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SłOWO Od HONOrOWeGO preZeSA pOdOKręGu

Aleksander Cimer (ur. 10.10.1938). Przygodę z piłką nożną roz-
począłem w „Kalwariance” jako junior 1952 roku, następnie już 
jako zawodnik I drużyny uczestniczyłem w jubileuszu 35 – lecia 
klubu w 1957 roku. Przez te lata byłem zawodnikiem i pełni-
łem funkcję kapitana drużyny. W wieku 37 lat zakończyłem grę 
jako zawodnik i rozpocząłem pracę z młodzieżą w Kalwariance. 
W 1975 roku ukończyłem kurs instruktora piłki nożnej i dalej 
prowadziłem drużynę juniorów i trampkarzy oraz zespół pierw-
szej drużyny.

Na jednym z zebrań Wydziału Szkolenia PPN Wadowice w latach 1982-1985 
pod przewodnictwem Jana Kreczmara z trenerem koordynatorem Szczepanem 
Muszalą zostałem członkiem tego Wydziału. Ze względu na brak aktywności 
Wydział Szkolenia PPN Wadowice zawiesił działalność, dopiero zmiana trenera 
koordynatora na Mariana Kasperka ożywiła pracę Wydziału Szkolenia. Aktywną 
pracę w PPN Wadowice rozpocząłem w 1985 roku, jako weryfikator w WG i D. 
Po dwóch latach pracy w PPN Wadowice, którego Prezesem był Adam Handzlik 
zostałem Przewodniczącym WG i D, a po rezygnacji Adama Handzlika jego funk-
cję przejął Antoni Sordyl. W 1991 roku zostałem wybrany na Prezesa Podokręgu 
Wadowice, którą pełniłem przez 21 lat do wyborów w czerwcu 2012 roku. 
Współpraca z BOZPN w Bielsku – Białej była bardzo owocna, był to Okręg ka-
meralny prowadzony przez Józefa Ciszewskiego. Przy współpracy z Czesławem 
Biskupem, Adamem Gardasiem, Józefem Cieślarem, Stefanem Placzke, 
Kozynackim, Gawlikiem, Bisztygą, Kuligiem, Brzeźniakiem oraz innymi działa-
czami nabierałem pewności i nawyków w prowadzeniu Podokręgu Wadowice. 
W pracach BOZPN uczestniczyłem w Prezydium współpracując z PPN Oświęcim 
z Prezesem Janem Maślanką oraz PPN Żywiec i PPN Skoczów. Problemem były tyl-
ko sprawy finansowe, gdyż  wszystkie koszty związane z prowadzeniem Podokręgu 
musiałem uzgadniać z Prezesem Józefem Ciszewskim. Nie miałem samodzielności 
finansowej. Po reorganizacji administracyjnej z dniem 1 czerwca 2001 roku po-
wróciliśmy do macierzy, jaką jest MZPN Kraków. W nagrodę otrzymaliśmy miano 
Podokręgu wiodącego na teren Małopolski Zachodniej. Dostaliśmy do prowadze-
nia jako Podokręg wiodący Klasę Okręgową składającą się z drużyn Podokręgów 
wadowickiego, oświęcimskiego i olkuskiego oraz prowadzenia klasy okręgowej 
juniora starszego, młodszego i trampkarza starszego i młodszego. W związku z re-
organizacją działalności Podokręg Wadowice uzyskał samodzielność finansową, 
mamy własne konto bankowe na bieżąco rozliczamy się z biurem rachunkowym 
i Urzędem Skarbowym przekazując na koniec roku preliminarz i bilans do MZPN 
Kraków. Po utworzeniu PPN Chrzanów z Prezesem Józefem Cichoniem, Podokręg 
wiodący prowadził rozgrywki człowych drużyn PPN Oświęcim z Prezesem Janem 
Maślanką, a następnie Tadeuszem Szczerbowskim, PPN Olkusz z Prezesem Jerzym 
Górnickim, PPN Chrzanów z Prezesem Józefem Cichoniem i PPN Wadowice. 
Współpraca z wymienionymi Prezesami napawała optymizmem. Udawały się 
spotkania, narady poszczególnych Komisji łącznie z Komisją Sędziowską, która 
zawsze wnosi nowe problemy. Cała praca Podokręgu rozbiła się, gdyż działacze 
PPN Olkusz z Prezesem Jerzym Górnickim wyrazili chęć uczestniczenia w roz-



grywkach MZPN, rezygnując ze współpracy z wiodącym Podokręgiem Wadowice. 
Obecnie Klasa Okręgowa składa się z drużyn Podokręgów Piłki Nożnej wadowic-
kich, oświęcimskich i chrzanowskich. Wszelkie słowa uznania należy się Komisji 
Sędziowskiej PPN Wadowice. Uważam, że szkolenie młodych adeptów daje dobre 
rezultaty. Wszystkie Komisje Gier, Dyscypliny, Bezpieczeństwa i Szkolenia dzia-
łają wzorowo, Przewodniczący tych Komisji to działacze z bogatym dorobkiem. 
Kiedy pracowałem społecznie w PPN Wadowice dobrze układała się współpraca 
ze Starostą Wadowic i Suchej Beskidzkiej, Burmistrzami Wadowic, Andrychowa, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego. Mile 
wspominam współpracę z Wójtami dziękując niniejszym za okazaną pomoc finan-
sową przy zakupie sprzętu sportowego oraz przy organizacji imprez sportowych. 
Miło mi wspomnieć o wprowadzaniu mojej osoby do Prezydium MZPN Kraków, 
gdzie wszystkie posiedzenia były bardzo konstruktywne i czasem kontrowersyj-
ne. Zostałem wybrany, jako Delegat na Walne Zgromadzenie PZPN, pracowałem 
tam w Komisji Statutowej. Pragnę życzyć Prezesowi Henrykowi Sochackiemu 
wyników stawiających Podokręg Wadowice na piedestale. Komisjom Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice, aby zamierzenia planowane uzyskały aplauz drużyn na-
szego Podokręgu. Dziękuję pracownikom biura Podokręgu Wadowice za solid-
ną współpracę. Dodać muszę, że przyczyniłem się do powstania Rady Seniorów 
przy Podokręgu Wadowice, która liczy około 45 osób z Prezesem Kazimierzem 
Góralczykiem na czele. Dziękując wszystkim moim kolegom za tolerowanie moje-
go postępowania przez 21 lat pracy tj. trzecią część działalności w dniu Jubileuszu 
60 – lecia i twierdzę, że pracę traktowałem z dużym zaangażowaniem. Dziękuję 
Prezesowi Ryszardowi Niemcowi, Zarządom i Wydziałom i pracownikom Biura, że 
docenili moją pracę społeczną. Na dzień dzisiejszy jestem Honorowym Prezesem 
Podokręgu Wadowice z nadania Walnego Zgromadzenia Członków, a w MZPN 
Kraków pracuję w Komisji Ekonomiczno – Finansowej i żywo interesuję się tym, 
jak rozwija się w naszym rejonie piłka nożna.
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1. rYS HiStOrYcZNY

1.1. Lata 50 dwudziestego wieku od Sekcji przez podokręg do delagatury

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku na terenach powiatu wado-
wickiego zaczęło odradzać się życie sportowe szczególnie w miastach: Andrychów, 
Wadowice, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska i Maków Podhalański. Ruch 
sportowy rozpoczął się rozwijać na terenach Zembrzyc i innych ośrodków wiej-
skich, gdzie powstawały drużyny piłki nożnej1. Zwiększająca się ilość drużyn 
zwłaszcza na terenach wiejskich wymagała istnienia organów koordynujących 
i organizujących działalność sportową.

Powiat wadowicki terytorialnie wówczas wchodził w skład województwa kra-
kowskiego. Rozgrywki drużyn piłkarskich powiatu wadowickiego zarówno przed 
II wojną światową jak i po jej zakończeniu nie były prowadzone przez KOZPN 
w Krakowie, lecz przez Podokręg Piłki Nożnej w Bielsku – Białej.

W sposób zasadniczy sprawy sportu wówczas rozstrzygnęła Ustawa z lipca 
1950 roku „O organizacji sportu w Polsce”, której przepisy wprowadziły istotne 
zmiany w podporządkowaniu terytorialnym i organizacyjnym.

Początków organizacyjnych Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach można 
doszukiwać się w tworzeniu i działalności sędziów piłki nożnej zorganizowanych 
w Kolegium Sędziów Piłki Nożnej, gdyż ich działalność była i jest nierozerwalnie 
związana z prawidłowym funkcjonowaniem organów władz sportowych, kierują-
cych rozgrywkami drużyn piłkarskich.

W listopadzie 1950 roku w hotelu „Prezydent” w Bielsku – Białej zwołano 
naradę działaczy i sędziów powiatów wadowickiego, bielskiego i żywieckiego, któ-
rej przewodniczył Franciszek Bartyzel Przewodniczący krakowskiego Kolegium 
Sędziów. Efektem tej narady było powołanie do życia Tymczasowego Zarządu 
Podokręgu Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów z siedzibą w Żywcu. Powołany organ 
nie robił nic oprócz wydania komunikatu o jego powołaniu, a rozwijające się ży-
cie sportowe w powiecie wadowickim wymagało uregulowania. Przewodniczący 
Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Wadowicach Ryszard 
Kanik zwołał naradę przedstawicieli wszystkich klubów sportowych powia-
tu wadowickiego, w której uczestniczyły 32 osoby. Narada odbyła się w lokalu 
Powiatowego Zarządu Związków Zawodowych w Wadowicach przy ul 1 Maja 
w obecności przewodniczącego tych Związków Franciszka Zadory, przedstawi-
cieli WKKFiT w Krakowie w dniu 07.03.1951 r. Wynikiem obrad było powołanie 
do życia SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ w Wadowicach przy PKKFiT; na przewodniczą-
cego Zarządu został powołany Stanisław Petek – działacz sportowy z Wadowic 
a jednym z członków zarządu został Leszek Augustyniak z Kalwarii późniejszy 
przewodniczący. Powołano Również Sekcję do Spraw Sędziowskich wchodzącą 
w skład Sekcji Piłki Nożnej a jej przewodniczącym został Stanisław Wetula - sę-
dzia piłkarski z Andrychowa.

1 LZS
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Do kompetencji działalności Sekcji Piłki Nożnej w Wadowicach należało pro-
wadzenie i koordynowanie rozgrywek drużyn piłki nożnej na szczeblu powiatu, 
czyli na najniższym szczeblu, w których w 1951 roku uczestniczyło sześć drużyn: 
LZS Klecza Dolna, LZS Tomice, Unia Kalwaria Zebrzydowska, LZS Zaskawianka, 
LZS Zakrzów, LZS Zebrzydowice. Zarząd Sekcji Piłki Nożnej pod przewodnic-
twem Stanisława Petka działał krótko.

Na kolejnego przewodniczącego został powołany dr Jan Stworzewicz – ów-
czesny prezes KS Beskid Andrychów, który ze względu na nadmiar pełnionych 
funkcji społecznych nie mógł poświęcić tyle czasu na działalność w Sekcji, jak 
wymagała tego rozwijająca się organizacja.

W związku z tym w 1953 roku przewodniczący PKKFiT Ryszard Kanik w celu 
zwiększenia pomocy w rozwoju piłki nożnej w powiecie wadowickim powołał 
nowy skład Zarządu Sekcji Piłki Nożnej, której sam przewodniczył. Na członków 
Zarządu tej Sekcji zostali powołani między innymi: mgr Idzi Ćwięk, Stanisław 
Wetula, Leszek Augustyniak a sekretarzem został Zygmunt Kułaga. Powołanie 
tego Zarządu Sekcji Piłki Nożnej w Wadowicach przyjmuje się jako datę zorga-
nizowania Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach występującego pod różnymi 
nazwami na przestrzeni 60 – letniej działalności.

Wprowadzone zmiany organizacyjne, pomoc w terenie wpłynęły w znacznym 
stopniu na zwiększenie ilości drużyn biorących udział w regularnych rozgrywkach 
na szczeblu powiatu do dziesięciu. Były to drużyny: LZS Juszczyn, LZS Klecza 
Dolna, LZS Tłuczań, LZS Łączany, LZS Zebrzydowice KS Gwardia Wadowice, 
Kolejarz Maków Podhalański, LZS Leńcze, LZS Brzeźnica i LZS Czartak. Taki 
skład drużyn biorących regularnie udział w rozgrywkach utrzymuje się do koń-
ca 1955 roku. Systematyczna praca Zarządu Sekcji w organizacji i rozwoju piłki 
nożnej, zaangażowanie wielu bezimiennych działaczy zwłaszcza na terenach wiej-
skich doprowadziło do tego, że w 1956 roku w powiecie wadowickim prowadzone 
są rozgrywki na szczeblu klasy B i C.

W klasie B uczestniczyło 9 drużyn: LZS Klecza Dolna, Start Kalwaria II, 
Skawa Wadowice, Stal Andrychów, LZS Tomice, Start Wadowice, LZS Brzeźnica, 
LZS Zebrzydowice i Beskid Andrychów II.

Klasa C była reprezentowana przez 7 drużyn: LZS Barwałd, Włókniarz 
Andrychów II, LZS Bugaj, Stal Andrychów II, Skawa Wadowice II, LZS Czartak 
i LZS Leńcze.

Zmiany polityczne, jakie nastąpiły w kraju po 1956 roku, miały również do-
datni wpływ na rozwój sportu. W grudniu 1956 roku w zebraniu działaczy pił-
ki nożnej w Krakowie, w którym z Wadowic jako delegat uczestniczy Stanisław 
Wetula, reaktywowano KOZPN2 w Krakowie a przy nim Kolegium Sędziów.

Z kolei w lutym 1957 roku Chrzanowski Podokręg Piłki Nożnej zorganizował 
zebranie, któremu przewodniczył Józef Głowicki - przewodniczący Wydziału Gier 
i Dyscypliny KOZPN. Wówczas działalność Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie 
obejmowała zasięgiem tereny powiatu wadowickiego w prowadzeniu rozgrywek 
klas wyższych, co z uwagi na rozległy zasięg terytorialny stanowiło duże trud-

2 Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
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ności dla tego Podokręgu. Uczestniczący w tym zebraniu Stanisław Petek zgłosił 
wniosek o utworzenie dla powiatu wadowickiego wraz z Makowem Podhalańskim 
i Suchą Beskidzką oraz powiatem żywieckim, Podokręgu Piłki Nożnej z siedzibą 
w Wadowicach. Po poparciu wniosku przez przedstawicieli klubów z Kęt, Żywca, 
Suchej Beskidzkiej i Kalwarii, KOZPN wyraził zgodę na utworzenie Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice z siedzibą w Wadowicach.

Został powołany Zarząd Podokręgu, w którego skład na przestrzeni lat 1957 
– 59 wchodzili między innymi; Roman Humpich – przewodniczący, Stanisław 
Wetula, Kazimierz Wróbel, mgr Idzi Ćwięk – sekretarz, Zygmunt Kułaga, 
Tadeusz Borek, Ryszard Kanik, Edward Tarkota, Zygmunt Dyrcz, Leszek 
Augustyniak, Władysław Świętek, Tadeusz Łokszewski, Marian Michałek, 
Józef Boryczko, Janina Rywotycka i Mieczysław Bochenek z powiatu wado-
wickiego, Józef Sroka, Wirgiliusz Wisiński, Władysław Kumorek i Bolesław 
Bańdura z powiatu żywieckiego, Adam Horodzikiewicz i Kazimierz Januszyk 
z Kęt, oraz Jan Maczek z Makowa Podhalańskiego.

Działacze powołanego Zarządu Podokręgu w Wadowicach reprezentowali 
wszystkie powiaty i miasto Kęty a ich działalność do 1959 roku w zasadzie była 
dobra. Pomimo tego, że był to Zarząd o największej liczbie jego członków w ca-
łej historii działalności Podokręgu, bo przekraczającej 20 osób, to frekwencja na 
zebraniach w Wadowicach była prawie 100%, gdyż byli to ludzie oddani spra-
wom sportu a w szczególności piłce nożnej mający na względzie ogólne interesy 
Podokręgu.

Powstanie Podokręgu stworzyło możliwość prawidłowego rozwoju rozgry-
wek piłki nożnej ze względu na to, że Podokręg grupował nie tylko dużą liczbę 
dobrych i oddanych piłce nożnej działaczy sportowych reprezentujących rozległe 
tereny powiatów; wadowickiego, suskiego, żywieckiego i miasta Kęty, ale również 
dużą ilość drużyn klasy B i C, młodzieżowych i prawie odpowiednią ilość sędziów 
z trzech powiatów zgrupowanych w Podkolegium Sędziów Wadowice, które miało 
dużą swobodę działania.

Podokręg zapoczątkował prawidłową pracę w szkoleniu młodzieży zorga-
nizowaniem w 1958 roku obozu trampkarzy w Wadowicach a także zorgani-
zowaniem i przeprowadzeniem kursu pomocników instruktorów w 1958 roku 
w Wadowicach. Kurs pomocników instruktorów ukończyło 17 osób, które mogły 
uzupełnić dotychczasowe braki kadry szkoleniowej, gdyż byli to w przeważającej 
ilości nauczyciele szkół. Z powodu braku środków pieniężnych instruktorzy ci nie 
zostali w pełni wykorzystani w szkoleniu przyszłych piłkarzy, o czym może świad-
czyć fakt, że kurs instruktorów w Krakowie ukończyły tylko dwie osoby3.

W latach 1957 -59 odpowiednia ilość drużyn w Podokręgu pozwoliła na pro-
wadzenie rozgrywek w dwu grupach klasy B, co dawało gwarancję, ze rozgrywki 
na tym szczeblu będą prowadzone coraz lepiej. W klasie C nie było odpowiedniej 
liczby drużyn, ale w tym czasie niewiele zrobiono w terenie, aby mogły powstać 
nowe. Brak było również systematycznego zainteresowania w szkoleniu młodzie-
ży, co przejawiło się brakiem rozgrywek drużyn juniorów i trampkarzy.

3 Jan Kulig z Suchej i mgr Idzi Ćwięk



14

Mimo dobrej współpracy w ramach Podokręgu, tendencje i chęci oderwania 
się od Wadowic i utworzenia odrębnych organów na terenie powiatów żywieckie-
go i suskiego, były silne. Można było je zwalczyć, gdyby działacze z powiatu wa-
dowickiego starali się ulepszyć pracę Podokręgu, wykazać zrozumienie dla spraw 
i problemów lokalnych powiatu żywieckiego i suskiego, wpłynęli na zmianę złego 
stylu pracy Kolegium Sędziów przejętego z lat poprzednich przez jego przewodni-
czącego Stanisława Wetulę.

Zwiastunem likwidacji Podokręgu w Wadowicach, było przeniesie-
nie Podkolegium Sędziów z Wadowic i utworzenie takiego Podkolegium 
w Żywcu4. W następstwie tego utworzono Podokręg Żywiec z siedzibą w Żywcu, 
a w Wadowicach powstała Delegatura do obsady zawodów obejmująca terytorial-
nie powiat wadowicki.

Najbardziej negatywną w skutkach decyzja ta była w stosunku do działa-
czy o dużym zaangażowaniu społecznym i wykazujących znaczną znajomość 
problemów rozwoju sportu a zwłaszcza piłki nożnej. Po rozwiązaniu Podokręgu 
w Wadowicach większość ich nigdy nie powróciła do tej działalności. Upłynęło 
wiele lat zanim wyrosła nowa kadra ich następców.

Powołany na przełomie lat 1959/60 Zarząd Delegatury Piłki Nożnej 
w Wadowicach składał się zaledwie z kilku osób: Leszek Augustyniak – przewod-
niczący, Antoni Gieruszczak – sekretarz, członkowie – Józef Charzewski, Joanna 
Rywotycka, Tadeusz Bobrek i Edward Tarkota.
LESZEK AUGUSTYNIAK (ur. 1911 - zm. 1990). W latach przedwojennych zawod-

nik między innymi Pogoń Kalwaria, kapitan zespołu. Działacz 
o kilkudziesięcioletnim stażu pracy społecznej w strukturach 
Podokręgu Piłki Nożnej na różnych stanowiskach. W roku 1951 
powstała w Wadowicach sekcja piłki nożnej, w której składzie 
członkiem Zarządu został Leszek Augustyniak już w 1951 roku. 
Członkiem Zarządu Sekcji Piłki Nożnej był do końca jej istnie-
nia, następnie działał jako członek Zarządu Delegatury i na 
przełomie lat 1959/60 został powołany na jej przewodniczące-
go, był do 1974 roku a następnie swoją działalność kontynu-
ował w Zarządzie jako v–ce Prezes powstałego w 1975 roku 

Podokręgu Piłki Nożnej. Pracował jednocześnie w Wydziale Gier i Dyscypliny. 
W latach 1951 – 1961 był sędzią piłkarskim. Wiele lat pracował społecznie 
w Kalwariance Kalwaria, Olimpii Zebrzydowice.

Przewodniczącymi Sekcji Piłki Nożnej a następnie Podokręgu i delegatury 
w pierwszym dziesięcioleciu działalności byli: Stanisław Petek, dr Jan Stworzewicz, 
Ryszard Kanik, Roman Humpich, Eugeniusz Las i Leszek Augustyniak.

4 decyzja taka została podjęta na zebraniu Podkolegium w Wadowicach, gdzie 
sędziowie z Żywca taką decyzję przegłosowali jednym głosem
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1.2. Okres działania delegatury w KOZpN

Po powstaniu, w wyniku zmian administracyjnych powiatu suskiego, powiat 
wadowicki znacznie zmniejszył swój zasięg terytorialny, co negatywnie wpłynę-
ło na działalność sportową w powiecie. Zmniejszyła się ilość drużyn biorących 
udział w rozgrywkach i stan ilościowy sędziów, gdyż wraz z drużynami odeszli 
również sędziowie z powiatu suskiego, żywieckiego oraz miasta Kęty.

Między nowoutworzonym Podokręgiem z siedzibą w Żywcu, a Delegaturą 
w Wadowicach brak było prawidłowej współpracy, co miało znaczny wpływ na 
pogorszenie działalności już i tak źle funkcjonujących organów. Praca Delegatury 
w Wadowicach w 1961 roku niewątpliwie nie była prawidłowa a próba ingerencji 
Podokręgu w Żywcu w jej uzdrowienie była bezskuteczna.

W 1961 roku w rozgrywkach klasy B brało udział 6 drużyn: LZS Zebrzydowice, 
LZS Bugaj, LZS Tomice, LZS Ryczów, LZS Jaroszowice i „Babia Góra” Sucha.

W 1962 roku Klasa B powiększyła się o drużyny: KS Zembrzyce i „Kalwarianka” 
Kalwaria, LZS Brzeżnica, ale rozwiązał się LZS Bugaj a „Babia Góra” Sucha prze-
szła do Podokręgu Podhalańskiego w Rabce. Pozostało 7 drużyn. W klasie C 
rozpoczęło rozgrywki 11 drużyn: LZS Ryczów II, LZS Leńcze, LZS Stryszów, KS 
Zembrzyce II, LZS Skawce, LZS Klecza, LZS Łączany, LZS Jastrzębia, LZS Barwałd, 
LZS Wieprz i LZS Frydrychowice, ale część tych drużyn wycofała się w trakcie 
rozgrywek. W rozgrywkach juniorów brały udział drużyny: „Beskid Andrychów, 
„Skawa” Wadowice, „Kalwarianka” Kalwaria, LZS Tomice i LZS Klecza Dolna.

W 1963 roku w rozgrywkach klasy B brało udział 8 drużyn, zaś w klasie C 10 
drużyn.

W następnych latach nie następuje istotna zmiana w ilościowym przyroście 
drużyn, a wręcz przeciwnie w tym zakresie istnieje tendencja malejąca.

W 1962 roku powołano nowy Zarząd Delegatury w Wadowicach w skła-
dzie: Ryszard Kanik – przewodniczący, Leszek Augustyniak – vice przewodni-
czący, mgr Idzi Ćwięk – vice przewodniczący do spraw sędziowskich, Antoni 
Gieruszczak – sekretarz, oraz członkowie: Edward Tarkota, Tadeusz Bobrek, 
Janina Rywotycka, Mieczysław Kowalówka, Adam Sordyl i Jerzy Brańka.

W 1963 roku powołano dodatkowo na skarbnika mgr Stanisława Dulbana 
i Józefa Charzewskiego na członka Zarządu, a zostali skreśleni z powodu nie-
udzielania się w pracy Zarządu Joanna Rywotycka, Adam Sordyl i Jerzy Brańka.

W 1962 roku następuje przełom w działalności Podkolegium Sędziów 
Wadowice i od tego czasu na skutek zmian osobowych i stylu pracy działalność 
tego organu jest coraz lepsza, zarówno pod względem szkoleniowym jak i doboru 
kadr sędziowskich. Zapowiedzią takiego stanu rzeczy był zorganizowany i prze-
prowadzony w 1962 roku przez mgr Idziego Ćwięka, Stanisława Wetulę i Józefa 
Kozaka kurs kandydatów na sędziów zakończony końcowym egzaminem, który 
zdało 8 kandydatów na sędziego.

W styczniu 1963 roku na przewodniczącego Podkolegium został powołany 
mgr Idzi Ćwięk, na sekretarza mgr Marian Michałek. Podkolegium pracuje coraz 
lepiej. Odbywają się systematyczne zebrania i szkolenia, które są na coraz wyż-
szym poziomie, co owocuje nie tylko coraz większą ilością sędziów prowadzących 
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zawody w klasie okręgowej i A, ale również ma wpływ na prawidłowy sposób 
prowadzenia zawodów wszystkich klas rozgrywkowych.

Niestety nie nastąpiła zmiana jakościowa w działalności samej Delegatury, 
która działając nadal w prawie niezmienionym składzie z 1963 roku5 z przewodni-
czącym Ryszardem Kanikiem i sekretarzem Antonim Gieruszczakiem organizo-
wała rozgrywki piłkarskie na terenie powiatu wadowickiego do 1974 roku.

Ilość drużyn uczestniczących do końca lat 60 dwudziestego wieku w rozgryw-
kach klasy B i C nie przekracza w tym dziesięcioleciu po 10 drużyn w każdej z tych 
klas.

Brak jest szkolenia młodzieży w klubach, co utrudnia systematyczne organizo-
wanie rozgrywek juniorów i trampkarzy. Uwidacznia się ciągła fluktuacja drużyn, 
kluby wobec różnych trudności związanych zwłaszcza z brakiem podstawowej 
bazy sportowej, działaczy, środków finansowych i trudnościami organizacyjnymi 
upadają, a nowo zorganizowane nie wytrzymują rywalizacji i odpadają z rozgry-
wek w czasie ich trwania, co powoduje już i tak trudną sytuację w prawidłowym 
prowadzeniu rozgrywek mistrzowskich.

