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 Obradował Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
 

zanowni Czytelnicy! W dniu 22 kwietnia 2017 obradował Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF. Jak zwykle program posiedze-

nia był bardzo napięty, a oprócz spraw, dotyczących działalności 
statutowej Towarzystwa, przedmiotem obrad był m.in. stan realizacji 
uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia Zarządu, informacja 
z działalności Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w okresie od 17 

grudnia 2016 do 25 marca 2017 roku i sprawozdanie Komisji Inwenta-
ryzacyjnej Majątku Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 roku. Zarząd zapoznał się także ze sprawozda-
niem z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2016, opinią Wo-
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej na temat tej działalności oraz z oceną 
i wnioskami dot. sprawozdawczości GUS za rok 2016. Ponieważ było 
to pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, 
w trakcie obrad przyjęto budżet ZW Małopolskiego TKKF na rok 2017 
i oceniono stan realizacji zadań, wynikających z harmonogramu prac 
przygotowawczych do Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF. 
     Jak zwykle Zarząd Wojewódzki zapoznał się m.in. z przebiegiem 
imprez sportowo-rekreacyjnych - odbytych i planowanych w I półro-
czu 2017 r. oraz z innymi tematami. Pełny porządek obrad kwietnio-
wego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego MTKKF był następujący: 
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz 
przyjęcie porządku obrad - ref. Prezes Leszek Tytko. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - ref. Prezes Leszek Tytko.              
3.  Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z posiedzenia Zarządu, 
odbytego w dniu 17 grudnia 2016 r. oraz przyjęcie protokołu - ref. 
Sekretarz Dorota Radomska.                                                                                              
4. Informacja na temat działalności Prezydium w okresie od 
17.12.2016 roku do 25.03.2017 roku - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
5. Małopolskie TKKF w świetle sprawozdawczości GUS za rok 2016, 
wraz z oceną i wnioskami - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
6. Omówienie:  
 - sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej majątku ZW MTKKF na 
dzień 31.12.2016 r. - ref. Przewodniccy Komisji Władysław Koczurek, 
 - wyników działalności finansowej ZW MTKKF (bilans) za rok 2016 - 
ref. Skarbnik Władysław Koczurek. 
 - sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego MTKKF za rok 
2016 - ref. Wiceprezes Karol Oleksy.                                                                                                                                                                                                                                                             

7.   Zapoznanie się z opinią Wojewódzkie Komisji Rewizyjnej, dotyczą-
cą punktu Nr 6 porządku obrad - ref. Jan W. Radzikowski – Przewod-
niczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. 
 8. Przyjęcie uchwał do punktu Nr 6 porządku obrad - ref. Przewodni-
czący Komisji Uchwał i Wniosków. 
 9.  Zatwierdzenie budżetu ZW MTKKF na 2017 rok - ref. Wł. Koczurek. 

10. Jubileusz 60.lecia Małopolskiego TKKF - ref. Wiceprezes Janusz 
Borek: 
- stan realizacji zadań, wynikających z przyjętego harmonogramu,   
- skład Komitetu Honorowego, 
- wnioski na odznaczenia państwowe i resortowe, 
11.Przebieg i ocena XXV Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tenisie 
stołowym - ref. Władysław Łopatka. 
12. Założenia organizacyjno-programowe XVI Małopolskiego Rodzin-
nego Zlotu Rowerowego - ref. Wiceprezes Karol Oleksy. 
13. I Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich - ref. Wiceprezes 
Karol Oleksy. 
14.Informacje:                                              
- z posiedzenia Zarządu Głównego TKKF - ref. Wiceprezes T. Waśko,                                     
- ze Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zarządu Głównego TKKF - 
ref. Honorowa Prezes Zofia Czupryna, Wiceprezes Karol Oleksy.                                        
15.Informacja na temat „Kuriera Małopolskiego TKKF” Nr 21 - ref. 
Władysław Łopatka. 
16.  Wolne wnioski i sprawy różne. 
17. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków - ref. Przewodni-
czący Komisji Uchwał i Wniosków. 
18.Zakończenie posiedzenia. 
     Oprócz wymienionej w porządku obrad tematyki, Zarząd przyjął 
informację w sprawie udziału grupy wolontariuszy Małopolskiego 
TKKF przy obsłudze i zabezpieczeniu części trasy biegowej XVI PZU 
„Cracovia Maraton”, który tym razem będzie miał miejsce w niedzielę 
30 kwietnia br. Miejscem działania dla naszej grupy będą dwa odcinki 
trasy – Punkt żywnościowy w rejonie stadionu TAURON Arena Kraków 
oraz odcinek trasy biegowej przy Krakowskich Błoniach. 
    W trakcie omawiania poszczególnych tematów Zarząd przyjął kilka-
naście uchwał oraz 3 wnioski. 

 
 

S 

Obraduje Zarząd Wojewódzki MTKKF. Od lewej: Kazimierz Bagnicki,  
Aleksander Molczyk, Tadeusz Kowalczyk, Tadeusz Oleś i Eugeniusz Żądło. 

Na pierwszym planie Pan Adam Mazur - członek ZW MTKKF i Prezes 
 Ogniska TKKF „Poprad” Muszyna.  
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Twarze Małopolskiego TKKF 
atarzyna Oleksy, urodzona w roku 1975 w Krakowie, jest absol-

wentką Akademii Rolniczej w Krakowie – dziś Uniwersytetu Rolniczego – 
Wydział Technologii Żywności i Żywienia. Zamiłowanie do sportu za-

szczepiono Jej 
w nieistniejącej już 
Szkole Podstawo-
wej NR 112 
w Krakowie, gdzie 
zaczęła uprawiać 
koszykówkę.  
     W latach 1988-
1990 była zawod-
niczką sekcji koszy-
kówki w Klubie 
Sportowym „Wi-
sła”, a jej trenerką 
była św. pamięci 
Wanda Pacuła. 
Ponadto na pływal-
ni Młodzieżowego 
Domu Kultury przy 
ul. Krowoderskiej w 
Krakowie, pod 
okiem swego Taty, 
uprawiała pływanie 
stylem grzbieto-
wym. Jak widać 
swoje kontakty 
z TKKF ma już od 
dziecka. Zamiłowa-
nie Kasi do sportu 
i rekreacji popierał 

Jej Tato Karol - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
i Mama Regina, która w młodości uprawiała żeglarstwo i wioślarstwo 
w Ośrodku LOK w Nowej Soli.  

   Kariera zawodowa Kasi była wszechstronna. Po kilkunastu latach pracy 
w różnych profesjach trafiła do pracy i działalności społecznej w Zarządzie 
Wojewódzkim Małopolskiego TKKF. Jej praca polega na prowadzeniu spraw 
programowych w działalności Towarzystwa, sporządzaniu projektów (gran-
tów), w celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności 
Zarządu Wojewódzkiego MTKKF (Jest autorką grantów m.in. do Urzędu Miasta 
Krakowa, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego, ZG TKKF oraz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) i innych odpowiedzialnych zadań. 
W latach 2012-2013 była koordynatorką zadania publicznego pn. Droga do 
Zdrowia z TKKF – Aktywny Senior, w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Solidne wykształcenie, oraz 
znajomość zagadnień z dziedziny sportu i rekreacji, stara się wykorzystać 
w pracy na rzecz Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku, czym się zajmu-
je, jako koordynator programu prozdrowotnego dla seniorów 50+. 
     Kasia od wielu lat jest sympatyczką i wolontariuszką TKKF. Najpierw 
w latach 90. XX wieku startowała w imprezach, organizowanych przez Ognisko 
TKKF „Biprostal”; była m.in. w mistrzowskiej ekipie „Biprostalu” kobiet 
w rozgrywkach Ligi Zakładów Pracy w kręglach. W latach 1983 – 1990 współ-
organizowała ze swoim Tatą spartakiady rodzinne w ramach Biura Projektów 
i Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych Hph – S.A. w Ośrodku Rekreacyjno-
Sportowym w Bukownie. Była też zaangażowana w organizację eliminacji 
i finału Europejskiego „Pucharu Mlecznego Startu” pod patronatem byłego 
mistrza piłkarskiego Francji - Zinedina Zidane. Oprócz kręgli, i wspomnianych 
już wcześniej zainteresowań, lubi zajmować się piłką nożną, siatkówką, a także 
sędziowaniem dyscyplin rekreacyjnych. Jest współorganizatorką imprez spor-
towo-rekreacyjnych, organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF, takich jak: zloty rowerowe, Marsze Tafisa, mistrzostwa w siatkówce 
plażowej, Turnieje „Wawelskiego Smoka”, Puchar Prezydenta M. Krakowa, 
organizacja mistrzostw, turniejów, spartakiad i innych imprez sportowo-
rekreacyjnych. Osobiście interesuje ją dobra książka, ciekawe podróże i filmy.  
     W kadencji 2014 – 2018 Kasia jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
Małopolskiego TKKF, wykorzystując swoje doświadczenie i predyspozycje 
organizacyjne w działalności sportowo-rekreacyjnej Małopolskiego TKKF. Jest 
miłą, lubianą przez wszystkich osobą, a swoją pracą i zaangażowaniem 
w działalności społecznej zasługuje na szacunek i wyróżnienie. 

 

          

Rok 2012. Organizatorzy i wolontariusze Zlotu Rowerowego w Borku k. Rzezawy 

K 

Pani Katarzyna Oleksy - Pracownica i Członek Zarządu 
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 

Rok 2013. Bieg „Cracovia Maraton”. Pamiątkowa fotografia z Rober-
tem Korzeniowskim – patronem sportowym Biegu. 

Rok 2015. Pamiątkowe ujęcie na Zamku w Dobczycach. 
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azimierz Pyż, urodzony w roku 1946 w Sance. W latach 1957 – 

1969 był czynnym zawodnikiem piłki nożnej Klubu Sportowego „HUT-
NIK” Kraków. W czasie służby wojskowej reprezentował barwy BKS 

„POLONIA” Bydgoszcz.  
     Wybitny, zasłużony dzia-
łacz Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, w którym 
działa od roku 1968, jako 
założyciel Ogniska TKKF 
Wydziału Obróbki Walców 
w byłej Hucie im. Lenina.     
Wielokrotny reprezentant-
zawodnik Hutniczego TKKF 
i Kombinatu Metalurgiczne-
go w piłce nożnej.   
     Od roku 1979 jest człon-
kiem Zarządu TKKF HTS. W 
latach 1982 – 1997 był 
wiceprezesem Zarządu, a od 
roku 1998 pełni funkcję 
Prezesa Hutniczego Ogniska 
TKKF przy ArcelorMittal 
Poland S.A.  
    Świetny organizator wy-
działowych i zakładowych 
spartakiad w Hucie w 25 

konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych. Jest doskona-
łym organizatorem turnie-
jów, festynów i imprez 

rekreacyjno - sportowych na rzecz załogi Huty oraz mieszkańców Dzielnicy 
Nowa Huta i Miasta Krakowa. 
     Aktywny działacz na rzecz upowszechniania piłki nożnej; uczestnik Mi-
strzostw Polski w Piłce Nożnej w latach 1994 – 2015. Prowadzona przez Niego 
reprezentacja Huty czterokrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski Hutników w Piłce 
Nożnej, czterokrotnie Wicemistrzostwo, a trzykrotnie zajęła trzecie miejsce. 
Od roku 1982 organizator zakładowych i wydziałowych lig w piłce nożnej, 
w których grało 24 zespoły, reprezentujące zakłady, wydziały i spółki Huty oraz 
lig w piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym i szachach.  
     W latach 1986 – 1990 był członkiem władz Krakowskiego TKKF. Obecnie jest 
Wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Małopolskiego TKKF. 
Przez ponad 40 lat promuje i rozwija kulturę fizyczną w formie zorganizowanej 
na terenie Krakowa. W latach 1982 – 1990 był współorganizatorem spartakiad 
wojewódzkich, z udziałem około 30 – 35 zakładów pracy i ognisk TKKF. Był 
także organizatorem bardzo dużej ilości imprez rekreacyjnych, skierowanych 
do dzieci i młodzieży. W latach 1982 – 2008 corocznie był organizatorem 
licznych imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście - 
akcja „Wakacje w mieście”. 
      Od 1982 roku prowadzi i organizuje halowe turnieje piłki nożnej na szcze-
blu wojewódzkim i lokalnym, będąc zarazem kierownikiem i trenerem repre-
zentacji Huty. Drużyna pod jego kierownictwem odnosiła i odnosi wiele sukce-
sów w Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Polski Hutników oraz 
w Międzynarodowych Halowych Turniejach Piłki Nożnej o „Puchar Zarządu 
STALPRODUKT S.A.” w Bochni, z którym to zakładem współpracuje od lat. 
      Od 1990 roku kontynuuje organizację festynów sportowo-rekreacyjnych 
dla załogi Huty, mieszkańców Dzielnicy Nowa Huta i Miasta Krakowa na obiek-
tach KS „Hutnik”, nad nowohuckim Zalewem oraz w ośrodku sportowym 

