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Nazwa imprezy Termin Miejsce Współorganizator Nazwisko i tel. kont.  
    współorganizatora

I. Ogól no pol skie im pre zy tu ry stycz ne 

XLVI Ogól no pol ski Rejs  19.07.-2.08. Wiel kie Je zio ra DALKIA Łódź S.A. p. Da riusz Po my ka ła 
Że glar ski Ener ge ty ków  Ma zur skie  0 601 386 934

XLVII Ogólnopolski Górski 21-27.09. Tatry TKKF „Energia” Kraków p. Bogdan Ulicki
Rajd Energetyków   www.rajdenergetykow2008.republika.pl 0 502 967 657

II. Ogól no pol skie im pre zy w za kre sie spor tu po wszech ne go i re kre acji 

VI Ogólnopolskie Igrzyska 20-24.08. Katowice „ELEKTRO” Łaziska p. Marek Gralec
Sportowe Energetyków   www.sport.ellaz.pl 0 606 386 387 
    
VIII In dy wi du al ne Za wo dy 27-28.09. Dy chów UKS „Energetyk” Dychów  p. Jerzy Ostojski
„Na Orien ta cję” Ener ge ty ków    0 607 743 105

III. Ogól no pol skie im pre zy spor to we – Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty ków 

XXIII Mi strzo stwa Pol ski 25-31.08. Gry fi no KS „Energetyk” Gryfino p. Mak sy mi lian Mar chlik 
Ener ge ty ków w Te ni sie    0 609 139 411

XIII Mi strzo stwa 6.09. Ła zi ska Gór ne „ELEKTRO” Łaziska p. Ma rek Gra lec
Pol ski Ener ge ty ków    www.sport.ellaz.pl 0 606 386 387
w Ska cie   

XXXI Mi strzo stwa Pol ski  1-4.09. Ja strzę bia Gó ra  DALKIA Łódź S.A.  p. Adam Gadomski
Ener ge ty ków w Sza chach    042 675 55 17

Mi strzo stwa Pol ski  26-28.09. Sulejów DALKIA Łódź S.A. p. Zenon Darmaszek
Ener ge ty ków     042 657 57 30
w Bry dżu Spor to wym    0 603 966 642

XXXI Mi strzo stwa Pol ski  25-28.09. Toruń KST „Elektryk” Toruń p. Krystyna Orlikowska
Ener ge ty ków w Pił ce     056 659 52 61
Siat ko wej (ko biet i męż czyzn)    

Mistrzostwa Polski Energetyków  10-11.10. Tarnów ENION S.A. Oddz.Tarnów p. Walentyna Gniewek 
w Te ni sie Sto ło wym     014 631-14-15  
(dla nie zrzesz. w OZTSt.)

XIV Ha lo we Mi strzo stwa  12-14.12. Chodzież ChKS „Polonia” Chodzież p. Leszek Włodarczyk 
Pol ski Ener ge ty ków    067 281 25 10
w Pił ce Noż nej     0 607 688 859
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Za rząd Ra dy Głów nej 

F.S. „Ener ge tyk” 

ka den cji 2003/2007

Pre zes – Zbi gniew Bic ki

Wi ce pre ze si:

Ma rek Gra lec

Edward Ja wor ski

Wie sław Szur miej

Se kre tarz Ge ne ral ny

Ka zi mierz Re mi szew ski

Skarb nik

Sta ni sław Mi cha lak

Człon ko wie Za rzą du

Fran ci szek Bach

Zbi gniew Bied ny

Ta de usz Bie lec ki

Sta ni sław Kacperek

Michał Napierała

Marek Polański

Bogdan Ulicki

Jerzy Walczak

Leszek Włodarczyk

Ko mi sja Re wi zyj na

Prze wo dni czą cy

Je rzy Ostojski

Człon ko wie Ko mi sji

 Wacław Kaczorowski

Artur Wiśniewski

Wydawca

Rada Główna 

Federacji Sportowej „Energetyk”

02-001 Warszawa

Al. Jerozolimskie 91

tel./fax (022) 629 40 76
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VIII Mistrzostwa Polski Energetyków

w Narciarstwie Alpejskim 

Szczyrk 2007

VIII Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty-
ków w Nar ciar stwie Al pej skim od by-
ły się w dniach 18-21 lu te go 2007 
ro ku w Szczyr ku. Or ga ni za to rem 
by ło Sto wa rzy sze nie Spor to wo  Ku lt-
ura lne ELEK TRO, PKE S.A. oraz Fe de-
ra cja Spor to wa „Ener ge tyk”. Ty tu łu 
mi strzow skie go bro nił PKE S.A. 

Do ostat niej chwi li nie by ło wia-
do mo, gdzie od będą się za wo dy. A 
wszyst ko z po wo du po go dy, a wła ści-
wie bra ku śnie gu. I tak mi strzo stwa 
prze ło żo no ze stycz nia na lu ty. Więc 
Skrzycz ne w Szczyr ku czy So szów i 
Zło ty Groń w Isteb nej? Osta tecz nie 
za wo dy od by ły się na Skrzycz nem, 
na tzw. tra sie FIS Do li ny II. 

Uczest ni cy mi strzostw za kwa te ro-
wa ni zo sta li w ho te lu „Włók niarz” i 
do dat ko wo w CO S-ie w Szczyr ku. 
Już na wjeź dzie do mia sta wi tał 
wszystkich du ży ba ner za wie szo ny 
nad głów ną uli cą mia sta re kla mu ją-
cy mi strzo stwa z lo ga mi in for mu ją-
cy mi o 90-l eciu Elek trow ni Ła zi ska 
i 50-l eciu Fe de ra cji Spor to wej „Ener-
ge tyk”. 

W mi strzo stwach uczest ni czy ło 
bli sko 200 osób re pre zen tu ją cych 
26 firm ze wszyst kich pod sek to rów 
elek tro ener ge ty ki. 

Tuż po za wo dach, na śnie gu, 
wręcza no pu cha ry dla naj lep szych. 
PKE S.A. obro nił ty tuł dru ży no we-
go mi strza Pol ski, wy prze dza jąc 
ENION S.A. O/Biel sko Bia ła i Ener-
gięPro O/Je le nia Gó ra. Łącz nie punk-
to wa ło 10 dru żyn. 

Wie czo rem, 20 lu te go nastąpiło 
za koń cze nie mi strzostw. Naj lep-
szych de ko rowali i gra tu lowali spor-
to wej po sta wy – Kle mens Ścier-

ski, dy rek tor Elek trow ni Ła zi ska, 
Ma rek Gra lec, wi ce pre zes Ra dy 
Głów nej Fe de ra cji Spor to wej „Ener-
ge tyk” oraz przed sta wi cie le spon so-
rów – Ma ciej Kro nen berg z Im pe-
la i Prze my sław Szy wa ła z Or ma-
za bal Pol ska. Ce re mo nię za koń czył 
wy stęp ze spo łu On dra szek i trwa-
ją ca do póź nych go dzin wie czor-
nych za ba wa. Hu mo ry wszyst kim 
do pi sy wa ły bo za wo dy spor to wo i 
or ga ni za cyj nie by ły bar dzo uda ne. 
Na ten suk ces oprócz za wod ni ków 
za pra co wał Ko mi tet Or ga ni za cyj ny, 
na cze le któ re go stał Ma rek Gra lec, 
a w je go skład wcho dzi li: Ber nar-

da Maj kut, Be ata Po lak, Edward 

Smoł ka, Ja cek Swadź ba, To masz 

Ka li now ski i Eu ge niusz Ba ron. 
Do zo ba cze nia za rok!
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Klasyfikacja drużynowa

1. PKE S.A. 
2. ENION S.A. O/Biel sko Bia ła
3. Ener giaPro O/Je le nia Gó ra
4. ENION S.A. O/Kra ków
5-6.  Ener gia Pro O/Wał brzych 

ZECP
7. Ra fa ko S.A. Ra ci bórz
8-9.  Ko ge ne ra cja S.A. Wro cław 

LUB ZEL S.A. 
10. EC Ka lisz Pi wo ni ce

Klasyfikacja generalna

Kobiet

Ka te go ria K3

1. Ire na Ci choń – PKE S.A. I
2. Elż bie ta Sa sin – LUB ZEL S.A. 
3. Te re sa Ołow nia – ENION S.A. O/Kra ków
Ka te go ria K2

1. Elż bie ta Po dol ska – Ener gia Pro O/Je le nia Gó ra
2. Agniesz ka Styr na – Ener gia Pro O/Wał brzych
3. An na Du rak – ENION S.A. O/Kra ków
Ka te go ria K1

1. Ali cja Pra sol – Ener gia Pro O/ Je le nia Gó ra
2. Alek san dra Li gęza – PKE S.A. I
3. Alek san dra To bis – Ener gia Pro O/Wał brzych

Męż czyzn

Ka te go ria M1

1. Prze my sław Szy wa ła – ZCEP
2.  Zbi gniew Cho rą ży – Ener gia Pro O/Je le nia 

Gó ra
3. Woj ciech Trzciń ski – PKE S.A. I
Ka te go ria M2

1. Da riusz Sie dlec ki – PKE S.A. I
2. Ro man Sie roń – Ko ge ne ra cja S.A. Wro cław
3. Jan Ca pu ta – ENION S.A. O/Biel sko Bia ła
Ka te go ria M3

1. Ta de usz No wak – ENION S.A. O/Biel sko Bia ła
2.  Krzysz tof No wak – ENION S.A. O/Biel sko 

Bia ła
3. Zyg munt Bin da – ENION S.A. O/Biel sko Bia ła
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W 
ubie głym ro ku trza ska ją-
cy mróz, w tym ro ku brak 
zi my omal nie po krzy-

żo wał pla nów uczest ni kom XLI 
Między na ro do we go Zi mo we go Spły-
wu Ka ja ko we go Ener ge ty ków, jak 
zwy kle od by wa ją ce go się na Brdzie. 

