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

                       z działalności Komisji Sportu Pracowniczego w roku 2018 

         W roku 2018 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 2018 w  kategorii kobiet i mężczyzn. 

3. Udział w zawodach międzynarodowych. 

4. Udział w Kongresie  USIC. 

 

1. Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych. 

 

 W  roku 2018 nie udało nam się zrealizować w pełni Kalendarza Imprez Sportowych. Z 

zaplanowanych 15 imprez sportowych nie zorganizowano: 58 MPK w Szachach orz 52 MPK w 

Brydżu Sportowym. Podstawową przyczyną odwołania tych imprez była bardzo mała ilość 

zgłaszanych uczestników. Chcąc wprowadzić nowe formy działalności zdecydowaliśmy o 

organizacji I MPK w Crossie Rowerowym, które odbyły się w dniach 18 – 19 sierpnia w 

Bodzentynie k/Kiec. Udział w tych zawodach wzięło 27 osób w tym 7 kobiet. Największą 

sensacją tych zawodów było zwycięstwo Emilii Zwolińskiej w klasyfikacji generalnej kobiet, 

która po raz pierwszy wzięła udział w takich zawodach. 

W realizacji całorocznej Kalendarza Imprez udział w zawodach wzięło 1066 osób.  

     2.Realizacja współzawodnictwa zakładów pracy, indywidualnego i spółek w roku 2018.  

Na podstawie roku 2018 wyraźnie widać, że w klasyfikacji zakładów pracy nie ma 

zdecydowanego faworyta, który mógłby przez kilka lat przewodzić całej stawce.  

Rywalizację w roku 2018 wygrywa PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki zdobywając 317pkt. 

Do tego sukcesu w poważnym stopniu przyczyniło się zaangażowanie Ireny Bielat, 

pracownika PKP Cargo, która swoim przykładem i aktywnością potrafiła  przekonać 

współpracowników do rywalizacji sportowej. 

V-ta edycja współzawodnictwa na 10-ciu najlepszych sportowców w kategorii kobiet i 

mężczyzn jeszcze raz potwierdziła, że klasyfikacja ta jest bardzo dobrze oceniana przez 

zawodników. 

 Zwycięstwo w  kategorii kobiet wywalczyła właśnie Irena Bielat z  PKP Cargo Zakład 

Dolnośląski Spółki z wynikiem 80pkt. 

 Natomiast w kategorii mężczyzn zwyciężył Sebastian Chmielarz z Zakładu Linii Kolejowych w 

Bydgoszczy.  

Należy tu nadmienić, że we współzawodnictwie zakładowym pojawiła się nowa drużyna 



złożona pracowników Centrali PKP PLK, która we współzawodnictwie zakładowym zajęła 6-te 

miejsce. 

    3.Udział w zawodach międzynarodowych. 

Zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami o naszym udziale w mistrzostwach USIC 

uczestniczyliśmy w następujących zawodach tej rangi: 

- II Międzynarodowy Turniej Badmintona Bana Cap rozegrany został w dniach 26 – 29 

kwietnia w Wolsztynie z udziałem 5-ciu drużyn. Zwyciężyła drużyna kolejarzy Finlandii. Całość 

zorganizował i przeprowadził Andrzej Ampuła. 

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

28. 09 – 01. 10. 2018r. w Czechach na trasie Bechowice - Praha. W zawodach brało udział 9 

reprezentacji. Nasza drużyna sklasyfikowana została na 1-szym miejscu. Kierownikiem 

drużyny był Henryk Pytel. 

- Mistrzostwa USIC w Maratonie rozegrano w dniach 11 – 14. 10. 2018 w Pradze w kategorii 

kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet na 10 ekip zajęliśmy 6-te miejsce, natomiast w 

kategorii mężczyzn ma 15 ekip zajęliśmy również 6-te miejsce. Kierownikiem drużyny był 

Henryk Pytel. 

- Mistrzostwa FISAC w Brydżu Sportowym rozegrane zostały w dniach 11 – 15 czerwca 

2018r w miejscowości Voss w Norwegii. W zawodach udział wzięło 9 ekip. Nasza drużyna 

sklasyfikowana została na 3-cim miejscu. Natomiast para Trojnara Damian – Zieliński Andrzej 

zajęła w tej kategorii 2-gie miejsce. Kierownikiem drużyny był Zdzisław Stoszek. 

   4. Udział w Kongresie USIC. 

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

się w St. Gallen w Szwajcarii w dniach 22 – 25. 05. 2018r,  w trakcie, którego omawiane  były 

tematy związane z organizacją imprez międzynarodowych oraz sprawy techniczne 

wynikające z organizacji Mistrzostw USIC.  

5. Wnioski 

 Temat realizacji Kalendarza Imprez w roku 2018 omawiano podczas posiedzeń Komisji 

Sportu ( 23 czerwca podczas Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia oraz w  

dniu 12 października w trakcie odbywających się 57 MPK w Kręglach). Podczas dyskusji 

zapadły decyzje, że należy zdecydowanie przyjąć ostateczny termin zgłoszeń 30 dni przed 

terminem organizacji zawodów, a dotyczy to szczególnie zawodów, które chociaż raz były 

odwołane. Podstawą takiego działania jest rozsądna współpraca z kierownictwem hoteli, w 

których rezerwujemy miejsca, bowiem rezygnacja z rezerwacji hotelowych na tydzień, czy 

dwa przed imprezą może generować koszty dla Stowarzyszenia. W sytuacji braku wymaganej 

ilości chętnych  drugi raz, impreza zostanie wycofana z Kalendarza Imprez Sportowych.                   