Ta sytuacja ulega stopniowo systematycznej poprawie, następuje wzrost ilo-
ści drużyn uczestniczących w rozgrywkach w klasie B do 12 drużyn w sezonie 
1970/71 i do 14 drużyn występujących w rozgrywkach tej klasy w 1973/1974: LZS 
Brzeżnica, LZS Jaroszowice, „Kalwarianka” I b Kalwaria, LZS Leńcze, „Beskid” 
I b Andrychów, LZS Tomice, LZS Mucharz, „Skawa” I b Wadowice, LZS Kosowa, 
LZS Rzyki, LZS Jastrzębie, LZS Ryczów, LZS Barwałd i LZS Stryszów. Nastąpiło 
też w sezonie 1973/74 podwojenie ilości drużyn startujących w rozgrywkach klasy 
C w stosunku do lat poprzednich, gdyż w dwóch grupach uczestniczyło w roz-
grywkach łącznie 19 drużyn; LZS Wieprz, LZS Spytkowice, LZS Zagórnik, LZS 
Łączany, LZS Inwałd, LZS Sułkowice, LZS Gierałtowice, LZS Frydrychowice, 
LZS Tłuczań, LZS Witanowice, LZS Przytkowice, LZS Zakrzów, LZS Brody, LZS 
Ponikiew, LZS Lanckorona, LZS Izdebnik, LZS Skawce, LZS Radocza i LZS Bugaj.

Rada Powiatowa LZS we współpracy z Zarządem Delagatury i sędziów 
Podkolegium, którzy sędziowali zawody, zorganizowała rozgrywki w klasie 
C – wiejskiej6, w której startuje 25 zespołów w 4 grupach. Ta wspólna inicjatywa 
w prowadzeniu rozgrywek klasy CW, wykazała prawidłowość w działaniach orga-
nizacyjnych, gdyż drużyny nowopowstałe mogły organizacyjnie okrzepnąć, nim 
wzięły udział w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez Delegaturę, 
biorąc udział w rozgrywkach drużyn niezrzeszonych.

Ilość drużyn startujących w klasie B i C w sezonie 1974/1975 nie ulega zmia-
nie.

W 1974 roku przewodniczącym Delegatury zostaje mgr Adam Handzlik, 
jego zastępcą jest Leszek Augustyniak i Wiesław Pająk do spraw sędziowskich, 
sekretarzem Edward Drzewuszewski a kierownikami wydziałów zostali Józef 

5 bez Tadeusza Bobrka
6 CW
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Charzewski i Bronisław Kucia. Członkiem WGiD7 został między innymi Józef 
Mamoń.

W 1975 roku stanowisko zastępcy przewodniczącego obejmuje inż. Stanisław 
Załuski a w skład Zarządu Delegatury jako członkowie dodatkowo wchodzą: 
Władysław Świętek, Władysław Porębski i Tadeusz Wiercigroch.
Podokręg nie posiada własnego lokalu, ale w tym zakresie dochodzi do porozumie-

nia z zarządem KS Skawa Wadowice, który 
wypożycza swój lokal przy ul Zegadłowicza, 
a następnie wspólnie zostaje przystosowany 
lokal w centrum miasta. Ta organizacyjna 
„fuzja” działalności odbiła się niekorzyst-
nie na działalności Delegatury zwłaszcza, 
że funkcje sekretarza Skawy i Delegatury 
zgrupowane były w rękach jednej osoby, 
a ponadto inni członkowie Zarządu 
Delegatury wywodzący się z Zarządu KS 

Skawa Wadowice, usiłowali narzucić swój styl pracy, nie biorąc pod uwagę, że 
przecież Delegatura jest organem koordynującym rozgrywki, a nie działającym 
w interesie jednego klubu.

Zmiany personalne w Zarządzie Delegatury zwłaszcza na stanowisku prze-
wodniczącego którym został mgr Adam Handzlik i przewodniczącego WGiD – 
inż. Stanisław Załuski miały decydujący, pozytywny wpływ na dalszy prawidło-
wy rozwój w działalności Podokręgu.

1.3. rozwój podokręgu w czasie przynależności do BOZpN 
w Bielsku - Białej w latach 1976 -2000

W II połowie 1976 roku następuje reorganizacja władz administracyjnych. 
Zostają zlikwidowane powiaty i utworzone nowe województwa w tym wojewódz-
two bielskie z siedzibą w Bielsku – Białej, w skład którego wszedł również powiat 
wadowicki i powiat suski bez Jordanowa i okolicy. W związku z tym tereny dzia-
łalności Delegatury wchodzą w skład województwa bielskiego. Zostaje utworzony 
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku- Białej. Oprócz Podokręgów 
Piłki Nożnej w Skoczowie, Żywcu i Oświęcimiu został utworzony Podokręg Piłki 
Nożnej w Wadowicach. Z chwilą wejścia Podokręgu PN Wadowice w struktury 
BOZPN w Bielsku Białej w 1976 roku zgłoszono do rozgrywek 38 klubów z po-
wiatu wadowickiego i 6 klubów z powiatu suskiego. Podokręg w sezonie 1976/77 
prowadził rozgrywki klasy B w dwóch grupach po 12 drużyn i klasy C dwie grupy 
po 8 drużyn, rozgrywki o Puchar Polski oraz zawody towarzyskie innych klubów 
działających na terytorium Podokręgu. Sprawy udziału w rozgrywkach drużyn 
młodzieżowych zostały rozwiązane regulaminami, które na drużynach klasy B 
od sezonu 1977/78 wymuszały udział w rozgrywkach drużyny juniorów, a na ze-
społach klasy A od sezonu 1978/79 dodatkowo zespołu trampkarzy. W związku 

7 Wydział Gier i Dyscypliny
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z tym Wydział Gry i Dyscypliny Podokręg PN Wadowice w sezonie 1978/79 pro-
wadził rozgrywki w dwóch grupach Klasy B po 12 drużyn, jednej grupie klasy 
C 11 drużyn, dwóch grupach juniorów w I 10 drużyn a w II 11 drużyn, oraz 
rozgrywki trampkarzy w czterech grupach terenowych po 4 drużyny. W związku 
z dużą fluktuacją drużyn zwłaszcza w klasie C8 w latach 1976 – 1980, spowodowa-
ną głównie trudnościami organizacyjno – finansowymi poszczególnych drużyn, 
Podokręg w 1980 podjął decyzję, że od sezonu 1980/81 rozgrywki w klasie B będą 
prowadzone w jednej 14 drużynowej grupie rozgrywkowej.

W związku ze wzrostem ilości drużyn istniejących w BOZPN i w celu zmniej-
szeniu kosztów organizacji zawodów Zarząd BOZPN podjął słuszną decyzję w 1982 
roku o decentralizacji rozgrywek klasy A przez utworzenie czterech terytorialnych 
grup klasy A i przekazanie organizacji i prowadzenia rozgrywek właściwym tery-
torialnie Podokręgom.

W wyniku tej decyzji Podokręg w sezonie 1983/84 prowadzi rozgrywki w na-
stępujących klasach:
Klasa A   1 grupa  12 drużyn 
Juniorzy A  1 grupa  11 drużyn 
Klasa B   1 grupa  12 drużyn 
Juniorzy B  1 grupa  10 drużyn 
Klasa C   2 grupy  ogółem 21 drużyn 
Trampkarze  3 grupy  po 4 drużyny, 
rozgrywki prowadzono systemem czterorundowym.

Polepszająca się systematycznie sytuacja organizacyjno – finansowa klubów 
sportowych i systematycznie zgłaszane na zebraniach i odprawach z klubami wnio-
ski w celu zwiększenia ilości drużyn w klasach rozgrywkowych spowodowały, że 
Podokręg podjął decyzję zaakceptowaną przez BOZPN o zwiększeniu klasy A i B 
do 14 drużyn od sezonu rozgrywkowego 1983/1984, w związku z tym do końca 
przynależności do BOZPN Podokręg prowadzi następujące klasy rozgrywkowe:
Klasa A  14 drużyn 
Klasa B  14 drużyn 
Klasa C  dwie grupy po 10 do 12 drużyn 
Klasa A juniorów 
Klasa B juniorów 
Klasa trampkarzy.

Z chwilą przejęcia Podokręgu PN Wadowicach przez BOZPN Zarząd działał 
w składzie: przewodniczący – Adam Handzlik, wiceprzewodniczący – Leszek 
Augustyniak oraz Antoni Sordyl, sekretarze – Edward Drzewuszewski, Idzi 
Ćwięk oraz Zdzisław Nizio, przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny – 
Stanisław Załuski, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego – Wiesław Pająk. 
Do wykonania statutowych zadań w Podokręgu działają następujące komórki or-
ganizacyjne:

8 Lgota, Ponikiew, Łękawica, Wieprz, Gierałtowice, Tłuczań, Lanckorona 
Bugaj, Stronie, Wożniki, Tarnawa, Zawoja, Białka
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 - Wydział gry i dyscypliny, z przewodniczącym Stanisławem Załuskim, do 
którego podstawowych zadań należą: weryfikacja zawodów, udzielanie kar 
dla zawodników, działaczy i drużyn, ustalanie terminarzy rozgrywek, zała-
twianie spraw odwołań i protestów, organizowanie narad i odpraw z dru-
żynami przed rozpoczęciem rozgrywek, wyjazd działaczy na obserwację 
organizacji zawodów i zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom zawo-
dów;

 - Wydział Sędziowski z przewodniczącym Wiesławem Pająkiem, do zadań 
którego należy sędziowanie zawodów piłkarskich, nabór i szkolenie kan-
dydatów na sędziów, podnoszenie umiejętności i profesjonalizmu sędziów 
w prowadzeniu zawodów piłkarskich przez systematyczne szkolenia sę-
dziów, propagowanie znajomości przepisów gry piłki nożnej wśród piłka-
rzy i działaczy klubowych.

Ponadto w lutym powstał Wydział Szkolenia, któremu przewodniczył – Jan 
Kreczmar, trenerem koordynatorem był – Szczepan Muszala. Po okresie stagnacji 
w jego działalności na początku osiemdziesiątych lat XX wieku, znacznego oży-
wienia i zorganizowania pracy Wydziału dokonał Marian Kasperek – nowy trener 
koordynator Podokręgu.

 W związku z rezygnacją Adama Handzlika związaną z zagranicznym wyjaz-
dem służbowym w maju 1988 nowym przewodniczącym został Antoni Sordyl, 
z którym współpracowali w Zarządzie: Stanisław Załuski, Wiesław Pająk, 
Stanisław Wójtowicz, Aleksander Cimer, Marian Kasperek, Jozef Mamoń, 
Zygmunt Sankowski i Mieczysław Talaga.

24 kwietnia 1991 roku Walne Zgromadzenie Podokręgu Piłki Nożnej 
w Wadowicach wybrało nowy Zarząd Podokręgu, którego przewodniczącym zo-
stał Aleksander Cimer, oprócz niego w skład Zarządu wchodzili: Marek Brańka I, 
Marian Kępski, Marian Kasperek, Stanisław Maszczyński, Mieczysław 
Paździora, Jozef Mamoń, Ryszard Orkisz, Mieczysław Talaga i Kazimierz 
Walus, który objął funkcję sekretarza po rezygnacji Stanisława Maszczyńskiego.
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W sierpniu 1992 roku złożył rezygnację z pracy w Zarządzie Marian Kępski, 
dokonano także zmian w Podkolegium Sędziów, którego prezesem honorowym 
zastał Idzi Ćwięk, a przewodniczącym Marek Brańka I.

Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach w 1993 roku obchodził Jubileusz 40 le-
cia swojego istnienia, poprzedzony rok wcześniej Jubileuszem 40 lecia Podkolegium 
Sędziów. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po ofi-
cjalnych wystąpieniach zostały wręczone zasłużonym działaczom odznaczenia 
przyznane na wniosek Zarządu Podokręgu:

ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ:
- Józef Stopka – SKS „Halniak” Maków 
Podhalański
SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ:
Marian Kempski – były wiceprezes Podokręgu Stanisław Wójtowicz – były sekretarz Podokręgu
Ryszard Orkisz – członek Zarządu Podokręgu, 
prezes LZS Orzeł Radocza

Marian Wieczorek - prezes LKS Chełm Stryszów

Stanisław Załuski – były wiceprezes Podokręgu Adam Handzlik – były prezes Podokręgu
Józef Żurek – działacz LZS Nadwiślanka 
Brzeżnica

Włodzimierz Maczek i Jan Rączka – działacze 
SKS Halniak Maków Podhalański

Jan Bułat – zastępca przewodniczącego 
Podkolegium Sędziów
BRĄZOWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ:
Zdzisław Nizio – były sekretarz Podokręgu, 
członek Zarządu Podkolegium Sędziów

Tadeusz Ryś – prezes LZS Jubilat Izdebnik

Ponadto na wniosek Zarządu Podokręgu Rada Główna i Rada Wojewódzka 
Zrzeszenia LZS w uznaniu zasług przyznała następujące odznaczenia:

ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LZS:
Adam Pindelski – LKS Chełm Stryszów Stanisław Dudek – LZS Leńczanka Leńcze
Henryk Bal – LZS Spartak Skawce Józef Wawro – LZS Zaskawianka Wadowice
ODZNAKA ZASŁUŻONY SPORTOWIEC LZS:
Ludwik Strzeżoń – LKS Skawa Wadowice Stefan Grzechynka – LKS Naroże Juszczyn
Zdzisław Frączek – LZS Spartak Skawce Marian Kasperek – LZS Leskowiec Rzyki
Andrzej Ziemla- LZS Pogoń Bugaj Eugeniusz Grodecki - LZS Stanisławianka 

Stanisław Dolny
ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA LZS:
Aleksander Cimer – przewodniczący Podokręgu Władysław Rokowski – LZS Astra Spytkowice
Rudolf Gromotka – trener LZS Leskowiec Rzyki Józef Kucharski – LZS Cedron Brody
Józef Habrzyk – prezes LZS Amator Babica Mieczysław Gurdek – LZS Amator Babica
Adam Grodecki – LZS Cedron Brody Edward Pawlica – LZS Strzelec Budzów
Szczepan Habrzyk – LZS Amator Babica Jan Zawadzki – LZS Spartak Skawce
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Władysław Moskal – LZS Jastrzębianka 
Jastrzębia

Wiesław Listwan – LZS Grom Grzechynia

Tadeusz Dragan – LZS Pogoń Bugaj

W uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju piłki nożnej na Podbeskidziu 
Honorowe Odznaki Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wręczono 
następującym osobom:

Adam Kwarciak – członek Podkolegium Sędziów Robert Gromotka – LZS Burza Roczyny
Jan Meus - członek Podkolegium Sędziów Marian Habczyk - LZS Astra Spytkowice
Józef Starowicz - członek Podkolegium Sędziów Stanisław Tomiczek - LZS Sokół Frydrychowice
Zygmunt Sankowski - członek Podkolegium 
Sędziów

Edward Gigoń – LKS Naroże Juszczyn

Antoni Sordyl – były prezes Podokręgu Kazimierz Góralczyk - LKS Relaks Wysoka
Kazimierz Walus – sekretarz Podokręgu Kazimierz Szatan – LZS Sokół Frydrychowice
Józef Niesyty – LZS Huragan Inwałd

Należy również podkreślić, że z okazji JUBILEUSZU 75 LECIA PZPN ma uro-
czystym spotkaniu BOZPN w Bielsku Białej odznaczeni zostali działacze naszego 
Podokręgu:
MEDAL 75 LECIA PZPN:
Idzi Ćwięk, Mieczysław Paździora.
ZŁOTA ODZNAKA PZPN:
Antoni Sordyl.
SREBRNA ODZNAKA PZPN:
Kazimierz Walus, Marian Kasperek, Kazimierz Szatan.
BRĄZOWA ODZNAKA PZPN:
Ryszard Orkisz, Andrzej Ziemla.

Walne Zebranie Sprawozdawco – Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej 
w Wadowicach w dniu 17.03.1995 roku dokonało wyboru Zarządu, który ukon-
stytuował się następująco:

Aleksander Cimer - Prezes Podokręgu
Marian Kasperek - V –ce Prezes
Józef Mamoń - Członek Zarządu
Kazimierz Walus - Członek Zarządu
Zygmunt Sankowski - Członek Zarządu
Jan Meus - Członek Zarządu
Mieczysław Paździora - Członek Zarządu
Jan Kłapyta - Członek Zarządu
Aleksander Korzeniowski - Członek Zarządu
Mieczysław Talaga - Członek Zarządu
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W skład Zarządu wchodził ponadto Przewodniczący Podkolegium Sędziów 
Marek Brańka I a po jego rezygnacji w 1999 roku Maciej Melzer.

Zarząd odbywał swe posiedzenia w zależności od potrzeb rozpatrzenia tema-
tów związanych z zatwierdzeniem decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny, działalno-
ścią Podkolegium Sędziów, czy też innych ważnych spraw wymagających decyzji 
Zarządu.

Zarząd nie ingerował bezpośrednio w pracę poszczególnych Wydziałów pozo-
stawiając im dużą swobodę w organizacyjno – merytorycznej pracy.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Kazimierz Błachut - Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Grodecki - Członek Komisji
Marian Habczyk - Członek Komisji

Członkowie Zarządu Podokręgu Aleksander Cimer, Mieczysław Talaga 
i Kazimierz Walus byli członkami Zarządu Beskidzkiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Bielsku Białej a Aleksander Cimer był również członkiem Prezydium 
BOZPN. Ponadto Zygmunt Sankowski z naszego Podkolegium Sędziów, członek 
Zarządu Podokręgu był członkiem Wydziału Gier i Dyscypliny BOZPN. Kazimierz 
Błachut był członkiem Komisji Rewizyjnej BOZPN.

W całym okresie przynależności Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach do 
Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku – Białej należy podkre-
ślić dobrą współpracę ze statutowymi władzami w szczególności z jego nieodżało-
wanym prezesem Józefem Ciszewskim na czele.



23

1.4. dwudziesty pierwszy wiek - powrót do Małopolskiego Związku piłki Nożnej

W 2000 roku nastąpiła ponowna reforma administracyjna Polski, powrócono 
do powiatów, utworzono 16 województw w tym małopolskie. Na jego terytorium 
znalazły się Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Tarnowski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej, Nowosądecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Podokręgi 
Piłki Nożnej Wadowice i Oświęcim ze zlikwidowanego województwa bielskiego 
oraz Podokręg Olkusz z siedzibą w Chrzanowie z województwa katowickiego. 
W celu konsolidacji i ujednolicenia zarządzania i organizowania rozgrywek na 
obszarze województwa utworzono Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 
w Krakowie, w skład którego weszły wszystkie wyżej wymienione organizacje od 
1 lipca 2000 roku.

Małopolski Związek Piłki Nożnej dla spełnienia w jego imieniu określo-
nych funkcji na terenie powiatu wadowickiego i suskiego powołał Podokręg Piłki 
Nożnej Wadowice z siedzibą w Wadowicach ustalając jego zakres działalności:

1. W dziedzinie sportowej i organizacyjnej
a. organizowanie i prowadzenie rozgrywek:

- Klasy A, B, C – seniorów,
- juniorów i trampkarzy na szczeblu Podokręgu, 
- Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu,
- innych zleconych przez MZPN lub Okręg,
- opracowywanie kalendarza powyższych rozgrywek, ich regulaminów, 

oraz ich weryfikację na podstawie przepisów i sprawozdań sędziow-
skich jak również rozpatrywanie protestów.

b. organizowanie okolicznościowych imprez sportowych i innych z własnej 
inicjatywy lub na zlecenie;

c. prowadzenie ewidencji i rejestracji zleconych przez MZPN i Okręg:
- zawodników klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w 

punkcie a,
- kar dyscyplinarnych i finansowych,
- odznaczeń.

d. prowadzenie szkolenia:
- młodzieżowych kadr Podokręgu,
- sędziów w ramach kolegium Sędziów,
- kadr instruktorskich.

e. dokonywanie selekcji młodzieżowych zawodników i przygotowanie 
drużyny Podokręgu do turniejów organizowanych przez MZPN, OZPN i 
inne organizacje sportowe.

2. W dziedzinie administracyjno – finansowej:
a. pobieranie opłat w wysokościach określonych przez MZPN:

- startowych od klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w 
punkcie 1 a,

- za uprawnienia zawodników, biorących udział w rozgrywkach określo-
nych w punkcie 1 a.
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b. pozyskiwanie i przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn od instytucji 
państwowych, samorządowych, społecznych, sportowych i prywatnych;

c. uzyskiwanie dochodów z imprez, o których mowa w 1 b;
d. pokrywanie z własnych środków kosztów działalności Podokręgu,;
e. dokonywanie z własnych środków zakupów materiałów i sprzętu sporto-

wego oraz prowadzenie w razie potrzeby podręcznego magazynu;
f. utworzenie konta bankowego dla prowadzenia bieżących operacji finan-

sowych;
g. prowadzenie księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów;
h. opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i skła-

dania ich w księgowości MZPN.
Będąc w strukturach organizacyjnych MZPN Podokręg Wadowice obejmuje 

swą działalnością kluby piłkarskie działające na terenie powiatu wadowickiego 
i suskiego organizując od sezonu 2000/1 rozgrywki Klas A, B, C oraz juniorów 
i trampkarzy.

W ramach tych rozgrywek bierze udział:
Klasa A     - 14 drużyn, 
Klasa B     - 2 grupy po 12 drużyn, 
Klasa C     - 2 grupy po 12 drużyn, 
Juniorzy klasa A   - 2 grupy po 7 drużyn, 
Juniorzy klasa B   - 2 grupy /7 i 8 drużyn/, 
Trampkarze klasa A  - 2 grupy po 7 drużyn, 
Trampkarze klasa B  - 1 grupa 8 drużyn.

Razem w rozgrywkach naszego Podokręgu brało udział 113 drużyn w tym 62 
seniorów, 29 juniorów i 22 trampkarzy.

W związku z wejściem z dniem 1.07.2000 roku w strukturę organizacyjną 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie podokręg Wadowice uzyskał sta-
tus tak zwanego Podokręgu wiodącego obejmującego swym zasięgiem Małopolskę 
Zachodnią to jest Podokręg Olkusz, Oświęcim i Wadowice z powierzeniem prowa-
dzenia rozgrywek o mistrzostwo seniorów, juniorów i trampkarzy.

Organizowanie rozgrywek V ligi zwiększyło ilość drużyn biorących udział 
w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg w sposób następujący:
V liga seniorów     - 16 drużyn, 
V liga grupa A juniorów   - 13 drużyn, 
V liga grupa B juniorów   - 9 drużyn, 
V liga grupa A trampkarzy  - 12 drużyn, 
V liga grupa B trampkarzy  - 10 drużyn.

W sezonie 2000/2001 Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach organizował 
i prowadził rozgrywki mistrzowskie dla 173 drużyn w tym 78 seniorów i 95 dru-
żyn młodzieżowych, natomiast w sezonie 2001/2 dla 180 drużyn z tego 78 senio-
rów i 102 drużyny młodzieżowe, a w sezonie 2002/3 dla 187 drużyn w tym 78 
seniorów i 109 drużyn młodzieżowych.
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Godnym podkreślenia jest fakt, że rosnąca ilość drużyn biorących udział 
w rozgrywkach organizowanych przez Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu wy-
nika jedynie z większej ilości drużyn młodzieżowych.

Po wejściu w struktury Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie do 
czasu zebrania sprawozdawczo – wyborczego Zarząd Podokręgu działał w składzie 
wybranym na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 17.03.1995 roku.

W pracach Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie brali 
czynny udział reprezentując Podokręg Wadowice:

Aleksander Cimer - Członek Prezydium MZPN
Józef Mamoń - Członek Zarządu MZPN
Henryk Sochacki - Członek Zarządu MZPN

Członkami Komisji Rewizyjnej MZPN byli Jerzy Chylewski i Marek Płaszczyca. 
16 lutego 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym został wybrany 
nowy Zarząd Podokręgu w Wadowicach w składzie:

Aleksander Cimer - Prezes Podokręgu
Józef Mamoń - V –ce Prezes
Zygmunt Sankowski - V –ce Prezes do spraw organizacyjnych
Kazimierz Walus - Sekretarz Podokręgu
Eugeniusz Grodecki - Członek Zarządu
Jan Meus - Członek Zarządu
Maciej Melzer - Członek Zarządu
Marian Pamuła - Członek Zarządu
Henryk Sochacki - Członek Zarządu
Jerzy Stokłosa - Członek Zarządu
Mieczysław Talaga - Członek Zarządu

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Kazimierz Błachut - Przewodniczący Komisji
Kazimierz Góralczyk - Członek Komisji
Marek Brańka I - Członek Komisji

Zarząd odbywał swe posiedzenia w zależności od potrzeb rozpatrzenia tematów 
związanych z zatwierdzeniem rocznych preliminarzy i sprawozdań finansowych, 
gdyż od 1 lipca 2000 Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach prowadzi gospodar-
kę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi 
w Statucie w oparciu o preliminarze zatwierdzone przez Zarząd. Zatwierdzał rów-
nież regulaminy rozgrywek poszczególnych klas prowadzonych przez Wydział 
Gier i Dyscypliny, składy osobowe poszczególnych Komisji oraz zajmował się in-
nymi sprawami wymagającymi decyzji Zarządu.
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Zarząd nie ingerował bezpośrednio w pracę poszczególnych Wydziałów pozo-
stawiając im dużą swobodę w organizacyjno – merytorycznej pracy.

Praca Podokręgu opierała się na dużej samodzielności i odpowiedzialności 
poszczególnych komórek organizacyjnych. Za ich prawidłowe funkcjonowanie 
odpowiedzialni byli:

 - Wydział Gier i Dyscypliny – Józef Mamoń Przewodniczący Wydziału,
 - Wydział Szkolenia ds. Młodzieży – Jan Meus Trener Koordynator,
 - Kolegium Sędziów – Maciej Melzer, od 2001 po jego rezygnacji Marek 

Brańka I Przewodniczący Zarządu.
Biuro – Organ Administracyjny prowadzi Zygmunt Sankowski, Kazimierz 

Walus i Andrzej Ziemla, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
w oparciu o umowy o dzieło, zlecenia spełniający bardzo odpowiedzialną pracę 
związaną z wszelką korespondencją, rejestracją zawodników i ich uprawnieniem, 
ściąganiem należności od zespołów uczestniczących w rozgrywkach.

W listopadzie 2003 roku został wybrany nowy Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej 
w Wadowicach a jego struktury przedstawiały się następująco:
Zarząd: prezes - Aleksander Cimer, oraz Jozef Mamoń, Zygmunt Sankowski, 
Kazimierz Walus, Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Marian Pamuła, 
Mieczysław Paździora, Henryk Sochacki, Jerzy Stokłosa i Paweł Szczęsny, 
Komisji Rewizyjnej przewodniczył – Kazimierz Błachut, Wydziałowi Dyscypliny 
– Marian Pamuła, Wydziałowi Gier i Ewidencji – Józef Mamoń, Kolegium 
Sędziów – Andrzej Górecki.
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Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach, jako wiodący w Małopolsce Zachodniej 
reprezentowali w tym czasie w strukturach MZPN tacy działacze jak: Aleksander 
Cimer, Józef Mamoń, Jerzy Chylewski, Henryk Sochacki, Marek Płaszczyca.

Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach w 2003 roku obchodził Jubileusz 
50 lecia swojego istnienia, poprzedzony rok wcześniej Jubileuszem 50 lecia 
Kolegium Sędziów. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w restauracji JOKER 
w Jaroszowicach. Po oficjalnych wystąpieniach zostały wręczone zasłużonym 
działaczom odznaczenia przyznane na wniosek Zarządu Podokręgu:
ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Marian Kasperek Stanisław Maszczyński
Adam Kwarciak Mieczysław Paździora

SREBRNA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Ryszard Orkisz Marian Pamuła
Andrzej Ziemla

BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Jerzy Stokłosa

ZASLUŻONY DLA KOZPN: 

Aleksander Cimer Józef Mamoń
Zygmunt Sankowski

ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Jerzy Chylewski Stanisław Klimala
Juliusz Gielata Władysław Rokowski
Kazimierz Góralczyk Henryk Sochacki
Adam Handzlik Franciszek Śmiech
Kazimierz Walus

SREBRNA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Ireneusz Antos Marek Kolasa
Krzysztof Bartyzel Władysław Leszczyński
Władysław Buda Józef Matejko
Jan Cholewa Grzegorz Matonóg
Krzysztof Chorąży Jan Meus
Sławomir Folga Marek Płaszczyca
Ryszard Frączek Zdzisław Potoczny
Jan Gębala Maciej Romanowski
Adam Grodecki Ludwik Strzeżoń
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Eugeniusz Grodecki Franciszek Szydłowski
Władysław Gunia Jacek Wasyliszyn
Mieczysław Gwoździewicz Marian Wieczorek
Wiesław Jaskuła Piotr Wrona
Józef Kajfasz Zbigniew Wróbel
Władysław Wysogląd

ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA LZS: 

Jan Gębala Jerzy Najbor
Bronisław Góra Władysław Witek
Grzegorz Leszczyński Teresa Wypiór
Antoni Mamcarczyk Mieczysław Żyła

SREBRNA HONOROWA ODZNAKA LZS: 

Stanisław Konopka

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 25 czerwca 2004 
roku wybrano Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach, który ukonstytu-
ował się następująco:
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Aleksander Cimer - Prezes Podokręgu
Józef Mamoń - V –ce Prezes do spraw sportowych
Zygmunt Sankowski - V –ce Prezes do spraw organizacyjnych
Kazimierz Walus - Sekretarz Podokręgu, od lipca 2005 roku 

Przewodniczący Wydziału Gier
Marian Pamuła - Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału 

Dyscypliny, Trener Koordynator Wydziału 
Szkolenia

Henryk Sochacki - Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału 
Szkolenia

Jerzy Chylewski - Członek Zarządu
Eugeniusz Grodecki - Członek Zarządu, Odpowiedzialny za sprawy 

bezpieczeństwa na stadionach i boiskach
Jerzy Stokłosa - Członek Zarządu
Paweł Szczęsny - Członek Zarządu

Mieczysław Paździora - Członek Zarządu po jego odejściu w 2005 rok 
następny z największą ilością głosów na liście

Marek Brańka I - Członek Zarządu
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Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: 

Kazimierz Błachut - Przewodniczący Komisji
Kazimierz Góralczyk - Członek Komisji
Maciej Romanowski - Członek Komisji

Biuro Podokręgu jest czynne od poniedziałku do piątku. Zatrudnieni są 
w nim w niepełnym wymiarze czasowym Zygmunt Sankowski, Kazimierz Walus 
i Andrzej Ziemla.

Członkami Zarządu MZPN Kraków byli w tym okresie: Aleksander Cimer - 
Członek Prezydium MZPN, Henryk Sochacki - Członek Komisja do spraw Licencji. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MZPN był Jerzy Chylewski a jej członkiem 
Marek Płaszczyca. Józef Mamoń był Członkiem Sądu Koleżeńskiego MZPN.

Zarząd Podokręgu na swych posiedzeniach między innymi zajmował się za-
twierdzeniem rocznych preliminarzy i sprawozdań finansowych, Regulaminów 

rozgrywek poszczególnych klas, składów osobowych Wydziałów i Komisji dzia-
łających w strukturach Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. Dokonał również 
oceny pracy biura, Wydziałów Gier, Dyscypliny, Szkolenia, Kolegium Sędziów 
oraz stanu porządku i bezpieczeństwa. Podejmował tematy związane z trudno-
ściami finansowymi klubów a zwłaszcza z wyposażeniem drużyn młodzieżowych 
w sprzęt sportowy.
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W 2005 roku do rozgrywek w klasie C przystąpiły KS Bystra i LKS „Dąb” 
Sidzina a 2006 roku PUKS „Burza” Zakrzów. Ponadto powstały PUKS „Karol” 
Wadowice, UKS Rzyki oraz jedyny klub dziewczęcy UKS „Meritus” Brody.

W sezonie 2006/2007 w rozgrywkach z Podokręgu Wadowice uczestniczyły 
153 drużyny w następujących klasach rozgrywkowych:

2 drużyny IV liga; TS „Beskidy” Andrychów, LKS „Garbarz” Zembrzyce
2 drużyny V liga; LKS „Błyskawica” Marcówka, MKS „Skawa” Wadowice
6 drużyn Klasa okręgowa; MKS „Halniak” Maków Podhalański, 

LKS „Cedron” Brody, LKS „Stanisławianka” Stanisław Dolny, 
LKS „Iskra” Klecza Dolna, MKS „Babia Góra” Sucha Beskidzka, 
LKS „Olimpia” Chocznia

14 drużyn Klasa A
28 drużyn Klasa B 2 grupy
21 drużyn Klasa C 2 grupy
10 drużyn Okręgowa liga juniorów starszych i młodszych 

Wadowice - Oświęcim
6 drużyn Okręgowa liga trampkarzy starszych i młodszych 

Wadowice - Oświęcim
24 drużyny Liga A juniorów i trampkarzy w 3 grupach
7 drużyn Liga B juniorów
16 drużyn Liga juniorów młodszych 2 grupy
15 drużyn Liga żaków 2 grupy
2 drużyny Liga Oldbojów Maków Podhalański, Andrychów

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 28 czerwca 2008 roku 
wybrało Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach, który ukonstytuował się 
następująco:

Aleksander Cimer - Prezes Podokręgu
Józef Mamoń - V –ce Prezes do spraw sportowych
Zygmunt Sankowski - V –ce Prezes do spraw organizacyjnych
Kazimierz Walus - Członek Zarządu, Sekretarz Podokręgu
Marian Pamuła - Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji 

Gier, Trener Koordynator Komisji Szkolenia
Henryk Sochacki - Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Jerzy Chylewski - Członek Zarządu, Członek Komisji Szkolenia
Eugeniusz Grodecki - Członek Zarządu, Członek Komisji ds. bezpieczeństwa
Jerzy Stokłosa - Członek Zarządu, Członek Komisji 

Szkoleniowej
Krzysztof Chorąży - Członek Zarządu, weryfikator
Maciej Romanowski - Członek Zarządu, weryfikator
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Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: 

Kazimierz Góralczyk - Przewodniczący Komisji
Marian Kasperek - Członek Komisji
Paweł Szczęsny - Członek Komisji

W Biurze Podokręgu czynnym od poniedziałku do piątku zatrudnieni są 
w niepełnym wymiarze czasowym kierownik biura Zygmunt Sankowski oraz pra-
cownicy Kazimierz Walus i Andrzej Ziemla. Zadaniem biura jest kompleksowa 
obsługa klubów sportowych w zakresie prowadzenia rozgrywek, przygotowania 
dokumentacji dla Komisji Gier, Dyscypliny, Szkolenia, Bezpieczeństwa i Kolegium 
Sędziów, wydawanie komunikatów, pism dotyczących rozgrywek itp.

Członkami Zarządu MZPN Kraków byli w tym okresie: Aleksander Cimer 
- Członek Prezydium MZPN, Henryk Sochacki - Członek Komisji Szkoleniowej, 
Komisji Odznaczeń i Komisji Licencyjnej. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
MZPN był Jerzy Chylewski a jej członkiem Marek Płaszczyca. Jerzy Stokłosa był 
Członkiem Komisji Szkoleniowej.

Zarząd Podokręgu na swych posiedzeniach między innymi zajmował się za-
twierdzeniem rocznych preliminarzy i sprawozdań finansowych, regulaminów 
rozgrywek poszczególnych klas, składów osobowych wydziałów i komisji działa-
jących w strukturach Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. Dokonał również 
oceny pracy biura, Komisji gier, Dyscypliny, Szkolenia, Kolegium Sędziów oraz 
stanu porządku i bezpieczeństwa na stadionach.
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Prezes oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w Sesjach Rad Miast i Gmin 
powiatu wadowickiego i suskiego, gdzie przedstawiano osiągnięcia i problemy, 
z którymi borykają się kluby sportowe naszego Podokręgu.

Godnym podkreślenia jest fakt działania przez całą obecną kadencję powoła-
nego w lipcu 2006 Prezydium Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice w nie-
zmienionym składzie:

Przewodniczący - Aleksander Cimer Prezes Podokręgu
Członek - Józef Mamoń V -ce Prezes ds. sportowych i bezpieczeństwa
Członek - Zygmunt Sankowski V -ce Prezes ds. organizacyjnych
Członek - Kazimierz Walus Sekretarz
Członek - Henryk Sochacki
Członek - Marian Pamuła

Głównym zadaniem Prezydium Zarządu było podejmowanie decyzji w spra-
wach nagłych nie wymagających udziału całego składu Zarządu.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym brali udział zaproszeni 
goście z Zarządu MZPN w Krakowie z Prezesem Ryszardem Niemcem i z Zarządów 
Podokręgów Małopolski Zachodniej.
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Prezes MZPN Ryszard Niemiec oraz dotychczasowy Prezes Podokręgu 
Wadowice Aleksander Cimer dokonali dekoracji Odznakami MZPN za szczególne 
osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie dzia-
łania Podokręgu Wadowice, które otrzymali:
ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Krzysztof Chorąży LKS „Lachy” Lachowice

BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Marcin Pyrek KS "Sosnowianka" Stanisław Czesław Matlak Działacz Wydziału Gier
Bogdan Kaczmarczyk LKS "Sokół" Przytkowice Grzegorz Skrzypek WKS "Tempo" Białka
Edward Pawlica LKS "STRZELEC" Budzów Ryszard Rybarczyk LKS "Przełęcz" Kossowa
Eugeniusz Surmiak WKS "Grom" Grzechynia Zdzisław Warzecha LKS "Borowik" Bachowice
Witold Grabowski LKS "Dąb" Tomice Zygmunt Mizera LKS "Burza" Roczyny
Krzysztof Olszański LKS "Huragan" Inwałd Bogdan Radwan LKS "Żarek" Stronie
Adam Łąka  LKS "Orzeł" Ryczów

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, 
które obradowało 03.09.2010 roku uczestniczyli zaproszeni goście:

Ryszard Niemiec Prezes MZPN Kraków
Jan Najdek Wójt Gminy Budzów
Józef Gąsiorek Wójt Gminy Zembrzyce
Małgorzata Maria Chrapek Wójt Gminy Wieprz
Adam Kręcioch Wójt Gminy Tomice
Jan Wacławski Wójt Gminy Stryszów
Tadeusz Szczerbowski Prezes PPN Oświęcim
Józef Cichoń Prezes PPN Chrzanów
Marek Tomsia Członek Zarządu PPN Olkusz
Józef Bury Przewodniczący Rady Powiatowej LZS Wadowice

Prezes MZPN Ryszard Niemiec i Prezes PPN Wadowice Aleksander Cimer wrę-
czyli odznaczenia:
MEDAL 90- LECIA MZPN: 

Jerzy Stokłosa

ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Ryszard Orkisz Marian Pamuła
Andrzej Ziemla Józef Mamoń

SREBRNA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Edward Gierek
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ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Ludwik Strzeżoń Jerzy Stokłosa

SREBRNA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Czesław Matlak

BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA MZPN: 

Janusz Maciejowski Zygmunt Jarguz
Marek Praciak Kazimierz Osowski
Jan Witkowski Piotr Porębski
Kazimierz Odrowąż

W 2009 roku Podokręg Piłki Nożnej Wadowice był organizatorem X turnie-
ju o Puchar im. Juliana Mytnika rocznik 1998, na wspaniale przygotowanym 
obiekcie MKS „Kalwarianka” Kalwaria. W ocenie Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej w Krakowie i uczestników biorących udział w turnieju otrzymał Podokręg 
Wadowice wysoką ocenę za bardzo dobrą organizację tego turnieju.

Działacze Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach zwrócili szczególną uwagę 
na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w okresie zimowym organizując 
turnieje halowe, co było doskonałym przerywnikiem w czasie przerwy między 
rozgrywkami, dla przykładu na przełomie 2011/2012 roku wzięło w nich udział 
w sumie 105 zespołów z czego 26 Juniorów Starszych, 24 Juniorów Młodszych, 25 
Trampkarzy Starszych, 19 Młodzików i 11 Orlików. Ukoronowaniem tych zmagań 
był halowy finał Małopolski Zachodniej w Świnnej Porębie, gdzie wyłoniono fina-
listów na halowe finały Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.

Podokręg wspólnie z Rada Powiatową LZS w Wadowicach zorganizował I i II 
biegi przełajowe młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych Juniora Starszego 
i Młodszego na dystansie 2000 oraz 1500 metrów. Dzięki sponsorom, środkom fi-
nansowym Podokręgu i Rady Powiatowej LZS Wadowice uczestnicy zostali obda-
rowaniu pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Należy również podkreślić dużą 
pomoc Starostwa Powiatowego w Wadowicach i Suchej Beskidzkiej oraz Urzędu 
Miasta i Gminy Wadowice przy ufundowaniu nagród rzeczowych dla uczestników 
tej imprezy.

Najważniejszą imprezą, która odbyła się na terenie naszego Podokręgu Piłki 
Nożnej, był bez wątpienia mecz międzypaństwowy reprezentacji U – 15 Polski 
i Słowacji rozegrany w Andrychowie. Spotkaniu towarzyszyła świetna frekwencja 
w ilości 1200 widzów, wyjątkowe uznanie należy się działaczom, klubowi AKS 
„Beskid” Andrychów oraz burmistrzowi Miasta i Gminy Andrychów Tomaszowi 
Żakowi za duży wysiłek i trud włożony w organizację tego meczu.

Wysoka ocena tych zawodów przez Małopolski Związek Piłki Nożnej 
w Krakowie wpłynęła na przyznanie organizacji kolejnego turnieju w Andrychowie 
tym razem z udziałem reprezentacji Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Krakowie, Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach oraz Opolskiego 
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Związku Piłki Nożnej w Opolu w kategorii wiekowej Juniora. Turniejowe boje 
uzyskały oprawę państwowego święta przy odegraniu hymnu narodowego. Tutaj 
również należy podkreślić wzorową organizację turnieju, za co należy się podzię-
kowanie zarówno działaczom AKS „Beskid” Andrychów jaki i Urzędowi Miasta 
i Gminy w Andrychowie z burmistrzem Tomaszem Żakiem na czele.

Dużym osiągnięciem naszego Podokręgu jest zorganizowanie kursu instrukto-
ra piłki nożnej, cieszącego się dużym zainteresowaniem, w którym uczestniczyło 
w sumie 45 osób. Kurs ten zorganizowany był przez profesjonalną Szkołę Sportu 
i Turystyki „EKSTREME SPORT”.

W kończącej się kadencji Podokręg zorganizował w Kleczy wyjazdowe 
Prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z udziałem v–ce 
Prezesów MZPN Kraków Zbigniewa Lacha i Jerzego Kowalskiego oraz spotkanie 
Wydziału Szkolenia MZPN Kraków z Lucjanem Franczakiem na czele z Prezesami 
klubów grających w wyższych klasach rozgrywkowych naszego Podokręgu, na 
którym omawiano tematy związane z działalnością Podokręgu, klubów oraz te-
maty szkoleniowe. Przy pełnej frekwencji klubów omówiono najbardziej aktualne 
zagadnienia dotyczące systemu szkolenia, organizacji pracy w klubach.

Również z inicjatywy Komisji Szkoleniowej w 2012 roku na obiekcie LKS 
Iskra Klecza odbyło się spotkanie trenerów Małopolski Zachodniej z Wydziałem 
Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z udziałem trenera ko-
ordynatora Lucjana Franczaka i Andrzeja Sykty oraz dyrektora Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Michała Królikowskiego, które miało na celu pogłębienie warsztatu 
pracy trenera w szczególności z najmłodszymi adeptami piłkarskimi.

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice aktywnie uczestniczył w jubile-
uszach klubów sportowych występując o odznaczenia dla działaczy i puchary ju-
bileuszowe. Uczestniczyliśmy ponadto w zebraniach klubów, które wysyłały do 
nas zaproszenia dzieląc się na nich spostrzeżeniami i oceną pracy danego klubu 
miedzy innymi:

MKS Babia Góra Sucha Beskidzka 90 lat
MKS Halniak Maków Podhalański 85 lat
LKS Leńcze 60 lat
LKS Przełęcz Kossowa 45 lat
LKS Lachy Lachowice 30 lat
LKS Stalmark – Burza Roczyny 25 lat
KS Sosnowianka Stanisław 10 lat
LKS Victoria Półwieś 10 lat

Prezes Podokręgu Aleksander Cimer dzięki aktywnej działalności w specjalnej 
Komisji, oceniającej straty klubów, których stan boisk uległ zniszczeniu w czasie 
pamiętnych powodzi doprowadził do tego, że kluby te otrzymały pomoc finan-
sową, która przynajmniej w jakimś stopniu zrekompensowała skutki zniszczenia 
obiektów sportowych na naszym terenie. Oprócz pomocy finansowej, jaką otrzy-
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mały w pierwszej kolejności, dodatkowo przyznano II transzę powodziową i tak 
otrzymały je następujące kluby sportowe:

LKS Iskra Klecza  7.000 zł
WKS Żarek Barwałd 10.000 zł
LKS Skawa Witanowice   4.000 zł
LKS Orzeł Ryczów   4.000 zł
LKS Halniak Targanice   2.700 zł
LKS Olimpia Zebrzydowice   4.000 zł

Dużym sukcesem minionej kadencji jest powołanie przez Zarząd Podokręgu 
Rady Seniorów z jego Przewodniczącym Kazimierzem Góralczykiem, organizacja 
na dzień dzisiejszy liczy 45 członków. Odbywają się co kwartał spotkania człon-
ków, na których wymieniane są wspomnienia z lat ubiegłych i konfrontowane 
z obecną rzeczywistością.

W dniu 01.06.2012 roku obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborczego Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, którego celem było podsumo-
wanie czteroletniej kadencji ustępującego Zarządu Podokręgu, wybranie nowe-
go Zarządu i delegatów na Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście 
w osobach:

Senator R. P. - Andrzej Pająk
Wójt Gminy Spytkowice - Mariusz Krystian
Wójt Gminy Stryszów - Jan Wacławski
Wójt Gminy Wieprz - Małgorzata Chrapek
Wójta Gminy Bystra – Sidzina - Aureliusz Kania 
Prezes MZPN Kraków - Ryszard Niemiec 
V–ce Prezes MZPN Kraków - Jerzy Kowalski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN - Janusz Hańderek
Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów - Józef Cichoń
Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Oświęcim - Tadeusz Szczerbowski
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenie 
LZS Wadowice

- Józef Bury

Po wybraniu Komisji, Prezes Podokręgu Aleksander Cimer złożył sprawozda-
nia z działalności Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice za okres 2008 – 
2012 a Sekretarz Komisji przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice za okres 2008 – 2012.

Następnie Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie Ryszard 
Niemiec oraz Prezes Podokręgu Wadowice Aleksander Cimer - dokonali wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień, które otrzymali:



38

MEDAL 90 – LECIA MZPN w Krakowie otrzymali: 

Ewa Filipiak - Burmistrz Miasta Wadowice Józef Mamoń - Podokręg Wadowice
Marian Pamuła - Podokręg Wadowice

BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA PZPN: 

Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz Jan Najdek  - Wójt Gminy Budzów
Aureliusz Kania - Wójt Gminy 
Bystra–Sidzina

Zofia Oszacka  - Wójt Gminy Lanckorona

Adam Kręcioch  - Wójt Gminy Tomice Jan Wacławski  - Wójt Gminy Stryszów
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

oraz działacze i zawodnicy z klubów sportowych: 

Sławomir Dyrga - LKS Dąb Paszkówka Filip Niewidok   - LKS Iskra Klecza
Mirosław Kmieć - AKS Beskid Andrychów Kazimierz Wójtowicz - KS Bystra
Grzegorz Makówka - MKS Kalwarianka 
Kalwaria

Bogdan Kaczmarczyk - LKS Sokół 
Przytkowice

Marcin Maj  - LKS Dąb Sidzina

Po przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdaniami, delegaci udzielili absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Delegaci w gło-
sowaniu tajnym wybrali Henryka Sochackiego Prezesem Podokręgu Piłki Nożnej 
Wadowice.

W wyniku głosowania tajnego:
- do Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice weszli następujący delegaci: 

1. Krzysztof Chorąży 2. Jerzy Chylewski
3. Eugeniusz Grodecki 4. Józef Mamoń
5. Filip Niewidok 6. Marian Pamuła
7. Zygmunt Sankowski 8. Marek Skrzypczak
9. Kazimierz Walus 10. Andrzej Ziemla

- do Komisji Rewizyjnej Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice weszli następujący 
delegaci:

1. Kazimierz Góralczyk 2. Paweł Szczęsny
3. Mieczysław Żyła

Wybrano delegatów na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MZPN Kraków, 
którymi zostali: 

1. Marian Cebula 2. Krzysztof Chorąży
3. Jerzy Chylewski 4. Aleksander Cimer
5. Jarosław Gąstała 6. Edward Gierek
7. Andrzej Górecki 8. Józef Mamoń
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9. Marian Pamuła 10. Henryk Sochacki
11. Franciszek Śmiech

Wybrano również rezerwowych delegatów, którymi zostali Józef Bury i Jacek 
Wasyliszyn. Za trzydziestoletnie zaangażowanie w pracę Podokręgu a w szczegól-
ności dla podkreślenia zasług, włożonego trudu w kierowanie prawie przez ćwierć 
wieku Podokręgiem Piłki Nożnej Wadowice delegaci jednogłośnie nadali tytuł 
Honorowego Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Panu Aleksandrowi 
Cimer.

Nowo wybrany Zarząd Podokręgu ukonstytuował się następująco:

Henryk Sochacki - Prezes Podokręgu
Józef Mamoń - V –ce Prezes do spraw sportowych
Zygmunt Sankowski - V –ce Prezes do spraw organizacyjnych
Kazimierz Walus - Sekretarz Podokręgu,
Marian Pamuła - Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału 

Dyscypliny, Trener Koordynator Wydziału 
Szkolenia

Filip Niewidok - Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału 
Szkolenia

Jerzy Chylewski - Członek Zarządu
Eugeniusz Grodecki - Członek Zarządu, Odpowiedzialny za sprawy 

bezpieczeństwa na stadionach i boiskach
Andrzej Ziemla - Członek Zarządu
Marek Skrzypczak - Członek Zarządu
Krzysztof Chorąży - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Kazimierz Góralczyk - Przewodniczący Komisji
Paweł Szczęsny - Członek Komisji
Mieczysław Żyła - Członek Komisji

Nowo wybrany Zarząd Podokręgu na swych posiedzeniach w pierwszej 
kolejności zajął się zatwierdzeniem stanu osobowego poszczególnych Komisji 
Podokręgu oraz zatwierdzeniem Zarządu Kolegium Sędziów.

Przewodniczącymi poszczególnych Komisji zostali:

Marian Pamuła - Przewodniczący Komisji Gier
Edward Gierek - Przewodniczący Komisji Dyscypliny
Józef Mamoń - Przewodniczący Komisji ds. bezpieczeństwa na 

obiektach
Krzysztof Chorąży - Przewodniczący Komisji Szkolenia
Marek Skrzypczak - Przewodniczący Kolegium Sędziów
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Ponadto Zarząd zajmował się zatwierdzeniem rocznych preliminarzy i spra-
wozdań finansowych, Regulaminów rozgrywek poszczególnych klas. Dokonał 
również oceny pracy biura, Komisji Gier, Dyscypliny, Szkolenia, Kolegium Sędziów 
oraz stanu porządku i bezpieczeństwa na stadionach. Wiele czasu poświęcił i na-
dal poświęca organizacji Jubileuszów 60-lecia Kolegium Sędziów obchodzonego 
w grudniu 2012 roku oraz Podokręgu w listopadzie 2013 roku.

Biuro Podokręgu nadal pracuje w niezmienionym składzie osobowym i zakres 
jego prac się nie zmienił.

Rada Seniorów organizuje co kwartał spotkania członków, na których dodat-
kowo omawiane są kontrowersje wynikające z interpretacji przepisów gry w piłkę 
nożną. Seniorzy nie zapomnieli również o zmarłych Kolegach odwiedzając ich mo-
giły w Święta Zmarłych.

W zakończeniu tego rysu historycznego Podokręgu należy podkreślić, że 
Podokręg w Wadowicach prowadził do końca sezonu 2012/13 grupę klasy okręgo-
wej dla Małopolski Zachodniej, w której uczestniczą drużyny reprezentujące pod-
okręgi Wadowice, Oświęcim, Chrzanów i Olkusz do czasu przejścia do KOZPN.

Od sezonu 2013/14 zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN realizującej Wnioski 
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego MZPN z 1 lipca 2012 roku klasa okrę-
gowa Małopolski Zachodniej prowadzona jest rotacyjnie przez trzy Podokręgi 
Małopolski Zachodniej.

Podokręg od tego sezonu przez dwa sezony będzie prowadził rozgrywki w kla-
sie A, dwóch grupach klasy B i C, oraz wszystkich grupach młodzieżowych.

Do zobrazowania skali postępu w rozwoju piłki nożnej na terenach powiatu 
wadowickiego i suskiego, którego kluby tworzą Podokręg Wadowice, podajemy 
liczbę drużyn biorących udział w rozgrywkach w losowo wybranych latach; 1973 
- 41, 1994 – 89, 1996 – 103, 1998 – 113, 2000 – 187, 2010 – 223 i 2013 - 231.

Dane te świadczą, że sport amatorski pomimo trudności finansowych wciąż 
znaleźć może oddanych działaczy potrafiących przekonać lokalnych sponsorów 
do zaangażowania się w pomocy finansowej klubom. Dużą rolę w tym względzie 
odgrywają samorządy miast i gmin.