Na star cie w My lo fie 19 stycznia 
2007 r. sta wi ło się sześć dzie sięciu 
trzech ka ja ka rzy z 16 klu bów z Pol-
ski i dwóch z klu bu Mo tor Ko pe-

nick z Ber li na. Po wi ta li ich An drzej 

Bo row ski, czło nek Za rzą du ZEC 
Byd goszcz S.A. i Ma rek Do mi niak, 
pre zes Za rzą du „Me ga -ZBC” Sp. 
z o.o. Po raz pierw szy w hi sto rii 
spły wu funk cję ko man do ra peł nił 
Ry szard Kwiat kow ski, wieloletni 
uczestnik tej imprezy. 

Cho ciaż tem pe ra tu ra po wie trza w 
cza sie te go rocz ne go spły wu by ło o 
po nad 30 stop ni C wyż sza niż w 

ubie głym ro ku, po czu cie zim na by ło 
ta kie sa mo. Przy czy ną był bar dzo 
sil ny wiatr i ostro za ci na ją cy deszcz, 
któ ry pa dał pra wie bez prze rwy. 
Ka ja ka rze ra dzi li so bie jed nak zna-
ko mi cie. 

Atrak cją spły wu, jak za wsze, był 
szyb ko ścio wy od ci nek z Pła sko sza 
do Rudz kie go Mo stu, li czą cy 9 km. 
W tym ro ku w ka te go rii K-2 mix 
naj szyb sze oka za ło się mał żeń stwo 

Ja ni na i Da riusz Kle czy ko wie z 
klu bu Re mus Gdy nia. Na dru gim 
miej scu upla so wa ła się Aga ta Kor-

nik z ZEC Byd goszcz S.A. pły ną ca z 
ka ja ka rzem mor skim Alek san drem 
Do bą, zwy cięz cy sprzed ro ku Sta ni-

sła wa Ma rek i Zbi gniew Szyn kie-

le wicz za jęli trze cie miej sce. 
Naj szyb szym du etem męskim oka-

za li się bra cia Ma ciej i Ma rek Jubn-

ke z klu bu Ar ka 5 Byd goszcz. W 

ka te go rii K-1 wy grał Da wid Du bie-

niec ki z te go sa me go klu bu. 
Wy wró ci ły się tyl ko trzy ka ja ki, 

w tym jed na wy wrot ka by ła kon tro-
lo wa na – do ko nał jej dla uczcze nia 
me ty w Rudz kim Mo ście Pa weł 

Choj nac ki ze Szcze ci na. 
Miano najlepszego klubu przy-

padło Arce Bydgoszcz, ubiegło-

roczny zwycięzca RTW Bydgostia 

zajęła drugie miejsce, na trzecim 

uplasował się Remus z Gdyni. 
Za koń cze nie im pre zy od by ło się 

21 stycznia w klu bie „Elek tron”, a 
pu cha ry i na gro dy naj lep szym wrę-
czał Ry szard Po po wski, pre zes 
ZEC Byd goszcz S.A. w asy ście Grze-

go rza Fran kow skie go, dy rek to ra 
De par ta men tu Edu ka cji, Kul tu ry, 
Spor tu i Tu ry sty ki Urzędu Wo je-
wódz kie go w Byd gosz czy. 

Do zo ba cze nia za rok! 
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Spływ Kajakowy Energetyków

Brda 2007
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XIII 
Ogól no pol ski Zi mo-
wy Rajd Gór ski Ener-
ge ty ków od był się w 

dniach 25.02-3.03 w Biesz cza dach. Po 
kil ku la tach prze rwy po wró ci li śmy w 
re jon, gdzie mia ło miej sce sześć edy-
cji raj dów zi mo wych. Oka za ło się to 
dość do brym wy bo rem, głów nie ze 
względu na au rę. Bo choć w tym cza-
sie trud no by ło w in nych re gio nach 

kra ju spo tkać zi mę, to w Biesz cza dach 
nam się to uda ło. Wa run ki po go do-
we spra wi ły na wet pew ne kło po ty 
– po ry wi ste wia try, za dym ki śnież ne, 
mgły spo wo do wa ły, że pod czas wy cie-
czek moż na by ło po czuć się tak jak 
w wy so kich gó rach. Tym więk szym 
więc za sko cze niem by ła wy so ka fre-
kwen cja pod czas gór skiej wędrów ki. 

W raj dzie uczest ni czy ło 120 osób 
z róż nych za kła dów ener ge tycz nych. 
Naj licz niej re pre zen to wa ne by ły 
– Elek trow nia Dol na Od ra – 25 osób, 
Elek trow nia PAK – 14 osób i RE Sie dl-

ce – 12 osób. Rajd zor ga ni zo wa ła Fe de-
ra cja Spor to wa „Ener ge tyk” i Za kład 
Wy ko naw stwa Sie ci Elek trycz nych 
Kra ków S.A. Kie row ni kiem raj du był 
An drzej Ka szu ba.

Jed na z wy cie czek za pi sa ła się nie-
co dzien nym wy da rze niem, któ re jej 
uczest ni cy będą na  pew no dłu go wspo-
mi nać. Otóż pod czas po dej ścia na prze-
łęcz w pa śmie Wo ło sa nia do gru py 

do łą czył mło dy żubr. Po mi mo prób 
znie chęca nia go do wspól nej wy ciecz-
ki, to wa rzy szył gru pie pra wie przez 10 
ki lo me trów i do tarł z nią aż do Ci snej. 

Cie ka wym wy da rze niem był rów-
nież wie czór li te rac ko -m uzyc zny 
zor ga ni zo wa ny z ini cja ty wy uczest ni-
ków w re gio nal nej karcz mie „Sie kie re-
za da” w Ci snej. 

W tym ro ku upo min ka mi raj do wy-
mi by ły ter mo sy, któ re za pew ne dłu go 
będą słu żyć turystycznej bra ci. 

Za koń cze nie raj du od by ło się w 
ośrod ku „Sme rek”, będą cym ba zą 

im pre zy. Nie ste ty za ła ma nie po go dy 
unie moż li wi ło spo tka nie przy ogni-
sku, stąd po że gna nie od by ło się w sa li 
ośrod ka – za ba wa trwa ła do póź nych 
go dzin noc nych. 

7

XIII Zimowy Rajd Górski 

Energetyków Bieszczady 2007
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XIV Mistrzostwa Polski Energetyków XIV Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Pool-Bilardzie Stalowa Wola 2007w Pool-Bilardzie Stalowa Wola 2007

XIV 
Mi strzo stwa Pol-
ski Ener ge ty ków 
w Po ol -B ila rdzie 

od by ły się w Sta lo wej Wo li w dniach 
26–29 kwiet nia 2007 ro ku. Or ga ni za-
to rem mi strzostw by ła Elek trow nia 
„Sta lo wa Wo la” S.A., a współ or ga ni-
za to ra mi Fe de ra cja Spor to wa „Ener-
ge tyk” i Pol ski Zwią zek Bi lar do wy. 

W za wo dach udział wzięło 30 
za wod ni ków re pre zen tu ją cych 10 
firm bran ży ener ge tycz nej: 

1. PKE S.A. Elek trow nia Ła zi ska 
2.  Elek tro cie płow nie Wy brze że 

S.A. Gdańsk 
3. Ener ga S.A. O/Gdańsk 
4. Ener ga S.A. O/To ruń 
5.  ZET Ener go han del Sp. z o.o. 

To ruń
6.  ZEW Ko ge ne ra cja S.A. 

Wro cław 
7. SI DEn Sp. z o.o. To ruń 
8. MED COM Sp. z o.o. War sza wa 
9.  H. Ce giel ski – FPS Sp. z o.o. 

Po znań
10.  Elek trow nia „Sta lo wa Wo la” 

S.A. 
Uczest ni ków mi strzostw w cie-

płych sło wach po wi tał An to ni Błą-

dek – sta ro sta po wia tu sta lo wo wol-
skie go w obec no ści pre zy den ta mia sta 
Sta lo wej Wo li – An drze ja Szlęza ka. 
Ce re mo nii otwar cia za wo dów do ko-
nał pre zes Za rzą du Elek trow ni Sta-

lo wa Wo la S.A. Ja nusz Te per wraz 
z wi ce pre ze sem Ra dy Głów nej FS 
„Ener ge tyk”, Wie sła wem Szur mie-

jem i wi ce pre ze sem Pol skie go Związ-
ku Bi lar do we go Ja nu szem Sta wa-

rzem (peł nił funk cję sędzie go głów-
ne go mi strzostw) oraz człon kiem 
Za rzą du Elek trow ni „Sta lo wa Wo la” 
S.A. Wa cła wem Wiel go szem. 

Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty ków 
w Po ol Bi lar dzie zo sta ły ro ze gra ne w 
dwóch ka te go riach: grze indywidual-
nej i grze parami.

Pu char Pre ze sa Za rzą du Elek trow ni 
„Sta lo wa Wo la” S.A. za zwy cięstwo 
dru ży no we zdo by ła eki pa PKE S.A. 
Elek trow nia Ła zi ska. 

