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Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 

za okres 28.06.2019 28.06.2020. 

Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd Klubu przedkłada sprawozdanie z działalności za 

okres od 28.06.2019 do 28.06.2020 r. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera również ocenę wyników sportowych osiągniętych przez 

zawodniczki i zawodników trzech sekcji sportowych Klubu. 

Podkreślić należy warunki zewnętrzne, w których realizowana była działalność w okresie 

sprawozdawczym. 

Podstawowy negatywny wpływ dla działalności klubu miała bezśnieżna zima,  szczególnie 

w  grudniu 2019 i styczniu 2020, co uniemożliwiało przeprowadzenie wielu planowanych 

zawodów sportowych i ograniczało bieżące treningi . 

Począwszy od marca 2020 r. działalność sportowa została bardzo poważnie ograniczona 

z powodu pandemii. 

W dniu 10.03.2020r. w siedzibie Ministerstwa Sportu na spotkaniu z Minister Sportu z 
Prezesami Polskich Związków Sportowych z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa SARS-CoV-2, przekazane zostały decyzje o  odwołaniu wszystkich 
wydarzeń sportowych, nie tylko  o charakterze masowym. 
Prezydia Polskich Związków: Narciarskiego, Biathlonu i Sportów San.  odwołało wszystkie 
wydarzeń sportowe, w tym organizowane  przez nasz klub. 
Wznowienie szkolenia sportowego nastąpiło w większości Klubów od 10 maja 2020 r., a w 
pozostałych w kolejnych tygodniach. 
 

CZĘŚĆ SPORTOWO – ORGANIZACYJNA 

ZARZĄD 

 Prezes: Zbigniew Stępień 
 Wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych: Elżbieta Kalisz-Karabowska 
 Wiceprezes ds. promocji i mediów: Jacek Jarosz 
 Piotr Białas 
 Janusz Wojtas 
 Andrzej Koziński 
 Joanna Badacz 
 Przemysław Pochłód 
 Robert Dobrowolski 

KOMISJA REWIZYJNA 

 Przewodniczący: Jadwiga Walkowiak 

 Maria Mądra 
 Wojciech Łabun 

ADMINISTRACJA 

 Kierownik Klubu: Jan Purzycki 
 Sekretarz Klubu: Edyta Bladowska 
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 Obsługa finansowo-księgowa: Biuro Rachunkowe p. Elżbiety Kalisz-

Karabowskiej  

mieszczącego się w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej prowadzi sprawy finansowe Klubu 
i aplikuje o środki finansowe w ogłaszanych konkursach na szkolenie i organizację imprez 
sportowych do: Prezydenta Miasta JG, Ministerstwa Sportu, Dolnośląskiej Federacji 
Sportu. 

Głównym zadaniem Kierownika Biura w okresie sprawozdawczym była współpraca z 

sekcjami klubu w sprawach: stypendiów sportowych, licencji zawodników, składek 

członkowskich.  

Kierownik Biura wraz z trenerami głównymi sekcji opracowali dokumentację 

organizacyjno-szkoleniową i finansową. 

 Trenerzy koordynatorzy, Jarosław Bednarz – biathlon, Robert Dobrowolskie - 

saneczkarstwo oraz Adrian Cheba - narciarstwo biegowe, opracowali plany 

szkoleniowe, terminy sprawdzianów, badań lekarskich, zakupów oraz przeprowadzają 

konsultacje szkoleniowe z zawodnikami poszczególnych sekcji Klubu wraz z 

wykorzystaniem Środków na Dolnośląskie Kadry w narciarstwie biegowym, biathlonie i 

w saneczkarstwie lodowym.. 

 Wszystkie działania naszego Klubu miały za zadanie poprawienie jakości szkolenia,  

organizacji imprez sportowych /zimowych i ich letnich odmian/, szczególnie imprez dla 

najmłodszych – przyszłych mistrzów. 

Trzeba stwierdzić, że wszystkie  imprezy były organizowane z dużym wysiłkiem / 

pandemia, brak środków finansowych/ i mogły się odbyć tylko przy ogromnym i 

społecznym zaangażowaniu szeregu członków Klubu , trenerów, rodziców i działaczy. 

 W okresie sprawozdawczym od 28.06.2019r.do 28.06.2020r., Klub był 

organizatorem imprez narciarskich i na nartorolkach promujących Klub  i województwo 

dolnośląskie, w tym m.in.: 

1. Puchar Polski na nartorolkach – wrzesień 2019 

2. Otwarcie Sezonu – Mistrzostwa Dolnego Śląska w narciarstwie biegowym – styczeń 

2020 

3. Dolnośląska Igrzyska Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym  - marzec 2020 

4. IV Mem. Mariusza Warzyboka na sankorolkach wrzesień 2019 

5. Biathlon dla każdego  

6. Biathlon letni 

 
Zarząd Klubu 

 Stwarzał warunki bezpiecznego udziału w zgrupowaniach szkoleniowych, organizując 

przejazdy na konsultacje szkoleniowe i startowe w kraju i za granicą.  

