Jubileusz 60 lat ZS „Start”
W dniu 4.12.2012, w przededniu Jubileuszu 60 lat powstania Zrzeszenia Sportowego „Start”, w
pomieszczeniach, zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach odbyło się z
tej okazji uroczyste spotkanie.
W uroczystościach Jubileuszu uczestniczyli m/in: Ekslencja ks. Biskup Marian Florczyk Duszpasterz
sportowców RP. Senator R.P Krzysztof Słoń, w-ce Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dzióbek,
Starosta Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka, Dyr. Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk, Przewodniczący
Rady Miasta Kielc Tomasz Bogucki, Dyr. Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce,
prof.dr.hab. Adam Massalski b. Senator RP, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Prezes
PZSN „Start” – v-ce Prezes PKPar Robert Szaj, v-ce Prezes PKPar. Jan Włostowski. Szefowie firm m/in.
Targi Kielce i Wodociągi kieleckie, uczestnicy i medaliści Igrzysk Paraolimpijskich, działacze,
sportowcy, trenerzy. Przedstawiciele TVP Oddział Kielce patron medialny, Radia Kielce i Redakcji
„Echo Dnia” patron prasowy.
Porządek spotkania obejmował przedstawienie informacji z działalności Zrzeszenia w minionym
okresie. Uhonorowanie działaczy Zrzeszenia Odznaką „Za zasługi dla sportu”,
Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7.09.2012 n/w. Uhonorowano Odznaką „Za zasługi dla
sportu” , działaczy startowskich, związanych z naszym Zrzeszeniem
Złota Odznaka.
Zofia Stępnik
Józef Zukowski
Jerzy Sukow
Srebrna Odznaka
Maria Wojsa
Ryszard Woszczyński
Brązowa Odznaka
Tadeusz Kaleta
Jerzy Płonka
Ryszard Mańko
Jerzy Pióro
Andrzej Gawryś / nie żyje. Odznaczenie przekazano rodzinie /
Zenon Kręcisz
Jerzy Skowerski
Jubilat otrzymał wiele listów gratulacyjnych m/in. od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i
Prezydenta Miasta Kielce, oraz okolicznościowe grawertony. O uroczystościach informowały: TVP
Oddział Kielce, Kieleckie Radio i prasa.
Po tej uroczystości obdarowanie zasłużonych okolicznościowa statuetką.
Uroczystość zamykał, okazały tort obrazujący dwa loga „Startu” to z przed lat ukazujące fragment
trybu, młot i napis ZS Start, oraz obecne litera „s” na tle czerwono - czarnym - dzieło Pracowni
Cukierniczej Pana Mariana Chmielewskiego z Kielc.
Podziękowania specjalne kierujemy do osób prywatnych i naszych działaczy oraz firm bez których
oprawa naszego Jubileuszu byłaby bardzo skromna:
Pan Witold Dłużniak b.Prezes PZSN „Start” emeryt, Pan Jan Włostowski Prezes Zarządu CPLiA
Warszawa, Pan Jerzy Linka Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo „Medcom” Warszawa, Pan Henryk
Milcarz Prezes Zarządu „Wodociągi Kieleckie” Kielce, Pan Andrzej Mochoń Prezes Zarządu „Targi
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Kielce” S.A. Pan Robert Dłużniak Dyrektor Ośrodek Sportowy „Start” Wisła, Pan Jan Kozieł Prezes
Przedsiębiorstwo „Zinbud” Kielce, Pan Tadeusz Kaleta Prezes Zarządu „Chemiplastryka „sp. z o.o
Kielce, Pan Józef Żukowski Prezes Zarządu MUSI sp. z o.o Kielce, Pan Wiesław Kobiec – wolontariusz
i darczyńca, Pan Artur Latos Pracownia Artystyczna Kielce, Pan Ryszard Mańko Dyr. Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr.1. za gościnę i pomoc w logistyce spotkania oraz Panu Henrykowi
Kępkowskiemu właścicielowi Drukarni "Print" w Kielcach.
