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UcŻniolvski K ub spoltowy o ńp a Węg ń ec był Órgan zatorem sl]aŻdóW o wym en one] charakteryslyce W lalach
2008 20]8 k ub byt organiŻatorem oboŻÓW reklea.y]no ŚpÓńÓwyĆh do: Pozńań (2008 2011 2014) Pu.k
(2009.2012) TÓńasŹów Lubelski(20]3 20]420]6) Żakopane{20152016). BystrŻyca KlodŻka (20']52o']7)
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