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Powiat Pińczowski
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PIŃCZÓW 2015

…sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach…
Z ustawy o sporcie
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Szanowni Państwo,4 czerwca 2014 roku uroczystym przecięciem wstęgi świętowaliśmy otwarcie hali

widowiskowo-sportowej w Pińczowie, nowego obiektu sportowego w powiecie pińczowskim.
Niecodziennie nasze małe ojczyzny wzbogacają się o taaakie obiekty, to też nic dziwnego, że mieszkańcy Pińczowa i powiatu „po brzegi” wypełnili trybuny hali. W tym jakże ważnym dla nas wydarzeniu
pośród zacnych gości, pokaźną grupę stanowili sportowcy i działacze sportowi związani z pińczowską
ziemią miejscem zamieszkania, urodzenia czy choćby poprzez rodzinne więzi. W kuluarowych rozmowach
gości otwarcia często padały słowa „gdybyśmy my mieli taki obiekt - za naszych czasów - a pamiętasz ?”
Budowa i oddanie hali było dobrą okazją do „wejrzenia w sportowe życie” mieszkańców.
I tak z „wejrzenia” i dla „pamięci” zrodziła się przedstawiana publikacja Abecadlnik sportowy powiatu
pińczowskiego.
Pamiętając słowa Jana Pawła II, że „każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości”
w prezentowanej publikacji przez pryzmat alfabetycznie ułożonych dyscyplin zaprezentowaliśmy kluby,
stowarzyszenia, sportowe wydarzenia, wielu sportowców i trenerów tworzących sportową historię powiatu. Oczywiście nie zabrakło prezentacji hali od początku budowy do dnia otwarcia.
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O historii sportu słów kilka
Sport wyrósł z instynktu, z doskonalenia się człowieka w codziennych czynnościach. Żeby przeżyć, upolować pożywienie,
człowiek pierwotny musiał być silny i sprawny. Jego bronią była umiejętność rzucania i bieg, który pozwalał dostatecznie
blisko zbliżyć się do zwierzęcia lub też szybko oddalić od grożącego niebezpieczeństwa. Historyczne przekazy – „listy
z przeszłości” (np. rysunki naskalne, malowidła z egipskich grobowców, fryzy z Mezopotamii, gliniane chińskie figurki) świadczą
o wadze „usportowienia” ludzi w czasach starożytnych. W Egipcie nawet faraon musiał wykazać się umiejętnością wytrwałego
biegu. Chiński cesarz Huang Ti, zwany Żółtym Cesarzem, dla przyuczenia żołnierzy do dyscypliny, zręczności i wykształcenia
w nich bojowego ducha, wprowadził jako zajęcie obowiązkowe – grę w piłkę nożną. Asyryjczycy opracowali obrazkowy
podręcznik pielęgnacji i przygotowania koni do wyścigów. W 776 roku p.n.e. w starożytnej Grecji, w Olimpii odbyły się pierwsze
udokumentowane historycznie igrzyska sportowe. Zawodnicy zmagali się w zapasach, biegach, jeździe konnej, powożeniu
rydwanów itp. Nagrodą dla zwycięzców był wieniec laurowy i ...sława.
W średniowiecznej Europie, opancerzeni jeźdźcy-rycerze, dla chwały lub dla zdobycia ręki białogłowy, na turniejach rywalizowali
w walce na miecze, w rzutach włócznią, jeździe konnej, strzelaniu do tarcz. Pojawiły się „bractwa kurkowe” zamożnych mieszczan,
zazdroszczących rycerzom ich turniejów. Szachy, które wówczas docierają do Europy z Persji, zyskują nie tylko status „gry z gier”
ale, o czym świadczy literatura owego czasu, są sprzymierzeńcem romantycznej miłości: przy szachach Tristan i Izolda zakochują
się w sobie. W średniowiecznej Japonii rozwijało się sumo, buddyjscy mnisi „promują” jogę.
W Europie, w dobie Odrodzenia gimnastyka ciała, z racji zajmowania się oddziaływaniem ćwiczeń dla osiągniecia najlepszego stanu
organizmu, uznana zostaje za środek leczniczy. Oświecenie (wiek XVII i XVIII) wnosi podręczniki ćwiczeń fizycznych i specjalne
place do uprawniania sportu zwane boiskami. W Polsce lekcje sportu pod okiem nauczyciela, na boiskach zostały wprowadzone
w XIX wieku. Dawne formy sportu o charakterze użytecznym (np. łucznictwo, wioślarstwo, jazda konna) przekształcają się
w dyscypliny sportowe w dzisiejszym znaczeniu. Powstaje szermierka, ciężkie rycerskie miecze i tarcze zastępują lekkie szpady
i skórzane maski na twarz. W miastach na placach zakładane są tzw. ślizgawki, co pociąga za sobą rozwój łyżwiarstwa.
Wraz z rozwojem przemysłu w XIX wieku rozwija się rekreacja.
W szkołach na obowiązkowych zajęciach prowadzone są zorganizowane ćwiczenia ruchowe. Zrodzone w XV wiecznej Anglii
określenie „sports and pastims” (spędzanie czasu, rozrywka) usamodzielnia się do wyrażenia „sport”. Następuje „specjalizacja”
sportu. Tworzą się kluby skupiające amatorów danej dyscypliny, tworzą się związki sportowe. Powstają „wyspecjalizowane”
tereny gier i zabaw, obiekty sportowe. Kluby i stowarzyszenia organizują różnorodne zawody, na których ich członkowie popisują
się nabytymi umiejętnościami przed publicznością. Współzawodnictwo i rywalizacja szybko przekraczają granice klubowe,
państwowe. Odradzają się idee olimpijskie. W roku 1896 z inicjatywy francuza Pierra de Coubertin’a odbywają się pierwsze
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Bierze w nich udział 115 zawodników z 13 krajów.
Przełom XIX/XX wieku przed sportem postawił dewizę „citius-altius-fortius” – „szybciej-wyżej-silniej”. Wraz z użyciem zegarów
uruchamiających się na sygnał startu i zatrzymujących po osiągnięciu celu, w sporcie rozpoczęła się trwająca po dziś dzień „era
rekordu”.
W Polsce końca XIX wieku, pozostającej wciąż pod zaborami, rozwijający się ruch sportowy stał się ważnym czynnikiem w walce
z wyniszczeniem narodu. Za początek zorganizowanego sportu w Polsce przyjmuje się rok 1867 tj. rok założenia we Lwowie
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Idee „Sokoła” – podnoszenie sprawności fizycznej i tężyzny, jako elementów niezbędnych
w walce o niepodległość szybko rozprzestrzeniają się na ziemie wszystkich zaborów.
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Wzorem z Europy Zachodniej powstają kluby sportowe. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, Warszawskie Towarzystwo
Cyklistów szybko „dorabiają się” swoich oddziałów, a te z kolei swoich (tak np. zrodził się Kielecki Oddział Warszawskiego
Towarzystwa Cyklistów, a w 1896 roku w Pińczowie powstał oddział Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów).
W okresie II Rzeczypospolitej, władze kładą duży nacisk na rozwój fizyczny narodu. Powołują Państwowy Urząd Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Zadaniem organizacji sportowych było wychowanie nie tylko sportowca, ale przede
wszystkim świadomego obywatela. Powstają obiekty sportowe, stadiony, sale ćwiczeń.
W Polsce Ludowej nad rozwojem kultury fizycznej i sportu czuwało państwo. Utworzono urząd ds. kultury fizycznej i sportu.
Sport w okresie PRL był jednocześnie przedmiotem propagandy sukcesu i niekłamanej narodowej dumy. Ukazywano zwycięstwa
sportowe jako potwierdzenia rozwoju społeczeństwa i państwa, a sukcesy mistrzów miały rozbudzać wyobraźnię młodzieży,
zachęcając ją do naśladownictwa. Tak narodził się Wyścig Pokoju. Doszło jednak do wyraźnego podziału na sport amatorski
i sport wyczynowy, nad którym państwo przejęło pełną kontrolę. Pierwszy w powojennej historii medal olimpijski zdobył
w Londynie (1948 rok) Aleksy Antkiewicz (brązowy medal w boksie). Sportowcy cieszyli się niekłamaną sympatią, sukcesy
pięściarzy, szermierzy czy lekkoatletów (Sidło, Szewińska, Kozakiewicz...) są wiąż żywe. Najpopularniejszą dyscypliną sportową
owego okresu była piłka nożna. Niestety nastawienie władz na rozwój sportu wyczynowego z równoczesnym zaniedbywaniem
sportu amatorskiego, spowodowało, że tylko 5,5% (1990) społeczeństwa w schyłkowym okresie PRL-u uprawiało amatorsko
dyscypliny sportowe.
Współcześnie sportem nazywamy świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia potrzeb:
zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych, wyrażającą się poprzez ćwiczenia i gry
uprawiane wg określonych zasad, sprzyjającą zachowaniu zdrowia, rozwijającą wytrzymałość, silną wolę, zdyscyplinowanie,
poczucie solidarności i koleżeństwa. Sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – stosownie do
możliwości i zainteresowań. Jest jedną z wartości kulturowych, mających duży wpływ na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość
życia.
A u nas ?
Choć w 1896 roku w Pińczowie, powstał oddział Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów, to najprawdopodobniej wpływ na rozwój
ruchu sportowego na ziemi pińczowskiej miało powstanie w 1910 roku oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Organizowane przez PTK letnie, piesze wyprawy w okolice bliższe np. do Chrobrza czy dalsze np. do Wiślicy czy „ślizgawki” zimą,
były pierwszymi formami zorganizowanej aktywności fizycznej. W 1923 roku z inicjatywy Magistratu w Działoszycach powstaje
boisko sportowe. W 1930 roku w Pińczowie powstaje piłkarski Klub Sportowy „Nida”, działają 2 korty tenisowe, 2 strzelnice
a przy ulicy 3 Maja – plac sportowy. Można przyjąć, że z uwagi na bliskość Nidy, wielu mieszkańców potrafiło pływać. Zamarłe
w okresie II wojny życie sportowe odrodziło się wiosną 1945 roku. Na boiska Działoszyc i Pińczowa powrócili piłkarze, a pierwsze
pińczowskie derby rozegrano o komplet butów z UNRRY…

7

KLUB LEKKOATLETYCZNY PONIDZIE PIŃCZÓW

Od lewej: M. Pikulski, T. Zając, śp. ks. Kanonik Józef
Zdradzisz 2004.

M. Pikulski, T. Zając. Meta drugiego biegu „Mięty i kamienia”, prawdziwa męska przyjaźń 2015.

Z miejscowych kronik
W marcu 2004 roku T. Zając i M. Pikulski przebiegli z pola Bitwy pod Grochowiskami do Kaplicy
Św. Anny, przynosząc ze sobą relikwie bł. Brata Alberta Chmielowskiego, który był uczestnikiem tamtej
bitwy. Kilka miesięcy później pokonali trasę z Bazyliki w Wiślicy do Pińczowa, przynosząc krzyż z kolebki
chrześcijaństwa …
… 27 marca 2007 roku przebiegli z Opactwa Cystersów w Jędrzejowie do Pińczowa – przynosząc relikwie
Bł. Wincentego Kadłubka. …
Korona Maratonów Polskich. Żeby ją zdobyć trzeba w ciągu 24 miesięcy pokonać dystans 5 głównych
maratonów polskich: Dębno, Kraków, Wrocław, Warszawa i Poznań.
Bieg maratoński narodził się z legendy o wyczynie ateńskiego wojownika Filippidesa który w roku 490 p.n.e.
przybiegł z wieścią o zwycięstwie Greków nad Persami z Maratonu do Aten.
Od 1924 roku długość trasy biegu maratońskiego wynosi 42 195 m.
8

Bieg to naturalny, cykliczny ruch lokomocyjny odbywający się pod wpływem
pracy mięśni. Regularne bieganie podnosi wytrzymałość fizyczną biegacza
i dotlenia jego mózg, uczy gospodarowania czasem, przeciwdziała depresji.

B

jak
bieg

Pierwszymi, którzy regularnie zaczęli biegać w Pińczowie byli Tadeusz Zając, Jan Mostek i Wiesław Węgrzycki,
a było to w maju 1986 roku. Treningi odbywali w „skrzypiowskim” lesie. W czerwcu 1989 roku do grupy dołączył
Mieczysław Pikulski. W 1997 roku – Jarosław Buczak, a w 1999 roku: Mieczysław Napora, Andrzej Sadowski,
Maciej Buczak, Jarosław Marmur, Andrzej Dynia i Sławomir Buczak. Od 2008 roku biegacze zaczęli regularnie uczestniczyć w zawodach biegowych. Grupa
przyjęła nazwę: KLUB LEKKOATLETYCZNY
PONIDZIE PIŃCZÓW. Średnio w roku kalendarzowym jej członkowie pokonują około 2,5 tys.
kilometrów. Od 2008 roku uczestniczyli w ponad
200 zawodach od dystansu 10 km do ultra-maratonów – organizowanych w Polsce, na Węgrzech
i Słowacji.
Sukcesem grupy jest zdobycie prestiżowej odznaki
Korona Maratonów Polskich przez M. Pikulskiego,
M. Naporę i J. Buczaka, oraz ponad 20 ukończonych
Rok 2012. Przed startem do półmaratonu w Sobótce
maratonów, ponad 50 półmaratonów, uczestnictwo
w składzie: Mieczysław Napora, Jarosław Buczak, Mieczyw Górskich Mistrzostw Świata Weteranów w Biegu sław Pikulski, Wiesław Węgrzycki, w towarzystwie mistrza
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (czte- świata na 3 km Bogusława Mamińskiego.
roetapowy bieg na 100 km,); w cyklicznym maratonie polsko-słowackim Visegrad Maraton na trasie Podoliniec – Rytro (ze względu na górski profil trasy jest to
jeden z najtrudniejszych maratonów w tej części Europy), w Tatai Minimarathon w partnerskim dla Pińczowa,
węgierskim mieście Tata, i wielu innych biegach ulicznych i przełajowych.
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4 RUN PIŃCZÓW
W styczniu 2013 roku na terenie Pińczowa zawiązała się amatorska grupa biegaczy – 4 RUN PIŃCZÓW. Inicjatorami i motorami napędowymi grupy są:
Paweł Bardzyński i Marcin Błach. Pozostali zapaleńcy biegania to Anna Slota,
Paulina Wites, Marcin Wojniak, Rafał Sobolewski, Piotr Czerw, Sylwester Fiuk,
Piotr Słota, Mateusz Baryga, Szymon i Mateusz Bator, Mariusz Bębenek, Piotr
Młyńczak, Mariusz Król i Mariusz Starościak.
Głównym celem grupy jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez tak piękną formę ruchu jaką jest bieganie, dlatego na treningi zapraszają wszystkich chętnych (4runpinczow.pl).
Rok 2013 dla zdecydowanej większości członków grupy był debiutem w zawodach biegowych, a ich ukończenie
powodem do dumy i osobistej satysfakcji. Takim sukcesem jest np. ukończenie w bieżącym roku przez Marcina
Blacha „Biegu Granią Tatr”, którego 70 km trasa prowadzi szlakami turystycznymi Tatr Zachodnich i Wysokich.

Bełchatów 2013, bieg na 15 km.
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Cieśle 2013, półmaraton świętokrzyski.

Prekursorem organizowanych imprez biegowych na naszym terenie był Jan Mostek,
pińczowianin, z wykształcenia mechanik z zamiłowania sportowiec-lekkoatleta.
OGÓLNOPOLSKIE BIEGI PONIDZIA
Z inicjatywy Jana Mostka, Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia, w latach 1995-1997
organizowało w Pińczowie biegi dla upamiętnienia rocznic uchwalenia Konstytucji
3 Maja – Ogólnopolskie Biegi Ponidzia. Biegacze pokonywali trasę 10 km, od Brześcia przez Skowronno Górne i Dolne, kończąc bieg na stadionie sportowym w Pińczowie. W pierwszych biegach udział wzięli min. Artur Wojniak, Tadeusz Zając,
Mieczysław Pikulski.

Jan Mostek pierwszy z lewej.

BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI Z miejscowych kronik
„Ponad stu zawodników ze wszystkich szkół gminy Pińczów startowało w rozegranym Biegu Niepodległości
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 2011. Zawody dla uczczenia święta narodowego rozegrano na
stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji a młodzi biegacze rywalizowali na dystansach 900 i 1800 metrów. Wśród
dziewcząt szkół podstawowych wygrała Magdalena Lasia przed Wiktorią Skowerą (obie SP w Brześciu) i Weroniką Swat ze SP nr 1 z Pińczowa. W biegu chłopców najlepszy był Dawid Skowera (SP nr 2 Pińczów), drugie
miejsce zajął Oskar Dylawerski (SP nr 1 Pińczów) a trzecie Michał Krzak (SP Brzeście). W biegu gimnazjalistek
najlepsza była Eliza Kucharska, przed Małgorzatą Szymańską i Dominiką Wojciechowską (wszystkie z Gimnazjum nr 1 w Pińczowie). W biegu chłopców wygrał Karol Paniec – Gimnazjum nr 2, przed Danielem Stańdo
z Gimnazjum Niepublicznego i Dominikiem Skowerą z Gimnazjum nr 2. Rywalizację uczniów szkół średnich,
zarówno dziewcząt jak i chłopców zdominowali zawodnicy Zespołu
Szkół Zawodowych. Wśród dziewcząt wygrała Ewelina Kucharska,
przed Małgorzatą Kucharską i Anitą Pytel, a wśród chłopców pierwszy
był Marian Cepak, drugi Mateusz Sobczyk, a trzeci Paweł Kuśmierczyk. Prowadzono klasyfikację drużynową, którą wśród uczniów szkół
podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa z Brześcia, wśród gimnazjów – Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych, a wśród szkół
średnich ZSZ im Staszica w Pińczowa.”