Oraz Patronom medialnym: TVP S.A Oddział Kielce, Redakcji „Echo Dnia” i Polskie Radio Kielce
. . .
5 grudnia 1952, decyzją Głównego Urzędu Kultury Fizycznej, powołano do życia Zrzeszenia Sportowe
„Start”. Decyzja Przewodniczącego GUKF, spełniała oczekiwania ponad 600 tysięcznej liczby
pracowników spółdzielczości i rzemiosła oraz wielu działaczy gospodarczych i przedwojennych
działaczy sportowych. Sankcjonowała, nieformalne działania i umacniała pozycję wśród już
istniejących w Polsce Zrzeszeń Sportowych.
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, wykonawca decyzji, w trybie pilnym powołał Radę Główną
„Start”, a następnie w terenie: Okręgowe Rady Zrzeszenia „Start” i Koła Sportowo - Turystyczne w
tym kielecką „Lechię”.
W pierwszych miesiącach działania, zarejestrowanych zostało 30 Kół Sportowo – Turystycznych, które
skupiały 800 sportowców.
Kołom nadano kolejność liczbową. Wiele Klubów które związane były ze środowiskiem spółdzielców o
długoletniej tradycji otrzymały numery. Kielecka „Lechia” została zarejestrowana pod nr. 22
W organizacji Rady Okręgowej „Start” w naszym środowisku niebagatelny wkład wnieśli Panowie:
Adam Stankiewicz, Jan Pietrzyk – v-ce Prezes i Artur Lisiecki księgowy z Kuśniersko – Krawieckiej
Spółdzielni Pracy, Bogdan Słaboń – Prezes Spółdzielni Drzewnej, oraz Pani Zofia Skrzypek –
niestrudzona działaczka, Rady Okręgowej, Klubu „Lechia” oraz Rady Wojewódzkiej i Rady Głównej
„Start”
Organizatorami Koła nr.22 byli Panowie: Marian Kita, Stanisław Schmejdel, Adam Podolecki,
Bolesław Podkański, kierownicy kieleckich Spółdzielni.
Koło zrzeszało spółdzielców i rzemieślników z naszego miasta, dla których było ono organizatorem
sportu wyczynowego i szeroko rozumianej rekreacji i turystyki.
W Kieleckim Kole działało 16 dyscyplin sportowych m/in: piłki nożnej, piłki siatkowej mężczyzn i
kobiet, boksu, rugby, hokeja na trawie i hokeja na lodzie, kolarstwa, piłki ręcznej, narciarstwa
klasycznego, podnoszenia ciężarów i koszykówki.
W połowie lat pięćdziesiątych, większość z tych sekcji uległa likwidacji z powodów finansowych,
natomiast zawodnicy szukali miejsca w innych klubach.
W pierwszych latach działania Koło, obok organizacji sportu wyczynowego, przy wsparciu Okręgowej
Rady Zrzeszenia ”Start” rozwija różne formy rekreacji i turystyki, na które czeka liczna grupa
pracowników spółdzielczości.
Organizacja imprez masowych, bardzo wówczas popularnych , jak: biegi narodowe i marsze
jesienne, każdorazowo gromadziły na starcie blisko tysiąc osób.
Wielką popularnością cieszyła się organizacja: spartakiad w różnych dyscyplinach sportowych,
organizacja wycieczek, majówek, rajdów pieszych i rowerowych, oraz spływów kajakowych po
naszym Regionie.
Miernikiem aktywności sportowej przy ogromnej ambicji uczestników było zdobywanie Odznak SPO
/sprawny do pracy i obrony/. O odznakę walczyli wszyscy: załogi spółdzielcze z całymi rodzinami oraz
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młodzież ucząca się zawodu w Szkołach Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i spółdzielniach. W
tej rywalizacji byliśmy przodownikami w Polsce.
