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Pierwsze półrocze 2015 roku w Małopol-
skim TKKF min ęło pracowicie 

 każdej firmie czy instytucji czerwiec jest tym miesiącem roku, 
w którym składa się informacje o wynikach półrocznej dzia-

łalności oraz przyjmuje plany działania na dalsze dwa kwartały. Dla 
Małopolskiego TKKF pierwsze półrocze 2015 roku było niezwykle 
pracowite. 19 czerwca obradowało Prezydium, a 27 czerwca w Dob-
czycach odbyło się wyjazdowe posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego, 
na którym podsumowano tegoroczną działalność, dokonując oceny 
stanu realizacji zadań, ujętych w planach i programach działania Ma-
łopolskiego TKKF. Rolę gościnnego gospodarza wyjazdowego posie-
dzenia Zarządu pełniło Ognisko TKKF w Dobczycach, na czele 
z prezesem Pawłem Wiktorem Piwowarskim i wiceprezesem Andrze-
jem Staszczykiem - członkiem Prezydium Małopolskiego TKKF. Tema-
tem czerwcowych obrad były następujące zagadnienia: 
1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzednich posiedzeń 
oraz przyjęcie protokołów – ref. sekretarz Dorota Radomska. 
2. Przebieg, wyniki i ocena Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili 
i Sztafety Samorządowej z 27 maja oraz Memoriału Kwietnej Mili z 10 
czerwca 2015 roku.  
3. Informacja o pracy Prezydium Małopolskiego TKKF w okresie od 28 
marca do 27 czerwca 2015 roku – ref. prezes Leszek Tytko. 
4. Przebieg, wyniki i ocena XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
w województwie małopolskim – ref. Honorowa Prezes Małopolskiego 
TKKF Zofia Czupryna, oraz wiceprezes MTKKF - Karol Oleksy. 
5. Przebieg i ocena XIV Małopolskiego Rodzinnego Gwiaździstego 
Zlotu Rowerowego oraz I Zlotu „Aktywnym być to zdrowiej żyć” 
w Drwini – ref. prezes Leszek Tytko i wiceprezes Karol Oleksy. 

6. Przebieg i ocena VII Otwartych Mistrzostw Krakowa w Siatkówce 
kobiet i mężczyzn o „Puchar Prezydenta M. Krakowa” – ref. prezes 
Leszek Tytko. 
7. Stan realizacji zadań publicznych, objętych zawartymi przez Zarząd 
Wojewódzki MTKKF umowami i porozumieniami, w zakresie progra-
mowym i szkolenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej – ref. prezes 
Tytko oraz wiceprezesi - Karol Oleksy i Janusz Borek. 
8. Informacja z przebiegu Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Sierakowie 
oraz z czerwcowego posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. Tade-
usz Waśko - członek ZG TKKF. 
9. Analiza płacenia składek przez członków zwyczajnych bezpośrednich 
i członków nadzwyczajnych Małopolskiego TKKF za 2015 rok - ref. 
skarbnik Władysław Koczurek. 
10. Przyjęcie planu pracy Prezydium, Zarządu Wojewódzkiego i Biura 
TKKF na III kwartał 2015 roku. 
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Informacja nt. Wydania Nr 5 „Kuriera Małopolskiego TKKF” – ref. 
Redaktor „Kuriera” – Władysław Łopatka. 
     Do rozpatrywanej przez Prezydium i Zarząd Małopolskiego TKKF 
tematyki podjęto stosowne uchwały. 
     Na zakończenie obrad, za pomoc w organizacji biegów Kwietnej 
Mili, zorganizowanych w Miastach Papieskich dla upamiętnienia 36 
rocznicy pierwszej pielgrzymki naszego Papieża Św. Jana Pawła II do 
Ojczyzny, oraz 25. lecia odnowienia w Polsce Samorządu Terytorialne-
go, w imieniu Organizatorów tej szczytnej imprezy prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko wręczył najak-
tywniejszym działaczom Małopolskiego TKKF, uczestniczącym przy 
obsłudze tej imprezy w Krakowie, pisemne podziękowania.  
      Następnym punktem programu był Miting Sportowy Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF, w ramach którego odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego o „Wawelskiego Smoka”, który przeprowadzili: 
Władysław Łopatka – sędzia główny i Paweł Wiktor Piwowarski – 
prezes Ogniska TKKF w Dobczycach, oraz zawody w rzutkach do tarczy, 
które przeprowadzili Helena Łabędź i Władysław Pazdur. 
     W turnieju tenisa stołowego zwyciężył Paweł Piwowarski, miejsce 
drugie zajął Władysław Łopatka – redaktor „Kuriera”, a trzecie Adam 
Łach – prezes Ogniska TKKF „Top – Spin”, członek Zarządu Małopol-
skiego TKKF. Miejsca 4-6 kolejno zajęli: Władysław Pazdur - były zasłu-
żony prezes Ogniska TKKF w Dobczycach, Leszek Tytko – prezes Mało-
polskiego TKKF oraz Dorota Radomska – sekretarz Małopolskiego 
TKKF. Pierwsi trzej zawodnicy w Turnieju zdobyli statuetki „Wawel-
skiego Smoka”. W rzutkach do tarczy wśród pań zwyciężyła sekretarz 
Dorota Radomska, miejsce drugie zajęła Halina Kulbacka – prezes 
Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach, członek Zarządu MTKKF, 
a trzecie Katarzyna Oleksy – członek Zarządu MTKKF. Wśród panów 
zwyciężył prezes Leszek Tytko, miejsce drugie zajął wiceprezes Karol 
Oleksy, a trzecie Tadeusz Oleś – członek Zarządu Wojewódzkiego 
i hutniczego TKKF. 

 

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 fit-

ness. 

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 

 W 

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 

Małopolskiego TKKF w Dobczycach. 
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olejnym punktem programu wyjazdowego posiedzenia był spa-
cer do ruin zamku w Dobczycach, by móc podziwiać piękną 

panoramę nadrabczańskiej okolicy i śre-
dniowieczny skansen. Stojący na skalistym 
wzgórzu zamek pochodzi z XIV wieku, 
a droga do niego wiedzie drewnianym 
mostem nad fosą, która niegdyś oddziela-
ła miasto od zamku, bowiem dawne 
Dobczyce położone były na tym samym 
wzgórzu co zamek i dopiero w drugiej 
połowie XVIII, z braku miejsca na rozbu-

dowę, przeniesiono je do doliny Raby. 
W pobliżu zamku powstał zalew z zapo-

rą, a widok na okolicę z zamkowego wzgórza stwarza niepowtarzalne 

wrażenie. W takim oto plenerze prezes Małopolskiego TKKF - Leszek 
Tytko, wręczył zwycięzcom sportowego mitingu nagrody i dyplomy. 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody w trakcie spotkania zapanowała 
wręcz rodzinna atmosfera, a znad zamkowym wzgórz niosło się echo 
wspomnień działaczy Małopolskiego TKKF i smużki dymu z integracyj-
nego ogniska. 
     Pierwsza informacja o Dobczycach pochodzi z roku 1226. Znajduje 
się ona w dokumencie, wystawionym przez krakowskiego biskupa 

Iwona Odrowąża, który nadawał klasztorowi cystersów mogilskich 
dziesięcinę z Dobczyc. Nie znamy dokładnej daty nadania Dobczycom 
praw miejskich. Istnieje jedynie przywilej króla Kazimierza Wielkiego 
z 1362 roku, który potwierdza nadanie prawa magdeburskiego i roz-
szerza prawa miasta w zakresie łowienia ryb, swobodnego wypasu 
bydła i organizowania cotygodniowego targu w poniedziałki. Istniał tu 

