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MAŁOPOLSKIEGO TKKF 

Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

Nr 11.         Styczeń – luty 2016 r. 
 

 odpowiedzi na tak zadane pytanie przejdźmy na salę obrad 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, który 17 grudnia 

2015 roku spotkał się na ostatnim w tym roku posiedzeniu, by pod-
sumować, ocenić i rozliczyć miniony czas oraz przyjąć program działa-

nia na nadchodzący rok 2016. Jedno należy stwierdzić - był to trudny, 
acz pracowity i znojny rok, w którym niewątpliwie Małopolskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej potwierdziło wiodącą rolę 
w upowszechnianiu i wprowadzaniu w życie, sprawdzonych w wielo-
letnim działaniu rozlicznych form sportu i rekreacji we wszystkich 
grupach wiekowych i środowiskach Małopolski. Porządek obrad Za-
rządu Wojewódzkiego TKKF był następujący: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF oraz przyjęcie 
protokołu z dnia 10.10.2015 r. – ref. sekretarz Dorota Radomska. 
4. informacja o pracy Prezydium w okresie 10.10. 2015 - 19.12.2015 – 
ref. prezes Leszek Tytko. 
5. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań publicznych 
i własnych od 1.01.2015 do 30.11.2015 - ref. prezes Leszek Tytko. 
6. Przewidywane wykonanie budżetu ZW Małopolskiego TKKF za rok 
2015 – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
7. Rozpatrzenie wniosków Prezydium ZW MTKKF w sprawach: 
- głównych kierunków działalności i zadań MTKKF na rok 2016,  
- kalendarza ważniejszych imprez i akcji sportowo-rekreacyjnych na 
2016 rok, pn. „TKKF mieszkańcom Ziemi Małopolskiej”, 

- wysokości rocznej składki członka zwyczajnego i nadzwyczajnego na 
rzecz ZW Małopolskiego TKKF – ref. wiceprezes Karol Oleksy i Skarb-
nik Władysław Koczurek. 
8. Projekt planu rzeczowo-finansowego ZW MTKKF na I kwartał 2016 
roku – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
9. Stan realizacji szkolenia w zakresie organizacji kursów rekreacji 
ruchowej w roku 2015 i plan na I półrocze 2016 roku – ref. wiceprezes 
Janusz Borek. 
10. Ocena rocznej pracy członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF – ref. prezes Leszek Tytko. 
11. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF - ref. Członek ZG 
TKKF - wiceprezes MTKKF - Tadeusz Waśko.  
12. Ocena realizacji Uchwały Zjazdowej XVII Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów Małopolskiego TKKF – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
13. Przyjęcie planu posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego w roku 2016 - 
ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
14. Wolne wnioski i sprawy różne. 
15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków – ref. przewodni-
czący Komisji Uchwał i wniosków. 
16. Zakończenie posiedzenia. 
    Podczas rozpatrywania poszczególnej tematyki Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF przyjął stosowne uchwały i wnioski. 
     W trakcie dyskusji Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Małopolskie-
go TKKF, jako Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji XXI Edycji Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin, złożyła informację z podsumowania tej 
imprezy. Tym razem Wojewódzki Finał XXI STMiG odbył się 27 listo-
pada 2015 roku w Gminie Bystra-Sidzina, której gospodarze, na czele 
z Wójtem, Panem Stanisławem Tempką, bardzo serdecznie, z góralską 
gościnnością, przyjęli uczestników Wojewódzkiego Finału. Tegoroczna 
uroczystość była bardzo skromna, kameralna, lecz pozytywnie została 
oceniona przez jej uczestników. Pani Czupryna podkreśliła słabą fre-
kwencję przedstawicieli miast i gmin na uroczystym podsumowaniu 
Wojewódzkiego Turnieju – Małopolska 2015. (Czternastu z nich nie 
odebrało nagród, a czterech, mimo potwierdzenia uczestnictwa, nie 
stawiło się na uroczystości). Krajowa Federacja Sportu ufundowała 
wyróżnienia dla ogólnopolskich laureatów, których z Województwa 
Małopolskiego było dziewięciu. W ramach Wojewódzkiego Finału XXI 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Bystrej został rozegrany halowy 
turniej piłki nożnej młodzieży klas IV – VI Szkół Podstawowych z Gmi-
ny Bystra-Sidzina.  
     W punkcie Nr 7 porządku obrad, dot. głównych kierunków działal-
ności i zadań Małopolskiego TKKF na rok 2016, referujący to zagad-
nienie wiceprezes Karol Oleksy zwrócił uwagę, że już w tym roku 
trzeba rozpocząć przygotowania do obchodów 60.lecia Małopolskiego 
TKKF (brylantowych godów), które nastąpią w roku 2017. Ponadto 
wiceprezes zasygnalizował, że planowana jest wizytacja Ognisk 
w strukturze Małopolskiego TKKF wg ustalonego wcześniej termina-
rza. Polegać ona będzie na spotkaniach z Zarządami Ognisk i zapozna-
nie się z ich bieżącymi sprawami i problemami. 
     Ważną kwestią, poruszaną przez kilku członków Zarządu, były 
sprawy zabezpieczenia środków finansowych na działalność sporto-
wo-rekreacyjną w roku 2016, m.in. na profilaktykę zdrowotną i tego-
roczną edycję Biegu „Kwietnej Mili”. 
      W punkcie Nr 9 porządku obrad tematykę szkolenia, w zakresie 
organizacji kursów rekreacji ruchowej, przedstawił wiceprezes Janusz 
Borek. Do roku 2012 organizacja i prowadzenie kursów było z powo-
dzeniem realizowane przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, 
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Najlepsze życzenia noworoczne składa członkom i sympatykom TKKF 
Sławomir Rudawski – Prezes Ogniska TKKF „Gwarek” Bukowno.  
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jednak w ostatnich latach na skutek uwolnienia zawodów - m.in. 
brakiem uregulowań prawnych i norm w polskim prawie oraz dosto-
sowaniem ich do norm europejskich, odnotowano w tym zakresie 
stagnację. Wiceprezes Borek zaproponował na I kwartał 2016 roku 

podjęcie współpracy 
z drem hab. Tade-
uszem Ambrożym - 
prof. nadzwyczajnym 
AWF w Krakowie, 
mającej na celu 
opracowanie 60. 
godzinnych kursów 
w zakresie: fitness – 
ćwiczenia siłowe, 
fitness – nowoczesne 
formy gimnastyki, 
pływanie, siatkówka, 
narciarstwo zjazdo-
we, jazda konna, 

seminaria szkoleniowe (przepisy prawne i finansowe mające zastoso-
wanie w zajęciach, imprezach oraz w działalności Ognisk TKKF). 
      W punkcie Nr 10 porządku obrad, dot. oceny rocznej pracy człon-
ków Prezydium ZW Małopolskiego TKKF, prezes Leszek Tytko wystawił 
pozytywną ocenę tej działalności, prosząc o dalsze i jeszcze większe 
zaangażowanie się tej grupy działaczy na rzecz Małopolskiego TKKF. 
Swoje uznanie dla pracy Prezydium Małopolskiego TKKF wyraził także 
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Jan Radzikowski. 
Słowa uznania, wraz z podziękowaniem za pracę i stworzenie dobrej 
atmosfery, sprzyjającej działalności Małopolskiego TKKF, członkowie 
Zarządu kierowali także pod adresem prezesa Leszka Tytko. Jednym 
z tematów obrad była też sprawa podjęcia rozmów z nowymi osoba-
mi, zaproszonymi do udziału w Radzie Przyjaciół Małopolskiego TKKF, 
w celu zachęcenia ich do współpracy. 

* 
ceniając działalność Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF nie można też nie wspomnieć o pracy Biura Zarządu, które 

w tym trudnym, ale owocnym roku działalności, też zasłużyło na 
wyróżnienie. Oprócz Głównej księgowej – Pani Elżbiety Chmiel, za-
trudnionej w niepełnym wymiarze czasu, nad pracą administracyjno - 
biurową Biura Zarządu profesjonalnie czuwa Dorotka Knapik – Staro-
wicz, Specjalista ds. Organizacyjno – Finansowych. Nad sprawami 

programowymi pieczę sprawuje Pani Katarzyna Oleksy – Kierownik - 
Specjalista ds. Grantów, prowadząca też zespoły i ośrodki terapii 
ruchowej dla osób III wieku. Ponadto, dzięki dobrej współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach prac społeczno użytecznych 
w roku 2015, doraźnie Urząd Pracy skierował do Biura Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF kilka pań, co pozwoliło lepiej realizo-
wać pracę Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. One także 
mają swój wkład w dorobek Małopolskiego TKKF w roku 2015 - były 
to Panie: Maria Popiołek – Kłos, Jolanta Kościółek, Bożena Kotarba, 
Klaudia Koza, Katarzyna Pokluda, Sylwia Pustelnik, Maria Struzik, 
Katarzyna Szwed i Katarzyna Czachor. Wszystkim wymienionym Pa-
niom należą się serdeczne słowa uznania. 

* 
oniec każdego roku skłania nas do refleksji, jaki będzie ten no-
wy?, czy zakładany program w działalności naszego Towarzystwa 

będzie możliwy do wykonania. Miejmy nadzieję, że rok 2016 będzie 
kolejnym, dobrym rokiem – czasem nadziei, dobrej aury i passy na-
szego Towarzystwa i jego niższych ogniw, że  nowy obóz władzy stwo-
rzy dobre warunki do działalności sportowo-rekreacyjnej i nie pozwoli 
zmarnować naszych osiągnięć oraz dorobku Towarzystwa, osiągnięte-
go kosztem wprost heroicznej pracy wielu społecznych działaczy, 
wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy przez całe lata tworzyli ten 
wspólny krąg działalności na rzecz mieszkańców miast, wsi i miaste-
czek, ludzi starszych, niepełnosprawnych z wszystkich środowisk. 
U nas nie ma podziału na klasy, obozy i partie, liczy się bezinteresow-
na i efektywna praca, a tego nie wolno nam zmarnować. Główne 
kierunki działania i zadania Małopolskiego TKKF w roku 2016 ujęto 
w następujących grupach tematycznych: działalność programowa, 
działalność organizacyjna, działalność szkoleniowo-informacyjna, 
działalność ekonomiczno-finansowa oraz zadania, wynikające z kalen-
darza imprez Zarządu Wojewódzkiego na rok 2016 oraz zadania wyni-
kające z planu i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Wojewódz-
kiego, przyjętego na poszczególne kwartały 2016 roku. Od powstania  
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej mija 58 lat. Jeśli opatrzność 
okaże nam swą łaskawość, już za dwa lata Małopolskie TKKF  obcho-
dzić będzie brylantowe gody – 60 lat swego istnienia. Z jakim dorob-
kiem i programem wejdziemy w rok 2016? – Wiele zależy od nas, ale 
nie tylko. Rok 2016 to pokaże. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF za rok 2015 będzie prezentowa-
ne na posiedzeniu Prezydium w dniu 26 lutego br. 