w Niepołomicach. W festynach tych rokrocznie uczestniczy ok. 1500 mieszkań-
ców.  W latach 1982 – 2006 kontynuuje także działalność sekcji piłki nożnej, 
siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki i badmintona, a zawodnicy tych sekcji 
odnieśli wiele sukcesów na różnego rodzaju zawodach zakładów pracy na 
szczeblu krajowym i wojewódzkim. 
      W latach 2006 -2016 corocznie jest koordynatorem - wolontariuszem przy 
zabezpieczaniu części trasy „Cracovia Maraton”, w którym w ostatnich latach 
rocznie uczestniczyło ponad 4000 uczestników z całego świata.  
     Jest propagatorem i organizatorem cyklicznych festynów w okresie letnim 
„Lato z TKKF” dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w których 

uczestniczy około 150–300 pensjonariuszy. Jest także współorganizatorem - 
wolontariuszem corocznych imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji „Dnia 
Dziecka” w Domu Samotnej Matki „Caritas” w Krakowie, gdzie uczestniczy ok. 
100 dzieci wraz z matkami.  
     Przez 40 lat pracy zawodowej związany był tylko z jednym wydziałem Huty – 
Wydziałem Obróbki Walców (P67), odnosząc wiele sukcesów zawodowych, 
a także, jako racjonalizator produkcji. Posiada tytuł wicemistrza racjonalizacji 
w grupie robotniczej, gdzie złożył ponad 400 projektów racjonalizatorskich 
oraz siedem wzorów użytkowych. 
     Obecnie jest już na emeryturze, lecz nadal działa w Hutniczym TKKF, pełniąc 
funkcję Prezesa Zarządu. W chwilach, kiedy nie zajmuje się sportem, Kazimierz 
oddaje się innej pasji - działce i ogrodowi. Jest to Jego drugie hobby. Jest 
miłośnikiem pięknego ogrodu, pełnego kwiatów: azalii, lilii azjatyckich, róża-
neczników, rododendronów. Ma różne krzewy, począwszy od jagody kamczac-
kiej i agrestu, oraz drzewka owocowe; odmiany jabłoni, śliw oraz aronii. Jest 
dziadkiem sześciorga wnucząt (jedna wnuczka i pięciu wnuków), które mają 
możliwość odbywania poglądowych lekcje z biologii i przyrody i mają gdzie 
spędzać wakacje. 
     Za swoją wieloletnią działalność był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, 
m.in. posiada: Srebrną i Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
Odznakę „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, Zasłużony dla Nowej Huty, Brązo-
wą Odznakę „Zasłużony dla PZPN”, Odznakę „Zasłużony dla M. Krakowa”, 
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Honorowa Odznakę „Zasłużony dla TKKF”, 
Medal „Honoris Gratia” oraz wiele wyróżnień resortowych za pracę zawodową 
i racjonalizację. 
     Za wieloletnią nienaganną pracę społeczno- zawodową oraz działalność 
sportowo-rekreacyjną, zdobył sobie szacunek i uznanie mieszkańców Nowej 
Huty oraz koleżanek i kolegów z pracy i TKKF. 

 

 

K 

Kazimierz Pyż - Wiceprzewodniczący Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezes Hutnicze-

go TKKF przy ArcelorMittal Poland. 

Trzej przyjaciele z TKKF: Antoni Kowalski,  
Tadeusz Kowalczyk i Kazimierz Pyż. 

Kazimierz Pyż w Towarzystwie Jacka Wolińskiego – byłego Dyrektora 
 Huty im. T. Sendzimira. 

Reprezentacja HTS - Mistrz Polski Hutników w Piłce Nożnej z roku 1997. 
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Piłkarski Puchar z okazji „Dnia Hutnika – 2017”  
dla drużyny „Kazimierzowskie” 

 
uż tradycyjnie co roku Zarząd Hutniczego Ogniska TKKF przy Arce-
lorMittal Poland jest organizatorem turnieju piłki nożnej z okazji 

„Dnia Hutnika”. W tym roku turniej odbył się 22 kwietnia na jednym 
z nowohuckich boisk „Orlika”. W turnieju udział wzięło sześć drużyn: 
Zakład Energetyczny, Zakład Walcownia Zimna, „KOLPREM”, repre-

zentacja Zakładów: Walcownia Gorąca, Stalownia i Wielkie Piece 
BWG/PSK oraz zaproszone zespoły: AP „Victoria” i „Kazimierzowskie”. 
      
 

 
Turniej wygrała drużyna „Kazimierzowskie”, prowadzona przez Pawła 
Borejzę. Zespół ten doznał niespodziewanej porażki z drużyną 
BWG/PSK 0:1, ale pozostałe mecze wygrał, pokonując AP „VICTORIĘ” 
2:0, BWZ 4:0, „KOLPREM” 2:1 i w ostatnim meczu turnieju, decydują-
cym o pierwszym miejscu, wygrał 4:2 z Zakładem Energetycznym. 
     Drugie miejsce przypadło drużynie Zakładu Energetycznego, która 
pokonała AP „VICTORIĘ” 2:1, BWG/PSK 2:0 i zremisowała z „KOLPRE-
MEM” 0:0 oraz z BWZ 1:1. Kolejne trzecie miejsce zajęła drużyna AP 
„VICTORIA”, która po porażkach z zespołem „Kazimierzowskie” 
i Zakładem Energetycznym, wygrała z BWG/PSK 3:0 oraz z BWZ 2:0, 
remisując z „KOLPREMEM” 0:0. Czwarte miejsce zajęła drużyna „KOL-
PREM”, która pokonała BWZ 2:0 oraz zremisowała z Zakładem Ener-
getycznym i AP „VICTORIĄ” 0:0 oraz z BWG/PSK 1:1. Reprezentacja 
Zakładów: Walcownia Gorąca, Stalownia i Wielkie Piece BWG/PSK 
zajęła piąte miejsce. Szóste miejsce przypadło drużynie Zakładu Wal-
cownia Zimna.  
     Na zakończenie turnieju organizatorzy tradycyjnie wybrali wyróż-
niających się zawodników: Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany 
został Marian Wierzbicki z Zakładu Energetycznego. Najlepszym 
bramkarzem uznano Jakuba Plucińskiego z AP „VICTORIA”, natomiast 
królem strzelców turnieju został Mateusz Ziółko z drużyny „Kazimie-
rzowskie”, zdobywca ośmiu bramek.  
     Wymienieni zawodnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucha-
rami, a wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały okazałe 
puchary, które wręczał zespołom Kazimierz Pyż - Prezes Hutniczego 
TKKF ArcelorMittal, wraz z członkami Zarządu - Mariuszem Kordylew-
skim i Januszem Czechowskim.                        

 
 
 
 
 
 

 
Prezes K. Pyż i Marcin Wierzbiński - Najlepszy                      Drużyna Zakładu Energetycznego walczy                                          Mateusz Ziółko – Król Strzelców                                
      Zawodnik z Zakładu Energetycznego.                                           z zespołem  „Kazimierzowskie”.                                                    z drużyny „Kazimierzowskie”.                                                                                        
                

 

* XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty 
 w Badmintonie im. Wiesława Drewicza * 

 
 dniu 22 kwietnia 2017 roku w Choszcznie odbyły się XIX Mi-
strzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. 

Wiesława Drewicza. Organizatorami Mistrzostw byli: Zarząd Oddziału 
ZNP w Choszcznie, z Panią Prezes Barbarą Naskręt na czele, Zarząd 
Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zarząd Okręgu Zachod-
niopomorskiego ZNP.  

     W gronie Współorganizatorów zawodów znaleźli się: Urząd Miejski 
w Choszcznie, Starostwo Powiatowe w Choszcznie i Centrum Rekre-
acyjno-Sportowe w Choszcznie. 
     Celem zawodów było: Popularyzacja badmintona w środowisku 
pracowników oświaty, krzewienie zdrowego trybu życia, poprzez 
aktywne formy spędzania czasu wolnego, wyłonienie Mistrzów Polski 

J 

W 

Kazimierz Pyż - Prezes Hutniczego TKKF i Paweł Borejza, prezentujący Puchar 
za zwycięstwo drużyny „Kazimierzowskie” w Turnieju. 
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Pracowników Oświaty na rok 2017, promocja miasta i powiatu 
Choszczno oraz integracja środowiska oświatowego. 
     Zawody rozegrano w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Nobli-
stów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5, z udziałem ponad 60 zawod-

niczek i zawodników, w grach pojedynczych, podwójnych i mikstach, 
systemem grupowo-pucharowym. Mężczyźni walczyli w czterech 
grupach wiekowych: do lat 35, 36 – 50 lat, 51 – 60 lat, 61 lat i powy-
żej. Panie walczyły w dwóch grupach: do lat 35, 36 i powyżej. 

     Miło wspominał będzie swój pobyt na Mistrzostwach Krakowianin 
Marek Kremer, i to z dwóch powodów. Najpierw organizatorzy doce-
nili jego dziesiąty z rzędu występ w tej ogólnopolskiej imprezie, a na 
zakończenie okazało się, że Marek wrócił do domu z brązowym meda-

lem w kategorii wiekowej 60+. Sędzią Głównym tej sympatycznej 
imprezy był Pan Tomasz Płonka. Koledze Markowi, na co dzień repre-
zentantowi Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Mistrzejowice – Północ, serdecznie gratulujemy! 

 

 
I Turniej Szachowy o „Puchar Burmistrza Wadowic” 

 
 sobotę 22 kwietnia 2017 roku w Wadowicach rozegrano 
I Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Wadowic, zor-

ganizowany przez Klub Szachowy „Wieża”. Udział w imprezie wzięli 
szachiści z całego kraju oraz z zagranicy. Był to już trzeci w Wadowi-
cach turniej, zgłoszony do międzynarodowej oceny rankingowej FIDE. 
     Uprzejmie informuję, że Klub Szachowy „Wieża” organizuje sza-
chowe imprezy od roku 1981, a sobotnia impreza, pod przewodnic-
twem pana Adama Madeja, była 789 turniejem w ramach „Grand 
Prix” Wadowic w szachach. W turnieju wzięło udział ponad czterdzie-
stu zawodników, w tym dwóch obcokrajowców – jeden z Peru, a drugi 
z Ukrainy. Z informacji, udzielonej przez pana Adama Madeja, prezesa 
Klubu, była to najsilniej obsadzona impreza w historii turniejów, orga-
nizowanych przez wadowicki Klub. 
     Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, 13 rund po 5 
minut. Najmłodszymi zawodnikami było dwoje dziesięciolatków, 

natomiast zawodnik najstarszy miał 63 lata. Zwycięsko z szachowych 
bojów wyszedł Jerzy Kyć z ekstraligowego klubu TS „Wisła” Kraków, 
tak więc Puchar Burmistrza Wadowic pojechał do Krakowa.  
     Marek Szczerba, najlepszy zawodnik, reprezentujący Klub Szacho-
wy „Wieża” Wadowice, uplasował się na dobrym 9 miejscu, a najlep-
szy junior z tego Klubu Jakub Foryś zajął 29 miejsce. 
     Najlepszą zawodniczką była Pani Barbara Kowalczyk (Korona Kra-
ków), która w punktacji „open” zajęła 26miejsce.  
     Najlepszy junior (rocznik 2000 i młodszy) - Brożyna Mateusz („Mat” 
Myślenice) zajął 14miejsce. Najlepszy senior (rocznik1957 i starszy) -
Bojarski Marek (Wieża Wadowice) zajął 24miejsce. Najlepszym za-
wodnikiem do rankingu PZSzach 1800 został Kowalczyk Tadeusz (Jor-
danów). Poniżej tabela dziesięciu najlepszych zawodników w klasyfi-
kacji „open”. 