W Klubach, zawodnicy wielokrotnie podejmowali szereg zobowiązań w ramach czynów społecznych:
takich jak modernizacja boisk piłkarskich i do piłki siatkowej czy też budowę strzelnicy łuczniczej przez
sportowców i działaczy w Klubie „Start” w Radomiu.
Wiosną 1955 roku. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej zezwala Kołom Sportowym
przyjmowanie nazw Klubów, często historycznych: tak więc w gronie klubów startowskich odnalazły
się m/in: KS „Warszawianka” z Warszawy, KS „Cracovia” Kraków, KS „Posnania” Poznań, KS „Burza”
Wrocław, i inne. Koło Sportowe nr 22 w Kielcach, mogło używać historycznej nazwy „Lechia.”
W starym układzie administracyjnym na terenie naszego województwa działało 8 Klubów
Sportowych: „Lechia” Kielce, „Start” Radom, „Wisła” Sandomierz, „Polonia” Iłża, „Oskar” Przysucha,
„Naprzód” Końskie, „AKS Busko Zdrój i „Pogoń” Staszów oraz 2 Ogniska: Międzyspółdzielniane
Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów, które było organizatorem sportu w środowisku osób
niepełnosprawnych, oraz Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu, Rekreacji, Turystyki i Wypoczynku
Spółdzielczości Pracy - oba z siedzibą w Kielcach
Najbardziej utytułowanym Klubem w naszym środowisku w latach sześćdziesiątych była Kielecka
„Lechia” . W rywalizacji krajowej liczyli się zawodnicy sekcji judo.
W roku 1976 Bogdan Sadlik uczestnicząc w Mistrzostwach Krajów Demokracji Ludowej w Korei,
wywalczył srebrny medal. W roku 1977 bracia Rafał i Julian Kowalczykowie na Mistrzostwach Polski
w kat. juniorów wywalczyli złote medale, a w roku 1980 Wanda Gondek została Mistrzynią Polski w
wadze do 48 kg. Urszula Górniak wywalczyła srebrny medal.
Wychowanek „Lechii” Ireneusz Kiejda reprezentował nasz Kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu.,
Zespół piłki siatkowej kobiet uczestniczył w rozgrywkach II ligi, Sekcja kolarska, cieszyła się ogromną
popularnością. Co roku zapisywało się do niej wielu młodych chłopców. Część z nich startowała
później w barwach innych Klubów w wyścigach krajowych i międzynarodowych.
Wśród najbardziej zasłużonych kolarzy wymienić wypada Franciszka Koselę Mistrza Kraju w wyścigu
górskim i reprezentanta Polski Jana Baćkowskiego.
Sekcja lekkoatletyki również święciła sukcesy. W 1979 roku na Mistrzostwach Polski w LA w
Poznaniu sztafeta kobiet w składzie: Renata Bernat, Ewa Starościak, Elżbieta Kapusta i Barbara
Kwietniewska wywalczyła złoty medal. Wymienione zawodniczki odnosiły również sukcesy
indywidualne.
Trenerami, dzięki którym zawodnicy Klubu odnosili sukcesy byli: w judo Panowie Henryk Dylewski,
Stanisław Kowalczyk i Marian Blicharz, jedynym szkoleniowcem kolarzy i mechanikiem jednocześnie
był Franciszek Kafar. Trenerem sekcji LA był Edmund Sarna.
Andrzej Witkowicz, były zawodnik tej sekcji, pełnił obowiązki trenera kadry narodowej judo.
.
Kierownikami Klubu „Lechia”, którzy ogromnym zaangażowaniem wiązali wszystkie problemy z jakimi
napotykał się Klub, byli: pierwszym od powołania Koła do lat siedemdziesiątych Pan Michał
Czaplarski, który za całokształt pracy, zawodowej został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Kolejnym Kierownikiem Klubu przez okres blisko 20 lat była Pani Ewa Jędrzejczyk. Okres jej pracy w
Klubie zamyka smutna rzeczywistość, z którą Klub bez sponsorów nie mógł sobie poradzić.