 Zapewniał bezpieczeństwo zawodnikom i trenerom podczas organizowanych 

konsultacji treningowych i startowych.  

 Koordynował udział w eliminacjach i zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży  Śląsk 2020. 
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 Wnioskował do samorządów o przyznanie stypendiów sportowych za zdobyte medale 

w zawodach rangi Mistrzostw Polski. 

 Potwierdzał osiągnięcia klas sportowych i wysokie wyniki sportowe.  

 Kilkakrotnie zajmował stanowisko dla PZN, PZSSan i AWF Katowice o braku zgody na 

zmianę barw klubowych 2 zawodników sekcji biegowej /na okres studiów / Michała 

Skowrona i Michała Boreczka zmieniło barwy klubowe na AZS AWF Katowice. I trzech 

zawodników sekcji saneczkowej. 

 Podejmował różne działania w sprawach dotyczących wsparcia  poszczególnych sekcji 

sportowych w organizacji imprez, fundowania nagród oraz innych, dotyczących 

współpracy z samorządami. 

 Organizował spotkania w sprawie budowy toru na trasach TCTA, z udziałem Jerzego 

Łużniaka -Prezydenta JG, i Zarządu PZSSan z Warszawy. 

 

WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ ZAWODNIKÓW KLUBU: 

W klasyfikacji Klubowej podczas OOM 2020 I miejsce 
1 MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra dolnośląskie   408,00 pkt. 

2 ŁKS Juvenia Białystok podlaskie                                                     386,00 
3 KS AZS-AWF Katowice śląskie                                                        317,00 
4 AZS Zakopane małopolskie                                                             290,66 
5 F2 Dawidek Team Zakopane małopolskie                                    288,00 
6 Frestyle Club Warszawa mazowieckie                                           219,00 
7 BKS WP Kościelisko małopolskie                                                  187,00 
10 KS AZS-AWF Wrocław dolnośląskie                                            130,00 
12 UKN Melafir Czarny Bór dolnośląskie                                          111,34 
14 MKS Duszniki-Zdrój dolnośląskie                                                106,01 

sklasyfikowano 220 klubów. 

na I miejsce składają się wyniki trzech sekcji sportowych naszego Klubu: 
saneczkarstwo lodowe  I m-ce - 231 pkt. 
biathlon    2 m-ce - 120 pkt. 
narciarstwo klasyczne biegi 7 m-ce - 57 pkt.  
/+ 21 pkt. połowa pkt M Boreczek /42 pkt/ na czas studiów AZS AWF Katowice/ 

gratulacje dla zawodników i trenerów 

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia 
Góra zgłosił następujących zawodników do 45 Plebiscytu Nowin Jeleniogórskich za 
rok 2019 
 
Barbara Skrobiszewska rocznik 2003 – biathlon, 
obecnie zawodnik Kadry Junior Talent Polskiego Zwiazku Biathlonu , 
Klub:  MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gór 
Trener Magdalena Wielechowska.  

W biathlonie od 2014 roku zaczynała u trenerki  Eweliny Jedziniak w UKS Krokus 
Piechowice, uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr1 w Piechowicach. Trafiła do 
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gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2015 roku trenowała u 
Jarosława Bednarza i Waldemara Domitrz. Barbara oprócz biathlonu trenowała wcześniej 
kolarstwo górskie w którym również odnosiła sukcesy  - Jej trenerem w tej dyscyplinie i do 
dziś najwierniejszym kibicem jest jej tato, który razem z mamą są dla Basi dużym 
wsparciem   
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biathlonie 2020 wywalczyła srebrny medal  
w biegu sprinterskim, srebro w biegu pościgowym i 5 miejsce w biegu indywidualnym  
 
 
Marcin Zawół rocznik  2002 - biathlon 
obecnie zawodnik Kadry Młodzieżowej Polskiego Związku Biathlonu , 
Klub: MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 
Trener:  Izabela Daniło.  

