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SZCZECINSKI • JtlJiillliQ~~l;JIIIml 
Siedem lat szczecinskiej Korony 

W diszy na stadionach 
Szczeciilski Klub Sportowy Gluchych Korona uzyskal ,wiek 
szkolny", bo zostal oficjalnie zaloi:ony 11 grudnia 2012 roku 
przez Marcina Bodnara. Brak tego typu organizacji w Szczecinie 
(cia os6b w r6i:nym wieku z wadct stuchu) byt gt6wnym powodem 
jej powstania. Wcze5niej jedynym klubem sportowym dla 
niesf)'SZ<~Cych w Szczecinie byt UKS Niesfys.qcych W"IOSfo, kt6ry 
jednak skupial wyfctcznie szkoht mlodziei:. 

27 wrzesnia i 11 grudnia 2012 
r. odbyly si~ pierwsze i drugie 
obrady Walnego Zebrania czlon
k6w stowarzyszenia w Specjalnym 
Osrodku Szkolno-Wychowawczym 
ella Dzieci Nieslysz:tcych w Szczeci
nie, w kt6rym wzi~lo udzial prawie 
40 os6b. Uchwaffino w6wczas statut 
oraz wybrano tarz:td stowarzysze
nia, a pierwszyiil prezesem SKSG 
Korona zostal Michal StryczyiJ.ski. 
Prezesem zarz:tdu jest obecnie 
Marek Misk6w. 

Korona dla wszystkich 
- Korona jest dobrowolnym, 

samorz:tdnym, trwalym stowarzy
szeniem wszystkich os6b z wad:t 
sluchu, majqcym na celu rozw6j 
i upowszechnianie kultury fizycz
nej - informuje prezes M. Misk6w. 
- Klub zrzesza doroslych, dzieci oraz 
mlodziez z uszkodzonym sluchem, 
nauczycieli, rodzic6w i wszystkie 
osoby dzialaj:tce dla dobra sportu 
i kultury fizycznej. Jest stowarzy
szeniem sportowym, posiadajqcym 
osobowosc prawn:t i podlega wpi
sowi do ewidencji prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Szczeci
na. Zostal wpisany do 'ewidencji 
k.lub6w sportowych- dzialaj:tcych 
w formie stowarzyszenia, kt6rych 
statutynie przewiduj:t prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej-Urz~du 
Miasta -Szczecina pod numerem 
126 z dniem 8 st:Ycznia 2013 roku. 

Siedziba klubu mie8ci si~ przyul. 
Inowroclawskiej na Pomorzanach, 
a obecnie zawodnicy korzystajq 
z wielu obiekt6w sportowych. Sekcja 
bowlingu cwiczy w Koszalinie w Cen
trum Rozrywki MK Bowling w galerii 
Kosmos. Sekcja lekkoatletyczna 
korzysta z Miejskiego Stadionu 
Lekkoatletycznego im. Wieslawa 

z obiektu Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Poli
technicznej w Szczecinie. Treningi 
inotoryczne wszystkich sekcji od
bywajq si~ w r6znych miejscach, 
czasami w Lasku Arkoilskim i na 
orlikach. 

KilkanaScie sekcji 
Obecnie w Koronie jest 11 sekcji: 

bowling, lekkoatletyka, narciarstwo, 
nordic walking, pilka nozna kobiet, 
pilka nozna m~zczyzn, siatk6wka 
m~zczyzn, treningi motoryczne, 
szachy, zeglarstwo i siatk6wka ko
biet, ale dzialalnosc trzech ostat
nich zostala niedawno zawieszona 
(siatkarki CWiCZq Z m~zczyznami). 
W planie do 2020 roku jest utwo
rzenie sekcji koszyk6wki i strze
lectwa. Aktualnie Korona zrzesza 
l:tcznie 120 zawodnik6w, w tym 88 
wyczynowc6w, kt6rymi op!ekuje 
si~ trzech trener6w: Rafal Sliwka 
(pilka noma, lekkoatletyka i trening 
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motoryczny), Przemyslaw Sztolcman 
(siatk6wka) i Krzysttof Olesinski 
(bowling). Prac:t szkoleniow:t zaj
mowali si~ ponadto: Tomasz Pick, 
Jaroslaw Smajdor, Kamil Halec, 
Tomasz Klawsiuc, Michal Deubel, 
Marcin Bodnar i Roman Lawniczak 

Medale nie tylko w Polsce 
W tym roku w imprezach rangi 

mistrzowskiej sportowcy Korony 
zdobyli juz 13 medali, w tym 7 
srebmych (Tomasz Pick, Pawel 
Mazurkiewicz, Marta Maciejewska, 
dwukrotnie Karolina J~rzejczyk, 
sztafeta 4x200 kobiet: Karolina 
J~drzejczyk, Justyna Kozyra, Mo
nika Borysowska, Agata Kosttowny 
i sztafeta 4x200 m~zczyzn: Damian 
Szyszkowski, Daniel Kowalik, Daniel 
J~dzura, Rafal Zagajewski) oraz 
~ brqzowych (Piotr Lipski, Rafal 
Sliwka, dwukrotnie Monika Bory
sowska, Agata Kosttowny i Damian 
Szyszkowski) oraz puchar Fair Play 
(6. Liga Mistrz6w Gluchych w Fut
salu, Stuttgart, V miejsce w rywali
zacji sportowej), a w eliminacjach 
mistrzostwa Polski nieslysz:tcych 
w pilce noznej 11-osobowej uzyskali 
awans do finalu 2020 roku. Dodajmy, 
ze w 2018 roku reprezentanci Korony 
zdobyli l:tcznie 32 medale, w tym 

10 zlotych 10 srebmych i 12 br:tzo
wych. W 5. mistrzostwach Europy 
nieslysz:tcych w futsalu w Tampere 
zlote medale wywalczyly Emilia 
Althoff i Justyna Siwek, a ta druga 
rok wczesniej w Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich Gluchych w tureckim 
Samsun zdobyla srebro. 

Lekkoatletyczne MP 
w Szczecinie 
- Juz wkr6tce, bo w dniach 

22-23 czerwca na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym im. Wieslawa 
Maniaka w Szczecinie przy ul. Litew
skiej od~:t si~ Mistrzostwa Polski 
Nieslyszqcych w Lekkoatletyce, 
w kt6rych wystqpi blisko stu naj
lepszych lekkoatlet6w nieslyszqcych 
z calej Polski, a reprezentant6w 
Korony powinno bye ponad dwu
dziestu - m6wi M. Misk6w. -Part
nerami imprezy s:t: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Zwi:tzek 
Sportu Nieslysz:tcych, Gmina Miasto 
Szczecin, KIAPolmotor, DGS Poland, 
Joma Salon Sport Moda Poznan, 
ComplexDesign, MOSRIR, #sk -
Szczecin kibicuje i ESKA. Juz wcze
sniej, bo 5 czerwca sponsor Korony, 
firma KIA Polmotor ptzekaze na
szemu klubowi stroje sportowe. ©:V 

(mij) 

Ianiaka w Szczecinie. Sekcja pilki 
no:lnej kobiet i m~zczyzn korzysta 
z dw6ch obiekt6w: hali sportowej 
Pomorskiego Stowarzyszenia Pro
mocji Nauki (jesieniq) oraz z hali 
sportowej Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Poli
technicznej w Szczecinie (wiosn:t 
i jesieniq). Sekcja siatk6wki korzysta Sportowcy szczeciflskiej Korony jui. ad siedmiu /at biorq udzial w sportowej rywalizacji. Fot SKSG t<nrona 