Rozpad spółdzielczości i utrata głównego źródła finansowania z 1% czystej nadwyżki spowodował, że
30 czerwca 1988 roku Klub Sportowy „Lechia” zawiesił swoją działalność.
Wyjątkowo trudna sytuacja spowodowała że Kluby pozbawione dofinansowania ze strony
spółdzielców stały się Klubami miejskimi i same musiały zabiegać o swój budżet. Niestety nie
wszystkim dopisało szczęście.
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Kolejny przełom w działalności Zrzeszenia „Start” wiązał się z Reformą administracyjną państwa. Z
dniem 1 czerwca 1975 roku, część Klubów znalazła się w nowych województwach.
W nieco lepszej sytuacji znalazły się Międzyspółdzielniane Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów i
Ognisko Sportu, Rekreacji, Turystyki i Wypoczynku Spółdzielczości Pracy, oraz następca Rady
Okręgowej – Wojewódzka Rada Zrzeszenia Sportowego „Start”.
Organizacje te po połączeniu przyjęły nazwę Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” wraz z całą
działalnością połączonych organizacji.
Szukając źródeł finansowego wsparcia kieleckie Zrzeszenie podejmowało proste formy działalności
gospodarczej, jak: handel obnośny, pośrednictwo paszportowe i wizowe, oraz organizację giełdy komis sprzętu zimowego. Giełda w formie Komisu funkcjonuje do dziś spełniając ważną role
społeczną, cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta, ponadto wspiera
działania statutowe.
Zrzeszenie było organizatorem sportu dla osób niepełnosprawnych przy ścisłej współpracy z
Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów, Spółdzielnią Niewidomych, Spółdzielnią
Inwalidów „Współpraca w Kielcach, oraz Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Busku Zdroju.
Aktualnie w Zrzeszeniu działają sekcje sportowe: w których uczestniczy wyselekcjonowana grupa
niepełnosprawnych sportowców w sekcjach: łucznictwa, lekkiej atletyki, piłki siatkowej na siedząco,
tenisa stołowego, szachowej, boccia i narciarstwa zjazdowego,
Obok sportu wyczynowego, było ono organizatorem rekreacji i turystyki dla pracowników
spółdzielczości, ich rodzin i mieszkańców Kielc.
Było organizatorem zimowych i letnich turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, oraz
obozów letnich i zimowych połączonych ze szkoleniem narciarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obozy cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko spółdzielców.
Okres od 1980 roku w naszej historii, był szczególnie owocny.
Dobra praca szkoleniowa z młodzieżą w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Busku Zdroju,
zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie w Arnham 4
zawodników.
Udział w Paraolimpiadzie był dużym sukcesem naszych zawodników, którzy zdobyli 13 medali: 6
złotych, 5 srebrnych i 2 brązowych.
Medale zdobyli pływacy: Małgorzata Adamik: 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe; Małgorzata Kopeć: 1
srebrny i 2 brązowe, lekkoatleci Małgorzata Koźlak : 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy, oraz Jerzy
Dąbrowski /miotacz/: 1 złoty, 1 srebrny i 1 brązowy.
Dziewczęta i chłopcy byli wychowankami Ośrodka w Busku Zdroju i podopiecznymi trenera Czesława
Piskorza, wspaniałego szkoleniowca , późniejszego wykładowcy na AWF w Krakowie i kolejnych
szkoleniowców.
Rok 1984, kolejne Zimowe Igrzyska w Insbrucku z udziałem biegacza Jana Kołodzieja – wychowanka
z OSW w Busku Zdroju zdobywcy: 2 brązowych medali.
Letnie Igrzyska w 1984 roku odbywały się w dwóch miastach Nowy Jork i Stock Mandeville –
pływanie. Nasza jedyna zawodniczka Małgorzata Adamik wywalczyła 5 medali: 3 złote i 2 srebrne.