Czo ło wi za wod ni cy w grach in dy-
wi du al nych i pa ra mi otrzy ma li 
pu cha ry, me da le oraz na gro dy rze-
czo we. Na to miast wszy scy uczest ni-
cy tur nie ju otrzy ma li w upo min ku 
mi nia tu rę ma skot ki im pre zy, od zna-
kę Mi strzostw Pol ski Ener ge ty ków, 
dłu go pis i al bum z prze pięk ny mi 
zdjęcia mi Sta lo wej Wo li wraz z tor bą 
oko licz no ścio wą. 

Or ga ni za to rów mi strzostw szcze-
gól nie ucie szy ły sło wa uzna nia za 
pro fe sjo nal ne ich prze pro wa dze nie 
oraz przy jem ną at mos fe rę pa nu ją cą 
pod czas po by tu w Sta lo wej Wo li i w 
trak cie ogni ska na te re nie re kre acyj-
nym ESW S.A. 



XIV Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Pool-Bilardzie Stalowa Wola 2007

Wyniki

Gra in dy wi du al na 

1.  Da niel Kar kosz ka – Elek trow nia Sta lo wa 
Wo la S.A. 

2. To masz Dy mer ski – Ener ga S.A. O/To ruń 
3. To masz Ka li now ski – PKE S.A. Elek trow nia 
Ła zi ska
4. Ja nusz Zi moch – Ener ga S.A. O/Gdańsk
5.  exeqo Prze my sław Ko si kow ski – SI DEn 

Sp. z o.o. To ruń
Adam Lech – PKE S.A. Elek trow nia Ła zi ska
Wie sław Brzo zow ski – Ener ga S.A. O/Gdańsk
Mar cin Ża li kow ski – Elek tro cie płow nie Wy brze-
że S.A. Gdańsk

Gra pa ra mi 

1.  To masz Ka li now ski, Da wid Lip ko – PKE S.A. 
Elek trow nia Ła zi ska

2.  Ja nusz Zi moch, Ma riusz Ma jew ski – Ener ga 
S.A. O/Gdańsk

3.  Prze my sław Ko si kow ski, Piotr Ma to sek 
– SI DEn Sp. z o.o. To ruń

4.  Mar cin Ża li kow ski, Ja ro sław Du da – Elek tro-
cie płow nie Wy brze że S.A. Gdańsk

9



III Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Siatkówce Plażowej Kobiet 

i Mężczyzn Pogorzelica 2007
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O 
tym turnieju powszechnie 
się już mówi ENEA CUP. 
Po raz trzeci w Pogorzelicy 

odbyły się mistrzostwa energety-
ków w siatkówce plażowej. Ich orga-
nizatorem była jak zwykle spółka 
ENTUR (spółka córka ENEA S.A.) 
i Federacja Sportowa „Energetyk”. 
Turniej rozegrano w dniach 6-10 
czerwca 2007 roku na profesjonal-
nych boiskach przy ośrodku ENEA 
S.A. Startowało 41 par męskich i 
6 par kobiecych. Mistrzami Polski 
energetyków zostali Andrzej 

Romanowski i Tomasz Mikuta z 
Łódzkiego Zakładu Energetycznego 
S.A., a mistrzyniami Barbara Jagła 

i Urszula Pietrzak, reprezentu-
jące ten sam zakład co panowie. 
Gratulujemy.
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Mężczyzn

1.  Andrzej Romanowski, Tomasz 
Mikuta – Łódzki Zakład 
Energetyczny S.A.

2.  Dariusz Hanuszkiewicz, Rafał 
Stemplewski – PKE S.A.

3.  Wojciech Jeliński, Piotr 
Szczepański – Elektrociepłownie 
Wybrzeże S.A.

4.  Maciej Malinowski, Piotr 
Poneta – KOGENERACJA S.A. 
Wrocław

5.  Jacek Wojciechowicz, Krzysztof 
Sterczyński – ENERGA S.A. 
O/Koszalin

6.  Tomasz Krauze, Krzysztof 
Czubiński – PKE S.A.

Kobiet

1.  Barbara Jagła, Urszula Pietrzak 
– Łódzki Zakład Energetyczny 
S.A.

2.  Ewa Groń, Izabela Wilkosz – 
ENION S.A. Kraków

3.  Ewa Silczuk, Anna Lubaś – 
ENION S.A. Kraków

4.  Beata Karczewska, Anna 
Adamiak – Łódzki Zakład 
Energetyczny S.A.

5.  Renata Bedryj, Iwona Gawor 
– RAFAKO S.A.

6.  Aleksandra Lipińska, Iwona 
Śpiewak-Bieżuńska – RAFAKO 
S.A.

Klasyfikacja



IX Mistrzostwa Polski Energetyków IX Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Piłce Nożnej Chodzież 2007w Piłce Nożnej Chodzież 2007
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Wyniki

1. BOT S.A. Elek trow nia Tu rów
2. TST KO GE NE RA CJA S.A. Wro cław
3. PKE S.A. Elek trow nia Ła gi sza
4.  Lu bel skie Za kła dy Ener ge tycz ne LUB ZEL 

S.A. 
5. ENER GA S.A. O/Gdańsk
6. Eu ro pol -M eble Cho dzież
7.  Dy chow skie Przed siębior stwo Eks plo ata cji 

Elek trow ni EL DEKS Dy chów
8. Za kład Ener ge tycz ny War sza wa Te ren S.A. 
9. Elek trow nia Ko zie ni ce S.A. 

10. PKE S.A. Elek trow nia Ła zi ska
11. ENEA S.A. Po znań
12. Ener gia Pro S.A. O/Wał brzych



IX Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Piłce Nożnej Chodzież 2007

IX 
Mi strzo stwa Pol ski Ener-
ge ty ków w Pił ce Noż nej 
od by ły się w dniach 15-

17 czerw ca 2007 ro ku w Cho dzie-
ży. Or ga ni za to rem mi strzostw by ła 
Fe de ra cja Spor to wa „Ener ge tyk” 
oraz Cho dzie ski Klub Spor to wy 
„Po lo nia”. Are ną zma gań pił kar skich 
był Sta dion Miej ski im. Sta ni sła wa 
Kit kow skie go. 

W mi strzo stwach wy star to wa ło 12 
dru żyn. Dla uatrak cyj nie nia tur nie ju 
roz sta wio ne zo sta ły pierw sze dwie 
dru ży ny z po przed nich mi strzostw 
oraz utwo rzo no dwie gru py roz gryw-
ko we po sześć dru żyn, co za pew-
ni ło od po wied nią ilość me czów i 

da wa ło szan sę na zwy cięstwo w gru-
pie na wet po prze gra nym jed nym 
me czu, a tak że da wa ło rów ną ilość 
me czów dla każ dej dru ży ny. 

Mi strzem Pol ski Ener ge ty ków 

zo sta ła dru ży na BOT S.A. Elek-

trow nia Tu rów. 
Naj lep szym za wod ni kiem tur nie-

ju wy bra no Wie sła wa Ko rze ba z 
ENER GA S.A. Gdańsk, w ka te go rii 
naj lep szy strze lec zwy ciężył Mar cin 

Kar ski z Elek trow ni Ko zie ni ce S.A. 
Naj star szym uczest ni kiem mi s-

trzostw był Zdzi sław Szym czak 

z Ener gia Pro O/Wał brzych, a naj-
młod szym Do mi nik Do liń ski z 
Elek trow ni Ko zie ni ce S.A. 

13



W spor to wym ka len da rzu pol skich 
ener ge ty ków po ja wi ła się no wa po zy-
cja – Mi strzo stwa Pol ski w Pił ce Noż-
nej Sze ścio oso bo wej. Or ga ni za to ra-
mi pierw szej edy cji tej imprezy byli 
TKKF AUT przy Elek trow ni Ła gi sza 
oraz Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz-
ny S.A. W ko mi te cie ho no ro wym 
mi strzostw zna leź li się przed sta wi cie-
le Ra dy Głów nej Fe de ra cji Spor to wej 

„Ener ge ty k” z pre ze sem Zbi gnie wem 

Bic kim na cze le oraz re pre zen tan ci 
PKE S.A.: pre zes Za rzą du Jan Kurp, 
wi ce pre zes Ta de usz Koj i dy rek tor 
Elek trow ni Ła gi sza Jan Ro góż. 

W mi strzo stwach, któ re od by ły się 
25-27 ma ja 2007 r., star to wa ło 8 dru-
żyn: ENION S.A. O/Bę dzin, ENEA 
S.A. O/Byd goszcz, PKE S.A. O/Ka to-
wi ce, Łódz ki Za kład Ener ge tycz ny 

S.A., PSE Ope ra tor War sza wa, SA PA 
Bio pa li wa So sno wiec, Elek tro cie płow-
nia Za brze S.A. i PKE S.A. Elek trow nia 
Ła gi sza. W su mie wy star to wa ło 80 

za wod ni ków. 20 me czów w dwóch 
gru pach prze pro wa dzo no na sta dio nie 
BKS Sar ma cja w Bę dzi nie. 

Naj lep sza oka za ła się dru ży na SA PA 
Bio pa li wa, któ ra do tur nie ju wy sta-
wi ła naj młod szy ze spół. Dru gie miej-
sce przy pa dło go spo da rzom tur nie ju 
– Elek trow ni Ła gi sza. Na trze ciej po zy-
cji zna la zła się re pre zen ta cja Łódz kie-
go Za kła du Ener ge tycz ne go S.A. 

