna Staszczak (LKS Piotrowice) - kat. 
kobiet, Mateusz Pajorski (UKS Gryf Gdów) - kat. żaków, Kacper 
Turecki (UKS Gryf Gdów) - kat. młodzików, Michał Piekarczyk (LKS 
Piotrowice) - kat. kadetów, Jakub Chmielowski (UKS Krzemień 

Ustrzyki Dolne) - kat. juniorów, Maciej Nalepa (UKS „Zarabie” 
Myślenice) - kat. weteranów 1964-1978, Waldemar Glanowski 
(Klucze) - kat. weteranów 1963 i starsi.  Najlepsi zawodnicy 
w każdej kategorii i grupie wiekowej otrzymali puchary, dyplomy 

i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów 
i sponsorów Memoriału. W imprezie wzięła też udział liczna 
grupa uczestników otwartych turniejów z cyklu „Grand Prix” 
Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym – kolegów i przyjaciół 
Marka Wróblewskiego z lat Jego działalności w TKKF. Miło mi 
wspomnieć, że w Memoriale uczestniczyła też kilkuosobowa 
ekipa młodych tenisistów stołowych z moich rodzinnych stron: 
z MOKSiR Czchów i z byłej już sekcji tenisa stołowego przy MLUKS 
„Gulon” Zakliczyn, z trenerem i opiekunem Mateuszem Malikiem 

- zawodnikiem pierwszoligowego Klubu 1.PPC „Fortuna” Kežmar-
ok (Slovakia). W silnie odsadzonym turnieju kobiet (kadetki, 
juniorki i seniorki) Patrycja Olszańska z MLUKS „Gulon” zajęła II 
miejsce. W kategorii żaków Kajetan Kanownik z MOKSiR Czchów 
zajął dobre V miejsce, Sebastian Krakowski w tej samej kategorii 
wywalczył miejsce w przedziale 9-12, a w kategorii młodzików 
Maciej Sikoń zajął punktowane 8 miejsce. Zawody przebiegały 
w miłej, koleżeńskiej atmosferze, za co uczestnicy tej imprezy 
serdecznie dziękują organizatorom, gospodarzom obiektów 
i sponsorom. (Władysław Łopatka). 

    

 

XIX Otwarte Mistrzostwa  

Małopolskiego TKKF w kręglach 
 

 sobotę 18 grudnia 2018 roku na automatycznej kręgielni 
w   Brzesku przeprowadzono XIX Mistrzostwa Małopolskie-

go TKKF w kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika. Głównym 
organizatorem tej cyklicznej imprezy, której celem jest populary-
zacja gry w kręgle, rozwój kręglarstwa, jako sportu dla każdego 
oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów sportowo-
rekreacyjnych, był Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF przy 
współpracy Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. Partnerem imprezy 
było Województwo Małopolskie, a Turniej sponsorował Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Medialnie imprezę 
obsługiwał „Kurier Małopolskiego TKKF”. Otwarcia Mistrzostw 
dokonał Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, w obecności członka ZW Małopolskiego 
TKKF Pani Katarzyny Oleksy. Zawody przeprowadzono w następu-
jących kategoriach wiekowych:  
- dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2007 r.)  
- młodziczka/młodzik (u. 01.07.2004 – 30.06.2004 r.) 

W 

Władysław Łopatka – reprezentant Ogniska TKKF „Apollo”,  
uczestniczący w  Memoriale. 

Władysław Łopatka i jego krajan Mateusz Malik  
z Gminy Zakliczyn w pamiątkowym ujęciu. 

Przy stole zawodnicy kategorii do lat 15. 

Marek Wróblewski – zasłużony 
trener, sędzia i działacz MKS KSOS, 

KOZTS i TKKF. 
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- juniorka/junior mł. (ur. 01.07.2000 – 30.06.2004 r.) 
- juniorka/junior (ur. 01.07.1995 – 30.06.2000 r.) 
- seniorka/senior (ur. przed 01.07.1995 r.) 
- dodatkowa klasyfikacja „open” dla dziewczynek i chłopców 
z Gminy Szczurowa.  
     Klasyfikacja prowadzona była indywidualnie we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Zawodnicy w kategoriach wiekowych: 
dziewczynki/chłopcy, młodzicy/młodziczki, juniorzy młodsi, ju-

niorki młodsze oraz juniorki/juniorzy oddawali 40 rzutów do 
pełnych kręgli (na każdym torze automat układał 9 kręgli), po 10 
rzutów na torze. W kategorii seniorzy – zawodnicy oddawali 60 
rzutów do pełnych kręgli, po 15 rzutów na torze. W kategorii 
seniorzy – mężczyźni, po eliminacjach odbył się finał, w którym 
startowało 8 zawodników. W grach finałowych uzyskano nastę-
pujące najlepsze wyniki: 

 
I.  Kategoria: dziewczynki: 
1. Totoń Nadia                   - Brzesko 
2. Szczygiełek Barbara      - Jadowniki 
3. Grochola Gabriela         - Szczurowa 
II. Kategoria: chłopcy: 
1. Przepiórka Patryk          - Brzesko 
2. Guzek Franciszek           - Brzesko 
3. Pawlikowicz Paweł        - Brzesko 
III. Szczurowa: dziewczynki open: 
1. Skrzyńska Kinga             - 166 pkt 
2. Grochola Emilia             - 103 pkt 
3. Mędrek Julia                  -   95 pkt  
IV. Szczurowa: chłopcy open: 
1. Pamuła Marcin              - 157 pkt 
2. Powroźnik Bartłomiej   - 143 pkt 
3. Maj Patryk                      - 119 pkt  
V. Kategoria: młodziczki: 
1. Cebula Izabela               - Jadowniki  - 234 pkt 

2. Pawlikowicz Paulina     - Brzesko      -169 pkt 
3. Cichońska Karolina       - Jadowniki   -158 pkt 
VI. Kategoria: młodzicy: 
1. Zastawnik Gabriel         - TKKF „Sokół” Brzesko - 215 pkt 
2. Hajdo Rafał                     - TKKF „Sokół Brzesko  - 206 pkt (1) 9 
3. Morawiec Piotr              - Brzesko                         - 206 pkt (0) 9   
VII.  Kategoria juniorki młodsze: 
1. Batko Klaudia                 - Brzesko      - 231 pkt  
2. Siepierowska Żaneta     - Brzesko      - 174 pkt 
3. Skrzyńska Kinga              - Szczurowa - 166 pkt  
VIII. Kategoria: juniorzy młodsi: 
1. Kuryło Jakub                    - Brzesko      - 255 pkt 
2. Hamielec Maciej             - TKKF „Sokół” Brzesko - 213 pkt 
3. Świątkowski Nikodem    - TKKF ‘Sokół” Brzesko  - 194 pkt   
IX. Kategoria: juniorzy:  
1. Pośladek Bartosz   - Brzesko      - 344 pkt  

 
X. Kategoria: seniorzy: 
1. kobiety: 

                       Lp.   Nazwisko i imię                                                 Eliminacje    +          Finał                          =     pkt 

1.     Nosek Jadwiga  - Brzesko                                  343 pkt       +          340 pkt                     =  683 pkt 

2.     Obrzut Ewa       - Brzesko                                   338 pkt       +          327 pkt                     =  665 pkt 

3.     Pacewicz-Pyrek Katarzyna - Brzesko              309 pkt        +          338 pkt                     =  647 pkt 

4.     Mleczko Marzena - Brzesko                             277 pkt        +          285 pkt                     =  562 pkt 

5.     Węgiel Elżbieta     - Brzesko                              266 pkt       +               0                            = 266 pkt 

 
2. Mężczyźni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Za miejsca I, II, III w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy 
otrzymali medale i dyplomy. Zwycięzcy w kategoriach dzieci 
i młodzieży oraz seniorka/senior otrzymali pamiątkowe statuetki 
i puchary. Dekoracji najlepszych zawodników dokonali: 
- Karol Oleksy – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, 
- Katarzyna Oleksy – Członek Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, 
- Bogumił Kulka – Sędzia Główny Mistrzostw. 
     W trakcie zawodów rozegrany został turniej VIP-ów, w którym 
kolejność miejsc była następująca: 
1. Marek Rapacz – TKKF Dobczyce. 
2. Zbigniew Rapacz – TKKF Dobczyce. 
3. Anna Gasińska – Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 
4. Katarzyna Oleksy – Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF. 

