
Podsumowanie XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
– X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

W dniu 10 października w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota odbyło si
podsumowanie XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin rozegran
X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Sportu dla Wszystkich przy wsparciu
Mottem przewodnim tegorocznej 
”Sport łączy pokolenia”. Głównym
całych rodzin wokół wydarzeń sportowo

Wyniki STMiG 2018 
W XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 201
turniejowych wzięło udział około
Do pomocy w organizacji imprez turniejowych zaanga
Gminy na organizację imprez turniejow

Laureaci Turnieju 
Grupa I  (do 5 tys. mieszkańców)

1. Dziwnów (pow. kamieński) [GMW], woj. zachodniopomorskie

2. Rąbino (pow. świdwiński) [GW], woj. zachodniopomorskie

3. Brzeżno (pow. świdwiński) [GW], 

Grupa II  (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszka

1. Kalisz Pomorski (pow. drawski) [GMW], woj. zachodniopom.

2. Gołcza (pow. miechowski) [GW], woj. małopolskie

3. Drwinia (pow. bocheński) [GW], woj. małopolskie

Grupa III  (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszka

1. Lubawa (pow. iławski) [GW], woj. warmi

2. Łapanów (pow. bocheński) [GW], woj. małopolskie

3. Popielów (pow. opolski) [GW], woj. opolskie

Grupa IV  (od 15 tys. do 40 tys. mieszka

1. Pyrzyce (pow. pyrzycki) [GMW], woj. zachodniopomorskie

2. Gorlice (pow. gorlicki) [GM], woj. małopolskie

3. Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) [GMW], woj. małopolskie

Grupa V  (od 40 tys. do 100 tys. mieszka

1. Kołobrzeg (pow. kołobrzeski) [GM], woj. zachodniopomorskie

2. Legnica (na prawach powiatu) [GM], woj. dolno

3. Suwałki (na prawach powiatu) [GM], woj. podlaskie

Grupa VI  (powyżej 100 tys. mieszka

1. Dąbrowa Górnicza (na prawach powiatu) [GM], woj. 

2. Kielce (na prawach powiatu) [GM], woj. 

3. Sosnowiec (na prawach powiatu) [GM], woj. 

[GW] – gmina wiejska, [GM] – gmina miejska, 
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środku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota odbyło si
IV Sportowego Turnieju Miast i Gmin rozegranego w 

X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, zorganizowanego przez Krajow
przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

przewodnim tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin (STMiG 
Głównym celem było wzmożenie motywacji do wyjś
ń sportowo-rekreacyjnych. 

Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2018 sklasyfikowano 205 miast i gm
około 640 tys. osób. 

Do pomocy w organizacji imprez turniejowych zaangażowało się ponad 7 000
imprez turniejowych poniosły koszty w łącznej wysokoś

ńców) 

ński) [GMW], woj. zachodniopomorskie – Grzegorz Jó

ński) [GW], woj. zachodniopomorskie – Krzysztof Majewski 

ński) [GW], woj. zachodniopomorskie – Jerzy Anielski 

Grupa II  (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców) 

1. Kalisz Pomorski (pow. drawski) [GMW], woj. zachodniopom. – Michał Hypki 

2. Gołcza (pow. miechowski) [GW], woj. małopolskie – Lesław Blacha 

ński) [GW], woj. małopolskie – Jan Pająk 

Grupa III  (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców) 

1. Lubawa (pow. iławski) [GW], woj. warmińsko-mazurskie – Tomasz Ewertowski 

ński) [GW], woj. małopolskie – Robert Roj 

3. Popielów (pow. opolski) [GW], woj. opolskie – Dionizy Duszy

Grupa IV  (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców) 

1. Pyrzyce (pow. pyrzycki) [GMW], woj. zachodniopomorskie – Marzena Podzi

, woj. małopolskie – Rafał Kukla 

ądecki) [GMW], woj. małopolskie – Dariusz Reś

Grupa V  (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców) 

1. Kołobrzeg (pow. kołobrzeski) [GM], woj. zachodniopomorskie – Janusz Gromek

2. Legnica (na prawach powiatu) [GM], woj. dolnośląskie – Tadeusz Krzakowski 

3. Suwałki (na prawach powiatu) [GM], woj. podlaskie – Czesław Renkiewicz 

ej 100 tys. mieszkańców) 

wach powiatu) [GM], woj. śląskie – Zbigniew Podraza 

2. Kielce (na prawach powiatu) [GM], woj. świętokrzyskie – Wojciech Lubawski 

3. Sosnowiec (na prawach powiatu) [GM], woj. śląskie – Arkadiusz Ch

gmina miejska, [GMW] – gmina miejsko-wiejska

Podsumowanie XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin  
X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 

rodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota odbyło się uroczyste 
w ramach jubileuszowego 

zorganizowanego przez Krajową Federację 

(STMiG 2018) było hasło 
enie motywacji do wyjścia z domu i integracji 

miast i gmin, a w imprezach 

ponad 7 000 wolontariuszy. 
cznej wysokości ponad 1,8 mln. zł. 

Grzegorz Jóźwiak - Burmistrz 

Krzysztof Majewski - Wójt 

Jerzy Anielski - Wójt 

Michał Hypki - Burmistrz 

Lesław Blacha - Wójt 

Jan Pająk - Wójt 

Tomasz Ewertowski - Wójt 

ert Roj - Wójt 

Dionizy Duszyński - Wójt 

Marzena Podzińska - Burmistrz 

Rafał Kukla - Burmistrz 

Dariusz Reśko - Burmistrz 

Janusz Gromek - Prezydent 

Tadeusz Krzakowski - Prezydent 

Czesław Renkiewicz - Prezydent 

Zbigniew Podraza - Prezydent 

Wojciech Lubawski - Prezydent 

Arkadiusz Chęciński – Prezydent 

wiejska 

 



Nagrody 
Poza pucharami i dyplomami, 
KFSdW w zorganizowaniu 18 (po trzy w ka
pikników sportowo-rekreacyjnych
dofinansowania. 

