III Walne zebranie AKL "Ursynów"
Członkowie AKL-u Ursynów, największego w dzielnicy i jednego z największych w Warszawie
klubów lekkoatletycznych, 21 stycznia spotkali się w sali konferencyjnej SGGW w celu powołania
nowych członków zarządu i przedstawienia sprawozdania z rocznej działalności sekcji. Komisja
skrutacyjno-mandatowa w trzyosobowym w składzie przeprowadziła wybory wśród 17 uprawnionych
do głosowania członków, którzy zdecydowali o nowym składzie zarządu. Ponownie wybrani zostali
m.in. medalista olimpijski z Montrealu (1976) Jan Pietrzyk, profesor (z tytułem doktor honoris causa
Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu) Tomasz Borecki oraz wieloletni działacz Stanisław
Kostaniak i Wojciech Łyżwiński. Skład siedmio-osobowego zarządu uzupełniają równie wybitnie
osobistości świata lekkiej atletyki: srebrna medalistka olimpijska z Moskwy (1980) Urszula Kielan,
wieloletni trener Sławomir Rosłon oraz Borys Badeński, syn znakomitego sprintera Andrzeja
Badeńskiego (brązowego medalisty olimpijskiego z Tokio 1964 roku).
Ostatnie lata działalności AKL-u ''Ursynów'' obfitowały w liczne sukcesy zarówno na polu sportowym
jak i promocji lekkiej atletyki wśród przede wszystkim dzieci i młodzieży. W ciągu trzech lat klub
zorganizował imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne, w tym przede wszystkim cykl mityngów w
ramach Ursynowskich Wtorków Biegacza i Memoriał Tomasza Hopfera, w których uczestniczyło ok.
8000 zawodników. Świadczy to o wielowymiarowym podejściu klubu do spraw sportu i rekreacji,
którego często brakuje większym klubom i decydentom na szczeblu urzędów dzielnicy i miasta. Na
niwie profesjonalnej rywalizacji sportowej AKL również osiągnął wiele sukcesów czego
świadectwem są klasyfikacje według punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego i Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Przez trzy lata startów w zawodach lekkoatletycznych zawodnicy zgromadzili
170 pkt. liczonych w skład SSM, czego zasługą są udane występy m.in. brązowego medalisty ME w
biegu 24 godzinnym Piotra Sawickiego, medalistek mistrzostw Polski Marty Jusińskiej i Sary
Radakovic, oraz wynikom Moniki Jusińskiej, Jerzego Kinasza, Maksymiliana Szateckiego, Kamila
Kruka, Pawła Krochmala, Pauliny Radzkiej i Krzysztofa Weremczuka. Największym ubiegłorocznym
sportowym wydarzeniem klubu były znakomite wyniki weteranki Genowefy Patli, która osiągnęła
tytuł mistrzyni świata weteranów, pobiła rekord świata w rzucie oszczepem, rekord polski w pchnięciu
kulą i została podwójną mistrzynią polski (rzut oszczepem i pchnięcie kulą) za co polski świat lekkiej
atletyki nagrodził ją tytułem najlepszej lekkoatletki 2015 roku.
W podsumowaniu ostatnich lat pracy klubu, zarząd wyraża zaniepokojenie ubogą infrastrukturą
sportową Ursynowa i przekonuje, że wyniki zawodników nie odpowiadają ich potencjałom, za co
winą obarczać należy brak specjalistycznej bazy szkoleniowej.
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