     Za pierwsze trzy miejsca wręczono puchary, a wszyscy VIP-
owie uczestniczący w zawodach otrzymali medale i dyplomy.  
Ogółem w Mistrzostwach udział wzięło 56 osób z następujących 
miejscowości województwa małopolskiego: Brzesko, Szczurowa, 
Strzelce Małe, Jadowniki, Mokrzyska, Kraków, Zaborów, Wola 
Przemykowska, Dobczyce. Zawody dopingowało osiemnastu 
sympatyków kręgli tradycyjnych.  
     Impreza przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze, stwo-
rzonej przez organizatorów i uczestników Mistrzostw. Sędzią 
Głównym XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
w kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika, był Bogumił Kulka, 
a funkcje sędziów sekretarzy pełniły Panie Katarzyna Oleksy 
i Anna Gasińska. 

Lp.    Nazwisko i imię                                                   Eliminacje    +          Finał                           =    pkt 

1.      Pałka Krzysztof     - Brzesko                               367 pkt         +          360 pkt                      =     727 pkt 

2.      Fudala Michał       - Brzesko                               362 pkt         +          359 pkt                      =     721 pkt 

3.      Pośladek Bartosz  - Brzesko                               344 pkt         +          374 pkt                      =     718 pkt 

4.      Kordecki Bartłomiej  - Brzesko                          357 pkt         +          351 pkt                      =     708 pkt 
 

5.      Guzek Jan               - Brzesko                               343 pkt         +          329 pkt                      =     672 pkt 

6.      Kotra Adam           - Brzesko                               341 pkt          +          328 pkt                      =     669 pkt 

7.     Szydłowski Maciej - Brzesko                              345 pkt           +          312 pkt                      =     657 pkt 

8.     Fudala Leszek         - Brzesko                               337 pkt          +              0                              =     337 pkt 
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Migawki z XIX Mistrzostw MTKKF w kręglach 

 
        Otwarcie Mistrzostw przez Wiceprezesa MTKKF Karola Oleksego.                           Na podium najlepsi zawodnicy spośród VIP-ów 

                                 
                                   Przed startem w zawodach VIP-ów.                                                        Najlepsze zawodniczki jednej z kategorii dziewcząt  
                                                                                                                                                                                  w towarzystwie organizatorów.                                                                                                                                             

          

                   Dekoracji najlepszych zawodniczek i zawodników dokonują przedstawiciele Organizatora i Sędzia Główny Mistrzostw. 

 
 

Z obrad Zarządu Wojewódzkiego 

 Małopolskiego TKKF 
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zanowni Państwo! Wcześniej wspomniałem, że koniec 

każdego roku dla Małopolskiego TKKF jest ważnym i praco-
witym okresem w życiu i działalności tej organizacji, szcze-

gólnie w roku 2018, kończącym czteroletnią kadencję władz 
Towarzystwa. Kadencja 2014-2018 była szczególnie pracowita. 
W tym czasie wiele ognisk, funkcjonujących w strukturze Mało-
polskiego TKKF nieprzerwalnie od roku 1957, obchodziło swoje 
rocznice i jubileusze, a było czym się pochwalić. W gronie jubila-
tów „Diamentowych Godów” były takie Ogniska, jak: „Iskra” 
Tarnów, „Krakus” Kraków, „Uklejna” Myślenice, „Halny” Nowy 

Sącz, Hutnicze TKKF przy ArcelorMittal Poland, „Hejnał” Kraków, 
TKKF Dobczyce, „Poprad „ Muszyna, „Raba Bochnia” oraz Zarząd 
Wojewódzki Krakowskiego/Małopolskiego TKKF.  
     Były też jubileusze „Złotych Godów” kolejnych Ognisk: „Le-
skowiec” Wadowice, „Wiarus” Niepołomice, „Apollo” Kraków, 
a także „Rubinowe Gody” Ogniska TKKF „Promień” Bochnia, 
które w roku 2018 obchodziło 40. lecie swego istnienia. Wymie-
nione Ogniska mają już stałe miejsce w historii sportu i rekreacji, 
działając pod flagą TKKF we wszystkich grupach społecznych 
i środowiskach Krakowa i Małopolski.  
     W kończącej się kadencji tak wiele się wydarzyło, że należało 
to wszystko uwiecznić dla potomnych, dlatego uchwałą Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF z dnia 8.11. 2014 r. podjęto 
decyzję o redagowaniu Biuletynu Informacyjnego Zarządu Woje-
wódzkiego pod nazwą „Kurier Małopolskiego TKKF”. W piśmie 
tym, prócz informacji, sprawozdań i relacji z imprez sportowo-
rekreacyjnych, zamieszczamy bieżące informacje z życia i działal-
ności ognisk TKKF, prezentujemy sylwetki zasłużonych działaczy, 
sympatyków i wolontariuszy Towarzystwa oraz relacje i sprawoz-
dania z posiedzeń władz statutowych Małopolskiego TKKF. 
     W sobotę 15 grudnia 2018 roku w siedzibie Biura Zarządu 
obradował Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Posiedzenie 
upłynęło w podniosłym, przedświątecznym nastroju. Chociaż 
najbliższy czas dla Towarzystwa, jako koniec kadencji, nie zapo-
wiadał się łatwy, jednak w trakcie składanych sobie życzeń dało 
się wyczuć nutkę ufności i optymizmu, ale i niepewności, co 
przyniesie nam przyszłość. Działacze Małopolskiego TKKF mają 
jednak nadzieję, że nadchodzące lata w życiu i działalności tej 
Organizacji nie powinny być gorsze, licząc na dalsze sukcesy – 
z czym w pełni się zgadzamy!  
    Porządek obrad kończącego rok 2018 posiedzenia Zarządu był 
bardzo obszerny i ujmował: 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przy-
jęcie porządku obrad. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.   
3. Informacja na temat realizacji podjętych uchwał i wniosków 
z poprzedniego posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 6.10.2018 
roku oraz przyjęcie protokołu. 
4. Informacja na temat działalności Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego MTKKF w okresie 6.10.2018 r. –  15.12.2018 roku.                                                                                                                                                   

5. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań publicz-
nych i własnych w okresie 1.01.2018 – 31.12.2018   
6. Informacja o przebiegu i wynikach imprez sportowo-
rekreacyjnych, zrealizowanych przez Zarząd Wojewódzki Mało-
polskiego TKKF w IV kwartale 2018 roku: 
  - „Marsz Tafisa” w ramach obchodów „Światowego Dnia Marszu 
Tafisa”  (13.10.br.), 
- XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Wawelskiego Smoka”  
(20 i 21.10.br.), 
- Finał Wojewódzki XXIV STMiG - Małopolska 2018 r. (8.10.br), 
- XIX Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Kręglach – 
Memoriał Fr. Czesława Klinika (16.12.br.), 
- Turniej  z cyklu „Grand  Prix” Małopolskiego TKKF – Zima 2018 

