
Protokół nr 2/2019 

z posiedzenia Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku 

Narciarskiego w  kadencji 2019-2023 

Ustrzyki Dolne, 6.11.2019 

 
Posiedzenie odbyło się w pomieszczeniu Hali Sportowej przy SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.  
 

1. Posiedzenie otworzył Prezes POZN Józef Szymbara. Prezes przywitał zebranych oraz 
zaproponował porządek obrad: 

- Przygotowania do sezonu narciarskiego 2019-2020 
- Sprawy różne 

 
2. Porządek posiedzenia przegłosowano jednogłośnie. 
3. Poinformowano o rozmowach z przedstawicielami PZN w sprawie sporządzania kalendarza imprez 

narciarskich PZN i umieszczenia imprez zaproponowanych przez nasz Związek. Prezes 
zrelacjonował rozmowę z Prezesem Tajnerem i innymi przedstawicielami PZN w sprawie 
organizacji tradycyjnej imprezy Puchar Bieszczadów. Wstępne propozycje nie były dla nas 
zadawalające, ale rozmowy przyniosły skutek i w pierwszej kolejności miejscem zawodów będą 
trasy w Ustjanowej. W razie braku warunków śniegowych zawody będą mogły odbyć się w 
Mucznem. Zaproponowano aby w nazwie zawodów oprócz frazy Puchar Azotów dodać Puchar  
Bieszczadów, jak tradycyjnej, od kilkudziesięciu lat organizowanej, imprezie narciarskiej w naszym 
regionie. 

4. Kol. Monika Funndanicz zrelacjonowała przebieg komisji  biegów PZN w odniesieniu do kalendarza 
imprez biegowych. Uzyskaliśmy wsparcie p. Marka Siderka, który optował aby zawody odbywały się 
w miejscowościach, gdzie funkcjonują kluby narciarskie i sprzyjające środowisko lokalne zarówno 
sportowe jak pozostałe, tj. samorządowe, sponsorzy, działacze sportowi, sędziowie itd. 

5. Kol. Edward Mąka poinformował o problemach dot. umieszczenia zawodów w skokach i kombinacji 
norweskiej w kalendarzu PZN w ramach Pucharu Lotosu. Niestety do chwili obecnej nie udało się 
zagórskich zawodów umieścić w Pucharze Lotosu. Na chwile obecną zaproponowane jako zawody 
wojewódzkie. 

6. Kol. Bogdan Zwarycz poinformował o pracach na trasie biegowej w Ustjanowej. Wykoszono całość 
trasy oraz okolice startu, mety i tranzytu przy szatniach oraz budynku sędziowskim. 

7. Następnie prezes poinformował o wstępnej rozmowie z kol. Pawłem Sykałą w sprawie wycofania 
jego decyzji o zakończeniu pracy w komisji sędziowskiej. Rozmowy te będą kontynowanie w 
najbliższym czasie. 

8. Następnie kol. B. Zwarycz i M. Fundanicz poinformowali o planach szkoleniowo – 
przygotowawczych biegaczy. W grudniu odbędą się obozy w Zakopanem i  Ustrzykach Górnych 
oraz  zawodnicy kadry wojewódzkiej uczestniczyć będą w trzech imprezach w okresie od 13 do 26 
grudnia. Zawody odbędą się w Zakopanem i Szczawnicy. 

9. Alpejczycy przygotowania rozpoczęli już podczas majowych obozów na lodowcu w Austrii. Kolejne 
obozy odbyły się w październiku i listopadzie. 

10. Skoczkowie oraz kombinatorzy uczestniczyli w międzynarodowych zawodach w Niemczech. Dalsze 
przygotowania kontynuowane będą w listopadzie i grudniu. Optymistycznym akcentem jest 
zwiększone zainteresowanie młodzieży uprawieniem skoków nie tylko zawodników z Zagórza ale 
również z innych miejscowości z województwa podkarpackiego. 

11. Następnie jednogłośnie podjęto decyzje o przyjęciu do naszego związku: 
- Rzeszowskiego Klubu Sportowego Sport Partner 
- Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie. 

W przypadku drugiego podmiotu pełne wpisanie do naszego Związku nastąpi po uzupełnieniu i 
dostarczeniu stosownych dokumentów. 



 
 
12. Następnie zaproponowano osoby do pracy w komisjach sportowych naszego związku: 

- Komisja biegów: 

 Piotr Bril 

 Bogdan Zwarycz 

 Monika Fundaanicz 

 Bogdan Kwaśnik 

 Andżelika Szyszka 

 Damian Ciborowski 

 Marek Konopka   

 Magdalena Wantuch 

 Robert Gleń 
- Komisja zjazdów: 

 Bartłomiej Kądziołka 

 Paweł Sykała 

 Zygmunt Bobko 

 Tomasz Gondela 

 Bogdan Postołowski 
- Skoki i kombinacja norweska: 

 Edward Mąka 

 Andrzej Piszko 

 Paweł Szawan 

 Michał Milczanowski 
- Komisja snowbardu: 

 Ja Żyłka 

 … 

 … 

 … 
-  

  
 
13. Kol. K. Lachowski przypomniał o terminach składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w 

sprawie dofinansowania zadań sportowych oraz na stypendia sportowe i nagrody.  
 
 
Na tym zebranie zakończono. Prezes podziękował wszystkim za aktywny udział w dzisiejszym 
spotkaniu. 
 
 
Protokołował: 
Sekretarz POZN 
Krzysztof Lachowski 


