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Szanowni Członkowie Klubu oraz Sympatycy, poniżej przedstawiam:

Kilka informacji z historii powstania i działalności KLUBU, CSS
„Tarcza” jako bazy strzeleckiej regionu oraz o aktualnym strzelectwie.
Klub jako stowarzyszenie strzeleckie utworzony został z inicjatywy
sympatyków strzelectwa sportowego w składzie: Krystyna i Kazimierz
Sadowscy, Mieczysław Judycki, Zofia Jeleń, Wojciech Winiarski oraz
Ireneusz Baranowski którego w 1996 r. wybrano Prezesem Zarządu Klubu.
Celem klubu było szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie
sportowym w konkurencji karabin oraz „ruchoma tarcza” 10 m i 50 m.
Na terenie miasta Piła działały inne formacje strzeleckie prowadzące
szkolenie oraz imprezy otwarte dla sympatyków strzelectwa, były to kluby:
WKS „Sokół” Piła, LOK Piła, PBK „Tarcza” Piła oraz Rada Łowiecka.
Klub miał siedzibę do 1998 roku w pawilonie 50 m w CSS „Tarcza”
działacze klubu organizowali w ramach Pilskiego Okręgu Strzeleckiego i
Wielkopolskiego otwarte zawody w konkurencjach pneumatycznych oraz
kulowych z kbks na strzelnicach: „Tarcza” Piła w Sarbce i Chodzieży.
W tym okresie w szkołach prowadzone było przysposobienie obronne,
bardzo dużo dzieci i młodzieży było chętnej do uprawiania strzelectwa
sportowego, stowarzyszenia strzeleckie korzystały z CSS „Tarcza” bezpłatnie.
CSS „Tarcza” wybudowano w 2 etapach- I etap w latach 1977-79 osie
myśliwskie, II etap - przygotowanie do XV Spartakiady Młodzieży Piła 1988 r.
wybudowano pawilony: 10 m do konkurencji pneumatycznych, pawilon 25 m
do konkurencji kulowych pistolet, pawilon 50 m do kbks i pistolet pdw. mk.
zmodernizowano oś 50 m „ruchoma sylwetka dzik” i schrony osi „Trap ”.
Na starych strzelnicach „Tarcza” organizacje z PZSS Warszawa oraz
WZSS Poznań przeprowadził finały: Spartakiada Młodzieży XV i XVII oraz
nowe Olimpiady Młodzieży I i II w latach 1995 i 1996 w pełnym zakresie, w
każdej imprezie startowało ponad 350 zawodników – jun. młodszych.
Reorganizacja w kraju w oświacie oraz w wojsku i sporcie przełożyła
się na ograniczenia młodzieży i innych osób w aktywności strzeleckiej, weszła
ustawa o broni i amunicji 1999 rok z nowymi wymogami administracyjnymi.
W roku 1999 z klubu „Sokół” przeszli do naszego klubu wszyscy
zawodnicy sekcji „ruchomej tarczy”, polityka ówczesnego szefa „Sokoła” była
anty sportowa, dzięki przychylności Władz Oświatowych Powiatu Pilskiego
oraz zgodzie Dyrekcji I LO klub zmienił siedzibę z „Tarczy” na I LO przy Pola.
Obecnie CSS „Tarcza” Pila to obiekt bardziej myśliwski niż sportowy,
nowoczesny lecz tylko w zakresie dla amatorów koszty wynajęcia są duże,
opłacamy rocznie ok.10.000,00 zł za wynajmowane strzelnice w „Tarczy”, tak
bo właścicielem strzelnicy jest działająca pod patronatem Miasta Spółka.

Siedzibą klubu do czasów obecnych jest sala strzelecka przy I LO
wykonana w całości przez Działaczy klubu z otrzymanych pomieszczeń:
- po składzie węgla w piwnicy ok. 5 m szer. i 22 m dł. na strzelnicę
pneumatyczną oraz po składzie gruzu pod halą sportową - długości 26 m
szerokości 4,0 m. na planowaną strzelnicę kulową, obecnie pneumatyczna.