Wrę czo no rów nież wy róż nie nia dla: 
naj lep sze go bram ka rza, któ rym zo stał 
Mar cin Bar to sik z Ła gi szy, naj lep sze-
go za wod ni ka, na któ re go wy bra no 
Mar ci na Pietr kie wi cza z SA PA Bio-
pa li wa oraz dla naj lep sze go strzel ca 
– Ja ro sła wa Za wa dy z Byd gosz czy. 

I Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Piłce Nożnej Sześcioosobowej Będzin 2007
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IV Ogólnopolski Turniej Par Deblowych 

Energetyków w Tenisie Ziemnym 

Bełchatów 2007

T
urniej odbył się w Bełchato-
wie na kortach ziemnych przy 
ul. Edwardów 8, w dniach 2-3 

czerwca 2007 r. Uroczystego otwarcia 
imprezy dokonał Eugeniusz Bilkow-

ski, wiceprezes Zarządu, dyrektor 
techniczny BOT Elektrowni Bełcha-
tów S.A. Organizatorami turnieju 
byli: Towrzystwo Sportu i Rekreacji 
„Jupiter” oraz Federacja Sportowa 
„Energetyk” Imprezę wsparli spon-
sorzy: BOT Elektrownia Bełchatów 
S.A., gmina Kleszczów, Energoserwis 
Kleszczów, „ElBest” Spółka z o.o., Pre-
zydent Miasta Bełchatowa oraz Staro-

stwo Powiatu Bełchatowskiego.
 W turnieju głównym wzięło udział 

25 drużyn sektora energetycznego 

oraz Grupy BOT, Zawodnicy starto-
wali w dwóch kat. wiekowych: do 45 
lat oraz powyżej 45 lat.

1. SA PA Bio pa li wa So sno wiec
2. PKE S.A. Elek trow nia Ła gi sza
3. PKE S.A. O/Ka to wi ce

Klasyfikacja
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Kategoria powyżej 45 lat

1.  Marek Góralski, Krzysztof Decyk 
– Elektrownia Ostrołęka S.A.

2.  Krzysztof Grabowiecki, Jan Mateu-
siak – BOT KWB Bełchatów S.A.

3.  Eugeniusz Idziak, Krzysztof So-
bieszczyk – BOT KWB Bełchatów 
S.A.

Wyniki
Kategoria do 45 lat

1.  Zbigniew Maruszak, Arkadiusz Woj-
tala – BOT KWB Bełchatów S.A.

2.  Waldemar Nowatkowski, Robert 
Maruszak – BOT Elektrownia Beł-
chatów S.A

3.  Waldemar Butanowicz, Marek Bo-
uszuk – Jastrzębska Spółka Energe-
tyczna S.A.

Wyniki
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W dniach 18-19 czerw ca na Je zio rze 
Ży wiec kim od by ły się I Ogól no pol-
skie Re ga ty Że glar skie Ener ge ty ków 
w Kla sie Ome ga. Zor ga ni zo wał je biel-
ski Od dział ENION S.A. 

W za wo dach uczest ni czy ło 7 trzy-
oso bo wych za łóg re pre zen tu ją cych 
dys try bu to rów (ENION S.A., ENERGA 
S.A. i LUBZEL S.A.) i wy twór ców ener-
gii elek trycz nej (Elek trow nia Ła zi ska, 
Vat ten fall War sza wa). Po dwie za ło gi 

zgło si ły Vat ten fall i Enion (Oddział w 
Biel sku -Bi ałej i Bę dzi nie). 

Naj lep si oka za li się że gla rze z 

Elek trow ni Ła zi ska. Dru gie miej sce 
za ję ła za ło ga Be skidz kiej Ener ge ty ki 
pły wa ją ca w skła dzie: Hen ryk Chro-

bak, Ra fał Kun kow ski i Ma riusz 

Maj. Trze cie miej sce za ję ła pierw sza 
za ło ga Vat ten fall War sza wa. Na 
szó stym miej scu za koń czy ła za wo dy 
dru ży na z Bę dzi na w skła dzie: Mi ro-

sław Gęb ski, Wło dzi mierz Mit ka i 

Pa weł Ko by łec ki. 
Pu cha ry najlepszym wrę czał Ka zi-

mierz Ha ręż lak, dy rek tor dys try bu-
cji biel skie go Od dzia łu ENION S.A. 

Po roz da niu na gród, zgod nie z że glar-
ską tra dy cją, zwy cięz ców wrzu co no 
w ubra niach do wo dy. Na szczę ście 
wo da by ła cie pła, a przed wrzu ce niem 
po zwo lo no im zdjąć bu ty, ze gar ki i 
odło żyć te le fo ny ko mór ko we. 

I Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie 

Energetyków w Klasie Omega

Jezioro Żywieckie 2007 



XLV Ogól no pol ski Rejs Że glar ski 
Ener ge ty ków zor ga ni zo wa ny przez 
„Dal kia” Łódź S.A. (daw niej Ze spół 
Elek tro cie płow ni w Ło dzi S.A.), przy 
współ udzia le Ra dy Głów nej Fe de ra cji 
Spor to wej „Ener ge tyk”, od był się w 
dniach od 21 lip ca do 4 sierp nia 2007 r. 
w cen tral nej i po łu dnio wej części Wiel-
kich Je zior Ma zur skich. 

W rej sie wzięło udział 89 uczest-
ni ków – pra cow ni ków ener ge ty ki 
z ro dzi na mi, na 17 jach tach ka bi no-
wych. Re pre zen to wa li oni pol ską ener-

ge ty kę, a naj licz niej Łódź, Lu bli niec, 
Szcze cin, Biel sko -Bi ałą. 

Sprzęt, na któ rym pły wa li był, 
po dob nie jak w ubie głym ro ku w bar-
dzo do brym sta nie. Wy czar te ro wa ny 
zo stał w tej sa mej wy po ży czal ni, co 
w kil ku ostat nich la tach i przy któ rej 
usłu gach praw do po dob nie po zo sta nie-
my, je śli oczy wi ście dalej gwaranto-
wać będzie dobrą ja kość sprzętu. 

Rejs prze biegł pla no wo i spraw nie, 
bez wy pad ków i in cy den tów; od by ły 
się wszyst kie za pla no wa ne im pre zy 

i kon kur sy: pio sen ki że glar skiej dla 
do ro słych i dla dzie ci, fo to gra ficz ny, 
wy bór „Ka pi ta na Rej su”, i oczy wi ście 
naj waż niej sze w tym ro ku dwu eta-
po we re ga ty że glar skie ro ze gra ne na 
je zio rach Śniar dwy i Beł da ny. 

Zwy cięz cy kon kur sów i re gat otrzy-
ma li cen ne na gro dy. 

Od był się rów nież że glar ski chrzest 
– Nep tu na lia – w cza sie któ re go do 
gro na że gla rzy przy jęto 19 mło dych 
adep tów. 

Po go da by ła w tym ro ku zmien-
na: ma ło słoń ca, spo ro desz czu, tro-
chę wia tru, na szczęście tem pe ra tu ra 
około i po wy żej 20 st. C. 

W po ło wie rej su jak zwy kle od wie-
dzi li nas za pro sze ni go ście, aby zwy-
cięz com re gat wręczyć pu cha ry, dy plo-
my i na gro dy. W tym ro ku by li to: 
wi ce pre zes Ra dy Głów nej Fe de ra cji 
Spor to wej „Ener ge tyk” Wie sław Szur-

miej, czło nek Za rzą du „Dal kia” Łódź 
S.A. Ja ro sław Gór nik, oraz dyr. EC-3 
(„Dal kia” Łódź S.A.) An drzej Bo roń. 

Goście uczest ni czy li też w uro czy-
stym wie czo rze że glar skim na bi wa ku 
Zie lo na Bin du ga nad je zio rem Nidz-
kim po łą czo nym z za ba wą przy ogni-
sku i de gu sta cją że glar skie go gro gu.

Do zobaczenia za rok!

XLV Ogólnopolski Rejs Żeglarski 

Energetyków Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2007
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XXII Mistrzostwa Polski 

Energetyków w Tenisie Gryfino 2007

XXII 
Mi strzostwa Pol-
ski Ener ge ty ków 
w Te ni sie ro ze gra-

no w dniach 20 – 26 sierp nia 2007 
ro ku w Gry fi nie. Or ga ni za to ra mi 
mi strzostw byli: Fe de ra cja Spor to wa 
„Ener ge tyk”, Ze spół Elek trow ni Dol-
na Od ra S.A. oraz KS „Ener ge tyk” 
Gry fi no. 

Tur niej od był się w za pla no wa nym 
ter mi nie, zgod nie z za łą czo nym pro-
gra mem i w spor to wej, ko le żeń skiej 
at mos fe rze. Na le ży po gra tu lo wać 
za wod ni kom do bre go przy go to wa nia 
do zawodów.

Po uprzed nich grach kwa li fi ka cyj-
nych ro ze gra no na stępu ją ce tur nie je: 
Tur niej Open
Tur niej >45 lat
Tur niej De blo wy

W tur nie jach wzięło udział 39 
za wod ni ków z 18 firm. 