Bieg na Grochowiska
Z inicjatywy członków 4 RUN PIŃCZÓW od 2012 roku w miesiącu
marcu, na dystansie 10 km, jest organizowany bieg na Grochowiska;
Pińczów – Grochowiska.

…ulicą Średnią.

Paweł Bardzyński już po biegu.

Grochowiska to niewielka wioska położona
pośród boguckich lasów. 18 marca 1863 roku
była świadkiem jednej z największych i najkrwawszych bitew powstania styczniowego.
Od wielu lat w rocznicę bitwy, harcerze z Pińczowa i Buska Zdroju, organizują piesze rajdy,
kończące się symbolicznym zapaleniem zniczy
i złożeniem kwiatów przy zbiorowej mogile powstańców.
Marcin Błach na trasie biegu.
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BIEG SZLAKIEM MIĘTY I KAMIENIA
Bieg „Szlakiem mięty i kamienia” po raz pierwszy odbył się 25 października 2014 roku, z inicjatywy Starostwa
we współpracy z LOT „Ziemia Pińczowska”, LZS w Pińczowie, amatorską grupą biegaczy „Klub lekkoatletyczny
Ponidzie Pińczów”. Trasa I Biegu o długości 15 km przebiegała ulicami Pińczowa poprzez Skowronno Górne –
Skowronno Dolne – Kopernię ze startem i metą na terenie przyległym do hali widowiskowo-sportowej, przy
ul. Republiki Pińczowskiej.
II Bieg „Szlakiem mięty i kamienia” odbył się 24 października 2014 roku, ze startem i metą spod hali. Tym razem
Starostwo współpracowało z LOT „Ziemia Pińczowska” i grupą 4 RUN PIŃCZÓW. Trasa II Biegu o długości
12 km, nieco zmieniona, prowadziła ulicami Pińczowa poprzez Skowronno Dolne – Skowronno Górne, dalej
poprzez Garb Pińczowski z powrotem przez Skowronno Dolne oraz ulicami Pińczowa.

Nazwa biegu nawiązuje do symboli jedności obszarowej powiatu obejmującego
gminy Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota. „Kamień” to gips, którego
największe w kraju pokłady kryje nasza
ziemia, to wapień – pińczak ze swoją „tajemnicą twardnienia” oraz pylasta skała –
less, darząca tutejsze pola urodzajnością.
A „mięta” ziele znane i wykorzystywane
przez człowieka od zamierzchłych czasów
symbolizuje przyrodę pełną chronionych
i rzadko występujących gatunków ze świata fauny i flory.

Medal wg projektu M. Dymek
Start do II biegu.
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Start do pierwszego biegu „mięty i kamienia”.

…w kroku biegowym występują fazy oporowe (53)
i faza lotu (5)…

Kto miętą? a kto kamieniem?

14

Z. Kierkowski – R. Wojtaś.

E. Katanowska – R. Sobolewski.

Marsz Nordic Walking
„Na trasie mięty i kamienia”
Pierwszemu biegowi „Szlakiem mięty i kamienia”
towarzyszył marsz nordic walking „Na trasie mięty
i kamienia”. Trasę marszu na dystansie 5 km pokonało
ponad 50 uczestników. Prostota, łatwość i bezpieczeństwo „marszu z kijkami” powoduje, że staje się on coraz
bardziej popularny wśród mieszkańców powiatu, gdyż
można go uprawiać w dowolnym terenie a co dopiero
w otoczeniu tak pięknym jak nasze…
Zarówno I jak i II biegowi „Szlakiem mięty i kamienia” towarzyszył Marsz Pacjentów Nordic Walkig pod
hasłem „Przegoń Zawał”, zorganizowany przy współpracy z firmą Intercard – Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie oraz
z Fundacją Cardiovascular Center Foundation.

Rozgrzewka do II marszu, z pacjentami ćwiczy
ordynator J. Godlewski z dziećmi.

Start do I marszu.
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Ludowy Klub JEŹDZIECKI „Ponidzie”
Ludowy Klub Jeździecki „Ponidzie” istnieje w Pińczowie od lat 70. XX wieku. Powstał z entuzjazmu i zamiłowania do koni panów Krzysztofa Cwaklińskiego, Romana Głoda, Zbigniewa Cwaklińskiego i Antoniego Chmielarskiego. W stajni klubu stoi ok. 20 koni – ułożonych do jazdy w siodle, do skoków a także do pracy z dziećmi.
Klub dysponuje maneżem, pozwalającym na prowadzenie treningów oraz rozległym padokiem. Ośrodek organizuje również kuligi i przejażdżki bryczką po okolicy. Praktycznie od powstania po dzień dzisiejszy prezesem
Klubu jest Antonii Chmielarski pasjonat i znawca koni rasy małopolskiej. Dzięki Klubowi, Pińczów już w latach
70 zasłynął z organizacji zawodów hipicznych, np. 16 lipca 1977 roku w dwudniowych zawodach wzięło udział
60 koni i 40 jeźdźców.

Skok przez przeszkodę w obiektywie
Jana Góreckiego lata 70. XX w.
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Dekoracja zwycięzców pod czujnym okiem prezesa
Antoniego Chmielarskiego.

W czasach starożytnych były wyścigi rydwanów, w średniowieczu – turnieje
rycerskie na koniach…
W dzisiejszym jeździectwie rozróżnia się konkursy: ujeżdżanie konia, skoki
przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego, zaprzęgi oraz
pokazy konia wierzchowego.
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Skok przez przeszkody. Fot. M. Jędruch

Wg klubowego trenera Mariusza Kordel: Jeździectwo jest
sportem dla każdego, najtrudniejsze jest zawsze pierwsze dziesięć minut. Jeśli uda się je przetrwać i w ciągu
nich pokonać strach przed upadkiem z wierzchowca,
potem wszystko jest proste.

Julia Nowak – trening w promieniach
wschodzącego słońca.
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Klub jeździecki im. 1 Pułku Strzelców Konnych przy Stadninie Koni
w Michałowie.
Historia jeździectwa w Stadninie Koni Michałów zaczęła się w latach 60-tych zeszłego stulecia. Działał tu
Ludowy Klub Sportowy Michałów, jego prezesem był Ignacy Jaworowski, a treningi prowadził Stanisław Pastuch;
jeźdźcami: Tadeusz Wojtal, Józef Bochenek, Aleksander Bąk, Wojciech Wink. Druga karta jeździectwa zaczęła
się w 1994 roku i trwała do 1998 roku. Powstał Klub Jeździecki im. 1 Pułku Strzelców Konnych, którego nazwa
nawiązywała do nazwy oddziału w którym Ignacy Jaworowski brał udział w Powstaniu Warszawskim. Prezesem klubu został Jerzy Białobok, instruktorem – Mariusz Liśkiewicz. Główną dyscypliną klubową, przynoszącą
szereg trofeów były Konne Rajdy Długodystansowe. Starty pary Mariusz Liśkiewicz z Faktorem czy Diakonem
zazwyczaj kończyły się miejscami medalowymi.
Reaktywacja działalności klubu nastąpiła w 2003 roku, gdy pod okiem Magdaleny Helak naukę jazdy konnej
rozpoczęła grupa dzieci i młodzieży z Michałowa i okolic. Pierwszym poważnym przedsięwzięciem młodych
adeptów sztuki jeździeckiej był udział we wrześniu 2003 roku, w obchodach 50-lecia Stadniny.
Od 2006 roku klubowicze biorą udział w pokazach i zawodach koni arabskich pod siodło, w ujeżdżaniu i skokach. Już start w III Jesiennym Pokazie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim zakończył się: I miejscem pary
Małgorzata Błaszczyk i Wandea w skokach i II miejscem w Classic Pleasure, II miejscem pary Paulina Koziara
i Gerona w Native Costume. Sukcesem zakończył się udział w Sportowych Mistrzostwach Polski dla Koni Arabskich oraz w Mistrzostwach Europy, gdzie Małgorzata
Błaszczyk zdobyła 3 medale.
Od listopada 2011 roku szkolenie koni i jeźdźców rozpoczął Krzysztof Cyra, specjalizujący się w ujeżdżeniu
i tym samym Stadnina rozszerza swoją działalność
o usługową naukę jazdy konnej.

Janów Podlaski 2008 – od lewej: Emil Białobok, Konrad
Błaszczyk, Paulina Koziara, Olga Gurak, Katarzyna
Szyper, Małgorzata Błaszczyk.
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1. Małgorzata Błaszczyk i Klacz Wandea, klasa skoków
przez przeszkody.
2. Mariusz Liśkiewicz i Zodiak – pokaz jazdy western,
Białka 1998.
3. Mistrzostwa Polski Miłki 1993 – od lewej Jerzy Urbański, Witalis Nikołajuk i Mariusz Liśkiewicz z Faktorem.
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Ogier Grafik i Paulina Mucha,
klasa: historyczny strój polski.
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Ogier Chimeryk i Krzysztof Cyra,
klasa: Native Costume.

...gonitwa za lisem, Hubertus w Stadninie 2015.

Karate jest sztuką walki powstałą na Okinawie – największej wyspie Archipelagu Ryukyu i jest wytworem wielowiekowej kultury Okinawańczyków. Oryginalne Karate wprowadził do Polski pińczowianin Aleksander Staniszew pod
koniec lat siedemdziesiątych XX wieku.
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SENSEI ALEKSANDER STANISZEW
Sensei Staniszew lider Okinawa Shorin-Ryu w Polsce uprawia karate od ponad 40 lat, uzyskał stopień 8 dan –
najwyższy stopień europejczyka. Wykształcił wielu profesjonalnych instruktorów międzynarodowej klasy w karate. Jest Prezydentem Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate, związku sportowego zrzeszającego kilkadziesiąt klubów
sportowych Shorin-Ryu z terenu całego kraju. Pełni funkcje Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Shorin-Ryu Karate i Kobudo (W.O.F.) z siedzibą w Naha na Okinawie (Japonia) i koordynuje działalność tej organizacji w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.
„Lubię Okinawę. Dla mnie Okinawa jest miejscem gdzie powstało karate i gdzie zawsze bardzo chętnie wracam. W momencie kształtowania się karate na Okinawie – była ona suwerennym państwem funkcjonującym pod nazwą Królestwa
Ryukyu. Ponieważ dzisiaj Okinawa należy do Japonii, karate mylnie utożsamiane jest z wytworem Japończyków. Obecnie
karate uprawia na wszystkich kontynentach ponad 65 milionów ludzi. Okinawańczycy nie spodziewali się nigdy, że ich
karate pochodzące z tak małej wyspy, zyska tak wielką, światową popularność. Ale dzięki temu mogłem podczas wielokrotnych wyjazdów na ta wyspę poznać oprócz oryginalnego karate również i kulturę oraz wielu wspaniałych ludzi.”
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Pińczowski Klub Shorin-Ryu
Pińczowski Klub Shorin-Ryu powstał w 1981 roku z inicjatywy Aleksandra Staniszewa. Początkowo działał w obrębie ogniska TKKF. Obecnie jest stowarzyszeniem, klubem sportowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest
członkiem Polskiej Unii Shorin-Ryu Kararte Kobudo (PUSKK).
Przez prawie 35 lat działalności klubu w treningach wzięło udział ponad tysiąc
mieszkańców powiatu pińczowskiego. Prowadzi działalność w zakresie dwóch odrębnych sztuk walki: Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo w trzech
sekcjach: dla dorosłych (18-70 lat), dla młodzieży (15-18) i dla dzieci (7-14 lat).
Zajęcia w klubie prowadzą sensei Aleksander Staniszew, sensei Dorota Wites – 4 dan, trener II kl. karate. Uprawnienia instruktora sportu karate posiada także sensei Włodzimierz Lato – 4 dan i Piotr Ostrowiecki – 2 dan.
Obok instruktorów do czynnych wieloletnich członków klubu należą: Jarosław Stanek, Wiesław Nowak, Robert
Ćwiertnia, Jacek Strączkiewicz i Piotr Kubik. Działalność klubu polega głównie na prowadzeniu treningów stacjonarnych, brania udziału w stażach szkoleniowych oraz w rywalizacji sportowej. Członkowie klubu wielokrotnie uczestniczyli w stażach w różnych miastach na terenie całej Polski oraz w stażach zagranicznych w Japonii,
Kanadzie, Belgii, Francji, Niemczech, Węgrzech i Republice Czech. Klub współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
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Prezydent W.O.F. – Kenyu Chinen,
Marszałek woj. Świętokrzyskiego – Adam Jarubas,
Prezydent PUSKK – Aleksander Staniszew, rok 2011.

Reprezentacja Pińczowskiego Klubu Shorin-Ryu systematycznie zdobywa medale w Mistrzostwach Polski oraz
w rywalizacji międzynarodowej. Tytuły Mistrza Polski dotychczas zdobyli: Aneta Piątek, Jarosław Szeniawski,
Krzysztof Bakalarz, Sebastian Kubowicz, Grzegorz Nowakowski, Michał Staniszew, Mariusz Pęcherz, Dorota
Wites, Katarzyna Modrzewiecka, Tomasz Mataczyński, Marcin Staniszew, Karol Kosiń, Kamil Piątek.
W sumie w rywalizacji szczebla krajowego i międzynarodowego reprezentanci Pińczowskiego Klubu ShorinRyu zdobyli 21 złotych, 17 srebrnych i 25 brązowych medali. W okresie 2002-2015 ośmioro Pińczowian było
członkami reprezentacji Polski Shorin-Ryu Karate. Po medale w kolejnych edycjach Pucharu Świata sięgnęli:
Katarzyna Modrzewiecka, Tomasz Mataczyński, Dorota Wites, Włodzimierz Lato, Jacek Straczkiewicz i Piotr
Kubik.
W 1996 roku klub zorganizował Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate. Do Pińczowa przyjechało z całego kraju
ponad 800 osób. W latach 2005-2009 odbywały się zawody rangi ogólnopolskiej pod nazwą Centralny Turniej
Karate, w którym uczestniczyła młodzież szkół średnich i studenci wyższych uczelni. Od 2010 r. Pińczowski
Klub Shorin-Ryu jest współorganizatorem Centralnego Kongresu Karate – cyklicznej imprezy międzynarodowej odbywającej się corocznie w październiku w naszym mieście.
Przez ostatnie 30 lat w klubie gościło wielu wybitnych instruktorów karate z terenu całego kraju oraz z zagranicy: ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Malezji, Egiptu, Belgii, Francji, Algierii, Węgier, Anglii, Republiki Czech,
Norwegii, Irlandii, Niemiec i Słowacji co jest dużym sukcesem organizacyjnym klubu i prestiżem dla naszego
miasta.

