
S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Komisji Sportu Pracowniczego w roku 2017 

         W roku 2017 Komisja Sportu Pracowniczego prowadziła swoją działalność w zakresie: 

1. Realizacji Kalendarza Imprez Sportowych stanowiących formę współzawodnictwa 

zakładów pracy o Puchar Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury 

„KOLEJARZ „.  

2. Realizacja  współzawodnictwa zakładów pracy oraz  indywidualnego wśród kolejarzy 

na 10-ciu najlepszych sportowców roku 2017 w  kategorii kobiet i mężczyzn. 

3. Udział w zawodach międzynarodowych. 

4. Udział w Kongresie  USIC. 

5. Inne formy działalności związane z 60-cio leciem przynależności do USIC-u. 

 

1. Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych. 

 

W minionym roku 2017 nie udało nam się zrealizować w pełni Kalendarza Imprez. Z 

zaplanowanych 15 imprez sportowych nie zorganizowano: 58 MPK w Wędkarstwie 

Spławikowym, 23 MPK w Piłce Nożnej w kategorii Oldboy, 52 MPK w Brydżu Sportowym oraz 

57 MPK w Szachach. Podstawową przyczyną odwołania tych imprez była bardzo mała ilość 

zgłaszanych uczestników. Chcąc wprowadzić nowe formy działalności zdecydowaliśmy o 

organizacji I MPK w Półmaratonie, które odbyły się w dniach 22 – 23 kwietnia w 

Ostrzeszowie. Udział w tych zawodach wzięło jedynie 19 osób ale mamy nadzieję, że 

popularność jaką się cieszą biegi przełajowe pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.  

W realizacji całorocznej Kalendarz Imprez udział wzięło 1063 osoby tj. o 15 osób mniej w 

stosunku do roku 2016. Temat realizacji Kalendarza Imprez w roku 2017 oraz przyszłego na 

rok 2018 omówiono w Spale podczas posiedzenia  Komisji Sportu w dniu 13 października w 

trakcie odbywających się 57 MPK w Kręglach. Postanowiono, że w sytuacji tych MPK, które 

się nie odbyły należy przyjąć ostateczny termin zgłoszeń 30 dni przed terminem organizacji 

zawodów. Gdyby sytuacja się powtórzyła należy zrezygnować z organizacji tych mistrzostw. 

Wprowadzono do Kalendarza Imprez na rok 2018  II MPK w Półmaratonie oraz I MPK w 

Crossie Rowerowym  

     2. Realizacja współzawodnictwa zakładów pracy, indywidualnego i spółek w roku 2017.  

Na podstawie roku 2017 wyraźnie widać, że w klasyfikacji zakładów pracy nie ma 

zdecydowanego faworyta, który mógłby na kilka lat przewodzić całej stawce. Kolejny zakład 

tj. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze zdobywając 313 pkt.wygrywa tę rywalizację ze 

sporą przewagą punktową. Do tego sukcesu w poważnym stopniu przyczyniło się 

zaangażowanie Elżbiety Czerwińskiej, która potrafiła przekonać współpracowników do 

rywalizacji zakładowej. Natomiast IV-ta edycja współzawodnictwa na 10-ciu najlepszych 

sportowców w kategorii kobiet i mężczyzn potwierdziła słuszność wprowadzenia tej formy 

rywalizacji. Zwycięzcami w obydwu kategoriach zostali pracownicy PKP Cargo Zakład 

Dolnośląski tj Kapuścińska Monika 78 pkt. i Trojanowicz Grzegorz 66 pkt. Zwycięstwa we 



współzawodnictwie indywidualnym pracowników PKP Cargo Zakład Dolnośląski są również 

sukcesem Ireny Bielat, która swoją aktywnością mobilizuje swoich współpracowników do 

udziału w zawodach.  W kategorii spółek bezkonkurencyjna od wielu lat jest PKP PLK S.A 

zdobywając 704pkt. 

    3. Udział w zawodach międzynarodowych. 

Zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami o naszym udziale w mistrzostwach USIC 

uczestniczyliśmy w następujących zawodach tej rangi nie donosząc znaczących sukcesów: 

- Mistrzostwa USIC w Bowlingu rozegrane w dniach 29. 05 – 02.06. 2017r. w Warnie w 

Bułgarii. W zawodach udział brało 11 reprezentacji. Nasza drużyna  sklasyfikowana została na 

10-tym miejsce. Zwyciężyła ekipa Niemiec. Kierownikiem drużyny była Bożena Królasik. 

- Mistrzostwa USIC w Badmintonie rozegrane w dniach 05 – 09. 07. 2017r w Bernie w 

Szwajcarii. W zawodach brało udział 12 reprezentacji. Nasza drużyna sklasyfikowana została 

na 11-tym miejscu. Zwyciężyła ekipa Indii. Kierownikiem drużyny był Andrzej Ampuła. 

- Mistrzostwa USIC w Halowej Piłce Nożnej rozegrane w dniach 11 – 15. 09. 2017r. w Brnie 

w Czechach. W zawodach brało udział 12 reprezentacji. Nasza drużyna sklasyfikowana 

została na 10-tym miejscu. Zwyciężyła drużyna Białorusi. Kierownikiem drużyny był Marek 

Kurzawski. 

- Mistrzostwa Małego USIC-u w Biegu Ulicznym na dystansie 10 km rozegrane w dniach 22 

– 25. 09. 2017r. w Pradze w Czechach. W zawodach brało udział 9 reprezentacji. Nasza 

drużyna sklasyfikowana została na 4-tym miejscu. Kierownikiem drużyny był Henryk Pytel. 

   4. Udział w Kongresie USIC. 

Prezes Ryszard Masłowski oraz Marek Wójtowicz uczestniczyli w Kongresie USIC, który odbył 

się w Wiedniu w Austrii w dniach 15 – 19. 05. 2017r,  w trakcie, którego omawiane  były 

tematy związane z organizacją imprez międzynarodowych oraz sprawy techniczne 

wynikające z organizacji Mistrzostw USIC.  

          5. 60-cio lecie działalności w USIC.  

W dniu 04 11.2017r. zorganizowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie uroczyste 

spotkanie z okazji 60 lat naszej działalności w USIC-u. Zaproszeni zostali wszyscy ci, którzy 

przez te dziesięciolecia brali czynny udział w reprezentowaniu nas na forum USIC jak również 

ci, którzy uczestniczyli w organizacji czy też udziale w międzynarodowych imprezach 

sportowych w tym 60-cio leciu. Mogliśmy poznać historię naszego udziału w początkowym 

okresie naszej działalności przedstawionej przez byłego przewodniczącego ówczesnej Rady 

Głównej Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” z lat 70-tych pana Tadeusza Żurowskiego 

oraz pozostałych uczestników tego okresu. Wspomnienia tych, którzy nareszcie po latach 

mogli się ponownie spotkać uświadomiły nam, iż nie był to czas stracony. Całe spotkanie 

uświetnił zebranym zespół Domu Kultury Kolejarza. Wszystkich uczestników obdarowaliśmy 

pamiątkowymi upominkami. 

 

Opracował Ryszard Frańczuk 