Dzięki zaangażowaniu trenerów, rodziców zawodników oraz członków
zarządu i ich prywatnym firmom w 2001r. uroczyście otworzono strzelnicę
pneumatyczną, 5 stanowisk tarcza stała oraz 2 stanowiska tarcza ruchoma.
Klub rozwinął grupy szkoleniowe od młodzika do seniora, treningi
prowadzili trenerzy Krystyna i Kazimierz Sadowscy oraz wykładowca z I LO
Ryszard Kaźmierczak, prowadzono otwarte zawody strzeleckie o mistrza
Regionu Pilskiego, mistrza Powiatu Pilskiego oraz mistrzostwa I LO.
Prezesami klubu – 4 letnie kadencje byli: Ireneusz Baranowski, Marian
Kielar, Marek Krakowski, Kazimierz Sadowski – obecnie, w sprawach
organizacyjnych pomagali rodzice pod kierunkiem Jerzego Jankowskiego.
Dzięki dobrej atmosferze, wsparciu Rodziców, dotacjom z Gminy Piła,
Powiatu Pilskiego, WZSS Poznań którego przez 7 lat Prezesem był Kazimierz
Sadowski oraz zaangażowaniu zawodników ( udział 3-4 x tygodniowo w
treningu) w 2008 roku zajęliśmy II miejsce w kraju w klasyfikacji juniorów
młodszych w ramach klasyfikacji PZSS Warszawa oraz I miejsce w punktacji
wszystkich klubów powiatu pilskiego.
Zawodnicy zdobywali medale na strzelnicach w kraju i za granicą,
juniorki młodsze Agnieszka Siwiak, Milena Zarańska, Sandra Peplińska
uzyskały 2 zespołowe rekordy Polski w konkurencji „Ruchoma tarcza”.
W minionym ponad XX letnim okresie działalności klubu wyszkolono
ponad 900 zawodników w różnych kategoriach wiekowych, zawodnicy byli
wielokrotnymi mistrzami i medalistami Mistrzostw Polski, medale Mistrzostw
Europy zdobyli: Karolina Pawlak brąz - Barcelona, Dariusz Sadowski srebro
i brąz w Strasburgu oraz zajął 4 miejsce Mistrzostwa Świata w Mediolanie,
Katarzyna Sopyła zdobyła srebro w Pucharze Świata Juniorów w Shul.
Członkami kadry narodowej byli Mistrzowie Polski: Dariusz Sadowski,
Karolina Pawlak, Magda Bisingier, Katarzyna Sopyła, Olga Dróżdż, Agnieszka
Siwiak, Milena Zarańska, Sandra Peplińska, Michał Jankowski, Michał
Stańczyk, Michał Małachowski.
Aktualnie dalsza reorganizacja w oświacie oraz brak zajęć strzeleckich
w programie szkolnym ma znaczący wpływ na zainteresowanie strzelectwem,
coraz mniej młodzieży bierze udział w systematycznych treningach, koszty
udziału we współzawodnictwie są coraz większe a dotacje ograniczone.
W ostatnich 5 latach klub ze względu na małe środki finansowe, Miasto
Piła przyznaje ¼ poprzednio otrzymywanych dotacji, ograniczono szkolenie
w sekcji wyczynowej tylko do reprezentację młodzików oraz indywidualnie
juniorów i seniorów, obecnie w klubie z licencją trenuje ok 15 zawodników,
stan zmienny zależny od poziomu wynikowego zawodnika biorącego udział
we współzawodnictwie krajowym dzieci i młodzieży.