Centralny Kongres Karate, Pińczów 2015.
Dorota Wites – zawodniczka Pińczowskiego Klubu
podczas Pucharu Świata, Warszawa 2015.
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BOGUSŁAW FORTUNA
Pasjonatem kolarstwa szosowego jest Bogusław Fortuna z Chrobrza (rocznik 1946). Kolarską przygodę rozpoczął prawie pół wieku
temu, gdy na podwórkach i szkolnych korytarzach królował „kapslowy Wyścig Pokoju”. Zaczynał w LZS Pińczów, gdzie trenowali
wówczas Aleksander Adamin, Bronisław Kubala, Józef Pasternak,
Tadeusz Tarka, Jerzy Nowak, Marek Domagała, Józef Węglinski,
Marek Ziębiński. W 1965 roku na Mistrzostwach Polski LZS w
Chęcinach, na 320 startujących kolarzy jest 20. Na 6. miejscu kończy wyścig „Złote Koło” w Grudziądzu. W czasie służby wojskowej
startował w barwach Wojskowego Klubu Czarni Szczecin.
Po zakończeniu służby wojskowej, wraca w rodzinne strony, podejmuje pracę w zakładach gipsowych w Gackach. Z Marią zakłada rodzinę, jest ojcem trójki dzieci. W 2000 roku powraca do kolarstwa.
Stratuje w lokalnych wyścigach, w kategorii masters. Jest 8-krotnym
zwycięzcą kryterium ulicznego w Chrobrzu. Mimo sercowych kłopotów wciąż trenuje. Wraz z przyjacielem Bronisławem Kucybałą
często przemierzają drogi w okolicach Chrobrza i Złotej.
Będąc z wizytą u córki, bierze udział w mistrzostwach
Zachodniej Australii w 2011 r. , w grupie masters.
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Kolarstwo to sport rowerowy obejmujący wyścigi na rowerach, piłkę rowerową
i polo rowerowe. W zależności od rodzaju tras dzieli się na kolarstwo szosowe,
torowe i przełajowe tzw. cyklo-crossy.
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Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne Chrobrza o Puchar Wójta Gminy Złota odbywa się od 2005 roku.
Organizatorem jest Gminny Klub Sportowy Strzelec Chroberz oraz Urząd Gminy Złota. W rywalizacji biorą
udział kolarze z całej Polski w kategoriach amator i masters. Miłośnicy kolarstwa w każdym wieku ścigają się malowniczo położonymi uliczkami Chrobrza oklaskiwani przez kibiców, mieszkańców miejscowości którzy licznie
gromadzą się na całej trasie kryterium.
Start do kryterium
młodzieżowego.
Puchary od wójta
T. Sułka dla
zwycięzców
kryterium
masters. >

Chroberz to nazwa miejscowości położonej w gminie Złota, powiat pińczowski. Nazwa wg tradycji
pochodzi od Bolesława Chrobrego, który wracając
z wyprawy kijowskiej wzniósł tu zamek i założył parafię. Najstarszy dokument wzmiankujący o Chrobrzu pochodzi z 1153 roku. W dawnym pałacu Wielopolskich od 10 lat istnieje Ośrodek Dziedzictwa
Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia.
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Siniat Ponidzie MTB Team
Siniat Ponidzie MTB Team to grupa zapaleńców kolarstwa górskiego
z terenu Pińczowa powstała spontanicznie w 2010 roku. W obecnym
składzie i nazwie funkcjonuje od 2013 roku a jej trzon stanowią:
Arkadiusz Kurek, Mariusz Auguścik, Tomasz Sokołowski, Artur Wojniak, Jarosław Stanek i Michał Senderowski. Głównym celem grupy
jest rozwijanie kolarskiej pasji poprzez wspólne treningi i wyjazdy na
zawody rowerowe – maratony MTB. W latach 2012, 2013, 2014 i 2015
drużyna ukończyła klasyfikację generalną Mtb Cross Maratonu – ogólnopolskich zawodów organizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego.
Trenują zazwyczaj w niedzielne przedpołudnie przemierzając bliższe i dalsze okolice Pińczowa. W planach grupy
jest udział w wyścigach szosowych.
W latach 2011, 2012 i 2014 roku drużyna przy współpracy z Burmistrzem Pińczowa zorganizowała zawody MTB
typu cross country. W 2015 roku współdziałając z ekipą Mtb Cross Maraton z Kielc zorganizowano udane zawody
biegowo-rowerowe dla miłośników MTB. W planach na rok 2016 kolejna impreza MTB typu cross country połączona z zawodami rowerowymi dla dzieci.
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KLUB WODNY KON-TIKI
Na podstawie kronik Klubu
„Mamy więc to o co walczyliśmy. Mamy już Klub. Znamy też cel naszej pracy: propagować i rozwijać turystykę wodną a w szczególności kajakową, na Ponidziu”
Klub Wodny w Pińczowie formalnie powołano w Stanicy Wodnej oddziału
PTTK w Pińczowie 17 września 1965 roku. Pierwszy Zarząd tworzyli: Jerzy Głowacki – Przewodniczący, Antoni Kwaśniewski – V-ce Przewodniczący, Andrzej
Moszkowski – Sekretarz, Tadeusz Medalion – Skarbnik, Marian Mazur – Kapitan Sportowy. Członkowie: Stanisław Szczeciński i Kazimierz Medalion. W sezonie 1966, zorganizowano m.in. spływ z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Atrakcją okazał się zorganizowany pokaz jazdy na nartach wodnych,
który był pierwszą imprezą tego typu w województwie. W roku 1967 Klub Wodny liczący 48 członków, na wniosek Berty Króliczek przyjmuje nazwę Kon-Tiki.
W 1969 roku Powiatowy Spływ Kajakowy im. A. Dygasińskiego na trasie Pińczów
– Sandomierz wchodzi do kalendarza imprez ogólnopolskich. Corocznie bierze
w nim udział kilkaset osób z całej Polski. W roku 1974 powstaje nowa stanica
Klubu nad Pińczowskim Zalewem „za wyspą”.
Kon-Tiki wraz z Krakowskim Studenckim Klubem Kajakowym „Bystrze” organizują Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Powitanie Wiosny”, który na wiele lat stanowi
Pogoda może trochę nie dopisała – wina spóźnionej
wiosny, frekwencja była jednak olbrzymia. Sześciuset kajakarzy z całej Polski wzięło udział w czwartym spływie „Powitanie wiosny”.
Komentarz do relacji filmowych.
„Kronika RP, rok 1978”.
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Kajakarstwo to dyscyplina sportów wodnych oraz rodzaj turystyki lub rekreacji. Trafiło do Europy na przełomie lat 50. I 60. XIX w. Kajakarstwo posługuje się kajakami, wzorowanymi na kajakach eskimoskich („ka-i-ak” męskie
czółno).
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ogólnopolską imprezę otwierającą sezon kajakowy w Polsce. Na przełomie lat 80. i 90-tych ubiegłego stulecia
Kon-Tiki tracą współpracę z PTTK. Działalność Klubu zaczyna zamierać i praktycznie w roku 1999 Klub Wodny
Kon-Tiki w Pińczowie przestaje istnieć.
Przełom następuje w roku 2012. W trakcie wspólnych spotkań dawnych klubowiczów dojrzewa idea reaktywacji. Grupa na czele z Marcinem Wilczyńskim, Michałem Słowikowskim i Piotrem Siemińskim, doprowadza do
powstania w dniu 31 października 2012 roku – Stowarzyszenia Klub Wodny Kon-Tiki w Pińczowie.
Nowi klubowicze także znają swój cel: „to wytężona praca, by stara zdewastowana siedziba klubu znów ożyła, by
propagować i rozwijać turystykę wodną a w szczególności w Pińczowie, na Ponidziu”.
Najważniejsze prace związane z modernizacją obiektu, odnową wnętrza, zakończyły się dosłownie na chwilę
przed uroczystymi obchodami Jubileuszu 50-lecia Kon-Tiki.
50 lat istnienia klubu.
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Kon-Tiki to nazwa wyprawy odbytej w 1947 roku przez Thora Heyerdaha, dla
udowodnienia prawdziwości legendy o pochodzeniu ludności Polinezji.
Na tratwie z balsy, napędzanej żaglem w 1947 roku wyprawa pokonała 3 770 mil
morskich (ok. 6 980 kilometrów) w ciągu 101 dni, udowodniając, że możliwe
były migracje na Oceanie Spokojnym.

Z bieżącej działalności
01.03.2014 Adam Grzegorzewski, członek Klubu, przetestował z kolegami Mierzawę (dopływ Nidy) stwierdzając „Mierzawę możemy określić jako rzeką zwałkową więc i przygód nie będzie brakowało”.

Testowanie Mierzawy.

W ramach projektu „Kon-Tiki Challenge 2013” wykonano replikę „Pływającego Młyna Wodnego”, jaki pływał po
Nidzie na przełomie XVIII/XIX wieku. Członkowie klu-

bu popłynęli nim, najpierw w 500 km rejs Wisłą a potem
Loarą na „Święcie Loary” w Orleanie (Francja). >
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Marcin Wilczyński na przystani Kon-Tiki.

Lotniarski sport – dyscyplina lotnictwa sportowego uznana oficjalnie przez
Aeroklub Polski w 1976 roku, polegająca na wykonywaniu lotów na lotniach.
Pierwszymi lotniarzami byli Dedal i Ikar, ojciec i syn. W Polsce pierwszy lot
na lotni własnej konstrukcji wykonał w 1896 roku Cz. Tański.
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Tradycje lotnicze Pińczowa sięgają roku 1784. Ówczesna „Gazeta Warszawska” podała, że w Pińczowie wypuszczono dwa balony o dwóch stopach (60 cm) średnicy. Sporty lotnicze zaczęto jednak uprawiać od 1931 roku,
tj. z chwilą powstania Szkoły Szybowcowej Ligi Obrony Powietrznej Państwa Polichno-Pińczów. W Pińczowie odbywały się loty żaglowe, treningowe i wyczynowe. Latano na „czajkach”, „komarach”, „orlikach”. W latach 1946-1954
działała w Pińczowie Szkoła Szybowcowo-Żaglowa. Po jej rozwiązaniu, pińczowianie-miłośnicy lotnictwa, w tym
A. Piekara adept szkoły szybowcowej, podejmowali próby ponownej reaktywacji szkoły. Zbudowano stałe lądowisko na którym odbywały się liczne imprezy lotnicze jak choćby: Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów
w 1973 roku czy IX Samolotowe Mistrzostwa Polski Rajdowo-Nawigacyjne w1976 roku. Wreszcie w 1987 roku
utworzona została Filia Areoklubu Kieleckiego. Jej zadaniem było prowadzenie szkolenia pilotów szybowcowych.
Prezesem został Mieczysław Pikulski, a Ryszard Kolankowski kierownikiem. W latach 80-tych powoli zmienia się
charakter fili w Pińczowie, staje się „mekką” lotniarzy i paralotniarzy a wszystko za sprawą Michała Ornatkiewicza,
lotniarza i przewodniczącego komisji lotniowej w Polskim Areoklubie. Przy lądowisku powstaje hangar i Baza Lotniowa, której początkowe wyposażenie składa się z dwóch paralotni i wyciągarki. W 1994 roku powołany zostaje
Areoklub Pińczowski. Będąc najmłodszym członkiem Areoklubu Polskiego, jest jedynym na owe czasy, specjalizującym się w sporcie mikrolotowym. Pierwszym prezesem zostaje Jan Skawiński, R. Kolankowski – kierownikiem.
Michał Ornatkiewicz pełni obowiązki nieetatowego instruktora lotniowego i paralotniowego. Od października
aeroklub 2007 roku funkcjonuje jako stowarzyszenie Aeroklub Regionalny w Pińczowie, niezależne od struktur
Aeroklubu Polskiego. Funkcje prezesa przejmuje Michał Malesza. Od 2015 roku prezesem jest Andrzej Włodarczyk. Aeroklub Regionalny w Pińczowie jest ukierunkowany na propagowanie i rozwijanie sportów lotniczych,
lotów mikrototowych, lotniowych, paralotniowych, organizacji szkoleń w wymienionym zakresie. Prowadzi także
zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży. Organizuje meetingi i różnorodne zawody, np. w 2014 roku zorganizowano: 1.) XX Krajowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Klasy F3J „MINI” 2). Maraton MTB pn.
„Ponidzie XC”, rozgrywany w różnych kategoriach, 3).„Dzień Lotniarza” czy „Spotkanie przy termicznym kominie”.
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Lotnia to konstrukcja
składająca się ze szkieletu,
skrzydła i uprzęży dla pilota.
Pierwszy projekt lotni wykonał Leonardo da Vinci.
Paralotnia składa się
z miękkiego skrzydła
z uprzężą, przymocowaną
do niego za pomocą linek
i taśm, a sterowanie nią
odbywa się za pomocą sterówek zamocowanych do
krawędzi skrzydła.
Motolotnia to lotnia wyposażona w silnik. Składa
się ze skrzydła, do którego
podwieszony jest wózek,
a sterowanie odbywa się
przez
przemieszczanie
środka ciężkości.
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Wg lotniarzy fakt, że nad Pińczowem ludzie latają
jak ptaki, nie dziwi, bowiem jest to miejsce idealne
do uprawiania motoparalotniarstwa a to dlatego,
że ze względu na pińczowski garb występują tu
sprzyjające wiatry, niezbędne do dobrych lotów
o wspaniałych widokach nie wspominając.

Motolotnia na górze św Anny, ćwiczenia w ramach
I Świętokrzyskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego, Pińczów 2015.
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Ludowy Zespół Sportowy „PAŁAC” Sancygniów
Ludowy Zespół Sportowy „Pałac” Sancygniów został
założony w 1980 roku. „Sztandarową” dyscypliną klubu
w owym czasie był tenis stołowy. Do świetlicy wiejskiej
w Sancygniowie przyjeżdżały renomowane zespoły
AZS Kielce, Granat Skarżysko Kamienna, Kolejarz Kielce, Czarni Parszów, Skalnik Wiśniówka. Na mecze sancygniowscy tenisiści wyjeżdżali wysłużonym „trabantem” prezesa i trenera w jednej osobie. W latach 90-tych
sukcesy w Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych organizowanych przez LZS odnosili biegacze: Sławomir Zawartka i Anna Komisarczyk. Zainteresowanie młodzieży poparte sportowymi sukcesami budziła piłka nożna
i to zarówno w wydaniu tradycyjnym na otwartych
obiektach jak i w wydaniu halowym. W 2007 roku tenisiści stołowi z Sancygniowa przypomnieli sobie dobre
czasy tej dyscypliny w klubie i w 2014 roku zorganizowani Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Służb Mundurowych o Puchar Starosty Pińczowskiego, w którym
oczywiście ekipa OSP Sancygniów wygrała drużynowo.
Nie byłoby tej pięknej, okraszonej sukcesami ponad 30letniej historii Ludowego Zespołu Sportowego „Pałac”
z małego Sancygniowa, gdyby nie grupka zapaleńców
sportowych na czele z wielkim miłośnikiem sportu,
animatorem sportowego życia w środowisku wiejskim
– Bogdanem Madejem, to on był pomysłodawcą i inspiratorem powstania LZS „PAŁAC”.
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Bogdan Madej – twórca i animator sportu w Sancygniowie odbiera z rąk Prezesa PZLZS, Starosty Pińczowskiego Jana Moskwy okolicznościowy dyplom
z okazji 30-lecia powstania LZS Pałac Sancygniów.
Bramkarz LZS Pałac Sancygniów G. Gajewicz
odbiera z rąk Prezesa PZLZS Jana Moskwy puchar
za zwycięstwo w VI Powiatowym Turnieju Piłki
Nożnej Halowej Zrzeszenia LZS w Kijach.

LZS – zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające na terenie Polski.
Celem jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu.
Pierwszy LZS założono w 1946 roku we wsi Czarnowąsy (woj. opolskie).
Obecna struktura organizacyjna zaczyna się na Gminnym Zrzeszeniu
LZS przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.
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Powiatowe Zrzeszenie LZS W PIŃCZOWIE
PZLZS w Pińczowie powstało w 2000 roku, z inicjatywy ówczesnego wicestarosty pińczowskiego Jana Moskwy. Powstanie powiatowego zrzeszenia LZS było swoistą reaktywacją Rady Powiatowej LZS działającej w obszarze powiatu w latach 1948-1974 (zlikwidowaną w związku z planowaną zmianą podziału administracyjnego kraju). Od samego
początku istnienia nowa struktura organizacyjna opierając się na uczniowskich klubach
sportowych z dużą aktywnością i zaangażowaniem włączyła się w nurt integracji sportowej i aktywizacji działania na rzecz pozyskiwania wsparcia i sojuszników dla rodzących się inicjatyw, programowania i organizacji
imprez sportowych, tworzenia infrastruktury sportowej, udziału we współzawodnictwie sportowym na terenie
powiatu i poza jego granicami. W okresie dotychczasowej działalności zorganizowano bardzo dużo imprez sportowych w wielu dyscyplinach. Do wiodących wydarzeń sportowych w kalendarzu pińczowskiego LZS należą
Liga Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, Letnie Mistrzostwa w Piłce Nożnej oraz Zimowy Turniej Halowy Piłki
Nożnej, Turniej Szachowy i Warcabowy, Turniej Tenisa Stołowego. Członkowie zrzeszeni w naszej organizacji
startują z powodzeniem w imprezach wojewódzkich a nawet krajowych. Najaktywniejsze kluby to: Rewir Pińczów, Siniat Złota, Strzelec Chroberz, ULKS „Chrobry” Chroberz, Nauczyciele Pińczów, Pałac Sancygniów, LZS
Michałów, Bogucice, Kije, Kliszów, Węchadłów, Wrocieryż.
Z ostatniej chwili – 21.10.2015 – LZS Skrzypiów mistrzem powiatu.
W finale powiatowych rozgrywek w piłkę nożną LZS wystąpiły 4 drużyny. W systemie meczów „każdy z każdym” zwyciężył LZS Skrzypiów. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kamil Banaszek z LZS Podłęże,
a bramkarzem Sylwester Jończyk z LZS Wrocieryż. Sędzią głównym turnieju był Seweryn Sosień, a obsługę medyczną zapewnił Piotr Gruszka.
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Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY
Klub działa od grudnia 1998 roku przy szkole rolniczej w Chrobrzu (obecnie: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego). Klub przejął tradycje sportowe LKS-LZS Przełom, który z kolei był kontynuatorem tradycji
sportowych LZS w Chrobrzu sięgających roku 1949. Wiodącą dyscypliną jest turystyka i krajoznawstwo oraz
biegi narciarskie ! „Gdy zaczynaliśmy pracę w szkole (1992 rok) wspominają Anna i Stanisław Steckiewiczowie
– pierwszą myślą było kontynuowanie tradycji turystycznej – organizacji rajdów, obozów i spływów kajakowych
Nidą.” Udało się, kronika szkolna aż pęka w szwach od zapisów o wyprawach: najpierw dla poznania okolicy do
Wiślicy, Zagości, na Grochowiska a potem w Góry Świętokrzyskie, Tatry… Klub – oceniając po ilości trofeów –
z zapałem włącza się w ogólnopolskie imprezy turystyczno-krajoznawcze organizowane np. przez LZS czy
sportowe Igrzyska Młodzieży Szkół Rolniczych. Klub od wielu lat uczestniczy w prestiżowej imprezie Ogólnopolskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy, zdobywając miejsca medalowe. „W 1997 roku wpadamy na pomysł aby
wykorzystać zalegające w szkolnych magazynach narty biegowe i wystartować w imprezach narciarskich. Po
intensywnych treningach okazało się, że mamy w szkole bardzo utalentowaną młodzież. Mimo, iż żartowano
z naszych nart, to drużyna: N. Szydłowski, P. Gruchala, R. Bochenek, B. Kapciara zdobyła II miejsce na II Ogólnopolskim Narciarskim Zlocie Turystycznym w Białym Dunajcu”.

