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 Piękna ziemia pińczowska, poprzez swoje ciekawe ukształtowanie geograficzne oferuje mieszkańcom i turystom 
ogrom możliwości aktywnego wypoczywania. Na lądzie, w wodzie, czy w powietrzu... w powiecie pińczowskim jest co robić.                      
Aktywnemu wypoczynkowi służy także bogata infrastruktura sportowa, sale gimnastyczne przy każdej szkole, kompleksy boisk, 
a także nowoczesna hala widowiskowa – sportowa – to wszystko zachęca do zdrowego trybu życia. 
 Aktywność sportową, poprzez organizowanie rozmaitych imprez sportowych i patronowanie takim wydarzeniom,         
propagują także władze powiatu pińczowskiego.

Na początku tego 
roku zakończyła się ko-
lejne rozgrywki w piłkę 
siatkową o Puchar Staro-
sty Pińczowskiego. Przy-
pomnijmy, że dotychczas 
mężczyźni rywalizowali 
w  tej dyscyplinie sportu 
13 razy, kobiety zaś 9 razy. 
Przed wybudowaniem hali 
widowiskowej w Pińczo-
wie mecze odbywały się 
w salach gimnastycznych 
w Michałowie, Pińczowie, 
Złotej, Kijach czy Chro-

brzu. W roku 2014 w  no-
wym obiekcie rozegrano 
IX finał mężczyzn i V finał 
kobiet.

Pińczowska Po-
wiatowa Liga Siatkówki 
cieszy się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród 
samych zawodników, jak 
i publiczności, a nasze 
drużyny ze sporymi suk-
cesami uczestniczą także 
w rozgrywkach o randze 
wojewódzkiej.

Od czterech lat 
mieszkańcy powiatu 
pińczowskiego chętnie 
uczestniczą w Rodzinnych 
Rajdach Rowerowych 

„Ścieżkami Jana Mo-
skwy”. Inicjatywa imprezy 
zrodziła się wkrótce po 
niespodziewanej śmierci 
starosty pińczowskiego 
śp. Jana Moskwy. Samo-
rządowiec był wielkim 

miłośnikiem tego rodzaju 
aktywnego wypoczynku. 
Chętnie zwiedzał Ponidzie 
na rowerze i zachęcał do 
tego innych. By upamięt-

nić jego osobę, gospodarze 
powiatu postanowili rok-
rocznie organizować rajdy 
rowerowe imienia Jana 
Moskwy. Pomysł okazał się 
strzałem w przysłowiową 
dziesiątkę i dziś w  rajdach 

uczestniczą całe rodziny, 
a ogólna liczba rowerzy-
stów dochodzi do kilkuset. 
Organizator – starosta 
pińczowski – funduje dla 
uczestników atrakcyjne 
nagrody, które są losowa-
ne wśród rowerzystów 
po zakończeniu imprezy. 
Nagrodą główną jest zwy-
kle wysokiej klasy rower. 
W inicjatywę włączyła 
się także żona zmarłego 
starosty, a obecnie radna 
powiatowa. Pani Irena 
Moskwa jest fundatorką 
drugiego roweru i co roku 
uczestniczy w rajdzie wraz 
z całą rodziną.

O r g a n i z a t o r z y 
wydarzenia co roku opra-
cowują ciekawą trasę 
przejazdu, dzięki czemu 
rajd jest również dosko-
nałą promocją regionu. 17 
czerwca tego roku odbę-
dzie się V edycja rajdu.

Powiat Sportowy
Zagrajmy w siatkówkę! Cały powiat na rowery!

Pobiegnijmy po zdrowie!
Promocji regionu 

i  dbaniu o zdrowie dosko-
nale służy kolejna impreza 
cykliczna organizowana 
przez powiat pińczowski. 
Bieg Szlakiem Mięty i Ka-
mienia na stałe już wpisał 
się w biegowy kalendarz 
województwa świętokrzy-
skiego przyciągając do 
Pińczowa miłośników jog-
gingu nie tylko z naszego 
regionu, ale także z woje-
wództw ościennych. Dobra 
organizacja i wspaniała at-
mosfera sprawia, że „Bieg 
Szlakiem Mięty i Kamie-

nia” to nie tylko doskonały 
sposób na zdrowie, ale 
także wspaniała zabawa 
w dobrym towarzystwie. 
Jesienią tego roku pobie-
gniemy po raz piąty.

Biegowi towarzyszy 
nordic walking, w którym 
uczestniczą miłośnicy 
aktywnego spacerowania. 
Współorganizatorem wy-
darzenia jest pińczowski 
oddział kardiologiczny In-
terCard, którego pacjenci 
stanowią największą grupę 
spacerowiczów. 

Powiatowa oferta 
sportowa to także 

zawody w halowej piłce 
nożnej o Puchar Starosty 

Pińczowskiego, 
to mecze tenisa stołowego 

i potyczki szachowe. 
W  hali spotykają się 

również miłośnicy 
warcabów 100-polowych. 

W  obiekcie działa 
siłownia, a miłośnicy 

wspinaczek mogą 
spróbować swoich sił 
na ściance pod opieką 

wykwalifikowanych 
instruktorów.

Pińczowska hala 
widowiskowo – sportowa 

jest również areną dla 
sportowców sprawnych 
inaczej. Każdego roku 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym 
„Ostoja” przy DPS 

w  Pińczowie organizują 
zawody i spartakiady 

dla niepełnosprawnych 
podopiecznych placówek 

rozsianych po całej 
południowej Polsce.

Imprezom tym patronuje 
między innymi 

pińczowski starosta.