Podokręg szczególnie zaangażowany jest w szkolenie młodzieży, czego przy-
kładem jest stale zwiększająca się liczba drużyn młodzieżowych uczestniczących 
systematycznie w rozgrywkach. Od wielu lat w sezonie zimowym organizowane 
są dla zespołów młodzieżowych turnieje halowe, w których liczba uczestniczących 
drużyn corocznie wzrasta. W 2009 roku po raz pierwszy została zorganizowana 
liga halowa dla najmłodszych w cyklu turniejowym. Modernizowane są obiekty 
sportowe, powstają nowe boiska, również typu „Orlik”.
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2. KOMórKi OrGANiZAcYcYJNe pOdOKręGu

2.1. Zarząd

W dniu 01.06.2012 roku obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na którym delegaci wybrali na 
Prezesa Podokręgu Henryka Sochackiego oraz Członków Zarządu Podokręgu. 
Poniżej przedstawione są ich sylwetki.

preZeS pOdOKręGu

HENRYK SOCHACKI (ur. 09.01.1951 roku) w 1965 roku zapisany do klubu spor-
towego MKS Babca Góra Sucha Beskidzka jak trampkarz. 
Pierwszy mecz w lidze trampkarzy rozegrał w roku 1965. W li-
dze juniorów grał w latach 1966 – 1968 w tym też roku piłkarz 
klasy B jako prawoskrzydłowy. Po roku 1969 na okres dwóch lat 
reprezentował barwy Tarnawianki Tarnawa. W roku 1971 sek-
cja piłki nożnej Babia Góra Sucha Beskidzka została reaktywo-
wana w tym czasie był trenerem na okres półrocza, a następnie 
trenerem zespołu juniorów. I tak grając w zespole seniorów pro-
wadził zespół juniorów jako instruktor piłki nożnej. W roku 

1983 na okres jednego roku prowadził Klasę Okręgową w bielskiej grupie do listo-
pada 1983 roku. Dalszą pracę trenerską, aż do chwili obecnej prowadził od roku 
1995 – 2008 tylko przerwa dwuletnia w IV i V lidze, która występowała pod egidą 
Bielsko – Biała i Podokręg Wadowice. Od roku 2011 jest trenerem seniorów i junio-
rów w KS Bystra. W okresie 1976 – 2008 roku był również członkiem Zarządu KKS 
Babia Góra Sucha Beskidzka a w okresie 2004 – 2008 Prezesem tego klubu. Po 
zmianach organizacyjnych i terytorialnych został członkiem Zarządu Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice i jednocześnie Zarządu MZPN w Krakowie. Pełnił różne 
funkcje społecznie w Wydziale Szkolenia, Wydziale Odznaczeń, Wydziale 
Licencyjnym klubów. Po wyborach w roku 2012 został wybrany na Prezesa 
Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Grę jako czynny piłkarz zakończył w 2002 
roku. Działalność jego jako społecznika i piłkarza (48 lat) została doceniona przez 
władze wieloma odznaczeniami państwowymi i sportowymi między innymi 
Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznakami Honorowymi BOZPN i MZPN oraz 
PZPN.

V–ce preZeS pOdOKręGu

JÓZEF MAMOŃ (ur. w 1951 roku w Spytkowicach) działacz 
ruchu młodzieżowego i sportowego w Spytkowicach Od 1968 – 
1975 Przewodniczący Zarządu Gminnego ZMW. W latach 1984 
- 1992 był radnym w Gminie Spytkowice, Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, i Turystyki. Od roku 1999 
– nadal Przewodniczący Zarządu Gminnego SLD. Działał 
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również czynnie w strukturach BOZPN Bielsko - Biała W latach 1969 – 1978 Prezes 
LKS Astra Spytkowice od 1973. Następnie przez wiele lat v–ce Prezes, a obecnie 
Członek Zarządu LKS Astra Spytkowice. W roku 1970 współinicjator budowy 
stadionu sportowego w Spytkowicach, który po kilku renowacjach jest obecnie 
jednym z najlepiej utrzymanych i funkcjonalnym obiektem sportowym na terenie 
powiatu wadowickiego. W 1973 roku rozpoczął działalność w Podokręgu Piłki 
Nożnej Wadowice początkowo jako członek Wydziału Gier i Dyscypliny, a następ-
nie był Przewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny, a przez ostatnie 5 kaden-
cji Członkiem Zarządu i v–ce Prezesem ds. Sportowych Podokręgu Piłki Nożnej 
Wadowice. W latach 2000 - 2004 i 2012 nadal Członek Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Działał w tym okresie w Sądzie Koleżeńskim, 
Komisji Etyki, a obecnie w Komisji Bezpieczeństwa na stadionach. Za działal-
ność społeczną i sportową wielokrotnie wyróżniany odznakami związkowymi 
BOZPN, MZPN i PZPN jak i medalami państwowymi: Brązowy, Srebrny, Złoty 
Krzyż Zasługi.

V–ce preZeS pOdOKręGu

ZYGMUNT SANKOWSKI (ur. 12.07.1951 roku) działacz sportowy od lat związa-
ny z piłką nożną w szczególności związany z klubem LKS 
Zaskawianka Wadowice jako junior, później jako sędzia piłkar-
ski w okresie w latach 1990 –1998 prowadził zawody jako sędzia 
główny V – ligi, następnie przez 5 lat sędzia asystent szczebla 
centralnego9 w sumie przeprowadził 1902 zawody piłki nożnej. 
Członek Zarządu Kolegium Sędziów od roku 1990, pełnił różne 
funkcje społecznie począwszy od referenta obsady do stanowi-
ska v–ce Prezesa i Prezesa Kolegium Sędziów włącznie. W latach 
1997 – 2001 członek Wydziału Gier BOZPN Bielsko – Biała oraz 

referent obsady Wydziału Sędziowskiego BOZPN. Od 21 lat również jest człon-
kiem Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, a od roku 2001 pełni funkcje 
v–ce Prezesa ds. organizacyjnych i kierownika biura.

Dużo czasu poświęcił pracy społecznej jako weryfikator Wydziału Gier.

SeKretArZ pOdOKręGu

KAZIMIERZ WALUS (ur. 09.01.1946 roku) zasłużony działacz 
sportowy. Od roku 1982 związany z piłką nożną jako kierow-
nik drużyn młodzieżowych w Beskidzie Andrychów, następnie 
jako kierownik sekcji piłki nożnej tego klubu i Członek Zarządu 
klubu. Od 1992 związany dodatkowo działalnością z BOZPN 
Bielsko – Biała. W następnych latach po reorganizacji objął 
funkcję sekretarza Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Funkcję 
tę obok piastowania funkcji Członka Zarządu Podokręgu 
Wadowice pełni do chwili obecnej. Przez okres 2 lat pełnił 

9 II – liga
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dodatkowo obowiązki Przewodniczącego Wydziału Gier Podokręgu Wadowice. 
Lubiany przez przełożonych i cieszący się dużym zaufaniem w środowisku piłkar-
skim. Prekursor rozgrywek halowych dla młodzieży, które od kilkunastu lat cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród klubów piłkarskich, czego dowodem jest coraz 
większa liczba uczestniczących w tzw. sezonie martwym w czasie przerwy zimo-
wej klubów. Dobry organizator, sumienny w pracy oraz pasjonat piłki nożnej.

cZłONeK ZArZądu

MARIAN PAMUŁA (ur. 22.05.1959 roku) swoją działalność sportową rozpoczął 
jako zawodnik MKS Skawa Wadowice w latach 1970 – 1995 
gdzie rozegrał około 500 zawodów w ligach młodzieżowych jak 
i drużynie seniorów. Od roku 2000 pełnił również funkcje tre-
nera w klubach takich jak Skawa Wadowice, Amator Babica, 
Wisła Łączany, obecnie trenuje młodzież w klubie sportowym 
Skawa Wadowice oraz jest Członkiem Zarządu tego klubu. 
Udziela się również społecznie jako działacz sportowy w Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice w latach 2001 – 2006 pełniąc funkcję 
Przewodniczącego Komisji Dyscypliny, a od roku 2006 – nadal 

jako Przewodniczący Komisji Gier. Pracuje również w Komisji Szkoleniowej peł-
niąc funkcję trenera koordynatora ds. młodzieży. W swoim dorobku posiada wiele 
odznaczeń i wyróżnień MZPN w Krakowie oraz PZPN.

cZłONeK ZArZądu

FILIP NIEWIDOK (ur. 29.06.1979 roku w Wadowicach) od dziecka interesował 
się piłką nożną. Swoją przygodę zawodnika rozpoczął w KS 
Hutnik Kraków w latach 1989 - 1998 grał w nim jako tramp-
karz, a następnie jako junior reprezentując barwy tego klubu, 
gdzie pod okiem trenerów poznawał tajniki gry w piłkę nożną. 
Następnie jako senior reprezentował barwy LKS Pasjonat 
Dankowice i KS Górnik Brzeszcze (IV liga) w rozgrywkach 
BOZPN Bielsko – Biała oraz MKS Kalwarianka Kalwaria, MKS 
Alwernia, AKS Beskid Andrychów (IV liga) w rozgrywkach 
MZPN Kraków. Krótkie epizody gry w klubach II i III ligi takich 

jak KS Dalin Myślenice, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz KS Podbeskidzie 
Bielsko – Biała. Obecnie od sezonu 2012/2013 trener i zawodnik LKS Iskra Klecza. 
Po wyborach w 2012 roku członek Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, 
gdzie pracuje w Komisji Szkoleniowej ds. młodzieży.
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cZłONeK ZArZądu

JERZY CHYLEWSKI (ur. 25.11.1951 roku - Niemodlin) wychował się na 
Grzegórzkach, od dziecka kibicował Cracovii. Flirt z Cracovią 
nie ograniczał się do obecności na trybunach. Jerzy Chylewski 
grał w drużynach młodzieżowych „Pasów”, skąd trafił do 
Grzegórzeckiego. Uprawiał też boks w Wiśle, akurat wówczas, 
kiedy jej trenerem był słynny Zbigniew Pietrzykowski. Na prze-
łomie lat 60. i 70. zdecydował się na spróbowanie sił jako sędzia 
piłkarski, ale trwało to krótko. Praca zawodowa pochłania go 
w pełni. Jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Związku 
Spółdzielni Rolniczych w Warszawie oraz Prezesem WIZAN 

w Andrychowie. W roku 2001 rozstał ogłoszony przez „Gazetę Krakowską” 
„Człowiekiem Roku”. Z kolei w zeszłym roku otrzymał najwyższe wyróżnienie 
krajowe, czyli „Oscara Spółdzielczości w Polsce”. Jako działacz piłkarski aktywnie 
pracuje na własnym terenie i w małopolskiej centrali. Od 12 lat jest prezesem klu-
bu Łysa Góra Zawadka. Od dwóch kadencji wchodzi w skład Zarządu Podokręgu 
Piłki Nożnej Wadowice. W MZPN pojawił się od momentu powstania jego struk-
tury, czyli w roku 2000. W Komisji Rewizyjnej pracował początkowo jako czło-
nek, u boku Ludwika Starzaka, w roli wiceprzewodniczącego, zaś od dwóch ka-
dencji zawiaduje tym ważnym organem MZPN. Ceniony społecznik, bardzo dużo 
czasu wolnego poświęca na działalność społeczną; doceniany i nagradzany wielo-
ma odznaczeniami państwowymi jak i honorowymi MZPN i PZPN.

cZłONeK ZArZądu

EUGENIUSZ GRODECKI (ur. 22.03.1958 roku) od najmłodszych lat pasjonat pił-
ki nożnej jako zawodnik reprezentował barwy klubu sportowe-
go LKS Stanisławianka Stanisław. Długoletni działacz sportowy 
w latach 1983 – 1992 kierownik drużyny seniorów klasy 
A Podokręgu Wadowice i Klasy Okręgowej, która brała udział 
w rozgrywkach BOZPN Bielsko – Biała. W latach 2002 – 2010 
v–ce Prezes LKS Stanisławianka Stanisław. Od lat związany 
z Podokręgiem Piłki Nożnej Wadowice początkowo pracował 
w Komisji Dyscypliny, a następnie jako Członek Zarząd 
Podokręgu Wadowice od roku 2000 i nadal bierze czynny udział 

w pracach Zarządu jak i Komisjach pełniąc różne funkcje spo-
łecznie. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami 
MZPN i PZPN.

cZłONeK ZArZądu

ANDRZEJ ZIEMLA (ur. 10.11.1949 roku) Były zawodnik 
LKS Pogoń Bugaj, w której występował w latach 1966 – 1988. 
W tym też czasie był członkiem Zarządu klubu, gdzie pełnił 
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różne funkcje jako sekretarz klubu oraz skarbnika. W roku 1998 został wybra-
ny przez walne zebranie na funkcję Prezesa klubu i pełni ją do chwili obecnej. 
Działalność w Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice rozpoczął w roku 1990 jako we-
ryfikator grup młodzieżowych i seniorów klas C. Od roku 2001 jest pracownikiem 
biura Podokręgu Wadowice. W roku 2012 został członkiem Zarządu Podokręgu 
Wadowice, odznaczony Honorowymi Odznakami MZPN i PZPN.

cZłONeK ZArZądu

MAREK SKRZYPCZAK (ur. 18.10.1977 roku) od roku 2012 Członek Zarządu 
Podokręgu Wadowice oraz Przewodniczący Kolegium Sędziów 
Wadowice i zarazem Członek Zarządu Kolegium Sędziów 
MZPN Kraków. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w klu-
bie LKS Zaskawianka Wadowice grając w lidze juniorów. 
Następnie ukończył kurs sędziowski w roku 1995 i został sędzią 
próbnym. Następnie w roku 1998 został sędzią rzeczywistym. 
W latach 2000 – 2004 sędzia IV ligi MZPN Kraków oraz asy-
stent szczebla centralnego. Członek Zarządu KS ds. obsady la-
tach 2006 -2012. V-ce Przewodniczący Kolegium Sędziów 

Wadowice w latach 2011-2012. W pełni zaangażowany w działalność społeczną 
w Podokręgu Wadowice, w latach 2004 – 2011 pełnił funkcję sekretarza Komisji 
Gier i Dyscypliny. Doceniany i szanowany w środowisku sportowym, wyróżniany 
honorowymi odznakami MZPN i PZPN.

cZłONeK ZArZądu

KRZYSZTOF CHORĄŻY (ur. 04.04.1961) Doświadczony działacz sportowy od 
najmłodszych lat interesuje się piłką nożną. Swą karierę zawod-
niczą rozpoczął jako zawodnik BBTS Bielsko – Biała w latach 
1978 – 1981, następnie w latach 1981 – 1987 doskonali swój 
kunszt zawodnika w KS Rozwój Katowice. Od roku 1989 – 2005 
grał w klubie LKS Lachy Lachowice, gdzie zakończył swoją ka-
rierę sportową jako czynny zawodnik. W roku 1981 był współ-
założycielem Klubu Sportowego LKS Głaz Hucisko-Pawelka, 
który następnie zmienił nazwę na LKS Lachy Lachowice – 
Hucisko, gdzie od roku 2000 został jego Prezesem i zarazem 

trenerem seniorów, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Od roku 2005 za-
angażował się w działalność społeczną w Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice jako 
Członek Zarządu, obecnie przewodniczy Komisji Szkoleniowej ds. młodzieży. 
Ceniony działacz sportowy wyróżniany wieloma odznaczeniami resortowymi 
oraz MZPN i PZPN.
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2.2. Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice jest organem kontrol-
nym Zarządu Podokręgu i jego struktur organizacyjnych. W minionych kaden-
cjach czyli w okresie kształtowania się i przeobrażeń Sekcji Piłki Nożnej w Podokręg 
Piłki Nożnej Komisja Rewizyjna nie była potrzebna, dopiero od roku 1975, kiedy 
nadrzędną jednostką stał się BOZPN, była potrzeba powołania Komisji 
Rewizyjnej10. W latach 1995 – 1999 została wybrana Komisja Rewizyjna w skła-
dzie Kazimierz Błachut Przewodniczący oraz członkowie Eugeniusz 
Grodecki i Marian Habczyk. Po reformie administracyjnej i przejściu w struktury 
MZPN w Krakowie została wybrana nowa Komisja Rewizyjna w składzie: 
Kazimierz Błachut Przewodniczący oraz członkowie Kazimierz Góralczyk oraz 
Marek I Brańka, a następnie Maciej Romanowski. Od roku 2008 funkcję 
Przewodniczącego Komisji piastuje Kazimierz Góralczyk oraz Marian Kasperek 
i Paweł Szczęsny i od 2012 roku za Mariana Kasperka Mieczysław Żyła. Do zadań 
Komisji w szczególności należy ścisła współpraca z Podokręgiem oraz nadzór nad 
przestrzeganiem wszystkich regulaminów, które były zatwierdzane przez poszcze-
gólne Zarządy.
KAZIMIERZ GÓRALCZYK (ur. 11.01.1939 roku 
w Zebrzydowicach) w latach 1974 - 2007 Prezes klubu sporto-
wego Relaks Wysoka. Inicjator budowy boiska sportowego wraz 
z zapleczem socjalnym, na które powstało w 1984 roku. Od 
roku 2008 rozpoczął działalność społeczną w Podokręgu Piłki 
Nożnej Wadowice pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, którą piastuje nadal. Od roku 2009 pełni również 
funkcję Przewodniczące Klubu Seniora przy Podokręgu 
Wadowice. Ceniony działacz nie tylko sportowy, odznaczony 
wieloma odznaczeniami państwowymi (Krzyż Kawalerski, Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej) jak i sportowymi, wyróżniany przez BOZPN Bielsko - Biała, 
MZPN w Krakowie i PZPN.

PAWEŁ SZCZĘSNY (ur. 03.10.1972) członek Komisji Rewizyjnej 
od 2008 roku do dnia dzisiejszego. Były sędzia IV ligi, który 
zakończył swoją działalność w Kolegium Sędziów w roku 2008. 
Następnie rozpoczął działalność społeczną w klubie KS 
Sosnowianka Stanisław jako kierownik drużyny seniorów 
i członek Zarządu klubu.
MIECZYSŁAW ŻYŁA (ur. 15.06.1954) czło-
nek Komisji Rewizyjnej od 2012 roku do dnia 
dzisiejszego. Przewodniczący Rady Gminy 

Wieprz. Długoletni działacz sportowy współinicjator Komitetu 
Założycielskiego Klubu w Przybradzu. W roku 1998 został wy-
brany Prezesem klubu, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. 
Oddany działacz społeczny.

10 brak danych
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2.3. Komisja Gier i dyscypliny

Komisja Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice w swym zakre-
sie zajmuje się przede wszystkim organizacją w pełni tego słowa znaczeniu rozgry-
wek piłkarskich i pucharowych na terenie działalności naszego Podokręgu jak 
i również Małopolski Zachodniej. Komisja Gier przez szereg lat unikała przeobra-
żeń dotyczących zarówno jego nazewnictwa jak przewodniczących oraz członków 
Komisji, którzy ze względów osobistych rezygnowali z prac społecznych lub ode-
szli na wieczny spoczynek. Do zadań Komisji Dyscypliny w szczególności należy 
nakładanie kar dyscyplinarnych i finansowych na zawodników, sędziów i innych 
osób funkcyjnych oraz klubów i kar za niesportowe zachowania się na zawodach 
piłkarskich. Od początku powstania Podokręgu Komisje te działały wspólnie, do-
piero od sezonu 2010/2011 nastąpił rozdział kompetencji na Komisję Gier i Komisję 
Dyscypliny. W latach 1996 – 2000 w pracach Komisji Gier i Dyscypliny BOZPN 
Bielsko – Biała pracował z ramienia Podokręgu Wadowice Zygmunt Sankowski. 
W okresie jubileuszowym funkcję Przewodniczących Komisji pełnili Józef 
Charzewski, Bronisław Kucia, Stanisław Załuski, Aleksander Cimer, Józef Mamoń, 
Kazimierz Walus, a obecnie Marian Pamuła. Natomiast po rozdziale Przewo-
dniczącym KD był Zdzisław Pytel, a obecnie Edward Gierek. W pracach Komisji 
przewijały się nazwiska ludzi, którzy związani byli przez długie lata z pracą spo-

łeczną i odeszli na wieczny spoczynek śp. Leszek Augustyniak, Marian Burek, 
Marian Kubiak, Mieczysław Paździora, Jan Meus, Stanisław Maszczyński. Obecny 
skład Komisji Gier i Dyscypliny przedstawia się następująco Marian Pamuła 
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Przewodniczący KG, Edward Gierek KD, Kazimierz Walus sekretarz, członkowie 
Komisji i weryfikatorzy poszczególnych grup rozgrywkowych Maciej Romanowski, 
Czesław Matlak, Ryszard Orkisz, Krzysztof Chorąży, Tomasz Adamczyk, Zdzisław 
Pytel, Kazimierz Grzyb, Edward Gierek, Krystian Zbigniew. Głosem doradczym 
służą obecni Prezesi i v –ce Prezesi Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Henryk 
Sochacki, Józef Mamoń i Zygmunt Sankowski.

2.4. Komisja Szkoleniowa

Komisja Szkoleniowa Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice w swoim zakresie 
zajmuje się wyszukiwaniem młodych talentów w poszczególnych klubach piłkar-
skich z terenu działalności Podokręgu. W okresie jubileuszowym początki 
Wydziału – Komisji zaczynają się od działalności pod strukturami BOZPN Bielsko 
– Biała. Do czołowych działaczy pracujących społecznie z młodzieżą w szczegól-
ności należeli Jan Meus, Marian Kasperek. Po okresie zmian administracyjnych 
Komisja Szkoleniowa Podokręgu Wadowice przeszła w struktury Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Została powołana Komisja Szkoleniowa, której 
powierzona została koordynacja działalności Małopolski Zachodniej to jest 

Podokręgów Chrzanów, Olkusz, Oświęcim oraz Wadowice. Zadaniem tej struktu-
ry było wypracowanie metod szkolenia młodzieży, a w szczególności przygotowa-
nie reprezentacji Małopolski Zachodniej do turniejów organizowanych przez 
MZPN Kraków w wielu kategoriach wiekowych. Trenerem koordynatorem 
Małopolski Zachodniej był szkoleniowiec Tadeusz Morgoł, który to wspólnie z tre-
nerami Podokręgów prowadził konsultacje poszczególnych grup młodzieżowych. 
Po odejściu ze struktur Małopolski Zachodniej Podokręgu Olkusz pozostały tylko 
trzy Podokręgi. Komisja Szkoleniowa Podokręgu Wadowice dzięki staraniom 
Prezesa Aleksandra Cimera, który czynił to z dużym zaangażowaniem pozyskiwa-
ła środki finansowe na zakup sprzętu sportowego. Dzięki pomocy jaką nam udzie-
lały starostwa powiatu suskiego i wadowickiego oraz burmistrzowie sprzęt piłkar-
ski jaki posiadamy służy młodzieży. Do najważniejszych zadań Komisji należy 
przygotowanie zespołów do udziału w turniejach M. Wielgusa, turnieju 
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Niepodległości, z podwórka na stadion, J. Mytnika, Tymbarku. Komisja również 
organizowała biegi przełajowe młodzieży. W okresie zimowym organizowane są 
turnieje halowe młodzieży na szczeblach Podokręgów i Małopolski Zachodniej. 
Dzięki staraniom Komisji Szkoleniowej w Podokręgu Wadowice został zorganizo-
wany kurs instruktora piłki nożnej, który ukończyło 40 osób z terenu Małopolski 

Zachodniej. Komisja Szkoleniowa Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice dzięki takim 
ludziom jak Aleksander Cimer, Jerzy Stokłosa, Jan Meus, Marian Kasperek, Henryk 
Sochacki, Jerzy Chylewski, Filip Niewidok, Krzysztof Chorąży i trener koordyna-
tor Marian Pamuła pozwala wyławiać z małych klubów piłkarskich wielu utalen-
towanych zawodników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje piłkarskie na wyższy 
poziom i niejednokrotnie reprezentują nasz Podokręg w rozgrywkach na szczeblu 
centralnym.

2.5. Kolegium Sędziów

Ustawa z lipca 1950 roku „O reorganizacji sportu w Polsce” w sposób zasad-
niczy rozstrzygnęła sprawy sportu. W ślad za tym dokumentem prawnym, już we 
wrześniu tego roku w hotelu „Prezydent” w Bielsku-Białej zwołano naradę dzia-
łaczy sportowych. Nie przypadkowo zebranie odbyło się w Bielsku-Białej. Stało 
się tak dlatego, że Podokręg Piłki Nożnej w Bielsku-Białej organizacyjnie był bar-
dzo prężny i prowadził rozgrywki piłkarskie na dużym terenie zachodniej części 
województwa krakowskiego. Naradzie przewodniczył Franciszek Bartyzel, jako 
Przewodniczący Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a uczestnika-
mi byli działacze – przedstawiciele z terenów Bielska-Białej, Wadowic i Żywca. 
Z ramienia sędziów piłki nożnej Wadowice reprezentowali Stanisław Wetula 
i Józef Pytel. W wyniku ustaleń podjętych na tej naradzie – powołano do ży-
cia Tymczasowy Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów z siedzibą 
w Żywcu. Przewodniczącym tego Zarządu Sędziowskiego został Edward Herzberg, 
sekretarzem Władysław Kucharski, członkami – Stanisław Wetula i Władysław 
Stachak. Ten tymczasowy Zarząd Sędziowski praktycznie nie odbył żadnego ze-
brania, a jedynie wydano krótki komunikat do sędziów powiadamiający o jego 
powołaniu.
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Ponieważ powołany organ sędziowski nie robił nic, a budzące się życie spor-
towe w powiecie wadowickim wymagało uregulowania, z inicjatywy ówczesnego 
Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszarda 
Kanika, będącego również sędzią piłkarskim, zwołano naradę działaczy sporto-
wych w Wadowicach.

Przy obecności Stanisława Wetuli, Stanisława Petka i Franciszka Zadory 
oraz przedstawicieli trzydziestu dwóch klubów powiatu wadowickiego, w dniu 
07.03.1951 r., powołano Sekcję Piłki Nożnej wraz z Referatem Sędziowskim przy 
Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Wadowicach.

Tak początkowa nazwa Referat Sędziowski – późniejsze Kolegium Sędziów 
z siedzibą w Wadowicach, działały i działają przez cały okres do dnia dzisiejszego 
i stąd rocznica 60-lecia działalności tej organizacji skupiającej sędziów piłki noż-
nej.

Po roku 1951 – miały miejsca zdarzenia zapoczątkowane reaktywowaniem 
w 1956 roku (wskutek odwilży politycznej) Krakowskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Krakowie. Był to powrót do struktur przedwojennego piłkarstwa.

Dobrze działającym w tym okresie był Podokręg Piłki Nożnej w Chrzanowie, 
posiadający liczną i dobrze wyszkoloną kadrę sędziowską. Był to ośrodek władzy 
piłkarskiej z siedzibą w Chrzanowie i zarządzał sportem piłkarskim na terenach 
powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, żywieckiego i wadowic-
kiego – na szczeblu rozgrywek klasy „A”. W 1957 roku w Chrzanowie zwołano na-
radę, gdzie starano się utrzymać i polepszyć dotychczasową pracę silnego ośrodka 
władzy piłkarskiej dla ww. powiatów. Zamiarom koncentracji władzy sprzeciwiły 
się poszczególne powiaty, przeważyły „lokalne ambicje” i chęć posiadania wła-
snych ośrodków władzy piłkarskiej.