 

 
 
 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Klub Pkt. 

1 k Kyć Jerzy  B 2291 TS „WISŁA” KRAKÓW 11.0 

2 k Słabek Grzegorz  B 2145 TS „WISŁA” KRAKÓW 10.5 

3 k Kumor  Lukasz  B 2129 KS „KORONA” Kraków 10.5 

4 k Wiewióra  Eneasz  B 2374 SSz GMINY PAWŁOWICE 10.0 

5 I Alvarado  Carlos (Peru) B 2129 PERU 10.0 

6 FM Shilov  Sergej (Ukraina) B 2119 SzSON „ZAGŁĘBIE” Dąbrowa G. 8.0 

7 k Mucha  Roman  B 2148 MKS „MOS” Wieliczka 7.5 

8 k Popiołek Hubert  B 2089 KS „KORONA” Kraków 7.5 

9 I++ Szczerba Marek  B 2033 TKKF „Leskowiec – Wieża” Wadowice 7.5 

10 II Kowalczyk Tadeusz  B 1885 Jordanów 7.5 

 

W 

Marek Kremer przyjmuje Medal 55.lecia TKKF z rąk Prezesa ZNP  
w Choszcznie, Pani Barbary Naskręt. 

Trzej najlepsi zawodnicy XIX Mistrzostw Polskiw kat. 60+  
(trzeci od lewej Marek Kremer). 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=1_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=3_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=4_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=0_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=5_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=6_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=2_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=7_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1185/results.html?l=pl&pr=13_
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* XVI PZU Cracovia Maraton * 

uż po raz 16 Kraków był organizatorem tradycyjnego biegu mara-
tońskiego. Bieg główny na dystansie odbył się w niedzielę 30 

kwietnia 2017 roku, a udział w nim wzięło 5744 uczestników, z tego 
sklasyfikowano 5614. Start i meta biegu usytuowane były na Rynku 
Głównym w Krakowie.  Tegoroczna edycja biegu została zorganizowa-
na zgodnie z hasłem imprezy „ z historią w tle”, a uczestnicy imprezy 
biegli obok ciekawych zabytków Krakowa. Wśród mężczyzn zwyciężył 
Kenijczyk Mukutu Cosmas Kyewa. To już trzecie zwycięstwo w tym 
biegu Kenijczyka, który triumfował także w latach 2011 i 2016.  Wśród 

kobiet zwyciężyła jego rodaczka Stellach Jepngetich Barsosio.  Najlep-
szym z Polaków był Łukasz Kapłon z Rabki - Zdroju, który w klasyfikacji 
ogólnej zajął miejsce VIII. Natomiast najlepsza Polką, która triumfowa-
ła w biegu także w roku poprzednim, była Paulina Lipska z Warszawy. 
     Podobnie jak w latach poprzednich przy obsłudze tej imprezy bie-
gowej udział wzięli wolontariusze Małopolskiego TKKF. W gronie 
ponad 60.osobowej ekipy byli między innymi działacze Zarządu Wo-
jewódzkiego Małopolskiego TKKF, na czele z wiceprezesem Karolem 

 

30.04.2017 r. Grupa działaczy i wolontariuszy Małopolskiego TKKF, obsługujących punkt żywnościowy,  
podczas XI PZU Cracovia Maraton w rejonie ARENA TAURON w Krakowie, przed rozpoczęciem Biegu. 

 

J 

Organizatorzy I Turnieju Szachowego o „Puchar Burmistrza Wadowic”: Pani 
Halina Kulbacka – Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec” i Andrzej Madej – Prezes 

Klubu Szachowego „Wieża”.  

Dekoracji najlepszych zawodników Turnieju dokonuje Prezes 
 Ogniska „Leskowiec” - Pani Halina Kulbacka.  

Migawki z rozgrywek turniejowych. Drugi od lewej Andrzej Doniec – uczestnik 
turniejów, prowadzonych przez Ognisko TKKF „Drogowiec” w Krakowie. 

Pierwszy od lewej Łukasz Kumor – zdobywca III miejsca w Turnieju.  
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Oleksym, członkowie Ognisk TKKF ArcelorMittal Poland, TKKF „Apol-
lo”, TKKF Dobczyce, TKKF „Azory” TKKF „Hejnał”, junacy z OHP oraz 
uczniowie jednej z krakowskich szkół. Nasi działacze uczestniczyli przy 

obsłudze punktu żywnościowego dla uczestników Biegu, zlokalizowa-
nego w rejonie obiektów „TAURON” Arena Kraków oraz przy zabez-
pieczeniu części trasy biegowej w rejonie Krakowskich Błoń. 

                         W oczekiwaniu na rozpoczęcie Biegu.                                                                          Instruktaż dla młodzieżowej grupy wolontariuszy.                                                                                                   

 

 
                                Punt żywnościowy dla uczestników Biegu.                                                  Obsługa biegaczy przez wolontariuszy w punkcie żywnościowym. 

 
            Niepełnosprawni uczestnicy maratonu na wózkach - tzw. handbike´ach.                                     Ogólna panorama XVI PZU Cracovia Maratonu. 

 

 
 

 * Jak założyć nowe Ognisko TKKF * 
 

zanowni Czytelnicy. W ostatnim numerze „Kuriera” Nr 21 obiecałem 
przedstawić więcej szczegółów, jak założyć Ognisko lub Klub Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF). Zanim przedstawię aktualne zasady zakła-
dania nowych Ognisk i Klubów TKKF, najpierw króciutka notka z historii Towa-
rzystwa. Decyzja o powołaniu do życia TKKF zapadła 17 lutego 1956 roku, 

w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego 
w Warszawie, gdzie dyskutowano konieczność 
powołania organizacji sportu masowego.  
     W dniu 3 maja 1957 roku (w Dniu Konstytucji 
Majowej), Krajowa Konferencja Założycieli, która 
odbyła się w Warszawie, przyjęła uchwałę o powo-
łaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej i zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzy-
szenia, propagującego sport masowy, zrzeszającego 
Ogniska TKKF z całego kraju. Konferencja ustaliła 

także zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia Ognisk TKKF 
oraz wybrała Zarząd Główny TKKF.    
      Od pierwszych chwil powstania TKKF oferowało swym członkom 
i wszystkim chętnym różne formy rekreacji, nie stawiając przy tym żadnych 
ograniczeń, co do wieku, sprawności, przynależności społeczno-politycznej 
i wyznaniowej. Ćwiczyć mógł każdy; zespoły ćwiczebne, spartakiady, turnieje, 
festyny, zloty ognisk TKKF i inne formy działalności sportowo-rekreacyjnej, były 
i nadal są otwarte dla wszystkich. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
kultywuje sporty, mające w Polsce długą tradycję; lansowane są marszobiegi, 
ścieżki zdrowia, pływanie, piłka nożna, aerobik, sporty dalekowschodnie oraz 
dyscypliny świetlicowe: szachy, brydż i tenis stołowy – dyscyplina, zapełniająca 
niegdyś pierwsze szpalty renomowanych sportowych wydawnictw prasowych. 
Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
jest „sport dla wszystkich”. Towarzystwo dąży do spopularyzowania i urzeczy-
wistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego  

S 
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społeczeństwa, także dla osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowa-
nia działań indywidualnych i grupowych w zakresie kultury fizycznej w różnych 
środowiskach.    
     Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. 
Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości 
ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualną modę, krajowe, europejskie 
i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich. Podstawowa działal-
ność programowa realizowana jest w środowisku w formie: 
- sekcji i zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, 
- imprez sportowo-rekreacyjnych o różnej treści programowej i różnym zasię-
gu, oraz integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, a także turystycznych, 
- obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS) oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, 
środowisk o niskim statusie materialnym, a także obozów rodzinnych i rekre-
acyjno-zdrowotnych, promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej,  
- szkolenia wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży oraz instruktorów rekreacji 
ruchowej różnych specjalności, 
- zajęć w ośrodkach terapii ruchowej dla osób III wieku i ośrodkach dla osób 
dorosłych z nadwagą oraz w ośrodkach - biegu po zdrowie.   
   Kwestie związane z tworzeniem i działalnością stowarzyszeń sportowych, 
w tym również struktur TKKF, regulowane są Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 
roku o Kulturze Fizycznej oraz Ustawą z 7 kwietnia 1989 roku: Prawo o Stowa-
rzyszeniach, wraz z późniejszymi zmianami. 
     Jak założyć nowe ognisko czy klub TKKF? Stowarzyszenie, w tym także 
Ognisko TKKF, jest zakładane na zebraniu założycielskim, przez co najmniej 7 
osób, które stają się członkami założycielami tego stowarzyszenia. Na zebraniu 
założycielskim podejmują one uchwały o powołaniu organizacji, przyjęciu 
statutu i wyborze władz stowarzyszenia. Następnie komitet założycielski 
powołanego stowarzyszenia składa wniosek (razem z wymaganymi załączni-
kami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
     Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.  
I. Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do 
czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat, nie są ubezwłasnowolnio-
ne i nie są pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1 Ustawy „Prawo o stowa-
rzyszeniach”). 
- Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to 
zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać 
z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 
lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do 
stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale 
w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby 
o pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak jednostka organizacyj-
na stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być 
wybierani do władz tej jednostki (art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy „Prawo 
o Stowarzyszeniach), 
- Cudzoziemiec, który nie posiada zameldowania na terytorium Polski, może 
wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzo-
ziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia 
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich (art. 4 ust. 1 i 2 
Ustawy o Stowarzyszeniach). Osoba prawna może być tylko członkiem wspie-
rającym stowarzyszenia (art. 10 ust. 3). Ustawa nie określa jednak szczegóło-
wo, na czym polega „bycie członkiem wspierającym stowarzyszenia” – powi-
nien to regulować statut. Stowarzyszenia, liczące co najmniej 3 osoby, mogą 
także założyć związek stowarzyszeń (federację). Założycielami i członkami 
związku mogą też być inne osoby prawne, z tym, że osoby prawne, mające cele 
zarobkowe, mogą być członkami wspierającymi (art. 22 ust. 1 „Ustawy 
o Stowarzyszeniach”). 
II. Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzy-
szenia, to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działa-
nia. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej, czyli przed 

zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim 
członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego 
zatwierdzenie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim. 
III. W zebraniu założycielskim musi wziąć udział, co najmniej 7 osób. Staną się 
one członkami założycielami danego stowarzyszenia. Warto zaprosić kilka osób 
więcej, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. 
Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie, należy wcześniej ustalić różne szczegó-
ły organizacyjne: wybrać miejsce i ustalić termin zebrania, znaleźć osobę, która 
sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, która spisze protokół z zebrania 
i przygotuje niezbędne dokumenty.    
      Przed zebraniem założycielskim przygotowujemy: 
- Projekt statutu, 
- Dokumenty: 
a. Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodze-
nia; miejsce zamieszkania (art. 12 Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” mówi 
o „miejscu zamieszkania", ale zdarza się, że KRS żąda podania adresu zamel-
dowania); numer dowodu osobistego, PESEL (obowiązek ich zamieszczenia nie 
wynika z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ale często sędziowie w KRS ocze-
kują ich podania); własnoręczny podpis (bardzo ważne!). Listę możemy mieć 
od razu pełną lub możemy ją uzupełnić o brakujące informacje przed zebra-
niem lub w trakcie zebrania.  
     Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera (też) oświadczenie członków 
założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności 
prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy „Prawo 
o Stowarzyszeniach”). Listę trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach, które 
składamy w KRS. Uczestnicy zebrania podpisują oba egzemplarze. 
b. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania: 
- uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1; 
- uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2; 
- uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego - uchwała nr 3; 
- uchwała o wyborze zarządu - uchwała nr 4. 
- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej – uchwała nr 5.   
     Pamiętajmy, że wybranie zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem 
koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia. Członków zarządu i komisji 
rewizyjnej można wybrać w terminie późniejszym - po otrzymaniu wpisu 
w KRS.  Jednak ze względów praktycznych warto jest powołać ich już na zebra-
niu założycielskim; to rozwiązanie ma tę zaletę, że nie trzeba tuż po zareje-
strowaniu w KRS  zwoływać walnego zebrania, aby wybrać zarząd i komisję 
rewizyjną. Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć, jako 
załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały, stanowiące załączniki do protoko-
łu zebrania, podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz).      
     Następnym krokiem jest rejestracja stowarzyszenia przez komitet założy-
cielski, w związku z czym do sądu rejestrowego należy złożyć wniosek 
o rejestrację ogniska wraz ze statutem, listę założycieli, protokół z wyboru 
komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby 
stowarzyszenia (Ogniska, Klubu). Ognisko uzyskuje osobowość prawną i może 
rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu 
o rejestracji. 
     Później należy zwołać Walne Zebranie i powołać władze Ogniska, jeżeli na 
zebraniu założycielskim nie zostały wybrane zgodnie, czyli zgodnie ze statutem 
wybrać zarząd ogniska i komisję rewizyjną ogniska. Ostatnim etapem jest 
złożenie wniosku do Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF o przyjęcie 
i wpisu ogniska do rejestru.  