Drużyna Klubu w składzie: Patryk Prażuch, Daniel Malara, Kamil Lech, Mateusz Kwiecień, Piotr Doroz
Artur Łojowski, Kazimierz Wieloch i Stanisław Steckiewicz na XLVII Ogólnopolskim i XXIII Międzynarodowym
Narciarskim Rajdzie Chłopskim Rajcza-Zwardoń-Skalité-Oščadnica – 2015 rok.
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W kwietniu 2014 roku członkowie klubu zorganizowali na trasie Wiślica-Pełczyska-Probołowice I Rajd
Pieszy „Śladami żółtej muszelki” czyli Małopolską
Drogą św. Jakuba przebiegającą przez Probołowice –
wieś o blisko 700 letniej tradycji osadniczej.

Z ich inicjatywy szkoła we współpracy w Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Do biegu pamięci na dystansie
1963 m. „Tropem Wilczym” stanęło 40 zawodników,
a wśród nich starosta Zbigniew Kierkowski (pierwszy
z lewej).

Anna i Stanisław
Steckiewiczowie
„Motorami” klubu i jego siłą napędową są Anna
i Stanisław Steckiewiczowie, nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, mieszkańcy Chrobrza. Swoją pasją do turystyki, krajoznawstwa i aktywnego spędzania wolnego czasu corocznie zarażają nowe pokolenia uczniów
szkoły.
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Małgorzata i Ryszard Olejnikowie z Włoszczowic
„Dusza w ruchu” to zasadniczo dwie dusze w ruchu. Małgorzata i Ryszard
Olejnikowie, łucznicy, medaliści paraolimpiad. Od 2001 roku mieszkańcy
rodzinnej miejscowości pani Małgorzaty – Włoszczowic, gmina Kije.
Oboje ciężko doświadczeni przez los. Pani Małgorzata w wieku 13 lat straciła w wypadku obie nogi, porusza się na wózku inwalidzkim. Pan Ryszard
od czwartego roku życia ma trwale uszkodzony staw biodrowy. Poznali się
w pracy, w Spółdzielni Inwalidów w Kielcach. Wspólnie uprawiali łucznictwo pod okiem Leszka Mozera – trenera Stelli Kielce.
Pani Małgorzata ma w swym dorobku komplet olimpijskich krążków.
W Atlancie (rok 1996) było złoto, w 2000 roku w Sydney srebro, w Atenach brąz, a w Pekinie czwarte miejsce
zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Pan Ryszard w Atlancie wywalczył indywidualnie medal złoty i drużynowo – srebrny. Po XIII Paraolimpiadzie w Pekinie łucznicze małżeństwo Małgorzata i Ryszard Olejnikowie
postanowili zakończyć karierę sportową.
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Łucznictwo polega na strzelaniu z łuku do tarczy. Podstawowym wyposażeniem łuczników jest łuk składający się z 2. ramion, majdanu (służącego do
trzymania łuku) i cięciwy oraz kołczanu służącego do noszenia strzał.
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Od 1988 do 2008 roku na paraolimpiadach, mistrzostwach świata i Europy wywalczyli 120 medali, 31 razy grano im Mazurka Dąbrowskiego. Oboje znaleźli się
wśród 30. finalistów plebiscytu z okazji 40-lecia ruchu Paraolimpijskiego w Polsce. Pani Małgorzata (pierwsza
dziesiątka) wyróżniona została Statuetką Fundacji SEDEKA, przedstawiającą postać antycznej bogini „sprawiedliwość” oraz medalem „Per Aspera ad astra”, i listem gratulacyjnym. Pan Ryszard nagrodzony został medalem
„Per Aspera ad astra” i listem gratulacyjnym. W 2015 roku pani Małgorzata, posłanka na sejm V kadencji została
laureatką ogólnopolskiego konkursu honorowego „Lady D. ”, którego nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna, a ideą jest nagradzanie wyjątkowych, aktywnych kobiet niepełnosprawnych.
Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – zawody sportowe dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi, z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem mózgowym. Są organizowane co 4 lata, przez Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski którego motto brzmi „Dusza w ruchu”. Formalnie nazwa „Paraolimpiada” pochodzi
od greckiego przyimka παρά, para („przy” lub „obok”), a więc odnosi się do konkursu organizowanego
równolegle z igrzyskami olimpijskimi.
ogólnopolskie zawody łucznicze osób niepełnosprawnych – kije 2014.

Biskup M. Florczyk, K. Słonina – wójt gm. Kije,
M. Olejnik.

Do zawodów stanęło kilkadziesiąt ON z Gdańska,
Bielska-Białej, Lublina, Rzeszowa oraz Kielc.
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RAFAŁ WÓJCIK
Należy do sekcji łuczniczej ULKS „Włoszczowice”. Jest
uczniem Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. Ma
sześcioro rodzeństwa (czworo uprawia łucznictwo). Jego
trenerem jest Grzegorz Woźniczko.
W 2014 roku lokalna prasa donosiła: „Rafał Wójcik z ULKS
Włoszczowice został nominowany przez Wielką Kapitułę
Polskiego Związku Łuczniczego w trzech kategoriach: zawodnik roku, junior roku i odkrycie roku. Nominacje są
następstwem udanego sezonu, w którym Rafał Wójcik
zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów indywidualnie i srebrny w drużynie, wywalczył tytuł Mistrza
Polski Seniorów na dystansie 50 m, został wicemistrzem
LZS, wygrał też trzy turnieje klasyfikacyjne do kadry Polski”. Rafał jest „nadzieją olimpijską” do Rio de Janeiro.
GRZEGORZ WOŹNICZKO
Jest nauczycielem, kierownikiem SP we Włoszczowicach,
radnym gminy Kije, prezesem ULKS Włoszczowice, trenerem sekcji łuczniczej, który pracę treningową i wyjazdy
na zawody z dziećmi wykonuje społecznie. Jest pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw Gminy w Lekkiej Atletyce, Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Turnieju Piłki Siatkowej,
Biegów Kliszowskich, Wakacji z Robin Hoodem i wielu
innych. Jest zdobywcą tytułu „Mistrz sportu, mistrz życia”
(2005), członkiem Akademii „Mistrzów Sportu” (zdobytym w konkursie zorganizowanym przez Roberta Korzeniowskiego dla animatorów sportu) a także wyróżnienia
Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego w roku 2012.
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Od lewej G. Woźniczko, R. Wójcik i K. Koniusz – z-ca dyr. ZSZ.

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „WŁOSZCZOWICE”
ULKS „Włoszczowice” działa od 2005 roku, z inicjatywy Grzegorza Woźniczko,
w sekcjach: piłki nożnej, lekkiej atletyki, turystyki rowerowej, łuczniczej. Choć w każdej
z sekcji dzieje się bardzo dużo, to klub słynie z najlepszych łuczników w kategorii dzieci
i młodzików w województwie świętokrzyskim. Kilkoro klubowiczów należy do kadry
województwa, a Rafał Wójcik został powołany do Kadry Przygotowania Olimpijskiego
Polskiego Związku Łuczniczego. W roku 2015 Echo Dnia donosiło: „Łucznicy ULKS
Włoszczowice pokazali, że rządzą w makroregionie”. Wśród sukcesów klubowych wymienić należy wicemistrzostwo Polski młodziczek wywalczone w Zgierzu, mistrzostwo
makroregionu drużynowe i indywidualne oraz brązowy medal Ogólnopolskiej Ligi Młodzików. W ogólnopolskich zawodach „Złoty Liść Jesieni” w Kielcach złote medale wywalczyli: Michał Bochniak, Eliza Suchorab i Daniel Baran, srebrne – Tomasz Jaros, Justyna Lech, Julia Tomaszek i Szymon Piotrowski, a brązowe Paweł Wójcik,
Dominika Czechowska i Aleksandra Stawiarz. W marcu 2015 roku, z inicjatywy ULKS, na hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie, rozgrywane były V Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie. W zawodach wystartowało 230 zawodników z 47 klubów. Województwo wzbogaciło się o 3 medale w tym brązowy
drużyny ULKS dziewcząt składzie: Justyna Lech, Eliza Starula, Eliza Suchorab.
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Brave Dogs Polska Chapter Pińczów
„Zaczynaliśmy jak większość motocyklistów, już jako małoletni jeździliśmy na „komarach”, „kadetach” czy tez „jawach”. W 2010 roku, po kilkunastu latach poznawania kultury
motocyklowej i zaznajomieniu motocykli „ciężkich” przystąpiliśmy do Zgierskiej Grupy
Motocyklowej CZARNE ORŁY, jednoczącego w swoich szeregach kluby motocyklowe
z całej Polski. W 2011 roku uzyskaliśmy status oficjalnego Chaptera Czarnych Orłów”.
Prezes KM Czarne Orły Pińczów Tomasz Puchała

Z dniem 30.03.2015 roku Czarne Orły Chapter Pińczów zamyka oddział i przystępuje do Klubu Brave Dogs
Polska, jako Brave Dogs Polska Chapter Pińczów, stając się jednocześnie członkiem Polskiego Ruchu Motocyklowego. Celem Brave Dogs Polska Chapter Pińczów jest promowanie kultury motocyklowej na drogach. Na chwilę
obecną grupę stanowią zaprzyjaźnieni ze sobą mieszkańcy Pińczowa i okolic, którzy wspierają się zarówno na
trasach jak i w życiu codziennym.
„Jeździmy, kiedy tylko chcemy i zawsze, kiedy
możemy. Do naszej grupy może należeć każdy,
niezależnie jakiej „maszyny” dosiada”.
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Motocykl to pojazd bez nadwozia, jednośladowy czyli posiadający 2 koła jezdne umieszczone jedno za drugim. Wynalazcą motocykla jest Francuz Perreau,
który w 1868-69 zastosował maszynę parową do napędu roweru. Pierwsze
motocykle w Polsce wyprodukowano w 1929-1930 roku. W 1933 roku rozpoczęto produkcję „Sokoła” a w 1936 roku SHL.
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Wolna Grupa Motocyklowa Ponidzie
Wolna Grupa Motocyklowa Ponidzie jest grupą znajomych, fanatyków motoryzacji, których łączy jedna pasja – motocykle. Sami o sobie: „Nie ograniczamy się
do jednej marki, typu ani do techniki jazdy, przede wszystkim nie dzielimy motocyklistów na zrzeszonych i nie zrzeszonych. Chcemy by wszyscy motocykliści czuli
się komfortowo, stąd „wolna” grupa, a że mieszkamy na Ponidziu to Wolna Grupa Motocyklowa Ponidzie.
Skupiamy w grupie wielu ciekawych i życzliwych ludzi, udzielamy się charytatywnie, prowadzimy rożnego rodzaju akcje edukacyjne. Członów grupy obowiązuje szacunek do drugiego człowieka, szerzenie dobrego wizerunku motocyklisty oraz przestrzeganie ogólnych zasad dobrego zachowania. Jesteśmy dumni z tego iż udało
nam się stworzyć coś naszego, rodzimego na Ponidziu i utożsamiać się z nim.” 1 listopada 2015 roku na stronie
www.facebook.com.pl/WolnaGrupaMotocyklowaPonidzie zapisano: „Jak co roku w przeddzień Święta Zmarłych wspólnie z przyjaciółmi kultywujemy tradycję odwiedzin grobów żołnierzy poległych za naszą wolność”.
Poświęcenie motocykli na górze św. Anny – Pińczów 2015.
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Sporty walki to określenie sportowych wersji technik walki.Klasyfikacja sztuk
walki oparta jest na: uderzeniach (np. boks), chwytach (np. juu-jitsu), chwytach i uderzeniach (np. mieszane sztuki walki MMA) i na walce z bronią (np.
jak
szermierka).
Początki historii pińczowskiego MMA wiążą się z „deskami”
MMA
remizy OSP w Czechowie (gm. Kije), gdzie Paweł Chwaliński – Chomik „wykładał” tajniki brazylijskiego juu-jitsu
a już 2009 roku na zawodach Shooto MMA, wywalczył złoty medal i jako pierwsza osoba w województwie piastował
tytuł Mistrza Polski w amatorskim MMA. Na tych samych
Młode Wilki z trenerem.
zawodach Tomasz Gałczyński zajął 4 miejsce, a Michał Pasternak rozpoczął swoją karierę. W pierwszej połowie 2011
roku zawodnicy zrzeszyli się w sekcję LZS Pińczów Śródmieście, a zespół MMA z Pińczowa stal się jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów MMA w południowej
Polsce. Na Mistrzostwach Polski TCM Extream Team zdobyli dwa medale: srebro Paweł Chwaliński i brąz Mariusz
Szymczyk. W marcu 2014 roku przekształcili się w stowarzyszenie K. S. Pińczowska Szkoła Walki. Klubowi przewoZ medalami Sz. Madej (z lewej) i P. Chwaliński.
dzi i treningi prowadzi Tomasz Gałczyński.
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Pińczowska Szkoła Walki, na niedzielnym spacerku.

Piłka siatkowa to sport drużynowy w którym uczestniczą dwa sześcioosobowe
zespoły, w każdym: rozgrywający, atakujący, dwóch środkowych i dwóch przyjmujących oraz libero, który zmienia się ze środkowym będącym w linii obrony,
gdy drużyna przyjmuje zagrywkę. Od 1964 roku jest dyscypliną olimpijską.

P

jak
piłka siatkowa

Klub Olimpijczyka „Olimpionik”
Klub działa przy LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie, od 1994 roku. Inicjatorem powstania był
nauczyciel Krzysztof Marszalik, który przewodniczy klubowi nadal. Nazwę i logo wymyślili uczniowie, członkowie klubu – Lech Nikodem i Łukasz Znojek. „Olimpionik” należy do
grona klubów olimpijczyka w Polsce, których celem jest propagowanie ruchu idei olimpijskiej oraz zasad Fair Play poprzez organizację i udział w zawodach i turniejach sportowych
i konkursach w dziedzinie literatury, sztuki, wiedzy o charakterze olimpijskim. Najważniejszą
imprezą sportową klubu jest Międzynarodowy Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera
w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół średnich, który odbywa się w LO w Pińczowie. W ramach Turnieju
Olimpionik organizuje spotkania z olimpijczykami, czołowymi zawodnikami, ludźmi sportu. Gośćmi Turnieju
byli: Hubert Wagner, Edward Skorek, Stanisław Gościniak ze Złotej Drużyny, Leszek Drogosz, Mirosława Sarna,
Wojciech Zieliński, Halina Wojno, Marian Sypniewski, Adam Brodecki, Anna Rechnio, Marek Garmulewicz,
Yusup Abdusalamow, Wojciech Jędrzejewski, Janusz Pindera, Natan Węgrzycki-Szymczyk, Wiesław Węgrzycki,
Paula Wydrych, Grzegorz Wagner, Rafał Kwiatkowski, Daniele Tornelli. Olimpionik utrzymuje stałe kontakty
z Volley Bovisio Masciago i Liceo M. Curie Meda Mediolan Włochy. Trzykrotnie reprezentacja dziewcząt
i chłopców LO wyjeżdżała na Spring Volleyball Tournament w Mediolanie. Męska reprezentacja Olimpionika,
jako jedna z ośmiu ekip świata, wzięła udział w turnieju otwierającym XVII MŚ w piłce siatkowej mężczyzn
w Mediolanie w 2010 roku! Reprezentacja klubu bieże udział w Biegu i w Piknikach Olimpijskich. W poza sportowej działalności członkowie klubu zdobyli: Michał Marszalik (2003) wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie na Opowiadanie o Tematyce Olimpijskiej, (2005) pierwsze miejsca: Damiana Nowaka w konkursie „Magazynu Olimpijskiego” wiedzy o sporcie, a Karolina Jędruch w Międzynarodowym Konkursie na Plakat Olimpijski
Turyn 2006; Paulina Paluch była 2. w konkursie plastycznym zorganizowanym przez MKOI i PKOI z okazji
Letnich Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. W 2011 roku zrealizowany przez Macieja Bochniaka, z inicjatywy
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K. Marszalika dokument filmowy pt. „Tournament of
Golden Team Hubert Wagner”, otrzymał wyróżnienie
Mention d’Honneur na festiwalu filmów sportowych
w Mediolanie. W 2013 roku Olimpionik zorganizował
przegląd filmów o siatkówce Wojciecha Jędrzejewskiego, Dyrektora Generalnego Grupa Codex.
Anna Golik dyr. LO, mistrzowie olimpijscy w zapasach:
Yusup Abdusalamow (2008), Marek Garmulewicz
(1992-1996-2000-2004) i Krzysztof Marszalik.

Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera
Turniej rozgrywany jest w Pińczowie od 1993 roku. Jego celem jest upamiętnienie zdobycia złotych medali mistrzostw świata w Meksyku 1974 i Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 1976 roku w piłce siatkowej a także twórcy
tych sukcesów – Huberta Wagnera. Jest najstarszym turniejem w Polsce, promującym „złoty sukces” oraz jedną
z siedmiu imprez sportowych organizowanych dla młodzieży na świecie, uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, rozgrywany w drugą sobotę i niedzielę marca. Pomysłodawcą jest K. Marszalik. Udział w turnieju
bierze młodzież z kraju i zza granicy. XVII edycja turnieju w 2009 uświetniła obchody 90-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ważnym wyróżnieniem było
otrzymanie w maju 2009 roku, na 24 International Spring Tournament Bovisio Masciago
– Mediolan, pucharu z wygrawerowanymi zwycięzcami turnieju. Fundatorem pucharu
był prof. Giuseppe Pagani, trener mediolańskiego zespołu Liceo M. Curie Meda. Impreza posiada nie tylko własne logo, opracowane przez R. Znojka, ale też specjalny sygnał
i fanfary skomponowane przez Tomasza Gąssowskiego, kompozytora muzyki do filmów „Sztuczki”, „Imagine”
i „Zmruż oczy”. Księgi Turnieju zapełnione są życzeniami od osobistości tego świata: Ojca Świętego Jana Pawła
II, Benedykta XVI , kardynała abp. Stanisława Dziwisza, Jej Wysokości Elżbiety II Królowej Wielkiej Brytanii
i Irlandii Płn., Carlo Azeglio Ciampi Prezydenta Republiki Włoch, Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego,
Juana Antonio Samarancha – prezydenta MKOI, Ireny Szewińskiej, Jerzego Buzka (premiera RP)…
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W Turnieju, poza gospodarzami, startowały drużyny:
Liceum M. Curie Meda – Mediolan Włochy, XXXIV
LO im. Cervantesa Warszawa, XV LO M. Skłodowskiej-Curie Kraków, XXVIII LO im. W. Bednarskiego
Kraków, VIII LO Samorządowe Częstochowa, ZSE
nr 1 i ZSE nr 2 Kielce, V LO Kielce, I LO Busko Zdrój,
ZSZ im. St. Staszica Pińczów, AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Gold Team Sroka Travel Pińczów,
Gimnazjum nr 1 Pińczów.
Reprezentacje gospodarzy LO Pińczów triumfowały
w Turnieju trzykrotnie: dziewczęta w 1996 roku oraz
chłopcy w 2004 i 2014 roku.

KRZYSZTOF MARSZALIK
Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
w LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie, trener pierwszej
klasy piłki siatkowej, prezydent „Olimpionika”, pasjonat
Ruchu Olimpijskiego, pomysłodawca i współorganizator Turnieju im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera.
Nagrodzony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotym i srebrnym
medalem „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, uhonorowany przez PKOI nagrodą Fair Play,
członek Komitetu Wykonawczego Federation Internationale Cinema Television Sportifs w Mediolanie,
na lata 2016-2019.

Wspólna fotografia z Ryszardem Wagnerem
– synem słynnego trenera.
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Zespół siatkarski „Rewir”
Zespól siatkarski REWIR powstał w 1985 r. jako typowy zespół amatorski zrzeszający sympatyków siatkówki
z Pińczowa i okolic. Od 20 lat grają w siatkówkę plażową. Przez parę lat począwszy od 1995 roku stanowili autonomiczną sekcję siatkarką klubu sportowego Nida, występując jako Nida – Rewir. W 1998 r. dzięki zaangażowaniu zawodników i działaczy sekcji, na terenie MOSiR w Pińczowie powstają boiska do siatkówki plażowej.
Członkowie sami o sobie:
„Od 1992 roku gramy i promujemy na terenie naszego powiatu siatkówkę plażową. Co roku organizujemy otwarte turnieje siatkówki plażowej, które zyskały już dużą renomę wśród zawodników tej dyscypliny
sportu. Uczestnikami naszych turniejów byli min. Michał Kubiak – Mistrz Świata juniorów i v-ce mistrz
Europy; Sebastian Sobczak – akademicki mistrz Europy i Mistrz Polski seniorów; Piotr Strzycki i Jacek
Adamski – medaliści mistrzostw Polski oraz wielokrotni Mistrzowie Polski kategorii oldboy oraz wielu zawodników I ligowych zajmujących się siatkówką profesjonalnie. Nie sposób tu nie wspomnieć o zawodnikach-amatorach z naszego środowiska. Prekursorzy piłki siatkowej w Pińczowie Ryszard Jezierski i Andrzej
Mitka ciągle uczestniczą w różnego rodzaju turniejach włącznie z Mistrzostwami Polski amatorów zdobywając zaszczytne miejsca w swojej kategorii wiekowej. Przykładowe sukcesy to III miejsce w Mistrzostwach
Polski oldboy – Września 2007 r., III miejsce MP oldboy 2008 Przysucha, III miejsce MP 2011 Września,
III miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego kat. open 1999, wielokrotni zwycięscy Turnieju Ziemi Radomskiej. W ślad za nestorami idzie młodzież naszego zespołu. Pary juniorskie Jezierski-Mitka,
Mitka-Zaręba, Kobierski-Nowak czy Kamiński-Kępkiewicz, godnie reprezentują nasz region na mapie
siatkarskiej Polski”
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Od lewej: R. Jezierski, Z. Kierkowski,
J. Drozdowski, A. Nitka.

Piłka nożna – futbol – to zespołowa gra dwóch 11 osobowych drużyn, w której
bramki są dwie, a okrągła piłkę należy wstrzelić do bramki przeciwnika. Od
1900 r. dyscyplina olimpijska. W czasach „Żółtego Cesarza” (chiny ok. 200 lat
p.n.e.) traktowano ją jako zaprawę wojskową aby przyuczać żołnierzy do dyscypliny, zręczności i by kształcić zespołowego ducha.

P

jak
piłka nożna

KLUB SPORTOWY NIDA PIŃCZÓW
Historia TS „1946 Nida” zaczęła się w sierpniu 1930 roku. Wtedy to został zarejestrowany Piłkarski KS Nida.
Po przerwie wojennej rozpoczęła się nowa karta w historii klubu. Już wiosną1945 roku na boisku nad Nidą
odbywały się pierwsze treningi drużyny „zwołanej” przez Alfreda Kobierskiego.
Pierwsze mecze towarzyskie rozegrano z drużynami powracającej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. W 1946
roku „drużyna Kobierskiego” stała się klubem, przyjęła nazwę KS OSP Pińczów, przystąpiła do Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i rozgrywek piłkarskich.
W 1962 roku drużyna w składzie Zygmunt Komar, Wiesław Ćwiertnia, Henryk Płatek, Mieczysław Imbir, Jan
Gajski, Jerzy Płatek, Edward Nowakowski, Mieczysław Kaleta, Wiesław Domagała, Stanisław Stępień, Jerzy
Stępień, Kazimierz Niebudek, Tadeusz Zając, Tadeusz Gręda, Jan Nowak i Józef Nowak, trenowana przez Mariana Jabłońskiego zanotowała na swym koncie „złotą serię” czyli pięć meczy wygranych pod rząd. Zdobycie
maksymalnej ilości punktów, dało klubowi awans do III ligi okręgu kieleckiego a Tadeuszowi Grędzie awans do
reprezentacji Polski juniorów. W latach 70-80, klub ze zmiennym szczęściem raz grał w lidze okręgowej, to ją
opuszczał to do niej wracał. Po reorganizacji rozgrywek piłki nożnej na początku lat 90-tych, piłkarze, trenowani
przez Zdzisława Boduszka trafili do 4 ligi w okręgu kielecko-tarnobrzeskim. Na 50-lecie istnienia, klubu, swoim
kibicom i działaczom podarowali wspaniały prezent, zdobyli awans do III ligi państwowej. Niestety następne
sezony były słabe i po reorganizacji rozgrywek klub spadł do IV ligi, wraz z 8-ma innymi zespołami.
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Nowy podział administracyjny przyniósł nową reorganizację. Sezon 2001/2002 Nida rozpoczęła w IV lidze tym
razem świętokrzyskiej, okazując się być czarnym koniem sezonu. Ostatecznie sezon piłkarze Nidy zakończyli
na II miejscu, zdobywając w tym samym czasie tytuł halowego mistrza woj. świętokrzyskiego w piłce nożnej.
Ambicje wzrosły. W sezonie 2001/2002 zespół posiadający strategicznego sponsora – firmę „Lafarge Nida Gips”
i we wspaniałej dyspozycji – Roberta Chlewickiego wywalczył awans do III ligi, mając za rywali „Cracovię”, „Koronę” Kielce, „Stal” Rzeszów, „Motor” Lublin, „Sandecję” Nowy Sącz, czy „Hutnik” Kraków. W czerwcu 2004 roku
KS „Nida” został włączony w strukturę Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie” jako Autonomiczna Sekcja
Piłki Nożnej PKS „Ponidzie-Nida” Pińczów.
Swoje 60-lecie istnienia „Nida” obchodziła na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie
w towarzystwie licznie przybyłej publiczności, wiernych kibiców i nestorów drużyny. Były przemówienia, wspomnienia, odznaczania, dyplomy, gratulacje...
Po zakończeniu sezonu 2007/2008 miała nastąpić ponowna reorganizacja rozgrywek ligowych, to też piłkarze „Nidy” pod okiem Ireneusza Pietrzykowskiego, jako mistrzowie czwartej ligi świętokrzyskiej podjęli walkę.
Wygrana u siebie, fantastyczna gra bramkarza Konrada Majcherczyka „Machy” i bramki Łukasza Miki i Krystiana Zaręby na wyjeździe w meczu finałowym, dały drużynie sensacyjny awans do drugiej ligi. Inauguracja II ligi
w Pińczowie wypadła okazale. Niestety potem było gorzej i klub „spadł” do III, a potem do IV ligi.
Sezon rozgrywek piłkarskich 2014/2015 o mistrzostwo IV ligi świętokrzyskiej drużyna TS 1946 Nida Pińczów
zakończyła na trzecim miejscu. Piłkarze Nidy w aktualnym sezonie rozgrywkowym nadal występują w rozgrywkach IV ligi organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.
W rozgrywkach o Puchar Polski, największe sukcesy klub odniósł w sezonie 1994/1995 zdobywając zwycięstwo
na szczeblu okręgu kieleckiego, po bramce utalentowanego napastnika – Adriana Górskiego oraz w sezonie
2005/2006. Po zdobyciu pucharu na szczeblu ŚZPN, piłkarze Ponidzia-Nidy wystartowali do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym, mierząc się z „Siarką” Tarnobrzeg, „Świtem” Nowy Dwór Mazowiecki. Również
po sezonie 2009/2010 puchar ŚZPN, pozostał w klubie.
W latach 1946-2015 klub zmieniał aż czterokrotnie swoją nazwę, pozostając wierny żółto-niebieskim barwom
oraz godłu, którym jest herb miasta Pińczowa – stylizowana przepołowiona strzała uzupełniona w późniejszym
okresie w elementy sportowe (piłka) wraz z ciekawie ułożonymi napisami.
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Drużyna Nidy Pińczów przed rundą wiosenną sezonu 1997/1998

Pionierzy Nidy: Bogdan Aleksiewicz, Zdzisław Anielski, Tadeusz Cichy, Tadeusz Gręda, Alfred Kobierski,
Józef Leksowski, Władysław Pietrzyk, Adolf Stochla.

Od góry: A. Kudełka, A. Boksa, R. Formicki, R. Bilski,
K. Dziubel, W. Szpiega, R. Madeja, J. Głuszek – członek
zarządu, A. Hermanowicz – trener, M. Wójcik, R. Ciekalski, M. Lniany, R. Stefański, M. Karcz – kierownik
drużyny, J. Kuza – prezes klubu, Z. Maj – członek zarządu, M. Boroń – masażysta, M. Luty, R. Sobolewski,
P. Kucybała, M. Siudek, G. Sudół.

Drużyna KS „NIDA” w Pińczowie przed rundą jesienną sezonu 2002/2003

Drużyna ASPN PKS Ponidzie-Nida Pińczów przed
rozgrywkami o mistrzostwo II ligi gr. wsch.

Od góry: Z. Stachurski - kierownik zespołu, W. Francuz, S. Sawczuk, P. Kusek, M. Maj, N. Baran, K. Głuc,
Ł. Rechowicz, R. Chlewicki, P. Jaworek, trener S. Gacenko, S. Kłos, S. Świeca, D. Derela, Ł. Baliński, M. Madej, J. Zientara – maskotka zespołu, Ł. Mika, P. Pawłowski, Sz. Szwed (ostatecznie nie zagrał w zespole),
Na zdjęciu brak R. Ciekalskiego i M. Świstaka.

Od góry: A. Zyguła, R. Kula, M. Ciemiera, K. Majcherczyk, W. Kasza, R. Chlewicki, K. Ciacia (testy), członek
zarządu H. Boniszewski, trener S. Maj, T. Bisikiewicz,
K. Zaręba, K. Głuc, M. Szafraniec, M. Myca, D. Dylawerski (testy), R. Wrona, T. Rabiej, prezes Mariusz
Karcz, K. Mojecki (testy), Ł. Mika, S. Kłos, M. Karpiński, M. Kołodziejczyk, P. Gruszka, G. Toboła.
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Obecną kadrę piłkarską klubu stanowią: od góry
Dominik Chmielarski, Konrad Ciacia, Tomasz Bisikiewicz, Jacek Kempkiewicz, Marcin Szafraniec, Piotr
Gajda, Łukasz Mika, Artur Garula, Krystian Ryński,
Damian Duda, Marcin Ciemiera, Michał Ciesielski,
Marcin Sadowski, Mateusz Satława. Kierownikiem
drużyny jest Robert Szczygieł.

Nestorzy piłki: Mieczysław Gręda, Jan Mitka i Tadeusz Chmielewski wraz z burmistrzem Łukaszem Łaganowskim (z lewej)
i honorowym prezesem Nidy Mieczysławem Pikulskim.
Wojciech Chrobot – napastnik, wychowanek
Nidy uznany za najlepszego futbolistę 60-lecia
klubu.
Zdzisław Boduszek – trener II klasy, całym sercem oddany sportowi, z przerwami pracował
w Nidzie przez 35 lat. Największym jego sukcesem było wprowadzenie Klubu Sportowego
Nida do rozgrywek III ligi .
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Stanisław Lniany – przygodę z piłką
nożną rozpoczął w Ludowym Zespole
Sportowym w Zagajówku (gm. Michałów), w latach 1963-65. W 1982 roku
został wybrany prezesem KS „Nida”.

Robert Chlewicki – wychowanek
„Nidy”, w klubie od 1991 r., Dwukrotnie w jednym meczu zdobył
5 bramek, pięciokrotny zdobywca
korony króla strzelców IV ligi. Z zawodu jest strażakiem. Trzykrotnie
reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. W 2001 roku w Atenach zajął
z reprezentacją 6 miejsce, w 2003 r.
w Barcelonie medal złoty, a w 2005 roku w Quebec (Kanada)
wywalczył z drużyną (na zdjęciu obok) medal brązowy.
Mariusz Karcz – zawodnik
„Nidy”. Od 1999 roku do dnia
dzisiejszego (z małymi przerwami) prezes Klubu. „Człowiek
Sportu 2002” wśród działaczy
sportowych województwa, członek Zarządu Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej.

Henryk Boniszewski – w młodości grał w drużynach trampkarzy i juniorów KS Nida. Od
1995 r. rozpoczął pracę społeczną na rzecz sportu, członek zarządu klubu, powszechnie szanowany przez piłkarzy, sędziów,
działaczy sportowych.

Zdzisław Maj – czołowy
zawodnik w latach 80-tych, trafił do drużyny
poprzez rozgrywki szkolne, trener II klasy, obecnie
trenuje Football Academy.