 

Małopolskie TKKF  
z Seniorami i dla Seniorów 

 dniu 11 stycznia br., zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem, 
w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne części Prezydium ZW 
Małopolskiego TKKF z koordynatorami krakowskich Centrów 
Aktywności Seniorów. Celem tego spotkania było omówienia pewnych 
kierunków działań na rzecz osób w wieku senioralnym i nawiązania 
współpracy pomiędzy Małopolskim TKKF, a powstającymi na terenie 
Krakowa  Centrami Aktywności Seniorów, prowadzonymi przez różne 
organizacje pozarządowe, przy finansowym wsparciu ze strony 
Wydziału Spraw Społecznych UMK. Oprócz członków Prezydium ZW 
Małopolskiego TKKF, w spotkaniu wzięli udział: Pani Janina Woźniak, 
wolontariuszka z Krakowskiego Centrum Seniora (Koordynator CAS-ów 
działających na terenie Nowej Huty) – inicjatorka tego spotkania, oraz 
pan Mateusz Dyngosz, przewodniczący Rady Fundacji „Nowe 
Centrum” – Koordynator Centrów Aktywności Seniorów, działających 
poza Nową Hutą. 
     Krótką informację o powołaniu do działalności Krakowskiego 
Centrum Seniora i Rady Krakowskich Seniorów zamieściłem na łamach 
„Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 9. Struktury te powstały w roku 
2014. Przypomnę tylko, że w przypadku Rady Krakowskich Seniorów, 
powstałej przy Prezydencie M. Krakowa, gremium to jest ciałem 

o charakterze inicjatywno - doradczym, mającym za zadanie zgłaszanie 
inicjatyw, doradzanie i konsultowanie z Prezydentem i krakowskimi 
radnymi wszelkich miejskich działań, dotyczących osób starszych. 
Natomiast zadaniem Krakowskiego Centrum Seniora, działającego 
w strukturach WSS UMK,  jest umożliwienie osobom po 60. roku życia 
aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym i pomoc 
w nawiązywaniu nowych relacji międzyludzkich. Celem Centrum jest 
także osobisty rozwój, edukacja oraz poprawa jakości i poziomu życia 
Seniorów, w tym także umożliwienie im poszerzania swoich pasji, 
rozwoju wiedzy oraz zadbania o własne zdrowie fizyczne. Działalność 
wyżej wspomnianych struktur w pewnym zakresie jest zbieżna 
z działalnością Małopolskiego TKKF, dlatego spotkanie to pozwoliło 
uzmysłowić, że jest możliwość nawiązania współpracy pomiędzy 
Małopolskim TKKF, a Centrami Aktywności Seniorów (CAS) i włączyć tę 
współpracę do programów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
To na ten temat wymieniano poglądy; jak zdobyć środki na 
prowadzenie tej działalności, w czym TKKF mógłby pomóc i do jakich 
działań miałby się włączyć. W toku spotkania padały też różne wnioski 
i propozycje, m.in. że w każdej dzielnicy winna być prowadzona 
działalność senioralna i integracja środowiskowa. Przyznano również, 
że sport jest bliski tak rozumianej działalności i integracji, dlatego 
warto o tym pomyśleć. Dyskutowano, czy udałoby się wypracować 
wspólny program  współpracy TKKF z placówkami CAS również pod 
kątem planowanych w br. II Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ 
o „Puchar Prezydenta M. Krakowa”. W trakcie dyskusji ze strony 
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Koordynatorów CAS-ów padło pytanie, czy w swojej działalności 
Małopolskie TKKF potrzebuje wsparcia wolontariackiego, w którym 
pomocni mogliby być również Seniorzy. Takie wsparcie CAS-y mogą 
zaoferować. Jest kilka wspólnych obszarów w działalności 
Małopolskiego TKKF i powstającej na terenie Krakowa sieci Centrów 
Aktywności Seniorów. Jednym z nich mogą być wspólne imprezy 
wyjazdowe (zloty rowerowe, spotkania itp.), w których mogą 

uczestniczyć wszyscy Seniorzy. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję 
na nawiązanie stałych kontaktów roboczych, w przypadku organizacji 
zaplanowanych imprez, aby członkowie w CAS-ach z pewnym 
wyprzedzeniem o nich wiedzieli. Było to pierwsze takie spotkanie 
o charakterze informacyjno-poznawczym. Następne będą 
organizowane pod kątem stosownych, już wspólnych działań 
 i potrzeb.                      (Władysław Łopatka) 

 
Twarze Małopolskiego TKKF 

zanowni Czytelnicy! 
W każdej strukturze społecznej czy środowisku, a także w każdej 

dziedzinie życia i działalności, najważniejszym ogniwem jest człowiek - 
jego pasje, zainteresowania i wybrana idea, wyznaczająca kierunek 
i cel jego działania. Od chwili powołania do życia Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej wkrótce upłynie 60 lat. W trakcie tych lat 
w Małopolskim TKKF, i jego niższych ogniwach, było i nadal jest wielu 
oddanych sprawie ludzi, dla których sport i rekreacja fizyczna były 
sensem ich życia. Niektórych z tych działaczy na łamach „Kuriera” już 
przedstawiłem – oto kolejni z nich.  

* 
ŁADYSŁAW  PAZDUR - absolwent ówczesnej Wyższej Szkoły 
Wychowania Fizycznego w Krakowie (1956 r.), z dobczyckim 

Ogniskiem TKKF związany jest od 1958 r.; prezes miejscowego Ogni-
ska TKKF w latach 1961 – 1966 oraz ponownie w latach 1984 – 2014, 

jak również jego wiceprezes (1966 – 1984). Rodowity dobczycanin 
(urodzony 29 stycznia 1933 r.). Wychowawca młodzieży szkolnej 
i sportowej, Honorowy Obywatel Miasta Dobczyce, Społecznik Roku 
2010 Powiatu Myślenickiego w kategorii Osobowość. Człowiek, bez 
którego sport i rekreacja w mieście nad Rabą byłaby i nadal zresztą 
jest trudna do wyobrażenia! 
     Przed 66 laty – wiosną 1949 r. - wychodzący z szatni 16. letni pod-
ówczas lewoskrzydłowy Władysław Pazdur miał usłyszeć od znacznie 
starszego od siebie kolegi z drużyny, obrońcy - Stanisława Lichonia: - 
Staraj się, bo długo nie zagrasz! Groźba ta była na tyle sugestywna, że 
wspomniany Pazdur, wziąwszy ją sobie nader mocno do serca, przez 
następne 24 lata grał w barwach swojego ukochanego klubu, stając 
się przy sposobności symbolem wierności barwom jednego klubu. Po 
prawie ćwierć wieku występów na boisku, i następnych 36 latach 
pracy w roli szkoleniowca, odszedł z dobczyckiego klubu człowiek 
legenda. W sezonie 2007/2008 prowadzona przezeń drużyna tramp-
karzy młodszych „Raby” zajęła 10. miejsce na 12 startujących w II lidze 
krakowskiej. – To było smutne pożegnanie – mówił mocno wówczas 
rozgoryczony Władysław Pazdur – młodzież jest teraz wygodna, boi 
się ciężkiej pracy, a w piłce trzeba wykazać się charakterem, sam 