także zamek, którego spore fragmentu stoją do dziś, przypominając 
lata jego świetności. 
Rozwój Dobczyc przypada na drugą połowę XIV wieku. Znajdowała się 
wówczas tutaj komora celna na ruchliwym szlaku Kraków –Dobczyce - 
Nowy Targ i Dobczyce – Myślenice, przynosząca miastu spore korzy-
ści. Świetność miasta zakończyła się w połowie XVII wieku - był to 
skutek „potopu szwedzkiego” i najazdów kozackich. Konflikty zbrojne 
spowodowały zniszczenie - zarówno miasta, jak i zamku. Po pierw-
szym rozbiorze Polski Dobczyce weszły w skład Austrii, co spowodo-
wało głęboki upadek miasta, spowodowany zerwaniem kontaktów 
gospodarczych z Królestwem Polskim, a zwłaszcza z pobliskim Krako-
wem. Także I i II wojna światowa poczyniła tu wielkie spustoszenia. 
     Po roku 1945 o pozycji miasteczka decydowały Zakłady Przetwór-
stwa Gumowego oraz utworzony na rzece Rabie sztuczny zbiornik 
wodny, z którego woda dostarczana jest do Krakowa. 
      Za miejsce wyjazdowego posiedzenia nieprzypadkowo wybrano 
Dobczyce. Tutejsze Ognisko TKKF powstało 17 grudnia 1957 roku, jako 
jedno z pierwszych ognisk w byłym województwie krakowskim, 
i w roku 2017 obchodzić będzie 60 lat swego istnienia. W marcu 1958 
roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobczycach przydzieliło 
Ognisku w wieczyste użytkowanie teren oraz zdewastowany budynek 
i garaż po byłej elektrowni. Po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego 
Komitetu Kultury Fizycznej w Krakowie budynek częściowo odremon-
towano, który przez kilka lat służył członkom Ogniska i zawodnikom 
KS „Raba”. Jednak prowadzenie działalności w tym budynku było 
bardzo trudne, ze względu na szczupłość pomieszczeń, dlatego już 
w roku 1959 Zarząd Ogniska wystąpił do Wojewódzkiego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki w Krakowie o przydział środków na roz-
budowę obiektu, a po ich uzyskaniu w sierpniu 1963 roku przystąpio-
no do rozbudowy obiektu, prowadzonej w trzech etapach. 
     Już 17 stycznia 1965 roku oddano do użytku salę gimnastyczną, 
z zapleczem i świetlicą – obiekt ten nazwano „Domem Sportu”. Umoż-
liwił on (zwłaszcza sala gimnastyczna, jako jedyna w Dobczycach) 
uprawianie sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobczycach, 
zawodników Klubu Sportowego „Raba”, członków Ogniska TKKF 
i pracowników miejscowych zakładów pracy: Spółdzielni Szewskiej, 
Spółdzielni Krawieckiej, Garbarni, Wodociągów, POM, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i SKR.  
    W roku 1968 działacze sportowi Dobczyc, liczącego wtedy około 
3000 mieszkańców miasteczka, postanowili zbudować piękny ośrodek 
dla potrzeb młodszych i starszych mieszkańców tego regionu. Obok 
istniejącego już „Domu Sportu” postanowili dobudować drugą jego 
część, z szatniami, pokojem klubowym, salą wykładową, pomieszcze-
niami gospodarczo-sanitarnymi i wymarzoną kręgielnią, gdyż gra 
w kręgle była popularną w tym środowisku zabawą. W tamtych latach 
Ognisko TKKF w Dobczycach było jednym z przodujących w woje-
wództwie – nie tylko w sporcie i rekreacji, także w czynach społecz-
nych i inicjowaniu innych akcji, a działaczami i członkami Ogniska byli 
wówczas: Franciszek Gorączko – miejscowy stomatolog, Zygmunt 
Dudek, Aleksander Stoch, Władysław Jamka, Marian Żuławiński, Ro-
man Biliński, Mieczysław Kopta, Anna Polończyk, Stanisław Katarzyń-
ski, Władysław Kopta oraz Władysław Pazdur, który przez wiele lat, do 
roku 2014, pełnił funkcję prezesa tego zasłużonego Ogniska. Za 
ogromne zamiłowanie do sportu i rekreacji, wieloletnią społeczną 
działalność i dokonania, nadano Mu tytuł Honorowego Prezesa Ogni-
ska TKKF w Dobczycach. 
     W okresie ponad pół wieku działalności w Dobczycach wiele się 
wydarzyło, ale czas na wspomnienia z tamtych odległych lat wkrótce 
nadejdzie, a okazją do tego będą „Złote Gody” tego Ogniska TKKF. Za 
przyjęcie w gościnne progi uczestników wyjazdowego posiedzenia 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, za pomoc w zorganizo-
waniu mityngu sportowego, i atrakcyjną wycieczkę do Zamku, gospo-
darzom tego spotkania należą się słowa uznania wraz z serdecznym 
podziękowaniem.  

 

K

Herb Dobczyc 

Elżbieta Chmiel – Główna Księgowa Małopolskiego TKKF, w trakcie 

zwiedzania zamku w Dobczycach. 

Pamiątkowa fotografia działaczy Małopolskiego TKKF  

w rekreacyjnym ujęciu. 
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Twarze Małopolskiego TKKF 
 

orota Radomska, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF, urodziła się w Nowym Brzesku – dziś jest mieszkan-

ką Krakowa - Nowej Huty. Jest absolwentką Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Od 25 lat pracuje, jako 
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej z Oddzia-

łami Integracyjnymi nr 144 w Nowej Hucie. Od 16 lat prowadzi zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej w Samorządowym Przedszkolu nr 148 w Kra-
kowie. Za swoje zaangażowanie w życie szkoły i uczniów była wyróż-
niana „Nagrodą Dyrektora Szkoły”. W roku 2010 otrzymała „Nagrodę 
Prezydenta Miasta Krakowa” za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Od ponad 20 lat związana jest z Ogniskiem TKKF 
„Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ” 
w Dzielnicy Nowa Huta. Propaguje sport i rekreację wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w swoim środowisku. Od 23 lat jest organizato-
rem konkursu o tytuł najbardziej usportowionej szkoły z terenu Mi-
strzejowic. Ponadto aktywnie uczestniczy w działalności społeczno-
wychowawczej Spółdzielni, w tym w szczególności w „Akcjach Zima 
i Lato” dla dzieci i młodzieży mieszkańców osiedli spółdzielczych, 
w ramach których prowadzone są zajęcia w formie gier i zabaw dla 
dzieci młodszych oraz turniejów w grach zespołowych. 
     Od kilkunastu lat Pani Dorotka współpracuje z Małopolskim Towa-
rzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, angażując się w organizację 
festynów, zawodów sportowych, akcji prozdrowotnych i innych im-
prez o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie dzielnicy Nowa 
Huta, Krakowa i Małopolski. W roku 2013, na uroczystym spotkaniu 
z okazji Jubileuszu 45. lecia Ogniska TKKF „Apollo”, została uhonoro-
wana Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, przyznaną przez 
Ministra Sportu i Turystyki. Jest w gronie zasłużonych osób, które swą 
pracą i działalnością wspierały działalność tego Ogniska. W kadencji 
2014 – 2018 pełni zaszczytną funkcję z wyboru – sekretarza Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. Wśród przełożonych, kolegów 
i koleżanek cieszy się dużym autorytetem i zaufaniem. 

 

 
 

ładysław Koczurek, Skarbnik Małopolskiego TKKF, urodził się 29 
października 1942 roku w Szczyrku. Z wykształcenia jest geo-

grafem i ekonomistą. Ostatnim miejscem Jego pracy, do chwili przej-
ścia w roku 2008 na emeryturę, było Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego, w którym był urzędnikiem służby cywilnej, pracując na stanowi-
sku Głównego Specjalisty. Członkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej jest od 1973 r. (Ognisko TKKF „Hejnał”). W tym czasie był 
pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od roku 1978 był 
członkiem Zarządu tego Ogniska, pełniąc w nim funkcję skarbnika, 
a od roku 1985, po śmierci Henryka Laski, powierzono Mu funkcję 
prezesa Ogniska TKKF „Hejnał”, którą pełnił do ubiegłego roku. Obec-

nie jest wiceprezesem, a kierowanie Ogniskiem TKKF „Hejnał” przeka-
zał koledze Jackowi Prochalowi.  
     Główne kierunki aktywności tego Ogniska, działającego w środowi-
sku pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, (wcześniej, po 
jego założeniu w r.1957, w Urzędzie Miasta Krakowa), to: piłka siat-
kowa mężczyzn /Liga TKKF/, siatkówka rekreacyjna w Parku Jordana,  
gimnastyka rehabilitacyjna emerytów Urzędu Wojewódzkiego, nauka 
pływania dla dzieci (współpraca z Zarządem Wojewódzkim TKKF), 
a także turnieje szachowe pod patronatem Dyrektora Generalnego 
Urzędu Wojewódzkiego.    
     W latach 1994 – 2002 Władysław Koczurek był radnym Rady Dziel-
nicy V Miasta Krakowa, następnie członkiem Komisji Sportu tej Rady, 
współuczestnicząc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na 
rzecz mieszkańców Dzielnicy V – szczególnie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej (przy równoczesnej współpracy z Klubami Sportowymi „Wi-
sła” i „Wawel”, Domem Harcerza, „Siemachą” i administracją Parku 
Jordana). W ramach tej działalności prowadzono stałe zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne w udostępnionych obiektach szkolnych. 
     W roku 2003, na bazie ww. współpracy, z inicjatywy Jana Radzi-
kowskiego powstało Ognisko TKKF „Raj”, którego Władysław Koczurek 
był współzałożycielem, pełniąc w nim równocześnie funkcję członka 
Zarządu. Ognisko „Raj”, przy współudziale Ogniska „Hejnał”, kontynu-
uje współpracę z Radą Dzielnicy V M. Krakowa w organizacji imprez 
i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Obecnie Ognisko podejmuje współ-
pracę z Radą Seniorów przy Prezydencie M. Krakowa w dziedzinie 
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych. 
     W ramach współpracy z Zarządem Wojewódzkim Małopolskiego 
TKKF Władysław Koczurek aktywnie uczestniczy, jako wolontariusz, 
w obsłudze licznych imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych 
bądź wspomaganych przez ZW MTKKF, w tym również biegu „Cra-
covia Maraton”. W roku 2010, na XVI Zjeździe Wojewódzkim Delega-
tów Małopolskiego TKKF oraz ponownie na XVII Zjeździe w 2014 roku, 
został wybrany do władz Towarzystwa. Jest członkiem Prezydium 
Zarządu, pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję skarbnika Mało-
polskiego TKKF – należy do działaczy, na których zawsze można liczyć.

D

W 

Dorota Radomska – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego 

Małopolskiego TKKF. 

Władysław Koczurek przy tężni w Kopalni Soli  

w Wieliczce. 
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Z życia Ognisk TKKF 
-  Ognisko TKKF „Drogowiec” - 

ednym z zasłużonych Ognisk w strukturze Małopolskiego TKKF jest 
Międzyzakładowe Ognisko TKKF „Drogowiec”. Powstało w roku 

1962, a do jego założycieli należeli: Tadeusz Dwornik – obecny wice-

prezes Zarządu oraz Remigiusz Bobołowicz – były, wieloletni prezes 
Zarządu, zmarły w roku 1992. Ognisko powstało przy Zarządzie Dróg 
w Krakowie i przedsiębiorstwach projektowania oraz budowy dróg 
i mostów, prowadząc zajęcia rekreacyjno-sportowe dla pracowników 
tych firm oraz ich rodzin, we współpracy z działającymi tam organiza-

cjami związkowych. Ognisko organizowało wypoczynek pracowników 
oraz rywalizację w różnych dyscyplinach sportowych, w ramach za-
wodów i spartakiad pracowniczych, wspierając przygotowania do 
ogólnopolskich branżowych mistrzostw. 
     Szczególną rolę w Ognisku „Drogowiec” odgrywała sekcja szacho-
wa, której członkowie uczestniczyli nie tylko w branżowych rozgryw-
kach drogowców i transportowców, ale z sukcesami występowali 
w organizowanych przez Polski Związek Szachowy drużynowych 
i indywidualnych zawodach wszystkich szczebli. Regularnie odbywały 
się prowadzone przez R. Bobołowicza i F. Majora szkolenia młodzieży 
oraz spotkania członków sekcji. W latach 70. XX wieku sekcja szacho-
wa liczyła ponad 50. czynnych zawodników, a w rozgrywkach ligowych 
występowały trzy drużyny seniorów i dwie juniorów. Szczytowym 
osiągnięciem sekcji szachowej w latach 70. XX wieku był udział druży-
ny w rozgrywkach II ligi szachowej, w której m.in. grali: Z. Nagrodzki, 
E. Nagrodzka, Z. Zaboklicki, F. Major, M. Michalak, T. Dwornik i R. 
Bobołowicz,. Do tego sukcesu nawiązała także drużyna pod przewod-
nictwem arcymistrza Artura Jakubca i międzynarodowej mistrzyni - 
Edyty Jakubiec, która w roku 2013 występowała, jako jedyna z Mało-
polski, w Ekstralidze Szachowej.  