I tak na wniosek Stanisława Wetuli – przy poparciu działaczy klubów z Kęt, 
Żywca, Suchej, Wadowic, Makowa Podhalańskiego i Kalwarii Zebrzydowskiej 
– powołano Podokręg Piłki Nożnej, a przy nim Wydział Sędziowski z siedzibą 
w Wadowicach.

Tak powołany organ władzy dla spraw piłkarskich, był dobrze przemyślanym 
działaniem. Okazało się, bowiem, że lata 1957-59 były jego najlepszym okresem 
funkcjonowania, gdyż działacze reprezentujący ten organ działali zgodnie w bar-
dzo dużym gronie i dobrze zasłużyli się piłce nożnej. Teren działalności obejmował 
największy obszar rozgrywek, w którym uczestniczyły kluby z terenów: Wadowic, 
Suchej, Makowa Podhalańskiego, Kęt i Żywca.

Niestety, działalność sędziów po okresie prosperity załamała się pod wzglę-
dem organizacyjnym. Stało się tak dlatego, że nastąpiła „niezdrowa rywalizacja” 
między sędziami wadowickimi i żywieckimi. Doprowadzono do tego, że Wydział 
Sędziowski został przeniesiony do Żywca, a w Wadowicach pozostała jedynie 
Delegatura Sędziowska. To zło zostało pogłębione przez to, że gdy utworzono po-
wiat suski, utworzono również Podokręg Piłki Nożnej w Rabce, co spowodowało, 
że i tak nieliczna już kadra sędziów w Wadowicach zmalała, gdyż część kolegów 
przeniosła się do Rabki. Jakkolwiek po egzaminie w 1962 roku przybyło 6 sędziów, 
okoliczność ta nie mogła wpłynąć pozytywnie na prace i organizację osłabionej 
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komórki sędziowskiej. Po nieporozumieniach między sędziami wadowickimi i ży-
wieckimi o siedzibę, ostatecznie Wydział Sędziowski powrócił do Wadowic.

W okresie minionego sześćdziesięciolecia, przewodniczących organizacji sę-
dziowskich powoływano w różny sposób, a to: z urzędu, na podstawie powołania, 
poprzez wybory na Walnym Zebraniu w drodze tajnego lub jawnego głosowa-
nia. Poza tym organizacja sędziowska nazywała się: Referat Sędziowski, Wydział 
Sędziowski, a ostatnio Kolegium Sędziów – stąd też w tym opracowaniu występują 
różne nazwy. Również Przewodniczących tytułowano Prezesami.

W tym miejscu należy się także wyjaśnienie w kwestii formalnej: jak wyni-
ka z wyżej wymienionych dat, faktyczne powstanie organizacji sędziowskiej na 
naszym terenie notuje się na 1951 rok. Jednak organizatorzy jubileuszu 25-lecia 
powstania naszej organizacji na terenie Wadowic, z przyczyn od siebie niezależ-
nych przyjęli początek działalności tejże organizacji na rok 1952. Stąd też wynika 
rozbieżność dat powstania Kolegium Sędziów w Wadowicach.

Teraz kolej i miejsce, aby przedstawić historię działalności naszego Kolegium 
Sędziów w okresie 60-lecia. Działalność podzielimy na okresy działania kolejnych 
Prezesów, czy Przewodniczących, których osobowość i zdolności organizacyjne 
przesądzały o powodzeniach, zasługach, porażkach ich samych i współdziałają-
cych z nimi w zarządzaniu naszą organizacją ludzi.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
StANiSłAWA WetuLi 

LAtA 1951 – 1963

Skład osobowy powołanego do życia w 1951 roku Referatu 
Sędziowskiego w Wadowicach był bardzo skromny, ale wówczas 
wystarczający do obsady zawodów. Wszystkich sędziów było 8, 
ale najgorszym było to, że byli to sędziowie o zaawansowanym 
wieku i że ze znajomością przepisów gry w piłkę nożną nie było 
najlepiej, bo prawdopodobnie od czasu zdania egzaminu, nikt 
z nich nie miał w rękach „Przepisów piłkarskich”, które zresztą 
wydane w nikłym nakładzie – faktycznie nie istniały. Należy 
też dodać negatywne zjawisko, że sędziowie ci przez wiele lat 
nie mieli zebrań szkoleniowych, ani nikt nie kontrolował sposobu prowadzenia 
przez nich zawodów. Nie było również kwalifikatorów.

Brakowało także nawyku uczęszczania na zebrania szkoleniowe, które zresztą 
nie mogły być prowadzone przez wykładowców, bo ich po prostu nie był; szkole-
niowców z Krakowa czy Chrzanowa nie zapraszano do Wadowic.

Ta smutna rzeczywistość nie napawała optymizmem, a Prezes nie chciał, bądź 
nie potrafił temu złu zaradzić. Prezes Stanisław Wetula, działając praktycznie 
jednoosobowo, dbał głównie o sporządzenie obsady sędziowskiej, przesłanie jej 
poszczególnym sędziom, a następnie zebranie po przeprowadzonych zawodach. 
Zebrania sprawozdawcze odbywały się raz w roku. Prezes odczytywał zazwyczaj 
krótkie sprawozdanie, a zdarzało się nawet, że sprawozdania pisemnego nie było. 
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Sędziowie najczęściej wypowiadali swoje uwagi na temat zdarzeń z przeprowadzo-
nych zawodów. Tak najogólniej należy określić działalność organizacji sędziow-
skiej w tym okresie. Ten negatywny obraz działalności nie był wyjątkiem i nie 
odbiegał zbytnio od działań ośrodków sędziowskich innych terenów i stąd pewne 
usprawiedliwienie tego faktu.

Wynikało to zresztą z realiów powojennego zniszczenia i trudności w odbu-
dowaniu wszelkich struktur przez naród. Ósemka sędziów wchodząca w skład 
Referatu Sędziowskiego to: Stanisław Wetula – Przewodniczący oraz: Józef 
Pytel, Józef Skowronek (senior), Benedykt Lorenz, Jan Bizoń, Jan Maczek, 
Jan Rączka, Jan Dębski. W następnym roku przybyło dalszych dwóch sędziów: 
Marian Michałek oraz Marian Kądziołka, a po przeprowadzonym po raz pierw-
szy w Wadowicach, kursie sędziowskim – stan osobowy wzrósł o dalszych 5 sę-
dziów. Z zachowanych danych statystycznych wynika, iż w roku 1951 sędziowie 
przeprowadzili 127 zawodów a w 1952 roku – 229 zawodów.

Nie można zakończyć omówienia okresu działalności Prezesa Stanisława 
Wetuli, by nie wyeksponować pozytywnych działań tego – tak bardzo oddanego 
sprawom sędziowskim i piłce nożnej – działacza sportowego. Był zawsze tam, gdzie 
rozgrywały się istotne sprawy sportu wadowickiego, gdzie tylko mógł, co najważ-
niejsze, skutecznie potrafił walczyć o sprawy sędziowskie. Dzięki jego zabiegom 
i wnioskom składanym na zebraniach, w których decydowano o najważniejszych 
sprawach lokalnych sędziów, a swoimi argumentami potrafił przekonywać o słusz-
ności, prawie zawsze spełniano jego żądania. Co najważniejsze wyrażono zgodę 
na utworzenie w Wadowicach organów władzy sędziowskiej. Tak w 1951 roku 
dzięki jego stanowczej postawie podczas narady w Bielsku-Białej doszło do realiza-
cji marzenia jego życia – utworzenia Zarządu Kolegium Sędziów, który wprawdzie 
na początku działał w Żywcu a następnie już na stałe w Wadowicach. Chyba wte-
dy nikt nie przewidział, że organizacja sędziowska w Wadowicach przetrwa 60 lat 
i że w tym okresie dojdzie do liczby 130 sędziów oraz, że będzie rozkwitać w pra-
widłowej działalności dla dobra sportu i sędziów ziemi wadowickiej sędziujących 
na wyższych szczeblach w całej Polsce.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
MeceNASA idZieGO ĆWięKA 

LAtA 1963 – 1969

Brak szkolenia i często brak zebrań miesięcznych i rocz-
nych sprawozdań zmusił Krakowski OZPN do zmiany Zarządu 
Sędziowskiego w Wadowicach i przekazanie działalności we 
władzach młodszym sędziom. Tak więc w styczniu 1963 roku 
zwołano Walne Zebranie, na którym w wyniku wyborów po-
wstał nowy Zarząd Wydziału Sędziowskiego w składzie: Prezes 
– mec. Idzi Ćwięk, Zastępca – Jan Maczek, Sekretarz – Marian 
Michałek, referent obsady – Józef Kozak.
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Początki działalności mec. Idziego Ćwięka były bardzo trudne. Sędziowie nie 
byli przygotowani na jakiekolwiek działania szkoleniowe, uważali, że można sę-
dziować bez szkolenia. O tym, by przekonać do szkolenia się starszych wiekiem 
sędziów, a była ich większość, nie było mowy. Zresztą sędziowie ci niezadowoleni, 
iż Kraków „narzucił” im młodego wiekiem Prezesa, robili wszystko, by utrudniać 
jakąkolwiek działalność organizacyjną i szkoleniową.

Podstawowymi warunkami prowadzenia prawidłowej i systematycznej pracy 
organizacji sędziowskiej, jakie założył sobie mec. Idzi Ćwięk, było:

a) nabór nowych, młodych sędziów,
b) spowodowanie nawyku uczęszczania na zebrania i branie aktywnego 

udziału w szkoleniach oraz organizowanych kursach szkoleniowych,
c) poszukiwanie i wdrażanie nowych form szkolenia.

Po systematycznie organizowanych kursach przybywali nowi sędziowie. 
Szkolenia przybrały formy intensywnego i systematycznego podnoszenia wie-
dzy o przepisach gry w piłkę nożną. Niewątpliwie bardzo dużym utrudnieniem 
dla Wydziału Sędziowskiego był fakt, że nie posiadano własnych pomieszczeń. 
Szkolono więc gdzie się dało: na sali rozpraw w wadowickim Sądzie, w pomiesz-
czeniach Spółdzielni Mieszkaniowej, a nawet w restauracjach – gdzie przeprowa-
dzono nawet jeden z egzaminów. Poza tym organizowano letnie kursy szkolenio-
we dla sędziów w Czartaku, Węgierskiej Górce oraz innych miejscowościach. Nie 
można w tym miejscu nie wspomnieć o niezapomnianym Ryszardzie Kaniku, ów-
czesnym Przewodniczącym Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, 
który zawsze był pomocny pod względem finansowym. Przekazywał środki pie-
niężne, ale wymagał aby organizacja, do której sam należał, godnie się reprezen-
towała na zewnątrz.

Organizowano rozgrywki piłkarskie między okręgami sędziowskimi. 
Sędziowie wyjeżdżali w teren wykładając przepisy piłkarskie w drużynach LZS-
ów. Szkolenia były organizowane na wysokim poziomie, w miarę posiadanych 
wówczas możliwości (nagrania magnetofonowe były wtedy nowością), przez co 
poziom znajomości przepisów gry wśród sędziów był coraz lepszy. Na kursach 
i egzaminach organizowanych przez Krakowski OZPN (w Rabce, Limanowej, 
Zakopanem) sędziowie z Wadowic niczym nie ustępowali w wiedzy z zakresu prze-
pisów gry i zajmowali wysokie miejsca, dając podstawy do przekwalifikowania 
na wyższy szczebel prowadzenia zawodów. Prowadzono więc zawody na terenach 
powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, limanowskiego łącznie 
z Zakopanem i dalej powiatu żywieckiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrza-
nowskiego. Wszędzie tam nasi sędziowie dobrze zapisali się w annałach piłki noż-
nej.

Utrwalił się zwyczaj, że sędziowie za przeprowadzenie 300, 500, 1000 – za-
wodów honorowani byli na boiskach przed rozpoczęciem jubileuszowego meczu 
pucharami, dyplomami, proporczykami oraz okolicznościowymi pamiątkami. 
Zwyczaj ten akcentował pamięć i zrozumienie dla trudnej pracy społecznej sę-
dziów na boiskach piłkarskich jak i poza nimi.
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Od czasu objęcia funkcji Prezesa Kolegium Sędziów w Wadowicach przez me-
cenasa Idziego Ćwięka w 1963 roku zaczęła się prawidłowa działalność wado-
wickiej organizacji, nastąpił stały wzrost i stabilność w działaniu zarówno pod 
względem organizacyjnym, wzrostem ilościowym, jak i szkoleniowym. dążono do 
stałego podnoszenia kwalifikacji sędziów w celu prowadzenia wyższych klas roz-
grywkowych oraz dbania o współpracę we wszystkich przejawach życia organiza-
cyjnego sędziów. Jeśli więc w początkowej działalności Kolegium Sędziowskiego 
uprawnienia do prowadzenia klasy „A” miało tylko dwóch sędziów: Stanisław 
Wetula i Józef Kozak, a później trzech następnych uzyskało te uprawnienia 
(Marian Michałek, Tadeusz Socha, Józef Sikorski), to już po egzaminie w czerw-
cu 1963 roku uprawnienia do prowadzenia klasy okręgowej uzyskali: mec. Idzi 
Ćwięk i Marian Michałek, a w 1965 roku mec. Idzi Ćwięk został wytypowany na 
egzamin sędziów ligowych, który został przeprowadzony w Warszawie. Egzamin 
teoretyczny zaliczył pozytywnie i zajął II miejsce, przez co od tego czasu nieprze-
rwanie do 1969 roku prowadził jako sędzia główny zawody klasy międzyokręgo-
wej. Poza tym był sędzią liniowym na zawodach I ligi. Należy tu wspomnieć, że za 
kadencji mec. Idziego Ćwięka, jeszcze jeden sędzia uzyskał uprawnienia do pro-
wadzenia zawodów II ligi, był nim Zdzisław Podsiadło, który później przeniósł się 
do Wydziału Sędziowskiego w Krakowie.

Nie sposób w tym miejscu wymienić zasług mec. Idziego Ćwięka dla naszej 
organizacji sędziowskiej. Jego zaangażowanie i ogromne poświęcenie dla cało-
kształtu działalności odbiło się szerokim echem na terenie niemal całego kraju. 
Niezaprzeczalnie był wzorem, autorytetem i wychowawcą dla wielu pokoleń sę-
dziów w ciągu dziesiątków lat. To on czynił wszelkie starania, aby wprowadzić 
do Zarządu kilku młodych sędziów, – co zresztą w późniejszym czasie nastąpi-
ło. W 1969 roku z przyczyn osobistych zrezygnował on z piastowania funkcji. 
W uznaniu zasług mec. Idziego Ćwięka – późniejszy Zarząd uznał za słuszne 
nadanie mu funkcji Honorowego Prezesa Kolegium Sędziów w Wadowicach.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
WłAdYSłAWA SłOWiKA 

LAtA 1969 – 1971

Po ustąpieniu z funkcji Prezesa mec. Idziego Ćwięka, którego autorytet w or-
ganizacji był niepodważalny – powołanie nowego natrafiło na trudności z uwagi 
na brak odpowiedniego kandydata, może i dlatego, że mec. Idzi Ćwięk podniósł 
wysoko poprzeczkę wymagań. W sytuacji raczej przymusowej stanowisko Prezesa 
objął Władysław Słowik, który miał niewątpliwie zdolności organizacyjne i starał 
się te umiejętności wykorzystywać, ale niestety po dwóch latach sprawowania tej 
funkcji zmuszony był opuścić szeregi naszej organizacji z przyczyn osobistych.
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OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
ZdZiSłAWA NiZiO 
LAtA 1971 – 1972

W 1970 roku na stanowisko Prezesa Kolegium Sędziów 
wybrany został Zdzisław Nizio, który był człowiekiem bar-
dzo młodym. Brak mu było doświadczenia, ale miał duże chęci 
działania i duże ambicje, które to cechy dały pozytywne wyniki 
w pracach organizacji. Szkolenie sędziów, nabór nowych kadr, 
zebrania i działalność organów władzy prowadzono dotychcza-
sowym trybem, w oparciu o dobrze wypracowane wzory.

Działalność była prowadzona dobrze, zwłaszcza w zakresie 
naboru nowych sędziów, czego dowodem może być okoliczność, 
iż w 1972 roku ilość sędziów pierwszy raz przekroczyła liczbę 50 osób. Na kursach 
organizowanych przez Krakowski OZPN w Limanowej, Zakopanem i Myślenicach 
oraz w Krakowie coraz więcej sędziów naszego Kolegium zdobywa uprawnienia 
do prowadzenia klasy okręgowej. Zdzisław Nizio zostaje powołany na egzamin 
sędziów ligowych w Mielcu i uzyskuje uprawnienia do prowadzenia klasy między-
okręgowej. Ciągle ujemnym faktem działalności był brak odpowiedniego lokalu, 
w którym sędziowie mogliby odbywać zebrania i prowadzić szkolenia w sposób 
odpowiadający potrzebom organizacji. W sierpniu 1972 roku zorganizowano obóz 
szkoleniowy w Czartaku i rozegrano po raz pierwszy mecz KS Wadowice – KS 
Kraków na starym stadionie KS Skawa Wadowice, który zakończył się wynikiem 
0 : 2.

Funkcję Prezesa Zdzisław Nizio sprawował do 03 grudnia 1972 roku.
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OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
WieSłAWA pAJąKA 

LAtA 1972 – 1992

Dnia 03.12.1972 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo – 
Wyborczego został wybrany nowy Zarząd Kolegium Sędziów 
w Wadowicach. Przedstawiał się on następująco: prezes 
– Wiesław Pająk, sekretarz – Zygmunt Dyrcz, skarbnik – 
Kazimierz Grzyb, szkoleniowiec – mecenas Idzi Ćwięk, ob-
sadowiec - Zdzisław Pytel, sprawy dyscypliny – Franciszek 
Ochmanek, sprawy kwalifikacji – Jan Bułat, członek Zarządu – Józef Kozak. 
Prezes Wiesław Pająk nie miał trudności we współpracy z Zarządem, a jedy-
nym utrudnieniem, w pewnym sensie, była okoliczność, iż władze sędziowskie 
Krakowa, jako organ nadrzędny z uwagi, że same miały trudności organizacyjne, 
a wreszcie stąd, że wiadomo było o zbliżającym się nowym podziale administra-
cyjnym kraju i Wadowice przejdą do nowotworzonego województwa bielskiego – 
nie przejawiały większego zainteresowania zarządzaniem, pomocą organizacyjną 
i finansową. Wadowice pozostały same z własnymi kłopotami, z którymi zresztą 
starały się uporać i działalność Kolegium Sędziów w Wadowicach w okresie tym 
nie uległa pogorszeniu.

Jak wiadomo od lipca 1976 roku Kolegium Sędziów w Wadowicach organiza-
cyjnie przeszło do Beskidzkiego OZPN w Bielsku-Białej, co było pochodną refor-
my administracyjnej kraju w 1975 roku. Wejście sędziów na teren województwa 
bielskiego było udane.

Fakt ten odzwierciedlają słowa wypowiedziane przez ówczesne-
go Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego w Bielsku-Białej – Brunona 
Piotrowicza: „Nie zapomnę, gdy „armada” sędziów z Wadowic, pod przewod-
nictwem ich szkoleniowca magistra Idziego Ćwięka, najechała Bielsko, gdzie na 
18 miejsc klasy okręgowej – Wadowice zajęły 8 miejsc i 2 rezerwowe”. Należy 
pamiętać, że Beskidzki OZPN składał się z 4 Podokręgów, a więc w tych warun-
kach Wadowice zajęły połowę limitu sędziów wojewódzkich. Było to zasługą 
długotrwałej, systematycznej i ciągłej – prowadzonej na dobrym poziomie pracy 
szkoleniowej i dyscypliny, które powoli dawały rezultaty, którymi można się było 
pochwalić.

Mimo trudności w organizowaniu kursów dla kandydatów na sędziów, przy-
pływ młodych kadr był coraz większy. Wkrótce też przekroczono stan sędziów 
w liczbie 70 osób. Stosowano możliwie najlepsze metody szkolenia: magnetofony, 
w późniejszym terminie magnetowidy, przeźrocza, filmy, zdjęcia itp. Nasilono czę-
stotliwość i wymogi szkolenia. W połowie lat 70-tych nareszcie sędziowie uzyska-
li lokal, który wprawdzie nie był komfortowy i wystarczający pod względem po-
wierzchni, ale zaspokajał podstawowe potrzeby sędziów. Niestety po kilku latach 
lokal utraciliśmy i sędziowie znów pozostają bez podstawowej bazy w postaci lo-
kalu do przeprowadzania szkoleń. Zebrania były przeprowadzane przez kilka lat 
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w PONARZE Wadowice, a następnie w Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w chwili obecnej GOK Tomice. Wyrazem uznania dla prawidłowego działania 
organizacji sędziowskiej w Wadowicach jest fakt trzykrotnego przyznania przez 
Beskidzki OZPN – Pucharu za współzawodnictwo między Podkolegiami Sędziów. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż przez cały okres rywalizacji Podkolegiów 
Sędziowskich, nasze Kolegium zajmowało pierwsze lub drugie miejsca. Nadal mia-
ło miejsce organizowanie obozów szkoleniowych np. w Zawoi lub Zembrzycach, 
lecz z uwagi na kłopoty finansowe szkolenia te były coraz rzadsze i również zanie-
chano urządzania zabaw dla sędziów i ich rodzin. Nie zaniechano natomiast uro-
czystości z okazji Jubileuszu przeprowadzenia 300, 500, 1000 a nawet już 1500 
zawodów na boiskach, przed meczami. Również i tu są coraz rzadsze przypadki 
organizowania tych uroczystości na boisku przed zawodami z uwagi na wydane 
rozporządzenia w tej sprawie przez wyższe władze sportowe. Uroczystości te 
w chwili obecnej odbywają się na rocznych zebraniach sprawozdawczych.

Należy także nadmienić, że kilku naszych sędziów w latach 1976-1992 brało 
czynny udział w działalności Zarządu Beskidzkiego OZPN i Komisji Szkoleniowej. 
Byli to: Antoni Sordyl - skarbnik, Zdzisław Pająk - członek Zarządu, Jan Bułat 
a później Jan Ochmanek - prowadzili sprawy ewidencji i gospodarcze, Wiesław 
Pająk - członek Zarządu, Komisja Szkoleniowa, Andrzej Górecki - sekretarz.
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W sezonie 1991-92 ilość sędziów prowadzących zawody klasy okręgowej i klas 
wyższych przedstawiła się następująco. III liga Marek Brańka I, Jerzy Pająk, kla-
sa międzyokręgowa Andrzej Bujwicki, klasa okręgowa Marek Brańka II, Piotr 
Góral, Adam Kwarciak, Mieczysław Talaga. W tym okresie czasu było to sto-
sunkowo duże osiągnięcie naszej organizacji kierowanej jeszcze przez Wiesława 
Pająka, który funkcję Prezesa Kolegium Sędziów w Wadowicach sprawował nie-
przerwanie przez 20 lat.

Poza nim należałoby wymienić jeszcze 3 sędziów, którzy działali w Zarządzie 
Kolegium Sędziów w Wadowicach ponad 20 lat, a są to Jan Bułat – 1978 – 2001 – 
V-ce Prezes ds. szkolenia, Zygmunt Dyrcz 1972 – 1998 – sekretarz oraz Kazimierz 
Grzyb, który od 1970 r. nadal pełni funkcję skarbnika, czyli ponad 40 lat. Świadczy 
to o wielkim zaufaniu wszystkich kolegów sędziów do jego pracy.

Za kadencji Prezesa Wiesława Pająka, przypadł Jubileusz 25-lecia działal-
ności organizacji sędziowskiej w Wadowicach. Uroczystość ta odbyła się dnia 
03.09.1977 roku w sali Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnością za-
szczycili ją znakomici goście m. innymi: inż. Józef Ciszewski - Prezes Beskidzkiego 
OZPN, Brunon Piotrowicz V-ce Prezes d/s sędziowskich Beskidzkiego OZPN, któ-
rzy weszli w skład Komitetu Honorowego. Z Wadowic swoją obecnością zaszczycił 
nas również Prezes Podokręgu Piłki Nożnej - mgr Adam Handzlik. Poza nimi 
obecni byli też przedstawiciele Wydziałów Sędziowskich z Oświęcimia, Żywca, 
Chrzanowa i Myślenic oraz były opiekun z ramienia Krakowskiego OZPN - sierż. 
Tadeusz Stanek. Przewodniczącym uroczystości wybrany został mec. Idzi Ćwięk. 
Sprawozdanie z 25 - lecia działalności przedstawił Wiesław Pająk. Następnie 
wręczono dla sędziów zasłużonych oraz osób, które przyczyniły się do rozwoju 
Wydziału Sędziowskiego w Wadowicach, pamiątkowe dyplomy, ozdobne patery 
oraz proporczyki, które zostały również wręczone przybyłym gościom i obec-
nym sędziom. Z kolei przedstawiciele Wydziałów Sędziowskich Podokręgów, jak 
i Prezes Beskidzkiego OZPN wręczyli dla Wydziału Sędziowskiego w Wadowicach 
proporce, patery i statuetki, a w krótkim przemówieniu Prezes Beskidzkiego OZPN 
podkreślił pozytywną działalność naszego Wydziału.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi preZeSA 
MArKA BrAŃKi i
LAtA 1992 – 1999

W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku 
Prezesa i powołanie do Zarządu kilku młodych wiekiem sę-
dziów, co potwierdza bieg wydarzeń, że następuje zmiana „war-
ty”, w której uwidacznia się tendencja przejmowania władzy 
przez młodsze pokolenie sędziów. Na Prezesa wybrano 28 let-
niego Marka Brańkę I. Był to chyba najmłodszy Prezes organi-
zacji sędziowskiej w kraju, który bardzo energicznie zabrał się 
do pracy. Nowo wybrany Zarząd przedstawiał się następująco: 
mec. Idzi Ćwięk - prezes honorowy, Marek Brańka I - prezes, 
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Jan Bułat - v-ce prezes d/s szkolenia, Zygmunt Dyrcz - sekretarz, Kazimierz Grzyb 
- skarbnik, Zygmunt Sankowski - referent d/s obsady, Zdzisław Nizio - referent 
d/s obserwacji, Adam Kwarciak - członek d/s naboru, Tadeusz Fortuna - członek 
d/s dyscypliny, Marek Brańka II - odpowiedzialny za kadrę Kolegium Sędziów, 
Piotr Góral, Tadeusz Sarlej - członkowie d/s organizacyjnych, Mieczysław Talaga 
- członek Zarządu na W G i D Podokręgu, Jerzy Barański - członek d/s kroniki. 
Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie: Przewodniczący 
Antoni Sordyl, członkowie Kazimierz Barcik, Andrzej Bujwicki. Wprowadzenie 
do Zarządu kilku młodych sędziów znacznie ożywiło jego prace. Nowy Prezes 
wykazał się dużą ambicją i energią w działaniu. Nadał duży impuls przy wpro-
wadzaniu nowych form organizacyjnych i szkolenia sędziów. Kontynuował orga-
nizowanie kursów dla kandydatów na sędziów, przez co organizacja powiększyła 
znacznie swoje szeregi. Kilku sędziów z naszego Kolegium Sędziów awansuje na 
wyższe szczeble sędziowskie. Dzięki jego ciekawym pomysłom znacznie ożywiło 
się szkolenie. Za jego kadencji do III ligi awansowali Marek Brańka II, Sebastian 
Widlarz, Zbigniew Miś oraz Maciej Melzer, który uzyskał również uprawnienia 
sędziego asystenta szczebla centralnego.