Andrzej Gajewicz – od
1996 r. pełni funkcję spikera na wszystkich meczach z udziałem piłkarzy
„Nidy”, od 2003 r. w zarządzie klubu, wiceprezes
zarządu. Posiada bardzo
bogatą wiedzę na temat
historii klubu, z pasją gromadzi wszelkie materiały.
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Gminny Klub Sportowy „Strzelec” Chroberz
Już okresie międzywojennym, na terenie Chrobrza działał Związek Strzelecki Strzelec. Jedną z dyscyplin w nim
uprawianą były biegi przełajowe, co z pewności przyczyniło się do udziału mieszkańców Chrobrza w Biegu Narodowym, w dniu 8 maja 1948 roku. Na przełomie lat 40/50 -tych powstało „Koło Sportowe LZS gromady Chroberz”. W latach 70-tych prężnie działał LZS Przełom Chroberz, w którym istniały sekcje: lekkiej atletyki, piłki
ręcznej, ciężarów, piłki nożnej. Znaczne sukcesy odnosili ciężarowcy, na czele z Kazimierzem Kowalskim. Zespół
piłki ręcznej kobiet występował w III lidze. W roku 1997, reaktywowano działalność LZS Przełom. Przewodniczącym koła LZS, w którym działała sekcja piłki nożnej został Janusz Borowiec. Po 2 latach Przełom przestał
istnieć, lecz pozostała zaszczepiona „chęć do sportu”. W 1998 roku zawiązał się LZS Strzelec Chroberz, który
w 2002 roku przekształcił się w funkcjonujący – Gminny Klub Sportowy „Strzelec” Chroberz.

Od lewej: Stanisław Twaróg – trener, Adrian Doroz ,Damian Musiał, Paweł Marciszewski, Wojciech
Siemianowski, Maciej Konieczny, Paweł Wojtaś, Hubert Grzęda, Karol Mierzwiński, Marcin Sadowski,
Kamil Sieradzki, Patryk Kwiecień, Jakub Kucięba, Paweł Bochniak – II trener, Dominik Szostak, Michał
Piątek, Krystian Pawlikowski, Bartosz Przęzak, Adrian Nowak, Mateusz Pruś, Marcin Liberek, Mariusz
Wątroba, Marcin Firka.

54

Od sezonu 2003/2004 drużyna Strzelca przystąpiła do udziału w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN.
W 2004 roku seniorzy Strzelca zadebiutowali w rozgrywkach Pucharu Polski piłki nożnej, docierając do II rundy. Historycznym wydarzeniem był start zespołu seniorów w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A w sezonie
2005/2006. W 2012 roku utworzono drużynę juniorów młodszych oraz trampkarzy starszych.
Sztandarową imprezą klubu są „Piłkarskie Dzielnicowe Mistrzostwa Chrobrza”, popularnie zwane „Copa Chroberica”. Rozgrywki po raz pierwszy odbyły się w 1999 roku, ich pomysłodawcą był obecny prezes klubu – Paweł
Bochniak a impulsem do organizacji – Copa America – mistrzostwa Ameryki Południowej. W 11 edycjach mistrzostw wzięło udział 123 zawodników z Chrobrza oraz przebywający na wypoczynku mieszkańcy Małopolski,
Dolnego Śląska oraz Mazowsza. Strzelono blisko 1000 bramek. Od 2013 roku klub prowadzi także Piłkarski Puchar Chrobrza. Obecnie w klubie działają sekcje piłki nożnej (seniorzy i trampkarze), futsalu (piłki halowej), piłki
siatkowej i badmintona. O historii klubu można poczytać na stronie internetowej: strzelec.chroberz.info

Od lewej: Patryk Szczygieł, Jan Kasza, Krystian Lechowski, Marcin Szafraniec, Przemysław Płatek, Paweł Bochniak, Krystian Pawlikowski, Patryk Kwiecień, Piotr Ciba, Jakub Kurzep – opieka medyczna, Paweł Wojtaś, Seweryn Sosień – trener, Szymon Szczygieł, Jacek Doroz, Dawid Mrożek, Adam Krupa, Grzegorz Poros, Kamil Góra,
Damian Musiał, Łukasz Opoka, Paweł Misztal.
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Ludowy Klub Sportowy Świt Działoszyce
Pierwsza drużyna piłki nożnej w Działoszycach pojawiła się prawdopodobnie ok. 1923 roku, gdyż wtedy właśnie powstało dzięki inicjatywie Magistratu pierwsze boisko. Początkowo drużyna była związana z kołem „Wici”,
potem z OSP a wreszcie przyjęła nazwę „Lot”. Przed 1939 rokiem rozgrywano mecze towarzyskie z Pińczowem,
Miechowem, Proszowicami, Brzeskiem, Słomnikami. „Świętą wojnę” Działoszyce prowadziły ze Skalbmierzem.
Należy zaznaczyć, że w okresie przedwojennym w Działoszycach działał klub żydowski „Hagibor”.
Reaktywacja klubu po wojnie wiąże się z postacią Jana Padewskiego. Do Działoszyc przyjechał w 1946 roku
z Lwowa przywożąc 6 kostiumów piłkarskich. Na pierwszy trening przyszło 80 chętnych. Inicjatorami odbudowania drużyny byli Edmund Kanturski, Feliks Sikorski, Bogdan Laskowski i Wacław Placek. W latach 1946-48
w zespole występowali m.in. Ignacy Statowski, Stanisław Niedzielski, Stefan Niedzielski, Marian Gajewicz, Stefan Skowron, Jan Stępień (z Chrobrza), Kazimierz Kamiński, Jan Mazurkiewicz, Tadeusz Zarzycki, Julian Marzec, Wacław Placek, Bogdan Markiewicz, Mieczysław Malman. W kronikach rozgrywek owego czasu zapisał
się Stefan Niedzielski, który w meczu z „Gazownią” Kraków uzyskał bramkę z odległości… 70 metrów, otrzymując od kibiców przydomek „bomba”.
W późniejszym okresie działoszycki klub przyjął nazwę „KS 48”, a potem „LKS Świt”. W latach 50-tych i 60-tych
w żółto-niebiesko-czerwonych barwach występowali m.in.: Stanisław Chruściel, Ignacy Fidali, Józef Filipowski,
Witold Frankowski, Zenon Grądek, Jerzy Grębowski (bramkarz), Zygmunt Konderak, Janusz Kopczyński, Jan
Kosałka, Ryszard Król, Andrzej Nowacki, Marek Oczkowski, Włodzimierz Pasteczka, Marian Sito, Jerzy Skowron, Henryk Śliwiński, Jerzy Stępień, Jan Szczęsny, Adam Sznajderski, Andrzej Szostak, Stanisław Trociński.
Funkcję prezesów piastowali: Henryk Misztal, Józef Adamczyk, Stanisław Zięba.
W sezonie 1978/79 drużyna, pod wodzą trenera Zbigniewa Machyni zdobyła mistrzostwo kieleckiej „B” klasy
i wywalczyła awans do klasy „A”. Na boiskach „A” klasy klub reprezentowali: Ryszard Juszczyk, Krzysztof Radziszewski (z Kazimierzy), Waldemar Łoch, Marian Węglarski, Józef Kosoła, Marek Grochal, Krzysztof Grądek,
Sławomir Stasiewicz, Piotr Niedzielski, Adam Misztal, bracia Adam, Marian i Robert Frankowscy.
Awans i występy w A klasie spowodowały w latach 80-tych boom na piłkę nożną. W klubie którego prezesem
był Stanisław Galas, ćwiczyło łącznie prawie 100 zawodników i zawodniczek. W latach 90-tych funkcje prezesa
klubu piastowali: Henryk Misztal, Piotr Niedzielski, Stanisław Kocel, Waldemar Pieron, Krzysztof Grądek.
W pierwszej dekadzie obecnego stulecia LKS Świt ze zmiennym szczęściem grał w rozgrywkach klasy A, III grupy
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świętokrzyskiej oraz w Pucharze Polski. Zgodnie
z informacją z 2007 roku, zawartą na oficjalnej stronie
www.lksswit.za.pl, w składzie drużyny występowali:
Paweł Łoch, Paweł Wykurz, Rafał Chrzan, Arkadiusz
Piotrowski, Piotr Sierakowski, Michał Nowak, Marcin Baran, Dawid Banaszek, Sebastian Kucharski, Paweł Sawera, Krzysztof Grębosz, Mariusz Lelek, Jacek
Pasternak, Tomasz Cap, Stefan Tabor, Mateusz Kucharski, Wiktor Janik, Piotr Piotrowski, Tomasz Pudo,
Sebastian Frąckiewicz. Prezesem klubu był Piotr Niedzielski i Mariusz Lelek, który także piastował wspólnie z Stefanem Tabor funkcje trenera. Działania klubu
po 2007 roku wygasły.

Dawne sportowe oblicze Działoszyc w obiektywie
J. Woźniakowskiego.

18 sierpnia 2012 roku w Działoszycach, odbył się mecz oldboy’s LKS ŚWIT Działoszyce z drużyną Wisła Kraków. Jakkolwiek zakończył się wynikiem 3:12 dla gości, przypomniał mieszkańcom dobre czasy piłki nożnej
ŚWITU.
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MIEJSKO-GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE W DZIAŁOSZYCACH
Obecnie od 2011 roku, reaktywację sportowych tradycji podjęło Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe Działoszyce (MGTS Działoszyce), któremu prezesuje Zygmunt Saracki. Praca „u podstaw” prowadzona przez trenera Roberta Banaszka przynosi efekty. 30-osobowa drużyna Młodzików zajmuje 2. miejsce, w swojej kategorii
w lidze ŚZPN na sezon 2015/2016.

Od lewej: Prezes Klubu – Zygmunt Saracki, Wiktor Biały, Jakub Skrzyński, Sebastian Skóra, Dawid Wnęk, Dawid
Kowalczyk, Norbert Karbowniak, Piotr Czerw, Bartosz Dobrzański, Ernest Nowak, Bartłomiej Skóra, Krystian
Maderak, Krzysztof Kowalczyk, Kamil Kłębek, Sebastian Grzybczak, Maksymilian Sperka, Bartłomiej Szostak,
Robert Banaszek – trener, Mateusz Mirek, Jakub Szostak, Oliwier Frąckiewicz, Magda Piotrowska, Oskar Kowal,
Dawid Jabłoński, Miłosz Cichoń, Paweł Kocel.
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PIŁKA NOŻNA KOBIET
Z miejscowych kronik – archiwum M-GCK w Działoszycach
…W 1986 roku, gdy prezesem LKS„ŚWIT” Działoszyce był Stanisław Galas, powstała sekcja kobieca piłki
nożnej. Jej trenerem był Piotr Kuc, piłkarz Świtu. Debiutant(ki) występował w I grupie drugiej ligi, w składzie: Dorota Banaś (bramkarka), Jolanta Banaś, Anna Krępa, Marta Czwartos, Renata Komisarczyk, Gabriela Górak, Ewa Rejdak, Bogusława Malara, Małgorzata Łoch, Elżbieta Skrobacz (kapitan), Ewa Pawęzoswka oraz Ewa Bartosik, Barbara Czapla, Bożena Bochen, Marzena Grochal. Większość w 25-osobowej
kadrze zespołu stanowiły uczennice. Spora grupa dojeżdżała do Działoszyc z okolicznych miejscowości
a nawet z oddalonego o 15 km Tępoczowa, czasem nawet jak wspomina p. E. Skrobacz – traktorem. Jak
nie było czym ? Piłki nożnej nie da się niczym zastąpić. W piłkę się gra, przeżywa emocje jej prowadzenia,
podawania, strzelania. Lubię piłkę. Będę czekać na wiosnę, na następne mecze…
Takiej motywacji należałoby życzyć członkiniom Stowarzyszenia Sportowego Piłki Nożnej Kobiet VICTORIA
PIŃCZÓW, które powstało w lutym 2015 roku. W swoich szeregach zrzesza dziewczęta z terenu Pińczowa,
gminy i powiatu. Głównym celem powstania było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, zapewnienia warunków do rozwijania swoich zainteresowań i pasji związanych z piłka nożną. Prezesem Stowarzyszenia jest Ryszard Barna, wiceprezesem Zdzisław Stachurski, Adrianna Dylawerska – skarbnikiem. Trenerami –
Jacek Pasternak i Rafał Sobolewski. Mimo, iż są na etapie nauki piłkarskiego rzemiosła z zapałem zorganizowali
turniej halowy w którym udział wzięło 6 drużyn ligowych Ligi Kobiet gr. świętokrzyska, do której sami należą.
Aktywnie włączają się w akcję charytatywno-społeczne organizowane w Pińczowie – Szlachetna Paczka, akcje
zbiórki krwi, pomoc w organizacji imprez masowych w tym II biegu „Szlakiem Mięty i Kamienia”.
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŹRÓDEŁKO PIŃCZÓW
Oficjalną datą powstania UKS Źródełko Pińczów jest dzień 1 sierpnia 2000 roku. Źródełko narodziło się w ramach Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie”, gdzie grupa 15 dziewcząt pod okiem trenera Janusza Świętonia
poznawała tajniki szczypiorniaka. Jesienią 2000 roku, drużyna – uczennic z Gimnazjum nr 1 (Grodzisko) zdobyła Puchar Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w kat. młodziczki młodszej (do 12 lat). W teamie z Pińczowa
grały: Paulina Walkiewicz, Agata Wcześniak, Paula Pasternak, Justyna Krawczyk, Ewa Krawczyk, Anna Sroka,
Agnieszka Bardzyńska i Anna Blacha. W nagrodę młode szczypiornistki, pojechały na turniej do Szczecina,
gdzie zajęły trzecie miejsce, a Sylwię Szymczyk uznano za najlepszą rozgrywającą turnieju. Poza wymienioną
w drużynie grały: Agnieszka Jacaszek, Karolina Krawczyk, Małgorzata Blacha, Paulina Walkiewicz, Agata Wcześniak, Anna Olszycka, Aleksandra Kwietniowska, Sylwia Walasek, Ewelina Florczyk i Ewa Krawczyk. W 2001 do
drużyny dołączyły Katarzyna Robak, Iwona Balikowska, Paulina Redlińska oraz Agata Zyguła, Katarzyna Wyczyńska, Izabela Zawartka, Aleksandra Kucharz, Katarzyna Pasternak, Joanna Kobierska i Joanna Kruk. Sukcesy
Źródełka owocują w 2002 powołaniami dla Pauliny Walkiewicz, Agaty Wcześniak, Małgorzaty Mucha, Justyny
Krawczyk i Anny Blacha do kadry województwa młodziczek. Na koncie UKS awans do ćwierćfinału mistrzostw
Polski. Wygrywają międzynarodowy zlot uczniowskich klubów sportowych – Festiwal Piłki Ręcznej w Płocku.

Jedna z pierwszych wspólnych fotografii z trenerem J. Świętoniem.
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Piłka ręczna to gra drużynowa, w której biorą udział dwie ekipy po 7zawodników (początkowo drużyny liczyły po 11). Gra dozwolona jest wyłącznie za
pomocą rąk. Za rok narodzin piłki ręcznej w Polsce„ zwanej także szczypiorniakiem” uznaje się rok 1918. W naszym regionie pojawiła się po II wojnie, jej
matecznikiem były i są szkolne boiska.

P

jak
piłka ręczna

W sezonie 2003/04 w klubie istnieją już trzy zespoły: juniorki młodsze, młodziczki i młodziczki młodsze. Kolejny
sezon, kolejne sukcesy. Do kadry wojewódzkiej juniorek młodszych powołania otrzymały Paula Pasternak, Katarzyna Robak, Iwona Balikowska, Karolina Czerw, Dominika Chmiel, Paulina Redlińska, Katarzyna Ziółkowska
i Anna Sroka. Do kadry młodziczek pięć: Ewa Krawczyk, Katarzyna Pasternak, Agata Zyguła, Izabela Zawartka i Magdalena Paradziej. W 2004 Pińczów miał pierwsze reprezentantki Polski. Do kadry „Nadzieje olimpijskie 2012” trafiły: Sylwia Szymczyk, Paulina Walkiewicz, Małgorzata Mucha i Agata Wcześniak, certyfikat do
kadry Poski otrzymała Ewa Krawczyk. W 2005 roku biało-czerwone stroje założyły także Paulina Walkiewicz,
Małgorzata Mucha, Paula Pasternak, Karolina Czerw i Iwona Balikowska. Rok 2006 przynosi kolejne powołania. Do kadry Polski dla Katarzyny Wyczyńskiej i Katarzyny Pasternak. Do kadry wojewódzkiej: Tina i Jessica
Petrović, Magdalena Wójcik, Agnieszka Mrozowska, Agata Gorczyca, Magdalena Jaros, Urszula Fijałkowska,
a także do kadry młodziczek: Olga Pasek, Justyna Fijałkowska, Ewelina Cichy i Maria Bartosik. W czerwcu 2007
Źródełko gra w szwedzkim Goeteborgu w największym turnieju piłki ręcznej na świecie – Partille Cup – ponad
tysiąc zespołów z całego świata, piętnaście tysięcy uczestników!!! 15 kwietnia 2009 roku zawodniczki Źródełka
w składzie: Paulina Mruk, Karolina Piątek, Katarzyna Wątorska, Katarzyna Woźniczko, Maja Młyńczak, Klaudia
Kowalska i Agata Wójcik, wywalczyły IV miejsce w XI Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców
i Dziewcząt o Puchar J.M. Rektora AWF. Były to ostanie zawody. Z dniem 16 kwietnia 2009 roku Uczniowski Klub Sportowy Źródełko Pińczów został rozwiązany. Podczas swojej działalności dziewięć zawodniczek
otrzymało certyfikaty powołania do kadry Polski, pięć zawodniczek trafiło do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Gliwicach. 30 zawodniczek występowało w kadrach województwa świętokrzyskiego. Źródełko zdobyło cztery
tytuły mistrza regionu w kategorii młodziczki młodszej, trzy tytuły w kategorii młodziczek. Osiem razy zawodniczki Źródełka występowały w ćwierćfinałach, a cztery razy w półfinałach Mistrzostw Polski. Przez „Źródełko”
przewinęło się blisko 100 dziewcząt.
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Wiele zawodniczek jak Sylwia Szymczyk czy Katarzyna Pasternak, nadal uprawia „szczypiorniaka”.
SYLWIA SZYMCZYK – SMS Związek Piłki Ręcznej w Gliwicach, potem GKS Sośnica Gliwice, Finepharm Carlos Jelenia Góra, a od 2008. Regionalliga
Nord i Bundesliga.