Rok 1988 Na Letnich Igrzyskach w Seulu, wystartowało 3 zawodników, którzy zdobyli 9 medali:
pływacy Małgorzata Adamik 1 złoty i 2 srebrne, Wiesław Król startujący w grupie pływaków
niewidomych, który wywalczył 1 medal złoty, 1 srebrny i 1 brązowy, oraz lekkoatleta Jerzy Dąbrowski
2 złote medale i 1 brązowy.
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Rok 1992 Igrzyska w Barcelonie, w Igrzyskach wystartowało 2 zawodników, którzy zdobyli łącznie 4
medale; w pływaniu Wiesław Król, zdobywca brązowego medalu, oraz Jerzy Dąbrowski lekkoatleta
zdobywca 2 złotych i 1 srebrnego medalu.
Rok 1996 Igrzyska w Atlancie. Wystartowało 4 zawodników, w tym trójka łuczników. Nasi
reprezentanci wywalczyli 5 medali; łucznicy: Małgorzata Olejnik i Ryszard Olejnik, złote medale w
strzelaniu indywidualnym, oraz medal brązowy w składzie: Ryszard Olejnik, Stanisław Joński /już
nieżyjący/ i Tomasz Leżański łucznik z Warszawy.
Jerzy Dąbrowski, wywalczył 2 złote medale. Wspomniany wcześniej Wiesław Król, już jako student
AWF w Katowicach na tych Igrzyskach był masażystą polskiej ekipy.
Rok 2000 Sydney. Nasze miasto reprezentowało 2 zawodników , którzy wracali do domu z 1
srebrnym medalem w łucznictwie wywalczonym przez Małgorzatę Olejnik. Jerzy Dąbrowski był 4 w
pchnięciu kulą.
Rok 2002 Zimowe Igrzyska w Salt Lake City. W Igrzyskach wystartowało dwóch zawodników –
wychowanków OSW w Busku Zdroju: Tomasz Gajos i Tomasz Juszczak, obaj narciarze zjazdowi, na
Igrzyskach uplasowali się w drugiej dziesiątce zawodników, co dla naszych reprezentantów było
dużym wyczynem. Zwłaszcza że rywalizowali z zawodnikami z krajów, gdzie góry są wysokie i długo
zalegają śniegi.
W Kadrze Polski w dalszym ciągu jest nasz wychowanek, narciarz Andrzej Szczęsny.
Rok 2004 Ateny, W Igrzyskach wystartowało dwoje łuczników: małżeństwo Małgorzata i Ryszard
Olejnikowie. Do kraju wracali z 1 medalem brązowym wywalczonym przez Małgorzatę i 12 miejsce
Ryszarda.
Rok 2008 Pekin. Podobnie jak cztery lata wcześniej na Igrzyska pojechali łucznicy Małgorzata i
Ryszard Olejnikowie. W silnej konkurencji nasi reprezentanci zajęli: Małgorzata 4 miejsce i Ryszard
12 miejsce .
Startując w Igrzyskach Paraolimpijskich nasi sportowcy wywalczyli łącznie 43 medale:
19 złotych, 10 srebrnych, 14 brązowych.
W minionym okresie nasi zawodnicy wielokrotnie zdobywali medale Mistrzów Polski, Europy i Świata
w lekkiej atletyce, pływaniu, łucznictwie, narciarstwie biegowym i zjazdowym.
Wypada również przypomnieć wyczyn naszej lekkoatletki Elżbiety Gorgoń z roku 1990. Zawodniczka
biegając na dwóch protezach /amputacja obu podudzi/ startowała w maratonie Pokoju w Warszawie
oraz trzech maratonach w USA: w Chicago, Detroit i najważniejszym 7 listopada w tymże roku w
Nowym Jorku.
Maraton ukończyła w czasie 7 godz. 25 min i 20 sek.!!!
Nagrodą były nowe protezy ufundowane przez organizatorów maratonu. Pamiątkowe medale z
udziału w maratonach Pani Ela podarowała organizatorom Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej
Jurka Owsiaka które zostały następnie zlicytowane.