W biathlonie od 2013 roku zaczynał u trenerki Joanny Badacz w UKS Kamieńczyk 
Szklarska Poręba uczęszczał wtedy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie. 
Trafił  
do gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2014 roku trenował  
u Jarosława Bednarza. Od początku można było zaobserwować duże predyspozycje 
sportowe Marcina - wspaniała motoryka i sprawność ogólna, pewnie dużo odziedziczył w 
genach  
po swoich rodzicach, którzy ogromnie go wspierają i kibicują mu zawzięcie. Tato często 
sam biegał z Marcinem mobilizując go do dużego wysiłku. Marcin jako pierwszy z Polaków 
wygrał w 2018 roku największy festiwal młodzieży  w Norwegii Latoppen festiwal.  
Rok 2020 przyniósł Marcinowi Złoty medal  Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich  
w Lozannie - jest to pierwszy w historii Polski taki medal, potem  został powołany 
 na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych gdzie  razem z kolegami Konradem Badacz  
i Janem Guńkom wywalczyli 6 miejsce w biegu sztafetowym, w biegu pościgowym  
zajął 8 miejsce w najbliższym czasie będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach 
Europy 
 
Konrad Badacz rocznik 2003 – biathlon 

poszedł do szkoły jako sześciolatek.  
Klub: MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 
Trener:  Izabela Daniło,  
Swoją karierę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze pod kierunkiem  
D. Skowron następnie trenował w UKS Krokus Piechowice pod okiem trenerki E. 
Jedziniak. od 2016 roku zawodnik MKS Karkonosze i uczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porebie Rodzice i jego siostra związani byli  
z biathlonem i wspierają go na każdym etapie. Zawodnik wykazuje się dużym 
zaangażowaniem i pracowitością, bardzo angażuje się w życie Szkoły   Od 2016 roku 
nieprzerwanie staje na podium Mistrzostw Polski, w 2019 wygrał w Norwegii 
Latopen festiwal jako drugi z  
- w tym tylko sezonie 2020 wywalczył 3 złote medale w biegach Sprinterskim, Pościgowym 
i Indywidualnym oraz brązowy w biegi sztafetowym w  Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w biathlonie 10-16.02.2020 w Wiśle na Kubalonce 
W styczniu Reprezentował Polske na Młodziezowych Igrzyskach Olimpijskich w Lozannie 
oraz został powołany na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych gdzie był najmłodszym 
rocznikiem bo startowli zawodnicy w rocznikach 2001-2003. Na tych zawodach razem z 
kolegami Marcinem Zawół i Janem Guńkom wywalczyli 6 miejsce w biegu sztafetowym 
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WOJCIECH CHMIELEWSKI – SANECZKARSTWO LODOWE 

zawodnik MKS Karkonosze Sporty Zimowe  Jelenia Góra  
Reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata, Europy i Pucharu Świata, 
Rok 2016 Młodzieżowy Mistrz Świata w konkurencji dwójek.  
Rok 2017 Mistrz Polski w konkurencji dwójek  
Rok 2017 Mistrz Polski w konkurencji jedynek  
Olimpijczyk Piong Czang – 12 m i 10  drużyny 
trener Przemysław Pochłód 
 
Kinga Mareczek zawodniczka sekcji narciarstwa biegowego 

MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra. i  uczennica Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Karpaczu 

Trener Adrian Cheba 

1 miejsce Mistrzostwa Polski w biegu na nartorolkach, sprint łyżwą, Ptaszkowa 2019 

1 miejsce Ranking Pucharu Polski na nartorolkach sezon 2019 

Dwukrotnie 3 miejsce w Pucharze Polski w biegach narciarskich w sezonie 2018/19 

5 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach narciarskich w sezonie 2018/19 

Dwukrotnie 18 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w biegach na nartorolkach na 

Łotwie w roku 2019 

Kinga jest członkiem kadry wojewódzkiej Juniorów młodszych oraz w szerokiej kadrze 

narodowej Polskiego Związku Narciarskiego. Posiada pierwszą klasę sportową. Cechuje 

ją ogromne zaangażowanie do ciężkiej pracy, sumienność i dbałość o każdy szczegół. 

Bardzo ambitna zawodniczka z wysoko postawionymi celami na przyszłość. Zawodniczka 

objęta jest systematycznym treningiem.  

Osiąga wysokie wyniki sportowe: dwukrotnie IV miejsca podczas XXVI Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w narciarstwie biegowym Podkarpacie 2020 r. 

Wygrała plebiscyt Nowin Jeleniogórskich jako sportowiec roku 2020 

Jakub Kowalski ur. 2003 – zawodnik sekcji narciarstwa biegowego 

MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra i ucz. Szkoły Mistrzostwa Sportowego  

w Karpaczu 

Trener Adrian Cheba 

2 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików  w biegu sztafetowym w sezonie 2018/19 

3 miejsce Ranking Pucharu Polski w biegach na nartorolkach sezon 2019 

dwukrotnie 25 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w biegach na 

nartorolkach na Łotwie w roku 2019 

Jakub jest członkiem kadry wojewódzkiej Juniorów młodszych oraz w szerokiej 

kadrze narodowej Polskiego Związku Narciarskiego. Posiada pierwszą klasę 

sportową. Wyróżnia się bardzo szybkim progresem wynikowym w stosunku do 
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poprzednich sezonów. Posiada duże możliwości fizyczne, wydolnościowe. Objęty 

jest systematycznym treningiem.  