     Uwaga! W przypadku chęci powołania do działalności nowego Ogniska 

czy Klubu TKKF najlepiej zwrócić się z tym tematem do Zarządu Wojewódz-
kiego Małopolskiego TKKF przy ul. Lenartowicza 14, który udzieli wszelkiej 
pomocy, związanej z założeniem i rejestracją nowego ogniwa TKKF. Kontakt: 
Tel.12.633.26.62. E-mail: tkkf@tkkf.com. 

 

*  Rowerem po Zdrowie * 
 

 niedzielę 21 maja 2017 roku w Parku Rodzinnym „Uzbornia” 
w Bochni przeprowadzono XVI Małopolski Gwiaździsty Rodzinny 

Zlot Rowerowy „Rowerem po Zdrowie” pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy. 
     Bochnia, jedno z najstarszych miast w Małopolsce, siedziba powia-
tu bocheńskiego, położone jest nad rzeką Rabą, w dolinie potoku 
Babica, na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. 
Miasto liczy ponad 30 000 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Bochni 
w źródłach pisanych pochodzi z roku 1198, kiedy to Patriarcha Jerozo-
limy Aymar potwierdził w piśmie darowanie przez rycerza Mikora 
Gryfitę klasztorowi Bożogrobców w Miechowie soli w Bochni. Była to 

sól warzona, uzyskiwana z występujących w okolicy źródeł solanko-
wych. Odkrycie w roku 1248 soli kamiennej przez Wierzbipiętę Gryfitę 
i powstanie Żupy Bocheńskiej, doprowadziło 27 lutego 1253 roku do 
nadania Bochni praw miejskich przez Bolesława Wstydliwego. Miasto 
lokowano na prawie magdeburskim z przywilejami, jakie w owym 
czasie posiadał Wrocław. Osadę nazwano Bochnia. 
     Z Bochnią wiąże się też legenda o pierścieniu świętej Kingi: Gdy 
książę krakowski i sandomierski Bolesław poprosił króla Węgier Belę 
o rękę jego córki Kunegundy, świątobliwa królewna, gardząc dobrami 
doczesnymi tego świata, zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie 

W 
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dawano jej złota i kosztowności, ale kopalnię soli, którą chciała poda-
rować swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier uposażył więc córkę naj-
bogatszą kopalnią soli Siedmiogrodu – Praid w Marmorosz. Kinga 
biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, 
zaś w drogę do kraju swego męża zabrała doświadczonych górników 

węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli 
w Bochni, to jak pisze ksiądz Skarga, w pierwszym bałwanie (bryle) 
soli, którą wykopano, znaleziono jej pierścień. Ujrzawszy i poznawszy 
swój pierścień Kunegunda dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni 

tym, co Go miłują.  
     Tyle z kart historycznych Bochni, a teraz przejdźmy na teren Ro-
dzinnego Parku „Uzbornia” do naszej rowerowej imprezy.  W malow-
niczej scenerii odnowionego Parku, leżącego na bocheńskim wzgórzu 
Uzbornia, dzięki przychylności władz Bochni i osobistej uprzejmości 
burmistrza Miasta, Pana Stefana Kolawińskiego, odbył się XVI Gwiaź-

dzisty Rodzinny Zlot Rowerowy, nad którym Patronat Honorowy objął 
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Celem tej rowe-
rowej imprezy w roku Jubileuszu 60.lecia Małopolskiego TKKF było:  
- promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi 
Małopolskiej, przez którą przebiegały trasy Zlotu, ze szczególnym 
uwzględnieniem Ziemi Bocheńskiej i samej Bochni, 
- popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, najskuteczniejszej 
i najprostszej formy aktywnego wypoczynku, dostępnej dla każdego,  
- tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz 
nawiązywanie związków między ruchem, a zachowaniem człowieka,  
- promocja wartości zdrowotnych aktywności ruchowej,  
- nawiązanie bliskich kontaktów, wymiana doświadczeń, integracja 
środowisk poprzez udział w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej,  
- promocja 60.letniego dorobku i działalności TKKF. 
     Organizatorem Zlotu było Małopolskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie i Miasto Bochnia, 
a partnerami, współorganizatorami i sponsorami tej integracyjnej 
imprezy byli: Miasto Brzesko, Gmina i Miasto Dobczyce, Gmina Drwi-
nia, Gmina Łapanów, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Raciecho-
wice, Gmina Szczurowa, Gmina Łapanów, Gmina Kłaj oraz Ogniska 
TKKF: „Wiarus” Niepołomice, „Sokół” Brzesko, „Azoty” Tarnów, „Apol-
lo” Kraków, TKKF Dobczyce i Ognisko TKKF „Leskowiec” Wadowice. 
     Wsparcia medialnego imprezie udzielili: Kurier Małopolskiego 
TKKF, Kronika Bocheńska, Internetowy Serwis Lokalny Bochni@nin: 
www.bochnianin.pl oraz Bochnia Miasto Soli: www.bochnia.eu. 
     Komitet Honorowy Zlotu tworzyli: 
- Zofia Czupryna - Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF, 
- Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 
- Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia, 
- Grzegorz Wawryka - Burmistrz Miasta Brzesko, 
- Paweł Machnicki - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, 
- Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia, 
- Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj, 
- Robert Roj - Wójt Gminy Łapanów, 
- Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, 
- Marek Gabzdyl - Wójt Gminy Raciechowice, 
- Marian Zalewski - Wójt Gmina Szczurowa. 
      W skład Komitetu Organizacyjnego Zlotu weszli:  
- Maciej Piątek - Miasto Bochnia – Przewodniczący Komitetu, 
- Karol Oleksy          - Komandor Zlotu – Wiceprezes ZW MTKKF, 
- Katarzyna Oleksy - Sędzia Główny - MTKKF, 
- Janina Szczurek - Kierownik Biura Zlotu, 
- Sabina Bajda - Miasto Bochnia, 
- Dorota Błoniarczyk - Miasto Bochnia, 
- Anna Kocot-Maciuszek - Miasto Bochnia, 
- Marek Serwin - Miasto Brzesko, 
- Iwona Kania - Gmina i Miasto Dobczyce, 
- Wiktor Piwowarski              - Gmina i Miasto Dobczyce, Prezes 
                                                     TKKF Dobczyce, 
- Radosław Brydniak              - Gmina Drwinia, 
- Michał Rudnik                       - Gmina Drwinia, 
- Małgorzata Balik                  - Gmina Kłaj,   
- Zbigniew Prochwicz             - Gmina Kłaj,            
- Tadeusz Mazur  - Gmina Łapanów 

- Leon Pitucha  - Miasto i Gmina Niepołomice, Prezes 
                                                      TKKF „Wiarus”,  
- Zdzisław Urantówka             - Miasto i Gmina Niepołomice, 
- Halina Zając                            - Gmina Raciechowice, 
- Elżbieta Gądek                       - Gmina Szczurowa, 
- Robert Dzień                          - Gmina Szczurowa, 
- Józef Szczepanek  - Prezes TKKF „Azoty” Tarnów, 
- Halina Kulbacka                     - Prezes TKKF „Leskowiec” Wadowice. 
     W gronie wolontariuszy i osób obsługujących imprezę byli m.in. 
członkowie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyj-
nej, Biura Zarządu Wojewódzkiego MTKKF i Ognisk wchodzących 
w strukturę organizacyjną ZW MTKKF, tacy jak: Katarzyna Oleksy, 
Janina Szczurek, Katarzyna Pokluda, Katarzyna Szwed, Łucja Kumpic-
ka, Teresa Łopatka, Dominika Radaczyńska, Klaudia Radaczyńska, 
Oliwia Napora, Nikola Napora, Iwona Dębiec, Kazimierz Bagnicki, Józef 
Szczepanek, Aleksander Molczyk z wnukiem Bartkiem, Kazimierz Pyż,

Plakat reklamowy VI Małopolskiego Gwiaździstego Rodzinnego 
 Zlotu Rowerowego „Rowerem po Zdrowie”. 

Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF, jako Komandor 
Zlotu i Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium ZW MTKKF, jako kierownik 

ekipy rowerowej z Dobczyc. 

Grupka działaczy Małopolskiego i Hutniczego TKKF (Kazimierz Pyż,  
Łucja Kumpicka, Teresa Łopatka, Tadeusz Oleś), obsługujących blok konku-

rencji sportowo - rekreacyjnych podczas Zlotu. 

 

http://www.bochnianin.pl/
http://www.bochnia.eu/
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Zbigniew Hońdo, Tadeusz Kowalczyk, Tadeusz Oleś, Jacek Prochal, 
Krzysztof Dębiec, Grzegorz Napora, Tadeusz Poznański i Władysław 
Łopatka, w ramach obsługi medialnej Zlotu przez „Kuriera MTKKF”.      

     W Zlocie uczestniczyło 455 osób, a uroczystego otwarcia imprezy 
w obecności zaproszonych gości dokonali: 

- Zofia Czupryna - Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF, 
- Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
- Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia, 
- Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia, 
- Karol Oleksy - Komandor Zlotu. 
I. Na rowerach, w grupach zorganizowanych i indywidualnie, przybyło 
264 zawodników z terenu Województwa Małopolskiego, między 
innymi z: Dobczyc, Drwini, Łapanowa, Krakowa, M. Bochni, Szczuro-
wej, Brzeska, Kłaja, Raciechowic, Niepołomic, Brzeźnicy, Myślenic, 
Tarnowa i innych.  Około120 osób przybyło innymi środkami komuni-
kacyjnymi, natomiast około 36 osób stanowili członkowie orkiestr 
i zespołów tanecznych, występujących podczas Zlotu. 
II. W godz. 12.00 - 14.00 przeprowadzono blok imprez rekreacyjno- 
sportowych, zgadywankę terenową i trójbój VIP-ów: 