KATARZYNA PASTERNAK

JANUSZ ŚWIĘTOŃ – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Źródełko przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, trener kadry wojewódzkiej młodziczek, delegat Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Autor pracy dyplomowej na
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku „Historia sekcji piłki ręcznej dziewcząt Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ŹRÓDEŁKO” z Gimnazjum nr 1 w Pińczowie w latach 2000-2008”. Obecnie mieszka i pracuje
w Staszowie.
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Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. W ramach klubu tworzone są sekcje danych dyscyplin sportu, których zadaniem jest utworzenie drużyn sportowych. Szczególnym rodzajem
klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy, którego członkami mogą być
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
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PKS Ponidzie

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY PONIDZIE
Powstał w 1997 roku z inicjatywy ówczesnego wikarego parafii Miłosierdzia Bożego, ks. Mariusza Kozy i właściciela firmy „Eko-Inż”– Mieczysława Pikulskiego. Utworzono go, aby zachęcić dzieci i młodzież do czynnego
uprawiania sportu, zaszczepić w nich ducha sportowej rywalizacji i przede wszystkim, by dać im możliwość
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Klub skupiał 100 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Zajęcia prowadzone były w sekcjach koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, bilarda i piłki ręcznej, która przekształciła się w samodzielne Źródełko. Trenerem koszykówki był A. Gajewicz. Piłkarzy trenowali Jarosław Ziółkowski, Jarosław Kuza i Paweł Gwiaździński. Sekcję tenisa stołowego prowadził Leszek Gawron, a bilarda ks. Mariusz Rarak. W 1998 roku PKS był organizatorem
IV Mistrzostw Polski Parafialnych Klubów Sportowych. Największym osiągnięciem było zdobycie przez chłopców – piłkarzy nożnych złotego i dwóch brązowych medali na nieoficjalnych Mistrzostwach Polski Parafialnych
Klubów Sportowych w 2002 roku.
IV Mistrzostwa Polski Parafialnych Klubów Sportowych

Otwarcia dokonuje Burmistrz Pińczowa p. Witold
Kania.

Dekoracja zespołów.
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W 2004 roku w struktury PKS włączony został Klub Sportowy Nida, po czym
PKS Ponidzie przyjął nazwę Parafialny Klub Sportowy „Ponidzie – Nida”
w Pińczowie. W ramach struktur „nowego” klubu utworzono Autonomiczną Sekcję Piłki Nożnej Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie – Nida”
w Pińczowie, której prezesem został Mariusz Karcz. W 2009 sekcja się usamodzielniła i przekształciła w TS 1946 Nida, a działalność klubu PKS wygasła
samoczynnie.

MIECZYSŁAW PIKULSKI
Mieczysław Pikulski – współwłaściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Eko-Inż.” S. J.
w Pińczowie, wieloletni radny Rady Miejskiej w Pińczowie, wielki pasjonat sportu i to nie tylko tego wyczynowego
ale również młodzieżowego i amatorskiego. Współzałożyciel i prezes Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie”
przy parafii Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.
W trudnych chwilach dla:
• pińczowskiej piłki zdecydował się przejąć pod skrzydła klubu parafialnego sekcję piłki nożnej „Nidy” i  jako
Prezes Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie-Nida”
Pińczów kierował klubem aż do 2008 roku, kiedy to oddał ster władzy młodszym, sam zostając „Honorowym
Prezesem” Klubu,
• aeroklubu pińczowskiego. W 1987 roku zostaje prezesem Filii Aeroklubu Kieleckiego i jest nim do usamodzielnienia, czyli utworzenia 1994 roku Aeroklubu
Pińczowskiego.
Ostatnią jego pasją są biegi długie, uprawia je z grupą
zapaleńców – członków klubu lekkoatletycznego Ponidzie Pińczów. Startując amatorsko z sukcesami w biegach ulicznych, crossach, przełajach.
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Trudno znaleźć lepszą drogę dotarcia do myśli i uczuć własnych i bliskich
nam osób, niż wspólne spędzanie wolnego czasu, zmęczenie i przezywanie niecodziennych sytuacji, poznawanie nowych ludzi i miejsc.

R
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Szlakami Adolfa Dygasińskiego
Pierwszy rajd pieszy „Szlakami Adolfa Dygasińskiego” odbył się 6 października 2002 roku, był praktycznie ostatnim elementem kończącym obchody 100-lecia śmierci pisarza, na ziemi pińczowskiej. Trasa wiodła z Pińczowa
poprzez Bogucice-Krzyżanowice-Niegosławice do Złotej. Imprezę w której uczestniczyło około 150 osób zorganizowało Starostwo Powiatowe w Pińczowie.
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Pamięć i tożsamość
Rajd Pamięć i tożsamość tradycyjnie rozpoczyna się pod obeliskiem w Kliszowie, postawionym w 300 rocznicę
bitwy pod Kliszowem, aby stamtąd przemaszerować do Kasztelanii w Kijach. O ile początek rajdu jest stały na
mecie uczestników czekają każdego roku inne niespodzianki. Rajd XII kończył się gawędą o bitwie i koncertem
Zespołu Dzieci Zielińskiego z Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Rajd XIII w 2014 zakończyl się „bitwą
na zupy” oraz widowiskiem „Pogwarki na wieży”. Na koniec XIV edycji rozdano nagrody za udział w konkursach
kampanii profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” po
czym wysłuchano zespołu „Na szlaku” z Chorzowa.
Kliszów – wieś w gminie Kije, powiat pińczowski, była
miejscem bitwy stoczonej 19 lipca 1702 roku w czasie
III wojny północnej. Starły się tu wojska saskie pod wodzą Augusta II Mocnego i koronne dowodzone przez
hetmana wielkiego koronnego Hieronima Augustyna
Lubomirskiego z armią szwedzką Karola XII. W czasie
bitwy miała miejsce ostania szarża polskiej husarii.
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POZNAJEMY UROKI PONIDZIA
Rajd pieszy został zorganizowany 11 lipca 2013 roku przez Kazimierski Ośrodek Kultury. Uczestnicy przeszli trasę z Probołowic
– gdzie zwiedzili drewniany kościółek pw. Św. Jakuba Starszego
z rokowymi ołtarzami i bogatą polichromią – do miejscowości
Cieszkowy.
RAJD ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Październik 2013. Ponad 50. uczestników Rajdu śladami Powstania Styczniowego na Ponidziu 1863-2013,
zorganizowanego przez PTTK w Busku-Zdroju, rozpoczęło wędrówkę przy mogile powstańczej w Grochowiskach
i po pokonaniu 13 km przez Marzęcin i Gacki zakończyło w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej
Ponidzia w Chrobrzu.
RAJD NA „GROCHOWISKA”
Rajd organizowany od lat przez harcerzy. Trasa XL Rajdu prowadziła tradycyjnie przez tereny leśnictwa Włochy
i Bogucice. Leśnicy Nadleśnictwa Pińczów: J. Bakalarz, R. Kołodziejczyk, K. Równicki, K. Strózik, T. Ślizowski
i A. Szymański zorganizowali na trasie dwa punkty kontrolne, na których sprawdzano wiedzę ekologiczną uczestników.
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W 1886 roku, do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów Bolesław Prus skierował dwa życzenia. Pierwsze - tak tanich rowerów,
ażeby nawet najskromniejszy pracownik mógł zdobyć się na kupno tej szacownej machiny- ziściło się w pełni, rowery trafiły „pod
strzechy”. Pozostaje mieć nadzieję iż ziści się też drugie - tak dobrych zwyczajów, ażeby każdy cyklista mógł przynajmniej tydzień
w ciągu lata poświęcić na przejażdżkę po kraju”.

Podglądanie przyrody – w rezerwacie Pieczyska,
okolice Bogucic.
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Na trasie II Rajdu ścieżkami J. Moskwy.

Sprzątanie świata na rowerze.

Rower to fabryczna nazwa pojazdu jednośladowego dwukołowego, która dotarła do nas z Anglii (Rover). Protoplastą roweru były: drewniany pojazd biegowy – Celerifere”, później „Draisienne” z ruchomym przednim kołem, Velocipede/Bicycle posiadający ramę metalową, pedał, łańcuch i przednie koło
1,5 razy większe niż tylne.
RAJD RODZINNY ŚCIEŻKAMI JANA MOSKWY
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Jan Moskwa (z lewej) był wielkim miłośnikiem wycieczek rowerowych i częstym bywalcem na ścieżkach rowerowych na terenie Szanieckiego Parku
Krajobrazowego. Na zdjęciu ze swoim przyjacielem Marianem Kopałą.

Na trasie I Rajdu ścieżkami J. Moskwy.

Przed wyruszeniem na trasę I Rajdu ścieżkami J. Moskwy.
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W latach 60 ubiegłego wieku, powstała w Pińczowie strzelnica sportowa. Do jej budowy wykorzystano naturalny
wąwóz, znajdujący się powyżej KRB (Kombinat Remontowo-Budowlany w Radomiu, oddział w Pińczowie) przy
ulicy Grodziskowej. Od początku pozostaje w zarządzie Ligi Obrony Kraju w Pińczowie. W latach 70-tych Pińczów staje się uznaną potęgę strzelecką, odbywają się tu międzynarodowe spartakiady obronne.

Piknik strzelecki w fotografii Jana Góreckiego,
lata 70-ubieglego wieku.

Chętnych do strzelania
jest coraz więcej. Powstała Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów,
a jej członkowie w dniu
11 listopada 2015 roku,
podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości złożyli przysięgę.
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Strzelectwo sportowe to współzawodnictwo w strzelaniu z broni palnej lub
pneumatycznej w ściśle wyznaczonym czasie i określonej liczbie naboi do
tarczy strzeleckiej. Wbrew pozorom do strzelania nie jest niezbędne „celne
oko”. Ważniejsza jest umiejętność koncentracji i swobodnego oraz równomiernego wyciskania spustu. Pierwsza organizacja strzelecka w Polsce powstała
w 1286 pn. Bractwo Kurkowe.

S
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17 listopada 2009 roku, portal pinczow.com.pl donosił: „Miła wiadomość dla amatorów strzelectwa z Pińczowa.
W poniedziałek dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia strzelnicy sportowej do broni pneumatycznej na
terenie miasta. Strzelnica mieści się w budynku krytej pływalni „Delfinek”. Obiekt wyposażony jest w sprzęt strzelecki, 4 stanowiska oraz elektryczne transportery tarcz. Poświęcenia strzelnicy dokonał ojciec Eliasz Hetmański,
gwardian”.
Wg Ryszarda Jezierskiego, prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Pińczowie, we władaniu której znajduje się
strzelnica terenowa (za cmentarzem) „stworzenie całorocznej strzelnicy pneumatycznej było ukoronowaniem
potrzeb i marzeń sympatyków strzelectwa sportowego, których w Pińczowie nie brakuje.”
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ADAM BRODECKI
Adam Brodecki (1949-2010), lekarz pediatra, anestezjolog. W latach
osiemdziesiątych lekarz pracujący w Ośrodku Zdrowia w Kijach.
Łyżwiarz figurowy, zawodnik Społem Łódź. Olimpijczyk z 1972 roku.
W Saporro wraz z Grażyną Osmańską-Kostrzewińską startował w parach sportowych. Zajęli 11 miejsce a wyłożyli się na popisowym numerze-piruecie. Mistrz Polski, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw
Świata lecz wg p. Brodeckiego „Żadne zawody nie zastąpią Olimpiady.
To największe święto sportu, dla każdego zawodnika”
Mieszkając w Kijach, chętnie udzielał się sportowo. Zdarzało się, go
spotkać „kręcącego piruety” czy też uczestniczył w charytatywnych
meczach piłki nożnej „lekarze-dyrektorzy” rozgrywanych w latach
80-tych w Pińczowie, które przyciągały wielu kibiców.
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związani z tą ziemią

Z

MAREK GARMULEWICZ
Gdy się urodził Grenoble szykowało się do X Zimowych Igrzysk Olimpijskich (1968). Gdy wchodził w wiek młodzieńczy głośno było o sportowych sukcesach zapaśnika Andrzeja Suprona. Marek Garmulewicz urodzony w Mozgawie (powiat pińczowski) zapaśnik stylu wolnego (waga półciężka i ciężka). Trzykrotny mistrz Europy, dwukrotny wicemistrz. Wicemistrz świata z 1998 roku. Debiut olimpijski zaliczył w 1992 roku w Barcelonie, gdzie zajął
7 miejsce. Na igrzyskach w Atlancie, w 1996 roku był 5, w Sydney w 2000 roku – 4. W Atenach 2004 roku marsz po
medal przerwała kontuzja. Zakończył czynną karierę sportową, został trenerem. Mieszka i pracuje w Rudzie Śląskiej, gdzie jest prezesem klubu Slavia Ruda Śląska. Żona Elżbieta Stryczek, była zapaśniczka, brązowa medalistka
mistrzostw Europy, miss świata wśród zapaśniczek. Laureat nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 2007
roku trener kadry narodowej seniorów.
Laureat nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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ROBERT STACHURSKI
Robert Stachurski rocznik 1970, piłkarz, wychowanek
Nidy Pińczów. Syn Zdzisława Stachurskiego wieloletniego kierownika zespołu Nidy. Członek reprezentacji
Polski juniorów do lat 16-17-18-tu. Zawodnik Zagłębia
Sosnowiec, Zagłębia Lubin, Lecha Poznań, Ruchu Chorzów. Trener I klasy. Trenował min. Nidę Pińczów i Naprzód Jędrzejów.