talent nie wystarczy! Gorzkie to słowa człowieka zakochanego 
w „Rabie” i futbolu. Ale nie zawsze tak było w Jego 60. letniej przygo-
dzie z futbolem. – W 1999 r. odbył się mecz – wspomina – pomiędzy 
trampkarzami młodszymi „Raby”, a „Prokocimiem” Kraków, ogłosiłem 
wtedy nabór do zespołu i jakie było moje zdumienie, kiedy na boisku 
pół godziny przed spotkaniem stawiło się czterdziestu kilku chętnych 
do gry maluchów. W tym gronie był m. in. młody Grzesiu Żuławiński, 
który za kilka lat sięgnął z kolegami z „Cracovii” po tytuł Mistrza Polski 
juniorów młodszych. Wtedy przegraliśmy wysoko, ale wielu chłopa-
ków z tamtej drużyny w późniejszych latach dobrze sobie radziło 
w starszych kategoriach wiekowych. 
     Władysław Pazdur zadebiutował w barwach zespołu seniorów 
„Raby” w sierpniu 1948 r., w wygranym przez gospodarzy 6:1 spotka-
niu z krakowskim zespołem o jakże pięknej nazwie „Gazownik”, 
a działo to się w czasach trenera Franciszka Gorączki. Aczkolwiek, jak 
podkreśla sam zainteresowany, niespełna rok przed owym debiutem 
występował już w II drużynie klubowej. Zakończył karierę, mając 
czterdziestkę na karku w 1972 r. Rozpoczynał od gry na pozycji lewo-
skrzydłowego, a kończył, jako grający trener, na stoperze. Był utalen-
towanym graczem, o czym może świadczyć fakt, iż w połowie lat 60. 
XX wieku trafił wraz z kolegami z „Raby”: Edwardem Widłą i Karolem 
Grzybkiem, do reprezentacji powiatu myślenickiego, rozgrywającej 
mecz z drużyną powiatu wielickiego. Za swój największy sukces piłkar-
ski Władysław Pazdur uważa finałowy mecz o „Puchar Reymana”: - 
Finałowe spotkanie w 1970 r. odbyło się na stadionie „Wisły”, zmierzy-
liśmy się wtedy z „Węgrzcanką” i wygraliśmy ten mecz 5:1, grałem 
wówczas na pomocy, a jedną z bramek strzelił, o ile dobrze pamiętam, 
Włodek Jasek, który trafił następnie do „Cracovii”. Wspomniany Paz-
dur rozegrał w barwach „Raby” - przez 24 lata występów - ponad 800 
spotkań. Gdy trzeba było, nie bacząc na trudności, potrafił dojeżdżać 
na mecze swojej ukochanej „Raby” - bagatela, znad Bałtyku, konkret-
nie zaś z Pucka, gdzie musiał po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole 
Wychowania Fizycznego w Krakowie (dyplom w 1956 r.), niezwłocznie 
podjąć pracę, jako nauczyciel WF (1956 - 1957 r.), w tamtejszej szkole 
podstawowej i tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym. Starsi miesz-
kańcy Dobczyc do tej pory zapewne pamiętają, że był On pierwszym 
dobczycaninem, który po ukończeniu studiów wyższych postanowił 
powrócić do pracy w swoim rodzinnym środowisku. Po nadmorskiej 
pracy nastąpił powrót w rodzinne strony i praca, jako wuefista, kolej-
no: w Szkole Podstawowej w Sieprawiu (1957 - 1960), „podstawów-
ce” w Dobczycach (1960 - 1966), wreszcie w Zespole Szkół – wówczas 
im. Witolda Wyspiańskiego, w Dobczycach w latach 1966 - 1995. 
W sumie 39 lat pracy w szkolnictwie, za co Ojczyzna zrewanżowała 
Mu się wysokimi odznaczeniami państwowymi.  
     Przez wiele sezonów był On w dobczyckim klubie szkoleniowcem 
drużyn seniorów, juniorów, pod koniec wieloletniej przygody z klu-
bem prowadził najmłodszą drużynę w klubie – trampkarzy młodszych. 
Ma w swoim dorobku trenerskim sporo sukcesów w pracy z młodzie-
żą „Raby” - z juniorami awansował w 1996 r. do klasy międzyokręgo-
wej. - Do małych Dobczyc – wspomina ze śmiechem Pazdur - przyjeż-
dżała wówczas wielka „Wisła”, a także „Cracovia” i „Hutnik”, a moi 
podopieczni – o dziwo - wcale nie byli chłopcami do bicia. Z kolei 
z trampkarzami „Raby” w sezonie 1994/95 uzyskałem awans do I ligi 
trampkarzy. To były b. uzdolnione piłkarsko roczniki. Zresztą w „Ra-
bie” co jakiś czas pojawiają się utalentowani chłopcy, ale wielokrotnie 
przez swoją głupotę marnowali swoje talenty! Największym talentem 
był Tomek Stoch, który trafił do „Białej Gwiazdy” i grał w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Pytany o liczbę wychowanków, Pazdur bezrad-
nie rozkłada ręce i po długim namyśle z uśmiechem mówi: - Trudno 
policzyć precyzyjnie, ale na pewno będzie tego dobrze ponad tysiąc, 
może nawet z półtora tysiąca podopiecznych uzbierałoby się. Dla mnie  
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Władysław Pazdur oraz Jego puchary, medale i odznaczenia. 
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sport i rekreacja, zwłaszcza po śmierci ukochanej żony Marii, śpiewa-
jącej m. in. w nieistniejącym już przy Ognisku chórze, są wszystkim, są 
moim życiem. Sport, ruch, kontakt z młodzieżą, to dla mnie źródło sił 
witalnych. 
     Z podobną reakcją spotyka się pytanie o imprezy, organizowane 
przez dobczyckie Ognisko TKKF. W Jego 58. letniej historii było ich 
dobrych kilkanaście tysięcy, organizowanych z myślą o najmłodszych, 

jak i dla seniorów. Dla tubylców, ale i dla letników, goszczących 
w mieście nad Rabą. Szczególną sympatią Władysław Pazdur darzy 
jednakże imprezy sportowo – rekreacyjne dla maluchów z Przedszkola 
Samorządowego 1 i 3. Są to organizowane rokrocznie – opowiada – 

wyścigi rowerkowe dla dzieci, począwszy od 1957 r., w organizacji 
których bardzo mocno angażował się zwłaszcza Marian Żuławiński. 
Nadal są one w kalendarzu imprez, ciesząc się wielkim powodzeniem! 
Nie dziwi zatem w archiwum domowym mnogość dyplomów i różnych 
dowodów wdzięczności ze strony maluchów i dyrekcji przedszkoli.  
      Prezes honorowy Ogniska TKKF Władysław Pazdur w Dobczycach 
był jeszcze kilka lat temu dobry na każdą porę roku i to przez dziesiąt-
ki lat. Zimą zakładał narty i wespół z przedszkolakami pokonywał trasy 
narciarskie, a jak trzeba było, to i nauczył niejednego szkraba jeździć 
na nartach, latem natomiast z wielką pasją i zaangażowaniem organi-
zował dla tubylców i letników popularne „Weekendy nad Rabą” pod 
patronatem prasowym „Dziennika Polskiego”. Propagował i nadal 

zresztą propaguje sport i rekreację wśród dzieci, młodzieży i ludzi 
dorosłych, organizując o każdej porze roku zawody i turnieje. – Po 
prostu nie uznaję leniuchowania i tak zwanego nic nie robienia! - 
tłumaczy krótko i węzłowato Władysław Pazdur, niczym żołnierz na 
polu krzewienia kultury fizycznej. Sam osobiście jest przekonany, że 
zdrowie mimo upływu lat będzie mu nadal dopisywało, podobnie jak 
nie zabraknie Mu pomysłów i najzwyczajniejszej w świecie werwy 
organizacyjnej. Działacze, piłkarze i sympatycy „Raby” podczas festy-
nu „Święto Raby” latem 2009 r. uroczyście pożegnali Władysława 
Pazdura, nestora klubu, który po raz ostatni - przez kwadrans - zagrał 
w barwach swego ukochanego klubu przeciwko oldbojom krakowskiej 
„Wisły”. Zajął pozycję lewoskrzydłowego, ale Jego młodsi koledzy 
z zespołu jakby nie dowierzali, że 75. latek może zainicjować jakąś 
groźną akcję. Zagrali do niego, ku zgorszeniu obserwatorów meczu, 
zaledwie 3 piłki. Grający w tym meczu przeciwko „Rabie” byli repre-
zentanci kraju, Andrzej Iwan i Kazimierz Kmiecik, przy otwartej kurty-
nie oklaskami żegnali schodzącego ze łzami w oczach z boiska nestora 
dobczyckiej „Raby”. 60 lat wierności jednemu klubowi w Jego wyda-
niu musi bowiem budzić najwyższy szacunek! 12 kwietnia 2014 roku, 
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w Ognisku 
TKKF w Dobczycach, Władysław Pazdur zrezygnował z funkcji prezesa. 
Został natomiast wybrany, decyzją zebranych, Honorowym Prezesem 
rzeczonego Ogniska. Bez Jego osoby sport i rekreacja w miasteczku 
nad Rabą byłyby i nadal są trudne do wyobrażenia. Jest po prostu 
dobry na każdą porę roku, na każdy – nie bójmy się tego określenia – 
ustrój w Polsce. Niezniszczalny!  
     Pytany o medale i odznaczenia, Władysław Pazdur zaprasza do 
pokoju pamiątek – swoistego nieformalnego Muzeum Sportu i Rekre-
acji Dobczyc - w swoim domu rodzinnym przy ulicy Szkolnej, pokoju 
pełnego pamiątek z czasów Jego aktywności sportowej i rekreacyjnej. 
Po chwili wręcza przy okazji cztery strony spisanych przez siebie wy-
różnień: państwowych, resortowych i regionalnych odznaczeń, jakie 
otrzymał w swoim obfitującym w wiele wydarzeń życiu. Ze szczególną 
estymą prezentuje Złoty Krzyż Zasługi (1976 r., za 20 – letnią niena-
ganną pracę pedagogiczną), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1987 r., za 30 – letnią nienaganną i szczególnie wyróżniającą 
pracę pedagogiczną), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003 
r., za całokształt pracy oraz 45. letnią działalność w Ognisku TKKF 
Dobczyce). - Pamiętam, że kiedyś przy jednej z odpraw przedmeczo-
wych – a było to w czasie moich występów w barwach „Raby” -  trener 
Władysław Pazdur, aby nas zmotywować, przeprowadził z nami długą 
odprawę przedmeczową. Podczas tej odprawy było wiele informacji 
oraz porównań, a także szereg słów motywacji. Jedna z wypowiedzi 
motywacyjnych przed meczem brzmiała tak: „Chłopaki trzeba grać, 
biegać. Myśmy grali nawet jak piłki nie było". Tych słów nie zapomnę 
do końca życia. Okazuje się, że można grać nawet bez piłki. – opowia-
da wicestarosta myślenicki Tomasz Suś - Najpopularniejsze stwierdze-
nie i hasło, z którym wielu utożsamia Władysława Pazdura, brzmi 
następująco: „Obciąg stopę". Wielki szacunek do Pana Władzia za 
piękną i wspaniałą otwartość, jako społecznika. Ten człowiek pozosta-
nie na dziesiątki lat w pamięci mieszkańców Naszej Gminy. Przecież 
On nadal działa!  

* 

owyższy tekst jest fragmentem powstającej Mo-
nografii Ogniska TKKF w Dobczycach, z okazji 

60.lecia tego Ogniska. Autorem monografii jest Pan 
Andrzej Domagalski, wieloletni redaktor krakow-
skiej prasy, m.in. „Tempa” i „Dziennika Polskiego” - 
poeta i organizator imprez artystycznych w Kra-
kowie i na terenie Dobczyc. Tekst ten zamieściłem na 
łamach „Kuriera” za osobistą zgodą Andrzeja. 
                                                                             (Władysław Łopatka)  

 
TANISŁAW STOLIŃSKI - były prezes Ogniska TKKF „Sokół” w Brze-
sku, członek Zarządu Wojewódzkiego Tarnowskiego i Małopol-

skiego TKKF, który  odszedł na zawsze w wieku 82 lat. 12 grudnia 2015 
roku na cmentarzu w Brzesku-Okocimiu, oprócz członków Rodziny, 
przyjaciół i znajomych, w Jego ostatniej drodze wzięli też udział przed-

stawiciele Małopolskiego i Tarnowskiego TKKF, żegnając wybitnego 
działacza i człowieka, któremu sport i rekreacja towarzyszyły do końca 
Jego życia. Króciutką notkę o Stanisławie zamieściłem w poprzednim 
wydaniu „Kuriera” Nr 9, ale uważam, że oprócz szacunku i uznania, 
należy więcej przyjaznych słów poświęcić Jego życiu i działalności.  