- W trójboju VIP-ów, na który składały się trzy konkurencje (rzut lot-
kami do tarczy, wyścig na rowerze - tzw. „żółwi przejazd” i rzut wał-
kiem do manekina), startowało 12 osób. 
      Kolejność zajętych miejsc wśród VIP-ów była następująca: 
1 miejsce - Tadeusz Mazur – Gmina Łapanów. 
2 miejsce - Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia. 
3 miejsce - Jan Pająk – Wójt Gminy Drwinia. 
4 miejsce - Wojciech Wilk – Gmina Kłaj. 
5 miejsce - Marek Serwin – Prezes Ogniska TKKF „Sokół” Brzesko. 
6 miejsce - Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Małopolskiego TKKF. 
7 miejsce - Marcin Swornowski – Gmina Szczurowa. 
8 miejsce - Leon Pitucha, Prezes Ogniska TKKF „Wiarus„ Niepołomice. 
9 miejsce - Zdzisław Urantówka – Miasto i Gmina Niepołomice. 
10 miejsce - Lucyna Motyka – Gmina Raciechowice. 
11 miejsce - Józef Szczepanek TKKF „Azoty” Tarnów. 
12 miejsce - Piotr Rusek – TKKF „Apollo„ Kraków.   
     Najlepsza trójka VIP- ów otrzymała: pamiątkowe statuetki i dyplo-
my, natomiast za miejsca IV  do VI VIP-owie otrzymali dyplomy.  
III. W konkurencji zgadywanka terenowa startowało 18 zespołów 
dwuosobowych z 7 miast i gmin. Konkurencja ta składała się z sześciu 
stacji sprawnościowych i odpowiedzi na 12 pytań testowych. 
    Najlepsze zespoły w zgadywance terenowej to: 
1.Sajak Jadwiga – Laskowicz Dagmara     - Brzezie - 192 pkt 
2. Kurek Tomasz -  Kurek Maciej              - Bochnia  - 186 pkt 
3. Górnisiewicz Alicja – Łętocha Natalia  - Raciechowice  - 176 pkt 
4. Rzeźnik Monika – Gwindała Ernest       - Szczurowa - 174 pkt  
5. Nowak Julia – Nowak Krzysztof             - Niepołomice - 168 pkt 
6. Wojnicki Piotr – Krawczyk Piotr            - Szczurowa - 167 pkt.                                                                  
IV. Konkurencja przeciągania liny rozegrana została w dwóch katego-
riach wiekowych: do 16 lat i powyżej16 lat w systemie pucharowym. 
Startowało 72 osoby: 
     Kategoria do 16 lat. Startowały 4 drużyny sześcioosobowe z: Mia-
sta Brzesko, Gminy Drwinia, Gminy Kłaj i Miasta Bochnia. W sumie 
startowało 24 osoby. Wyniki:  
1.Miasto Brzesko / Wojciech Wilk, Mikołaj Zaczyński, Maciej Ormiań-
ski, Konrad Dzięgiel, Karol Zaczyński, Nikodem Dzięgiel /. 
2.Gmina Drwinia /Angelika Gołąb, Julia Linczowska, Aleksandra Sty-
czeń, Anna Głogowska, Anna Styczeń, Oskar Aksamit /. 
3.Gmina Kłaj /Artur Prochwicz, Kamil Chmielek, Bartek Chojnacki, 
Karol Palich, Maria Chojnacka, Małgorzata Świętek /. 
4.Miasto Bochnia /Michał Kurek, Marcin Kurek, Mateusz Błoniarczyk, 
Dominika Dobrzańska, Maciej Warchoł, Kasia Błoniarczyk /. 
     Kategoria powyżej 16 lat. Startowało 8 drużyn sześcioosobowych 
z: M. Brzesko, G. Drwinia, G. Kłaj, M. Bochnia, G. Szczurowa, MiG. 
Niepołomice, G. Łapanów i G. Raciechowice. W sumie startowało 48 
osób. Wyniki: 
 1. Miasto Bochnia /Tomasz Kurek, Joanna Dobrzańska, Mariusz 
Alfawicki , Andrzej Olewiński, Łukasz Czubek, Kamil Warchoł /. 
2. Gmina Drwinia /Michał Rudnik. Jan Pająk, Paweł Jawień, Antoni 
Uranowski, Sabina Swarzewska, Katarzyna Aksamit /. 
3. Gmina Kłaj /Zbigniew Prochwicz, Wojciech Wilk, Krzysztof Chojnac-
ki, Remigiusz Laskowicz, Marek Wróbel, Andrzej Polich /. 
4. Miasto Brzesko /Łucja Klimek, Joanna Daniec, Władysława Zaczyń-
ska, Jolanta Piekarz, Andżelika Woda, Dobrawa Dzięgiel /.  
  Zwycięskie zespoły uhonorowane zostały dyplomami i medalami. 
V. Konkurencje rekreacyjne odbyły się w trzech kategoriach wieko-
wych: do lat 12 i 12-16 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz 
powyżej 16 lat z podziałem na kobiety i mężczyzn.  W każdej kategorii 
wiekowej rozegranych zostało trzy konkurencje rekreacyjne. Łącznie  
w konkurencjach rekreacyjnych startowało 156 osób.  W poszczegól-
nych konkurencjach uzyskano następujące wyniki: 
Rzut ringo: do lat 10 - dziewczynki:  
1. Głogowska Anna -  Gmina Drwinia          -  35 pkt. 
2. Smarzewska Eliza – Gmina Drwinia         -    5 pkt. 
Rzut ringo: do lat 10 – chłopcy:  
1. Śliwiński Paweł - Gmina Szczurowa          -  20 pkt 

 
 
 

 
 
 

Od lewej: Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego TKKF, Stefan Kolawiński – 
Burmistrz Miasta Bochnia, Jan Pająk – Wójt Gminy Drwinia i Tadeusz Kowal-

czyk – obsługujący imprezę (konferansjer). 

 

Powitanie ekipy rowerowej z Brzeska, na czele z Markiem Serwinem  
- Prezesem Ogniska TKKF „Sokół”. 

Działacze Małopolskiego i Tarnowskiego TKKF, obsługujący konkurencje 
sportowo-rekreacyjne podczas Zlotu: Kazimierz Bagnicki (Wiceprezes 

MTKKF), Bartek Krawiec, Aleksander Molczyk i Józef Szczepanek.  
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2. Konieczny Paweł – Wojciechowice           -  15 pkt 
3. Aksamit Oskar - Gmina Drwinia                -  10 pkt. 

Rzut sześcianami: do lat 10 - dziewczynki: 
1. Alfawicka Kasia -  Miasto Bochnia    - 59 pkt 
2. Drozdowicz Ania – Gmina i Miasto  Dobczyce   - 57 pkt 
3. Ciszek Ola -  Gmina Łapanów    - 56 pkt. 
Rzut sześcianami: do lat 10 chłopcy: 
1. Alfawicki Norbert – Miasto  Bochnia                     - 65 pkt   
2. Pochroń Kamil – Gmina  Szczurowa    - 64 pkt 
3. Zuzia Dariusz – Brzeźnica     - 60 pkt. 
Zbieranie piłeczek: do lat 10 - dziewczynki:  
1. Linczowska Julia -   Gmina Drwinia    - 5,34 sek. 

2. Drozdowicz Ania – Gmina i Miasto Dobczyce   - 20,16 sek. 
3. Daniec Julka -  Miasto Brzesko    - 22,21 sek. 
Zbieranie piłeczek: do lat 10 - chłopcy:  
1. Alfawicki Filip -  Miasto Bochnia     -13,03 sek. 

2. Pochroń Kamil -  Gmina Szczurowa                   - 16,33 sek. 
3. Serwin Maxymilian -  Miasto Brzesko                - 27,18 sek.   
Strzały do punktowanej bramki: 10 -15 lat – dziewczęta: 
1. Kamysz Anastazja – Gmina  Szczurowa  - 6 pkt 
2. Linczowska Julia – Domasłowice    - 5 pkt 
 3. Gornisiewicz Alicja – Gmina  Raciechowice - 4 pkt 
Strzały do punktowanej bramki: 10 -15 lat – chłopcy: 
1. Skiba Wojciech –  Gmina Raciechowice  - 11 pkt 
2. Zaczyński Karol – Miasto  Brzesko  -   9 pkt 
3. Mączka Krystian -  Miasto Bochnia  -   9 pkt. 
Rzut ringo na szachownice: 10 -15 lat – dziewczęta: 
1. Jędryka Katarzyna - Miasto Brzesko - 19 pkt 
2.  Satoła Maja  - Gmina Łapanów - 17 pkt / 10 pkt – 1 rzut / 
3. Pacek Julia – Gmina  Łapanów - 17 pkt / 5 pkt – 1 rzut / 
Rzut ringo na szachownice: 10 -15 lat - chłopcy: 
1.  Kozak Eryk -  Gmina Szczurowa       - 28 pkt 
2.  Pukal Hubert -  Gmina Szczurowa  - 27 pkt  
3.  Toporkiewicz Radosław – Gmina  Łapanów - 26 pkt. 
Rzut do kosza: 10 -15 lat dziewczęta:  
1. Mądrzyk Julia -  Gmina Szczurowa                 - 3 pkt 
2. Siwek Aleksandra -  Gmina Łapanów             - 2 pkt 
3. Pawlik Emilia -  Gmina Szczurowa                  - 2 pkt. 
Rzut do kosza: 10 -15 lat – chłopcy: 
1. Pukal Hubert -  Gmina Szczurowa              -  3 pkt 
2. Mudała Daniel –  Gmina Szczurowa               -  3 pkt 
3. Zabiegała Remigiusz –  Gmina Szczurowa     -  3 pkt. 
Rzut „Zośką” na drabinę: 16 lat - kobiety: 
1. Kulijewicz Grażyna –  Gmina Łapanów         - 41 pkt 
2. Piekarz Joanna  - Miasto  Brzesko                 - 40 pkt 
3. Kuśmierz Ewa –  Gmina Szczurowa               - 36 pkt. 
Rzut „Zośką” na drabinę: 16 lat - mężczyźni:  
1. Piekarz Wiesław – Miasto Brzesko   - 46 pkt 
2. Mazur Tadeusz –  Gmina Łapanów      - 43 pkt/pierwszy rzut 10 pkt/  
3. Zięba Michał – Gmina Raciechowice   - 43 pkt/drugi rzut 10 pkt/ 
Rzut lotką do tarczy: powyżej 16 lat - kobiety: 
1.Małek Katarzyna –  Miasto Bochnia                     - 29 pkt  
2. Książek Małgorzata – Gmina Szczurowa             -  28 pkt 
3. Tabor Maria – Miasto i Gmina Niepołomice      - 27 pkt. 
Rzut lotką do tarczy: powyżej 16 lat - mężczyźni: 
1. Ziemba Michał -  Gmina Raciechowice            - 35 pkt 
2. Alfawicki Mariusz – Miasto Bochnia                 - 34 pkt 
3. Palik Andrzej –  Gmina Kłaj                                 - 33 pkt. 
Toczenie kul: powyżej 16 lat - kobiety: 
1. Warchoł Jolanta –  Miasto Bochnia                    - 8 pkt 
2. Pawlik Emilia –  Gmina Szczurowa                      - 8 pkt 
3. Ludwa Alicja –  Miasto Brzesko                            - 6 pkt. 
Toczenie kul: powyżej 16 lat - mężczyźni: 
1. Warchoł Maciej –  Miasto Bochnia                      - 9 pkt 
2. Kulijewicz Piotr -  Gmina Łapanów                      - 9 pkt 
3. Śliwiński Paweł  –  Gmina Szczurowa                  - 8 pkt. 
VI. W klasyfikacji na najliczniejszą grupę zorganizowaną zwyciężyli: 
1 miejsce Gmina Szczurowa  – 52  kolarzy 
2 miejsce Gmina Kłaj – 37 kolarzy 
3 miejsce Miasto Brzesko – 32 kolarzy. 
VII. Największą atrakcją Zlotu, jak co roku, było losowanie wśród 
uczestników rowerów, ufundowanych przez organizatorów. Losowa-
nie rowerów sprawnie przeprowadzili: 
- Tomasz Ryncarz - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Bochni, 
- Zofia Czupryna - Honorowa Prezes Małopolskiego TKKF, 
- Leszek Tytko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, - 
Karol Oleksy - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF, jako Komandor Zlotu. 
VIII. Impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze, 
stworzonej przez uczestników i organizatorów Zlotu. Na scenie pod-
czas Zlotu prezentowały się zespoły artystyczne, które umilały czas 
uczestnikom tej rowerowej imprezy.   Były to: 
- DENS END FAN - zespół przedszkolaków i młodzieży, prowadzony 
przez Ewę Lipińską - Glica przy Zespole Szkół w Gminie Kłaj, 

Tadeusz Mazur z Gminy Łapanów – zwycięzca slalomu rowerowego. 
  

Okazjonalną statuetkę z rąk Honorowej Prezes MTKKF, Pani Zofii Czupry-
ny, odebrał Pan Tomasz Ryncarz - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 

Miasta Bochnia. 