Tur niej otwo rzył i za mknął czło-
nek Za rzą du ZE DO S.A., wi ce pre zes 
ds. or ga ni za cyj no -pra wnych Mie czy-

sław Sa wa ryn. 
Pod czas ce re mo nii otwar cia MP każ-

dy za wod nik otrzy mał pa miąt ko wą 
ko szul kę, zdjęcie gru po we, bon upraw-

nia ją cy do bez płat ne go ko rzy sta nia 
z Cen trum Wod ne go „La gu na” oraz 
pa miąt ko we ga dże ty od ZE DO S.A. 
W trak cie tur nie ju zor ga ni zo wa no dla 
za wod ni ków ogni sko oraz spo tka nie 
ze spon so ra mi i or ga ni za to ra mi MP. 

Naj star szym uczest ni kiem im pre zy 
był Grze gorz Ma ziar. 

1.  Ro man Mro zek – Kom pa nia 
Węglo wa S.A. KWK Biel szo wi ce

2.  Wal de mar No wat kow ski – Elek-
trow nia Beł cha tów S.A. 

3.  Ta de usz Mi chał czak – ENION 
S.A. Za kład Ener ge tycz ny Kra-
ków

Klasyfikacja generalna

1.  Adam Umnic ki – Ener gia Pro 
Gi ga wat Sp. z o.o. 

2.  Wal de mar Bu ta no wicz – Spół ka 
Ener ge tycz na Ja strzębie S.A. 

3.  Da riusz Ga jew ski – Ze spół Elek-
tro cie płow ni Wy brze że S.A. 

Ka te go ria Open

1.  Ro man Mro zek – Kom pa nia 
Wę glo wa S.A. KWK Biel szo wi ce

2.  Wal de mar No wat kow ski – Elek-
trow nia Beł cha tów S.A. 

3.  Hen ryk Klo now ski – Ze spół 
Elek trow ni Dol na Od ra S.A. 

Ka te go ria > 45 lat

1.  Woj ciech Cho chol ski i Ka zi-
mierz Ko wal ski – Za kład Ener ge-
tycz ny Płock/Ja strzęb ska Spół-
ka Wę glo wa S.A. KWK Ja s-Mos

2.  Da riusz Ga jew ski i Ro man 
Mro zek – Ze spół Elek tro cie-
płow ni Wy brze że S.A./Kom pa-
nia Węglo wa S.A. KWK Biel-
szo wi ce

3.  Ja nusz Łusz czew ski i Piotr Paw-
łow ski – Ze spół Elek trow ni 
Dol na Od ra S.A./Fun da cja na 
Rzecz Bud. Ob. Sp. w MiG 
Gry fi no

Debel
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II Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Golfie Pszczyna 2007

XII Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Skacie Łaziska Górne 2007

II Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty ków 
w Gol fie od by ły się 31.08-1.09 na 
obiek tach Golf Clu bu w Psz czy nie. 
Or ga ni za to rem im pre zy by ło Sto-
wa rzy sze nie Spor to wo  Ku lt ura lne 
ELEK TRO przy współ udzia le Fe de ra-

cji Spor to wej „Ener ge tyk”. Pa tro nat 
ho no ro wy nad mi strzo stwa mi objął 
dy rek tor PKE S.A. Elek trow ni Ła zi ska, 
Kle mens Ścier ski. 

W mi strzo stwach  star to wa ło 21 
za wod ni ków, re pre zen tu ją cych na stę-

pu ją ce fir my: ENEA S.A. Od dział 
Szcze cin, ZEC By tom S.A., PKE S.A., 
Spe tech Sp. z o.o., Ko met Sp. z o.o, 
Ener go ser wis S.A. Lu bli niec.

 Obiekt, na któ rym roz gry wa no 
za wo dy po ło żo ny je st w bez po śred-
nim są siedz twie za byt ko we go ze spo-
łu pa ła co wo -pa rk ow ego w Psz czy nie, 
daw nej sie dzi bie ksią żąt pszczyń skich. 
Jed ną z wie lu tu tej szych atrak cji tu ry-
stycz nych jest za gro da żu brów. 

Za wo dy trwa ły dwa dni, przy czym 
pierw szy prze zna czo no na spra wy 
or ga ni za cyj ne, a w dru gim od by ły się 
wła ści we za wo dy. Mi mo nie sprzy ja ją-
cej au ry ro ze gra no dwie tu ry na po lu 
9-do łk owym. 

Za pierw sze trzy miej sca w tur nie ju 
głów nym przy zna no pu cha ry, pa miąt-
ko we me da le oraz upo min ki. 

Od był się tak że tur niej to wa rzy-
szą cy, w któ rym za pierw sze miej sce 
przy zna no pu char i na gro dę. De ko ra-
cji za wod ni ków do ko nał Ma rek Gra-

lec, wi ce pre zes Ra dy Głów nej Fe de ra-
cji Spor to wej „Ener ge tyk”. 

15 wrze śnia w Ry ba czów ce PKE 
S.A. Elek trow ni Ła zi ska ro ze gra no XII 
Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty ków w 
Ska cie. Star to wa ło 6 ze spo łów, łącz-
nie 24 za wod ni ków. Or ga ni za to rem 
mi strzostw by ło Sto wa rzy sze nie 
Spor to wo Ku lt ura lne ELEK TRO przy 
współ udzia le Fe de ra cji Spor to wej 
„Ener ge tyk”. 
Kla sy fi ka cja in dy wi du al na

1.  Ro man Żmi ja – ZRE Ka to wi ce S.A. 
2.  An drzej Kon sek – PKE S.A. Elek-

trow nia Ła zi ska 
3.  Ra fał Pi sa rek – PKE S.A. Elek trow-

nia Ha lem ba 
Kla sy fi ka cja dru ży no wa

1. ZRE Ka to wi ce S.A. 
2. PKE S.A. Elek trow nia Ła zi ska
3. PKE S.A. Elek trow nia Ha lem ba

Tur niej głów ny

1. Jan Man dec ki – PKE S.A. 
2.   Wie sław Ku czek – Spe tech 

Sp. z o. o. 
3.  Ja ro sław Do brzyń ski – ENEA 

S.A. Od dział Szcze cin
4.  Hen ryk Ko wal czyk – Ko met 

Sp. z o. o. 
5.  Ma rek Foks – Ener go ser wis 

S.A. Lu bli niec
6.  Ar nold Ku lik – Ener go ser wis 

S.A. Lu bli niec
7.  Kry stian Pra de lok – Ener go-

ser wis S.A. Lu bli niec
8.  An drzej Le siń ski – Ko met Sp. 

z o. o. 
9.  Hen ryk Bryś – Ener go ser wis 

S.A. Lu bli niec
10.  Ma riusz Misz kiel – ENEA 

S.A. Od dział Szcze cin

Tur niej to wa rzy szą cy

1. Ma rek Hań ko
2. Bog dan Tan nen berg
3. Adam Krzy sto lik

Klasyfikacja generalna
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Kto nie przy je chał do Mu szy ny 
niech ża łu je. Spół ka ENION S.A. 
Od dział w Tar no wie i Fe de ra cja Spor to-
wa „Ener ge tyk” we wzo ro wy spo sób 
zor ga ni zo wa ły ko lej ne Mi strzo stwa 
Pol ski Ener ge ty ków w Bry dżu Spor-
to wym, któ re od by ły się w dniach 
14 – 16 wrze śnia 2007 r. jak zwykle 
w Ośrod ku Szko le nio wo -W yp oczy nk-
owym „JA GA” w Mu szy nie. 

W roz gryw kach fi na ło wych ry wa li-
zo wa ło ze so bą 28 par, w tur nie ju dru-
ży no wym 12 dru żyn re pre zen tu ją cych 
za kła dy ener ge tycz ne, elek trow nie i 
elek tro cie płow nie z te re nu ca łej Pol ski. 

Po ziom emo cji spor to wych po rów-
nać moż na śmia ło do im prez naj wyż-
szej ran gi. Tur niej Otwar cia wy gra ła 
pa ra Ja cek Otok – Sła wo mir Pod-

dań czyk re pre zen tu ją ca Elek trow nię 
Ła gi sza. Tur niej Głów ny wy gra ła pa ra 
Sta ni sław Kac pe rek – Jan Cie ślik 
re pre zen tu ją ca Elek trow nię Ko zie ni-
ce. Tur niej Te amów zde cy do wa nie 
wy grał ENION S.A. Tar nów i No wy 
Sącz re pre zen to wa ny przez pa ry 
Ta de usz Mur czek – Wła dy sław 

Sło wik oraz Sta ni sław Jaś kie wicz 

– Ry szard Jaś kie wicz. W punk ta cji 
dłu go fa lo wej, gdzie za li cza no wy ni-
ki z każ de go tur nie ju MPE pierw sze 
miej sce za ję ła pa ra Ta de usz Mur-

czek – Wła dy sław Sło wik re pre zen-
tująca przez ENION S.A. Tar nów. 

Pod czas uro czy ste go za koń cze nia 
mi strzostw efek tow ne pu cha ry, cen ne 
na gro dy rze czo we oraz dy plo my wrę-
cza li naj lep szym pa rom i dru ży nom: 
Grze gorz Ma rek, prze wod ni czą-
cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go MPE 
– dy rek tor ds. ob słu gi klien tów ZE Tar-
nów, Sta ni sław Kac pe rek, czło nek 

Zarządu FS „Ener ge tyk”, Ewa Dą bek, 
prze wod ni czą ca Ko mi sji Związ ko wej 
NSZZ „So li dar ność” przy ENION S.A. 
Od dział w Tar no wie, Ma ria Zia ja, 
prze wod ni czą ca Za rzą du Związ ku 
Za wo do we go Pracowników Ener ge ty-
ki ENION S.A. Od dział w Tar no wie. 