P 
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Rok 2007. Władysław Pazdur – Prezes Ogniska TKKF w Dobczycach, w towa-
rzystwie przedstawicieli władz wojewódzkich Małopolskiego TKKF, Miasta 

 i Gminy Dobczyce oraz zaproszonych gości. 

27 czerwca 2015 r. Władysław Pazdur - Honorowy Prezes Ogniska TKKF 
w Dobczycach, podczas obrad wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódz-

kiego Małopolskiego TKKF. 
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     Urodził się w roku 1933 w Okocimiu. Członkiem Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej był od chwili założenia i rejestracji w dniu 
15 lutego 1963 roku Ogniska TKKF „Brzeskie” przy Zarządzie Powiato-
wym ZMS w Brzesku. Był współzałożycielem tego Ogniska, pełniąc 

w nim funkcję skarbnika. W latach 1965 –1970 pełnił funkcję członka 
Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Krakowie, a od 1975 roku, przez trzy 
kadencje, był członkiem Plenum Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
w Tarnowie. W latach 1976 – 1984 przez dwie kadencje pełnił funkcję 
prezesa Ogniska TKKF „Sokół” przy Samorządzie Osiedlowym nr 
1 w Brzesku, powstałego z połączenia Ognisk „Brzeskie” i „Ogrodo-
wa”, którego był organizatorem. Od 1985 r. był wiceprezesem Ogni-
ska TKKF „Sokół” przy Domu Kultury Fizycznej w Brzesku, a w latach 
2006 - 2014 pełnił funkcję prezesa tego Ogniska.      
     Stanisław Stoliński był również pełnomocnikiem Polskiego Związku 
Kręglarskiego ds. propagowania działalności kręglarskiej na terenie 
województwa tarnowskiego i członkiem Małopolskiego Okręgowego 
Związku Kręglarskiego. W roku 2000 z Jego inicjatywy wybudowano 
nowe tory kręglarskie w Brzesku, ponieważ stare zniszczyła powódź. 
     W roku 2006 doprowadził do odnowienia wszystkich pomieszczeń 
na kręgielni, a w roku 2011 był inicjatorem gruntownej modernizacji 
i komputeryzacji sterowania w tym obiekcie. W latach 1999 – 2011 
zorganizował setki imprez na terenie Brzeska, szczególnie w takich 
dyscyplinach, jak: kręgle, kulturystyka, aikido, piłka siatkowa, piłka 

nożna, badminton, szachy i brydż. Był pionierem kręglarstwa w woje-
wództwie krakowskim i Ziemi Brzeskiej, doprowadził do stworzenia 
drużyny, z powodzeniem występującej w Ekstra Lidze Kręglarskiej.  

Uzyskane uprawnienia instruktora kręglarskiego doskonale wykorzy-
stał w szkoleniu dzieci i młodzieży, w tym także młodzieży trudnej. 
W sumie Jego wychowankowie zdobyli wiele tytułów na Kręglarskich 
Mistrzostwach Polski oraz w Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzieży 
– w sumie zdobyli 14 medali. Stanisław Stoliński był także współorga-
nizatorem Kręglarskiej Ligi Zakładów Pracy.  
     Od roku 1959 rozpoczął karierę pracownika bankowego, którą 
zakończył na stanowisku dyrektora Oddziału Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego w Szczurowej, skąd po 54 latach pracy zawodowej 
przeszedł na emeryturę. Także i tutaj prowadził działalność sportowo-
rekreacyjną, organizując wiele turniejów i meczów w piłce nożnej, 
siatkówce, tenisie stołowym, brydżu sportowym i szachach. Z okazji 
100.lecia Banku w Szczurowej został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim OOP. Miał również Odznakę „Zasłużony Działacz TKKF”, Srebrną 
Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, Złotą Odznakę 
„Zasłużony dla Spółdzielczości Bankowej” oraz Odznakę „Za Zasługi 
dla Województwa Tarnowskiego”. Działając na rzecz mieszkańców 
Ziemi Brzeskiej umiał wytworzyć klimat współpracy z samorządem 
osiedlowym i władzami Brzeska, gdzie działa Ognisko „Sokół”. Był 
postacią bardzo znaną i popularną, nie tylko w Brzesku, wszędzie 
zyskał szacunek i uznanie. 

* 
istoria Ogniska TKKF „Sokół” w Brzesku sięga roku 1963, kiedy to 
z inicjatywy działaczy młodzieżowych przy Zarządzie Powiato-

wym ZMS w Brzesku powołano do życia Ognisko TKKF. Jego założycie-
lami m.in. byli: Stanisław Stoliński, Stanisław Bartyzel – ówczesny 
działacz ZP ZMS, Artur Hajduga – pracownik Powiatowej Komisji 
Kultury Fizycznej w Brzesku, Anna Wójcik – przewodnicząca ZP ZMS 
w Brzesku, Jan Mastaj – przewodniczący Powiatowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Włodzimierz Niemczyk – przewodniczący ZP LOK w Brzesku, 
Aleksandra Hajto – pracownik Zarządu LOK w Brzesku i inni. Ognisko 
to założono 15 lutego 1963 roku i zarejestrowano, jako statutowe, 
posiadające osobowość prawną, a pierwszym jego prezesem był Artur 
Hajduga, sekretarzem Stanisław Bartyzel, a skarbnikiem Stanisław 
Stoliński. Kolejnymi prezesami Ogniska byli: Stanisław Doda – dyrek-
tor Szkoły Nr 1 w Brzesku, Jan Ogiela – nauczyciel wychowania fizycz-
nego LO i Technikum Ekonomicznego w Brzesku oraz Michał Mikuliń-
ski – pracownik Biura Projektowego. 
     Osłabienie działalności w Ognisku TKKF przy ZP ZMS było powodem 
powołania do życia Ogniska TKKF „Sokół” przy Samorządzie Osiedlo-
wym Nr 1 w Brzesku, a jego organizatorem i prezesem był Stanisław 
Stoliński. Statut tego Ogniska zarejestrowano 24 grudnia 1975 roku, 
a jego rejestracji dokonano 16 lipca 1976 roku w Urzędzie Miejskim 
w Brzesku. Dwa lata później, w roku 1978, z inicjatywy Stanisława 
Stolińskiego przy Samorządzie Osiedlowym w Brzesku, przy ulicy 
Browarnej, powstaje drugie ognisko TKKF. Dla upamiętnienia przed-
wojennego stowarzyszenia przyjęto nazwę „Sokół”. W roku 1982 
nastąpiło połączenie Ogniska „Brzeskie” z Ogniskiem przy ul. Ogrodo-
wej i Ogniskiem „Sokół” przy ul. Browarnej. Od tej pory w Brzesku 
działało już tylko jedno Ognisko, które przyjęło nazwę TKKF „Sokół” 
Brzesko. Organizatorem i prezesem tego Ogniska został Stanisław 
Stoliński, pełniąc tę funkcję do roku 1986.  
     Przejmując w roku 1983 w użytkowanie, a właściwie na własność, 
budynek kręgielni w Brzesku Zarząd Ogniska „Sokół” uzyskał bazę dla 
rozwoju wszelkich form rekreacji ruchowej oraz do organizowania 
imprez kulturalno-oświatowych czy szkoleniowych. W latach 1983 – 
1996 w budynku zorganizowano cztery bale sylwestrowe, aby uzyskać 
środki na działalność programową; dwukrotnie wynajęto budynek na 
obozy kręglarskie i na tenisa ziemnego (KS Olsza), zorganizowano kurs 
sędziów kręglarskich (przeszkolono 8 sędziów), rozgrywki tenisa sto-
łowego, wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego i kawiarenkę. 
     W okresie swej działalności Młodzieżowe Ognisko TKKF przy ZP 
ZMS dało początek powoływania do życia ognisk zakładowych, m.in. 
Ogniska „Koziołki” przy Browarze Okocim, Ogniska „Nauczycielskie” 
i innych. W Brzesku prężnie działało także ognisko TKKF na Słotwinie, 
w Fabryce Opakowań Blaszanych, Ognisko TKKF „Relax” przy brzeskim 
OBM-ie, a nawet przy brzeskim szpitalu. 
     Oprócz Stanisława Stolińskiego do aktywnych działaczy TKKF 
z Brzeska należał także Adam Malaga, który od roku 1986 pełnił 

H Trzej przyjaciele z kręgielni. Od lewej: Marian Zgała, Stanisław Stoliński 
i Karol Oleksy na XVII Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF 

w październiku 2014 roku. 

7.11.2015 r. XVI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 
 w Kręglach w Brzesku. W uroczystości otwarcia uczestniczył były Prezes 

Ogniska TKKF „Sokół” – Honorowy Członek Małopolskiego TKKF – Stanisław 
Stoliński (drugi od prawej). 
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funkcję prezesa w Ognisku „Sokół” i był członkiem ZW TKKF w Tarno-
wie. Na wyróżnienie zasługują również: Michał Mikuliński – współ-
twórca sukcesu budowy Domu Kultury Fizycznej TKKF i Leszek Dziur-
got, pełniący równocześnie funkcję członka Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej. Ponadto tradycje Ogniska TKKF „Sokół” podtrzymywali: 
Kazimierz Wolak, Andrzej Filipek, Józef Flak, Mariusz Szuba, Piotr 
Krawczyk i wielu innych działaczy. Wśród dyscyplin sportowych upra-
wianych w Ognisku „Sokół” w Brzesku było i jest kręglarstwo, a Prezes 
Stanisław Stoliński był pełnomocnikiem Polskiego Związku Kręglar-
skiego ds. propagowania działalności kręglarskiej w województwie 
tarnowskim. Był jednym z wykonawców modernizacji kręgielni na 
Górze Marcina w Tarnowie i członkiem Małopolskiego Okręgowego 
Związku Kręglarskiego, a za działalność społeczną otrzymał w zasadzie 
wszystkie wyróżnienia TKKF i Polskiego Związku Kręglarskiego. 
     Na wspomnienie zasługują też członkowie sekcji kręglarskiej, którzy 
jeszcze przed rokiem 1939 uprawiali kręglarstwo, m.in. Jakub Gdow-
ski, Władysław Kubala, Jan Niedzielski, Stanisław Gdowski oraz młodsi 
i zasłużeni kręglarze: Ryszard Pukalski, Kazimierz Ropek, Marian Osiń-
ski oraz Irmgarda Pukalska, Irena Wojtas czy Maria Stolińska – w sekcji 
kobiet. Wspomnieć należy, że w roku 1970, na Wojewódzkim Zlocie 
w Andrychowie, Maria Stolińska zajęła III miejsce w kometce kobiet. 
     Działalność zespołu kręglarskiego dała początek nawiązania kon-
taktów z kręglarzami z Krakowa (Zakłady Tytoniowe, Ognisko TKKF 
„Asklepios”, Myślenice i Dobczyce). Współorganizatorem spotkań 
kręglarzy był Franciszek Czesław Klinik – Prezes Ogniska „Asklepios”. 