     Rekreacyjna działalność Ogniska TKKF  „Drogowiec” nie przetrwała 
zmian ustrojowych w Polsce; stopniowo ograniczana zawęziła się do 
organizacji okazjonalnego wypoczynku i rekreacji pracowników Kra-
kowskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Publicznych, a ostatecznie skupiła 
się na działalności sekcji szachowej, która od samego początku od-
grywała znaczącą rolę. Występująca z początkiem lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku zapaść szachowa nie ominęła też „Drogowca”, lecz 
mimo radykalnego zmniejszenia liczby zawodników Ognisko tę trudną 
próbę czasu przetrwało. 
     W roku 1992, po śmierci R. Bobołowicza, prowadzenie Ogniska 
przejął Mariusz Stanaszek – syn Jerzego Stanaszka, wielce zasłużone-
go pracownika i Prezesa Związków Zawodowych Zakładu Transportu 
Kolejowego w Hucie im. T. Sendzimira. Mariusza można uznać za 
główną siłę napędową „Drogowca”, organizującego wszystkie imprezy 
szachowe, w tym Międzynarodowy Turniej Szachowy – „Memoriał 
Remigiusza Bobołowicza” w listopadową rocznicę Jego śmierci. 
     Dziś sekcja szachowa „Drogowca” nie jest już liczna, można powie-
dzieć, że hermetycznie zamknięta, lecz panująca atmosfera sprawia, 
że jest to bardziej grupa przyjaciół, popularyzujących i rozwijających 
grę w szachy, niż nastawiona wyłącznie na sukces sportowy drużyna. 
„Drogowiec” zawsze gwarantuje na swych imprezach dobrą atmosfe-
rę oraz ich sprawne przygotowanie i przeprowadzenie. Wszystko to 
spotyka się z uznaniem władz Małopolskiego Związku Szachowego 
i Małopolskiego TKKF, z którym Ognisko stale współpracuje przy orga-
nizacji turniejów, a nawet rozgrywek ligowych i mistrzostw okręgu. 
     Oprócz sekcji szachowej Ognisko posiada grającą w klasie A druży-
nę brydżową, a także wspiera popularyzację japońskich szachów 
„Shogi”. Siedzibą „Drogowca” jest wynajmowany lokal przy ul. Mogil-
skiej 25, ale niestety Ognisko nie dysponuje własną salą gry, ani żad-
nym obiektem sportowym, chociaż prowadzi stałą współpracę z wie-
loma podmiotami, udostępniającymi swoje pomieszczenia na organi-
zowane przez „Drogowca” imprezy – zwłaszcza z Krakowskim Oddzia-
łem YMCA. 
     Aktualnie Ognisko liczy 35 członków, co roku organizuje cykl sza-
chowych turniejów błyskawicznych i Międzynarodowy Memoriał R. 
Bobołowicza, oraz turnieje „Shogi” – Międzynarodowy Turniej „Shogi 
Cracovia”, Otwarte Mistrzostwa Krakowa i inne okazjonalne turnieje 
szachowe. Obchodzony w roku 2012 Jubileusz 50. lecia Ogniska sta-
nowił chlubne podsumowanie działalności na rzecz środowiska dro-
gowców, wywołując jednak gorzką refleksję, iż zmiany ustrojowe 
zupełnie przewartościowały znaczenie działań prospołecznych, 
a o działaczach i instytucjach, które przez wiele lat organizowały 
rekreację i wypoczynek pracowników, już mało kto pamięta. Od 20 lat 
władze Ogniska „Drogowiec” pozostają niemal w niezmienionym 
składzie, a jego Zarząd tworzą: Mariusz Stanaszek – prezes, Tadeusz 
Dwornik – wiceprezes, Henryk Piskorz – skarbnik i Kamila Kałużna – 
sekretarz. Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: Zbigniew Zaboklicki, 
Krystyna Ryłko i Andrzej Radziszewski. 
     Do wyróżniających się członków Ogniska TKKF „Drogowiec” należą: 
Przemysław Święch – młody lider drużyny szachowej, dr Bartosz 
Szczechowicz - Kierownik Zakładu Ekonomiki Turystyki AWF w Krako-
wie, od ponad 15 lat ważny zawodnik drużyny, Andrzej Bętkowski – 
solidny i ważny zawodnik drużyny, Henryk Piskorz – znany krakowski 
szachista, w miarę możliwości wspiera drużynę (skarbnik Ogniska 
i Skarbnik Polskiego Związku Shogi), Jan Kusina – Prezes Polskiego 
Związku Szachowego (Sekretarz Polskiego Związku Shogi), Kamila 
Kałużna – Sekretarz Ogniska, doktorantka AWF Kraków, Skarbnik 
Małopolskiego Związku Szachowego, Zbigniew Zaboklicki – Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Dwornik – Wiceprezes Ogniska – 
jeden z jego współzałożycieli, który ze względu na stan zdrowia wyco-
fał się z aktywności szachowej, Mariusz Stanaszek – obecny Prezes 
Ogniska TKKF „Drogowiec”. Miło mi było wspomnieć o tym Ognisku. 

*  

ariusz Stanaszek, Prezes Ogniska TKKF „Drogowiec”, urodzony 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Radca Prawny. Po zakończeniu studiów w roku 1985 zawo-
dowo związał się z Hutą im. Lenina (i jej kolejnymi prawnymi forma-
mi), w której rozpoczął pracę. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową 
Kancelarię Radcy Prawnego. 

J

M

Uczestnicy cyklu turniejów w szachach błyskawicznych.  Pierwszy od 

lewej nestor krakowskich szachistów - Pan Michał Ostrowski. 

Mariusz Stanaszek-  Prezes Ogniska TKKF „Drogowiec”, w trakcie 

prowadzenia turnieju szachowego. 
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      Szachową aktywność zawodniczą rozpoczął w roku 1976 – jeszcze 
w Liceum, stopniowo rozszerzając ją o działalność sędziowską; w roku 
2008 uzyskał międzynarodowy tytuł Arbitra FIDE i podjął działalność 
instruktorsko-szkoleniową. Od 2009 r. jest instruktorem szachowym.  
Od kilku lat popularyzuje japońską odmianę szachów Shogi. Jest 
współzałożycielem Polskiego Związku Shogi, którego jest prezesem, 
a w 2013 roku zdobył tytuł Mistrza Polski w Shogi. Organizuje w Pol-
sce turnieje (m.in. Mistrzostwa Europy w 2012 roku i coroczny Mię-
dzynarodowy Turniej „Cracovia Shogi”) i szkolenia oraz współpracuje 
z Japońskim Związkiem Shogi.  
     W ramach działalności Ogniska „Drogowiec” w każdy piątek 
w siedzibie YMCA przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, z wakacyjną 
przerwą, Mariusz Stanaszek prowadzi stały cykl turniejów błyskawicz-
nych w szachach, tzw. turniejów blitzowych. W sezonie 2014/2015 
w XXII edycji tych turniejów, zakończonym w czerwcu br., sklasyfiko-
wano 50 uczestników – zarówno zawodników posiadających licencję 
PZSzach i amatorów. W tej emocjonującej imprezie zwyciężył Łukasz 

Kumor (Korona Kraków). Miejsce drugie zajął Andrzej Doniec (KKSz), 
trzecie Marcin Stanuch (KKSz), a czwarte Stanisław Rojek (Korona 
Kraków). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodni-
ków zajęli: Mariusz Stanaszek (Drogowiec), Jerzy Błaszczak (Cracovia), 
Andrzej Kosztyła (TS Wisła), Piotr Lach (Olkusz), Krzysztof Jewulski 
(Drogowiec) i Roman Chlebuś (Kraków). 
     Do grona wyróżniających się szachistów, uczestniczących w turnie-
jach blitzowych, należą jeszcze m.in. Janusz Klimczyk (Kraków), Tade-
usz Olkuski (KKSz), Juliusz Wyznakiewicz (Kraków), Michał Ostrowski 
(Kraków), Andrzej Szczerbiński (Kraków), Hubert Meers (UKS SP 8 
Chrzanów), Andrzej Mika (Dziecanovia), Jacek Bylica ( Kraków), Lidia  
Jasińska - Kuzia, Wojciech Lepiarczyk (Drogowiec), Zbigniew Gutowski 
(Kraków), Andrzej Bętkowski (Drogowiec) i wiele innych osób z zacne-
go grona szachistów, z którymi warto jest nawet przegrać. 
     Po wakacyjnej przerwie cykl tej atrakcyjnej imprezy szachowej 
zostanie wznowiony, do udziału w której serdecznie wszystkich miło-
śników szachów osobiście zachęcam. Władysław Łopatka. 

 
arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że 12 września (sobota) 2015 roku, w siedzibie Oddziału Pol-

ska YMCA – Ognisko w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 8, odbędą się X Amatorskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF 

w Szachach o „Krakowskiego Lajkonika”. Początek imprezy o godz. 10.00. System rozgrywek – 7 rund, tempo po 15 minut dla 

zawodnika. Wpisowe 15 zł, juniorzy (rocznik 1997 i młodsi) 10 zł. Prawo udziału w Turnieju mają wszyscy szachiści – amatorzy 

do kategorii II + włącznie (kobiety do kategorii I ++) bez względu na ranking FIDE i bez ograniczenia wiekowego. Szczegółowy 

regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com. Zgłoszenia imienne – indywidu-

alne lub zespołowe - do dnia 11.09.2015 na adres e-mail: tkkf@tkkf.com na załączonych formularzach nr 1 i 2 lub telefonicznie: 

12.633.26.62, 512.142.810 oraz w miejscu imprezy (przed rozpoczęciem turnieju). Serdecznie zapraszamy. 