 
 
TRENERZY: 

PRZEMYSŁAW POCHÓD – SANECZKARSTWO LODOWE, 
Izabela Daniło – BIATHLON 
ADRIAN CHEBA – NARCIARSTWO BIEGOWE 
 

SEKCJA SPORTOWA KLUBU – biathlon 

Mamy pierwszy polski medal w Lozannie i to od razu złoty! Marcin Zawół MKS 
Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra/ SMS Szklarska Poręba zaliczył fantastyczny 
bieg, tylko raz spudłował na strzelnicy i pokonał Rosjanina Denisa Irodova oraz Norwega 
Vegarda Thona! 

Drugi nasz reprezentant Konrad Badacz MKS Karkonosze Sporty Zimowe/ SMS Szklarska 
Poręba zajął 15 miejsce 

trenerem Klubowym i szkolnym naszych zawodników jest Pani Izabela Daniło. 

"Polski biathlonista - Marcin Zawół zdobył w Lozannie we wtorkowe przedpołudnie złoty 
medal Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (YOG). To zarazem pierwsze złoto 
w historii polskich występów na YOG. Okazał się on najlepszy w sprincie, na dystansie 7,5 
kilometrów, pokonując prawie setkę rywali. Czas, w którym dotarł na metę jest 
fantastyczny - 19:23.8, dzięki czemu drugiego Rosjanina Denisa Irodova wyprzedził o 12.6 
sekundy, zaś trzeciego Vegarda Thona z Norwegii o 18,5 sekundy. 

Równie udanie spisali się pozostali dwaj Biało-Czerwoni - Jan Gunka oraz Konrad Badacz. 
Pierwszy z nich, zajął 13. miejsce (+57.6), a drugi 15. pozycję (+1:03.4)." 

1.Zawół Marcin (biathlon)- powołanie na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych Szwajcaria -

Lenzerheide - 8 m bieg pościgowy, 6m bieg sztafetowy, 14m bieg indywidualny, 25m bieg sprinterski, 

Powołanie na Młodzieżowe Igrzyska Szwajcaria - Lozanna- 1m bieg sprinterski,  13m bieg sztafety 

mieszanej, 11m bieg indywidualny Powołanie na Mistrzostwa Europy Juniorów Austria Hochfilzen w 

biathlonie- 52m bieg sprinterski, Mistrzostwa Polski Juniorów Wisła- 3m bieg indywidualny, 2m bieg 

sprinterski, 2m bieg pościgowy, 5m bieg sztafetowy, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych na 

nartorolkach w biathlonie Czarny Bór- 1m bieg pościgowy, 3m bieg sprinterski, Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych  w biathlonie letnim-1m bieg indywidualny, 1m bieg sprinterski, 4m bieg sztafetowy 

2. Konrad Badacz (biathlon)- powołanie na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych 

Szwajcaria -Lenzerheide- 29 m bieg pościgowy, 6m bieg sztafetowy, 37m bieg indywidualny,  

Powołanie na Młodzieżowe Igrzyska Szwajcaria - Lozanna- 15m bieg sprinterski, 24m bieg 

indywidualny Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie- 1m bieg indywidualny, 1m bieg 

sprinterski, 1m bieg pościgowy, 3m bieg sztafetowy, Mistrzostwa Polski Młodzików na 

nartorolkach w biathlonie Czarny Bór- 4m bieg indywidualny, 5m bieg sprinterski, Mistrzostwa 

Polski Młodzików w biathlonie letnim-1m bieg indywidualny, 1m bieg sprinterski, 1m bieg 
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sztafetowy, Mistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przełajowych Olszyna- 1m, 

 Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Młodzików w biathlonie letnim-1m bieg 

indywidualny  

3. Barbara Skrobiszewska (biathlon) - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie (Wisła) - 2m sprint, 

2m pościg, 5m indywidualny, Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych  w biathlonie letnim - 5m bieg 

indywidualny, 3m bieg sztafetowy, Mistrzostwa Polski na nartorolkach Młodzików w biathlonie Czarny 

Bór - 3m  bieg sprinterski, 5m bieg indywidualny, Mistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przełajowych 

Olszyna - 1m 

4. Leśniara Dominika (biathlon) - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie (Wisła) - 3m 

indywidualny, 5m sprint, 6m pościg, Mistrzostwa Polski na nartorolkach Młodzików w biathlonie Czarny 