w tenisie stołowym (8.12.br),   
- Finał Halowej Piłki Nożnej Małopolskiego TKKF (1.12.br.),                                                    
- XVII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Badmintonie o „Złotą 
Rakietkę” (2.12.br.),                            
- Finał Małopolskiej Ligi TKKF w Siatkówce (25.11.br.), 
- Turniej finałowy z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym (25.11.br.), 
7.Ocena realizacji Uchwały XVII Wojewódzkiego Zwyczajnego 
Zjazdu Delegatów Małopolskiego TKKF. 
8. Zatwierdzenie dokumentów na XVIII Zwyczajny Zjazd Delega-
tów Małopolskiego TKKF: 
- sprawozdania z działalności Małopolskiego TKKF w kadencji 
2014-2018: 
- porządek obrad XVIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopol-
skiego TKKF, 
- regulamin obrad XVIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopol-
skiego TKKF, 
- główne kierunki działalności i zadań Małopolskiego TKKF na 
kadencję 2019-2022, 
- zmiany w statucie Małopolskiego TKKF. 
9. Rozpatrzenie wniosków Prezydium ZW MTKKF w sprawach: 
- głównych kierunków działalności i zadań ZW MTKKF na 2019 r.,   
- kalendarza imprez i akcji sportowo-rekreacyjnych na 2019    
- wysokości rocznej składki członka zwyczajnego i nadzwyczajne-
go na rzecz ZW MTKKF za rok 2019.  
- zatwierdzenie odpłatności, jako wpisowe do imprez Zarządu 
Wojewódzkiego w roku 2019, 
- zatwierdzenie wysokości stawek sędziowskich w imprezach na 
rok 2019,  
- powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej majątku Zarządu Woje-
wódzkiego na dzień 31.12. 2018 roku.    
10. Projekt planu rzeczowo-finansowego ZW Małopolskiego TKKF 
na I kwartał roku 2019. 
11. Ocena pracy członków Zarządu Wojewódzkiego. 
12. Informacja z prac Zarządu Głównego TKKF.                                                 
13. Przyjęcie planu posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego w r. 2019. 
14. Wolne wnioski i sprawy różne.    
15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
16. Zakończenie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF.  
     W trakcie posiedzenia do rozpatrywanych tematów Zarząd 
przyjął stosowne uchwały i wnioski. 

 

S 

Pani Zofia Czupryna - Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, i Leszek 
Tytko – Prezes ZW Małopolskiego TKKF, składają członkom Zarządu  

życzenia świąteczno-noworoczne. 

Pamiątkowe ujęcie grupy członków władz  
Małopolskiego TKKF z „Gwiazdą Betlejemską”. 
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Opłatkowe spotkanie w TKKF „Apollo” 
 

zorem ubiegłych lat, w piątkowy wieczór 21 grudnia 2018 
roku, w świątecznie przystrojonej sali restauracyjnej Hotelu 

„Indigo System” na os. Albertyńskim odbyło się opłatkowe spo-
tkanie członków i sympatyków Ogniska TKKF „Apollo” przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”. Rok 2018 był 
wyjątkowym okresem w życiu i działalności tego Ogniska i dla 
Spółdzielni, przy której Ognisko funkcjonuje, bowiem w miesiącu 
wrześniu TKKF „Apollo” obchodziło Jubileusz „Złotych Godów”, 
o czym warto pamiętać.  
     Była to znakomita okazja na podsumowanie i ocenę 50.letniej 
działalności tego zasłużonego dla Spółdzielczości Mieszkaniowej 
i Nowej Huty Ogniska, a podczas koleżeńskiego spotkania kilku 

pokoleń działaczy i sympatyków Ogniska „Apollo”, był wreszcie 
czas na wspomnienia sprzed wielu odległych lat, co z satysfakcją 
osobiście potwierdzam.  
     Jak za najlepszych czasów w opłatkowym spotkaniu wzięli 
udział byli i obecni członkowie sekcji sportowych, działających 
w Ognisku, m.in. zawodniczki i zawodnicy piłki siatkowej, piłki 
nożnej, koszykówki oraz tenisa stołowego, którzy po pracowitym 
sezonie w koleżeńskim gronie pragnęli złożyć sobie świąteczne 
i noworoczne życzenia, połamać się opłatkiem oraz podzielić 
wspomnieniami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz 

statutowych Ogniska „Apollo”, m.in. Andrzej Wiśniewski – Wice-
prezes Zarządu, Dorota Radomska – Skarbnik oraz Leszek Tytko – 
niezastąpiony Sekretarz Ogniska, a zarazem Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF, który, jak przystało na dobrego 
Gospodarza, w imieniu władz SM „Mistrzejowice-Północ” i jej 
Prezesa, a zarazem Prezesa TKKF „Apollo” – Pani Okine Tyrkiel, 
powitał przybyłych gości, składając Im świąteczne i noworoczne 
życzenia, życząc w odchodzącym 2018 roku – roku „Złotych Go-
dów” Ogniska, wielu dalszych osiągnięć i sukcesów w życiu zawo-
dowym, sportowym i osobistym. 
     W trakcie spotkania Pan Leszek Tytko uhonorował kilku wy-
różniających się działaczy i opiekunów sekcji oraz zawodników 
tego Ogniska świątecznymi upominkami. W ten przedświąteczny 

wieczór, w miłym koleżeńskim gronie, uczestnicy opłatkowego 
spotkania stworzyli jeden wielki, rodzinny krąg przyjaciół sportu 
i rekreacji, którzy za swój życiowy cel obrali zdrowy, sportowy 
tryb życia – dla siebie, swoich przyjaciół i bliskich, oraz dla ludzi 
ze wszystkich grup społecznych i środowisk – w imię dozgonnej 
współpracy i przyjaźni. Przy smacznych wigilijnych potrawach 
dało się odczuć, że w środowiskach spółdzielczych Krakowa, 
zwłaszcza na terenach administrowanych przez Spółdzielnię 
„Mistrzejowice – Północ”, sport i rekreacja fizyczna nadal mają 
się dobrze, i tak należy trzymać. 
 

 

II Edycja Charytatywnego   

Siatkarskiego Turnieju WOŚP w Skale 
 

 dniu 12 stycznia 2019 roku w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Skale, już po raz drugi, odbył się Charytatywny 

Turniej Siatkarski w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, w którym 
zagrali miłośnicy siatkówki 
z  Krakowa, Skały i okolic.  
Pierwszy raz siatkarze w Skale 
zagrali wspólnie z WOŚP 
w roku 2018. Pomysłodaw-
cami i organizatorami turnieju 
byli siatkarze amatorzy: Ma-
riusz Motyczyński, Adam 
Wiśniewski i Paulina Gąstoł, 
którzy wśród gospodarzy 
obiektu w Skale znaleźli 
sprzymierzeńców w zorgani-
zowaniu tak szlachetnej spor-
towej imprezy.  

     W turnieju wzięło udział 12 drużyn o oryginalnych nazwach: 
„Gwoździe”, „Pickles”, „Biesiadnicy”, „Zwierzogród”, „Vol-
ley&Beer”, „Szybcy i Wściekli”, „Squadra Cracovia”, „Róbta co 
Chceta”, „Są Gorsi”, „Kretes”, „All Stars”, które walczyły w trzech 

grupach po cztery zespoły. Do półfinałów weszły najlepsze zespo-

ły z grup: „Lwie Serca”, „Volley&Beer”, i „Gwoździe” oraz drużyna 
z drugiego miejsca z najlepszym bilansem – „Kretes”. O piąte 
miejsce w turnieju zagrały pozostałe drużyny z drugich miejsc

W 

W 

Pamiątkowe ujęcie: Panie Teresa Łopatka i Dorota Radomska 
 w towarzystwie Leszka Tytko – Gospodarza spotkania opłatkowego. 

Na parkiecie zespół „Pickles” walczy 
z drużyną „Squadra Cracovia”. 

Uczestnicy spotkania opłatkowego w TKKF „Apollo”. 