     W roku 2006 prezesem Ogniska „Sokół” znów został Stanisław 
Stoliński. Jak już wspomniałem wiodącą dyscypliną, uprawianą od lat 
w tym Ognisku wciąż jest kręglarstwo; w godzinach popołudniowych 
można tutaj skorzystać z porad lub wskazówek instruktorów. W sezo-
nie do dyspozycji jest oświetlony kort tenisowy, więc można zagrać 
nawet o zmierzchu. Ognisko „Sokół” zaprasza też do ćwiczeń na si-
łowni. Działa tutaj też Klub Emeryta, który w ramach programu „Dro-
ga do zdrowia z TKKF” korzysta z sali do ćwiczeń; organizowane są 
również turnieje brydżowe, można zagrać w tenisa stołowego lub 
skorzystać ze sportów rowerowych. Ognisko organizuje też turnieje 
kręglarskie dla niepełnosprawnych i  oferuje wiele innych ciekawych 
pomysłów i ćwiczeń, a każdy chętny zawsze coś znajdzie dla siebie. 
Ognisko posiada kręgielnię, kort tenisowy, boiska do siatkówki i mini 
koszykówki – jest w czym wybierać. 
    W kadencji 2010 - 2014 Zarząd Ogniska TKKF „Sokół” działał 
w składzie: Stanisław Stoliński – prezes, Czesław Brożek i Marek Ser-
win – wiceprezesi, Andrzej Filipek – skarbnik i Józef Woźniak – sekre-
tarz. W kadencji 2014 – 2018 funkcję prezesa Ogniska TKKF „Sokół” 
pełni Marek Serwin. Po raz ostatni ze Stanisławem Stolińskim miałem 
okazję spotkać się na XVII Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF 
w październiku 2014 roku, z którego pamiątkową fotografię tuż obok 
zamieściłem. Do końca życia był wierny kręglom, swej ulubionej dys-
cyplinie. Jeszcze w listopadzie 2015 r. uczestniczył w ceremonii otwar-
cia XVI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w kręglach na torze 
kręglarskim w Brzesku. Dziś już z nami Go nie ma. Był człowiekiem 
lubianym i szanowanym, pamięć o Nim zostanie wśród nas na zawsze. 

 

Puchar Dyrektora Energetyki  
i Ochrony Środowiska AMP 

 dla „Metalodlewu” 
uż tradycyjnie ustępujący rok 2015 hutnicze TKKF pożegnało na 
sportowo. W sobotę 12 grudnia 2015 roku w Hali Sportowej 

w Zielonkach rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej o „Puchar 
Dyrektora Energetyki i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland” 
w Krakowie. Do udziału w zawodach udział zgłosiło 8 zespołów, które 
w wyniku losowania podzielono na dwie grupy eliminacyjne. W grupie 
pierwszej zagrały zespoły: „COS”, „Kolprem”, „Victoria” oraz drużyna 
Zakładu Elektrycznego Huty. Natomiast w grupie drugiej spotkały się 
zespoły: „Metalodlew”, TKKF „Apollo” przy SM Mistrzejowice - Pół-
noc, „Hutnik” Skarpa i reprezentacja bocheńskiego „Stalproduktu”. 
     Już przed rozpoczęciem turnieju wyeliminowana została drużyna 
Zakładu Elektrycznego BK-72, która nie miała kompletnego składu. 
Tak więc w grupie pierwszej spotkały się tylko trzy zespoły. Zwycięzcą 
tej grupy został zespół „Victorii” który pokonał „Kolprem” 4:2 i „COS” 
9:4, awansując do półfinału. W trzecim spotkaniu tej grupy zespół 
„Kolprem” pokonał „drużynę „COS” 4:2 i też awansował do półfinału. 
     W grupie drugiej, uważanej za tzw. „grupę śmierci”, każda z drużyn 
mogła zostać zwycięzcą i myśleć o awansie do dalszych gier. Jednak 
tym razem „Hutnik” Skarpa w osłabionym składzie był tylko dostar-
czycielem punktów. Pozostałe mecze trzech drużyn do końca turnieju 

trzymały wszystkich w napięciu i tak - „Metalodlew” przegrywa z TKKF 
„Apollo” 0:2, ale wysoko wygrywa ze „Stalproduklem” 5:2, który 
z kolei wygrywa z TKKF „Apollo” tylko 2:1. 
     O awansie do dalszych gier musiała decydować dodatkowa tabelka 
między zainteresowanymi zespołami, gdyż każda z drużyn miała po 
jednym zwycięstwie (3 pkt), więc o awansie decydował stosunek 
bramek, a ten najlepszy miały zespoły „Metalodlewu” i TKKF „Apollo”. 

Z dalszych gier niespodziewanie został wyeliminowany silny zespół 
bocheńskiego „Stalproduktu”. 
     W meczach półfinałowych „Victoria” pokonała drużynę TKKF „Apol-
lo” 2:1, natomiast „Metalodlew”, po remisowym meczu 3:3 z „Kol-
premem”, wygrał to spotkanie rzutami karnymi 3:2. W spotkaniu 
o trzecie miejsce „Kolprem” pokonał TKKF „Apollo” 4:0. W finale 
„Metalodlew”, po zwycięstwie z zespołem „Victorii” 3:0, został zwy-
cięzcą Turnieju i zdobywcą „Pucharu Dyrektora”. 
     Na zakończenie Turnieju organizatorzy już tradycyjnie wybrali 
wyróżniających się zawodników. Najlepszym zawodnikiem Turnieju 
został Krzysztof Bielawski z „Victorii”. Najlepszym bramkarzem został 
Tadeusz Jamka z „Kolpremu”, a królem strzelców Tomasz Armatys 
z „Metalodlewu” – zdobywca 9 bramek. Wyróżnieni zawodnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. Wszystkie drużyny biorące 
udział w Turnieju otrzymały okazałe puchary, które wręczał Dyrektor 
Energetyki i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland Jacek Woliński 
oraz prezes  hutniczego TKKF Kazimierz Pyż. 

J 

Zespoły „Kolpremu” i TKKF „Apollo” w akcji. Jacek Woliński - Dyrektor Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Kazimierz 
Pyż – Prezes hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland. 
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 „Grand Prix” Myślenic w Badmintonie  

d 2013 roku Ognisko TKKF „Uklejna” w Myślenicach organizuje 
cykl turniejów badmintona pod nazwą „Grand Prix” Myślenic, na 

który składa się 5 rund, rozgrywanych w siedmiu kategoriach. 
W turniejach uczestniczą dzieci i młodzież oraz dorośli - kobiety jak 
i mężczyźni.  

     W dniu 20 grudnia 2015 odbyła się już II runda „Grand Prix” Myśle-
nic 2015/2016. Zawody rozgrywane są w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum w Stróży k. Myślenic. Biorąc pod uwagę komunikację (do 
hali dojeżdża się dwupasmówką z Krakowa) oraz znakomitą organiza-
cję zawodów na czterech boiskach, w rozgrywkach uczestniczą za-
wodnicy z wielu miejscowości Polski Południowej. 
     W grudniu frekwencja dopisała, w zawodach wzięło więc udział 48 
uczestników z następujących miejscowości: Chłopice, Tarnów, Gorlice, 
Brzesko, Jordanów, Kraków, Myślenice, Wieliczka, Kęty i Opole. Byli 
też zawodnicy z takich klubów, jak: AZS AGH Kraków, MKS KSOS Kra-
ków, UKS „KSBAD” Kraków, AZS UEK Kraków, „LABA” Radzionków 
i TKKF „UKLEJNA" Myślenice. Na podium stanęli: 
SINGIEL OPEN 
1. Tomasz Matoga - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
2. Tomasz Urbanik - AZS AGH Kraków 
3. Przemysław Tomecki - AZS AGH Kraków 
 
SINGIEL KOBIET -34 
1. Wiktoria Dudzic - UKS „KSBad” Kraków 

2. Julia Jurek - TKKF UKLEJNA Myślenice 
3. Małgorzata Płachta - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
 
SINGIEL KOBIET +35 
1. Małgorzata Majerska - MKS „KSOS” Kraków 
2. Marta Jurek - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
3. Jolanta Wyrwa – Kraków 
 

SINGIEL MĘŻCZYZN +40 
1. Jarosław Górski - Gorlice  
2. Marek Tondera - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
3. Maciej Pustelnik – Kęty 
 
SINGIEL MĘŻCZYZN +55 
1. Maciej Kozieł - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
2. Andrzej Szawłowski - Opole 
3. Krzysztof Stalski - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
 
SINGIEL AMATOR 
1. Jarosław Górski - Gorlice 
2. Mariusz Tochowicz - Tarnów 
3. Witold Maryniak – Kraków 
 
GRA PODWÓJNA OPEN 
1. Tomasz Matoga / Przemysław Tomecki - TKKF „UKLEJNA” Myśleni-
ce / AZS AGH Kraków 
2. Tomasz Proszek / Marek Tondera - TKKF „UKLEJNA” Myślenice 
3. Małgorzata Majerska / Piotr Majerski - MKS KSOS Kraków. 