Bór -2m  bieg sprinterski, 4m bieg indywidualny, , Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Młodzików 

w biathlonie letnim - 1m bieg sprinterski,  Mistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przełajowych 

Olszyna - 1m 

5. Michał Szatkowski (biathlon) -  Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych  w biathlonie letnim - 1m bieg 

sprinterski, 2m bieg indywidualny, 1m bieg sztafetowy, Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego 

Młodzików w biathlonie letnim-4m bieg sprinterski, 

6. Maciej Zawół (biathlon) -  Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych  w biathlonie letnim - 2m bieg 

sprinterski, 3m bieg indywidualny, Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Młodzików w biathlonie 

letnim-6m bieg sprinterski, 

7. Szymon Jedziniak (biathlon) - Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie na nartorolkach (Czarny Bór) 

- 1m bieg indywidualny, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie (Wisła) - 3m sztafeta, 

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Młodzików w biathlonie letnim - 3m bieg sprinterski, 

8.    Dawid Miller (biathlon) - Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w biathlonie letnim - 1m bieg 

sztafetowy 

9.  Mikołaj Marek(biathlon) Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie letnim - 1m bieg 

sztafetowy,Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie (Wisła) - 3m sztafeta 

    

 

Joanna Badacz 

Z-ca Dyrektora ds. Sportu 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 
 

Sekcja sportowa Klubu: Narciarstwo Biegowe 

Czołowi zawodnicy Klubu 

Michał Skowron U23 członek Kadry narodowej, uczestnik Mistrzostw Świata U23, 

wielokrotny medalista MP J i S obecnie AZS AWF Katowice 

Michał Boreczek Junior, członek Kadry Młodzieżowej, wielokrotny Medalista MP J  2019, 

2020 obecnie szkoli się w Norwegii obecnie AZS AWF Katowice 



8 

 

Zrezygnowali z członkostwa naszego Klubu obecnie reprezentuję AZS AWF Katowice. 

/bez gratyfikacji za okres szkolenia w klubie macierzystym. 

Kamila Boczkowska wielokrotna medalistka MP J w narciarstwie biegowym i na 

nartorolkach 

Kinga Mareczek zawodniczka sekcji narciarstwa biegowego MKS Karkonosze Sporty 

Zimowe Jelenia Góra. i  uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 1 miejsce 

Mistrzostwa Polski w biegu na nartorolkach, sprint łyżwą, Ptaszkowa 2019 

 1 miejsce Ranking Pucharu Polski na nartorolkach sezon 2019 

 Dwukrotnie 3 miejsce w Pucharze Polski w biegach narciarskich w sezonie 

2018/19 

 5 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach narciarskich w sezonie 

2018/19 

 Dwukrotnie 18 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w biegach na 

nartorolkach na Łotwie w roku 2019 

Kinga jest członkiem kadry wojewódzkiej Juniorów młodszych oraz w szerokiej kadrze 

narodowej Polskiego Związku Narciarskiego. Posiada pierwszą klasę sportową. Cechuje 

ją ogromne zaangażowanie do ciężkiej pracy, sumienność i dbałość o każdy szczegół. 

Bardzo ambitna zawodniczka z wysoko postawionymi celami na przyszłość. Zawodniczka 

objęta jest systematycznym treningiem.  

Osiąga wysokie wyniki sportowe: dwukrotnie IV miejsca podczas XXVI Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w narciarstwie biegowym Podkarpacie 2020 r. 

Wygrała plebiscyt Nowin Jeleniogórskich jako sportowiec roku 2020 

Jakub Kowalski ur. 2003 

 2 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików  w biegu sztafetowym w sezonie 

2018/19 

 3 miejsce Ranking Pucharu Polski w biegach na nartorolkach sezon 2019 

 dwukrotnie 25 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w biegach na 

nartorolkach na Łotwie w roku 2019 

Jakub jest członkiem kadry wojewódzkiej Juniorów młodszych oraz w szerokiej 

kadrze narodowej Polskiego Związku Narciarskiego. Posiada pierwszą klasę 

sportową. Wyróżnia się bardzo szybkim progresem wynikowym w stosunku do 

poprzednich sezonów. Posiada duże możliwości fizyczne, wydolnościowe. Objęty 

jest systematycznym treningiem.  