 

14. Rodzinny Rajd Rowerowy  
w Wadowicach 

iedziela 31 maja 2015 roku była rowerowym świętem w Mało-
polsce. Szeroką informację z 14. Gwiaździstego Zlotu Rowero-

wego w Drwini, zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF, podaliśmy w poprzednim wydaniu Nr 5 „Kuriera”. W tym 
samym dniu Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach, na czele 
z Panią Prezes Haliną Kulbacką, było organizatorem 14. Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego na trasie Wadowice – Świnna Poręba – Jaroszowi-
ce. Rajd honorowym patronatem objęli: Starosta wadowicki – Bartosz 
Kaliński, Burmistrz Wadowic – Mateusz Klinowski i Wójt Gminy Tomi-
ce – Adam Kręcioch. Komandorem Rajdu, w którym uczestniczyło 
około 300 osób, był Pan Józef Gabor. W Rajdzie startowały całe rodzi-
ny, zespoły reprezentujące organizacje, stowarzyszenia oraz osoby 
indywidualne – także dzieci bez karty rowerowej pod opieką rodzi-
ców. Rajd organizowany jest w ramach cyklu Beskidzkich Rajdów 
Rowerowych pod patronatem Pani Grażyny Staniszewskiej i od lat 
cieszy się ogromnym powodzeniem miłośników dwóch kołek. Organi-

zowane w Wadowicach rajdy rowerowe cieszą się dużą popularno-
ścią. Na trasie jest wiele atrakcji i zawsze coś ciekawego można było 
zobaczyć. Wśród gości przyjezdnych zawsze dominują cykliści ze 
Śląska – a w szczególności z Tychów. Tak było i tym razem. Trasa 
Rajdu liczyła 24 km i podzielona była na dwa etapy. Rajd wystartował 
z parkingu przed Spółdzielnią Mieszkaniową w Wadowicach, a etap 
I wiódł ścieżką rowerową do przysiółka Zbywaczówka – Jaroszowice – 
Gołębiowka – Świnna Poręba. Półmetek stanowiła Szkoła Podstawo-
wa im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie. Etap II o długości 
12 km prowadził trasą: Świnna Poręba – Koziniec – Jamnik – Merkowo 
– Sikorowo – Koziniec – Chobot – Ponikiew – Jaroszowice. Meta mie-
ściła się przy Zespole Szkół im. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
w Jaroszowicach. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez orga-
nizatorów na półmetku (kwaśnica kozińska) na mecie był także poczę-
stunek i występ zespołów regionalnych i każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś ciekawego. Trasa Rajdu była dobrana z dużym akcentem krajo-
znawczo-turystycznym, aby można było podziwiać przepiękne krajo-
brazy Beskidu Małego. Mimo że trasa przebiegała także terenem 
górskim, była wcześniej przetestowana oraz nie była zbyt uciążliwa. 
Jednym z wielu osób bardzo zaangażowanym w działalność sportowo-
turystyczną był Jan Białowąs, który i tym razem uczestniczył w tej 
imprezie. Z jego wypowiedzi wynika, że trasa każdego rajdu jest tak 
dobrana, aby była inspiracją dla indywidualnego rowerzysty, do szu-
kania rozwiązań bardziej bezpiecznych niż jazda rowerem po auto-
stradzie - czasami nawet pod prąd. „Lepszym jest rowerzysta żywy niż 
bohaterski wyczynowiec” na drodze krajowej lub wojewódzkiej, który 
uległby wypadkowi. Tym razem szlak prowadził obok Jaroszowickiej 
Góry, gdyż chodziło o to, aby trasa nie tylko zapierała dech, ale żeby 
przyniosła jakąś korzyść. Ten las na trasie rajdu wg pana Jana był 
dobrym miejscem natchnienia wielu rowerzystów (podał kilka z życia 
wziętych przykładów, że naprawdę tak było). Marzeniem okolicznych 
mieszkańców jest, aby od zapory na prawym brzegu Skawy (od Jeziora 
Mucharskiego do mostu w Witanowicach) – aż do Doliny Karpia i dalej 
do Krakowa, powstała spacerowo-rowerowa promenada. Byłaby to 
najpiękniejsza ścieżka rowerowa w Małopolsce. Pan Jan uważa, że 
jeśli sobie to zamarzymy - zapewne marzenie się spełni. Tak naprawdę 
Rodzinny Rajd Rowerowy był jeszcze jedną z wielu atrakcyjnych im-
prez plenerowych, ukazujących piękno beskidzkich szlaków turystycz-
nych i miejsc, w których spełniają się nawet najskrytsze marzenia.  

Z

N

Uczestnicy 14. Rodzinnego Rajdu Rowerowego na trasie. 



-6- 
 

Dziewięć medali tenisistów stołowych na 
Mistrzostwach Polski Weteranów 

 
 dniach 12-14 czerwca 2014 roku w Iławie odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym, 

z udziałem 21 zawodniczek i zawodników (3 kobiety i 18 mężczyzn) 
z terenu Małopolski: Jolanta Szatko-Nowak, Elżbieta Pieczarkowska, 

Dorota Nowacka, Tomasz Nędza-Kubiniec, Adam Kieroński, Krzysztof 
Furtak, Mariusz Bochenek, Marek Strzałka, Jan Pasieczny, Piotr Lewic-
ki, Paweł Ślazyk, Wiesław Rygiel, Aarne Puu, Henryk Mryc, Zenon 
Woliński, Ryszard Woźniak, Krzysztof Sobczak, Tomasz Opioła, Stani-
sław Pitala, Adam Urbański, Piotr Pięta. 

     Łącznie nasi reprezentanci zdobyli 9 medali, co dobrze świadczy 
o randze i sile tenisa stołowego w Małopolsce także wśród amatorów. 
Większość z tych zawodników uczestniczy w turniejach „Grand Prix” 
Małopolskiego TKKF, a fakt zdobycia przez naszych zawodników tylu 
medali w Mistrzostwach Polski, podnosi rangę organizowanych przez 
Małopolskie TKKF rozgrywek tenisa stołowego. Medale na Mistrzo-
stwach zdobyli: Jola Szatko – Nowak (3 medale), Aarne Puu (dwa 
medale), Adam Kieroński (dwa medale), Tomasz Opioła (dwa medale) 
i Henryk Mryc (dwa medale). Wszystkim medalistom serdeczni gratu-
lujemy. 

 
 

 

     „Lato 2015” w tenisie stołowym 
 

 dniu 20 czerwca 2015 r. w hali sportowej KS „Bronowianka” 
przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie rozegrano kolejny turniej 

tenisa stołowego pn. „Lato 2015” w ramach „Grand Prix” Małopol-
skiego TKKF. Łącznie w grach pojedynczych i deblu udział wzięło 73 
uczestników, w tym 12 dziewcząt i kobiet z następujących klubów, 
ognisk TKKF i miejscowości: PKS „Porta” Kraków, Staniątki, Nowy Targ, 
Charsznica, Czułówek, AS „Progres”, MDK Kraków, KS „Bronowianka”, 
YMCA Kraków, UKS „Joola”, KSOS Kraków, TKKF „Apollo”, Jeziorany, 
Cholerzyn, KS „Rokicie” Szczytniki, Charsznica, Czernichów, TKKF 
„Delfin” Kraków, Rząska, Rączna i Kraków.  
     Zawody rozegrano w kategorii kobiet i mężczyzn systemem do 
dwóch przegranych oraz systemem grupowym, w zależności od ilości 
zawodników w danej grupie, w następujących grupach wiekowych: do 
lat 10, 11-15 lat, 16-59 lat oraz 60 lat i więcej. 
I. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych uzyskano na-

stępujące wyniki: 

1. Dziewczęta do lat 10: I m-ce Patrycja Michalik (PKS „Porta”), II m-ce 
Zuza Syrda (Kraków), III m-ce Oliwia Piwowarczyk ze Staniątek. 
2. W grupie dziewcząt w przedziale wiekowym 11-15 lat zwyciężyła 
Anna Zając z KS „Bronowianka”, miejsce drugie zajęła Joanna Piątek 
z Charsznicy, a trzecie Julia Stasiowska z AS „Progres”. 
3. Wśród pań zwyciężyła Elżbieta Pieczarkowska z YMCA Kraków. 
4. Chłopcy do lat 10: I m-ce Konrad Wcisło (KS „Rokicie”), II m-ce 
Mateusz Bereźnicki (Cholerzyn), III Jeremi Jaworski (UKS „Joola”). 
5. Chłopcy 11-15 lat: I m-ce Damian Korczak (AS „Progres”), II m-ce 
Łukasz Knaga (KS „Bronowianka”), III m-ce Paweł Zabagło (Czerni-
chów). 
6. Wśród mężczyzn w wieku 16-59 lat zwyciężył Antoni Wojciaczyk (KS 
„Bronowianka”), miejsce drugie zajął Bartosz Siedleczka z Krakowa. 
7. W najstarszej grupie wiekowej – 60 lat i więcej, zwyciężył Tadeusz 
Szopa (TKKF Delfin), miejsce drugie zajął Marek Wróblewski (KSOS 
Kraków), a trzecie Aarne Puu. 
8. W grach deblowych „open” tym razem zwyciężyła para: Tadeusz 
Szopa – Aarne Puu, miejsce drugie zajął debel: Franciszek Kusiak – 
Łukasz Knaga, a trzecie Damian Korczak – Konrad Wcisło. 
II. Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii i grup wiekowych otrzymali 
pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszystkim 
zawodnikom zapewniono napoje izotoniczne. 
III. Zawodnicy niepełnoletni, uczestniczący po raz pierwszy w impre-
zie, zorganizowanej w roku 2015 przez Małopolskie TKKF, dostarczyli 
pisemną zgodę rodziców na udział w Turnieju. 
IV. Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów zabezpieczali: Józef 
Mierzwa, jako sędzia główny, oraz Andrzej Wieczorek, a nad całością 
imprezy osobiście pieczę sprawował prezes Małopolskiego TKKF – 
Leszek Tytko. 
V. Zawody odbyły się przy finansowym wsparciu Województwa Mało-
polskiego i Gminy Kraków. 
VI. Zawody przeprowadzono na 11 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 97 partii meczowych. 
 