IX Noworoczny Turniej Szachowy o „Puchar 

Prezesa Ogniska TKKF „Raj” 

 

 
 

 dniu 16 stycznia 2016 roku w siedzibie Klubu Seniora przy ul. 
Sienkiewicza 2A w Krakowie odbył się IX Noworoczny Turniej 
Szachowy - Memoriał Józefa Szczuckiego o „Puchar” Prezesa 

Ogniska TKKF „Raj” Jana Radzikowskiego, zorganizowany przez to 
Ognisko, we współpracy z Ogniskiem TKKF „Hejnał” w Krakowie. 
Przypomnę, że Józef Szczucki był szachistą i sędzią tej dyscypliny 
sportu, wieloletnim opiekunem szachistów w Krakowskim Oddziale 
Organizacji Polska „YMCA” i sędzią trzech pierwszych turniejów Ogni-
ska TKKF „Raj”. Tegoroczny Turniej odbył się pod patronatem Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszka Tytko i Janusza 
Kozy – Prezesa Ogniska ZMCH „Polska Ymca”, a lokal udostępnił Pre-
zes Zarządu Małopolskiego PKPS w Krakowie Pan Józef Grzybczyk. 
      Zawody prowadzili: Mariusz Stanaszek, jako Sędzia Główny -
arbiter Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), zarazem Prezes 
Międzyzakładowego Ogniska TKKF „Drogowiec”, Kazimierz Gołas – 
Dyrektor Turnieju, Władysław Koczurek – Sekretarz Turnieju i Jerzy 
Traple z Ogniska TKKF „Raj”. Organizację Turnieju koordynował Jan 
Radzikowski – Prezes Ogniska TKKF „Raj”. W imprezie udział wzięło 22 
uczestników – od 12 do 89 lat. Organizatorzy Turnieju zapewnili 

O 

W 

Uczestnicy II rundy „Grand Prix” Myślenic w Badmintonie. Małgorzata Płachta i Julia Jurek - reprezentantki Ogniska TKKF „Uklejna”  
w II rundzie „Grand Prix” Myślenic w Badmintonie. 

Stanisław Rojek zwycięzcą IX Noworocznego Turnieju Szachowego. 
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poczęstunek i napoje. Turniej rozegrano na dystansie 7 rund, tempem 
15 minut dla zawodnika - systemem szwajcarskim. Zwycięzcą Turnieju 
i zdobywcą „Pucharu Prezesa Ogniska TKKF „Raj”, z ilością 6 pkt,  

został  Stanisław Rojek  z KS „Korona” (ranking 1800).  Miejsce II (5,5 
pkt) zajął Bartłomiej Piwowarczyk (r. 1800), III Adam Roszczyński (5,5 
pkt), a IV Franciszek Kozub (r. 1800), zdobywca 5 pkt. I miejsce i Pu-

char Prezesa Ogniska ZMCH „Polska Ymca” w kategorii dzieci zajął 
Bartek Piwowarczyk, a miejsce II Julita Zawadzka. W kategorii mło-
dzieży najlepszym zawodnikiem okazał się Arkadiusz Piwowarczyk 
(zdobywca V miejsca w kategorii „open”), a miejsce II w tej grupie 
zawodników zajął Rajmund Flach.  
     Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach wieko-
wych otrzymali medale, a wszyscy uczestnicy Turnieju pamiątkowe 
dyplomy oraz publikacje popularyzujące aktywność fizyczną. Zawody 
przebiegały w miłej koleżeńskiej atmosferze i kameralnej scenerii, 
a nagrody i wyróżnienia najlepszym zawodnikom osobiście wręczał 
Prezes Ogniska „Raj” - Jan Radzikowski wraz z Sędzią Głównym Tur-
nieju Mariuszem Stanaszkiem.  

* 
gnisko TKKF „Raj” jest stosunkowo młodym Ogniskiem, założo-
nym w roku 2003. Jest ucieleśnieniem społecznikowskich pasji 

jego twórcy – Jana Radzikowskiego. Nazwa Ogniska pochodzi od 
pierwszych liter nazwiska i imienia Jana Radzikowskiego: Ra – dzikow-
ski J – an. Ten entuzjasta „Sportu dla wszystkich” w trakcie dwóch 
kadencji działalności w Dzielnicy V M. Krakowa, kiedy to był wice-
przewodniczącym Komisji Edukacji i Sportu, następnie przewodniczą-
cym Komisji Sportu, zgromadził wokół siebie grupę radnych i osób, 
które nabyte doświadczenie, zwłaszcza w dziedzinie organizacji im-
prez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielni-
cy V, postanowiły wykorzystać i kontynuować tę działalność w ramach 
Małopolskiego TKKF.  
    Ognisko „Raj” wciąż współpracuje z Radą Dzielnicy V, współorgani-
zując zajęcia sportowo-rekreacyjne – głównie dla dzieci i młodzieży, 
przy współudziale Klubu „Siemacha”, Domu Harcerza, Klubów Spor-
towych „Wisła” i „Wawel”, dyrekcji szkół, (udostępniających sale 
gimnastyczne) oraz innych podmiotów. Równolegle Ognisko prowadzi 
zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla swoich członków oraz ich 
rodzin, m.in. Dni Jordanowskie, międzyszkolne turnieje piłki nożnej, 
koszykówki, siatkówki, szachów, tenisa stołowego (dwa ostatnie – 
w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin). W skali Miasta Krako-
wa w latach 2008 - 2015 w siedzibie Krakowskiej YMCA (obecnie 
w Klubie Seniora przy ul. Sienkiewicza 2a) odbywa się coroczny – 
Noworoczny Turniej Szachowy o „Puchar Prezesa Ogniska TKKF Raj”. 
Reprezentacja Ogniska z sukcesem uczestniczyła w kilku edycjach Ligi 
Piłki Nożnej Małopolskiego TKKF, a jego członkowie systematycznie 
grają w tenisa ziemnego; dzięki pomocy Rady Dzielnicy V korty udo-
stępnia im WKS „Wawel”. 
     Za staraniem prezesa Jana Radzikowskiego – byłego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Krakowie, swoje obiekty sportowe, w tym 
także „Orliki”, udostępniają członkom Ogniska także niektóre gminy 
powiatu krakowskiego (futsal, pływalnie). Członkowie Ogniska kilka-
krotnie w roku odbywają wycieczki rowerowe w okolice Krakowa. 
Indywidualnie uczestniczą także w imprezach, organizowanych przez 
ZW Małopolskiego TKKF i inne Ogniska. W miarę potrzeb, zgłaszanych 
przez ZW MTKKF, Ognisko deleguje swoich członków, jako wolonta-
riuszy, przy organizacji dużych imprez, takich jak „Rowerowe Zloty 
Gwiaździste” czy „Maraton Cracovia”. Ognisko „Raj” utrzymuje robo-
cze kontakty, współpracując z zaprzyjaźnionym Ogniskiem „Hejnał”, 
prowadzonym do r. 2014 przez członka Prezydium MTKKF Władysła-
wa Koczurka, a obecnie, w kadencji 2014 -2018, przez Jacka Prochala.    
    W skład pierwszych władz Ogniska „Raj”, powołanych na Zjeździe 
Założycielskim w dniu 10 kwietnia 2003 roku, weszli: Jan Radzikowski 
– prezes, Jerzy Guznar i Sylwia Kapuścińska - Zgłobik – wiceprezesi. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogniska został Jerzy Traple. Do 
najbardziej zasłużonych członków Ogniska „Raj”, oprócz już wymie-
nionych, należą: Kazimierz Gołas, Halina i Zdzisław Rakoczy, Marian 
Zgała, Władysław Koczurek, Wojciech Laszczyk, Jan Ryba, Tomasz 
Pułka i Jolanta Koladżyn - Kądziołka. W kadencji 2014-2018 XVII Zjazd 
Delegatów Małopolskiego TKKF powierzył prezesowi Ogniska TKKF 
„Raj” Janowi Radzikowskiemu funkcję przewodniczącego Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej Małopolskiego TKKF, którą pełni z honorem. 
     Obecny Zarząd Ogniska TKKF „Raj” tworzą: Jan Radzikowski – pre-
zes, Kazimierz Gołas i Wojciech Laszczyk – wiceprezesi, Jacek Mnich – 
skarbnik i Władysław Koczurek – sekretarz. W Komisji Rewizyjnej 
Ogniska pracują: Jerzy Traple – przewodniczący, Jan Ryba - wiceprze-
wodniczący i Jacek Prochal – sekretarz Komisji.  

 

 Prezydium ZW Małopolskiego TKKF wznawia obrady 

 
W dniu 29 stycznia, po raz pierwszy w roku 2016, odbyło się posie-
dzenie Prezydium ZW Małopolskiego TKKF z następującym porząd-
kiem obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie 
porządku obrad – ref. prezes Leszek Tytko. 
 2. Informacja na temat realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia 
Prezydium z dnia 11.12.2015 r. – ref sekretarz Dorota Radomska. 

3. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia Zarządu 
Wojewódzkiego z 19.12.2015 r. ref. sekretarz Dorota Radomska. 
4. Końcowa ocena wykonania zadań rzeczowo-finansowych w r. 2015: 
a/ zleconych przez Województwo Małopolskie, Zarząd Główny TKKF – 
Ministerstwo Sportu, Gminę Kraków, Krajową Federację Sportu dla 
Wszystkich i inne podmioty – ref. prezes Leszek Tytko. 
b/ zadania rzeczowo-finansowe własne – ref. prezes Leszek Tytko. 

 

O 

Bartek Piwowarczyk – najlepszy zawodnik wśród dzieci, w towarzystwie  
Jana Radzikowskiego i Władysława Koczurka – Organizatorów Turnieju. 

Najlepsi zawodnicy turnieju szachowego w towarzystwie jego  Organizato-
rów i Sędziego Głównego imprezy. 
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5. Analiza finansowa ośrodków terenowych w ramach programu 
„Terapia ruchowa osób III wieku” za rok 2015 - ref. wiceprezes Tade-
usz Waśko. 