Sukcesy Paraolimpijskie nasi podopieczni zawdzięczają współpracy z zaprzyjaźnionymi Klubami;
„Stella” Kielce i Kieleckim Klubem Lekkoatletycznym – spadkobiercy KS „Budowlani” za możliwość
treningów na obiektach tych klubów, za pomoc merytoryczną i serdeczny klimat.
Za wybitne osiągnięcia sportowe trzech zawodników: Małgorzata Olejnik, Ryszard Olejnik i Jerzy
Dąbrowskiego uhonorowani zostali Krzyżami Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Medaliści Mistrzostw i
Województwa.

ich trenerzy

wielokrotnie byli nagradzani przez włodarzy Miasta i

Najlepsi, otrzymywali wyróżnienia specjalne:
- Małgorzata Olejnik otrzymała Dyplom Fair Play przyznany przez Polski Komitet Olimpijski,
Wyróżnienia przy wyborze 10 najlepszych sportowców kielecczyzny otrzymywali m/in:
- za rok 2008 łuczniczka Małgorzata Olejnik,
- za rok 2009 lekkoatletka i narciarka jednocześnie niedowidzącą Martę Skowron,
- w r. 2010 szachista poruszający się na wózku inwalidzkim Tadeusz Relidzyński,
szósty szachista z Mistrzostw Świata niepełnosprawnych w szachach.
- w roku 2011 wyróżniono lekkoatletę Emila Króla, medalistę w biegach krótkich w Kraju i za
granicami Polski.
- w roku 2012 wyróżnienie Prezydenta Miasta Kielce – „Nadzieja Sportu 2012”.otrzymał
lekkoatleta Aleksander Kossakowski.
Obok sukcesów sportowych nasi zawodnicy odnoszą również sukcesy życiowe:
Pani Małgorzata Olejnik w poprzedniej kadencji była Posłem RP.
Za całokształt pracy ze sportowcami niepełnosprawnymi w latach 1971 - 2012 Bogumił Bujak
uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pełnił funkcje Sekretarza Rady
Wojewódzkiej, członka Prezydium i v-ce Prezesa Rady Głównej „Start”, obecny Prezes Zrzeszenia jest
szkoleniowcem i wychowawcą.
Jerzy Płonka nauczyciel i szkoleniowiec z OSW w Busku Zdroju, pełnił funkcję trenera Kadry
narodowej piłki siatkowej na siedząco.
Wielu sportowców aktualnie kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. Niektórzy z nich już ukończyli
naukę i zajmują wysokie miejsca w naszym społeczeństwie.
W minionym okresie Zrzeszenie „Start” wielokrotnie było organizatorem Mistrzostw Polski w judo,
oraz dla niepełnosprawnych w lekkiej atletyce, łucznictwie i piłce siatkowej na siedząco. Oraz
popularnych zimą Zawodów „Slalom Gigant’ pod patronatem v-ce Prezesa PZN. Organizowane
imprezy otrzymywały bardzo wysokie oceny.

Równolegle z organizację sportu wyczynowego w którym uczestniczy wyselekcjonowana grupa
sportowców z upośledzeniem narządu ruchu i niedowidzących, Zrzeszenie jest organizatorem wielu
imprez rekreacyjnych dla niepełnosprawnych, w tym dużej grupy z upośledzeniem intelektualnym.
Szczególnie popularne są turnieje boccia, tenisa stołowego, organizowane w Kielcach w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr.1, w których każdorazowo startuje ponad 100 zawodników, oraz w tenisie
stołowym w OSW w Busku Zdroju z udziałem ponad 80 osób.
Wyjątkowo popularne, są biegi przełajowe organizowane na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej pod
nazwą „Biegi Skansen”. W biegach startuje corocznie od 10 lat grupa sportowców licząca około 200
osób.