OLIMPIA BARTOSIK-WIŚNIEWSKA
Olimpia Bartosik-Wiśniewska urodzona w roku 1976,
w Pińczowie – polska szachistka. Mama nauczycielka
rosyjskiego w ZSZ w Pińczowie, tata nauczyciel fizyki
w pińczowskim LO, o początkach pasji Olimpii mówi
„posadziłem ją potem przed szachownicą i pozwoliłem na pierwsze ruchy; radziła sobie nie najgorzej”.
Pod koniec lat 80. należała do czołowych juniorek
świata dwukrotnie zdobywając brązowe medale na
mistrzostwach świata w1988 roku Timisoarze (do lat
12) i Portoryko w 1989 (do lat 14). W latach 1988-1996
pięciokrotnie zdobyła tytuły mistrzyni Polski juniorek
w kategoriach wiekowych do 12, 16, 18 i 20 lat. Pomiędzy 1992 a 1997 r. trzykrotnie wystąpiła w finałach
mistrzostw Polski kobiet.
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W 1997 r. zakończyła czynną karierę zawodniczą. Pozostaly medale, puchary, trofea, listy gratulacyjne i wspomnienia, w tym z pewnością jednym z najważniejszych dni w szachowej karierze – partii z niekwestionowanym
mistrzem, światową legendą szachów Garrym Kasparowem. Symultana (gra jednego zawodnika przeciwko kilku
innym) odbyła się w katowickim Spodku 26 stycznia 1993 roku. Oczywiście wygrał mistrz ale nasza szachistka nie
poddała się bez walki wykonując 37 całkiem niezłych ruchów.
Mama Marceli Oktawi oraz Witolda Filipa. Aktualnie pracuje jako nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Raszynie, gdzie prowadzi kółko szachowe, uczy i zachęca dzieci do tej pięknej gry, która tak wspaniale przecież ćwiczy umysł i hart ducha.
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MICHAŁ PASTERNAK
Michał Pasternak „ukochane dziecko” babci Zenobii Kamińskiej, urodził się w Pińczowie w 1984 roku i tu
w czerwcu 2014 roku, w głównej walce gali PLMMA 35 w nowo oddanej hali widowiskowo-sportowej podopieczny Mirosława Oknińskiego (MMA 10-0) odniósł 10. zawodowe zwycięstwo, zwyciężając groźnego Hracho
Darpinyana (MMA 10-6-1).
Jest pierwszym Polakiem, który zawalczył dla azjatyckiej organizacji ONE Championship. Podczas debiutu
w ONE, w grudniu 2014, doznał kontuzji, która wykluczyła go na długi czas ze startów. Swój powrót planuje na
początek roku 2016.
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ANNA KIEŁBASIŃSKA
Anna Kiełbasińska, rocznik 1990, mieszka w Warszawie, lekkoatletka, sprinterka. Prywatnie wnuczka pp. Władysławy i Eugeniusza Skwerów z Pińczowa. W świat lekkoatletyki wkroczyła podczas
Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce w Bydgoszczy (2008),
gdzie była jedyną „białą” zawodniczką w finale biegu na 200 m.
W 2009 zdobyła złoty medal podczas halowych Mistrzostw Polski
seniorów w biegu na 400 m. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów
sięgnęła po brązowy medal w biegu na 200 m oraz po srebro w sztafecie 4x100 m. Złota medalistka halowych
mistrzostw Polski w biegu na 200 metrów z 2011 i 2012. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie – 2012,
na razie bez medalu. Podczas halowych mistrzostw Polski w 2014 zdobyła złoto na 200 metrów oraz srebra w biegach na 60 metrów i 60 metrów przez płotki. Na 15 Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Pekinie (2015) zajęła
7 miejsce pokonując 200 metrów z czasem 23,07. (Zwyciężyła Dafne Schippers holenderska sprinterka z czasem
21,63 – to tak niewielka różnica).
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MATEUSZ KARECIŃSKI
„Zacznę od początku: nazywam się Mateusz Kareciński, rocznik 1996. Urodziłem się w Rudzie Śląskiej,
gdzie dorastałem i trenowałem zapasy od 8 roku życia,
u boku trenera P. Topolskiego. Od paru lat mieszkam
w Rębowie (gm. Kije), skąd pochodzi mój ojciec. Pierwsze sukcesy zacząłem odnosić w 2012, zdobywając
w grupie wiekowej „kadet” medal brązowy w Pucharze
Polski i srebro w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski. Obecnie szkolę się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radomiu pod okiem trenera Zdzisława
Kolanka. Jestem złotym medalistą Mistrzostw Polski
w grupie „juniorów”, za rok 2014 i 2015. Następstwem
tych wyników będą starty w Mistrzostwach Europy
i Świata w przyszłym roku i jeśli zdrowie będzie dopisywać a kontuzje będą mnie omijać to zrobię co w mojej
mocy żeby przywieźć do Polski kolejne medale”.
SYLWIA DYLAWERSKA
W lipcu 2015 roku Tygodnik Ponidzia donosił: na Mistrzostwach Polski Juniorów
w Lekkoatletyce, w sztafecie 4 x 400 pobiegła pochodząca z Pińczowa a obecnie
mieszkająca w Piasecznie – Sylwia Dylawerska.
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KINGA STRÓZIK
Pochodzi z Woli Chroberskiej gmina Złota. Ma 16 lat. Czwarty
rok trenuje, pod okiem M. Ciszek w Koronie Handball Kielce,
na pozycji skrzydłowej oraz trochę na kole. Gra w zespołach juniorek i juniorek młodszych. Na koncie ma „złoto” z Mistrzostw
Polski Juniorek Młodszych, do którego się „odrobinę” przyczyniła zdobywając bramkę w finałowym meczu. Najwierniejszymi kibicami Kingi są rodzice których piłka ręczna „pochłonęła”
tak samo jak ją.

KACPER ROGALA
Najmłodszy w historii kartingu Mistrz Polski. Kacper, rocznik 2007, urodzony w Pińczowie, mieszka z rodzicami
w Piasecznie. Obecnie jest zawodnikiem Bambini Racing, jeździ z numerem „78”. Pierwszy raz wsiadł do gokarta
w wieku 3,5 roku, w wieku 4 lat zadebiutował podczas pokazów Puffo na torze Radomiu. W 2015 r. został Kartingowym Mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Rok Cup Poland 2015, II Wicemistrzem Polski Młodzików. Uczestniczył również w międzynarodowych zawodach Rotax Grand Festival w Portugalii w kategorii Micro Max, jako
jedyny z Polski, zajmując 14 miejsce wśród zawodników z całego świata.

Na zdjęciu z dziadkiem „Jurkiem” J. Rogala, lekarzem z Pińczowa, tatą Michałem i mechanikiem K. Szafrańskim.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
Obiekt sportowy to samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów
sportowych. Obiektami sportowymi są np. stadiony, boiska o nawierzchni sztucznej lub naturalnej, hale sportowe,
sale gimnastyczne, baseny pływackie, korty tenisowe, lodowiska, pola golfowe itp. Obiektom sportowym często
towarzyszą obiekty rekreacyjne np. alejki spacerowe, przystanie kajakowe, place zabaw, skateparki, kąpieliska itp.
Jeszcze dekadę temu dominującym elementem w ewidencji obiektów sportowych, na terenie powiatu pińczowskiego było „boisko trawiaste do gry w piłkę nożną”. Dziś możemy pochwalić się choćby: nowoczesnymi stadionami sportowymi w Działoszycach i Pińczowie, wyposażonymi w wielofunkcyjne boiska sportowe, przystanią kajakową w Chrobrzu, lądowiskiem w Pińczowie, salami – halami sportowymi w: Działoszycach, Kijach, Michałowie,
Pińczowie i Złotej, funkcjonującymi przy tamtejszych Zespołach Placówek Oświatowych i oczywiście nowoczesną halą widowiskowo-sportową w Pińczowie.
Hala sportowa w Działoszycach (1)
28-400 Działoszyce, ul. Szkolna 5
Hala sportowa w Kijach (2)
28-404 Kije, Kije 14
Hala sportowa w Michałowie (3)
28-411, Michałów 87b
Hala sportowa w Złotej (4)
28-425 Złota, Złota

80

Sala gimnastyczna to obiekt kubaturowy przeznaczony do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego, treningów i zawodów sportowych, z co najmniej jednym pomieszczeniem wielkoprzestrzennym o wymiarach areny
powyżej 24m x 12m. Obiekt powinien
posiadać zaplecze socjalne w postaci
szatni i urządzeń sanitarnych.

1

2

3

4

Hala sportowa w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Szkolna 2
Przyszkolne sale gimnastyczne znajdują się także przy pozostałych obiektach szkolnych istniejących na terenie
powiatu pińczowskiego.

Hala sportowa w Pińczowie.

Pływalnia miejska „Delfinek”.

Lądowisko. 28-400 Pińczów, ul. Legionistów 26A
Lądowisko wpisane do Wykazu Lądowisk w ewidencji ULC. Posiada nawierzchnię trawiastą, pas do startów
i lądowań dla motolotni, samolotów, wiatrakowców, lotów holowanych lotni za motolotnią lub ULM, oraz lotów
holowanych paralotni za wyciągarką stacjonarną a także lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) – Helipad oznaczony białą literą H w okręgu.
Pływalnia miejska „Delfinek
28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7
Klimatyzowana hala zawiera nieckę basenu pływackiego o wymiarach 25 m x 12,5 m, głębokości 1,05 m
do 1,75 m, wyposażoną dodatkowo w zjeżdżalnię o dł.
ok. 42 m, 6-cio osobowa wannę yaccuzi, urządzenia do
masażu podwodnego. Na terenie „Delfinka” znajduje się
także sauna sucha, parowa, salka lustrzana do ćwiczeń.

Kryta pływalnia to obiekt wielkokubaturowy kryty o konstrukcji trwałej, ze sztucznym zbiornikiem
(niecką) z wodą służący do celów sportowych i rekreacyjnych, pływania i skoków do wody. Standardowe
wymiary niecki basenu pływackiego wynoszą: min.
25 m x 12,5 m, a maks. 50 m x 25 m . Jeden tor ma
szerokość 2,5 m. Obiekt powinien posiadać zaplecze
socjalne wyposażone w szatnie i urządzenia sanitarne; często oferowane są również zabiegi kosmetyczne
i odnowy biologicznej.
81

Przystań wodna (wioślarska, żeglarska): miejsce odpowiednio przystosowane do przybijania, cumowania
i postoju jednostek pływających, tak sportowych jak i rekreacyjnych. Przystanie wyposażone są w pomosty
stałe lub pływające, umożliwiające bezpieczne dobijanie jednostek.
Przystań kajakowa w Chrobrzu. 28-425 Chroberz
Przystań kajakowa w Chrobrzu to nowoczesna przystań z polem biwakowym, placem zabaw, sanitariatami,
boiskiem do piłki siatkowej oraz altanami. Od 2011 roku
jest idealnym miejscem dla „nidziańskich” kajakarzy.
Stadion sportowy w Działoszycach
28-100 Działoszyce, ul. Stawisko 7
Stadion w Działoszycach to kompleks sportowy obejmujący pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej
spełniające warunki licencyjne Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywania meczów ligowych. Stadion posiada trybuny dla 450 osób, częściowo zadaszone
boisko do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka),
kort tenisowy, skocznie i bieżnie lekkoatletyczną, amfiteatr oraz budynek socjalno-magazynowy. Teren ogrodzony, oświetlony i wyposażony w obiekty małej architektury.
Stadion sportowy w Chrobrzu. 28-425 Chroberz, ul. Parkowa 8
Stadion sportowy w Pińczowie. 28-400 Pińczów, ul. Pałęki 26
Stadion w Pińczowie to kompleks sportowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, obejmujący pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej spełniające warunki licencyjne Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej do rozgrywania meczów ligowych z trybunami dla 950 osób, częściowo zadaszonymi. Wokół boiska
do piłki nożnej wykonano bieżnię 4. torową o nawierzchni tartanowej. Do kompleksu należą także boiska (piłki
siatkowej lub koszykówki), kort tenisowy o tartanowej nawierzchni, dwa boiska do piłki plażowej, ziemny tor rowerowy a także ogólnodostępna plaża piaszczysta, usytuowana za domkami kampingowymi.
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Stadion sportowy to obiekt przystosowany do przeprowadzania zawodów w różnych dyscyplinach sportu,
które mogą być obserwowane przez uczestniczącą publiczność. W tradycji naszego kraju centralną częścią
stadionu jest najczęściej płyta piłkarska oraz podstawowe urządzenia do lekkoatletyki. Ważnym elementem
stadionu sportowego jest widownia dla publiczności. Obiekt posiada zaplecze socjalne i administracyjne. Boisko piłkarskie pełnowymiarowe: teren o wymiarach: szerokość 45-90 m i długości 90-120 m lub mniejszych
oraz kształcie i nawierzchni przystosowanych do przeprowadzania treningów i gier w dyscyplinie piłki nożnej.
Nawierzchnia może być trawiasta, ziemna, drewniana, asfaltowa, betonowa lub z tworzyw sztucznych. Wyposażenie boiska piłkarskiego powinny stanowić dwie bramki.
Strzelnica sportowa to specjalnie przygotowane miejsce, zabezpieczone i odgrodzone od przyległego terenu.
Służy do ćwiczeń w strzelaniu, rozgrywania zawodów strzeleckich itp.
Strzelnica sportowa-pneumatyczna
28-400 Pińczów ul. 7 Źródeł 7
Strzelnica mieści się w podziemiach krytej pływalni „Delfinek”, posiada 4 stanowiska strzeleckie oraz elektryczne
transportery tarcz.
Strzelnica sportowa-terenowa
28-400 Pińczów, ul. Grodziskowa
Boisko wielofunkcyjne np. Orlik to kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych, w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m
(pole gry 26 m x 56 m), ogrodzone po obwodzie,
o nawierzchni syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach
19,1 m x 32,1m lub 30 m x 50 m (boisko do piłki
ręcznej) również ogrodzone po obwodzie.

Boisko przyszkolne w Działoszycach.
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Każdemu, komu wiedzieć należy teraz i w przyszłości ogłaszamy,

że Roku Pańskiego 2009 w miesiącu wrześniu,
gdy Prezydentem Polski był Lech Kaczyński, Donald Tusk Premierem,
Kardynał Józef Glemp Prymasem Polski,
gdy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyna Pałka-Koruba,
Adam Jarubas Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego,
gdy Starostą Pińczowskim był Andrzej Kozera, Jan Moskwa Wicestarostą
a Burmistrzem Miasta Pińczowa Włodzimierz Badurak
rozpoczęto budowę
Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie
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Budowa hali prowadzona była w oparciu o autorski projekt architekta mgr. inż. Pawła Tiepłowa na podstawie decyzji
Nr AB.VI-7351/172/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Powiatowi Pińczowskiemu pozwolenia na budowę.
Inwestycja od początku stanowiła wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pińczowskiego oraz Gminy Pińczów realizowane
w myśl Porozumienia Nr 1/07 z dnia 12 lutego 2007 roku. Dodatkowo inwestor – Powiat Pińczowski pozyskał wsparcie
finansowe z:
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
Działanie 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”,
• Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na
rok 2012 i lata następne w województwie świętokrzyskim”.
Budowę realizowano etapami począwszy od przygotowania placu budowy po wyposażenie sportowe i uzupełniające hali.
Etap pierwszy obejmujący palowanie gruntu i fundamentowanie wykonało konsorcjum Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BUDWOJ” sp. j. J. Wojas, T. Wojas z Pińczowa i „GEO-KOMP” Specjalistyczne Roboty Fundamentowe, sp. z o. o.
z Krakowa. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” s. a. z Jędrzejowa realizowało tzw. stan surowy zamknięty, czyli bryłę budynku wraz z pokryciem i przeszkleniem zewnętrznym. Kolejnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo
„FRAPOL” sp. z o. o. z Krakowa, które wykonało niezbędne wewnętrze roboty wykończeniowe wraz z instalacjami: (wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania) oraz kotłownią gazową. Roboty zewnętrze wokół hali wraz z budową zbiornika wykonało Przedsiębiorstwo GMC spółka z o. o. ze Staszowa.
Dostawcami wyposażenia sportowego i użytkowego były firmy: „POLSPORT” z Bielska-Białej, „PROSTAR” z Poznania,
„EVERSPORT” z Warszawy, „MET-POL” z Bobowej, „MERIDIA” z Wrocławia, „CELMAX” z Częstochowy, „DAKOTA”
z Kielc. Ściankę wspinaczkową wykonała firma „ALP EXTREME SZKOŁA ALPINIZMU” z Gdańska wg projektu Wiesława Madejczyka, instruktora alpinizmu PZA.
Nadzór inwestorski nad inwestycją wykonywali inspektorzy z „Zakładu Obsługi Inwestycji EKO INWEST” i „Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Budowlanego QUARTET-TECHBUD” z Kielc, współdziałając z Małgorzatą Dymek,
kierownikiem Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa.
Powstała „Hala widowiskowo-sportowa” jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, jedynie na skrajach budynku
występują antresole: sportowa i techniczna. Obiekt posiada arenę sportową o wymiarach 48,10 m x 26,00 m umożliwiającą
rozgrywanie zawodów sportowych na poziomie wojewódzkim i krajowym w: siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, mini
futbolu. Jednorazowo z hali może korzystać 850 osób w tym 622 widzów siedzących na trybunach stałych.
		
		
		

Podstawowe parametry obiektu
Długość budynku
-50,45 m
Powierzchnia użytkowa -4 060,40 m2
Szerokość budynku
-92,50 m
Powierzchnia zabudowy -3 738,40 m2
Wysokość budynku
-11,55 m
Kubatura
-27 490,00 m3
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Publikacja powstała w czasie kadencji Rady
Powiatu 2014-2018. Członkami Rady byli:
(od lewej) Piotr Zachariasz, Michał Leszczyński,
Zbigniew Szczepański, Bogusław Chałuda, Jacek
Kapałka, Jerzy Kułaga, Zbigniew Kierkowski –
Starosta Pińczowski, Andrzej Kozera, Zbigniew
Koniusz, Andrzej Głogowiec, Marek Omasta –
Przewodniczący Rady Powiatu, (siedzą) Marek
Długosz, Andrzej Cepak, Irena Moskwa, Iwona
Chlewicka, Ryszard Barna – Wicestarosta,
Ireneusz Gołuszka.

Od redakcji
Przedstawiana publikacja „Abecadlnik (czyli elementarz) sportowy Powiatu Pińczowskiego” powstała
z potrzeby wypełnienia zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”.
W Abecadlniku sportowa historia powiatu opisana została poprzez ukazanie różnorodnych obszarów
aktywności sportowej mieszkańców. Pod poszczególny i hasłami ukazano kluby i stowarzyszenia, (niektóre)
imprezy sportowe, ludzi sportu. Zdając sobie sprawę, że czytelnik może dostrzec w publikacji niedostatek
(a może nawet brak) pewnych informacji, mamy nadzieję, że w przyszłości powstaną szczegółowe uzupełnienia – historie odrębne klubów, organizacji sportowych, itp.
Redaktor wydania Małgorzata Dymek (Starostwo Powiatowe w Pińczowie – Wydział Promocji i Polityki
Regionalnej) składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, klubom i organizacjom za udostępnione materiały i pomoc w redagowaniu publikacji, a w szczególności p. Alicji Mazurek za możliwość
skorzystania z jej bogatego zasobu fotograficznego, p. Andrzejowi Gajewiczowi za redakcję „piłkarskiego”
rozdziału oraz p. Jerzemu Znojkowi za możliwość wykorzystania zdjęć ze zbiorów Jana Góreckiego.
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