Do IV ligi awansowali: Paweł Szczęsny i Jacek Byrski. W tym okresie naj-
większym niewątpliwie osiągnięciem było uzyskanie przez Marka Brańkę I upraw-
nienia do prowadzenia zawodów na szczeblu II ligi, który to szczebel prowadził 
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nieprzerwanie od 1996 do 2001 roku. Dzięki niemu wielu sędziów naszego 
Kolegium miało okazję zaistnieć na drugoligowych boiskach, co w dużej mierze 
przyczyniło się do podniesienia ich umiejętności oraz nabrania doświadczeń na 
tak wysokim szczeblu.

Niewątpliwym sukcesem jest również to, że drużyna piłkarska sędziów 
Podkolegium Sędziowskiego w Wadowicach, prowadzona przez jej kapitana - 
Adama Mazanka - po trzykrotnym zwycięstwie w turniejach o Puchar Prezesa 
OKS Bielsko-Biała, zdobyła to trofeum na stałe.

Wydarzeniem 1992 roku były obchody 40-lecia działalności naszego 
Kolegium Sędziów. Akademię z tej okazji zorganizowano w dniu 12.09.1992 r. 
w restauracji „CZARTAK” w Czartaku. Przewodniczącym Komitetu Honorowego 
i Organizacyjnego mianowano mec. Idziego Ćwięka. Swoją obecnością zaszczycili 
nas goście z wyższych władz sportowych z Bielska-Białej i Krakowa:

Józef Ciszewski - Prezes Beskidzkiego OZPN w Bielsku-Białej
Ernest Gawlik - Przewodniczący OKS Bielsko-Biała
Edward Iwański - Przewodniczący OKS Kraków
oraz Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach - Aleksander Cimer.

Wszyscy ww. byli członkami Komitetu Honorowego. Obecni byli również 
przedstawiciele Wydziałów Sędziowskich Podokręgów Piłki Nożnej ze Skoczowa, 
Żywca i Oświęcimia. Sprawozdanie z działalności przedstawił mec. Idzi Ćwięk. 
Następnie sędziowie i osoby, które przyczyniły się dla rozwoju organizacji sędziow-
skiej zostali uhonorowani odznaczeniami, pamiątkowymi dyplomami i puchara-
mi. Prezes Beskidzkiego OZPN - Józef Ciszewski w swoim przemówieniu podkre-
ślił prawidłową i owocną działalność organizacji sędziowskiej w Wadowicach.

07.03.1997 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, które podjęło Uchwałę o zmianie statutu. 
Zmieniony został paragraf 70, na mocy którego Polskie Kolegium Sędziów zosta-
ło przekształcone w Wydział Sędziowski PZPN. W ten sposób zgodnie z zapisem 
Uchwały działalność miała odbywać się w nowych strukturach. Zmieniono też 
sposób powoływania władz sędziowskich. Według nowego zapisu to nie sędzio-
wie będą wybierali swoje władze, lecz będą one mianowane przez kierownictwo 
PZPN. Podobnie w terenie: OZPN-y powołują „swoje” Wydziały Sędziowskie.

Nastąpiły pewne zakłócenia w działalności sędziowskiej naszego Kolegium, 
spowodowane działaniami wyższych władz sportowych. Wiosną 1973 roku 
Zarząd Beskidzkiego OZPN w Bielsku-Białej rozwiązał Podkolegia Sędziowskie 
w Żywcu i Oświęcimiu. Podkolegium Sędziów w Oświęcimiu zostało włączone do 
wadowickiego i został powołany Wydział Sędziowski Wadowice - Oświęcim z sie-
dzibą w Wadowicach, natomiast Podkolegium Żywiec połączono ze Skoczowem 
i powołano Wydział Sędziowski Skoczów - Żywiec z siedzibą w Skoczowie. 
Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego Wadowice - Oświęcim mianowany 
został Marek Brańka I. Tak więc sędziowie z Oświęcimia zostali włączeni do szko-
lenia razem z sędziami z Wadowic. Wszystkie Egzaminy na klasę „A” oraz typo-
wanie kandydatów do egzaminu na klasę okręgową odbywały się pod nadzorem 
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Komisji Szkoleniowej w Wadowicach. Za szkolenie odpowiedzialny był Jan Bułat. 
Trwało to dwa lata tj. do jesieni 1998 roku, kiedy to Zarząd Beskidzkiego OZPN 
podjął decyzję o ponownym rozdziale tych Wydziałów. Zatem od wiosny 1999 
roku Wydział Sędziowski w Wadowicach znów działa we własnym gronie tzn. 
z sędziami z Wadowic.

Jesienią 1999 roku Marek Brańka I z przyczyn osobistych złożył rezygnację ze 
sprawowanej funkcji.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
MAcieJA MeLZerA 

LAtA 1999 – 2001

Po rezygnacji Marka Brańki I nominowany na jego miejsce 
Maciej Melzer kontynuował działalność poprzednika. W czasie 
dość krótkiego okresu działania dzięki organizowaniu kursów 
dla kandydatów na sędziów udało mu się powiększyć stan li-
czebny organizacji o kilkunastu młodych sędziów o dużej per-
spektywie awansu na wyższe szczeble rozgrywkowe.

23 stycznia 2000 roku na podstawie decyzji Zarządu PZPN 
w Warszawie miało miejsce Walne Zgromadzenie Sędziów, pod-
czas którego dokonano wyboru kandydata na Przewodniczącego 
Wydziału Sędziowskiego PZPN. Spośród czterech Delegatów z ramienia Wydziału 
Sędziowskiego BOZPN w Bielsku-Białej, dwóch z nich to członkowie naszego 
Wydziału. Byli to Marek Brańka I i Maciej Melzer.

Po 25 latach, w konsekwencji reformy administracyjnej kraju, 
z dniem 01.07.2000 roku nasze Kolegium Sędziów znów powróciło w struktury 
Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, który wskutek reformy struktur 
PZPN nazywa się teraz Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie. W krakow-
skie struktury wchodzimy z dużym potencjałem ludzkim (100 sędziów), stosun-
kowo dużymi wiadomościami teoretycznymi tej grupy sędziów. Już na wejściu 
tj. od jesieni 2000 roku po 3 sędziów naszego Kolegium uzyskało uprawnienia 
prowadzenia zawodów III ligi i IV ligi. Oprócz tego Małopolski ZPN powierzył 
nam nadzór nad rozgrywkami klasy Okręgowej (tzw. V ligi), która obejmuje tereny 
zachodnie województwa małopolskiego (Podokręgi: Wadowice, Oświęcim, Olkusz 
do sezonu, 2011/12 kiedy przeniósł się do Krakowa, oraz Chrzanów od sezonu 
2003/2004 po oddzieleniu się od Olkusza). Zarząd nasz jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie egzaminów, sprawdzianów, obsadę i obserwację sędziów zakwa-
lifikowanych do sędziowania zawodów tej klasy rozgrywkowej.

W styczniu 2000 roku reprezentacja piłkarska sędziów z Wadowic zwycięży-
ła w halowym turnieju Wydziałów Sędziowskich Beskidzkiego OZPN w Bielsku-
Białej. W listopadzie na boisku sportowym LKS Stanisławianka w Stanisławiu 
Dolnym odbył się mecz pomiędzy drużynami sędziów z Wadowic i Krakowa. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 5 : 3, ale zabawa była znakomita i po-
zwoliła nam bliżej poznać kolegów z Krakowa.
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Podkreślenia wymaga również fakt, że w styczniu 2001 roku na dorocznym 
Zebraniu Sprawozdawczym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć znakomite 
osobistości, w tym między innymi: Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN - 
Jerzego Gosia oraz Prezesa Małopolskiego ZPN w Krakowie - Ryszarda Niemca.

Okres po zmianie województw, który nastąpił w 2000 roku, spowodował ko-
nieczność przestawienia się z obyczajów bielskich (katowickich), na krakowskie, 
co wbrew pozorom nie jest łatwe. Maciej Melzer przewodził organizacji do marca 
2001 roku.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
MArKA BrAŃKi i 
LAtA 2001 – 2004

Na zebraniu Wyborczym w marcu 2001 r. na 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów w Wadowicach został 
jednogłośnie wybrany Marek Brańka I, który tą funkcję objął 
po półtorarocznej przerwie powołując nowy Zarząd w składzie:

V-ce Przewodniczący ds. organizacji - Jan Bułat
V-ce Przewodniczący ds. obsady i obserwacji - Zygmunt Sankowski
Sekretarz - Paweł Szczęsny
Skarbnik - Kazimierz Grzyb
Członkowie Zarządu: Zdzisław Nizio, Wiesław Pająk, Maciej Melzer

Nowy przewodniczący dokonał kilka zmian organizacyjnych w Zarządzie, 
opierając pracę na powołanych komisjach i zespołach tematycznych. Najważniejsze 
zadania zostały postawione przed Komisją Szkoleniową, która została zobowią-
zania do zmienienia i udoskonalenia form i metod szkolenia, wykorzystywania 
do niego w miarę możliwości nowoczesnych środków audiowizualnych. Ważnym 
działaniem jest ciągła praca w celu zwiększenia naboru do organizacji, dzięki cze-
mu w sześćdziesięcioletniej historii naszego Kolegium w 2001 roku egzamin sę-
dziowski zaliczyła pierwsza kobieta Marta Zalewska. Na koniec 2001 roku stan 
osobowy naszej organizacji wadowickiej wynosił ogółem 99 sędziów: 77 rzeczy-
wistych – w tym: 12 honorowych i 11 zasłużonych, oraz 22 sędziów próbnych. 
Dzięki coraz większym wymogom szkolenia nasi sędziowie i obserwatorzy awan-
sują na coraz to wyższe szczeble kariery sędziowskiej.

Powołano również Komitet Organizacyjny Obchodów 50 - lecia Kolegium 
Sędziów w Wadowicach pod Przewodnictwem Ś.P inż. Jana Bułata, który był 
autorem Monografii Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Wadowicach „50 LAT 
SĘDZIOWANIA”. Odszedł od nas nagle dnia 13.12.2001 r. nie doczekując uroczy-
stości obchodów 50-lecia naszej organizacji w styczniu 2012 roku, w której przy-
gotowanie i organizowanie był oddany całym sercem jak zawsze w swojej ponad 
dwudziestoletniej działalności w Zarządzie Kolegium Sędziów w Wadowicach.
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Zarząd stara się również utrzymywać jak najlepsze stosunki z sąsiedzkimi ko-
legiami sędziowskimi, poprzez zapraszanie ich przedstawicieli na zebrania plenar-
ne, wymianę myśli szkoleniowej, wymianę w obsadzie meczów, organizowanie 

meczów piłkarskich pomiędzy sędziami poszczególnych kolegiów. Systematycznie 
ulepszana jest organizacja szkolenia sędziów V ligi11 z terenu podległego nasze-
mu Kolegium Sędziowskiemu. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie 
znajomości przepisów gry w piłkę nożną, wymianę doświadczeń oraz wzajemne 
poznanie się sędziów, co ma dawać jak najlepsze wyniki na boiskach sportowych.

W dniu 18 stycznia 2002 roku w restauracji JOKER w Jaroszowicach odbyła 
się uroczystość jubileuszowa 50-lecia działalności Kolegium Sędziów piłki nożnej 
w Wadowicach.

Część oficjalna została poprzedzona Mszą Świętą odprawioną w wado-
wickiej Bazylice Ofiarowania NMP przez księdza Janusza Żmudę w intencji 
zmarłych kolegów sędziów. Po uroczystej Mszy goście zebrali się w restaura-
cji JOKER, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, w której uczestniczyło 
wielu znakomitych gości z całej Polski: Roman Kostrzewski - członek Zarządu 
Kolegium Sędziów PZPN; Janusz Hańderek – członek Prezydium Zarządu PZPN, 
Przewodniczący KS Małopolskiego ZPN; Marek Dardas – członek Zarządu 

11 klasy okręgowej
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KS Dolnośląskiego ZPN; Bruno Tomaszek – członek Komisji Rewizyjnej PZPN; 
Jerzy Maciek - Przewodniczący KS Opolskiego ZPN; Marek Kowal, Stanisław 
Grzesiczek, Edward Konopka – członkowie Zarządu KS Śląskiego ZPN: Andrzej 
Kobierski – członek Zarządu KS Świętokrzyskiego ZPN; Józef Ciszewski – Prezes 
Beskidzkiego Okręgowego ZPN w Bielsku-Białej; Aleksander Cimer – Prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach, Jan Maślanka – Prezes Podokręgu Piłki 
Nożnej w Oświęcimiu, Stanisław Januszyk, Stanisław Kawczak - przedstawi-
ciele KS Oświęcim; Zbigniew Pacia, Bolesław Ściepura – przedstawiciele KS 
Olkusz; Jan Międzybrodzki – KS Żywiec; Aleksander Suchanek – obserwator 
I ligi, KS Kraków; Kazimierz Błachut – Wiceburmistrz Wadowic, Prezes Skawa 
Wadowice i Iskra Klecza. Ponadto w uroczystości brali udział sędziowie między-
narodowi i szczebla centralnego, jak również przedstawiciele klubów piłkarskich 
naszego podokręgu.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych sę-
dziów. Zebrani z ubolewaniem przyjęli śmierć długoletniego szkoleniowca, V-ce 
prezesa Kolegium Sędziów Wadowice Jana Bułata, który jest autorem Monografii 
50-lecia Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Wadowicach.

Uroczystość prowadził Prezes Kolegium Sędziów w Wadowicach Marek 
Brańka I, który wraz z zaproszonymi gośćmi i współorganizatorami wręczył od-
znaczenia, nagrody i wyróżnienia.
ODZNACZENIA otrzymali:
MEDALE PZPN:
SREBRNY: Jan Bułat12, Idzi Ćwięk, Kazimierz Grzyb, Wiesław Pająk.
BRĄZOWY: Zdzisław Nizio
SĘDZIA HONOROWY: Zdzisław Pytel, Zygmunt Sankowski, Mieczysław 
Talaga;
SĘDZIA ZASŁUŻONY: Władysław Nowak, Józef Starowicz, Włodzimierz 
Stypuła.
HONOROWE ODZNAKI PZPN:
ZŁOTA: Zygmunt Dyrcz, Robert Gromotka, Józef Kozak, Franciszek 
Ochmanek;
SREBRNA: Kazimierz Barcik, Marek Brańka I, Franciszek Byrski, Stanisław 
Fijałkowski, Piotr Góral, Andrzej Górecki, Tadeusz Grygiel, Jan Ochmanek, 
Tadeusz Sarlej;
BRĄZOWA: Jerzy Barański, Marek Brańka II, Andrzej Bujwicki, Jerzy Pająk, 
Jerzy Widlarz.
HONOROWE ODZNAKI KRAKOWSKIEGO OZPN:
ZŁOTE: Adam Mazanek, Franciszek Niesyty, Józef Pytel, Antoni Sordyl, Jan 
Zakierski;
SREBRNE: Tadeusz Fortuna, Maciej Melzer, Józef Skowronek, Paweł Szczęsny, 
Kazimierz Targosz.

12 medal jak i inne wyróżnienia odebrała córka Renata
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HONOROWE ODZNAKI BESKIDZKIEGO OZPN: 
Stanisław Galas, Józef Nieciąg, Jerzy Pająk, Stanisław Pochała, Jan Studnicki, 
Kazimierz Wróbel.
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1500: Kazimierz Barcik, Stanisław Fijałkowski;
1000: Piotr Góral, Jerzy Pająk;
  500: Józef Medoń, Marek Rokowski, Józef Nieciąg, Stanisław Pochała;
  300: Ireneusz Warchał.
PAMIĄTKI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA CZYNNEJ KARIERY SĘDZIOWSKIEJ:
Jan Bułat, Franciszek Byrski, Tadeusz Grygiel, Adam Mazanek, Józef Zabawa, 
Stanisław Fiałkowski, Włodzimierz Stypuła, Antoni Sordyl.

W styczniu 2002 roku Przewodniczący KS Wadowice Marek Brańka I w związ-
ku wakatem na po śmierci w grudniu 2001 roku V-ce przewodniczącego ds. orga-
nizacyjnych Ś.P. Jana Bułata dokonał uzupełnienia i poszerzenia składu Zarządu, 
który pracował w następującym składzie:

Marek Brańka I - przewodniczący
Sebastian Widlarz - v-ce przewodniczący d/s organizacji
Zygmunt Sankowski - v-ce przewodniczący ds. obsady i obserwacji
Piotr Wajdzik - sekretarz
Kazimierz Grzyb - skarbnik
WiesławPająk - członek ds. V ligi
Marek Brańka - członek ds. odznaczeń
Zdzisław Nizio - członek przewodniczący Komisji ds. szkolenia
Maciej Melzer - członek ds. szkolenia kadry podokręgu,
Paweł Szczęsny - członek ds. KFP
Kazimierz Barcik - członek

Nadal pracowały powołane w 2001 roku komisje i zespoły.
Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej na koniec 2002 

roku wynosił ogółem 110 sędziów; 90 rzeczywistych – w tym: 14 honorowych i 12 
zasłużonych, oraz 20 próbnych. W 2002 roku 14 sędziów próbnych przemianowa-
no na rzeczywistych oraz organizacja zwiększyła się o 11 sędziów próbnych w tym 
o drugą kobietę w naszej organizacji Szarek Anetę13.

Na zebraniu uhonorowano sędziów obchodzących jubileusze.
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1500: Józef Skowronek;
1000: Jerzy Barański, Grzegorz Talaga;
  500: Jacek Byrski, Jan Kołacz, Czesław Pochopień, Witold Romanowski, 
Sebastian Widlarz;
  300: Łukasz Nizio, Marcin Palarski.

Ponadto na uroczystościach JUBILEUSZU PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA 
PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ w Wadowicach uhonorowani zastali:
13 była asystentka szczebla centralnego – ekstra i I liga kobiet
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HONOROWE ODZNAKI PZPN:
ZŁOTA: Adam Kwarciak;
ZASLUŻONY DLA K.O.Z.P.N: Zygmunt Sankowski.

2003 roku sędziowie naszego Kolegium oprócz zawodów na szczeblu 
Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice prowadzili zawody:

II liga - sędzia asystent Sebastian Widlarz
III liga - Romanowski Witold
V liga 
(Klasa okręgowa)

- Zbigniew Miś, Sebastian Widlarz, Marek Rokowski, 
Marcin Glanowski, Marek Skrzypczak, Piotr Medoń, 
Ireneusz Warchał, Janusz Zawiła, Paweł Szczęsny.

 Obserwatorami zawodów IV ligi byli; Marek Brańka I, Andrzej Górecki, 
Zdzisław Nizio, Wiesław Pająk, Antoni Sordyl.

Po rezygnacji ze względu na stan zdrowia Przewodniczącego KS Wadowice 
w 2004 roku jego obowiązki do wyboru władz Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice 
w czerwcu 2004 roku pełnił Widlarz Sebastian V-ce przewodniczący ds. organi-
zacji.

W całym tym okresie oprócz Komisji Szkoleniowej i Komisji ds. Koleżeńskich, 
których członkowie byli równocześnie członkami Zarządu KS, działała Komisja 
ds. Kontroli Finansów w składzie:

Sordyl Antoni - przewodniczący
Fortuna Tadeusz - członek
Sarlej Tadeusz - członek

Ponadto z Zarządem współpracowały następujące osoby:
Piotr Góral i Adam Kwarciak – zespól d/s organizacyjnych, Marek Skrzypczak 
i przez 2001 rok Grzegorz Talaga - ds. kontaktów z sędziami.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
ANdrZeJA GórecKieGO 

LAtA 2004 – 2007

W czerwcu 2004 roku odbyły się wybory do władz 
Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. Na przewodniczącego 
Kolegium Sędziów został wybrany Andrzej Górecki, który po-
wołał Zarząd w składzie:

I v-ce przewodniczący d/s obsady sędziów 
i obserwatorów, oraz organizacji

- Zygmunt Sankowski

II v-ce przewodniczący d/s szkolenia - Zdzisław Nizio
Sekretarz - Widlarz Sebastian
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Skarbnik - Kazimierz Grzyb
Członek zespołu szkoleniowego - Marek Brańka I
Członek zespołu szkoleniowego 
d/s Kadry Okręgu

- Pająk Wiesław

Członek zespołu szkoleniowego 
d/s Kadry Podokręgu

- Marek Brańka II

Sprawy organizacyjne - Piotr Góral,
  Adam Kwarciak

Sprawy dyscypliny - Paweł Szczęsny
Sprawy ewidencji - Zdzisław Pytel
Kronika - Kazimierz Barcik

Praca Zarządu w znacznym zakresie oparta była na pracy powołanych ko-
misji i zespołów problemowych, których członkami w przeważającej części byli 
członkowie Zarządu. Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej 
Wadowice na koniec 2004 roku wynosił ogółem 118 sędziów: 99 rzeczywistych 
w tym 14 honorowych i 12 zasłużonych, oraz 19 próbnych. Na wiosnę tego roku 
w kursie kandydatów na sędziów uczestniczyło 21 osób, kurs z wynikiem pozy-
tywnym ukończyło 15 kandydatów.

W 2004 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2299 zawodów 
w tym zawody na szczeblu centralnym – II liga sędzia asystent 15 zawodów, III liga 
11 zawodów, IV liga małopolska 50 zawodów, oraz społecznie 51 zawodów.

W okresie sprawozdawczym obserwatorami IV ligi byli; Andrzej Górecki, 
Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Wiesław Pająk a obserwatorami V ligi: Kazimierz 
Grzyb, Zygmunt Sankowski i Marek Brańka II.

Na zebraniu uhonorowano sędziów obchodzących jubileusze:
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1000: Marek Brańka II, Ryszard Stopa;
  500: Piotr Medoń, Grzegorz Młynek, Ireneusz Warchał;
  300: Jacek Janik, Kazimierz Nigbor, Grzegorz Ordecki,
  Michał Skrzypczak, Miroslaw Tłomak.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym następujących 
sędziów:

 - Mariusz Adamczyk,
 - Mariusz Mika,
 - Iwona Pilch.

W 2005 roku do Zarządu działającego w roku poprzednim dokooptowany 
został Witold Romanowski – członek Komisji szkoleniowej ds. Kadry Podokręgu. 
Funkcje sekretarza w I półroczu sprawowali Piotr Wajdzik, Sebastian Widlarz 
a w drugim półroczu Piotr Wajdzik, który rozpoczął comiesięczną redakcję ga-
zetki sędziowskiej pt. „Sędzia Kalosz”, której redaktorem był do czasu wyboru 
na Przewodniczącego Kolegium Sędziów w 2007 roku. W gazetce publikowane są 
aktualne sprawy i problemy naszego Kolegium.
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Zarząd powołał Komisję ds. Ewidencji i Odznaczeń w składzie:

Pytel Zdzisław - przewodniczący
Barcik Kazimierz - członek

Której najważniejszym zadaniem było uporządkowanie ewidencji wszystkich 
sędziów i prowadzenie bieżących zapisów.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2005 roku wynosił ogółem 123 sędziów: 104 rzeczywistych w tym 14 hono-
rowych i 12 zasłużonych, oraz 19 próbnych. W naszych szeregach są również trzy 
sędziny, z czego jesteśmy bardzo dumni, gdyż dwie są asystentkami na szczeblu 
centralnym – I liga kobiet.

W 2005 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2490 zawodów 
w tym zawody na szczeblu centralnym – I liga kobiet sędziny asystentki 8 zawo-
dów, II liga sędzia asystent 13 zawodów, III liga 10 zawodów, IV liga małopolska 
40 zawodów, oraz społecznie 61 zawodów. Sędziowie naszego Kolegium prowa-
dzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek, Iwona Pilch (awans 
jesień 2005),

II liga - sędzia asystent Sebastian Widlarz,
III liga - Witold Romanowski,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Wojciech Moskala, Piotr Medoń 

(awans jesień 2005), Mariusz Adamczyk (spadek wio-
sna 2005),

V liga 
(Klasa okręgowa)

- Zbigniew Miś, Marcin Glanowski, Marek 
Skrzypczak, Janusz Zawiła, Ireneusz Warchał, Marcin 
Palarski, Michał Skrzypczak (awans jesień 2005), Piotr 
Hodur (awans jesień 2005), Paweł Szczęsny (spadek 
wiosna 2005), Sebastian Widlarz (spadek 2005).

W okresie sprawozdawczym obserwatorem III ligi był Andrzej Górecki, obser-
watorami IV ligi byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Wiesław Pająk a obserwato-
rami V ligi: Kazimierz Grzyb, Zygmunt Sankowski i Marek Brańka II i Zdzisław 
Pytel.

Na zebraniu również uhonorowano sędziów:
SĘDZIA ZASŁUŻONY PZPN: Marek Brańka I
PUCHAR Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
300: Wojciech Moskała, Marcin Kręcioch.
PAMIĄTKI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA CZYNNEJ KARIERY SĘDZIOWSKIEJ:
Zdzisław Pytel, Czesław Góra, Stanisław Pochała.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym następujących 
sędziów: Piotr Medoń, Witold Romanowski, Adam Kwarciak I.
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Powołano Kadrę Sędziów Podokręgu Wadowice, którą prowadzili Marek 
Brańka II i Witold Romanowski. Działania kadry miały na celu podniesienie zna-
jomości przepisów gry w piłkę nożną, poprawę sędziowania oraz kondycji fizycz-
nej sędziów. W zajęciach brali udział przede wszystkim sędziowie młodzi wiekiem, 
mający szanse rozwoju i awansu. Po zakończeniu cyklu szkolenia czołówka kadry 
to: Iwona Pilch, Damian Szarek, Michał Kudela.