Jan Reizer ur. 2004 

 2 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików  w biegu sztafetowym w sezonie 

2018/19 
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 3 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików  w biegu na nartorolkach w sezonie 

2018 

 Dwukrotnie 1 miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich 

w sezonie 2018/2019 

Srebrni medaliści Mistrzostw Polski Młodzików - Podkarpacie 2020  

Jan Reizer /SMS Karpacz/ brązowy medal indywidualnie, 

Denis Gawlik /SMS Szklarska Poręba/ 

Bezubka Kamil /SMS Szklarska Poręba/ 

Kochman Adrian /SMS Szklarska Poręba/ 

 

Trenerzy srebrnej sztafety: Adrian Cheba, Piotr Skowron 

Sekcja Klubu - saneczkarstwo lodowe 
Domaradzka Klaudia –saneczkarstwo lodowe 
Klub: MKS ,,Karkonosze’’ – Sporty Zimowe  Jelenia Góra / SMS Karpacz 
Trener Klubowy: Sylwester Poniatowski/ Przemysław Pochłód 
- uczestniczka Mistrzostw Świata  Seniorów w saneczkarstwie lodowym  7 miejsce w 
sztafecie 
- uczestniczka Mistrzostw Europy Seniorów w saneczkarstwie lodowym  7 miejsce w 
sztafecie  
- srebrna medalistka  w konkurencji w drużyn i  jedynek  Mistrzostw Polski Seniorów w 
saneczkarstwie lodowym       
– złota medalistka w konkurencji  jedynek i w konkurencji drużyn  Mistrzostw Polski 
Juniorów  w ramach XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w saneczkarstwie 
lodowym.    
 
Bryk  Anna - saneczkarstwo lodowe 

Klub: MKS ,,Karkonosze’’ – Sporty Zimowe Jelenia Góra/ SMS Karpacz 
Trener Klubowy: Sylwester Poniatowski/ Przemysław Pochłód 
-uczestniczka Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich,, Lozanna 2020’’- 16 miejsce 
w konkurencji  jedynek 
-złota medalistka Mistrzostw Polski Seniorów  w konkurencji drużyn i brązowa  medalistka 
w konkurencji jedynek, w saneczkarstwie lodowym 
- brązowa  medalistka w konkurencji jedynek  Mistrzostw Polski Juniorów w ramach   XXVI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w saneczkarstwie lodowym.  
 
Chmielewski   Wojciech  - saneczkarstwo lodowe 

Klub: MKS ,,Karkonosze’’- Sporty Zimowe  Jelenia Góra 
-złoty medalista w konkurencji  dwójek i drużyn i brązowy 
medalista  konkurencji  jedynek  w Mistrzostwach  Polski  Seniorów  w saneczkarstwie 
lodowym. 
Trener Klubowy: Sylwester Poniatowski /Marek Skowroński 
Chmielewski Wojciech / Kowalewski  Jakub  - MKS,,Karkonosze’’- sporty zimowe Jelenia 
Góra/ K.S.,,Śnieżka ‘’Karpacz 
- uczestnicy Mistrzostw  Świata Seniorów w saneczkarstwie lodowym -7 miejsce w 
konkurencji sztafet, 10 miejsce w konkurencji  sprint  dwójek męskich                 
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- uczestnicy Pucharów  Świata Seniorów w saneczkarstwie lodowym – 3 miejsce w 
konkurencji dwójek 
- uczestnicy  Mistrzostw Europy Seniorów w saneczkarstwie lodowym -6 miejsce w 
konkurencji dwójek i  7 miejsce w konkurencji  sztafet  
 
Karaś  Jakub  / Karaś  Mateusz - saneczkarstwo lodowe 
Klub: MKS ,,Karkonosze’’ – Sporty Zimowe Jelenia Góra/ SMS Karpacz 
Trener Klubowy: Monika Pawlak Warzybok Przemysław Pochłód 
-uczestnicy  Mistrzostw Europy Juniorów w saneczkarstwie lodowym  8 miejsce w 
konkurencji dwójek 
- srebrni medaliści w konkurencji drużyn i brązowi  medaliści  w konkurencji  dwójek  w 
Mistrzostwach Polski  Seniorów  w  saneczkarstwie lodowym 
- złoci medaliści  w konkurencji  dwójek i  w konkurencji drużyn  Mistrzostw Polski 
Juniorów w ramach  XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w saneczkarstwie 
lodowym.  
 
Dybalski  Arkadiusz - saneczkarstwo lodowe 

Klub: MKS ,,Karkonosze’’- Sporty Zimowe  Jelenia Góra/ SMS Karpacz       
Trener Klubowy: Robert Dobrowolski / Przemysław Pochłód                     
- złoty medalista  w konkurencji  dwójek i w konkurencji  drużyn w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w saneczkarstwie lodowym 
- złoty medalista  w konkurencji  jedynek i w konkurencji drużyn Mistrzostw  Polski 
Juniorów  w ramach  XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w saneczkarstwie 
lodowy 
 
Tarnawski  Kacper - saneczkarstwo lodowe 
Klub: MKS ,,Karkonosze’’- Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS Karpacz 
Trener Klubowy: Monika Pawlak Warzybok/ Przemysław Pochłód 
- Uczestnik  Mistrzostw Świata  Seniorów w saneczkarstwie lodowym  7 miejsce w 
konkurencji jedynek 
- Uczestnik  Mistrzostw  Europy Seniorów  
-  srebrny medalista  w konkurencji  jedynek i  w konkurencji  drużyn  w Mistrzostwach 
Polski Seniorów w saneczkarstwie lodowym. 
 