Podziękowania 
Centralna Komisja Turniejowa, Zarz
wyrażają podziękowanie władzom samorz
uczestniczącym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpo
organizatorów imprez: działaczy stowarzysze
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli,
Bez ich zaangażowania, pracy i szczególnie wa
turniejowej tradycji, osiągnięcie tego jak uwa
sytuacji, wyniku nie byłoby możliwe.

Szczególne podziękowania kierujemy do Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
z jego Prezesem Panem Leszkiem Tytko oraz do Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej z jej 
Przewodniczącą Panią Prezes Zofi
profesjonalizm i wielokrotne dowody lojalno
Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej XXV edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmi n, którą
XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Post Scriptum 
Niestety również w tym roku, pod szyldem „Makroregionalnego Towarzystwa Kultury Fizycznej”, 
została zorganizowana w tym samym t
Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018 (w ubiegłym roku organizatorem Makroregionalnego 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin było „Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej”).  

Spowodowało to, tak jak w ubiegłym roku, zamieszanie i dezorientacj
udział w kolejnych edycjach STMiG i znacz
XXIV STMiG 2018. 

Wypada tu stwierdzić, że Świętokrzyski Zwi
których działacze wzięli (niestety)
Komisje Wojewódzkie zobowiązania zawarte w porozumieniach o współpracy z KFSdW przy 
organizacji XXIV STMiG 2018. 

Żywimy nadzieję, że osoby i organizacje b
związanych z przeprowadzeniem w tym samym terminie imprezy o 
charakterze i zasięgu zreflektują
wokół działań na rzecz sportu powszechnego.

Centralna Komisja XXIV STMiG 201

 
 

 formą nagrody dla gmin-laureatów STMiG 201
18 (po trzy w każdej z sześciu grup klasyfikacyjnych) 

rekreacyjnych. Liczba nagród jest związana z wysokoś

Centralna Komisja Turniejowa, Zarząd i pracownicy KFSdW tradycyjnie i niezmiennie serdecznie 
kowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkań

cym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpo
organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorz
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. 

owania, pracy i szczególnie ważnej w tym roku lojalności wobec naszej wspólnej 
ą ęcie tego jak uważamy dobrego, w zaistniałej zło

żliwe. 

kowania kierujemy do Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
z jego Prezesem Panem Leszkiem Tytko oraz do Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej z jej 

ą Prezes Zofią Czupryna za niezmienne przez lata zaanga
profesjonalizm i wielokrotne dowody lojalności podczas współorganizowania XX
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 

apraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej XXV edycji Sportowego 
n, którą planujemy zorganizować w tradycyjnym terminie, w ramach 

Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

 w tym roku, pod szyldem „Makroregionalnego Towarzystwa Kultury Fizycznej”, 
wana w tym samym terminie konkurencyjna impreza pod nazw

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018 (w ubiegłym roku organizatorem Makroregionalnego 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin było „Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury 

o, tak jak w ubiegłym roku, zamieszanie i dezorientację wśród
udział w kolejnych edycjach STMiG i znacząco wpłynęło negatywnie na frekwencj

Świętokrzyski Związek TKKF oraz Zachodniopomorski Zwi
niestety) czynny udział w organizacji konkurencyjnej imprezy, wypełniły jako 

Komisje Wojewódzkie zobowiązania zawarte w porozumieniach o współpracy z KFSdW przy 

e osoby i organizacje będące autorami tegorocznych i ubiegłorocznych poczyna
zanych z przeprowadzeniem w tym samym terminie imprezy o zbliżonej nazwie, 

gu zreflektują się i przestaną szkodzić wizerunkowi społeczn
 na rzecz sportu powszechnego. 

STMiG 2018 

STMiG 2018 jest współudział 
ciu grup klasyfikacyjnych) rodzinnych 

z wysokością kwoty uzyskanego 

d i pracownicy KFSdW tradycyjnie i niezmiennie serdecznie 
ystkim mieszkańcom miast i gmin 

cym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich 
 kultury fizycznej, pracowników samorządowych, 

trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. 
ści wobec naszej wspólnej 

amy dobrego, w zaistniałej złożonej niepomyślnej 

kowania kierujemy do Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
z jego Prezesem Panem Leszkiem Tytko oraz do Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej z jej 

nne przez lata zaangażowanie, 
ci podczas współorganizowania XXIV edycji 

apraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej XXV edycji Sportowego 
 w tradycyjnym terminie, w ramach  

 w tym roku, pod szyldem „Makroregionalnego Towarzystwa Kultury Fizycznej”, 
erminie konkurencyjna impreza pod nazwą II Makroregionalny 

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018 (w ubiegłym roku organizatorem Makroregionalnego 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin było „Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury 

śród gmin biorących od lat 
ło negatywnie na frekwencję gmin–uczestników 

chodniopomorski Związek TKKF, 
czynny udział w organizacji konkurencyjnej imprezy, wypełniły jako 

zania zawarte w porozumieniach o współpracy z KFSdW przy 

ce autorami tegorocznych i ubiegłorocznych poczynań 
żonej nazwie, takim samym 

 wizerunkowi społeczności skupiającej się 

 