W 2006 roku w skład Zarządu Kolegium Sędziów w Wadowicach zastał po-
wołany:

Marek Skrzypczak - referat obsady
Antoni Sordyl - członek

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2006 roku wynosił ogółem 123 sędziów: 106 rzeczywistych w tym 14 hono-
rowych i 12 zasłużonych, oraz 17 próbnych. W naszych szeregach są również trzy 
sędziny. W 2006 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2338 za-
wodów w tym zawody na szczeblu centralnym – I liga sędzia asystent 3 zawodów, 
I liga kobiet sędziny asystentki 8 zawodów, II liga sędzia asystent 7 zawodów, III 
liga 10 zawodów, IV liga małopolska 44 zawodów, V liga małopolska 17 zawodów, 
oraz społecznie 46 zawodów. Sędziowie naszego Kolegium prowadzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek, Iwona Pilch,
Szczebel centralny - sędzia asystent Sebastian Widlarz,
III liga - Witold Romanowski,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Wojciech Moskala, Piotr Medoń,
V liga małopolska - Marcin Glanowski, Piotr Hodur, Ireneusz Warchał 

(wszyscy awansowali w rundzie jesiennej 2006 r.)
VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Zbigniew Miś, Marek Skrzypczak, Janusz Zawiła, 
Mariusz Adamczyk, w rundzie jesiennej 2006 do 
VI ligi awansowali: Sebastian Widlarz, Jacek Byrski, 
Damian Szarek, Krzysztof Dyrcz. VI ligę opuścili: 
Michał Skrzypczak (spadek po rundzie wiosna 2006) 
oraz Zbigniew Miś ze względu na limit wiekowy.

W okresie sprawozdawczym obserwatorem III ligi był Andrzej Górecki, obser-
watorami IV ligi byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Wiesław Pająk, obserwato-
rem V ligi był Zdzisław Pytel a obserwatorami VI ligi: Zygmunt Sankowski i Marek 
Brańka I i Maciej Melzer.

Na zebraniu również uhonorowano sędziów:
PUCHAR Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1500: Mieczysław Talaga, Jan Ochmanek,
1000: Marek Dąsal, Jerzy Widlarz,
  500: Piotr Wajdzik,
  300: Krzysztof Góra, Robert Dziewoński, Janusz Zawiła.
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PAMIĄTKI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA CZYNNEJ KARIERY SĘDZIOWSKIEJ: 
Zdzisław Nizio, Zygmunt Sankowski.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym sędziów: 
Piotr Wajdzik, Witold Romanowski, Zbigniew Miś, Dawid Pająk (sędzia prób-
ny).

Po zakończeniu cyklu szkolenia Kadry Podokręgu, którą prowadzili Marek 
Brańka II i Witold Romanowski, pierwsze miejsce zajął Krzysztof Borowy. W ca-
łym tym okresie oprócz Komisji Szkoleniowej, Komisji ds. Koleżeńskich i Komisji 
ds. Ewidencji i Odznaczeń, których członkowie byli równocześnie członkami 
Zarządu KS działała Komisja ds. kontroli finansów w składzie:

Sordyl Antoni - przewodniczący
Fortuna Tadeusz - członek
Sarlej Tadeusz - członek

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
piOtrA WAJdZiKA 
LAtA 2007 – 2011

Po rezygnacji z funkcji przewodniczącego Kolegium 
Sędziów w Wadowicach przez Andrzeja Góreckiego, do pełnie-
nia tego stanowiska został powołany przez Zarząd Podokręgu 
Piłki Nożnej w Wadowicach Piotr Wajdzik, który powołał 
Zarząd w składzie:

I v-ce przewodniczący oraz referat 
d/s obsady sędziów i obserwatorów VI ligi

- Zygmunt Sankowski

Skarbnik - Kazimierz Grzyb
Sekretarz - Ireneusz Warchał
Przewodniczący Komisji szkolenia Kadry Okręgu - Pająk Wiesław
Zespół d/s szkolenia ogólnego - Marek Branka II, 

Witold Romanowski
Zespół ds. szkolenia Kadry Podokręgu - Zdzisław Nizio, 

Piotr Medoń
Sprawy dyscypliny - Zdzisław Pytel
Sprawy organizacyjne - Piotr Góral, 

Adam Kwarciak
Sprawy ewidencji - Kazimierz Barcik, 

Tadeusz Fortuna
Referat obsady - Marek Skrzypczak
Członkowie zarządu - Antoni Sordyl, Sebastian Widlarz
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Praca Zarządu w znacznym zakresie oparta była na pracy powołanych komisji 
i zespołów problemowych, których członkami w przeważającej części byli człon-
kowie Zarządu. Wyjątkiem była Komisja ds. Kontroli Finansów, w pracy w któ-
rej był dodatkowo zaangażowany Tadeusz Sarlej. Redagowanie gazetki „SĘDZIA 
KALOSZ” przejął sekretarz Kolegium Ireneusz Warchał.

W miesiącu listopadzie z pracy w Zarządzie z przyczyn osobistych zrezygno-
wali: Marek Brańka II oraz Piotr Góral.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2007 roku wynosił ogółem 123 sędziów: 105 rzeczywistych w tym 14 hono-
rowych i 12 zasłużonych, oraz 18 próbnych. W 2007 roku przeprowadzono kurs 
sędziowski, który ukończyło 15 osób w tym 2 panie.

W 2007 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2402 zawo-
dów w tym zawody na szczeblu centralnym – II liga sędzia asystent 2 zawodów, 
I liga kobiet sędziny asystentki 6 zawodów, II liga sędzia techniczny 2 zawodów, 
III liga 10 zawodów, IV liga małopolska 44 zawodów, V liga małopolska 49 zawo-
dów, VI liga (Klasa okręgowa) 79 oraz społecznie 46 zawodów. Sędziowie naszego 
Kolegium prowadzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek, Iwona Pilch,
Szczebel centralny - sędzia asystent Sebastian Widlarz,
III liga - Witold Romanowski,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Wojciech Moskała, Piotr Medoń, 

Sebastian Widlarz (awans w rundzie jesiennej), 
Wojciech Moskała (spadek po rundzie wiosennej do 
V ligi),

V liga małopolska - Marcin Glanowski, Ireneusz Warchał, Damian Szarek 
(awans w rundzie jesiennej), oraz Piotr Hodur (spadek 
do VI ligi po rundzie wiosennej),

VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Marek Skrzypczak, Mariusz Adamczyk, Krzysztof 
Dyrcz, Krzysztof Jaskiernia, Dawid Pająk, Jacek Byrski 
(spadek po rundzie wiosennej).

W okresie sprawozdawczym obserwatorem III ligi był Andrzej Górecki, ob-
serwatorami IV ligi byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Wiesław Pająk, obserwa-
torem V ligi był Zdzisław Pytel, Maciej Melzer a obserwatorami VI ligi: Zygmunt 
Sankowski i Marek Brańka I.

Na zebraniu również uhonorowano sędziów:
PUCHAR Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1500: Andrzej Bujwicki,
1000: Adam Kwarciak, Tadeusz Garbacz, Kazimierz Targosz,
  500: Michał Skrzypczak, Grzegorz Ordecki,
  300: Mariusz Adamczyk, Krzysztof Borowy, Piotr Hodur,
  Józef Szarek, Wiesław Wójtowicz.
Tradycyjnie nagrody za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym zdobyli sędziowie:
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Dawid Pająk, Marcin Glanowski, Józef Szarek.
Na początku 2008 roku do składu zarządu, jako członek zespołu ds. szkolenia 

ogólnego w miejsce Marka Brańki II, który zrezygnował z pracy został powołany 
Andrzej Górecki. Dokonano również zmiany w Komisji ds. Kontroli Finansów, 
w której Tadeusza Fortunę zastąpił Jan Zakierski.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2008 roku wynosił ogółem 120 sędziów: 105 rzeczywistych w tym 19 hono-
rowych i 11 zasłużonych, oraz 15 próbnych. W naszych szeregach jest również 5 
sędzin. W 2008 roku przeprowadzono kurs sędziowski, który ukończyło 8 osób 
w tym jedna pani.

W 2008 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2581 zawodów 
w tym zawody na szczeblu centralnym – II liga 6 zawodów, I liga kobiet sędziny 
asystentki 6 zawodów, II liga sędzia techniczny 6 zawodów, III liga 5 zawodów, IV 
liga małopolska 44 zawodów, V liga małopolska 49 zawodów, VI liga (Klasa okrę-
gowa) 78, oraz społecznie 77 zawodów.

Sędziowie naszego Kolegium prowadzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek,
II liga - Witold Romanowski,
II liga - sędzia asystent Piotr Wajdzik,
III liga - Witold Romanowski,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Wojciech Moskała, Piotr Medoń, 

Sebastian Widlarz, Ireneusz Warchał,
V liga małopolska - Marcin Glanowski, Krzysztof Dyrcz, Dawid Pająk, 

Damian Szarek,
VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Szymon Putek, Zbigniew Miś, Łukasz Łasak, Michał 
Kudela, Krzysztof Jaskiernia, Piotr Hodur, Mariusz 
Adamczyk, Maciej Lochert.

W 2008 roku obserwatorem II ligi był Andrzej Górecki, obserwatorem III ligi 
Maciej Melzer, obserwatorami IV ligi byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Zdzisław 
Pytel, obserwatorem V ligi był Wiesław Pająk a obserwatorami VI ligi: Zygmunt 
Sankowski i Marek Brańka I.

Na uroczystym zebraniu ODZNACZENIA otrzymali:
SĘDZIA HONOROWY: Kazimierz Barcik, Tadeusz Fortuna, Andrzej Górecki, 
Adam Kwarciak, Władysław Nowak;
SĘDZIA ZASŁUŻONY: Marek Brańka II, Andrzej Bujwicki.
HONOROWE ODZNAKI PZPN:
ZŁOTA: Jan Ochmanek, Zdzisław Pytel, Tadeusz Sarlej;
BRĄZOWA: Sebastian Widlarz.
HONOROWE ODZNAKI KRAKOWSKIEGO OZPN:
ZŁOTE: Kazimierz Targosz;
SREBRNE: Jerzy Barański, Jerzy Pająk, Piotr Wajdzik;



73

BRĄZOWA: Jan Kołacz, Józef Medoń, Piotr Medoń, Zbigniew Miś, Stanisław 
Pochała, Czesław Pochopień, Marek Skrzypczak, Grzegorz Talaga.
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
2000: Adam Mazanek;
1500: Władysław Nowak, Tadeusz Sarlej, Grzegorz Talaga;
1000: Zbigniew Miś, Paweł Szczęsny;
  500: Marcin Palarski;
  300: Krzysztof Jaskiernia, Dawid Pająk, Michał Kudela.
Tradycyjnie nagrody za uzyskane wyniki w szkoleniu otrzymali sędziowie:
Dawid Pająk, Stanisław Galas, Adam Kwarciak.

W 2009 roku w Zarządzie Kolegium Sędziów w Wadowicach przestał praco-
wać zawieszony w działalności sędziowskiej Witold Romanowski, jego obowiązki 
w zespole ds. szkolenia ogólnego dodatkowo przejął Piotr Medoń.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2009 roku wynosił ogółem 126 sędziów: 111 rzeczywistych w tym 19 hono-
rowych i 10 zasłużonych, oraz 15 próbnych. W naszych szeregach jest również 5 
sędzin. W 2009 roku przeprowadzono kurs sędziowski, który ukończyło 15 kan-
dydatów na sędziów.

W 2009 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2467 zawodów 
w tym I liga kobiet sędzina asystentka 5 zawodów, III liga 6 zawodów, IV liga ma-
łopolska 45 zawodów, V liga małopolska 40 zawodów, VI liga (Klasa okręgowa) 91 
zawodów oraz społecznie 77 zawodów. Sędziowie naszego Kolegium prowadzili 
zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek,
III liga - Sebastian Widlarz,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Piotr Medoń, Sebastian Widlarz, 

Ireneusz Warchał, Dawid Pająk,
V liga małopolska - Marcin Glanowski, Krzysztof Dyrcz, Dawid Pająk, 

Damian Szarek, Wojciech Moskała, Szymon Putek,
VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Szymon Putek, Łukasz Łasak, Michał Kudela, 
Krzysztof Jaskiernia, Piotr Hodur, Mariusz Adamczyk, 
Maciej Lochert, Łukasz Borgosz, Bartłomiej Noga.

W 2009 roku obserwatorem II ligi był Andrzej Górecki, obserwatorami III ligi 
byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Andrzej Górecki, obserwatorem IV ligi był; 
Zdzisław Pytel, obserwatorem V ligi był Wiesław Pająk a obserwatorami VI ligi: 
Zygmunt Sankowski i Marek Brańka I.

Na uroczystym zebraniu również uhonorowano sędziów:
PUCHAR Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
2000: Kazimierz Barcik,
1500: Jerzy Pająk, Piotr Góral,
1000: Stanisław Galas, Robert Gromotka, Józef Medoń,
  500: Wojciech Moskała,
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  300: Miroslaw Pęczek, Jacek Zaręba.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym sędziów:
Józef Medoń, Adam Kwarciak, Ireneusz Warchał.

Prowadzona była Kadra Podokręgu. Za szkolenie w niej odpowiedzialni byli: 
Piotr Medoń, Zdzisław Nizio oraz Antoni Sordyl. Najlepsze wyniki w 2009 roku 
uzyskał Konrad Chylewski a najlepszym sędzią próbnym został Łukasz Dragan, 
których również nagrodzono.

Na początku roku byliśmy organizatorami IV Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej Sędziów Małopolski Zachodniej w Świnnej Porębie. W zawodach biorą 
udział Kolegia Sędziów: Olkusz, Chrzanów, Oświęcim i Wadowice. Jako gospoda-
rze turnieju byliśmy bardzo gościnni zajmując IV miejsce za drużynami:

I miejsce - KS Olkusz
II miejsce - KS Chrzanów
III miejsce - KS Oświęcim

Królem strzelców został zdobywca 9 bramek Paweł Duda KS Olkusz, najlep-
szym bramkarzem Krzysztof Chłopek KS Chrzanów a najlepszym zawodnikiem 
Zbigniew Walus KS Oświęcim.

W 2010 roku Zarząd Kolegium Sędziów działał w niezmienionym składzie 
z tym, że obowiązki szkolenia Kadry Sędziów samodzielnie przejął Antoni Sordyl. 
Tak ukształtowany Zarząd działał do sierpnia 2011 roku, w którym na wniosek 
Prezesa Podokręgu Wadowice Aleksandra Cimera, decyzją Zarządu Podokręgu 
Piki Nożnej dotychczasowy Przewodniczący Kolegium Sędziów Piotr Wajdzik zo-
stał odwołany z pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów, a Piotr 
Medoń z członka Zarządu Kolegium Sędziów. W związku z powyższym Zarząd 
Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach powołał na Przewodniczącego Kolegium 
Sędziów Wadowice Zygmunta Sankowskiego, który powołał na stanowisko V-ce 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów w Wadowicach Marka Skrzypczaka.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na ko-
niec 2010 roku wynosił ogółem 123 sędziów: 100 rzeczywistych w tym 18 hono-
rowych i 9 zasłużonych, oraz 23 próbnych. W naszych szeregach są również 4 sę-
dziny. W listopadzie tego roku ponieśliśmy niepowetowaną stratę, gdyż odszedł od 
nas na wieczny spoczynek nieodżałowany działacz sportowy, wychowawca wielu 
pokoleń sędziów wadowickich, współtwórca organizacji sędziowskiej, wspaniały 
szkoleniowiec, Prezes i Honorowy Prezes Kolegium Sędziów Wadowice mecenas 
Idzi Ćwięk. W końcówce 2010 roku rozpoczął się kurs dla kandydatów na sę-
dziów, w którym uczestniczyło 14 osób.

W 2010 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2310 zawodów 
w tym I liga kobiet sędzina asystentka 8 zawodów, III liga 19 zawodów, IV liga 
małopolska 37 zawodów, V liga małopolska 47 zawodów, VI liga (Klasa okręgowa) 
83 zawodów oraz społecznie 31 zawodów.

Sędziowie naszego Kolegium prowadzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek,
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III liga - Sebastian Widlarz,
IV liga małopolska - Piotr Wajdzik, Piotr Medoń, Ireneusz Warchał, 

Dawid Pająk,
V liga małopolska - Witold Romanowski, Łukasz Borgosz, Łukasz Łasak, 

Szymon Putek,
VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Konrad Chylewski, Piotr Ćwiertnia, Mariusz 
Adamczyk, Sławomir Wiecheć, Maciej Lochert, 
Bartłomiej Noga, Marcin Glanowski.

W 2010 roku obserwatorem II ligi był Andrzej Górecki, obserwatorami III ligi 
byli; Zdzisław Nizio, Antoni Sordyl, Maciej Melzer, obserwatorem IV ligi był; 
Zdzisław Pytel, obserwatorem V ligi był Adam Kwarciak, Marek Brańka II a obser-
watorami VI ligi: Zygmunt Sankowski i Jacek Byrski.

Na uroczystym zebraniu ODZNACZENIA otrzymali: 
HONOROWE ODZNAKI KRAKOWSKIEGO OZPN:
SREBRNE: Marek Dąsal, Marcin Glanowski, Ireneusz Warchał;
BRĄZOWA: Stanisław Galas; 
HONOROWY PREZES KOLEGIUM SĘDZIÓW WADOWICE:
Uchwałą zebrania Kolegium Sędziów w Wadowicach za wieloletni wkład w roz-
wój naszej organizacji przyznało tytuł Honorowego Prezesa: Marek Brańka I, 
Wiesław Pająk;
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
2000: Tadeusz Fortuna, Józef Skowronek;
1500: Jerzy Barański;
1000: Marek Skrzypczak, Witold Romanowski;
  500: Marcin Kręcioch, Kazimierz Nigbor;
  300: Przemysław Jończyk, Maciej Lochert, Łukasz Łasak, Marta Zalewska.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym sędziów:
Ireneusz Warchał, Józef Medoń, Mieczysław Chojna.

Powadzona była Kadra Podokręgu. Szkolenie prowadził Antoni Sordyl. 
Najlepsze wyniki w 2010- roku uzyskał Paweł Krasa a najlepszym sędzią próbnym 
został Robert Grzywa, których również nagrodzono.

W 2010 roku braliśmy udział w corocznym turnieju halowym piłki noż-
nej sędziów Małopolski Zachodniej w Chrzanowie zajmując drugą lokatę. 
Uczestniczyliśmy również po raz drugi w turnieju organizowanym przez KS Nowy 
Sącz i po raz drugi z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce.
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OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
ZYGMuNtA SANKOWSKieGO 

LAtA 2011 – 2012

Po zmianach wynikających z decyzji Zarządu Podokręgu 
Piłki Nożnej w Wadowicach z sierpnia 2011 roku Zarząd 
Kolegium Sędziów pracował w następującym składzie do końca 
czerwca 2012 roku zgodnie z uchwałą zabrania sprawozdawczo 
wyborczego Podokręgu Piłki Nożnej z dnia 01.06.2012 r.:

Przewodniczący Kolegium Sędziów - Zygmunt Sankowski
Obsada sędziowska - Marek Skrzypczak
Skarbnik - Kazimierz Grzyb
Sekretarz - Ireneusz Warchał
Przewodniczący komisji szkoleniowej 
Małopolski Zachodniej

- Pająk Wiesław

Członek zarządu - komisja szkoleniowa - Górecki Andrzej
Członek zarządu - komisja szkoleniowa - Zdzisław Nizio
Członek Zarządu d/s dyscypliny - Zdzisław Pytel
Członek zarządu d/s organizacyjnych - Kazimierz Barcik
Członek zarządu d/s odznaczeń - Tadeusz Fortuna
Członek zarządu ds. księgi pamiątkowej - Konrad Chylewski
Członek zarządu ds. komisji finansowej 
i szkolenia Kadry Podokręgu

- Antoni Sordyl

Nastąpiły również zmiany w Komisji Szkoleniowej, która od sierpnia 2011 
roku pracowała w składzie: Andrzej Górecki – przewodniczący oraz Zdzisław Nizio 
i Antoni Sordyl członkowie. Dokonano również zmiany w Komisji ds. Kontroli 
Finansów, w której Jana Zakierskiego zastąpił Kazimierz Barcik.

Stan osobowy Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice na koniec 
2011 roku wynosił ogółem 122 sędziów: 101 rzeczywistych w tym 18 honorowych 
i 9 zasłużonych, oraz 21 próbnych. W naszych szeregach są również 4 sędziny.

W 2010 sędziowie naszego Kolegium Sędziów przeprowadzili 2104 zawodów 
w tym Ekstra i I liga kobiet sędzina asystentka 13 zawodów, III liga 17 zawo-
dów, IV liga małopolska 27 zawodów, V liga małopolska 30 zawodów, VI liga /
Klasa okręgowa/ 142 zawodów oraz społecznie 33 zawodów. Sędziowie naszego 
Kolegium prowadzili zawody:

I liga kobiet - sędzina asystent Aneta Szarek,
III liga - Sebastian Widlarz, Dawid Pająk,
IV liga małopolska - Łukasz Łasak, Bartłomiej Noga, Ireneusz Warchał,
V liga małopolska - Witold Romanowski, Łukasz Borgosz, Szymon Putek,
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VI liga 
(Klasa okręgowa)

- Konrad Chylewski, Piotr Ćwiertnia, Mariusz 
Adamczyk, Sławomir Wiecheć, Łukasz Borgosz, 
Bartłomiej Noga, Maciej Lochert, Witold 
Romanowski, Ireneusz Warchał, Marcin Sankowski, 
Szymon Putek.

W 2011 roku nastąpiła reorganizacja rozgrywek piłkarskich w MZPN. Od se-
zonu 2011/12 zlikwidowano rozgrywki V-ligi i w jej miejsce utworzono dwie grupy 
IV ligi (wschód i zachód).

W 2011 roku obserwatorami II ligi byli; Andrzej Górecki i Marek Brańka I który 
od stycznia 2012 jest obserwatorem I ligi, obserwatorem III ligi był Antoni Sordyl, 
obserwatorami IV ligi byli; Zdzisław Pytel, Zdzisław Nizio, Marek Brańka II a ob-
serwatorami VI ligi: Adam Kwarciak, Wiesław Pająk.

Wymieniając osiągnięcia sędziów i sędzin naszego Kolegium w ostatnim dzie-
sięcioleciu jego 60 – letniej działalności nie można zapomnieć o tragicznym wy-
padku w maju 2002, który przerwał dobrze rokująca karierę sędziego piłkarskiego 
Łukasza Tomy studenta AGH Kraków i byłego piłkarza KS Beskid Andrychów. 
Sędzia rzeczywisty Łukasz Toma w swojej karierze do chwili tragicznego wypadku 
przesędziował 39 zawodów i był sędzią klasy B. Po długiej terapii i rehabilitacji 
nadal czynnie na miarę swoich możliwości uczestniczy w pracy naszego Kolegium 
a w szczególności angażuje się w organizacji zawodów dla dzieci i na cele chary-
tatywne.

Na uroczystym zebraniu ODZNACZENIA otrzymali:
PUCHARY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:



78

1000: Jan Kołacz, Grzegorz Młynek, Stanisław Pochała;
  500: Mariusz Adamczyk, Krzysztof Borowy, Krzysztof Jaskiernia,
  Michał Kudela, Józef Szarek;
  300: Krzysztof Dyrcz, Paweł Krasa, Sławomir Wiecheć.
Tradycyjnie nagrodzono za uzyskane wyniki w szkoleniu ogólnym sędziów:
Ireneusza Warchała, Łukasza Dragana, Witolda Romanowskiego oraz za wyni-
ki szkoleniowe w kadrze podokręgu:

 - Łukasz Dragana – sędziego rzeczywistego,
 - Łukasza Wądrzyka – sędziego próbnego.

W 2011 roku braliśmy udział w turniejach halowych sędziów KS MZPN 
w Krakowie, Małopolski ZACHODNIEJ W Olkuszu oraz turnieju organizowanym 
przez KS Nowy Sącz. Występy w tych turniejach owocowały różnym skutkiem, ale 
przyczyniły się do dalszego zacieśnienia współpracy miedzy Kolegiami Sędziów 
Małopolski.

Kolegium Sędziów Wadowice w roku Jubileuszu 60-lecia swej działalności od-
niosło znaczny sukces zwyciężając po raz pierwszy w halowych mistrzostwach 
małopolski sędziów piłkarskich organizowanych Przez Kolegium Sędziów Kraków. 
W finale turnieju rozgrywanego w hali Bronowianki w Krakowie KS Wadowice 
pokonało w rzutach karnych 5 – 4 KS Brzesko po remisie w regulaminowym czasie 
gry 2 – 2.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Sebastian Widlarz, Sławomir 
Wiecheć, Krzysztof Dyrcz, Adam Kutermak, Szymon Putek, Kamil Stanek, Maciej 
Michniak, Jakub Wyka.

Na początku roku byliśmy organizatorami VII Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej Sędziów Małopolski Zachodniej w Świnnej Porębie. Turniej Był szczegól-
nie uroczysty, gdyż odbywał się w ramach obchodów 60-lecia Kolegium Sędziów 
w Wadowicach. W turnieju zwyciężyło KS Oświęcim przed KS Wadowice, 
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KS Olkusz, KS Chrzanów. Królem strzelców został Łukasz Łabaj KS Oświęcim, 
najlepszym bramkarzem Jerzy Barczyk KS Olkusz a najlepszym zawodnikiem 
Zbigniew Walus KS Oświęcim.

Reprezentację wadowickiego KS tworzyli: Konrad Chylewski, Łukasz Dragan, 
Adam Kutermak, Maciej Michniak, Szymon Putek, Kamil Stanek, Daniel 
Trzebuniak, Paweł Wadowski. Arbitrom sędziowali: Adam Kwarciak, Witold 
Romanowski, Marcin Sankowski i Ireneusz Warchał. Nagrody i puchary wrę-
czali Prezesi Podokręgu Wadowice Aleksander Cimer oraz Podokręgu Oświęcim 
Tadeusz Szczerbowski.

OKreS dZiAłALNOści ZA KAdeNcJi prZeWOdNicZąceGO 
MArKA SKrZYpcZAKA 

LAtA 2012 – NAdAL

01.06.2012 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
Podokręgu Piłki Nożnej wybrano nowy Zarząd Podokręgu Piłki 
Nożnej w Wadowicach, którego Prezesem został pan Henryk 
Sochacki. Do Zarządu wybrani zostali również Zygmunt 
Sankowski i Marek Skrzypczak sędziowie naszego Kolegium.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podjęło uchwałę zobo-
wiązującą dotychczasowe Agendy Podokręgu do kontynuacji działalności w celu 
dokończenie rozgrywek sezonu 2011/2012.