W  kategorii  ,,Sportowa Nadzieja sportowych zawodników ‘’ w  wieku  12-16 lat. 

 
Szefliński  Nikodem - saneczkarstwo lodowe 

Klub: MKS ,,Karkonosze’’- Sporty Zimowe  Jelenia Góra 
Trener Klubowy: Robert Dobrowolski 
- srebrny  medalista  w konkurencji  jedynek i brązowy medalista w konkurencji drużyn 
Mistrzostw Polski  Juniorów  Młodszych w ramach  XXVI   Ogólnopolskiej   Olimpiadzie 
Młodzieży w saneczkarstwie lodowym. 
 
Gancarczyk Michał / Poręba Wojciech  - saneczkarstwo lodowe 
Klub MKS ,,Karkonosze’’ – Sporty Zimowe Jelenia Góra 
Trener Klubowy: Robert Dobrowolski 
-złoty medal w konkurencji dwójek Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  w ramach  XXVI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  w saneczkarstwie lodowym. 
 
TRENER 
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Pochłód   Przemysław – trener  saneczkarstwa lodowego   

SMS - Karpacz, trener koordynator saneczkarstwa lodowego DFS Wrocław  
Trener który ma bardzo duży wkład w pracę szkoleniową .Zawodnicy przez Niego szkoleni 
zdobyli wiele medali Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów 
reprezentowali   Polskę  na: Igrzyskach Olimpijskich, Pucharach Świata , Mistrzostwach 
Świata, Mistrzostwach  Europy. Bardzo dobry organizator zawodów i zgrupowań 
szkoleniowych. Zawsze służy pomocą w pracy szkoleniowej innym trenerom 
saneczkarstwa współpracuje i koordynuje pracę klubów saneczkarstwa lodowego  na 
terenie ziemi jeleniogórskiej. Bardzo dobry popularyzator  i komentator sportowy 
saneczkarstwa lodowego. 
pozdrawiam Zbigniew Stępień 

 

Wojciech Chmielewski /MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra/ i Jakub 
Kowalewski po raz pierwszy w swej karierze  stanęli na podium zawodów Pucharu 
Świata. Na Veltins Eis Arena- niemieckim torze w Winterbergu  zajęli trzecie miejsce. 

W konkurencji jedynek Mateusz Sochowicz  bardzo cenne czternaste miejsce,  a  
Kacper Tarnawski /MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra/ niespodziewanie, 
ale dobre dwudzieste miejsce. 

Odważni Wojtek i Kuba stanęli dziś na podium. Mateusz i Kacper osiągnęli najlepsze 
miejsca w sezonie. 

Trener kadry narodowej Marek Skowroński wystawił do walki także 
eksperymentalną sztafetę. Zajęła wysokie czwarte miejsce, przegrywając tylko z 
Rosjanami, Włochami i Łotyszami a pokonując Słowację i Ukrainę. Na uwagę 
zasługuje zdecydowane  zwycięstwo ze sztafetą Słowacji, z którą Polacy przegrali 
szóste miejsce podczas MŚ w Soczi. Na swej zmianie „nowicjuszka” wśród 
seniorów Natalia Jamróz straciła do Słowaczki Simonakowej ( olimpijki z 
PyeongChang)  jedynie  dwadzieścia dwie tysięczne sekundy. Przy tej okazji, nie 
można nie napisać kilka ciepłych słów o postawie kolejnej młodej polskiej 
zawodniczki w kadrze seniorów Natalii Jamróz. 

  

W Koenigssee wystartują: Natalia Jamróz, Mateusz Sochowicz, Kacper Tarnawski oraz 
dwójka Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski. 

W miniony weekend historyczny sukces w PŚ osiągnęli Chmielewski i Kowalewski, 
zajmując trzecie miejsce na innym obiekcie w Niemczech - w Winterbergu. 