Medale i dyplomy odbierają najmłodsze uczestniczki bloku 
konkurencji sportowo-rekreacyjnych. 
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- Młodzieżowy Zespół Muzyczny „Lubię To” z Gminy Łapanów.    
Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali okolicznościowe pamiątki 
w postaci butonów z kolarzem oraz gorący posiłek i napoje. 
  Za współorganizację Zlotu Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF 
uhonorował gospodarzy okolicznościowymi statuetkami i koszulkami. 
Specjalne podziękowania skierowano na ręce Burmistrza – Pana 
Stefana Kolawińskiego, za współorganizację Zlotu, członków Komitetu 
Organizacyjnego oraz wszystkich działaczy Małopolskiego TKKF, ob-
sługi sędziowskiej i technicznej. 
IX. Wsparcia finansowego na organizację imprezy udzieliły: 

Miasto  Brzesko,  Gmina  Drwinia, Gmina  i  Miasto  Dobczyce, Gmina 
Kłaj, Gmina  Łapanów, Miasto i  Gmina  Niepołomice, Gmina Racie-
chowice, Gmina  Szczurowa, Województwo  Małopolskie, Zarząd  
Wojewódzki Małopolskiego  TKKF. 
X.  W trakcie Zlotu promowane były: 
- Miasta i Gminy biorące udział w Zlocie, Województwo Małopolskie 
oraz Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które 
w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia istnienia, poprzez wy-
wieszone na terenie obiektu: herby, loga, banery, flagi i foldery oraz 
materiały informacyjne. 

 

 
Konkurencja przeciąganie liny – sędziuje Tadeusz Kowalczyk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Zwycięska ekipa rowerowa ze Szczurowej.                                                   Rowerzyści z TKKF „Azoty” Tarnów. 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespoły przedszkolaków i młodzieży z Zespołu Szkół w Kłaju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Rowery ufundowane przez Gminy uczestniczące w Zlocie.         Rzut wałkiem do kukły wykonuje Leon Pitucha – Prezes TKKF „Wiarus”. 
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* Sukces tenisistów stołowych Krakowa i Małopolski 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Weteranów * 

 
 dniach 26 - 28 maja 2017 roku w hali sportowej Gimnazjum 
w Ożarowicach, przy ul. Szkolnej 10, rozegrane zostały Między-

narodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym, 
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.  
     W gronie organizatorów tej imprezy byli: Urząd Gminy Ożarowice, 
Akademia Tenisa Stołowego „HALEX” w Świerklańcu i Urząd Gminy 
w Świerklańcu, a Głównym organizatorem Mistrzostw był Pan Adam 
Hnyda – Pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
ds. Weteranów. 
   Współorganizatorami Mistrzostw byli: Polski Związek Tenisa Sto-
łowego w Warszawie, Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach, 
Aga Sport, Sport Kałużny - Przedstawiciel Hanno Polska, Hotel DeSilva 

Inn Katowice - Airport w Pyrzowicach, Hotel Wilga w Mierzęcicach, 
Wichary Technologies Sp. z o.o., Ogród Śląski Centrum Ogrodnicze 
w Świerklańcu. 
     W tej prestiżowej imprezie bardzo dobrze zaprezentowała się 
15.osobowa reprezentacja Krakowa i Województwa Małopolskiego, 
występująca w Mistrzostwach w następującym składzie: Jolanta Szat-
ko-Nowak, Elżbieta Pieczarkowska, Dorota Nowacka, Magdalena 
Łapińska, Marek Strzałka, Jacek Gratkowski, Czesław Kamiński, Jan 

Pasieczny, Andrzej Kostecki, Andrzej Gniewek, Józef Waz, Aarne Puu, 
Jerzy Szatkowski, Albert Wójcik, Henryk Mryc. Większość z tych osób, 
to uczestnicy otwartych turniejów tenisa stołowego z cyklu „Grand 
Prix” Małopolskiego TKKF, z powodzeniem sławiących nasze miasto 
i województwo w imprezach tenisa stołowego, zarówno  krajowych, 
jak i międzynarodowych. W bardzo silnej obsadzie Mistrzostw w grach 
indywidualnych czołowe miejsca Małopolanie zajęli: 
- W kategorii kobiet 50+ tytuł Międzynarodowej Mistrzyni Polski 
zdobyła Jolanta Szatko – Nowak, a miejsce IV zajęła Dorota Nowacka. 
- W kategorii kobiet 60+ miejsce II zajęła Elżbieta Pieczarkowska, 
a miejsce IV w tej kategorii zajęła Magdalena Łapińska. 
- Wśród mężczyzn w kategorii wiekowej 80+ zwyciężył nasz weteran 
tenisa stołowego Henryk Mryc. 
- Ponadto w kategorii 60+ w czołowej grupie zawodników na miejscu 
VII-VIII znalazł się nasz znakomity kolega Andrzej Gniewek z Tarnowa, 
a w kategorii 65+ również na miejscu VII-VIII znalazł się Aarne Puu. 

- W kategorii 40+ na punktowanych miejscach 13-16 znalazł się także 
Czesław Kamiński. 
     Dobre wyniki uzyskano też w grach podwójnych kobiet i mężczyzn, 
a także w grach mieszanych:  
- W deblu kobiet zaszczytne II miejsce zajęła krakowska para: Jolanta 
Szatko-Nowak – Dorota Nowacka, natomiast wśród mężczyzn II miej-
sce zajęła para: Aarne Puu (Kraków) – Bronisław Kurzak (Dąbrowa). 
- w grach mieszanych zwyciężyła para: Jolanta Szatko-Nowak (Kraków) 

– Artur Szołtysek (Żory).  Serdecznie gratulujemy! 

 

 
 

 

W 

Najlepsze zawodniczki w kategorii 60+. Od lewej: Alina Zborow-
ska (II m.), Jolanta Szatko-Nowak (Im), Dorota Nowacka (III m) 

i Danuta Nowakiewicz (IV m). 

Plakat reklamowy Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Weteranów w tenisie stołowym w Ożarowicach. 

Najlepsi zawodnicy w kategorii 80+. Na najwyższym stopniu  
podium reprezentant Krakowa Henryk Mryc. 

Najlepsze zawodniczki w kategorii 60+. Pierwsza od lewej Elżbieta 
 Pieczarkowska (II m), czwarta Magdalena Łapińska (IV m). 
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VII Turniej Szachowy Biblioteki Kraków 
 

 sobotę 3 czerwca 2017 roku, w kameralnej scenerii Czytelni, 
Filii Nr 45 Biblioteki Kraków przy ul. Teligi 24 w Krakowie, odbył 

się VII z kolei turniej szachowy z udziałem 19 uczestników. Zawody 
przeprowadzono systemem szwajcarskim – siedem rund z tempem po 
15 minut dla każdego zawodnika. Sędzią Głównym zawodów był Pan 
Stanisław Cichorz – sędzia FIDE, a prowadzącym turniej Pan Piotr 
Terlecki - pracownik tutejszej Czytelni. Zwycięzcą turnieju został Piotr 
Dekorda, uzyskując 6,5 pkt. Miejsce II zajął Ariel Pasionek z ilością 6 
punktów, a miejsce III Lech Majchrowski, który uzyskał 5 pkt. W imie-

niu organizatorów nagrody książkowe trzem najlepszym zawodnikom 
wręczały Panie: Jolanta Oleksy z Działu Metodycznego Biblioteki 
Kraków i Anna Godoś – kierowniczka Czytelni Filii Nr 45, w której 
rozegrano turniej. Działalność tej popularnonaukowej placówki biblio-
tecznej w tutejszym środowisku cieszy się dużym uznaniem, a organi-
zowane tutaj turnieje szachowe są mile postrzegane przez ich uczest-
ników. Serdeczne gratulacje! 
     Poniżej pełne wyniki turnieju szachowego w tabeli rankingowej, 
zgodnie z klasyfikacją FIDE. 

 
 

 

 
 

 
 

W 

VII Turniej Szachowy przebiegał w dużym skupieniu. Przy szachownicy seniorzy Władysław Tomaszek i Michał Ostrowski. 

W imieniu Organizatorów wyniki Turnieju  
ogłasza Pani Jolanta Oleksy.  

. 

Zwycięzcy Turnieju w towarzystwie 
Sędziego Głównego - Pana Stanisława Cichorza. 
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Cztery Pory Roku Małopolskiego TKKF  
w tenisie stołowym - „Lato 2017” 

 
 sobotę 10 czerwca 2017 roku, w małej hali sportowej Klubu 
Sportowego „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, 

odbył się kolejny turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 
w tenisie stołowym pn. „Lato 2017”. W imprezie wzięło udział 155 
uczestników, w tym 109 zawodników i zawodniczek w grach indywi-
dualnych i deblowych oraz trenerzy, opiekunowie drużyn i rodzice 
dzieci biorących udział w zawodach z następujących klubów sporto-
wych, ognisk TKKF i miejscowości: UKS „Grom” Szerzyny, TKKF Wa-
dowice, Skawina, Kraków, UKS „Rokicie” Szczytniki, TKKF Dobczyce, 
UKS „Victoria” Tokarnia, PKS „Porta” Kraków, KS „Gorce” Nowy Targ, 
Rzezawa, GOK Charsznica, Szkoła Podstawowa w Szczucinie, UKS 

„Sokół” Żabno, UKS „Kontra” Rączna, Koźmice Wielkie, Wieliczka, Q 
Team Kraków, UKS „Joola” Kraków, KS „Bronowianka” Kraków, KS 
„Cracovia”, PKS „Porta”, TKKF „Delfin” Kraków, MKS „KSOS” Kraków, 
TKKF „Apollo” Kraków, Rząska, AS „Progres” Kraków. 
     Zawody przeprowadzono w następujących kategoriach i grupach 
wiekowych kobiet i mężczyzn: do lat 10, 11-15 lat, 16-60 lat i 60+. 
System rozgrywek do dwóch przegranych – z przodu tabeli do trzech 
wygranych setów, natomiast z tyłu tabeli, z uwagi na wysoką fre-
kwencję, zawody rozegrano do dwóch wygranych setów. Gry deblowe 
przeprowadzono systemem pucharowym do trzech wygranych setów. 
     I. W danych grupach wiekowych uzyskano następujące wyniki: 
1. Wśród dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Zuzanna Bezak (Skawina), 
miejsce II zajęła Zuzanna Piekarczyk (Wadowice), miejsce III Angelika 
Filipek (UKS „Rokicie” Szczytniki), a miejsce IV Milena Gaj (UKS „Roki-
cie” Szczytniki). 
2. Wśród dziewcząt starszych 11-15 lat zwyciężyła Natalia Mensfeld 
(„Gorce” Nowy Targ), miejsce II zajęła Wiktoria Zielińska (PKS „Por-
ta”), miejsce III Emilia Bajer (TKKF Dobczyce), a miejsce IV Patrycja 
Michalik (PKS „Porta”). 
3. W zawodach kobiet 16-60 lat zwyciężyła Joanna Piątek (LO Mie-
chów), a w kategorii 60+ Magdalena Łapińska (Kraków). 

4. W grupie chłopców do lat 10 zwyciężył Franciszek Zaniewski (Gorce 
Nowy Targ), miejsce II zajął Oliwier Szczepański (SP Szczucin), miejsce 
III Antoni Kuźniar (PKS Porta), a miejsce IV Kornel Utylski (MKS KSOS 
Kraków). 
5. Wśród chłopców starszych 11-15 lat zwyciężył Bartłomiej Gala (UKS 
„Kontra” Rączna), miejsce II zajął Michał Piekarczyk (TKKF Wadowice), 
miejsce III Wiktor Robak (MKS KSOS), a miejsce IV Jakub Reszka (AS 
„Progres” Kraków). 
6. W kategorii mężczyzn 16-60 lat zwyciężył Jacek Gratkowski (UKS 
Joola), miejsce II zajął Rafał Bruzda (Koźmice), miejsce III Marcin Pie-
trzyk (UKS Joola), a miejsce IV Dawid Kutyła (PKS „Porta”). 

7. W najstarszej grupie wiekowej mężczyzn 60+ zwyciężył Aarne Puu 
(KS Cracovia), miejsce II zajął Włodzimierz Michałowski (KS Cracovia), 
miejsce III Tadeusz Głąb (Nowa Huta), a miejsce IV Jan Miękina (TKKF 
„Delfin”) Kraków. 
8. W grach deblowych „open”, z udziałem siedmiu par, zwyciężyła 
para: Jakub Reszka – Marcin Wierzbiński, miejsce II zajęła para: Mar-
cin Kubic – Wiktor Robak, miejsce III para: Rafał Bruzda – Paweł Lelek, 
a miejsce IV para: Aarne Puu – Adam Dudek. 
II. Najlepsi zawodnicy w grach indywidualnych i deblu otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Ponadto zawodniczki i zawodnicy do lat 15 
otrzymali napoje chłodzące. 
III. Zawody przeprowadzono przy wsparciu Województwa Małopol-
skiego i Gminy Miejskiej Kraków. 
IV. Sędzią głównym zawodów z ramienia Małopolskiego TKKF był 
Władysław Łopatka, a zawody sędziowali sędziowie PZTS - Agnieszka 
Piotrowska i Józef Mierzwa. 
V. Zawody przeprowadzono na 10 stołach tenisowych, na których 
rozegrano 198 gier pojedynczych i deblowych. 
VI. Następny Turniej z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w teni-
sie stołowym pn. „Jesień 2017” przewidziano na dzień 23 września 
2017 roku. Serdecznie zachęcamy do udziału! 

