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Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informuję, że jesienią br. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Dąbrowskiego organizuje II Turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów 

„Złota Rakietka Małopolski”, na który już dziś serdecznie zapraszam. 

Zainteresowanie, jakim cieszyła się pierwsza edycja tego innowacyjnego przedsięwzięcia 

stanowi dowód, iż jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia sportowe, które stanowią doskonałą 

okazję zarówno do integracji środowisk samorządowych, jak i promocji aktywności fizycznej. 

Chcemy, aby jak najwięcej samorządowców i parlamentarzystów z naszego regionu wzięło 

udział w tegorocznej edycji Turnieju, który odbędzie się na hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Oleśnie, w ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.  

Mając na uwadze liczne Państwa zobowiązania wynikające z uczestnictwa w oficjalnych 

uroczystościach, jak i różnych wydarzeniach towarzyszących obchodom Narodowego Święta 

Niepodległości, zdecydowaliśmy się zorganizować Turniej w sobotę przed lub po długim 

weekendzie 11 -13 listopada. Stąd też proponujemy Państwu do wyboru dwa terminy organizacji 

Turnieju „Złota Rakietka Małopolski”: 5 listopada 2022 r. lub 19 listopada 2022 r.  

W celu podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych już dziś zwracam się do Państwa  

z  uprzejmą prośbą o: 

 rozpropagowanie informacji o ww. przedsięwzięciu wśród samorządowców  

i parlamentarzystów z Państwa JST oraz zwrócenie się do nich z prośbą o zaplanowanie  

w terminarzach udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu; 

 zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu regulaminu Turnieju, którego najważniejsze zapisy 

przytoczone są w dalszej części pisma; 

 wstępne zadeklarowanie swojego udziału w Turnieju i przesłanie na adres e-mail: 

sspd2011@interia.pl propozycji najbardziej dla Państwa dogodnego terminu organizacji ww. 

przedsięwzięcia tj. 5 lub 19 listopada. 

Czekamy na Państwa propozycje dotyczące jednego z ww. terminów organizacji 

„Złotej Rakietki Małopolski” – Turniej zostanie zorganizowany w terminie odpowiadającym 

większości osób, które do 24 czerwca 2022 r. zadeklarują w nim swój udział. 
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Oficjalne zaproszenia do udziału w II Turnieju tenisa stołowego samorządowców  

i parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski” wraz z ostatecznym regulaminem, kartą zgłoszeń 

i plakatem będą wysyłane do urzędów gmin, powiatów i województwa oraz na podane adresy  

e-mail w terminie późniejszym.  

Poniżej przedstawiam najważniejsze zapisy z projektu regulaminu wydarzenia: 

1. Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Dąbrowskiego, działające przy wsparciu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Oleśnie oraz Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Gminy 

Mędrzechów. 

2. Uczestnikami Turnieju mogą być: 

1) wojewoda, marszałkowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy; 

2) radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatów i gmin; 

3) parlamentarzyści; 

4) w  Turnieju mogą wziąć udział również zaproszeni przez Organizatora goście. 

3. Do udziału w Turnieju można zgłosić maksymalnie 4 zawodników reprezentujących 

daną JST tj. gminę, powiat czy województwo. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia większej, niż 

określona powyżej, liczby zawodników reprezentujących daną JST po uzyskaniu zgody Organizatora. 

4. Liczba uczestników Turnieju jest ograniczona (max. 60 osób). O udziale  

w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń tj. data przesłania na adres e-mail: 

sspd2011@interia.pl prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.  

5. Uczestnicy nie ponoszą opłat za udział w Turnieju. 

6. Turniej rozegrany zostanie w podziale na 3 kategorie:  

1) Kategoria LEADER – w której rywalizować będą parlamentarzyści, wojewoda, 

marszałkowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i ich zastępcy (mężczyźni); 

2) Kategoria RADNI – w której rywalizować będą radni sejmiku wojewódzkiego, radni 

powiatowi i gminni (mężczyźni); 

3) Kategoria OPEN – w której rywalizować będą posłanki, przedstawicielki samorządu 

województwa, samorządów powiatowych i gminnych (kobiety). 

7. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz upominki 

rzeczowe. Ponadto najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii (zdobywcy I miejsc) otrzymają 

nagrodę specjalną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostali zawodnicy biorący udział  

w Turnieju otrzymają pamiątkowe medale. 

8. Turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów „Złota Rakietka 

Małopolski” stanowi część zadania publicznego pn. „Małopolska „na sportowo” świętuje 

ważne rocznice” współfinansowanego ze środków dotacji Województwa Małopolskiego. 

 

Szanowni Państwo, 

wyrażam nadzieję, że pomogą nam Państwo dotrzeć z informacją o II Turnieju tenisa 

stołowego samorządowców i parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski” do jak 

najliczniejszego grona samorządowców i parlamentarzystów oraz zechcą osobiście wziąć udział  

w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 

  Z poważaniem 

 

   Lesław Wieczorek 

 

  Starosta Dąbrowski/ 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia    

Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 
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