- 

W 

W 

Aarne Puu z Krakowa – zdobywca dwóch medali na 

Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie stołowym. W pierwszym rzędzie - trzecia od prawej (w niebieskiej koszulce) 

Jola Szatko-Nowak, zdobywczyni trzech medali w Mistrzostwach 

Polski  Weteranów. 

Bartosz Siedleczka, Antoni Wojciaczyk i Elżbieta Pieczarkowska w 

towarzystwie prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko. 
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VII Mistrzostwa Krakowa w 
siatkówce kobiet i mężczyzn 

o „Puchar Prezydenta Miasta 
Krakowa” 

 
 dniu 14.06.2015 roku, w halach sportowych: Centrum Rozwo-
ju Com Com Zone, KS „Hutnik” i Szkoły Aspirantów PSP w 

Nowej Hucie, rozegrano VII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w siatków-
ce kobiet i mężczyzn o „Puchar Prezydenta m. Krakowa – Puchar Ligi”. 
W Mistrzostwach wzięło udział 7 zespołów kobiecych i 24 męskich. 
Drużyny żeńskie grały w dwóch grupach po trzy zespoły, natomiast 
mężczyźni w 6 grupach po 4 zespoły. Mecze eliminacyjne w grupach 
rozgrywano systemem każdy z każdym. Kobiety – gr. I i II – eliminacje, 
ćwierćfinały oraz mecz o V miejsce prowadzono w obiekcie Szkoły 
Aspirantów PSP, półfinały i finał na obiekcie Com Com Zone: 

- Grupa I kobiet: „Apollo”, „Salos Staniątki”, KS „Valkiria”. 
- Grupa II. „Bez Obaw”, KS „Prądniczanka”, „Bez Klubu”. 
     Do półfinału z grupy I awansowały zespoły „Apollo” i KS „Valkiria”, 
natomiast z grupy II zespoły „Bez Obaw” i „Bez Klubu”. W półfinale 
drużyna „Apollo” pokonała zespół „Bez Klubu” 2:0, natomiast zespół 
„Bez Obaw” pokonał KS Valkirię 2:0.       
     W finale drużyna „Apollo pokonała zespół „Bez Obaw” 2:1 i zdobyła 
I miejsce, natomiast o III miejsce drużyna „Bez Klubu” pokonała zespół 
KS „Valkiria” 2:0.  
     Końcowa klasyfikacja kobiet przedstawia się następująco: 
- I „Apollo”, 
- II „Bez Obaw”, 
- III „Bez Klubu”, 
- IV KS „Valkiria”, 
-  V KS „Prądniczanka”, 
- VI „Salos” Staniątki. 
      Najlepszą rozgrywającą Mistrzostw została Katarzyna Angielska 
z zespołu „Bez Klubu”. Najlepszą atakującą była Katarzyna Baś 
z zespołu „Bez Obaw”, a MVP Monika Wojdyła z drużyny „Apollo”. 
      Zwycięski zespół grał w składzie: Oliwia Kawiorska, Monika Litwin, 
Małgorzata Wyporska, Dominika Pawłowska, Monika Wojdyła, Jolanta 
Dalińska, Olga Czarnik, Urszula Zagała, Iwona Ślężak, Dorota Szymska. 
      Mężczyźni: 

- Grupa I (obiekty Com Com Zone ul. Ptaszyckiego 6): „Lotnicy”, „Am-
plus”, „Gangreniaki”, „Badgers Badgers”. 
- Grupa II (Com Com Zone): „AGH”, „Dziadki”, „Monster”, „Tricolorul”.  
- Grupa III (Com Com Zone): „Intensity”, „Apollo”, AKKS „Husaria”, 
„Epta”. 
- Grupa IV (obiekty KS Hutnik): SKP „Bartosz”, „Cen Bruk”, „Volley 
Masters”, „Dzikie Klocki”.  
- Grupa V (obiekty Szkoły Aspirantów PSP): UKS „Wyspiański”, „Silver 
Town”, „Abafundi”, „Asics Jumpers”.- Grupa VI (obiekty Szkoły Aspi-
rantów PSP): Zespół „XII”, „Recco”, KS „Grębocin”, „Geovollej Team”. 
     Do ćwierćfinałów awansowali zwycięzcy wszystkich sześciu grup 
i dwa najlepsze zespoły z drugiego m-ca wszystkich grup. W ćwierćfi-
nałach uzyskano następujące wyniki: 
- „Tricolorul” – „Lotnicy” 2:1, 
- „Volley Masters” – „Apollo” 2:1, 
- „XII” – „Silver Town” 2:0, 
- „Gangreniaki” – UKS „Wyspiański” 2:1. 
     W półfinale „Tricolorul pokonał drużynę Volley Masters 2:1, 
a zespół „XII” pokonał drużynę „Gangreniaki” 2:0. W finale zespół 
„XII” pokonał drużynę „Tricolorul” 2:0, zdobywając tytuł mistrzowski. 
     W walce o III miejsce drużyna „Volley Masters” wygrała z zespołem 
„Gangreniaki” 2:0. Końcowa klasyfikacja Mistrzostw – mężczyzn jest 
następująca: 
 I miejsce – zespół „XII”, II miejsce – „Tricolorul”, III miejsce – „Volley 
Masters”, IV miejsce „Gangreniaki”. 
     Najlepszym rozgrywającym Mistrzostw został Robert Wisła z zespo-
łu „XII”. Najlepszym atakującym był Kamil Brałkowski z drużyny „Vol-
ley Masters”, a MVP Razvan Purice z reprezentacji „Tricolorul”. 
     Zwycięski zespół grał w składzie: Jakub Dasiewicz, Tomasz Kudasik, 
Robert Wisła, Mateusz Leja, Michał Zych, Tomasz Rolka, Piotr Budz. 
Głównym organizatorem Mistrzostw było Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej, Partnerami byli: Com Com Zone, Szkoła 
Aspirantów PSP i KS „Hutnik”. Wsparcia finansowego udzieliła Gmina 
Kraków i Województwo Małopolskie. Na zakończenie Mistrzostw, 
z rąk prezesa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko, zwycięskie zespoły 
otrzymały puchary, ufundowane przez Prezydenta m. Krakowa i pa-
miątkowe dyplomy. Sprawne przeprowadzenie Mistrzostw zapewnili 
sędziowie: Andrzej Szymczyk, Andrzej Sobieraj, Krzysztof Karwowski, 
Tomasz Nierzwicki, Jerzy Reguła, Michał Flaszowski, Piotr Filipek 

i Leszek Gajda. Obsługę techniczną zabezpieczyli: Dariusz Jania, Justy-
na Dudek, Tadeusz Kowalczyk, Tadeusz Poznański, Elżbieta Fik, Kata-
rzyna Oleksy, Maria Popiołek i Zbigniew Kłos. 

 
arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w dniu 26 września br. (sobota) w małej hali sportowej KS „Bronowian-

ka”, przy ul. Zarzecze 124 a w Krakowie, odbędzie się trzeci z kolei Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF pn. 

„Jesień 2015”. Zgłoszenia do Turnieju - telefonicznie: 12.633.26.62, kom. 515.182.228, e-mail: tkkf@tkkf.com, lub w dniu zawodów w godz. 

8.00 – 8.45. Początek zawodów godz. 9.15. Regulamin cyklu otwartych turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF oraz formularze zgłoszeń 

i zgody rodziców na udział w Turnieju dzieci i młodzieży do lat 18 (zał. nr 1 i nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: 

www.tkkf.com. Przypominamy, że każdy turniej jest nagradzany, a dodatkowo – na zakończenie rocznego cyklu rozgrywek „Grand Prix”, 

zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich turniejach w roku 2015, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Ponadto 

prowadzona jest klasyfikacja na najliczniejszy zespołowy udział w rocznym cyklu rozgrywek. Serdecznie zapraszamy!   

W 

Z

Najlepsze zawodniczki Mistrzostw w towarzystwie organizatorów - Preze-

sa Małopolskiego TKKF – Leszka Tytko (trzeci od lewej) i Tadeusza Kowal-

czyka (pierwszy od lewej). 

Siatkarskie zmagania mężczyzn. 
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   Urszula Szczurek - królowa 
fitnessu. 