Wszy scy uczest ni cy Mi strzostw 
otrzy ma li cen ne upo min ki od or ga-
ni za to ra. Do dat ko wo dla osło dze nia 
go ry czy po raż ki wśród za wod ni ków, 
któ rzy nie zdo by li na gród rze czo wych 
roz lo so wa no wie le cen nych na gród 
po cie sze nia, co spo tka ło się z du żym 
za do wo le niem uczest ni ków. Ca łej 
im pre zie to wa rzy szy ła przy jem na, 
ko le żeń ska at mos fe ra, duch spor to wej 
ry wa li za cji oraz wy so ki po ziom or ga-
ni za cji mi strzostw. Nad za wo da mi 
z wła ści wym so bie spo ko jem i pro fe-
sjo na li zmem czu wał sę dzia Ma riusz 

Ki ta. 

 

Wyniki

Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Brydżu Sportowym Muszyna 2007

Tur niej Otwar cia Pa ra mi

(28 par) 

1.  Ja cek Otok – Sła wo mir Pod dań-
czyk – Elek trow nia Ła gi sza

2.  Jan Bo ja rzyn – Da riusz Hut nik 
– EC Bia ły stok 

3.  Jan Cie ślik – Sta ni sław Kac pe rek 
– Elek trow nia Ko zie ni ce

4.  Ja ro sław Gą sio row ski – Mi ro-
sław Mar szał – BOT Beł cha tów

5.  Ta de usz Mur czek – Wła dy sław 
Sło wik – ENION S.A. ZE Tar-
nów 

6.  Piotr Mu szyń ski – Da riusz War-
choł – PKE S.A. Ka to wi ce 

Tur niej Głów ny Pa ra mi 

(28 par) 

1.  Sta ni sław Kac pe rek – Jan Cie ślik 
– Elek trow nia Ko zie ni ce

2.  Bog dan Mi rys – An drzej Ku rzaw-
ski – DAL KIA Łódź

3.  Sta ni sław Li sow ski – Da riusz 
Ster ni czek – TST Bia ły stok

4.  Ja ro sław Gą sio row ski – Mi ro-
sław Mar szał – BOT Beł cha tów

5.  Je rzy Bu dak – Cze sław Leś 
– Elek trow nia Ja worz no III

6.  An drzej Ba lic ki – Ma riusz Ko za-
czyń ski – RZE Dys try bu cja 

Tur niej Dru ży no wy MPE 

(12 Te amów) 

1. ENION S.A. Tar nów 
2. EC Bia ły stok 
3. BOT Beł cha tów 
4. DAL KIA Łódź 
5. Elek trow nia ŁA GI SZA 
6. TST EC Bia ły stok 

Punk ta cja Dłu go fa lo wa

Mi strzostw (48 zawodników)

1.  Ta de usz Mur czek – Wła dy sław 
Sło wik – ENION S.A. ZE Tar nów 

2.  Jan Bo ja rzyn – Da riusz Hut nik 
– EC Bia ły stok 

3.  Sta ni sław Kac pe rek – Jan Cie ślik 
– Elek trow nia Ko zie ni ce 

4.  Sta ni sław Jaś kie wicz – Ry szard 
Jaś kie wicz – RD No wy Sącz

5.  Sła wo mir Pod dań czyk – Ja cek 
Otok – Elek trow nia Ła gi sza
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XLVI Ogólnopolski Górski Rajd 

Energetyków Wysowa Zdrój 2007 

Po raz siód my sza chi ści ener ge ty cy 
ścią gnę li do Ja strzę biej Gó ry na Sza-
cho we Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty-
ków. W XXX tur nie ju wy star to wa ło 
96 za wod ni ków re pre zen tu ją cych 22 
ener ge tycz ne przed się bior stwa. 

Tym ra zem, na ju bi le uszo wych roz-
gryw kach po zna no, oprócz mi strzów 
ro ku 2007, rów nież dru ży nę i za wod-

ni ka trzy dzie sto le cia. Ho no ry spły nę-
ły na wy ło nio ną z ran kin gu re pre zen-
ta cję ZE Zie lo na Gó ra i Zbi gnie wa 

Ką dzioł kę z Elek trow ni Ja worz no 
III. Wy róż nie nie i ty tuł naj lep sze go 
za wod ni ka XXX le cia Dal kia Łódź 
S.A. otrzy mał Krzysz tof Pilc (UA3). 

Czar nym ko niem te go rocz nych roz-
gry wek oka za ła się dru ży na Za kła du 

Ener ge tycz ne go Łódź -T eren. Rzu-
tem na ta śmę zdo by ła mi strzo stwo 
za rów no w ka te go rii dru ży no wej, 
jak i in dy wi du al nej dy stan su jąc re pre-
zen ta cje PKP Ener ge ty ka War sza wa i 
ENER GA S.A. Gdańsk je dy nie po ło wą 
punk tu. 

Ty tuł mi strzow ski w kla sy fi ka cji 
in dy wi du al nej zdo był To masz Pie-

trzak. Naj lep szym za wod ni kiem 
Dal kia Łódź S.A. w te go rocz nych 
roz gry wkach oka zał się Grze gorz 

Ma tu szew ski (PO4) pla su ją c się na 
miej scu 16. Na sza re pre zen ta cja utrzy-
ma ła się w pierw szej dzie siąt ce. I 
choć wy wal czy ła ósmą po zy cję, to do 
mi strzow skie go ty tu łu za bra kło jej 
je dy nie 1,5 punk tu. Ju nio rzy Dal kia 
Łódź S.A.: ro dzeń stwo Ba sia i Prze-

mek Go dlew scy – mi mo, iż gra li na 

mi strzo stwach po raz pierw szy – śmia-
ło się gnę li po miej sca w przed ostat niej 
dzie siąt ce. Ko lej ny ju nior, Pa weł Cie-

siel ski, po pra wił swój ubie gło rocz ny 
wy nik o 1 punkt. Za wod ni kom dzię-
ku je my za – bio rąc pod uwa gę wy so ki 
po ziom mi strzostw – do brą lo ka tę 
dru ży no wą. 

Sza cho we Mi strzo stwa Pol ski Ener-
ge ty ków już po raz siód my zor ga ni zo-
wa ła Dal kia Łódź S.A. Przy szło rocz ne 
ogól no pol skie zma ga nia ener ge ty ków 
na czar no bia łych po lach pla no wa-
ne są na dni od 1 do 4 wrze śnia. 
Miej scem roz gry wek rów nież bę dzie 
Ja strzę bia Gó ra. 

Sześć wrze śnio wych 10-15 dni spę-
dzi li ener ge ty cy z 42 firm sek to ra na 
szla kach Be ski du Ni skie go. W XLVI 
Ogól no pol skim Gór skim Raj dzie Ener-
ge ty ków uczest ni czy ły 462 oso by. 

Wy bór lo ka li za cji gór skiej im pre zy 
nie był przy pad ko wy. Kie dy w stycz-
niu 2007 r. Wło dzi mierz Szy mer ski, 
in spek tor re ali za cji świad czeń so cjal-
nych z Vat ten fall He at Po land zna lazł 
się po raz pierw szy w Wy so wej, wie-
dział, że rajd nie mo że od być się gdzie 
in dziej. – Tra fi łem w te stro ny do kład nie 
12 stycz nia, a więc… w dniu pra wo sław-
ne go Syl we stra – wspo mi na Szy mer-
ski. – Miej sce bar dzo mnie urze kło, a 
za zor ga ni zo wa niem im pre zy wła śnie w 
oko li cach Wy so wej prze ma wia ła tak że 
przy pa da ją ca w tym ro ku okrą gła, sześć-
dzie sią ta rocz ni ca „Ak cji Wi sła”. 

Na tra sach w oko li cach Wy so wej 

ener ge ty cy spę dzi li pra wie 6 dni (od 
10 do 15 wrze śnia). Po przy jeź dzie 
za kwa te ro wa li się w dwóch tam tej-
szych ośrod kach – „Za ci sze” i „Gli nik” 
– po czym wszy scy spo tka li się w Par-
ku Zdro jo wym, gdzie pre zen to wa li 
swo je dru ży ny. 
 Przez czte ry ko lej ne dni uczest ni cy 
raj du wę dro wa li be skidz ki mi szla ka mi 
pod czuj nym okiem gór skich prze wod-
ni ków. – Choć na więk szo ści ener ge tycz-
nych raj dów gru py są pro wa dzo ne przez 
sa mych pra cow ni ków, tym ra zem zde cy-
do wa li śmy się za trud nić pro fe sjo nal nych 
prze wod ni ków. Głów nie ze wzglę du na 
bo ga tą hi sto rię te go re gio nu – wy ja śnia 

XXX Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Szachach Jastrzębia Góra 2007
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Wło dzi mierz Szy mer ski. – Po go da 
tro chę nam do ku cza ła, choć bło to też mo że 
być sym pa tycz ne… 
 W pią tek – je dy ny sło necz ny dzień 
w ca łym ty go dniu – od by ło się za koń-
cze nie raj du, po prze dzo ne kon kur sem 
wie dzy o Wy so wej. Z po wo du du żej 
licz by uczest ni ków uro czy ste zwień-
cze nie im pre zy zor ga ni zo wa no w 
sa li kon fe ren cyj nej ho te lu „Gli mar”. 
Du żą atrak cją był go dzin ny wy stęp 
re gio nal nej ka pe li łem kow skiej, po któ-
rym za ba wa prze nio sła się do ośrod ka 
„Za ci sze”. Choć z Be ski dem Ni skim 
ener ge ty cy że gna li się do bia łe go ra na, 
nie któ rzy z nich w so bo tę in dy wi du al-
nie zwie dza li jesz cze Wy so wą. 