 

W 

Uczestnicy Turnieju - Lato 2017. Widok ogólny w hali sportowej. Sędziowie PZTS: Agnieszka Piotrowska i Józef Mierzwa przy pracy. 

Weterani tenisa stołowego: Tadeusz Głąb, Jerzy Kaźmierczak, Cezary Roma-
nowski, Jan Miękina i Włodzimierz Michałowski. 

Stanisław Dąbroś (Szczucin) i Adam Dudek (Szerzyny) 
– znani tenisiści stołowi, działacze  i sędziowie PZTS. 
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* Kącik poezji i humoru * 
Redaguje Władysław Łopatka (utwory własne) 

 
 

* Loteria *  
Ta gra  
Wciąż toczy się o wszystko,  
Łącznie z prawem do głosu.  

Za wygraną  
Można zakupić wielki komputer,   
Który oczyści świat  
Z tępoty i obłudy. 

A potem,  
W zaciszu gór i lasów,  
Wynająć małą dolinkę,  
Z widokiem na przestworza. 

Stąd będzie widać, 
Jak ustawieni w dwuszereg,  
W przestrzeń podążać będą  
Wszyscy tyrani świata,  
Skazani na wygnanie. 

Ta gra 
Wciąż toczy się o wszystko, 
Łącznie z nami! 

 
* Dom dla wszystkich * 
 

Otwórzmy drzwi  
Naszego domu,  
Od lat zamknięte  
Dla innych.  

Ci, co odeszli,  
Zapewne kiedyś wrócą,  
Więc poczekajmy. 

 
Tych, co są z nami 
Prośmy do gościnnego pokoju, 
Żeby zostali. 
 
Dla tych,  
Którzy zechcą powracać,  
Zapalmy światła we wszystkich oknach,  
By odnaleźli swój dom, 
Zagubiony w ciemnościach. 
 
 

 
 

Joanna Piątek – najlepsza zawodniczka w kat. kobiet 16 - 60 lat 
 i Magdalena Łapińska – zwyciężczyni w kat. 60+. 

Najlepsi zawodnicy w kat. chłopców do lat 10. 

Najlepsze zawodniczki w kategorii dziewcząt 11-15 lat. Najlepsze zawodniczki w kategorii dziewcząt do lat 10. 
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II Bieg o Puchar Władysława Pazdura  
i Ludwika Dziewońskiego 

 dniu 11 czerwca 2017 roku, w niedzielne słoneczne popołudnie, 
działacze TKKF w Dobczycach zorganizowali II Bieg Władysława 

Pazdura i Ludwika Dziewońskiego, którzy od kilkudziesięciu lat nie-
strudzenie pracują na rzecz lokalnej społeczności, udzielając się 

w Ognisku TKKF 
w Dobczycach. 
    Ci dwaj panowie, to 
niedościgniony wzór 
do naśladowania, 
dlatego organizując 
ten atrakcyjny Bieg, 
działacze Ogniska 
TKKF w Dobczycach 
chcieli Im podzięko-
wać za pracę i oddanie 
swoim ideom, pra-
gnąc, aby zawody te 
wpisały się na stałe do 
kalendarza biegaczy –
miejscowych oraz tych 
spoza Dobczyc. 
    Celem Biegu było: 
 - Promocja zdrowego 
trybu życia, zwłaszcza 
biegania, jako naj-
prostszej, łatwo do-
stępnej formy aktyw-
ności sportowej, 

- Promocja regionu, jako przyjaznego dla biegaczy i turystów, 
- Uczczenie 60 rocznicy powstania Ogniska TKKF w Dobczycach. 
     Amatorskie biegi zorganizowano na dystansach ok. 5 km dla doro-
słych oraz ok. 2 km dla dzieci i młodzieży do lat 16. Start i metę zawo-
dów organizatorzy przygotowali przy plenerowej scenie tuż obok 
zapory dobczyckiej, natomiast biuro zawodów w budynku TKKF, gdzie 
zawodniczki i zawodnicy mogli pobrać pakiety startowe. Dyrektorem 
Biegu był Prezes Ogniska TKKF Dobczyce Wiktor Piwowarski, który 
przed zawodami przeprowadził z zawodnikami odprawę techniczną, 
a Sędzią Głównym zawodów Pan Andrzej Staszczyk – Członek Prezy-
dium ZW Małopolskiego TKKF i Wiceprezes TKKF Dobczyce.    
    Zgodnie z regulaminem zawodów przed startem każdy zawodnik 
otrzymał numer startowy. Na mecie biegu Organizator zapewnił 
zawodnikom opiekę medyczną, napoje oraz drobny posiłek regenera-

cyjny, a po zakończeniu biegów najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, 
medale i okazjonalne koszulki. 
Zawodnicy uzyskali następujące czasy: 
- Szkoła Podstawowa kat. dziewczyny: 
1. Julia Sadkiewicz – 3,18 min. 
2. Walentyna Krawiec – 3,23 min. 
3. Wiktoria Hujdus – 3,34 min. 
- Szkoła Podstawowa kat. chłopcy: 

1. Bartłomiej Lenart – 3,00 min. 
2. Szymon Lenart – 3,23 min. 
- Gimnazjum kat. chłopcy: 
1. Dariusz Kochan – 3,02 min. 
2. Jakub Janas – 3,20 min. 
- Dorośli – kat. 17-29 lat: 
1. Sebastian Kasprzyk – 13.27 min. 
2. Dominik Dańda – 17,24 min. 
- Dorośli – kat. 30-49 lat – kobiety: 
1. Barbara Tomaśko – 20,05 min. 
- Dorośli - kat. 30-49 lat – mężczyźni:  
1. Tomasz Kupiec – 13,29 min. 
2. Mateusz Tomaśko -14,39 min. 
3. Rafał Lenart – 18,33 min.  
     Uhonorowania i dekoracji najlepszych zawodniczek i zawodników 
w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych dokonali Panowie 
Władysław Pazdur i Ludwik Dziewoński.  Gratulacje dla zwycięzców tej 
atrakcyjnej imprezy biegowej oraz dla jej Organizatorów! 

 

 
  

W 

Start do biegu jednej z grup młodzieżowych – 
biegi nadzoruje Sędzia Główny Pan Andrzej Staszczyk. 

Plakat reklamowy II Biegu Władysława Pazdura 
i Ludwika Dziewońskiego. 

Wiktor Piwowarski, Prezes TKKF Dobczyce,  
udziela zawodnikom instruktażu przed biegiem. 

Trofea dla zwycięzców Biegu. 
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„Dzień Hutnika – 2017” z tenisem stołowym 
uż tradycyjnie każdego roku w maju Zarząd Ogniska TKKF przy ArcelorMit-
tal Poland organizuje cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczczenia 

hutniczego święta z okazji „Dnia Hutnika”. Zanim przedstawię wyniki turnieju 
tenisa stołowego, najpierw kilka słów wspomnień, jak to się wszystko zaczęło. 
     Tuż po zakończeniu II wojny światowej na terenie Krakowa i jego okolic 
zaszły istotne zmiany – nie tylko społeczno-polityczno, gospodarcze i kulturo-
we, lecz także w sporcie – tym wyczynowym i masowym.  Zbudowana w latach 

50. XX wieku Huta im. Lenina niczym V kolumna wbiła się mocnym klinem 
w historię Miasta Krakowa – w tym pozytywnym znaczeniu, o czym już kiedyś 
pisałem. Te wszystkie zmiany stworzyły ludziom szansę awansu społecznego, 
miejsca pracy, mieszkania i inne osiągnięcia, a z chwilą powołania do życia 
w roku 1957 Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, nastąpił widoczny 
wzrost aktywnych form rekreacji fizycznej, wyzwalając wśród powojennych 
pokoleń zapał twórczy, entuzjazm i chęć do życia. Już w latach 60. XX wieku, 
w uznaniu zasług Hutniczego TKKF, organizacja ta mogła funkcjonować na 
prawach samodzielnej dzielnicy ówczesnego Krakowa, a od roku 1973, kiedy to 
Kraków podzielono na cztery samodzielne dzielnice, w zakresie działalności 
sportowo-rekreacyjnej Huta im. Lenina stanowiła piątą dzielnicę. Oznaczało to, 
że w imprezach typu: Mistrzostwa Krakowa, Spartakiady Wojewódzkie czy 
różne imprezy ogólnopolskie, reprezentacja Huty mogła w nich uczestniczyć 
już bez udziału w eliminacjach wstępnych na szczeblu Dzielnicy Nowa Huta. 
Reprezentacyjną drużynę wyłaniano drogą zakładowych eliminacji na szczeblu 
Huty, zgodnie z hutniczym statutem TKKF i wewnętrznymi regulaminami. 
Funkcjonująca już ponad 60 lat w naszym środowisku huta stali miała znaczący 
udział w rozwoju sportu masowego w Dzielnicy Nowa Huta, Krakowie i Woje-
wództwie. Te nasze osiągnięcia i zdobycze cywilizacyjne – materialne, socjalne 
i kulturowe, w tym także sport i rekreacja, miały przetrwać do naszych czasów, 
a co z tych lat zostało?, aż trudno o tym pisać!  
     Tym razem w roku Jubileuszu 60.lecia TKKF Zarząd Hutniczego TKKF wraz 
z grupą działaczy i sympatyków tej największej niegdyś organizacji sportu 
i rekreacji w kraju chciał, chociaż tak symbolicznie i bardzo skromnie, uczcić 
„Dzień Hutnika”. Prócz rozegranego wcześniej turnieju piłki nożnej, w dniu 13 
maja 2017 r. zorganizowano turniej tenisa stołowego, wraz z towarzyszącymi 
konkurencjami rekreacyjnymi, czyli rzutem lotką i rzutem do kosza. Dzięki 
uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. Złota Jesień 2 
w Nowej Hucie, impreza ta odbyła się w sali gimnastycznej tej zasłużonej dla 
Huty placówki szkolnej, a łącznie we wszystkich trzech konkurencjach starto-
wało 54 osoby – zarówno zawodników, jak również opiekunów i rodziców, 
przybyłych na tę hutniczą imprezę wraz z dziećmi i młodzieżą. 

     Imprezę tę w roku „Diamentowych Godów” naszego Towarzystwa Zarząd 
Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland dedykował wszystkim tenisistom 
stołowym, wywodzącym się z byłej Huty im. Lenina/Sendzimira oraz założycie-
lom i działaczom hutniczego sportu i rekreacji, w gronie których znaleźli się 
między innymi tacy działacze i animatorzy sportu i rekreacji, jak: Władysław 
Ciastoń – ostatni z żyjących już założycieli Hutniczego i Małopolskiego TKKF, 
Aleksander Barnaś, Stanisław Wodziński, Edward Madej, Jan Kost, Franciszek 
Borowiec, Bronisław Olszewski, Edmund Grzywnowicz, Bogusław Hermanow-
ski oraz kolejni prezesi Hutniczego TKKF: Waldemar Combik, Bogusław Szczep-
ka, Stanisław Wątroba, Andrzej Klocek, Maciej Choma, Zbigniew Wąsik, Kazi-
mierz Chrzanowski, Marek Sadowski, Stanisław Łach, Antoni Kowalski oraz 
Kazimierz Pyż – obecny, jedenasty z kolei, Prezes Hutniczego TKKF przy Arce-
lorMittal Poland. 
     Oprócz wymienionych powyżej osób, w działalności sportowo-rekreacyjnej 
Huty przewinęła się cała armia animatorów sportu, trenerów i instruktorów 
rekreacji ruchowej, którzy dzięki dużemu zaangażowaniu w tę działalność stali 
się kreatorami sportu i rekreacji na rzecz najliczniejszej w kraju załogi Huty, 
później Kombinatu Metalurgicznego, oraz członków jej rodzin. 
     W gronie wywodzących się z byłej już Huty im. Lenina tenisistów stołowych 
byli między innymi: Barbara Ratzko, Alina Szwed-Polak, Bernarda Kula-
Kaczorowska, Małgorzata Sławeńska, Marianna Zdancewicz, Wiesław Chajdec-
ki, Jan Zoła, Maciej Krzykalski, Stanisław Kij, Piotr Żelazny, Jerzy Ściborowski, 
Czesław Skowronek, Tadeusz Boba, Kazimierz Szewczyk, Stanisław Gożula, 
Bogdan Ptasznik, Tadeusz Nędza, Stanisław Małkowski, Stanisław Stary, Kazi-
mierz Stary, Adam Dziedzic, Leszek Szczygieł, Ryszard Szczygieł, Kazimierz 
Kucharski, Stefan Waszuta, Władysław Łopatka, Bronisław Salawa, Eligiusz 
Ziębacz, Tadeusz Płączyński, Roman Charowski, Józef Kapusta, Roman Ciche-
wicz, Bronisław Salawa, Zbigniew Kwater, Roman Kopacz, Franciszek Wołek, 
Jerzy Sosnowski, Jan Mazur, Zenon Ilczuk, Kazimierz Lenda, Maciej Henke, 
Wiesław Ilczuk, Jan Magdoń, Józef Chrapała, Stefan Oleś, Janusz Czechowski, 
Janusz Hawryluk i inni. To tylko garstka licznej plejady wspaniałych tenisistów 
stołowych, którzy swoją postawą sławili lub nadal sławią nowohucki Kombinat 
i swoje imię na arenach krajowych i międzynarodowych aż po dziś dzień. 