 

ani Urszula Szczurek – najstarsza w Polsce czynna instruktorka 
fitness. Jest rodowitą krakowianką z Podgórza. Mimo upływu lat 

swą niespożytą energię zawdzięcza Opatrzności, której ma za co 
dziękować. W swoich wspomnieniach wraca do lat dziecięcych, gdy 
tuż po wojnie, jako mała dziewczynka, szybko biegała, jak kotka wspi-
nała się na drzewa, bo taką ma naturę. Nie umiała zwyczajnie chodzić 
i biegać, szła w podskokach, ale rodzice nie wysłali Jej do szkoły cyr-
kowej tylko dlatego, że do Julinka pod Warszawą było daleko.  
    Swoją przygodę ze sportem zaczęła w Szkole Podstawowej Nr 23, 
a na zajęcia gimnastyki akrobatycznej chodziła do Klubu Sportowego 
„Korona”. W ten sposób już w wieku 7 lat trafiła na gimnastykę do 
Klubu Sportowego „Włókniarz”, gdzie rozpoczęła swoją przygodę ze 
sportem. Występowała na szkolnych akademiach we własnych ukła-
dach akrobatycznych, a pierwszy publiczny występ zaliczyła w Fabryce 
Czekolady „Wawel”, gdzie z okazji jakiegoś święta zaproszono dzieci. 
Tańczyła również w zespole „Krakowiacy”. Jej kariera sportowa nie 
trwała jednak zbyt długo. Dobiegając dwudziestki porzuciła sport, bo 
zakochała się w muzyku jazzowym, którego poślubiła, i na długo po-
żegnała się ze swoją pasją. Były koncerty, wyjazdy, spotkania towarzy-
skie i tak upływał cenny czas, a lata biegły. – Czemu nie ćwiczysz? – 
zaczepiały ją koleżanki z klubu. Zabrakło mi czasu – mówiła. Czas 
jednak biegnie do przodu. Po jakimś czasie Urszula się rozwiodła, ale 
niedługo raz jeszcze wyszła za mąż. Pracowała za biurkiem, lecz to jej 
nie starczało, więc postanowiła wrócić do swojej pasji. Wróciła do 
niej, gdy miała 40 lat. Zaczęła wówczas prowadzić zajęcia w domach 
kultury, prowadząc je do dziś. Mimo swojego wieku wciąż ma figurę 
nastolatki, czym powinna się chlubić. W młodości gimnastykę ćwiczyła 
pod okiem Heleny Rakoczy. 
      W czerwcu 1983, po zakończeniu pracy w sekretariacie prokuratu-
ry, włączyła się w działalność Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, z siedzibą przy ul. Manifestu Lipcowego w Krakowie, 

do której namówił ją Janusz Handziuk - pracownik i działacz Krakow-
skiego TKKF. W tym czasie prezesem Krakowskiego TKKF był Tomasz 
Łopuszyński. Pani Ula była pracownicą administracji, realizując też 
różne programy artystyczne. W Krakowskim TKKF pracowała do 31 
marca 1990 roku. 
     W tym czasie, gdy oznajmiła, że pragnie iść na studia, była już po 
czterdziestce. – Oszalałaś? Na starość chcesz zostać gimnastyczką – 
dziwili się znajomi. Ula, co Ty?! W tym wieku chcesz uprawiać sport? - 
dziwił się także Jej mąż, gdy oznajmiła, że zostanie profesjonalną 
instruktorką. Jednak danego słowa dotrzymała i ukończyła AWF. 
Któregoś dnia poproszono ją, by przyjęła zastępstwo na zajęciach 
gimnastyki – no i tak się zaczęło! (…). Skończyła szereg kursów, orga-
nizowanych przez AWF, w tym kursy aerobiku, jogi, fitnessu i zdobyła 
uprawnienia do prowadzenia zajęć. Po śmierci męża postanowiła nie 
dać się życiu i płynącemu czasowi. - Sprzedała samochód i zaczęła 
ćwiczyć. Najpierw gimnastykę, potem jogę i ćwiczenia oddechowe. 
Wokół siebie zgromadziła panie, które chciały ją naśladować. Zamiast 
siedzieć w domu przed telewizorem, czy całymi dniami niańczyć wnu-
ki, ćwiczyły z Ulą aerobik. Dziś ta emerytowana muzykolog nie marnu-
je ani sekundy życia. Wstaje rano o 6.00 i pędzi na zajęcia. Zakłada 

strój, czepek i jest gotowa, by poprowadzić 1,5 godziny gimnastyki 
w domu kultury przy ul. Krowoderskiej 8 – Serdecznie Jej gratulujemy!  
Poniżej kilka wspomnień Pani Uli:  
     „Energia, radość mnie rozpierała. To było to – mawiała. Z roku na 
rok, wbrew metryce, stawałam się coraz sprawniejsza! - Masz figurę 
jak nastolatka – podziwiały mnie rówieśniczki. - Bo nie siedzę przed 
telewizorem i się nie objadam – odpowiadałam z uśmiechem. W roku 
2008 dostałam propozycję prowadzenia zajęć w Ognisku Rekreacyj-
nym „YMCA” przy ul. Krowoderskiej 8 w Krakowie. Pierwszą grupą 
były kilkunastoletnie dziewczynki. – A umie pani robić szpagat – wi-
dząc mnie pierwszy raz pytały z niedowierzaniem? –A umiem! – rzuci-
łam. Zaprezentowałam im serię szpagatów, przewrotów i figur akro-
batycznych. Oczy miały wielkie jak spodki. – Zróbmy zajęcia dla senio-
rów 50+. Będziesz idealną instruktorką – zaproponował dyrektor. – 
Bardzo chętnie – powiedziałam. Ale na pierwsze spotkanie przyszła 
tylko jedna osoba! Tego samego dnia pobiegłam do mieszczącego się 
nieopodal kościółka Sióstr Wizytek. – Panie Boże, spraw, żeby przyszło 
więcej ludzi – prosiłam. I nagle rozniosła się wieść o ćwiczeniach dla 
seniorów w (…) basenie. Pokazywali nas w telewizji, pisano w gaze-
tach. Mówili o mnie: polska Jane Fonda - królowa fitnessu! Wkrótce 
miałam już cztery grupy po dwadzieścia osób. Zajęcia – codziennie! 
Ledwo dyszałam, poszłam znowu do kościółka. Panie Boże, mam za 
dużo chętnych! Chyba nie dam rady – żartując dziękowałam Mu, że 
panie chcą ze mną ćwiczyć.” 
     Pani Ula wciąż słucha pochwał swoich pań (panowie też czasami 
przychodzą poćwiczyć) i promienieje. Sportowy strój leży na niej jak 
ulał. I nic dziwnego, figurę ma taką, że niejedna dwudziestolatka 
wzięłaby ją w ciemno. Ćwiczenia to jedno – mówi najstarsza instruk-
torka fitness w Polsce – ale warto pamiętać, że dieta i dbanie o siebie 
to też ważna sprawa. Polecam plasterek cytryny rano – żeby oczyścić 
organizm, ale też miód, tran i czosnek. - No i umiar - we wszystkim. 
No może z wyjątkiem uśmiechu, bo dobre samopoczucie to podstawa. 
Do ludzi trzeba się uśmiechać. I trzeba kochać siebie. Bo wtedy łatwiej 
nam przychodzi kochać innych. – To najlepsza recepta na życie”. 
(Informacje z dostępnych źródeł zebrał Władysław Łopatka). 
      Szanowna Pani Urszulo! Mimo upływu lat wielu działaczy i pra-
cowników Małopolskiego TKKF wciąż Panią miło wspomina. Na osobi-
ście obranej sobie drodze życia i wypoczynku życzymy Pani samych 
szczęśliwych chwil i wielu lat życia. Życzymy dużo zdrowia oraz 
wszystkiego najlepszego!   
                                   Ze sportowym pozdrowieniem: 
                           Koleżanki i koledzy z Małopolskiego TKKF 
     
  
                                                 

 
 
                  

 

P 

Pani Urszula Szczurek prezentuje swoje umiejętności. 

Radość życia nadchodzi wraz z wiekiem.  
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XXIII edycja Sportowego Konkursu Szkół 
z terenu SM „Mistrzejowice-Północ” 

 
od koniec czerwca br. zakończyła się XXIII edycja sportowego 
konkursu szkół z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowi-

ce-Północ”. W ramach konkursowego programu dzieci rywalizowały 
w 11 konkurencjach, m.in.: mini piłce nożnej i siatkowej, piłce ręcznej, 
grze w dwa ognie, biegach przełajowych, rzutkach, tenisie stołowym 
i jeszcze innych konkurencjach, w kilku kategoriach wiekowych. 
W końcowej klasyfikacji w roku szkolnym 2014/2015 zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa nr 89, przed Szkołą Podstawową nr 144. Zwycięska 
Szkoła Nr 89 otrzymała puchar i nagrodę, w postaci sprzętu sporto-
wego, ufundowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mistrzejowice-
Północ”. 
     Słowa uznania i podziękowania należą się nauczycielom WF szkół 
Nr 144 i 89, którzy wspierali kolejną edycję i przygotowali dzieci do 
uczestnictwa w konkurencjach sportowych. Organizatorem akcji było 
Ognisko TKKF „Apollo” przy SM „Mistrzejowice-Północ”, a koordyna-
torem całego przedsięwzięcia Leszek Tytko – sekretarz Ogniska TKKF 
„Apollo”. 
     Ponadto w dniu 15 lipca 2015 roku odbył się turniej piłkarski pod 
nazwą „Osiedlowy Mundial – 2015” grupa starsza. Zwycięstwo przy-
padło zespołowi „Polonii”, miejsce drugie zajęła drużyna „Krewetki”, 
a trzecie drużyna o nazwie „Victoria”. Zwycięski zespół grał w skła-
dzie: Karol Hamerski, Jasiu Połetek, Jakub Herbszt, Kuba Teichman, 
Zbigniew Kieć, Maciek Grojec i Oskar Świętek. Najlepszymi strzelcami 
turnieju zostali: Kuba Teichman, Dawid Ziętara i Bartek Zębala. Naj-
lepszym bramkarzem był Zbigniew Kieć. Sędzią głównym Turnieju był 
Pan Tadeusz Poznański. Zwycięski zespół nagrodzony został okolicz-
nościowymi koszulkami i odblaskowymi opaskami, a wszyscy uczest-
nicy Turnieju napojami i słodyczami. 

