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Tradycje  jeździeckie  w  Kozienicach  sięgają  lat  bardzo  odległych.  Już  od  XV  wieku  królowie
przyjeżdżali  tu  na  polowania.  Po  II  wojnie  światowej,  w czasie  gdy konie  z  kozienickiej  stadniny
znajdowały  się  jeszcze  na  ewakuacji,  w  obiektach  Stadniny  stacjonowała  Szkoła  Remontu  Koni.
Natychmiast  też  zajęto  się  sportem  konnym.  29  czerwca  1945  roku  zorganizowane  zostały
w Kozienicach jedne z pierwszych po wojnie duże zawody konne. 

W  1951  roku  powstała  Sekcja  Ludowego  Zespołu  Sportowego.  Pierwszymi  szkoleniowcami
i doświadczonymi  jeźdźcami  byli  ;Dyrektor  kozienickiej  stadniny Jerzy Jaworski  i  Marian  Fabrycy,
z czasem w szkolenie młodzieży włączył się jeździec i koniuszy Stadniny - Pan Józef Garbat. Już 1953r.
Dyr. Jaworski na Akarze zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu. 

Dużym sukcesem sekcji były zwycięstwa podkoniuszego Wiesława Dziadczyka na klaczy Via Vitae;
wygrał on na niej w 1967 roku w Lipsku trudny konkurs Potęgi Skoku, a w 1969 para ta potwierdziła
wysoką  formę  na  CHIO  w  Olsztynie  wygrywając  konkurs  potęgi  skoku  przekraczając  220  cm.
Znakomicie skakał również jedyny syn klaczy Via Vitae - Viaczyk, który pod Jarosławem Płatosem brał
udział w Finale Pucharu VOLVO w Góteborgu w 1990r. 

Zawodnikiem, który wyrósł w Stadninie i na koniach jej hodowli święcił sukcesy, startując na wielu
międzynarodowych zawodach w tym Mistrzostwach Europy oraz Igrzyskach Olimpijskich w 1980r był
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Bagdan  Sas-Jaworski.  Dosiadał  konie  hodowli  Stadniny  w  Kozienicach  takie  jak  Brok,  Bremen,
Cavaliero. Trenując już w Niemczech, ale reprezentując barwy rodzimego Klubu po reorganizacjach
w 1994 roku wywalczył Mistrzostwo Polski Seniorów w Skokach na hipodromie we Wrocławiu oraz III
miejsce  na  Halowych  Mistrzostwach  Polski.  W  1995  roku  zdobył  srebrny  medal  na  Halowych
Mistrzostwach Polski. 

Był to niewątpliwie najlepszy prezent jaki mógł zrobić zawodnik tworzącemu się Klubowi. W 1994r.
Klub przyjął nazwę; Klubu Jeździeckiego "SKARB" przy Stadninie Koni Kozienice. SKARB to ogier
wyhodowany w Kozienicach w 1936r. (Bafur - Fortuna II po Manton) - był najlepszym wyścigowym
koniem w Polsce w 1938 roku oraz wysoko ocenionym reproduktorem. 

Działalność sekcji jeździeckiej od początku jej istnienia do chwili obecnej była i jest bardzo pożyteczna,
wyróżnia  tym,  że  młodzież  startuje  i  trenuje  na  koniach  hodowli  kozienickiej  stadniny.  Pomimo
znacznego dorobku szkoleniowego młodych i uzdolnionych jeźdźców, osiągnięcia przez nich większych
sukcesów, było utrudnione z powodu znacznej płynności materiału końskiego. Wśród koni sportowych
sprzedanych do innych Klubów wyróżniły się; Bronz, Brzeszczot, Blekot, Berry, Tyras, Timur, Cedro,
Don Jugg, Zygzak, Skarbiec. 

Wśród członków obecnego Klubu znajdują się dawni zawodnicy Klubu; Wacław Pieniak - obecnie Vice-
prezes  KJ  "SKARB",  Jan  Limanowski  -  aktywny  jeździec  i  sędzia,  Aleksander  Fikus-  instruktor
rekreacji i lekarz weterynarii. 

W 1995 roku wśród młodych zawodników na wyróżnienie zasługiwali- Artur Kufel dosiadający klaczy
Albaneta  i  Segment  -  Mistrz  Makroregionu  w Skokach,  Łukasz  Gregorczyk,  Dagmara  Arendarska,
Ewelina  Lasota,  Joanna  Szwast.  Od  1993-1996  roku  szkolenie  młodzieży  i  koni  prowadziła  trener
Halina  Kusek,  od  1996-2007  z  Pan  Jerzy  Sałbut,  2007-2008  zajęcia  prowadziła  Pani  Agnieszka
Pawłowska,  a  od 2008 ponownie  rolę  szkoleniowca objęła  Pani  Halina  Kusek.  W 2008 roku Klub
otrzymał  certyfikat  PZJ  I  Klasy.  Organizuje  egzaminy  na  brązowe  i  srebrne  odznaki  jeździecki,
konsultacje  i  szkolenia  przygotowawcze do egzaminów,  naukę ujeżdżenia  i  skoków. Do dyspozycji
Klubu jest kryta ujeżdżalnia, tereny treningowe, parcur, stajnia sportowo-rekreacyjna, która przyjmuje
również konie do treningu i  w pensjonat.  Zawodnikami  jest  młodzież z  Kozienic i  okolic.  Obecnie
zarejestrowanych  jest  10  zawodników.  W najbliższych  planach  jest  przygotowanie  zawodników do
konkursów  licencyjnych,  udział  w  eliminacjach  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży,  organizacja
egzaminów na brązowe i srebrne odznaki jeździeckie, organizacja zawodów halowych, zorganizowanie
dwudniowych  regionalnych  zawodów  w  okresie  letnim,  organizacja  tradycyjnych  Hubertusów  oraz
udział w licznych pokazach i festynach jeździeckich. 

Klub poszerzył swoją działalność o naukę dla początkujących zarówno dzieci jak i dorosłych. Prowadzi
zajęcia edukacyjne dla szkół, imprezy integracyjne na łonie natury. 
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