 
 

-7- 
w swoich grupach oraz zespół „Squadra Cracovia”, spośród któ-
rych lepszy okazał się zespół „Pickles”, wygrywając ten mecz 2:0. 
     W pierwszym półfinale spotkały się zespoły „Volley&Beer” 
i „Gwoździ”, które obstawiane były w roli faworytów turnieju. Po 
bardzo ciekawym i wyrównanym pierwszym secie, który na 
przewagi wygrał zespół „Gwoździe”, w drugim było już mniej 
emocjonująco i jednostronnie, a ostatecznie mecz zakończył się 

zwycięstwem zespołu „Gwoździ”.  
     W drugim półfinałowym meczu drużyna „Lwie Serca”, złożona 
głównie z zawodników z okolic Skały (gospodarzy turnieju), zmie-
rzyła się z zespołem „Kretes”, z którym sensacyjnie wygrała po 
tie-breaku w fazie grupowej, zajmując I miejsce w grupie. 
     W półfinale nie było już tak kolorowo i gospodarze przegrali – 
nomen omen – z zespołem „Kretes” 0:2.  
     W meczu o III miejsce zespół „Volley&Beer” dość gładko wy-
grał z ekipą „Lwich Serc” 2:0, zajmując najniższy stopień na po-
dium. Wielkie emocje przyniósł pierwszy set meczu finałowego 

turnieju, w którym zespoły „Kretes” i „Gwoździe” naprzemiennie 
obejmowały prowadzenie. Jednak, zarówno w pierwszym, jak 
i w drugim secie, to drużyna „Gwoździ” okazała się lepsza, wy-
grywając ostatecznie w turnieju 26:24 i 25:18.  
     Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano przyjmującego 
„Kretesu” Arkadiusza Babeckiego. Podczas turnieju udało się  
zebrać kwotę 2760 zł, którą przekazano dla WOŚP. W tym roku 

głównym celem Orkiestry był zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.  
     Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim drużynom 
i sędziom, biorącym udział w turnieju, gospodarzom obiektu za 
jego udostępnienie, Małopolskiemu TKKF za pomoc w obsadzie 
sędziowskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
turnieju i wspaniałej sportowejwalki. Już po raz drugi wspólnie 
udało się stworzyć, nie tylko emocjonujące siatkarskie widowi-
sko, ale także zebrać pieniądze na szczytny cel. 

 

- Z życia Małopolskiego TKKF - 
Wybrano delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów  

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
 

 dniu 19 stycznia 2019 roku w siedzibie Biura Zarządu Ma-
łopolskiego TKKF odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 

Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które-

go zadaniem był wybór Delegatów na Krajowy Zjazd TKKF.  
     Porządek obrad Zjazdu był następujący:  
1. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Prezydium Zjazdu. 
4. Wybór Komisji Zjazdowych: 
- Mandatowo-Wyborczej, 
- Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej. 

6. Wystąpienie Prezesa Małopolskiego TKKF. 
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej i przedstawienie 
kandydatów na Delegatów. 

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
9. Wybory Delegatów na Krajowy Zjazd TKKF. 
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 
11. Informacja o pracy Zarządu Wojewódzkiego MTKKF. 
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwal i Wniosków i głosowanie nad 
przedstawionym przez Komisję protokołem uchwał i wniosków. 
13. Zakończenie obrad Zjazdu.  
     W wyniku głosowania Delegatami na Krajowy Zjazd Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej jednogłośnie zostali wybrani: 

 

W 

Grupa Delegatów Małopolskiego TKKF w trakcie obrad 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. 

Sędziuje Tadeusz Kowalczyk z Zarządu  
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

Uczestnicy Turnieju Siatkarskiego w Skale 
w towarzystwie Sędziów i Organizatorów. 

Kolejna grupa Delegatów uczestnicząca w obradach Zjazdu. 
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Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF oraz Karol Oleksy – Wiceprezes ZW MTKKF, a zarazem 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie 
Głównym TKKF. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Tytko – Prezes i Karol Oleksy – Wiceprezes ZW MTKKF 

– Delegatami Małopolskiego TKKF na Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej –  

 
 

 

Feryjny Turniej Szachowy P´30 o Puchar 

Dyrektora SP nr 40 w Krakowie 
 

e wtorek 22 stycznia 2019 roku, w czasie ferii zimowych, 
w Szkole Podstawowej Nr 40 w Krakowie przy ul. Pszczelnej 

13 odbył się Feryjny Turniej Szachowy o „Puchar Dyrektora tej 

Szkoły”. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy 
„UI”, działający przy SP Nr 40. Turniej rozgrywany był systemem 
szwajcarskim na dystansie 6 rund, kojarzenie komputerowe, 
z tempem gry 30 minut dla każdego zawodnika.  Zgodnie z regu-
laminem w turnieju była możliwość zdobycia V i IV kategorii 
szachowej. W rozgrywkach udział wzięło 30 uczestników z III, IV 
i V kategorią oraz bez kategorii szachowej. Prowadzącym i Sędzią 
Głównym Turnieju był Pan Mariusz Stanaszek – Sędzia FIDE, 
Prezes Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”. Zwycięz-
cą turnieju został Marcin Mikołajczyk, zdobywając Puchar Dyrek-
tora Szkoły, miejsce II zajął Bratajit Mukherjee z Indii, a III Szcze-
pan Czernecki. Zwycięzcy i uczestnicy turnieju otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz słodycze. Na podstawie uzyskanych wyników 
pięciu uczestników turnieju zdobyło V kategorię szachową, 
a czterech kategorię IV. W załączeniu końcowa klasyfikacja 
z wynikami, uzyskanymi przez uczestników turnieju. 

  
 

 
 
 

 
 

Migawki z Feryjnego Turnieju Szachowego o „Puchar Dyrektora SP Nr 40” w Krakowie. 
 
 

W 

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Pan Mariusz Stanaszek 
 - Sędzia FIDE, prowadzący zawody. 

IDE, prowadzacy zawody. 
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Turniej Feryjny o Puchar Dyrektora SP nr 40 P'30
Kraków, ul. Pszczelna 13, SP 40 2019-01-22/2019-01-22<br>Rate of play P'30<br>Arbiter: Mariusz Stanaszek

Standings - round {p}","6");

Place S.No. Title Name Fed. FIDE Local Total MBch. Bch. Wins Prog. Norm
1 1 III Mikołajski, Marcin POL R 1127 1600 5,5 16,5 23,5 5 20,5
2 2 Bratajit, Mukherjee IND R 1083 1000 5 14 22 5 18 IV
3 4 III Czernecki, Szczepan POL 0 1600 5 12 16,5 4 16,5
4 3 III Nowak, Maciej POL 0 1600 4,5 14 21,5 4 16,5
5 23 Olas, Kajetan POL 0 1000 4 17 25 4 18 IV
6 12 IV Juszczyk, Michał POL 0 1400 4 14 22,5 4 15
7 8 IV Szwed, Karol POL 0 1400 4 12,5 19,5 4 15
8 7 IV Baran, Jan POL 0 1400 4 12,5 18,5 4 11
9 9 IV Stasik, Marceli POL 0 1400 4 12 18,5 4 12

10 11 IV Witoń, Jakub POL 0 1400 3,5 13,5 20,5 3 11
11 20 Lisiewicz, Natan POL 0 1000 3,5 11 15 3 10,5 V
12 16 V Łopatka, Władysław POL 0 1200 3 16 23 3 11 IV
13 21 Grzywa, Jakub POL 0 1000 3 14 20 3 11 IV
14 6 IV Kuflowski, Franciszek POL 0 1400 3 13 19,5 3 12
15 17 V Szwed, Jan POL 0 1200 3 13 19,5 3 10
16 19 Grabowski, Konrad POL 0 1000 3 12,5 19,5 3 12 V
17 28 Michałek, Gerard POL 0 1000 3 12,5 18 3 8 V
18 14 V Kuflowski, Jan POL 0 1200 3 10 16,5 3 11
19 15 V Wieciech, Adam POL 0 1200 3 9 14 3 9
20 5 III Rusiecki, Katarzyna POL 0 1400 2,5 13 19 2 12,5
21 10 IV Salomon, Mieszko POL 0 1400 2,5 11,5 17,5 2 8,5
22 26 Jachymiak, Jakub POL 0 1000 2 13 19 2 9 V
23 13 V Salomon, Miłosz POL 0 1200 2 10,5 17 2 7
24 30 Moskal, Adam POL 0 1000 2 10,5 14 2 7 V
25 18 V Boroń, Magdalena POL 0 1100 2 9 15 2 5
26 22 Zajger, Rafał POL 0 1000 2 9 13,5 2 6
27 27 Kulik, Jakub POL 0 1000 1,5 9 12,5 1 2
28 25 Deluga, Szczepan POL 0 1000 1 10 14,5 1 5
29 29 Jachymiak, Natalia POL 0 1000 1 8,5 12,5 1 4
30 24 Halip, Ewa POL 0 1000 0,5 6,5 12,5 0 1

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05)  &#169; A.Cury&#x0142;ohttp://www.chessarbiter.com/
 Owner: Mariusz Stanaszek   

 
Klasyfikacja końcowa Turnieju Szachowego o „Puchar Dyrektora SP Nr 40”. 