 
* 

Akcja „Lato-2015” w Dzielnicy  
XV Mistrzejowice 

iesiące letnie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – 
Północ” są tym okresem, w którym Spółdzielnia, a w jej imieniu 

Ognisko TKKF „Apollo”, organizuje szereg imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – a także dla dorosłych, aby ten 
wakacyjny czas zapełnić atrakcyjnym programem szerokim kręgom 
mieszkańców osiedli spółdzielczych Mistrzejowic w ramach „Akcji 
Lato”. Tak było i tym razem. 
     W dniu 29 czerwca br. na boisku wielofunkcyjnym Szkoły Podsta-
wowej nr 144 przeprowadzono szereg konkurencji rekreacyjnych, 
których organizatorem było Ognisko TKKF „Apollo” i Rada Dzielnicy XV 
Mistrzejowic. Odbył się także turniej piłki siatkowej i turniej piłki 
nożnej, których prowadzącymi byli działacze Ogniska TKKF „Apollo”, 
m.in. Dorota Radomska i Tadeusz Poznański. Łącznie udział w tych 

rekreacyjno-sportowych zmaganiach wzięło 110 osób.  
     Także w dniu 22 lipca br., tym razem na boisku wielofunkcyjnym 
i na przyległym terenie Szkoły Podstawowej Nr 89, w ramach „Akcji 
Lato -2015” przeprowadzono szereg gier i zabaw ruchowych, w tym 
wielobój sprawnościowy w 7 konkurencjach oraz turnieje piłki nożnej 
i piłki siatkowej, z udziałem 54 dzieci i młodzieży. Wszystkie uczestni-
czące dzieci zostały nagrodzone. Fundatorem nagród, upominków 

oraz napojów dla uczestników tych imprez była SM „Mistrzejowice- 
Północ”, Rada Dzielnicy XV oraz Towarzystwo Pomocy Bezrobotnym 
i Pokrzywdzonym przez Los Mistrzejowic, z prezesem Adamem Gre-
leckim na czele, który osobiście był zaangażowany w tę akcję. Z ra-
mienia Rady Nadzorczej SM „Mistrzejowice-Północ” nagrody wręczał 
Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej Pan Ryszard 
Kos. Dziękujemy im za to. Imprezę obsługiwali działacze Małopolskie-

go TKKF oraz Ogniska TKKF „Apollo”, m.in.: Leszek Tytko, Karol Oleksy, 
Kasia Oleksy, Klaudia Koza, Dorota Jakubowska, Justyna Dudek, Ewe-
lina Suder, Zbigniew Kieć i Władysław Łopatka. 
     Cykl imprez w ramach „Akcji Lato”, organizowanej przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Mistrzejowice-Północ” nadal trwa. Jedną z syste-
matycznie prowadzonych imprez dla dzieci i młodzieży w ramach tej 
„Akcji” będzie m.in. turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży na 
betonowych stołach na os. Piastów, który odbędzie się w dniu 28 
sierpnia, do którego już teraz serdecznie zapraszamy. Zakończenie 
całego cyklu imprez w ramach „Akcji Lato 2015” odbędzie się w ostat-
nich dniach sierpnia br. 
    

ałopolskie TKKF zaprasza na Turniej Siatkówki pn. „Dzielnico-

wy VOLLEYBALL” w dniu 23 sierpnia 2015 roku. Szczegółowe 

informacje i regulamin na stronie internetowej: www.tkkf.com.  

 

      

P 

M

M

Pani Dorota Radomska prowadząca zajęcia z dziećmi. 

Uczestnicy Akcji „Lato – 2015” przy SP nr 89.  

Turniej siatkówki w ramach Akcji Lato-2015.  
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Tarnowskie TKKF siatkówk ą słynie 
- Memoriał Antoniego Jędrzejowskiego – 

 
 dniu 24 maja 2015 roku w Tarnowie odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o „Memoriał Antoniego Jędrzejowskiego 2015”. Orga-

nizatorem Turnieju było Tarnowskie TKKF oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tarnowie. W Turnieju uczestniczyło 8 zespołów: „Cen-
Bruk”, „Azoty”, „Leier”, „Bez Odbioru”, „Rolbud”, „GPF”, „Szymbark”, 
„Rokicie”, a mecze rozgrywano systemem każdy z każdym - w dwóch 
grupach eliminacyjnych po cztery zespoły. Mistrzowie każdej z grup 
walczyli o pierwsze miejsce, a wicemistrzowie o miejsce trzecie. 
W meczu o I miejsce „Rolbud” Gołkowice pokonał „Cen-Bud” Boch-
nia2:1, a o III miejsce „GPF” Tarnów pokonał „Azoty” Tarnów 2:0. 
     Zwycięski zespół „Rolbud” Gołkowice wystąpił w składzie: Paweł 
Zięcina – kapitan, Wojciech Basta, Tomasz Dziedzic, Mariusz Ociepka 
i Radosław Szabla. Mecze sędziowali: Jakub Brudny, Henryk Haber, 
Stanisław Jacher, Andrzej Łoś, Michał Szewczyk i Tomasz Włodarski. 
Organizatorem i Sędzią Głównym Turnieju był Sekretarz Tarnowskie-
go, a zarazem Wiceprezes Małopolskiego TKKF – Kazimierz Bagnicki. 

 

 

* 

Wyniki Małopolskiej Ligi Piłki Siatkowej Tarnów 201 5 

 dniach od 8 marca do 25 maja 2015 roku w hali sportowej 
TOSiR w Tarnowie przeprowadzone zostały rozgrywki Ligi TKKF 

Piłki Siatkowej. Organizatorem rozgrywek było Małopolskie TKKF 
w Krakowie oraz Tarnowskie TKKF w Tarnowie. 
     Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcą Ligi został zespół „Cen-Bruk” 
Bochnia, w składzie: Dariusz Maszerski – kapitan, Krystian Kmiecik, 
Marcin Pałkowski, Przemysław Kita, Tomasz Jaworski, Łukasz Mirek, 

Andrzej Zuzia i Grzegorz Zachara. Kolejność zajętych miejsc po zakoń-
czeniu rozgrywek była następująca: „Cen-Bruk” Bochnia, „GPF” Tar-
nów, „Azoty” Tarnów”, „Rolbud” Gołkowice, „Leier” Tarnów, „Roki-
cie” Szczytniki, „Gród” Podegrodzie, „All Stars” Tarnów, „Bobofruty” 
Tarnów i „Relax” Czchów.  
     Sędzią Głównym rozgrywek ligowych był Wiceprezes Małopolskie-
go TKKF – Kazimierz Bagnicki. 

* 
Otwarte Mistrzostwa Tarnowa w siatkówce plażowej 2015 

 
 tegorocznych wakacjach Tarnów jest areną Otwartych Mi-
strzostw Tarnowa w siatkówce plażowej 2015. W trakcie trzech 

turniejów wyłoniona zostanie najlepsza para w Tarnowie. Drużyny 
grając w turniejach zdobywają punkty, co pozwoli wyłonić najlepszych 
siatkarzy plażowych. W dniu 5 lipca br. w Ostrowie k. Tarnowa odbył 
się pierwszy turniej, w którym na starcie stanęło 23 duety, w tym 3 
pary żeńskie. 

     Wśród kobiet, które zagrały systemem każda z każdą, zwyciężyła 
para: Justryna Bibro/Daria Starzyk. Miejsce II zajęła para: Justyna 
Słomska/Natalia Plebanek, a miejsce III para: Aleksandra Malisie-
wicz/Weronika Zabawa. 
     W turnieju męskim zagrano systemem brazylijskim dla 24 par (do 
dwóch porażek). Zwyciężyła para: Damian Knaga/Sergiusz Szczepań-
ski. Miejsce II zajęła para: Tomasz Włodek/Artur Kosarzycki, a miejsce 
III Mariusz Siedlecki/Karol Maślach. 
     Turniej zorganizowało Tarnowskie TKKF, a głównym prowadzącym 
był Mateusz Muniga. Dzięki pięknej pogodzie zjawiło się wielu kibi-
ców, obserwując zacięte pojedynki zawodniczek i zawodników. 
     W dniu 19 lipca odbył się II Turniej, w którym walczyło aż 22 pary 
męskie. Tym razem zwyciężyła para: Sebastian Słomian/Krzysztof 
Pyka. Miejsce II zajęła para: Rafał Jezierski/Sebastian Popek, a miejsce 
III Karol Maślach/Mariusz Siedlecki. 
     Po dwóch turniejach prowadzi para: Karol Maślach/Mariusz Sie-
dlecki, II miejsce zajmują: Tomasz Włodek/Artur Kosarzycki, a III: 
Mateusz Muniga/Janusz Basta. 
    Trzeci, ostatni turniej kończący Mistrzostwa Tarnowa, odbędzie się 
w dniu 2 sierpnia (niedziela) o godz. 9.00 

 
 

 dniu 9 sierpnia 2015 r. także Rabka-Zdrój będzie miejscem eliminacji XII Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Siatkówce 

Plażowej o „Puchar Prezesa Małopolskiego TKKF”. Organizatorem rozgrywek jest Małopolskie TKKF, Ognisko TKKF „Car-

lina” w Rabce-Zdroju oraz Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił.” Zawody odbędą się w Parku Zdrojowym w Rabce. 

W

W

W 

W

Z rąk Sędziego Głównego okazały puchar odbiera kapitan  

zwycięskiej drużyny - „Rolbudu” Gołkowice. 

