
Nazwa zadania:

PIKNIK  RODZINNY  –  OBCHODY  70-LECIA  DZIAŁALNOŚCI  KLUBU
SPORTOWEGO KS GÓRNIK WIELICZKA

Opis zadania:

Początki Klubu Sportowego Górnik Wieliczka sięgają roku 1946, kiedy to zaczęły
pojawiać  się  pomysły,  aby  stworzyć  organizację  sportową,  zrzeszającą  głównie
pracowników wielickiej Żupy Solnej oraz ich rodziny. W 1947 roku, podczas zebrań
związku zawodowego górników pojawiły się pierwsze decyzje dotyczące utworzenia
klubu  sportowego  działającego  przy  kopalni  soli  i  mającego  swoją  siedzibę
w  świetlicy  zakładowej,  mieszczącej  się  w  nadszybiu  Szybu  Ignacego
Paderewskiego, gdzie dotychczas spotykali się pracownicy górniczego zakładu. Za
oficjalną datę powołania do życia nowego klubu uznaje się dzień 10 sierpnia 1947
roku. Nowa organizacja sportowa w Wieliczce przyjęła nazwę Górniczy Związkowy
Klub Sportowy Wieliczka. Od samego początku  działalności klubu istnieje sekcja
piłki  nożnej.  W  1947  roku  powstały  również  sekcje:  lekkoatletyczna,  tenisa
stołowego, koszykówki mężczyzn. Rok później działały kolejne sekcje: koszykówki
kobiet,  siatkówki  i  piłki  ręcznej  mężczyzn.  Lata  pięćdziesiąte  przyniosły
powiększenie klubu o kolejne sekcje: szachową, gimnastyczną, kolarską, zapasów,
hokeja, narciarską, bilardową, motorową, bokserską. W połowie lat sześćdziesiątych
powstała  sekcja  brydżowa.  W 1970  roku  przejęto  od  Wieliczanki,  tenis  ziemny.
Większość z sekcji  działających na początku historii  klubu, ze względów na brak
funduszy, odpowiednich obiektów, sprzętu, chętnych do uprawiania danej dyscypliny
i  ostatecznie  braku  dobrych  wyników  nie  przetrwało  próby  czasu  i  zostało
rozwiązanych. Obecnie działa sekcja tenisa stołowego, boksu oraz piłki nożnej kobiet
i mężczyzn. Klub cały czas pracuje z młodzieżą, na którą w przyszłości z pewnością
będzie stawiał,  chcąc choćby nawiązać do bardzo udanego okresu w piłce nożnej,
kiedy  z  powodzeniem  Górnik  rywalizował  w  II  i  III  lidze  piłkarskiej,  W sekcji
bokserskiej spod ręki niezmordowanego trenera Ćwierza co jakiś czas wyłania się
młody  talent,  a  w  tenisie  stołowym,  poprzez  utworzenie  szkółki  dla  dzieci
i postawiono również na młodość.

Piknik  rodzinny  upamiętniający  obchody  70-lecia  działalności  Klubu  Sportowego
Górnik  Wieliczka  będzie  możliwością  spotkania  się  wszystkich  zainteresowanych
sympatyków Klubu Górnik Wieliczka, a także mieszkańców Wieliczki i okolic.

Podczas  Pikniku  odbędzie  się  m.in.  turniej  piłki  nożnej  (wraz  z  wydarzeniem
głównym  -  meczem  piłki  nożnej  seniorów  pomiędzy  Górnikiem  Wieliczka
a  seniorami  wielokrotnego  Mistrza  Polski,  występującego  w Ekstraklasie  zespoły
Wisły  Kraków,  gry  i  zabawy  dla  najmłodszych.  Planuje  się  również  występy
zespołów muzycznych wraz z zabawą taneczną oraz inne atrakcje i niespodzianki.
Planuje się również część oficjalną, podczas której zostaną wręczone podziękowania
za współpracę, pomoc oraz uhonorowanie osób, które na co dzień wkładają wiele



pracy w życie klubu(trenerzy, działacze, partnerzy). Dla dzieci przewidziano w tym
dniu  szereg  atrakcji  m.in.  zamek  dmuchany,  karuzela,  malowanie  buziek,  wata
cukrowa czy pokazy strażackie. Uczestnicy imprezy mogli upiec sobie kiełbaski nad
ogniskiem,  a  najmłodsi  znajdą  dla  siebie  wiele  atrakcji.  Dla  wszystkich
przygotowany zostanie catering  - dania grillowe oraz inne.
Piknik planuje się na dzień 02.09.2017 r. na boisku sportowym KS Górnik Wieliczka,
ul,  Daniłowicza  6,  32-020 Wieliczka.  W realizacji  projektu czynny udział  oprócz
Wnioskodawcy  okoliczni  mieszkańcy  (rodzice  i  rodzina  młodzieży  trenującej
w  Klubie)  co  sprzyja  integracji  i  aktywizacji  podmiotów działających  na  terenie
gminy.