- Bardzo się cieszyliśmy, bo podium w takich zawodach to duża sprawa i to nawet mimo 
absencji niektórych rywali. Po pierwszym ślizgu nasi reprezentanci plasowali się na 
trzeciej pozycji. W drugim popełnili błąd na wirażu zaraz po starcie, a potem jeszcze jeden 
w środkowej części. Gdyby to był idealny przejazd wówczas byłaby szansa na 
wyprzedzenie drugich w klasyfikacji Łotyszy Oskarsa Gudramovicsa i Peterisa Kalninsa. 
Rosjanie Aleksander Denisew i Władysław Antonow pojechali zdecydowanie najlepiej - 
powiedział trener kadry narodowej Marek Skowroński. 
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Bardzo dobrze spisała się także polska sztafeta - Jamróz, Sochowicz oraz Chmielewski z 
Kowalewskim zajęli czwartą lokatę. Strata do Rosjan, Włochów i Łotyszy była jednak dość 
wyraźna. 

- Liczymy na pozytywne zakończenie sezonu pucharowego, a później jeszcze, w terminie 
14-15 marca, czekają nas mistrzostwa Polski w Siguldzie na Łotwie - przekazał 
Skowroński. 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

 

 Powyższe  dobre  wyniki sportowe zawodników naszych sekcji nie przekładają się 

na wysoki budżet Klubu, który sprostał by oczekiwaniom trenerów i zawodników. 

Biuro Klubu generuje możliwie najmniejsze koszty - Kierownik Biura oraz Księgowa 

pracują nieodpłatnie/wolontariat/ a wszystkie pozyskane z różnych źródeł środki finansowe 

przeznaczane są na działalność szkoleniową.. 

  Należy podkreślić, że  fakt wykonywania zadań technicznych i organizacyjnych 

związanych z obsługą procesu szkolenia kadr wojewódzkich nie przekłada się na zasilanie 

Klubu  w odpowiedni ekwiwalent finansowy.  

Klub aplikuje o środki między innymi do JBO na 2020 i n 2021 ROK  

W tym roku realizujemy projekt „Integracja z SP15 pod Chojnikiem”, w ramach którego 

będą zakupione domki sprzedażowe, scena wraz z oświetleniem, namiot nad scenę oraz 

medale, dyplomy w celu rozegrania biegów na hulajnodze, biegów przełajowych, i innych 

zadań. 

W JBO na 2021 zaplanowano dwa projekty:  

„Przebudowa odcinka trasy nartorolkowej TCTA oraz doposażenie w sprzęt obsługowo – 

ratowniczy, 

„Adaptacja siedziby MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra na cele sportowo 

turystyczne i ekspozycyjne” 

 Szczegółową informację obrazującą kształtowanie się sytuacji finansowej Klubu w 

okresie sprawozdawczym zawierają sprawozdania finansowe, stanowiące integralną 

część niniejszego sprawozdania. 

 

W załączeniu sprawozdania Komisji: 

1. Opinia Komisji Rewizyjnej DZN, 

2. Sprawozdania finansowe, 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie 

stowarzyszeń praca naszego Klubu opiera się na nieodpłatnej aktywności jej członków, 

przy możliwości zatrudniania osób realizujących zadania statutowe. Ograniczenia w tym 

zakresie zostały zasygnalizowane w niniejszym sprawozdaniu. 
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W celu zapewnienia coraz lepszych wyników sportowych i poprawy infrastruktury 

sportowej Zarząd Klubu proponuje następujące działania:  

 współpracę ze Szkołami Sportowymi –narciarstwo biegowe, saneczkarstwo lodowe 
i biathlon  i wspieranie organizowanych przez nich imprez sportowych, 

 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej na 
Dolnym Śląsku, 

 Powołanie  w sezonie 2020/2021 Dolnośląskiej Ligi Narciarstwa Biegowego, 

 dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem ,,Bieg Piastów” oraz ze Spółką 
„Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A” w celu wspólnego organizowania 
wydarzeń sportowych   i rekreacyjnych; 

 współpracę z samorządami : Szklarskiej Poręby, Karpacza i Jeleniej Góry w celu 
zwiększenia finansowania działalności sportowej klubów, 

 współpraca ze szkołami podstawowymi w celu zachęcenia uzdolnionych dzieci i 
młodzieży do uprawiania sportów zimowych i ich letnich odmian, 

 korzystanie w szerokim zakresie z nowoczesnych narządzi promocyjnych na rzecz 
finansowego wspierania przez podmioty gospodarcze organizowanych lub 
inicjowanych przez Klub  imprez sportowo - rekreacyjnych; 
 

 

Życząc Delegatom owocnych obrad, dziękujemy sportowcom, trenerom, członkom Klubu  

i działaczom sportowym za wyniki sportowe i działalność na rzecz rozwoju sportów 

zimowych.  

        
    Za Zarząd  
 
       Prezes  
     MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra 
                         Zbigniew Stępień 