 

XII Noworoczny Międzypokoleniowy Turniej Sza-

chowy - Memoriał im. Józefa Szczuckiego 
 

 sobotę 26 stycznia 2019 roku, w Klubie Seniora przy ul. 
Sienkiewicza 2a w Krakowie, odbył się XII Noworoczny 

Międzypokoleniowy Turniej Szachowy o „Puchar Prezesa Ogniska 
TKKF „Raj” - Memoriał im. Józefa Szczuckiego. Przypomnę, że 
Józef Szczucki był szachistą i sędzią tej dyscypliny sportu, wielo-
letnim opiekunem szachistów w Krakowskim Oddziale Organiza-
cji Polska „YMCA” i sędzią trzech pierwszych turniejów Ogniska 

TKKF „Raj”. Sylwetkę Józefa Szczuckiego – zasłużonego działacza 
i szachisty, przybliżył Pan Mariusz Stanaszek.  
     Organizatorem turnieju było Ognisko TKKF „Raj”, przy współ-
pracy z Ogniskiem TKKF „Hejnał”. Patronat nad tą sympatyczną 

imprezą objęli: Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF w Krakowie, Janusz Koza – Prezes Ogniska 
ZMCh „Polska YMCA” w Krakowie oraz Józef Grzybczyk - Dyrektor 
Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS Krakowie. 
     Zawody rozpoczęto o godz. 10.00. Uczestnikami turnieju byli 
działacze i sympatycy TKKF do II kategorii (I kat. kobiecej) włącz-
nie. W imieniu Organizatorów oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał Pan Jan W. Radzikowski – Prezes Ogniska TKKF „Raj”, 
w towarzystwie Pana Władysława Koczurka – Wiceprezesa Ogni-
ska TKKF „Hejnał” oraz Pana Jerzego Traple – Dyrektora Turnieju. 
     Prowadzącym i Sędzią Głównym zawodów był Pan Mariusz 
Stanaszek - Sędzia Klasy FIDE – Prezes Międzyzakładowego Ogni-
ska TKKF „Drogowiec”. Turniej rozgrywano systemem szwajcar-
skim na dystansie 7 rund, z tempem gry 15 minut dla każdego 
zawodnika.   
     W turnieju zwyciężył Pan Mariusz Stanaszek, miejsce II zajął 
Bratajit Mukherjee (Indie), a III Jerzy Jajte-Pachota. Najlepszym 
seniorem był Pan Antoni Lewczuk, a zawodniczką najmłodszą 
Barbara Smitka. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali 
pamiątkowe puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali czekoladę, kalendarze ścienne oraz publikacje, popula-
ryzujące aktywność sportową. Zawody przebiegły w miłej, kame-
ralnej atmosferze, a organizatorzy przygotowali dla uczestników 
Turnieju kawę, herbatę, napoje zimne i słodycze, za co należą się 
Im serdeczne słowa podziękowania i uznania. 

W 

Puchar za I miejsce w Turnieju odbiera Pan Mariusz Stanaszek. 
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XII Turniej Międzypokoleniowy o Puchar Prezesa Ogniska TKKF Raj 
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a, Klub Seniora 2019-01-26/2019-01-26<br>Rate of play P'15<br>Arbiter: Mariusz Stanaszek

Standings - round {p}","7");

PlaceS.No. Title Name Fed. FIDE Local Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 II+ Stanaszek, Mariusz POL 1751 1900 6 21 29,5 5 22,5
2 10 Bratajit Mukherjee IND R 1083 1000 5,5 21,5 29,5 4 23
3 1 II Jajte-Pachota, Jerzy POL 1920 1920 5,5 20,5 28,5 4 22,5
4 6 II+ Lewczuk, Antoni POL 1447 1900 4,5 18 25,5 4 18,5
5 5 II Klimczyk, Janusz POL R 1484 1800 4 21 29 4 18
6 7 II Szwajkowski, TymoteuszPOL R 1307 1800 4 18 26 4 17
7 8 III Dubrawski, Wacław POL R 1226 1600 4 16,5 24,5 4 15
8 3 II Kosiba, Marcin POL R 1724 1800 3,5 21,5 29,5 3 16,5
9 4 II Łabuzek, Tadeusz POL R 1512 1800 3 21 29 3 14

10 16 Dul, Marek POL 0 1000 3 15 21 3 12
11 13 V Łopatka, Władysław POL 0 1200 3 14 20 3 9
12 9 Smitka, Barbara POL 1123 1123 2 16 23,5 2 7
13 12 III Smitka, Urszula POL 0 1400 2 15 21,5 2 9
14 11 IV Prochal, Jacek POL R 1061 1400 2 14,5 20,5 2 10
15 15 Rakoczy, Zdzisław POL 0 1000 0 11 16,5 0 0
16 14 Koczurek, Władysław POL 0 1000 0 11 16 0 0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05)  &#169; A.Cury&#x0142;ohttp://www.chessarbiter.com/
 Owner: Mariusz Stanaszek  

 

Końcowa klasyfikacja Memoriału Szachowego im. Józefa Szczuckiego 
 

 

Zima 2019 w tenisie stołowym 

 
 sobotę 9 lutego 2019 roku w małej hali sportowej KS „Bro-
nowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie odbył się 

pierwszy w tym roku otwarty turniej tenisa stołowego z cyklu 
„Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Zima 2019. Łącznie w grach 
indywidualnych i deblu wystartowało 126 zawodniczek 

i zawodników: 14 dziewcząt i kobiet oraz 86 chłopców i męż-
czyzn, z następujących klubów sportowych, ognisk TKKF i miej-
scowości: UKS „Magnum” Koźmice, PKS „Porta”, GOK Charsznica, 
Jeleśnia, Żabno, Bochnia, Brzesko, TKKF „Delfin”, Czchów, Twor-
kowa, Podłęże, „Siemacha”, TKKF Dobczyce, Szczucin, Rząska, 
Zelczyna, „Wisła” Rząska, MKS „KSOS”, Złota, „Grom” Szerzyny, 
Biecz, Nowe Brzesko, Proszowice, Myślenice, Koszyce, Kraków.  
     Turniej przeprowadzono w następujących kategoriach i gru-
pach wiekowych kobiet i mężczyzn: 
- dziewczęta i kobiety: do lat 10, 11-16 lat, 16-60 lat, 60+ 
- chłopcy i mężczyźni: do lat 10, 11-15, 16-45 lat, 46-60 lat, 60+. 
     Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych i trzech 
wygranych setów oraz systemem grupowym, w zależności od 
ilości zawodników w danej grupie wiekowej. Z uwagi na dużą 
liczbę startujących z tyłu tabeli walczono tylko do dwóch wygra-
nych setów. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych 
uzyskano następujące wyniki: 
I. W grupie dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Kaja Konstantyn (MKS 
KSOS), miejsce II zajęła Aleksandra Karolczuk (GOK Charsznica), III  

 

W 

Miejsce II w Turnieju zajął Bratajit Mukherjee (Indie). Pamiątkowa fotografia uczestnik 
ów Memoriału im. Józefa Szczuckiego 