6. Kryteria podziału środków finansowych na program „Droga do 
zdrowia” dla w. wspomnianych ośrodków - ref. prezes Leszek Tytko. 
7. Informacja z wizytacji Ognisk TKKF – członków bezpośrednich Ma-
łopolskiego TKKF z działalności w roku 2015 – ref. prezes Leszek Tytko. 
8.  Program Małopolskiego TKKF na okres ferii zimowych „Zima z TKKF 
w 2016 roku”. 
9. Zatwierdzenie wydania „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 11 –  ref. 
Władysław Łopatka. 
10. Tezy do sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF z działalności w roku 2015 – ref. wiceprezes Karol Oleksy. 
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków. 
13. Zakończenie posiedzenia. 

     Podczas rozpatrywania poszczególnych zagadnień Prezydium przy-
jęło stosowne uchwały i wnioski.  
     Najwięcej polemiki wśród członków Prezydium wywołała tematyka 
ujęta w punktach Nr 5 i 6 porządku obrad, dot. analizy finansowej 
ośrodków terenowych w ramach programu „Terapia ruchowa osób III 
wieku” za rok 2015, oraz kryteriów podziału środków finansowych na 
program „Droga do zdrowia” dla wspomnianych ośrodków”. Referu-
jący to zagadnienie Tadeusz Waśko - Wiceprezes ZW Małopolskiego 
TKKF do spraw promocji zdrowia i osób niepełnosprawnych, stwier-
dził, że przyznawane na ten cel środki finansowe z różnych źródeł są 
bardzo szczupłe i nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich występują-
cych w tym zakresie potrzeb. W tej sytuacji zasadnym jest postulowa-
nie do władz samorządowych i posłów celem podjęcia starań o zwięk-
szenie dotacji finansowych dla ośrodków, promujących zdrowie 
i aktywność fizyczną wśród społeczeństwa. W tej działalności ważnym 
zagadnieniem jest prawidłowe prowadzenie źródłowej dokumentacji. 
    Wypowiedzi wiceprezesa Tadeusza Waśko uzupełniła Pani Katarzy-
na Oleksy, prowadząca w Zarządzie Wojewódzkim Małopolskiego 
TKKF zespoły i ośrodki terapii ruchowej dla osób III wieku, wyjaśniając 
sprawę podziału środków finansowych na program „Droga do zdro-
wia” dla ośrodków realizujących te zadania, oraz wymogi, jakie należy 
spełnić przy prowadzeniu dokumentacji, wymaganej przez Urząd 
Marszałkowski. W tym temacie wywiązała się szeroka dyskusja, 
w trakcie której m.in. stwierdzono, że założenia regulaminu, uwzględ-
niające kryteria podziału środków na prowadzenie ośrodków terapii 
ruchowej muszą być czytelne, by nie budziły wątpliwości. W podsu-
mowaniu poruszanej problematyki prezes Leszek Tytko poinformo-
wał, że takie kryteria zostaną przygotowane. 
     W punkcie Nr 7 porządku obrad wiceprezes Karol Oleksy przedsta-
wił informację z rozpoczętej akcji wizytacji ognisk TKKF w strukturze 
Małopolskiego TKKF. Pierwszym wizytowanym ogniskiem było Ogni-
sko TKKF „Jura” w Wolbromiu. Zgodnie z planem pracy Małopolskiego 
TKKF na rok 2016 akcja ta będzie kontynuowana. 
    Kolejne posiedzenie Prezydium ZW Małopolskiego TKKF odbędzie 
się w dniu 26 lutego br. 

 

 
 

 
 

egoroczne ferie zimowe w Małopolsce trwały od 18 do 31 stycznia 2016 roku. Okres ten był właściwym momentem na zabezpieczenie 
czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym – zwłaszcza tym, którzy z takich czy innych względów zostali w mieście. Był to najlepszy 

moment na sprawdzenie mobilności służb i instytucji, oraz realizację ich programów. Tegoroczna zima niezbyt sypnęła śniegiem, dlatego 
odwołano kilka zaplanowanych imprez na śniegu. W zamian starano się wprowadzić inne formy zagospodarowania wolnego czasu: zawody 
i turnieje w różnych konkurencjach sportowych, gry i zabawy w najszerszych kręgach dzieci i młodzieży - i wśród Seniorów. W tym specyficz-
nym okresie znaczący udział w powyższych przedsięwzięciach miało także Małopolskie TKKF. W kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych 
na okres ferii zimowych „Zima z TKKF” znalazły się też imprezy sportowo-rekreacyjne, organizowane przez Zarząd Wojewódzki Małopolskie-
go TKKF i jego niższe struktury, a oto niektóre z nich: 
1. „Zima z TKKF” - spartakiada zimowa dzieci i młodzieży w ramach Akcji „Bezpieczne Ferie 2016”, organizowane w styczniu br. na lodowisku 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przez Ognisko TKKF „Halny”. 
2. Kulig dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych w lutym br. zaplanowało Ognisko TKKF „Azoty” w Tarnowie. 
3. Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży oraz dla kobiet i mężczyzn w Ognisku TKKF „Azoty w Tarnowie. 
4. Zawody łyżwiarskie dla dzieci i młodzieży w lutym br., organizowane przez TKKF „Azoty” w Tarnowie. 
5 Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w Tyliczu w dniach 23-30 stycznia br., organizowany przez KRS TKKF „Gwarek” w Bukownie. 
6. Mistrzostwa Rabki w snowbordzie dzieci i młodzieży w lutym br., organizowane przez Ognisko TKKF „Carlina” w Rabce. 
7. Mistrzostwa Rabki dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim, w marcu br., organizowane przez Ognisko TKKF „Carlina” w Rabce. 
8. Zawody strzeleckie z pistoletu i wiatrówki, przeprowadzone 23 stycznia br. przez Ognisko TKKF „Wiarus” w Niepołomicach. 
9. Akcja „Zima” organizowana przez Ognisko TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ” w Krajkowie-Nowej Hucie. 
     To tylko te imprezy, które oficjalnie weszły do kalendarza imprez Małopolskiego TKKF. Prócz wymienionych zamierzeń zaplanowano rów-
nież imprezy i gry świetlicowe, organizowane m.in. przez Centra Aktywności Seniora (CAS-y), domy kultury, placówki szkolno-wychowawcze, 
kluby sportowe i inne instytucje, które w trosce o los najmłodszego i najstarszego pokolenia znalazły czas oraz stosowne środki na ten cel. 
Jestem pewien, że mimo trudnych czasów, działając razem dla dobra dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, też damy radę!  

 

            Z Małopolskim TKKF miło spędzajmy czas 

 

T 

Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF - Kazimierz Bagnicki, w trakcie obrad  
Prezydium Małopolskiego TKKF. 
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„AKCJA ZIMA  2016” – z TKKF „APOLLO” 

 czasie tegorocznych ferii zimowych, w dniach 21 - 29 stycznia 
2016 roku, w ramach „ Akcji Zima z  TKKF Apollo” na terenie 

Szkół Podstawowych Nr 144 i Nr 89 oraz w świetlicy „Stowarzyszenia                       
Mistrzejowic”, prowadzone były zajęcia programowe przez nauczycieli 
i instruktorów wychowania fizycznego: Sebastiana Pietrykowskiego, 

Piotra Gniewka, Agnieszkę Czekaj i Leszka Klimczaka. Zajęcia te obej-
mowały różne formy zajęć i zabaw integracyjnych, profilaktycznych, 
plastycznych, konkursów, wypoczynku; m.in. wyjście do Multikina, 
kręgielni w CH Plaza, Nowohuckiego Centrum Kultury, Centrum Wspi-
naczkowego „AVATAR” oraz udział w konkurencjach rekreacyjnych, 
quizach sportowych, turniejach tenisa stołowego, gier planszowych 
i świetlicowych, szachów, warcabów, piłkarzyków, mini piłki ręcznej, 
nożnej, siatkowej oraz gier i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Do 
programu sportowego, organizowanego przez TKKF „Apollo” przy SM 
„Mistrzejowice-Północ”, i koordynowanego przez instruktora Leszka 
Tytko oraz prezesa „Stowarzyszenia Mistrzejowic” Adama Greleckie-
go, w ww. placówkach czynnie włączyli się społeczni działacze tego 
Ogniska: Dorota Radomska, Zbigniew Kieć i Tadeusz Poznański, którzy 
w dniach 19, 21, 25, 27 i 28 stycznia 2016 przeprowadzili turnieje piłki 

nożnej, turnieje siatkówki oraz sprawnościowe tory przeszkód. Służyli 
też pomocą techniczną i sędziowską w tych zajęciach. Łącznie w zaję-
ciach wzięło udział 123 dzieci spółdzielców z klas I – VI.  
     Na zakończenie każdej z konkurencji sportowych, prowadzonych 
w ramach „Akcji Zima 2016”, uczestniczące w niej dzieci były nagro-

dzone upominkami, słodyczami i soczkami. 
     Ponadto w dniu 29 stycznia br. młodzieżowa drużyna piłkarska 
TKKF „Apollo” uczestniczyła w turnieju halowej piłki nożnej, zajmując 
w licznej, 32. zespołowej rywalizacji  8 miejsce.  
     „Akcja Zima 2016” przebiegała zgodnie z wcześniej przygotowanym 
programem merytorycznym i zatwierdzonym preliminarzem wydat-
ków. Uczestników informowano o wsparciu rzeczowym w postaci 
nagród, których fundatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mi-
strzejowice – Północ”. W wyniku organizowanej Akcji stworzono 
dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej.  Bardzo ciekawy 
i atrakcyjny program, adresowany do najmłodszych dzieci spółdziel-
ców, cieszył się dużym uznaniem i potrafił zintegrować uczestników 
zimowych ferii. Takich udanych Akcji życzylibyśmy sobie więcej! 