Ka zi mie rza Gaj le wi cza mar twi 
wiek ener ge tycz nych tu ry stów. – 
Ma my już swo je la ta – mó wi szef ko ła 
PTTK z Wał brzy cha. – Na raj dach brak 
nam za ple cza: 20-30-l atków za in te re so-
wa nych gó ra mi. W fir mach po win no się 
bar dziej pro pa go wać tu ry sty kę gór ską. 
 Czy w ta kim ra zie jest szan sa na roz-
wój tu ry sty ki gór skiej? Choć by w fir-
mach elek tro ener ge tycz ne go sek to ra? 
 – To nie ule ga wąt pli wo ści – mó wi 
Ka zi mierz Gaj le wicz. – My bę dzie my 
cho dzić po gó rach tak dłu go, jak tyl ko 
bę dzie to moż li we.

– Mi mo wszyst ko co ro ku po ja wia ją 
się no we mło de twa rze – do da je Ste fan 

Oko niew ski. – Do pó ki bę dzie ist nieć 

Fe de ra cja Spor to wa „Ener ge tyk”, je dy na 
chy ba te go ty pu or ga ni za cja w kra ju, raj-
dy na pew no bę dą się od by wać. 

Trud no nie wie rzyć sło wom tu ry-
stów z wał brzy skiej Ener gia Pro, bo 
wła śnie w ich dru ży nie był naj młod-
szy uczest nik raj du Sta sio Mo lec ki. 
Je go wu jek jest ener ge ty kiem, dzia dek 
i bab cia to ener ge ty cy z krwi i ko ści. 
Więc mo że jest szan sa? Na ra zie Sta-
siu, choć ma za le d wie 4 i pół ro ku i w 
Wy so wej cho dził po nie któ rych, lżej-
szych tra sach, już za po wia da, że w 
przy szłym ro ku przy je dzie na ko lej ny 
rajd – w Gó ry Świę to krzy skie. 

 Or ga ni za to ra mi raj du by ła Fe de ra-
cja Spor to wa „Ener ge tyk” oraz war-
szaw skie Sto wa rzy sze nie Kul tu ral-
no -T ury styc zne „Sek stant”. Pa tro nat 
ho no ro wy nad raj dem ob ję li Pa weł 

Smo leń, pre zes Za rzą du Vat ten fall 
He at Po land, oraz Zbi gniew Bic ki, 
pre zes Ra dy Głów nej Fe de ra cji Spor to-
wej „Ener ge tyk”. 
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IX Ogólnopolski Turniej w Tenisie IX Ogólnopolski Turniej w Tenisie 

Stołowym Energetyków Tarnów 2007Stołowym Energetyków Tarnów 2007

(dla nie zrzeszonych w PZTS) (dla nie zrzeszonych w PZTS) 

IX 
Ogól no pol ski Tur niej 
w Te ni sie Sto ło wym 
Ener ge ty ków (dla nie 

 zrze szo nych w PZTS) został 
zor ga ni zo wa ny przez Fe de ra cję 
Spor to wą „Ener ge tyk” przy współ-
udzia le ENION S.A. Od dział w 
Tar no wie. 

W turnieju, któ ry ro ze gra no 
w Tar no wie w dniach 19-21 paź-
dzier ni ka 2007 r. uczestniczyła 
re kor do wa licz ba za wod ni ków. 
Pra wie 100 za wod ni ków re pre zen-
tu ją cych spół ki i kon cer ny ener ge-
tycz ne, elek trow nie i elek tro cie-
płow nie z ca łe go kra ju przy je cha-
ło do Tar no wa, by po raz ko lej ny 
 wal czyć o me da le, pu cha ry i cen-
ne na gro dy rze czo we. 

Roz gryw ki roz po częły się w 
so bo tę ra no i trwa ły do nie dziel ne-
go po po łu dnia. Ro ze gra no oko ło 
400 po je dyn ków, z któ rych wie le 
by ło pa sjo nu ją cych. Naj więk sze 
emo cje to wa rzy szy ły me czom 
fi na ło wym, pod czas któ rych 
wi dzo wie do pin go wa li swo ich 
fa wo ry tów. Me cze by ły roz gry wa-
ne w kil ku ka te go riach.

Szcze gól ne wy ra zy uzna nia 
na le żą się pa rze Ja no wi Ka ni 
ENION S.A. Od dział w Tar no-
wie oraz An drze jo wi Bia ła so wi 
z PKE S.A., któ rzy w ka te go rii 
de bel męż czyzn za jęli pierw sze 
miej sce. Jest to suk ces szcze gól ny, 
po nie waż pa no wie ci nie ma ją 
oka zji, by grać ze so bą na co 
 dzień, a podczas zawodów zagrali 
bardzo zgranie i świetnie taktycz-
nie. Pokonali zawodników klasy-
fikowanych na dużo wyższych 
miej scach. 

Pu char Dy rek to ra Na czel ne go 
ENION S.A. Od dział w Tar no wie 
za zwy cięstwo w punk ta cji ge ne-
ral nej zdo był Łódz ki Za kład Ener-
ge tycz ny S.A. 
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IX Ogólnopolski Turniej w Tenisie 

Stołowym Energetyków Tarnów 2007

(dla nie zrzeszonych w PZTS) 
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Gra po je dyn cza ko biet

1.  Wa len ty na Gnie wek – ENION S.A. 
Od dział w Tar no wie

2.  Lu cy na Ko ło dziej -Waz – ENION 
S.A. Od dział w Tar no wie

3.  Ka mi la Cha me ra – PKE S.A. 

Gra po je dyn cza męż czyzn 

 młod szych

1.  An drzej Ro ma now ski – Łódz ki 
Za kład Ener ge tycz ny S.A. 

2.  Syl we ster No wak – Łódz ki Za kład 
Ener ge tycz ny S.A. 

3. An drzej Bia łas – PKE S.A. 

Gra po je dyn cza męż czyzn 

star szych

1.  Adam Jusz ko – Łódz ki Za kład Ener-
ge tycz ny S.A. 

2.  Ta de usz Lie cau -Elek tro cie płow nie 
Wy brze że S.A. Gdańsk

3.  Ja ro sław Drożdż – Elek tro cie płow-
nia Rze szów S.A. 

Gra po je dyn cza męż czyzn 

naj star szych

1.  Ja nusz Ol biń ski – Łódz ki Za kład 
Ener ge tycz ny S.A. 

2.  Zdzi sław Mar kie wicz – Łódz ki 
Za kład Ener ge tycz ny S.A. 

3.  Wła dy sław Po ręb ski – ZWSE 
Kra ków

Gra po dwój na ko biet

1.  Wa len ty na Gnie wek, Lu cy na Ko ło-
dziej -Waz – ENION S.A. Od dział 
w Tar no wie

2.  Elż bie ta Bo ber – Elek tro cie płow nia 
Rze szów S.A., An na Pa jor – Łódz ki 
Za kład Ener ge tycz ny S.A. 

3.  An na Ol biń ska – Łódz ki Za kład 
Ener ge tycz ny S.A., Bo że na Kru-
szyń ska – Elek trow nia Beł cha tów

Gra po dwój na męż czy zna

1.  Jan Ka nia – ENION S.A. Od dział w 
Tar no wie, An drzej Bia łas – PKE S.A. 

2.  Adam Jusz ko, An drzej Ro ma now ski 
– Łódz ki Za kład Ener ge tycz ny S.A. 

3.  Da riusz Ga jew ski, Ta de usz Lie cau 
– Elek tro cie płow nie Wy brze że S.A. 
Gdańsk

Gra mie sza na – mikst

1.  Gnie wek Wa len ty na – ENION S.A. 
Od dział w Tar no wie, Lie cau Ta de-
usz -Elek tro cie płow nie Wy brze że 
S.A. Gdańsk

2.  Ali na Stępień – Za kład Ener ge tycz-
ny Łódź -T eren S.A., Adam Jusz ko 
– Łódz ki Za kład Ener ge tycz ny S.A. 

3.  Lu cy na Ko ło dziej -Waz – ENION 
S.A. Od dział w Tar no wie, Da riusz 
Ga jew ski – Elek tro cie płow nie 
Wy brze że S.A. Gdańsk

Klasyfikacja



XXIX Mistrzostwa Polski Energetyków 

w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 

Katowice 2007
Pił ka siat ko wa, za rów no ta ha lo wa, 

jak i pla żo wa, to jed na z naj bar dziej 
po pu lar nych dys cy plin spor to wych 
wśród bra ci ener ge tycz nej. Mi strzo-
stwa Pol ski Ener ge ty ków ro ze gra no 
już po raz trzy dzie sty. Tym ra zem 
or ga ni za to rem tur nie ju przy współ-

udzia le Fe de ra cji Spor to wej „Ener ge-
tyk” by ło Sto wa rzy sze nie Spor to wo  
Ku lt ura lne ELEK TRO, a miej scem roz-
gry wek obiek ty spor to we AWF w 
Ka to wi cach. 

XXX Mi strzo stwa Pol ski Ener ge ty-
ków w Siat ków ce od by ły się w dniach 
20-23 wrze śnia 2007 r. W mi strzo-
stwach udział wzięło 15 dru żyn 
męskich i 4 dru ży ny żeń skie. 