Najlepsze zawodniczki kat. 16-60 w towarzystwie  
Prezesa Małopolskiego TKKF Pana Leszka Tytko. 
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Anna Pyzik („Grom” Szerzyny), a IV Karolina Utylska (KSOS). 
II. Wśród dziewcząt 11-15 lat I miejsce zajęła Angelika Czeluśniak 
(„Grom” Szerzyny), miejsce II Patrycja Michalik (PKS „Porta”), III 
Maria Szewczyk (KSOS), a IV Gabriela Wrzesień (GOK Charsznica). 
III. Wśród kobiet 16-60 lat zwyciężyła Kinga Piotrowska (UKS 
„Magnum” Koźmice), miejsce II zajęła Ewelina Piotrowska (Kra-
ków), miejsce III Joanna Piątek (GOK Charsznica). 
IV. W kategorii 60+ zwyciężyła Krystyna Wróbel (Jeleśnia). 
V. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Mikołaj Matyasik (Kra-
ków), miejsce II zajął Kacper Kostrzewa (Tworkowa), III Dominik 
Karwasiński (Brzesko), a IV Hubert Bzduła (Szczucin). 
VI. Wśród chłopców starszych 11-15 lat zwyciężył Mikołaj Piesz-

czek ( KSOS), miejsce II zajął Hubert Szewczyk (KSOS), III Aleksan-
der Dietrich (KSOS), a IV Artur Ostrowski (Żabno). 
VII. W kategorii mężczyzn 16-45 lat zwyciężył Jakub Reszka (Sie-
macha), miejsce II zajął Andrzej Dźwig (Myślenice), III Damian 
Dąbrowski (Wilczkowice), a IV Rafał Bruzda (Koźmice). 
VIII. Wśród mężczyzn 46-60 lat zwyciężył Jan Pasieczny (KSOS), 
miejsce II zajął Paweł Lelek (Zelczyna), III Cezary Romanowski 
(„Wisła” Rząska, a IV Adam Gajewski (Jeleśnia). 
IX. W najstarszej kategorii wiekowej 60+ zwyciężył Aarne Puu 
(Kraków), miejsce II zajął Henryk Mryc (Rząska), III Włodzimierz 
Michałowski (Kraków), a IV Sławomir Bzowy (PKS „Porta”). 

X. W turnieju par deblowych zwyciężyła para: R. Lasak – D. Dą-
browski, miejsce II: P. Lelek – R. Bruzda, miejsce III: A. Dźwig – K. 
Staniszewski, miejsce IV: A. Gajewski – Ł. Swety. 
XI. Sędzią głównym zawodów był Władysław Łopatka z Małopol-
skiego TKKF, a turniej prowadzili sędziowie Krakowskiego OZTS, 
Panowie Józef Mierzwa i Andrzej Wieczorek. 
XII. Nad sprawnym organizacyjnie przebiegiem turnieju osobiście 
pieczę sprawował Pan Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, 
który dokonał otwarcia zawodów i wręczał nagrody najlepszym 
zawodnikom w poszczególnych grupach wiekowych: pamiątkowe 
medale, nagrody rzeczowe, słodycze i dyplomy. Ponadto wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali napoje chłodzące. 

XIII. Turniej przeprowadzono przy wsparciu Województwa Mało-
polskiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
XIV. Zawody przeprowadzono na 11 stołach tenisowych, na 
których rozegrano 185 partii meczowych. 
XV. Zawodników dopingowało ok. 60 widzów: rodziców i opieku-
nów dzieci i młodzieży, trenerów i instruktorów oraz osób towa-
rzyszących zawodnikom. 
XVI. Następny turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym pn. „Wiosna 2019” odbędzie się w sobotę 30 
marca 2019 r. Serdecznie zapraszamy! 

 

 
 

 

Reprezentacja UKS „Grom” Szerzyny uczestnicząca w turnieju. Prezes MTKKF Leszek Tytko dekoruje Panią Krystynę Król z Jeleśni. 

Przy stole deblowa para: D. Dąbrowski – R. Lasak Najlepsi zawodnicy kat. 60+ w towarzystwie  
Prezesa Małopolskiego TKKF  Leszka Tytko. 

 

Najlepsi zawodnicy w kategorii chłopców do lat 10, w towarzystwie 
Prezesa Małopolskiego TKKF - Pana Leszka Tytko. 

Młodzi zawodnicy MOKSiR Czchów w składzie: Kajetan Kanownik, Jan 
Piech i Kacper Kostrzewa, w towarzystwie Sędziego Głównego Turnieju 

- Władysława Łopatki. 
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Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej zaprasza mieszkańców Krakowa 50+ 

do udziału w programie  

„Droga do zdrowia z TKKF – Bądź aktywny” 
 

zanowni Państwo! Wraz ze wzrostem postępu cywilizacyjnego problemów zdrowotnych nie ubywa, 
a ich rozwiązywanie jest jednym z priorytetowych zadań naszego pokolenia. Tymczasem czas ucieka, 

a ludzi starszych, wymagających pomocy 
i rehabilitacji zdrowotnej w zastraszający 
sposób przybywa.  
     Wychodząc naprzeciw pokoleniowym 
zmianom i wyzwaniom informujemy, że 
Małopolskie TKKF w sposób profesjonalny 
od wielu lat prowadzi liczne formy rekre-
acji ruchowej i zajęć o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym i prozdrowotnym 
w kilkunastu ośrodkach rekreacji rucho-
wej, w tym także na terenie Krakowa. 
Wypracowane przez nasze Towarzystwo 
programy i formy pomocy, adresowane 
do osób starszych i niepełnosprawnych, 
są nadal aktualne i już na stałe weszły do 

kalendarza imprez Małopolskiego TKKF. 

 ramach programu „Droga do zdrowia z TKKF - Bądź aktywny” prowadzone są zajęcia prozdrowot-
ne - ćwiczenia na sali gimnastycznej i aqua fitness z elementami nauki i doskonalenia pływania dla 

osób po 50. roku życia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy rekreacji ruchowej.  

     Przewidywany termin rozpoczęcia tych zajęć – marzec lub kwiecień 2019 roku. 
Informacji udziela Pani Katarzyna Oleksy Tel. 506-477-006, 

e-mail: katarzyna.oleksy@tkkf.com lub www.tkkf.com. 
 

onadto Małopolskie TKKF prowadzi wiele cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych; turniejów 
i zawodów sportowych o charakterze masowym w różnych kategoriach wiekowych – w tym także 

w grupie wiekowej 60+, w takich dyscyplinach, jak: tenis stołowy, badminton, piłka siatkowa, piłka nożna, 
koszykówka, kręgle, szachy, Nornic Walking itp., do udziału w których serdecznie zapraszamy. 

Nasz adres: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, 31-138 Kraków ul. Lenartowi-
cza 14. Tel/fax: 12. 633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com 

 

 
 

Akcja „Zima 2019 z TKKF „Apollo” 
 

egoroczne ferie zimowe w województwie małopolskim trwa-
ły od 14 do 27 stycznia 2019 roku. Podobnie jak w ubiegłych 

latach okres ten był właściwym momentem na zabezpieczenie 
czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym – zwłaszcza tym, 
którzy z takich czy innych względów musieli zostać w mieście. Był 
to najlepszy moment na sprawdzenie mobilności służb 
i instytucji, oraz realizację ich programów. 

     Znaczący udział w powyższych przedsięwzięciach miało także 
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Między 
innymi w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych na okres 
ferii zimowych „Zima 2019 z TKKF” znalazły się też imprezy spor-
towo-rekreacyjne, organizowane przez Zarząd Wojewódzki Ma-
łopolskiego TKKF i poszczególne Ogniska.  

  
 

S 

W 

P 

T 

mailto:katarzyna.oleksy@tkkf.com
http://www.tkkf.com/
http://www.tkkf.com/
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ednym z krakowskich 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 No-
wej Hucie. Akcja Zima zorganizowana przez to Ognisko trwała od 
14 do 25 stycznia 2019 roku w oparciu o placówki szkolne SP 89 
i SP 144 oraz świetlicę Stowarzyszenia „Mistrzejowic” i przebiegła 
zgodnie z wcześniej przygotowanym programem merytorycznym 
i zatwierdzonym preliminarzem wydatków.  

     Podobnie jak w roku ubiegłym także tegoroczna zima w na-
szym mieście niezbyt sypnęła śniegiem, dlatego w miejsce zapla-
nowanych imprez na śniegu starano się wprowadzić inne formy 
zagospodarowania wolnego czasu: zawody i turnieje w różnych 
konkurencjach sportowych, gry i zabawy ruchowe i świetlicowe, 
wyjścia w teren dla zainteresowanych dzieci i młodzieży z osiedli 
spółdzielczych. Do najciekawszych zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

organizowanych przez TKKF „Apollo” zaliczyć należy: 
- wielobój sprawnościowy oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci 
klas I-IV, SP 89 i 144 w dniach 14, 16 i 21 stycznia 2019 roku. 
- zajęcia w halowej piłce nożnej w dwóch kategoriach wieko-
wych: dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gościnnie korzy-
stały z boiska pod balonem na osiedlu Kalinowym. 
- zajęcia mini siatkówki SP 144 i mini piłki ręcznej w SP 89, 
a także inne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci, których 
bezpośrednim organizatorem były Szkoły 89 i 144, między innymi 
wyjście na basen, do kina NCK, warsztaty muzealne, zajęcia 
z robotyki i projektowania 3D, gry planszowe i komputerowe oraz 
konkursy plastyczne i szachowe.  

      Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Mistrzejowice” czter-
naścioro dzieci spółdzielców mogło dwukrotnie bezpłatnie 
uczestniczyć w parku trampolin GOJUMP. 
     W dniach 26, 27 stycznia 2019 roku po raz kolejny młodzieżo-
wa drużyna piłkarska TKKF „Apollo” uczestniczyła w turnieju 
Futsalima Elektrical – 2019 w halowej piłce nożnej w Limanowej.  
      Systematycznie we wtorki o godzinie 19.00 młodzieżowa 
grupa siatkarzy, a o godzinie 20.00 grupa koszykarzy, miały moż-
liwość korzystania z sali gimnastycznej SP 89. Ogółem z różnych 

form sportu i rekreacji skorzystało 131 dzieci spółdzielców z klas 
I-IV, z wymienionych już szkół i 27 młodzieży.  
     Całą Akcję koordynował instruktor Leszek Tytko, a wspomagali  
sędziowie i wolontariusze m.in.: Katarzyna Szwed, Dorota Ra-
domska, Dorota Jakubowska, Anna Gasińska, Teresa i Władysław 
Łopatkowie, Patrycja Kuśnierewicz, Karol Oleksy i Tadeusz Kowal-
czyk. Podczas imprezy uczestników informowano o wsparciu 

finansowym i rzeczowym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mi-
strzejowice - Północ”. Z przebiegu Akcji sporządzono dokumenta-
cję papierową i fotograficzną w wersji elektronicznej.  
     Po zakończeniu każdej z imprez zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a wszyscy 
uczestnicy dostali napoje i słodycze. Ciekawy i atrakcyjny pro-
gram, adresowany w szczególności do najmłodszych dzieci 
z osieli spółdzielczych SM „Mistrzejowice-Północ”, potrafił 
w krótkim czasie zintegrować uczestników zajęć i cieszył się 
dużym powodzeniem oraz uznaniem rodziców. Dziękujemy orga-
nizatorom i wolontariuszom tegorocznej, sprawnie przeprowa-
dzonej Akcji Zima 2019 z TKKF. 

 
                                                                                                                                                      

 
 
Pan Leszek Tytko - Koordynator Akcji Zima 2019  

z TKKF „Apollo” - wręcza upominki 
dzieciom, startującym w konkurencjach 
sprawnościowych w sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej Nr 89. 

 
 

 
 

J 

Pan Leszek Tytko, koordynator „Akcji Zima” udziela instruktażu 
wolontariuszom, prowadzącym konkurencje sprawnościowe. 

 

Tadeusz Kowalczyk, jeden z instruktorów Małopolskiego TKKF, 
prowadzący jedną z konkurencji sprawnościowych. 

Jedna z grup dzieci uczestniczących w Akcji Zima 2019 
 w towarzystwie organizatorów i wolontariuszy. 

Kolejna grupa uczestników Akcji Zima 2019 w gronie organizatorów. 
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Z obrad Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 

TKKF kończącego kadencję 2014-2018 
 

 poniedziałek 11 lutego 2018 roku w siedzibie Biura Zarzą-
du Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF odbyło się posie-

dzenie Zarządu Wojewódzkiego, kończącego czteroletnią kaden-
cję 2014-2018. Ponieważ były to ostatnie przed XVIII Wojewódz-
kim Zwyczajnym Zjazdem Delegatów Małopolskiego TKKF obrady 
ustępującego Zarządu Wojewódzkiego, dlatego dominującym 
punktem porządku obrad był temat nadchodzących wyborów 
i rekomendacja kandydatów na członków nowych władz Mało-
polskiego TKKF. W tej sprawie głos zabrała Honorowa Prezes 
MTKKF Pani Zofia Czupryna, proponując poszerzenie przez ustę-
pujący Zarząd listy osób rekomendowanych przez poszczególne 
Ogniska TKKF i stworzenie pełnej listy kandydatów do władz 

wojewódzkich nowej kadencji. Na ten temat wywiązała się dys-
kusja, w trakcie której wypowiadali się poszczególni członkowie 
Zarządu czy wyrażają zgodę na kandydowanie do nowych władz. 
    Ponadto Zarząd zatwierdził listy osób, proponowanych do 
nadania przez Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopol-
skiego TKKF tytułu Honorowego Członka Małopolskiego TKKF. 
     Poniżej szczegółowy porządek obrad Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF: 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, 
przyjęcie porządku obrad. 
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – ref. Prezes Leszek Tytko.                                                                                              
3.Informacja na temat realizacji podjętych uchwał i wniosków 
podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu z dnia 15.12.2018, 
przyjęcie protokołu - ref. Sekretarz Dorota Radomska.                                                                                                                          

4.Informacja na temat działalności Prezydium w okresie między 
15.12.2018 r. – 11.02.2019 r.  -  ref. Wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                     
5.Informacja o turnieju z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym – Zima 2019 - ref. Władysław Łopatka.              
6.Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej  
przed XVIII Wojewódzkim Zwyczajnym Zjazdem Delegatów Ma-
łopolskiego  TKKF oraz  zatwierdzenie: 
- daty i miejsca Wojewódzkiego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
Małopolskiego TKKF, 
- porządku obrad Wojewódzkiego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
Małopolskiego TKKF 
- sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za kaden-

cję 2014-2018 
- zmian w statucie Małopolskiego TKKF,        
- listy delegatów na XVIII Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów 
Małopolskiego TKKF, 
- listy osób rekomendowanych do władz wojewódzkich, 
- listy zaproszonych gości na Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Dele-
gatów Małopolskiego TKKF, 
- listy kandydatów na Honorowych Członków Małopolskiego 
TKKF – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.             
7.Informacja z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
TKKF – ref. Wiceprezes Karol Oleksy.                
8.Wolne wnioski i sprawy różne. 
9. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 
10.Zakończenie posiedzenia Prezydium. 
     Do rozpatrywanych tematów Zarząd przyjął stosowne uchwały 
i wnioski. 

 
* Czas siewu i czas zbiorów * 

 
     Szanowne Koleżanki i Koledzy!  

adencja 2014-2018 Małopolskiego TKKF była okresem trud-
nej, ale owocnej pracy i działalności, w realizacji programów, 

planów pracy i zadań, przyjętych do realizacji Uchwałą XVII Wo-
jewódzkiego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopolskiego TKKF. 
Niedawno pożegnaliśmy rok 2017, który rozliczył i podsumował 
60 lat działalności naszego Towarzystwa. Jubileusz „Diamento-
wych Godów” obchodziliśmy z dumą i podniesionym czołem. 
    W trakcie tych lat Małopolskie TKKF wiernie stało na swoim 
posterunku, mając znaczący udział w rozwoju i upowszechnianiu 
sportu i rekreacji fizycznej wśród powojennych pokoleń, promu-
jąc zdrowy, sportowy styl życia we wszystkich środowiskach 
i grupach społecznych Krakowa i Małopolski. Oferty naszych 
działań, o realizację których wciąż coraz trudniej, nadal są atrak-

cyjne. W programach i planach pracy Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, i jego niższych ogniw, było i jest wiele am-
bitnych, tradycyjnych przedsięwzięć, ukazujących z roku na rok 
aktywność naszej Organizacji, pomoc sponsorską i akceptację 
tych działań przez społeczności lokalne i władze administracyjno-
samorządowe naszego Miasta i Województwa. 
     Trzeba też wspomnieć, że w naszej działalności były lepsze 
i gorsze chwile, z których składa się życie. Tych gorszych się nie 
wspomina, lecz trzeba o nich pamiętać, i wyciągać z nich wnioski. 
Wraz z upływającym czasem nasuwa się refleksja, że w naszej 
działalności odnosiliśmy wiele sukcesów, przynosząc chlubę tej 
zasłużonej Organizacji. W pracy i działalności naszej Organizacji 
uczestniczyło liczne grono oddanych społecznej sprawie działa-
czy; animatorów sportu i rekreacji, instruktorów, sędziów 

W 

K 

Na pierwszym planie Pani Dorota Radomska – Sekretarz ZW MTKKF. Na 
drugim planie Leszek tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Wicepre-

zes Karol Oleksy, podczas obrad Zarządu Wojewódzkiego. 