* 
     W tegorocznym Jubileuszowym Turnieju z okazji „Dnia Hutnika – 2017” 
w roku 60.lecia TKKF zwyciężyli: 
I. W tenisie stołowym: 
- w turnieju dziewcząt do lat 15 zwyciężyła Wiktoria Zielińska, miejsce II zajęła 
Patrycja Michalik, III Marcelina Łata, a IV Urszula Michalik – wszystkie PKS 
„Porta” Kraków. 
- w turnieju chłopców do lat 15: I miejsce zajął Wiktor Robak (KSOS Kraków), II 
miejsce Jeremi Jaworski (KSOS), III Piotr Matuła (PKS „Porta), IV Wiktor Zgierski 
(PKS „Porta”). 
- w turnieju dorosłych „open”: I miejsce zajął Jan Pasieczny (Kraków), Miejsce II 
Cezary Romanowski (Kraków), III miejsce Ryszard Partyka (Kraków) i IV Jerzy 
Drzazga (Stalprodukt” Bochnia). 
- w tradycyjnym turnieju o tytuł najlepszego „zawodnika – Hutnika” zwyciężył 
Jerzy Drzazga („Stalprodukt” Bochnia), miejsce II zajął Tadeusz Głąb („Bipro-
stal”), III Lesław Filipowicz („Stalprodukt”), a IV Stanisław Ocłoń (PKS „Porta”). 
II. W konkursie rzutu lotką zwyciężył Piotr Matuła (PKS „Porta”), miejsce II zajął 
Cezary Romanowski (Kraków), a III Jerzy Drzazga (Stalprodukt” Bochnia). 
III. W konkursie rzutu do kosza zwyciężył Wiktor Zgierski (PKS „Porta”), miejsce 
II zajęła Wiktoria Zielińska (PKS „Porta”), a III Patrycja Michalik (PKS „Porta”). 
     Z ramienia Zarządu Hutniczego TKKF prowadzenie imprezy i sędziowanie 
poszczególnych konkurencji zabezpieczali: Kazimierz Pyż - Prezes Hutniczego 
TKKF oraz Łucja Kumpicka, Tadeusz Oleś, Krzysztof Zięba i Władysław Łopatka - 
Członkowie Zarządu. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. 

 

 

J 

Członkowie Zarządu Hutniczego TKKF, obsługujący Turniej Tenisa stołowego 
z okazji „Dnia Hutnika – 2017”, i dodatkowe konkurencje sprawnościowe: 

Tadeusz Oleś, Łucja Kumpicka, Krzysztof Zięba i Kazimierz Pyż – Prezes. 

Jerzy Drzazga i Tadeusz Głąb - najlepsi zawodnicy - Hutnicy w towarzy-
stwie Kazimierza Pyża – Prezesa Hutniczego TKKF. 

Konkurencję Rzut lotką prowadzi Tadeusz Oleś. 
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Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca (piątek), w siedzibie Biura Zarządu przy ul. 
Lenartowicza 14 w Krakowie odbędzie się ostatnie w I półroczu 2017 r., przedwakacyjne posiedzenie Prezydium Zarządu  

Wojewódzkiego MTKKF. Początek obrad o godz. 10.30. 
* 

W sobotę 8 lipca 2017 roku w Dobczycach odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
 Małopolskiego TKKF, którego gospodarzem będzie Ognisko TKKF Dobczyce.  

 

W dniu 25 czerwca 2017 r. odbędą się IX Otwarte Mistrzostwa Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn. Organizatorem Mistrzostw jest Za-
rząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF i Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Celem Mistrzostw jest popularyzacja siatkówki 

wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz promocja 60.letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
Zawody odbędą się na obiektach sportowych Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 (była hala KS „Hutnik”) i na obiektach Państwowej Szko-

ły Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 1. 
* 

W sobotę 23 września 2017 roku, w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 24 A w Krakowie, odbędzie się trzeci z kolei 
otwarty turniej tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF - Jesień-2017. Więcej szczegółów oraz regulaminy obydwóch 

imprez są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF . 

 

Żegnamy Tadeusza Wiesława Rybczyka 
 piątek 21 kwietnia 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym 

w Grębałowie w Krakowie-Nowej Hucie pożegnaliśmy śp. 

Tadeusza Wiesława Rybczyka, zasłużonego pedagoga i wycho-

wawcę młodzieży - byłego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Budow-

lanej, Inspektora Oświaty i Wychowania w Nowej Hucie oraz 

byłego członka Ruchu Oporu z lat okupacji niemieckiej. Nabożeń-

stwo żałobne w kaplicy cmentarnej odprawił O. Nikodem Buczek 

– proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej 

Hucie na osiedlu Szklane Domy. 

     W ostatniej ziemskiej drodze 

śp. Tadeusza, oprócz Żony - Pani 

Danuty Tyszlukiewicz - Rybczyk, 

bliskich i dalszych krewnych, 

udział wzięło grono Jego przyja-

ciół i znajomych. 

     W uroczystościach pogrzebo-

wych uczestniczyła Kompania 

Honorowa Wojska Polskiego, 

z pocztem sztandarowym z Nowo-

huckiego Koła Światowego Związ-

ku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Przemówienie pożegnalne nad 

grobem zmarłego wygłosił kpt. 

Wiesław Lorek z Nowohuckiego 

Koła ŚZŻAK, po czym kompania honorowa „czerwonych bere-

tów” oddała trzykrotnie salwę honorową.  

     Podczas okupacji niemieckiej, razem ze swymi braćmi Bolesła-

wem i Zygmuntem, Tadeusz uczestniczył w AK-owskiej konspira-

cji. Byli zaprzysiężeni w placówce Ruchu Oporu „Zygmunt – 1”, 

działającej w ramach Okręgu Kraków. Dom Rybczyków w Weso-

łowie pełnił wówczas rolę jednego z punktów kontaktowych, służą-

cych celom organizacji. 

     Tadeusz, jako najmłodszy w rodzinie, został przyjęty do AK 

najpóźniej, ale nie z własnej winy. Za pośrednictwem starszych 

braci miał dostęp do prasy podziemnej. Regularnie czytał relacje 

powielaczowe „Odwet” i „Biuletyn Informacyjny”, uczestnicząc 

w poszerzaniu kręgów czytelników tych pism, zanosząc egzempla-

rze ich kolejnych numerów pod zaufane adresy. Dowództwo pla-

cówki „Zygmunt” sięgnęło po Niego i grupę Jego kolegów dopiero 

w roku 1944. W pierwszych dniach marca w budynku szkoły 

w Wesołowie Alfred Luther PS. „Stalowy”, „Skalny”, w asyście 

dowodzonej przez siebie drużyny, odebrał od Tadeusza i Jego 

kolegów żołnierską przysięgę. Otrzymał pseudonim „Litawor” 

i wszedł w skład I plutonu placówki „Zygmunt - II” Batalionu pp. 

AK Ziemi Tarnowskiej. Plutonem dowodził podporucznik Włady-

sław Kaczmarczyk PS. „Zagłoba” z Wesołowa. Przygotowywano 

ich do akcji „Burza”, której planowany rozwój jednak nie nastą-

pił. W wyniku tego nie zdążył wziąć udziału w zbrojnej walce 

z okupantem. Odbył jednak podstawowe przeszkolenie żołnierskie 

i szkolenie wojskowo-sanitarne, w związku z przydzieleniem go do 

organizowanej służby sanitarnej. Wykonywał też inne rutynowe 

obowiązki członka formacji podziemnej, jak warty nocne, zwykle 

mające na celu sygnalizowanie przejazdów samochodów z woj-

skiem lub policją, określanie ich liczebności, niszczenie elementów 

niemieckiej propagandy wizualnej i dalszy udział w tajnym kol-

portażu prasy podziemnej. Żołnierzem AK był do stycznia 1945 r., 

do samorozwiązania się oddziału – ignorując akcję ujawniania się. 

     W roku 1945, po zdaniu eksternistycznej matury, Tadeusz 

Rybczyk podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloń-

skim w Krakowie, które ukończył w r. 1951. Do roku 1985 (do 

emerytury), pracował w średnim szkolnictwie zawodowym 

w Krakowie, przejściowo 4 lata w Wałbrzychu. Przez 13 lat pełnił 

kierownicze funkcje; w latach 1968 - 1974 był dyrektorem Zasad-

niczej Szkoły Budowlanej Krakowskiego Zjednoczenia Budownic-

twa, a w latach 1974 - 1981 kierownikiem Wydziału Oświaty 

Urzędu Dzielnicowego w Nowej Hucie. 

     Tadeusz odszedł od nas 13 kwietnia 2017 r. w wieku 92 lat. 

Należał do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – był 

w stopniu podporucznika. Za nienaganną pracę i przywiązanie do 

swoich ideałów był wielokrotnie odznaczany; posiadał: Srebrny 

i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 

Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownic-

twa”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla M. Krakowa”, Medal „Bu-

downiczy Nowej Huty” i Medal Armii Krajowej.  

     Ten zacny, szanowany przez wszystkich człowiek, pedagog - 

mój krajan z Wesołowa, mimo że już dawno opuścił swoją rodzin-

ną wieś, Gminę Zakliczyn, no i rzekę Dunajec, nie zapomniał gdzie 

się urodził i zawsze o tym pamiętał. Do końca swoich dni lubił 

poczytać „Głosiciela” (Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn), 

bardzo chwaląc to pismo. Wraz z nim odeszła cząstka naddunaj-

cowej i nowohuckiej historii. Życiowym mottem Tadeusza były 

słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna - i tej dewizie był wierny. 
      Jego Żonie, Pani Danucie Tyszlukiewicz-Rybczyk, córce Ewie, 

oraz bliskim i dalszym krewnym, przekazujemy szczere wyrazy 

żalu i współczucia. - Cześć Jego pamięci! 
 (Władysław Łopatka z gronem przyjaciół i znajomych św. pamięci Tadeusza.) 

W 

Ś†p Tadeusz Wiesław Rybczyk. 
       Uroczystość pogrzebowa Św. Pamięci Tadeusza. 

http://www.tkkf.com/
http://www.facebook.com/MTKKF
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Z upływem czasu z biegiem lat….. 
- Kącik archiwalny redaguje Wiceprezes Małopolskiego TKKF Janusz Borek - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gazeta Krakowska 16.02.1962 r. 

 
 

                                     
       
                                

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie: 
• Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 

• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportu szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

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

• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 

• Szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w różnych dyscyplinach sportowych. 

 
 
 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810 

NIP: 677-17-98-832. E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com. Zespół Redakcyjny: Władysław Łopatka 

- Redaktor naczelny, Janusz Borek, Leszek Milli i Justyna Dudek – członkowie Zespołu. 
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