Klub nasz jest jedynym reprezentantem strzelectwa sportowego w
systemie współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży w mięście Pila i
Powiecie Pilskim, zawodnicy startują dzięki środkom finansowym ze składek
klasy powszechnej oraz dotacjom powiatu, miasto w obecnym roku nie
udzieliło nam wsparcia mimo wystąpienia do Prezydenta Piły.

Poza sekcją wyczynową działają sekcje rekreacyjne – powszechne w
szkolnej udział bierze ok. 130 uczniów z I LO Pila, ponad zarejestrowanych
jest 150 dorosłych biorących udział w ramach posiadania licencji PZSS.
W roku 2017 zostały wybrany nowy Zarząd Klubu w składzie:
Prezes Kazimierz Sadowski, wiceprezesi Arkadiusz Druszcz – Prezes
Urzędujący Sekcji Klasy Powszechnej oraz Pani Agata Janicka – Dyrektor
Biura Zarządu, sekretarz Apolinary Teleżyński, skarbnik Sylwia Pierzchała,
wszyscy są Wolontariuszami posiadającymi kwalifikacje strzeleckie.
W klubie działa Rada Zawodnicza, Rada Rodziców, Rada Strzelecka,
Komisja Rewizyjna : przewodniczący Jerzy Jankowski, sekretarz Ryszard
Kaźmierczak, Tomasz Wojtiuk, funkcję Moderatora strony www.icpila.eu
pełni Kol. Burczyk Adam wszyscy są Wolontariuszami.
W roku bieżącym „Roku 100 Lecia Niepodległości Polski” dzięki dotacji
z Powiatu Pilskiego klub organizuje szereg otwartych zawodów strzeleckich
promujących tradycje Polskiego Strzelectwa oraz Bohaterów wałczących o
Niepodległą Polskę, wystąpiliśmy o dotację do Pana Prezydenta Piły lecz
otrzymaliśmy odpowiedź: „że nasza działalność nie może być wspierana”.
Planowe szkolenia z dziećmi młodzieżą w ramach ogólnopolskiego
systemu sportu młodzieżowego prowadzą:
Konkurencje - pistolet pneumatyczny i kulowy prowadzi trener
Kazimierz Sadowski,
Szkolenie grupy naborowej młodzików – konkurencje karabin i
pistolet prowadzi trener Krystyna Sadowska.
Szkolenie w sekcji rzutków „Trap i Skeet” prowadzi trener Marka
Pietrusza.
Szkolenie w sekcji klasy powszechnej prowadzą: trenerzy Arkadiusz
Druszcz i Kazimierz Sadowski oraz instruktor Przemysław Janicki.
Zawodnicy trenują z klubowej broni pneumatycznej natomiast z broni
kulowej i do rzutków z broni trenerów oraz rodziców, klub planuje w tym
roku wystąpić o decyzję na posiadanie broni do celów szkoleniowych.
A. Biuro klubu czynne we środy w godz.16.00 – 18.30.
B. Członkowie Klubu którzy nie uregulowali składek proszeni są o ich
wpłacanie na konto klubu oraz odbiór licencji,ok.35 osób nie odebrało.
C. Powołano nową Radę Rodziców w składzie:
Przewodnicząca Pani Beata Sokal, sekretarz Pani Iwona Olejniczak,
członkowie Panowie Edwin Nowicki oraz Tomasz Wojtiuk, celem
działania Rady jest pozyskiwanie Sponsorów działalność statutowej
klubu w szczególności sekcji rzutek.
D. Zarząd Klubu – planuje stałe spotkania w ostatni wtorek lub czwartek
miesiąca w godz.16.00 – 19.00.
E. ZAPRASZAMY do WSPŁPRACY, przyjmujemy do KLUBU dzieci i
młodzież od 12 roku życia, sekcje i konkurencje strzeleckie do wyboru.
F. Organizujemy otwarte zawody strzeleckie ujmowane w kalendarzu
centralnym PZSS oraz regionalnym WZSS ponadto zawody Klubowe.
Kazimierz Sadowski – Prezes wolontariusz