Nasz udział w programie Targów Kielce, Reh-med., znalazł wielkie uznanie w Zarządzie Targów
Kielce o czym świadczą dyplomy i wyróżnienia.
W imprezach Targi Reh-med. startuje corocznie po kilkuset osób niepełnosprawnych. Dla przykładu
w tegorocznych wiosennych imprezach biegowych wystartowało 230 niepełnosprawnych biegaczy z
upośledzeniem narządu ruchu, na wózkach inwalidzkich, po transplantacji narządów wewnętrznych,
słabo słyszących i głuchoniemych.
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Imprezami które od lat cieszą się uznaniem są Rajdy turystyczne - głównym organizowanym od 44 lat
jest Ogólnopolski Rajd Integracyjny po Górach Świętokrzyskich. Pierwszy rajd odbył się w 1968 roku i
nosił nazwę Brygad Pracy Socjalistycznej.
W pierwszych rajdach uczestniczyło ponad 200 osób praktycznie z całej Polski. Kierownikiem
pierwszych rajdów był obecny Prof. Adam Massalski b. rektor Akademii Świętokrzyskiej a dzisiejszego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Współorganizatorem rajdu był Zarząd Główny Związków
Zawodowych Spółdzielczości, który finansował rajd prawie w 100%.
W przeszłości Zrzeszenie było organizatorem Rajdów Ogólnopolskich dla młodzieży uczącej się
zawodu w Szkołach CZSP, po likwidacji Centralnego Związku, rajdy zostały zawieszone.
Od 5 lat jesteśmy organizatorami „Rajdów na Raty”, które składają się z 6 etapów wiosną i jesienią.
Uczestnikami Rajdów są podopieczni: Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z naszego
województwa. Łącznie w tych rajdach uczestniczyło już ponad 1500 osób.
W roku 2013. będziemy organizatorami „Rajdu na Raty” dla seniorów.
Obecny obraz Zrzeszenia Sportowego „Start” w Kielcach w okresie minionych lat tworzony był
dzięki zaangażowaniu działaczy: Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy, Regionalnego Związku
Spółdzielni Inwalidów, Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich oraz wielu spółdzielni, dziś już
nie istniejących, oraz grupy trenerów, instruktorów rehabilitacji i rekreacji, organizatorów turystyki,
wolontariuszy, działaczy klubowych i kół sportowych.
Dzisiejsze spotkanie jest hołdem dla wielu działaczy startowskich, trenerów i zawodników, których już
dziś niema wśród nas, jest również pożegnaniem, niedawno zmarłego wielokrotnego Mistrza Polski i
medalisty Mistrzostw Świata łucznika Andrzeja Gawrysia.
Sport wśród niepełnosprawnych, był wspierany i dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego,
Urzędu Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursów popierających sport wśród niepełnosprawnych.
Za wsparcie organizacyjne i finansowe serdecznie dziękujemy: Regionalnemu Ośrodkowi Polityki
Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, Zarządowi Powiatu Kieleckiego i Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Pomocą finansową wspierali nas partnerzy: Targi Kielce S.A., Międzywojewódzka Usługowa Spółka
Inwalidów sp. z o.o., „Chemiplastyka” sp z o.o, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Zinbud” Pana
Jana Kozieł w Kielcach, „Domena” sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz własne środki uzyskanym z obrotu
komisu sprzętu zimowego.
Dziękujemy Kierownictwu: Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Domów Pomocy Społecznej i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, za bliską współpracę
w organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych .
Dziękujemy - Redakcjom sportowym „Echo Dnia” i „Gazety Wyborczej” oraz nieistniejącej gazety
„Słowo Ludu”, dziennikarzom „Radia Kielce” i TVP S.A. Oddział Kielce, oraz innych rozgłośni i
ośrodków regionalnych za życzliwość i obiektywny stosunek wobec sportu niepełnosprawnych.

W imieniu Zarządu
Bogumił Bujak – Prezes
Kielce dnia 4.12.2012.
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