Uczestniczki Mistrzostw w siatkówce plażowej. 
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XII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Siatkó wce Plażowej 
 

 dniu 30 lipca 2015 roku, na boiskach do piłki plażowej KS „Wanda” przy 
ul. Odmogile w Nowej Hucie, odbyły się eliminacje strefy Kraków XII 

Otwartych Mistrzostw Małopol-
skiego TKKF w piłce siatkowej 
plażowej. Głównym organizatorem 
Mistrzostw było Małopolskie TKKF 
– Zarząd Wojewódzki, przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i Gminy Miejskiej 
Kraków. 
     W eliminacjach, rozgrywanych 
równocześnie na czterech boiskach 

systemem brazylijskim, uczestniczyło 24 pary (17 męskie i 7 kobiece). 
     Klasyfikacja końcowa wśród kobiet jest następująca:  
- I miejsce: Małgorzata Szajewska-Skuta/Justyna Tekieli, 
- II miejsce: Monika Kotniewicz/Kamila Colik, 
- III miejsce: Magdalena Wanat/Joanna Skiba. 
     Wśród mężczyzn w walce o I miejsce zmierzyły się pary: Paweł Cul/Paweł 
Piwowarczyk oraz Piotr Pieniążek/Hubert Stręk, a w walce o III miejsce pary: 
Piotr Słonina/Sławomir Marzec oraz Sebastian Popek/Grzegorz Glanowski.  
     Trzy najlepsze duety kobiet i mężczyzn otrzymały z rąk Prezesa Małopol-
skiego TKKF - Pana Leszka Tytko, statuetki, nagrody rzeczowe i okolicznościo-
we dyplomy. Dwie zwycięskie pary kobiet i mężczyzn reprezentować będą 
strefę krakowską w Finale XII Mistrzostw Małopolskiego TKKF, który rozegrany 
zostanie 30 sierpnia br. w Krakowie, na obiektach KS „Wanda”. Finał odbędzie 
się z udziałem najlepszych par z dziesięciu stref: Dobczyce, Miechów, Gorlice, 
Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka, Tarnów, Wolbrom i Kraków. 

     Właściwa oprawa Mistrzostw została uzyskana poprzez dekoracyjne banery 
Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa i Małopolskiego TKKF 

oraz właściwe nagłośnienie, co miało istotny wpływ na przybycie licznej grupy 
widzów i sympatyków siatkówki plażowej. 
     Koordynatorem zawodów był prezes Małopolskiego TKKF Pan Leszek Tytko. 
a obsługę sędziowską zapewnili panowie: Andrzej Szymczyk, Michał Flaszow-
ski, Piotr Filipek, Tadeusz Kowalczyk, a także panie – Aleksandra Figiel i Kata-
rzyna Oleksy. 

 
Siatkówka plażowa w Nowym Sączu 

 
 dniach 11-12 lipca br. na boiskach do siatkówki plażowej nad Łubinką 

przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu odbyły się XIII Mistrzostwa M. 
Nowego Sącza w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Przy pięknej pogodzie 
rywalizowało 12 drużyn męskich i 7 żeńskich. Turniej mężczyzn rozgrywano 
systemem brazylijskim, a turniej pań systemem każdy z każdym. Mistrzostwa 
odbywały się pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, 
a Ognisko TKKF „Halny” było głównym organizatorem zawodów. Współorgani-
zatorami imprezy byli: Zarząd Osiedla „Westerplatte”, Komisja Społeczno-
Wychowawcza Rady członkowskiej ZAB-3 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a głównymi sponsorami: Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. 
     Wśród pań mistrzostwo Miasta Nowego Sącza zdobyła para Patrycja Sco-
rich/Sabina Górowska (Stary Sącz). Miejsce II zajęła para sióstr: Magdalena 
Wojta/Karolina Wojta, miejsce III para: Wiktoria Lasota/Katarzyna Tokarczyk, 
a miejsce IV para: Barbara Górka/Laura Janczyk. 
    Wśród mężczyzn zwyciężył duet: Marcin Janusz/Łukasz Pietrzak. Miejsce II 
zajęła para: Mateusz Mrozowski/Krystian Kowalik, miejsce III para: Maciej 
Młynarczyk/Jacek Łata, a miejsce IV para: Tomasz Dylowicz/Wojciech Góra.  
     Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, które wręczał członek 
Zarządu Głównego TKKF i równocześnie prezes Ogniska TKKF „Halny” – Tade-
usz Waśko oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla „Westerplatte” - Jan Pancerz, 
który był również Sędzią Głównym całego turnieju. 

 

Kącik poezji i humoru - Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

Mój hymn 

Nie dam Wam dźwięcznych hymnów 
W jedwabnych splotach refrenów. 
Mam słów kilka, 
Kilka drobniutkich monet,  
Tęskniących za przyjacielem. 

Kiedy los Cię opuści, 
Gdy utracisz spokój, 
Siądź razem z nami do stołu. 
  
Próbuj siebie odnaleźć, 
W swych porannych modlitwach, 
Wieczornych kołysankach, 
Spacerem uczuć po sercach. 
 

W kuźni 
Przyszedł gospodarz z koniem do kuźni  
– Szybciej kowalu!, bym się nie spóźnił, 
Daleka droga dzisiaj mnie czeka,  
– Panie kowalu!, niech pan nie zwleka! 
 

 
Masz tu na czarną! - schowaj pan, co tam, 
Kowal z pośpiechem podbiegł do młota,  
Nową podkowę okiem przymierzył, 
Niech sobie w ogniu jeszcze poleży. 
 
Kowal w miech dmuchnął, by ogień wzniecić, 
Snop iskier trysnął, dym ostry leci, 
Podkowa skwierczy, w ogniu się praży, 
Niechże się dobre koniowi darzy!. 
 
 Wreszcie pan kowal chwyta podkowę 
- No mój koniku!, do góry głowę! 
I nad kowadłem młotem wywija,  
A czas wciąż płynie, drogi czas mija. 
 
Panie kowalu – długo to jeszcze? , 
- Zaraz!, chwileczkę! – znów złapał kleszcze, 
- Jeszcze koksiku kubeł przyłożę, 
Zaraz zrobimy – w godzinkę może!  

 
Usiadł gospodarz, zapalił sporta, 
Z takim kowalem idźcież do czorta, 

 
Tam młoda para do ślubu czeka, 
A człowiek w kuźni pół dnia się wścieka. 
 
Wreszcie podkowa prawie gotowa, 
-Ej! Gospodarzu!, będzie jak nowa!, 
Dawaj konika, niech kładzie nóżkę, 
Troszkę odstaje – palnę obuszkiem. 
 
Jeszcze obcasik nieco podskrobię, 
Potem makijaż kopytka zrobię, 
- Stójże koniku! - jeszcze hacele,  
A potem w drogę i na wesele! 
 
Zakończył kowal całą robótkę, 
Ej gospodarzu! – jeszcze minutkę, 
No - zarobiłem na „extra” w barze, 
A teraz sto lat winszuję parze! 
 
Nie żałuj chłopie koniowi siana, 
Bo pewnie głodny – nie żarł od rana, 
Gdyby tak spadła – znaczy podkowa, 
Jutro zrobimy wszystko od nowa. 

W

W

Najlepsze pary siatkarek w towarzystwie prezesa Małopolskiego 

TKKF – Leszka Tytko oraz Tadeusza Kowalczyka. 

Jeden z pojedynków siatkarskich w Nowym Sączu. 
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Wakacyjne posiedzenie Prezydium Małopolskiego TKKF 

imo sezonu ogórkowego Małopolskie TKKF pracowicie trwa na 
swoim posterunku. W dniu 31 lipca br. odbyło się kolejne 

posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz 
przyjęcie porządku obrad – ref. prezes Leszek Tytko. 
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego posie-
dzenia Prezydium, przyjęcie protokołu – ref. sekr. Dorota Radomska. 
3. Ocena wykonania zadań, przyjętych na II kwartał 2015 r. – ref. 
prezes Leszek Tytko. 

4. Wykonanie budżetu Zarządu Wojewódzkiego MTKKF za I półrocze 
2015 r. – ref. skarbnik Władysław Koczurek. 
5. Ocena realizacji programu „Terapia ruchowa dla osób III wieku” wg 
stanu na dzień 30.06.2015 r. – ref. wiceprezes Tadeusz Waśko. 
6. Informacja nt. kalendarza imprez w III kwartale 2015 r. – ref. wice-
prezes Karol Oleksy. 
7. Założenia organizacyjno-programowe finału wojewódzkiego XXI 
edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – ref. Honorowa Prezes 
Małopolskiego TKKF - Zofia Czupryna. 
8. Informacja nt. „Kuriera Małopolskiego TKKF Nr 6 – wydanie specjal-
ne – poświęconego w całości „Sieciowym Mistrzostwom i Sztafecie 
Samorządowej Kwietnej Mili 2015 oraz „Kuriera” Nr 7 – ref. 
Władysław Łopatka. 
9. Założenia organizacyjne Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – ref. prezes Leszek Tytko. 
10. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF – ref. Członek 
ZG TKKF, wiceprezes MTKKF – Tadeusz Waśko. 
11. Omówienie dokumentów ZG TKKF: 
- pismo ZG TKKF do członków i sympatyków TKKF, 
- Karta Członka TKKF. 
12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
     Do rozpatrywanej tematyki Prezydium przyjęło stosowne uchwały. 
Ponadto, w celu przygotowania stanowiska władz Małopolskiego TKKF 
i odpowiedzi, dot. (ad. 11 porządku obrad) tematyki przedstawionej 
w dokumentach Zarządu Głównego TKKF, Prezydium powołało zespół 
w trzyosobowym składzie: Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Mało-
polskiego TKKF oraz Karol Oleksy i Janusz Borek – wiceprezesi Mało-
polskiego TKKF – przy współudziale Władysława Łopatki, redagujące-
go Biuletyn Informacyjny „Kurier Małopolskiego TKKF”. 

 
 

Z upływem czasu z biegiem lat…… 
Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF ds. Szkoleniowych i Wyróżnień – Janusz Borek 

 

                                                                         

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                „Tempo” -  3 września 1960 r.     
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