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF w trakcie 
obrad ostatniego w kadencji 2014-2018 posiedzenia Zarządu. 
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i wolontariuszy, bez których działalność ta byłaby niemożliwa. 
Niestety z roku na rok ludzi tych wciąż ubywa. W miarę upływu 
lat wielu z nich już odeszło, a następców wciąż brak. Kto godnie 
Ich zastąpi?  Mając to na uwadze - my, odchodzący już do historii 
działacze Małopolskiego TKKF, w rozpoczętym nowym sześćdzie-
sięcioleciu, już po raz któryś z kolei, za pośrednictwem „Kuriera 
Małopolskiego TKKF” zwracamy się z apelem do koleżanek 
i kolegów z młodszych od nas pokoleń o zasilanie szeregów To-
warzystwa: - Zakładajcie nowe ogniska i kluby TKKF, wprowadza-
jąc do działalności bardziej skuteczne, efektywne i nowatorskie, 
jak na obecne czasy, formy pracy i działalności oraz aktywny 
udział w ich władzach. Niech dalsze lata i kolejne kadencje Mało-
polskiego TKKF będą areną nowych sukcesów i osiągnięć, pomna-
żających dorobek kilku pokoleń naszych starszych kolegów, oj-
ców i braci. Nadchodzi czas przekazania pokoleniowej pałeczki 
w młodsze i zdrowsze ręce – czas na kolejne wyzwania i zadania. 
Wstępujcie w nasze szeregi! Serdecznie zapraszamy! 
     Rok 2018 był ostatnim w kończącej się kadencji Małopolskiego 
TKKF. Nadszedł czas wyboru nowych władz tej Organizacji. Ocena 
działalności i projekt programu Towarzystwa na nową kadencję 
były przedmiotem obrad Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF, który określił termin XVIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
Małopolskiego TKKF na dzień 23 marca 2019 roku. 
     Wraz z upływającym czasem nasuwa się refleksja i nurtujące 
pytanie – jaka będzie ta nadchodząca kadencja i możliwości 
działania? Czy w zmieniającej się rzeczywistości znajdą się środki 
na działalność statutową naszej Organizacji, bo ostatnie decyzje 
władz administracyjno-samorządowych, i podział środków finan-
sowych z grantów wskazują na to, że nie będzie nam łatwo. 
Przyznane środki na realizację naszych zadań w r. 2019 są bardzo 
skromne, być może starczą na pokrycie kosztów realizacji tylko 
nielicznych zadań, a zadań tych naprawdę jest wiele. Będzie to 
trudne, acz honorowe wyzwanie dla nowych władz Małopolskie-
go TKKF, z którym muszą się zmierzyć.   

      Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jako pomysłodawca 

i inicjator przedsięwzięcia, jakim było założenie własnego czaso-
pisma pod nazwą „Kurier Małopolskiego TKKF, dziękuję za dobrą, 
koleżeńską współpracę władzom Małopolskiego TKKF, zarządom 
Ognisk i wszystkim innym, którzy nas wspomagali. Mam nadzieję, 
że w nowej kadencji współpraca ta przyniesie dalsze efekty 
w realizacji programów Małopolskiego TKKF i umocni pozycję 
naszej organizacji w działalności sportowo-rekreacyjnej wśród 
społeczności Krakowa i Małopolski.  

     Szczególne słowa podzięki kieruję pod adresem Pana Leszka 
Tytko – Prezesa Małopolskiego TKKF, za przychylność, wszech-
stronną pomoc i wspieranie wydawnictwa „Kuriera”. Dziękuję 
także członkom Zespołu Redakcyjnego, zwłaszcza Panu Januszowi 
Borkowi – Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, za 
pomoc merytoryczną oraz uwagi i propozycje, związane z naszym 
pismem. Wdzięczny też jestem Panu Karolowi Oleksemu – Wice-
prezesowi Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, za szczegółowe 
konsultacje i pomoc doradczą przy redagowaniu pisma, oraz Pani 
Kasi Oleksy, za dobrą, koleżeńską współpracę, życzliwą pomoc 
organizacyjną i bieżące publikowanie na stronie internetowej 
TKKF, oraz na facebooku, wszystkich numerów „Kuriera”. 
     Niech to monograficzne opracowanie będzie naszym kolej-
nym, maleńkim wkładem w historię sportu i rekreacji, tej naj-
piękniejszej idei, stworzonej przez ludzi dobrej woli, którzy w tym 
wspólnym dziele mają swoje niekwestionowane zasługi. To dzięki 
Nim, dzięki Ich silnej pasji i woli, tak wiele dobrego w tym wiel-
kim przedsięwzięciu mogło się zdarzyć, co warto było zapisać. 
Kończąc ten krótki wstęp, w imieniu własnym oraz w imieniu 
środowiska, z którego się wywodzę, raz jeszcze za współpracę 
serdecznie wszystkim dziękuję.   
     Czy „Kurier Małopolskiego TKKF” wykonał w pełni zadanie i ma 
zakończyć swą misję? – proszę się wypowiedzieć! 

     Szanowni Państwo! W sobotę 23 marca 2019 roku 

w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się XVIII Woje-
wódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF, który 
wybierze władze wojewódzkie kadencji 2019-2022. 
     Mając na względzie dobro i dalszy rozwój naszej Organizacji, 
w składzie nowych władz wojewódzkich Małopolskiego TKKF 
winni znaleźć swe miejsce najaktywniejsi, najbardziej oddani 
sprawie sportu i rekreacji działacze i sympatycy TKKF. Wierzę, 
że nowe władze konsekwentnie i z wielkim zaangażowaniem 
będą rozwijać i wcielać w życie idee Towarzystwa i różnorodne, 
sprawdzone i nowatorskie formy sportu i rekreacji we wszyst-
kich środowiskach Krakowa i Małopolski.  

W imieniu Zespołu Redakcyjnego „Kuriera Małopolskiego 
TKKF”, i swoim własnym, życzę Uczestnikom XVIII Woje-
wódzkiego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Małopolskie-

go TKKF udanych i twórczych obrad. 
 

Władysław Łopatka 

 

„Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym – Wiosna 2019 

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w sobotę 30 marca 2019 roku w małej 
hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A odbędzie się turniej tenisa stołowego 

 „Wiosna 2019”. Zawody rozegrane zostaną 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, że każdy uczestnik zawodów 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” oraz aktualne wzory załączników Nr 1 i Nr 2, z klauzulą o ochronie 
danych osobowych (RODO), są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com, oraz 

na facebooku:  www.facebook.com/MTKKF 

 

XXVII Mistrzostwa MTKKF w tenisie stołowym 

Informujemy także, że w niedzielę 28 kwietnia 2019 roku, w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” 
odbędą się XXVII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. Regulamin i wzory załączników 

Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz 
na facebooku: www.facebook.com/MTKKF 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
http://www.tkkf.com/
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Szanowni Państwo! 
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej popie-

ra prośbę Pana Tadeusza Waśko – Wiceprezesa Małopolskiego TKKF, a zarazem 
Prezesa Ogniska TKKF „Halny” w Nowym Sączu, zwracając się do wszystkich człon-

ków, działaczy i sympatyków Małopolskiego TKKF o wsparcie tej szlachetnej akcji na 
rzecz chorej Kasi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-17- 
 
 
 

Z upływem czasu – z biegiem lat….. 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes ZW MTKKF Janusz Borek 

 
 

 
„Dziennik Polski” – 13 października 1958 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 ogólnopolskie-
go. 
• 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. 

http://www.tkkf.com/