Pa tro nat ho no ro wy nad mi strzo-
stwa mi ob jęli: Zbi gniew Bic ki – pre-
zes Ra dy Głów nej Fe de ra cji Spor to wej 
„Ener ge tyk”, Ka zi mierz Re mi szew-

ski – se kre tarz ge ne ral ny Ra dy Głów-
nej Fe de ra cji Spor to wej „Ener ge tyk”, 
prof. Zbi gniew Waś kie wicz – rek-
tor AWF Ka to wi ce oraz Kle mens 

Ścier ski – dy rek tor PKE S.A. Elek-
trow ni Ła zi ska. 

Ry wa li zo wa no do „ostat nie go 
tchu”, z wiel kim za an ga żo wa niem, 
ale tak że w przy ja znej i ko le żeń skiej 
at mos fe rze. Wszy scy uczest ni cy otrzy-
ma li od or ga ni za to rów i spon so rów 
pa miąt ko we ga dże ty, za miej sca dru-
ży no we I-III pu cha ry, me da le, dy plo-
my i na gro dy. Naj lep si za wod ni cy w 

po szcze gól nych ka te go riach – ata ku ją-
cy, roz gry wa ją cy i naj wszech stron niej-
szy – otrzy ma li sta tu et ki, dy plo my i 
na gro dy. 
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Mężczyźni

1. PKE S.A. 
2.  KO GE NE RA CJA S.A. Wro cław
3.  ENER GA Ope ra tor S.A. 

O/Olsz tyn

Kobiety

1.  Łódz ki Za kład Ener ge tycz ny 
Dys try bu cja Sp. z o.o. 

2.  ENION S.A. 
3.  PKE S.A. Elek trow nia Ła zi ska

Klasyfikacja
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W 
dniach 14-15 września w 
Dychowie odbyły się VII 
Indywidualne Ogólnopol-

skie Zawody „Na Orientację” Ener-
getyków. Organizatorami zawodów 
byli: Federacja Sportowa „Energetyk”, 
Zespół Elektrowni Wodnych Dychów 

S.A oraz UKS „Energetyk” Dychów. 
Tak jak w latach ubiegłych nad cało-
ścią czuwał kierownik zawodów Je-

rzy Ostojski, za sprawy techniczne 
odpowiadał Jerzy Deptuła. 

W zawodach wzięło udział 110 za-
wodników i zawodniczek, poza kon-

kursem biegało 25 żołnierzy z jedno-
stek z woj. lubuskiego. Najliczniej 
reprezentowany był UKS „Energetyk” 
Dychów – 45 osób. Imprezie sprzyjała 
dobra pogoda, zawodnikom dopisy-
wał humor i wszyscy mają nadzieję 
spotkać się za rok.
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VII Indywidualne Ogólnopolskie VII Indywidualne Ogólnopolskie 

Zawody „Na Orientację” Energetyków Zawody „Na Orientację” Energetyków 

Dychów 2007Dychów 2007

Kategoria wiekowa K-10/21 

1. Dorota Kołodziejczak
2. Katarzyna Sergiel
3.  Weronika Senk – wszystkie 

UKS Energetyk Dychów
Kategoria wiekowa K-22/40 

1.  Katarzyna Litwin – UKS Ener-
getyk Dychów

2.  Jadwiga Gałązka – Skwierzyna
3.  Honorata Łabędzka – UKS 

Energetyk Dychów
Kategoria wiekowa M-10/21 

1.  Tomasz Kijek – UKS Energetyk 
Dychów

2.  Łukasz Walczak – UKS Energe-
tyk Dychów

3.  Paweł Marcinkiewicz – Poznań
Kategoria wiekowa M-22/60

1.  Waldemar Płuciennik – Skwie-
rzyna

2. Władysław Faltyński – Poznań
3.  Jarosław Kasperczak – UKS 

Energetyk Dychów

Wyniki
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VII Halowe Mistrzostwa Polski 

Energetyków w Tenisie Toruń 2007

XIII Halowe Mistrzostwa Polski 

Energetyków w Piłce Nożnej Chodzież 2007

VII Indywidualne Ogólnopolskie 

Zawody „Na Orientację” Energetyków 

Dychów 2007

Już po raz siódmy Toruń był organi-
zatorem Mistrzostw Polski Energety-
ków w tenisie halowym. W dniach 23 
– 25 listopada na kortach tenisowych 
klubu Start Wisła rozegrany został 
turniej tenisowy z udziałem pracow-
ników energetyki z całej Polski. Rów-
nież Toruń reprezentowany był przez 
pracowników oddziału. 23 listopada o 
godz 12 nastąpiło uroczyste otwarcie 
imprezy, którego dokonał dyr. gen. 
Oddziału Krzysztof Dębczyński. 
Prezydenta Torunia reprezentowała 
Mariola Soczyńska, organizato-

ra  zaś prezes KST Elektryk Andrzej 

Markiewicz. Obecny był również 
prezes spółki SIDEN Piotr Barański, 
który ufundował nagrody dla zwycięz-
ców. Niestety z powodu obowiązków 
służbowych brak było przedstawiciela 
spółki Energohandel, która również 
ufundowała nagrody.

W tegorocznym turnieju organiza-
tora reprezentowała silniejsza niż w 
latach ubiegłych ekipa. Przedstawicie-
le O/Toruń zarówno w kategorii wie-
kowej powyżej 40 lat jak i do 40 lat 

stanęli na podium. Zdzisław Różyń-

ski w kategorii starszej zajął III miej-
sce, Tomek Dymerski w kategorii do 
lat 40 był także III. Debiutant w to-
ruńskiej drużynie Wojtek Cymerski 

zajął V miejsce. 
Organizatorzy dziękują za wsparcie 

finansowe i rzeczowe dyrekcji ENER-
GA Operator S.A. O/Toruń oraz za-
rządom spółek Siden i Energohandel 
– bez tej pomocy przygotowanie ta-
kiej imprezy nie byłoby możliwe. 

Do zobaczenia za rok.

W dniach 14-16 grudnia 2007 r. odby-
ły się XIII Halowe Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Piłce Nożnej – Cho-
dzież 2007. Organizatorem mistrzostw 
była Rada Główna Federacji Sporto-
wej „Energetyk” oraz Chodzieski Klub 
Sportowy „Polonia”. Turniej stał na 
wysokim poziomie, a zawodnicy byli 
kondycyjnie świetnie przygotowani.

W zawodach uczestniczyło 96 osób 
reprezentujących następujące firmy:

1. Lubzel S.A.
2.  Łódzkie Zakłady Energetyczne 

Łódź Miasto S.A.
3.  Zakład Energetyczny Łodź Teren 

S.A.
4. ZWE-T Warszawa 
5. ENEA S.A. Poznań 
6. ZE Płock 
7. TKKT Toruń 
8.  Elektrociepłownia Wybrzeże 

Gdańsk 
9. PKE S.A. Katowice 
Walczono nie tylko o mistrzostwo 

Polski, ale także o Puchar Burmistrza 
Chodzieży. Tę rywalizację wygrała re-

prezentacja energetyków, która poko-
nała reprezentację gazety „Tygodnik 
Nowy” 4:2. Mistrzem Polski energty-
ków została drużyna z Łódzkich Zakła-
dów Energetycznych Łódź Miasto S.A.

Kategoria do lat 40

1.  Dariusz  Gajewski – Elektrocie-
płownie Wybrzeże S.A. Gdańsk

2.  Wojciech Chocholski –  ZE 
Płock

3.  Tomasz Dymerski – ENERGA 
Operator S.A. O/Toruń

Kategoria powyżej lat 40

1   Lech Cyprysiak – Zespół Elek-
trowni PAK S.A. Konin

2.  Henryk  Gasz – Energia Pro 
S.A. O/Jelenia Góra

3.  Zdzisław Różyński – ENERGA 
Operator S.A. O/Toruń

Wyniki

1.  Łódzkie Zakłady Energetyczne 
Łódź Miasto S.A

2. PKE S.A. Katowice
3. LUBZEL S.A.

Wyniki
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II Halowe Mistrzostwa Polski 

Energetyków w Piłce Nożnej 

– Oldboy Bełchatów 2007

W hali sportowej KWB Bełchatów 
odbyły się w dniach 26-28 październi-
ka 2007 roku II Halowe Mistrzostwa 
Polski Energetyków w Piłce Nożnej 
– Oldboy. W Komitecie Honorowym 
imprezy znaleźli się przedstawicie-
le BOT Elektrowni Bełchatów S.A. 
– Krzysztof Domagała – prezes Za-
rządu, dyrektor generalny, Henryk 

Koprek, członek Zarządu, dyrektor 
ekonomiczno-finansowy, Wojciech 

Marszałek, członek Zarządu, dyrektor 

do spraw pracowniczych, Franciszek 

Gortat, kierownik Działu Polityki So-
cjalnej oraz Jarosław Brózda, staro-
sta powiatu bełchatowskiego i Marek 

Chrzanowski, burmistrz miasta Beł-
chatów. Organizatorem mistrzostw 

było, działające przy BOT Elektrowni 
Bełchatów S.A. Towarzystwo Sportu i 
Rekreacji „Jupiter”.

W turnieju wystartowało 16 drużyn, 
nie mniej liczna była lista sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy.

1.  BOT Elektrownia Bełchatów 
S.A.(1)

2. Enion S.A. Będzin
3. ENEA Operator Bydgoszcz
4.  BOT Elektrownia Bełchatów 

S.A. (2)
5. PKE S.A. Elektrownia Łaziska 
6.  ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. Za-

mość

Wyniki