 

  „Wiosna 2016” w tenisie stołowym     

     Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w roku 2016 wznowiona zostaje kolejna edycja cyklu 
otwartych turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Cztery Pory Roku w tenisie stołowym. 12 marca br. w małej hali spor-
towej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 a w Krakowie odbędzie się pierwszy turniej  - Wiosna 2016 -  kobiet i mężczyzn 
w następujących kategoriach wiekowych: 
- kobiety: do lat 10, 11-15 lat, 16 - 60 lat, 60+. 
- mężczyźni: do lat 10, 11-15 lat, 16 - 60 lat, 60 +. 
     Wpisowe do udziału w zawodach w grach indywidualnych wynosi: młodzież do lat 15 – 8 zł, osoby powyżej 15 lat – 12 zł.  
W turniejach przewidziano również zawody par deblowych „open”, zgodnie z Regulaminem Cyklu Otwartych Turniejów „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF -  Cztery Pory Roku. W każdym turnieju  we wszystkich kategoriach wiekowych najlepsi zawodnicy są 
nagradzani.  W celu uatrakcyjnienia rozgrywek, wzorem ubiegłego roku, w trakcie całego cyklu Turniejów „Grand Prix” prowa-
dzona będzie klasyfikacja na najliczniejszy zespołowy udział w turniejach, a trzy najliczniejsze ekipy w łącznej klasyfikacji rocz-
nej otrzymają pamiątkowe puchary. Dodatkowo zawodnicy uczestniczący we wszystkich pięciu turniejach (cztery turnieje „Pór 
Roku” + Finał Wojewódzki), wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród, ufundowanych przez Małopolskie TKKF. 
     Przypominamy, że każdy uczestnik  turniejów tenisa stołowego, organizowanych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktual-
ne badania lekarskie lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu  - załącznik Nr 1. W przypadku osób 
niepełnoletnich każdy zawodnik powinien jednorazowo przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę 
w całym cyklu turniejów w roku 2016 na formularzu – załącznik Nr 2. Szczegółowy Regulamin Cyklu Turniejów i wzory załączni-
ków Nr 1 i Nr 2 są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: WWW.tkkf.com  
     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! Zgodnie z wnioskami uczestników rozgrywek „Grand Prix” początek gier dzieci i młodzieży – godz. 9.15, 
natomiast rozpoczęcie gier osób dorosłych (kategorie: 16 - 60 lat i 60 +) o godz. 10.30.  Serdecznie zapraszamy! 

 

W 

Zajęcia w sali w czasie ferii zimowych. Koordynatorem zajęć  jest  
 Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF. 

Uczestnicy zajęć programowych w czasie ferii zimowych, prowadzonych 
przez TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice – Północ”. 

http://www.tkkf.com/
mailto:tkkf@tkkf.com
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XXIV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym 

* 
   Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w dniu 17 kwietnia 2016 roku (niedziela) w małej hali spor-

towej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 a odbędą się XXIV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym – kobiet 
i mężczyzn. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z Regulaminem XXIV Mistrzostw MTKKF, który jest do-
stępny na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: WWW.tkkf.com    
     Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w grach indywidualnych i deblu „open”, w kategoriach i grupach wiekowych, wg 
danych, podanych w informacji o Cyklu turniejów „Grand Prix” i w Regulaminie Mistrzostw. Początek zawodów o godz. 9.30. 

 
 

 

 

 

 

Tu realizowany jest program 

Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

pn.: „Droga do zdrowia z TKKF – Bądź aktywny” – 2016 

Przy wsparciu finansowym 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

i Gminy Miejskiej Kraków 

 
arząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi nabór do zespołów ćwi-
czebnych dla osób po 50.roku życia. Karty zgłoszenia uczestnictwa w programie Małopolskiego TKKF „Droga do 

zdrowia z TKKF – Bądź aktywny” oraz na basen w Zabierzowie w I półroczu 2016 roku są dostępne na stronie inter-
netowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com  

Ćwiczcie razem z nami 

 

 

Kącik poezji i humoru 

Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 
 

              *** 
O czym deszcz rozmawia z szybą? 

Tak naprawdę wie tylko moja żona. 

Skąd Ona zna tyle języków? 

Dogada się nawet z deszczem. 

      

Teraz już wiem, 

Że  w wolną sobotę 

Znów czeka mnie mycie okien. 

 

 

       *** 

Starość jest wszędzie 

Ma smutną twarz  

I niespokojne oczy 
 

Zwykle samotna 

W ciszy pustego domu 

Zastyga w oknie 
 

Czasem  

Można ją spotkać 

Nad brzegiem rzeki 
 

Wsparta na jednej nodze 

Wyławia z wody 

Pożółkłe liście młodości. 

 

Z 

http://www.tkkf.com/
http://www.tkkf.com/
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Zimowe strzelanie 

 z Ogniskiem TKKF „Wiarus” w Niepołomicach    

 dniach 18 – 20 stycznia 2016 roku Ognisko TKKF „Wiarus”, 
korzystając z Sali PTG „Sokół” w Niepołomicach, po raz kolejny 

zorganizowało w czasie ferii zimowych treningi strzeleckie, zakończo-

ne zawodami w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego. 
     Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: od 12 do 15 
lat oraz od 16 do 18 lat, a także w konkurencji rodzinnej. Punktacja 10 
strzałów – 100 pkt.  
 
W klasyfikacji wiekowej od 12 do 15 lat zwyciężyli: 
I miejsce – Kacper Szkutnik - 89 pkt. 
II miejsce – Eryk Tokarz - 83 pkt. 
III miejsce – Jakub Szkutnik - 80 pkt. 
 
W klasyfikacji wiekowej od 16 do 18 lat czołowe miejsca zajęli: 
I miejsce – Mateusz Nowak - 86 pkt 
II miejsce – Sylwia Siwek 80 -  pkt 
III miejsce – Patryk Piwowarczyk - 80 pkt. 

W klasyfikacji rodzinnej bezkonkurencyjni okazali się Szkutnikowie, 
którzy pokonali rodzinę Budysiów i Liszków. 

     Udział w treningach strzeleckich wzięło 26 młodych mieszkańców 
Gminy Niepołomice. Trzydniowy cykl strzelecki odbył się pod patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwał instruktor strzelectwa Jerzy 

Turek, a obsługę fotograficzną imprezy zabezpieczał prezes Sekcji 
Rowerowej TKKF „Wiarus” Albert  Szkutnik. Nad całością zawodów 

pieczę sprawował prezes Ogniska TKKF „Wiarus” Leon Pitucha. Ta 
atrakcyjna forma sportu w byłym środowisku wojskowym Niepołomic 

przetrwała już wiele lat i trwa do dziś.  
 

 

 

Żegnamy Bolka Juszczaka 

 wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
Kolegi i Przyjaciela Bolka Juszczaka. 20 stycznia 2016 roku od-

szedł od nas na zawsze wybitny, zasłużony działacz hutniczego TKKF.  
Zmarł nagle w wieku 69 lat. W swej 30.letniej pracy społecznej w TKKF 
Huty im. Lenina i HTS dał się poznać, jako wspaniały, ofiarny działacz 
sportu i rekreacji. W trakcie tak wielu lat działalności społecznej zdo-
był uznanie i wielki szacunek ludzi, którzy się z Nim spotykali. Jego 
pasja społeczna i sportowa jest godna do naśladowania przez młodsze 
pokolenia.   
    W okresie zatrudnienia w hutniczym Kombinacie Bolek był preze-
sem wydzielonego Ogniska TKKF Wydziału W-17. Był długoletnim 
członkiem Zarządu hutniczego TKKF. Jego pasją, poza rodzimą pracą, 
był sport i rekreacja, zwłaszcza szachy - grywał nawet w tramwaju – a 
także badminton. Ponadto przez wiele lat Bolek był kierownikiem ekip 
siłowych w przeciąganiu liny i podnoszeniu ciężarka; w Małopolsce nie 
było mocniejszych ekip na pokonanie Jego drużyny. Mimo że już nie 

pracował, do ostatniej chwili 
utrzymywał kontakt z TKKF 
oraz dawnymi kolegami. Jesz-
cze niedawno, 15 listopada 
2015 roku, brał udział w XIV 
Mistrzostwach Małopolskiego 
TKKF w Badmintonie o „Złotą 
Rakietkę”, a pamiątkową foto-
grafię Bolka z tej imprezy, 
w towarzystwie swych wypró-
bowanych Kolegów i Przyjaciół 
– Kazimierza Pyża i Tadeusza 
Kowalczyka, zamieściłem 
w poprzednim wydaniu Nr 9 

„Kuriera Małopolskiego TKKF”. 

W 

Z 

Uczestnicy zawodów strzeleckich w Niepołomicach, 
w czasie ferii zimowych 2016. 

Zwycięzcy zawodów strzeleckich w kategorii do lat 15. 

Najlepsi zawodnicy w kategorii 16 - 18 lat. 

Ś†P Bolek Juszczak. 
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 Działając w hutniczym TKKF zwykle Bolek podejmował się najtrud-
niejszych zadań, jako współorganizator wszystkich imprez, prowadzo-
nych przez Zarząd TKKF HiL i HTS. Za nienaganną pracę i aktywność 
uhonorowano Go tytułem „Honorowy Członek TKKF”, a na XXXV 
Spartakiadzie Sportowej Huty został najwszechstronniejszym spor-
towcem. Był człowiekiem lubianym, cenionym i wesołym. Teraz bę-
dzie nam Go brakować i trudno będzie się z tym pogodzić, że już Go 
nie ma. Posiadał odznaczenia: Odznaka „Za działalność sportową”, 
Złota Odznaka ZG TKKF, Srebrna Odznaka „Za Pracę Społeczną dla M. 
Krakowa, Złoty Medal „Za Zasługi i Upowszechnianie Kultury Fizycz-
nej”. Pogrzeb Bolka odbył się 23 stycznia 2016 roku na cmentarzu 
parafialnym w Podstolicach. W Jego ostatniej drodze, oprócz Rodziny 
znajomych i przyjaciół, uczestniczyło grono kolegów z hutniczego 
TKKF. W tej smutnej chwili Rodzinie Bolka składamy szczersze wyrazy 
współczucia. Bolku spoczywaj w pokoju! Cześć Jego pamięci!  
(Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, Zarząd hutniczego TKKF 
wraz z gronem kolegów i przyjaciół Bolka.) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Echo Krakowa” – 10 listopada 1960 r. 

 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 

•Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportowych szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego  

   i ogólnopolskiego. 

• Akcji prozdrowotnych - gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania wraz z agua fitness. 

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

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. 

Fotografia archiwalna. Bolek Juszczak w towarzystwie Tadeusza Kowal-
czyka, w byłej siedzibie  hutniczego TKKF -  DMR na os. Stalowym. 

mailto:tkkf@tkkf.com
http://www.tkkf.com/