Nowo wybrany Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w lipcu 2012 wybrał na 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów w Wadowicach Marka Skrzypczaka i po-
wierzył mu utworzenie nowego Zarządu Kolegium Sędziów i przedstawienie jego 
składu osobowego Zarządowi Podokręgu do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach skład 
Zarządu Kolegium Sędziów przedstawia się następująco:

Przewodniczący Kolegium Sędziów - Marek Skrzypczak
V– ce Przewodniczący Kolegium Sędziów - Konrad Chylewski
V– ce Przewodniczący Kolegium Sędziów - Zygmunt Sankowski
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej 
Małopolska Zachodnia

- Antoni Sordyl

Sekretarz Kolegium Sędziów - Dawid Pająk
Skarbnik Kolegium Sędziów - Kazimierz Grzyb
Referat Obsady - Łukasz Łasak
Członek Zarządu - Ireneusz Warchał
Członek Zarządu - Zdzisław Nizio
Członek Zarządu - Adam Kwarciak
Członek Zarządu - Sebastian Widlarz
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pONiżeJ prZedStAWiONe Są WiZYtóWKi AKtuALNeGO SKłAdu cZłONKóW 
ZArZądu KS WAdOWice:

WIESŁAW PAJĄK
Prezes Honorowy Kolegium Sędziów w Wadowicach. Sędzia 
Honorowy. Członek Zarządu d/s szkolenia Sędzia Honorowy. 
Członek Zarządu d/s szkolenia sędziów VI ligi Małopolski 
Zachodniej. Prezes Kolegium Sędziów w Wadowicach w latach 
1972-1992. Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Honorowy 
członek Beskidzkiego OZPN w Bielsku-Białej.

MAREK BRAŃKA I
Prezes Honorowy Kolegium Sędziów w Wadowicach. Sędzia 
Zasłużony. Przewodniczący Kolegium Sędziów w latach 1992-
1999 oraz ponownie 2001-2004. Sędzia II ligi w latach 1996-
2001. Sędzia III ligi w latach 1987-96 (ponad 100 zawodów). 
Obserwator I ligi. V-ce Przewodniczący OKS Bielsko-Biała 
w latach 1996-1999 Członek Komisji Szkoleniowej Wydziału 
Sędziowskiego Beskidzkiego OZPN w latach 1999-2000. Członek 
Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN 
w latach 2000-01. Delegat na Walne Zgromadzenie Sędziów w Warszawie - 2000 r.

MAREK SKRZYPCZAK
Przewodniczący Kolegium Sędziów w Wadowicach od 2012r. 
Sędzia rzeczywisty. Sędzia IV ligi Małopolskiej. Członek zarzą-
du ds. obsady latach 2006 -2012. V-ce Przewodniczący Kolegium 
Sędziów Wadowice w latach 2011-2012.

KONRAD CHYLEWSKI
V-ce Przewodniczący Kolegium Sędziów 
Wadowice, Przewodniczący Komisji Szkole-
niowej.

ZYGMUNT SANKOWSKI
V-ce Przewodniczący Kolegium Sędziów 
w Wadowicach. V-ce Prezes ds. organizacyj-
nych Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach 
od 2001 roku. W latach 1985 – 2011 nieprzerwanie prowadził 
obsadę zawodów a od 2001 do 2011 był V-ce przewodniczącym 
KS ds. obsady i obserwacji. Od 2011 do 2012 przewodniczący 
Kolegium Sędziów Wadowice. Sędzia Honorowy. Zasłużony dla 
KOZPN.
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ANTONI SORDYL
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Małopolska Zachodnia.
V -ce Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach w latach 
1984- 1988 a od maja 1988 do kwietnia 1991 roku Prezes 
Zarządu, jednocześnie członek Zarządu Beskidzkiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku - Białej. Sędzia 
Honorowy. Były sędzia obserwator III ligi. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej a następnie Komisji ds. Finansów w latach 
1992 – 2012. Skarbnik Kolegium Sędziów BOZPN. Szkolenie 
Kadry KS Wadowice w latach 2010 – 2013.

DAWID PAJĄK
Sekretarz Zarządu Kolegium Sędziów. Sędzia rzeczywisty.
Sędzia III ligi.

KAZIMIERZ GRZYB
Członek Zarządu d/s finansów. Sędzia 
Honorowy. Finanse nieprzerwanie prowadzi 
od 1970 roku. Obserwator V ligi. Weryfikator 

Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice.

ŁUKASZ ŁASAK
Referat Obsady Kolegium Sędziów. Sędzia 
rzeczywisty. Sędzia IV ligi.

IRENEUSZ WARCHAŁ
Członek Zarządu Kolegium Sędziów ds. szko-
lenia ogólnego. Sędzia rzeczywisty. Były sę-

dzia IV ligi. Redaktor naszej gazetki „SĘDZIA KALOSZ” od 
2007 roku.

ZDZISŁAW NIZIO
Członek Zarządu d/s naboru i szkolenia ka-
dry sędziów próbnych.. Sędzia Honorowy. 
Przewodniczący Kolegium Sędziów w latach 1970 1971. 
Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Były sędzia i obserwator 
III ligi - obecnie IV liga.
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ADAM KWARCIAK
Członek Zarządu ds. spraw organizacyjnych i kroniki. Sędzia 
Honorowy. Były sędzia VI ligi. Obserwator V ligi.

SEBASTIAN WIDLARZ
Członek Zarządu ds. szkolenia ogólnego. 
Sędzia rzeczywisty, były sędzia asystent 
szczebla centralnego, a obecnie sędzia III ligi.

Nowy Zarząd w pierwszym okresie swej działalności zajął się przede wszyst-
kim opracowaniem nowych regulaminów spadków i awansów sędziów Kolegium 
Sędziów Wadowice w sezonie 2013/2014. Konieczność zmiany regulaminu wynika 
z dostosowania go do wymogów uzyskania licencji przez sędziów do prowadze-
nia zawodów odpowiedniego szczebla, drugim zadaniem było wzmożenie działań 
do odpowiedniego przygotowania obchodów w grudniu 2012 roku uroczystości 
JUBILEUSZU 60 – LECIA KOLEGIUM SĘDZIÓW W WADOWICACH.

W dniu 8 grudnia 2012 roku w restauracji OLD JOKER w Jaroszowicach od-
była się uroczystość z okazji 60-lecia Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej 
w Wadowicach. Część oficjalna została poprzedzona Mszą Świętą odprawioną 
w Kościele Świętego Piotra w Wadowicach przez księdza Łukasza Nizio byłego 
sędziego naszego Kolegium w intencji zmarłych Kolegów Sędziów.

W imprezie jubileuszowej wzięło udział ponad 200 osób w tym przede 
wszystkim 120 sędziów naszego Kolegium wraz z osobami towarzyszącymi. 
Z pośród zaproszonych gości przybyli Leszek Saks KS PZPN Warszawa, Tomasz 
Domaradzki Przewodniczący KS Świętokrzyski ZPN, Jerzy Kowalski V–ce Prezes 
MZPN Kraków, Andrzej Sękowski Przewodniczący KS MZPN Kraków, Jerzy 
Chylewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MZPN, Bolesław Ściepura Prezes 
Podokręgu Olkusz. Zarząd Podokręgu Wadowice na czele z Prezesem Henrykiem 
Sochackim i Prezesem Honorowym Podokręgu Wadowice Aleksandrem Cimerem 
i Przewodniczący Komisji Rewizyjne PPN Wadowice Kazimierzem Góralczykiem 
oraz licznie zaproszeni goście z terenu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
między innymi: Piotr Musialik Przewodniczący KS Kraków, Stanisław Brożek 
Przewodniczący OKS Nowy Sącz, Jan Pilarski Przewodniczący OKS Tarnów, Gębala 
Bartłomiej Przewodniczący KS Chrzanów, Sławomir Spiesz Przewodniczący KS 
Oświęcim, Bogusław Górnik Przewodniczący KS Nowy Targ, Krzysztof Tokarczyk 
Przewodniczący KS Limanowa, Zbigniew Pacia Przewodniczący KS Olkusz, Mariusz 
Stolarz Przewodniczący KS Brzesko, Mariusz Krupa Przewodniczący KS Bochnia, 
Ryszard Frączek Przewodniczący KS Żabno, Krzysztof Cienkosz Przewodniczący 
KS Myślenice, Władysław Stachura Przewodniczący KS Wieliczka. Ponadto z tere-
nu Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej uczestniczyli między innymi: 
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Piotr Przybyła Przewodniczący OKS Bielsko – Biała, Józef Mazur Przewodniczący 
KS Skoczów, Dawid Bukowczan Przewodniczący KS Żywiec.

Z okazji jubileuszu sędziowie zostali wyróżnieni przyznanymi odznaczeniami 
PZPN, MZPN, Podokręgu oraz za przeprowadzone 300, 500, 1000 zawodów oko-
licznościowymi pucharami. Wręczenia wyróżnień dokonali zaproszeni goście. 
ODZNACZENIA otrzymali:
SĘDZIA HONOROWY: Aleksander Cimer, Marek Brańka I, Tadeusz Sarlej.
SĘDZIA ZASŁUŻONY: Jerzy Pająk.
HONOROWE ODZNAKI PZPN: 
ZŁOTA: Piotr Góral, Adam Mazanek, Andrzej Górecki, Kazimierz Barcik;
SREBRNA: Stanisław Pochała, Władysław Nowak, Andrzej Bujwicki,
Marek Brańka II;
BRĄZOWA: Marcin Glanowski, Marek Skrzypczak, Ireneusz Warchał.
MEDAL 90-LECIA KZPN: 
Wiesław Pająk, Jan Ochmanek, Franciszek Ochmanek, Zygmunt Dyrcz, 
Zdzisław Nizio, Tadeusz Fortuna, Zdzisław Pytel.
HONOROWE ODZNAKI KRAKOWSKIEGO OZPN: 
ZŁOTE: Sebastian Widlarz, Mieczysław Talaga, Józef Skowronek,
Adam Kwarciak, Robert Gromotka, Józef Nieciąg;
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SREBRNE: Grzegorz, Zbigniew Miś, Józef Medoń, Jan Kołacz,
Stanisław Galas; 
BRĄZOWE: Mirosław Tłomak, Mariusz Adamczyk, Czesław Góra,
Witold Romanowski.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy bawili się przy dźwiękach 
muzyki do białego rana.

W tak uroczystym okresie nie zapominamy o Koleżankach z boisk piłkarskich 
i poniżej prezentujemy sylwetki SĘDZIN KOLEGIUM SĘDZIÓW WADOWICE:

ANETA SZAREK
Sędzina rzeczywista. Aktualnie sędziuje na szczeblu centralnym 
jako asystentka I ligi i ekstraklasy. W swojej karierze przesędzio-
wała 162 zawodów w tym większość na szczeblu centralnym.

IWONA PILCH
Była sędzina rzeczywista, która ze względów 
rodzinnych zrezygnowała w 2007 roku z sę-
dziowania. W swojej karierze przesędziowała 
89 zawodów z tego większość na szczeblu 

centralnym jako sędzina asystentka I ligi i ekstraklasy.
EWA ZALEWSKA
Sędzina rzeczywista. W swojej karierze sę-
dziowskiej przesędziowała 120 zawodów na 
boiskach zespołów seniorskich oraz młodzieżowych Małopolski 
Zachodniej a zwłaszcza Podokręgu Wadowice.

MAŁGORZATA SITARZ
Sędzina rzeczywista. W swojej karierze sę-
dziowskiej przesędziowała 155 zawodów na 
boiskach zespołów seniorskich oraz młodzie-

żowych Małopolski Zachodniej a zwłaszcza Podokręgu 
Wadowice. Była Prezes LKS Tarnawianka Tarnawa.

MARTA ZALEWSKA
Sędzina rzeczywista. W swojej karierze sę-
dziowskiej przesędziowała 366 zawodów na 
boiskach zespołów seniorskich oraz młodzieżowych Małopolski 
Zachodniej a zwłaszcza Podokręgu Wadowice.

W sezonie 2012/13 sędziowie naszego Kolegium prowadzili zawody: 

III liga - Sebastian Widlarz, Dawid Pająk,
IV liga małopolska - Piotr Ćwiertnia, Bartłomiej Noga,
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V liga 
(Klasa okręgowa)

- Łukasz Łasak, Sławomir Wiecheć, Łukasz Borgosz, 
Maciej Lochert, Witold Romanowski, Ireneusz 
Warchał, Marcin Sankowski, Szymon Putek, Krzysztof 
Dyrcz, Łukasz Dragan.

W sezonie 2012/13 obserwatorem I ligi był: Marek Brańka I, obserwatorem 
II ligi był Andrzej Górecki, obserwatorami IV ligi byli; Zdzisław Pytel, Zdzisław 
Nizio, Marek Brańka I, Antoni Sordyl a obserwatorami VI ligi: Adam Kwarciak, 
Wiesław Pająk, Zygmunt Sankowski.

Nie można w opracowaniu pominąć współpracy Kolegium Sędziów z Komisją 
Gier i Komisją Dyscypliny wcześniej Wydziałem Gry i Dyscypliny oraz Zarządem 
Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach przez cały okres działalności. Dobra 
wola i utrzymywanie stałego kontaktu zarówno z Prezesem Podokręgu Panem 
Aleksandrem Cimer, jak i Przewodniczącymi poszczególnych Komisji /wydziałów/ 
Panem Józefem Mamoniem a zwłaszcza o ostatnich latach Przewodniczącymi 
Komisji Gier Panem Marianem Pamułą i Dyscypliny Panem Zdzisławem Pytlem za-
owocowały dobrym zrozumieniem i rozwiązywaniem spraw oraz znikomą ilością 
nieporozumień na linii Kolegium Sędziów a pozostałe agendy Podokręgu. Z pew-
nością pozytywny wpływ na współpracę miał czynny udział Prezesa Podokręgu 
i Przewodniczących Komisji Gier i Dyscypliny w zebraniach plenarnych sędziów, 
co wpływało na szybki, bezpośredni przebieg informacji i przyspieszało rozwiąza-
nie problemów i często zapobiegało ich powstaniu. Taki sposób współpracy w ra-
mach Podokręgu jest godny podkreślenia i naśladowania w dalszej współpracy.

Niech wyrazem bardzo dobrej współpracy będzie przyjęcie uchwały zebrania 
Kolegium zobowiązującej Zarząd Kolegium Sędziów w Wadowicach o wystąpienie 
do Polskiego Związku Piłki Nożnej o nadanie Tytułu SĘDZIA HONOROWY dla 
Pana Aleksandra Cimera – Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej W Wadowicach.

3. rAdA SeNiOróW pOdOKręGu

Z inicjatywy Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach Aleksandra 
Cimera w dniu 8.11.2010 roku została powołana Rada Seniorów. W zebraniu za-
łożycielskim wzięło udział 30 osób, członkowie nowopowstałego Klubu Seniora 
Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice oraz zaproszeni goście Przewodniczący Rady 
Seniorów MZPN w Krakowie pan Jan Nowak oraz jego zastępca pan Marek 
Ostręga. Obecnie Klub Seniora Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice liczy 48 człon-
ków. Spotkania klubu seniora odbywają się co kwartał i mają na celu integrację 
ludzi starszego pokolenia z działaczami środowisk piłkarskich Podokręgu Piłki 
Nożnej Wadowice. W okresie 3 letniej działalności Klub organizował również spo-
tkania swoich członków z najbardziej znanymi wychowankami klubów działają-
cych na terenie objętym przez PPN Wadowice, którzy występowali w seniorskiej 
piłce w krajowych i zagranicznych zespołach ligowych, byli też często reprezen-
tantami Polski w różnych kategoriach wiekowych. Członkowie klubu seniora nie 
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zapominają o ludziach, którzy odeszli na wieczny spoczynek, corocznie w dniach 
wszystkich świętych odwiedzają groby zmarłych kolegów.

Obecny skład Zarządu Klubu seniora przedstawia się następująco: Kazimierz 
Góralczyk Przewodniczący, Aleksander Cimer v-ce Przewodniczący, Zygmunt 
Sankowski v-ce Przewodniczący, Zygmunt Dyrcz sekretarz, Tadeusz Fortuna 
skarbnik, Stanisław Pochała członek Zarządu.

Klub seniora może prowadzić swoją działalność dzięki: składkom człon-
kowskim, corocznym wsparciu finansowym Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej 
Wadowice i Kolegium Sędziów Wadowice.

4. KLuBY SpOrtOWe pOdOKręGu

Jubileusz 60-lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach to przede wszyst-
kim historia działalności obecnych i nieistniejących już klubów sportowych i ich 
tysięcznych rzeszy oddanych działaczy i sportowców. Działali w trudnych, często 
zmieniających się regułach, na niwie organizacji życia sportowego i wdrażania 
przyzwyczajenia do uprawiania sportu we wszystkich środowiskach a zwłaszcza 
wśród młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania. Niech z tej publikacji mają 
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satysfakcję za ogromną determinację w walce o rozwój swoich klubów, stworzenie 
coraz lepszych warunków do uprawiania sportu a zwłaszcza piłki nożnej, za wło-
żony wysiłek, czas i często własne pieniądze.

Długo zastanawialiśmy się nad kolejnością prezentacji klubów, czy prezen-
tować je w kolejności powstania i rozpocząć od założonego w 1907 roku MKS 
SKAWA Wadowice czy prezentowanych w chwili obecnej osiągnięć sportowych 
założonego w 1919 roku AKS BESKID Andrychów. Po dyskusji została przyjęta 
zasada prezentowania poszczególnych klubów według aktualnych osiągnięć spor-
towych to znaczy występowania w poszczególnych klasach rozgrywkowych w se-
zonie 2013/14, a w poszczególnych klasach w zależności od roku założenia.

4.1. AKS Beskid Andrychów

Rok założenia klubu 1919, barwy klubowe czerwone pasy, spodenki czer-
wono-czarne. Zespół aktualnie występuje w III lidze państwowej. jest 
jednym z najbardziej zasłużonych klubów Małopolski. Beskid Andrychów 
wychował wielu utalentowanych piłkarzy, którzy występowali w repre-

zentacji Polski: Stanisław Paździor, Tomasz Moskała, Józef Kowalczyk, Adam 
Kokoszka, Józef Ryłko. Ponadto obecny Prezes AKS Beskid Andrychów Krzysztof 
Kokoszka był wielokrotnym reprezentantem Polski w zespołach młodzieżowych. 
Pomimo wielu przeobrażeń oraz upadku 
zakładów sponsorujących działalność 
klubu, nieprzerwanie odnosi on sukcesy, 
czego dowodem są wysokie pozycje w roz-
grywkach zarówno w grupie seniorskiej 
jak i licznych grupach młodzieżowych. 
Praca z młodzieżą to główny cel działal-
ności aktualnego Zarządu AKS Beskid 
Andrychów pracującego w następującym 
składzie: Prezes Krzysztof Kokoszka, v-ce 
Prezes Marcin Widlarz, członkowie Krzysztof Gromotko, Sławomir Czywilis, Jan 
Witkowski. Ewenementem na skalę krajową jest działalność powołanego przed 4 
laty klubu 100, który w znaczący sposób wspiera finansowo działalność sekcji pił-
ki nożnej. Aktualnie grupa ta liczy w około 100 osób. Celem popularyzacji piłki 
młodzieżowej jest utworzenie w roku szkolnym 2013/2014 klas sportowych o spe-
cjalności piłka nożna zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjalnych 
w oparciu o nauczycieli – szkoleniowców o specjalizacji piłka nożna. Reasumując 
działalność klubu AKS Beskid Andrychów, zmierza on w dobrym kierunku i ma 
stabilną sytuacje zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Dobra 
działalność klubu została wysoko oceniona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej 
w Krakowie czego dowodem jest powierzenie mu organizacji meczu międzynaro-
dowego Polska – Słowacja.
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4.2. LKS Garbarz Zembrzyce

Początki działalności sportowej w Zembrzycach zaczęły się w roku szkol-
nym 1922/1923. Wtedy to grupa zembrzyckiej młodzieży dojeżdżająca 
do gimnazjum w Wadowicach postanowiła założyć klub sportowy. 

Uczniami tymi byli Andrzej Zemlik, Franciszek Borawski, Jan Talaga, Jan Danek 
i Stanisław Gruszeczka. Już w pierwszych 
miesiącach po wyzwoleniu entuzjaści 
sportu marzyli o budowie pełnowymia-
rowego boiska sportowego z zapleczem 
treningowym. Niestrudzony działacz 
Edward Zemlik wraz z innymi czynili 
starania o uzyskanie terenu. Po uzyska-
niu zezwolenia i zawarciu odpowiedniej 
umowy z nadleśnictwem w Kalwarii, 
przystąpiono do budowy boiska w miejscu dworskich stawów. Nie przestraszało 
ich to, że teren ten to było jedno wielkie mokradło, porośnięte krzakami i ziel-
skiem. Stacjonująca w Zembrzycach chwilowo jednostka wojskowa saperów oka-
zała dużą pomoc, wysadzając duże pnie drzew minami. Przy budowie obiektu 
brali aktywnie udział Stanisław Grygiel, Władysław Świerk, Jan Danek, Czesław 
Magdziak, Józef Sala, Teofil Fidelus i wielu innych, ale duszą całego przedsięwzię-
cia był Edward Zemlik i jego prawa ręka Jan Talaga („Guldon”). Zaangażowano też 
ekipę budowlaną z Żywca, a żona pana Zemlika Rozalia pomagała, przygotowując 
posiłki i wykonując wiele czynności pomocniczych. W lipcu 1946 roku stadion 
został oddany do użytku. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu zaproszonych, 
a stadion został poświęcony przez księdza Stanisława Wilka. Poniżej nazwiska 
zawodników, wychowanków klubu „Garbarz”, którzy uzyskali wysokie pozycje 
sportowe, grając w renomowanych klubach: Tadeusz Tokarz - piłkarz „Victorii 
Jaworzno”, Jan Lenart - piłkarz „Victorii Jaworzno” i „Lechii Gdańsk”, Janusz 
Suwada - piłkarz „Wisły Kraków”, Jan Woś - piłkarz „Odry Wodzisław”, Sławomir 
Bączek - piłkarz „Wisły Kraków”, „Jezioraka Iława”, Piotr Mosor - piłkarz „Ruchu 
Chorzów”, „Legii Warszawa”, reprezentant Polski juniorów i drużyny olimpijskiej. 
Antoni Dobisz - piłkarz „ROW Rybnik”, Bronisław Talaga - piłkarz „Skawy 
Wadowice”, Stanisław Talaga - piłkarz „Skawy Wadowice”, Włodzimierz 
Gruszeczka - piłkarz „Kraśnika”, Andrzej Kopacz - piłkarz „Fabloku Chrzanów”. 
W czerwcu 2002 roku odszedł z funkcji szkoleniowca Eugeniusz Fornalczyk a jego 
następcami zostali po kolei Andrzej Bańdura, Andrzej Sermak, Zbigniew Bulek, 
Jacek Kudzia i od 2008 roku Wojciech Rączka. Obecnie pierwszym trenerem jest 
Zdzisław Janik. Pracę szkoleniową z drużynami młodzieżowymi obecnie prowadzi 
Marek Mirocha oraz Janusz Fujak (od sierpnia 2011), obecnie zespół rozgrywa 
zawody w IV-lidze, a Prezesem klubu jest Józef Karlak.
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4.3. MKS Kalwarianka Kalwaria

Klub Sportowy „Kalwarianka” założony przez grupę studentów w 1923 
r. posiada bardzo bogatą tradycję. Funkcjonował w okresie międzywo-
jennym, przetrwał zawieruchę wojenną, będąc spadkobiercą Towarzystwa 

Sportowego „Sokół”, kontynuował swą działalność sportową po wojnie. W róż-
nych okresach będąc klubem jedno bądź wielosekcyjnym zdobywał różne trofea. 
Największym osiągnięciem klubu w latach powojennym było zdobycie na stadio-
nie Polonii w Warszawie w 1955 r. Mistrzostwa Polski Zrzeszenia „Start”. W nie-
dalekiej przeszłości w roku 1995 klub uzyskał awans do III ligi będąc pierwszą siłą 
w ówczesnym Podbeskidzkim Związku Piłki Nożnej rozgrywając mecze ze znako-
mitymi drużynami przyciągając tym na stadion wielu kibiców. Podkreślić przy 
tym trzeba, że cały czas prowadzona jest bardzo dobra praca z młodzieżą, która 
przynosi efekty i dostarcza wielu utalentowanych zawodników pierwszemu zespo-
łowi. Stwierdzić można z cała pewnością, że klub wywiera ogromny wpływ na 
życie mieszkańców. Wspomnieć również należy o ludziach, którzy go przed laty 
tworzyli, byli pierwszymi zawodnikami 
i zarazem działaczami, których upór i za-
angażowanie sprawiło, że MKS 
Kalwarianka jest dzisiaj cenionym zespo-
łem w regionie. Celem klubu jest w dal-
szym ciągu propagowanie i organizowa-
nie zajęć sportowych oraz stworzenie 
swym członkom i mieszkańcom miasta 
i gminy Kalwaria Zebrzydowska warun-
ków do uprawiania sportu i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Obecnie w prężnie działającym klubie jest około 160 
członków, w tym blisko stu zawodników w trzech grupach młodzieżowych, oraz 
dwóch seniorskich, po około 20-tu zawodników w każdej z grup. Klub zatrudnia 
trzech trenerów z bardzo wysokimi kwalifikacjami, aby młodzież i dzieci uczestni-
czące w zajęciach i meczach prawidłowo się rozwijały i kształtowały. W planach 
jest otworzenie szkółki piłkarskiej dla 7-10 latków jak również reaktywowanie 
drużyny rezerw. Zgodnie z działaniami statutowymi wszystkie zajęcia dla wycho-
wanków klubu odbywają się bezpłatnie, a funkcjonowanie klubu na obecnym po-
ziomie jest możliwe dzięki wolontariatowi działaczy, sympatyków i ofiarodawców. 
W sezonie 2013/14 klub uzyskał awans do IV ligi, co jest najlepszym prezentem dla 
wiernych kibiców i sympatyków na obchodzony w tym roku jubileusz 90-lecia 
jego założenia. Kulminacja tych obchodów przypada na koniec czerwca br. i za-
pewne będzie impulsem do dalszej pracy dla jego oddanych działaczy.

4.4. MKS Halniak Maków podhalański

MKS „Halniak” jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym młodzież 
i sympatyków sportu z terenu Makowa Podhalańskiego i sąsiednich miej-
scowości. W swej historycznej tradycji nawiązuje do powstałego w 1926 



90

roku Akademickiego (nieco później-Studenckiego) Klubu Sportowego „SKAWA”. 
To pierwsze stowarzyszenie sportowe na terenie Makowa powstało z inicjatywy 
makowskiej młodzieży, która już wcześniej miała kontakty ze sportem w TG 
„SOKÓL” oraz uczniów i studentów, którzy w czasie nauki w szkołach i uczelniach 
krakowskich zetknęli się z czynnym uprawianiem sportu. Ten fakt tłumaczy przy-
miotnikową nazwę ówczesnego klubu „Akademicki” bądź „Studencki”. Zachowane 
źródła i przekazy dowodzą, że w okresie międzywojennym młodzież makowska 
uprawiała piłkę nożną - grano na boisku na tzw. „kamieńcu” usytuowanym nad 
rzeką Skawą. Popularne były też wówczas w Makowie inne dyscypliny sportowe 
m. in. piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, narciarstwo i lekkoatlety-
ka. W czasie niemieckiej okupacji część makowskiej młodzieży nadal wykazywała 
aktywność sportową, choć oficjalnie to było zakazane. Ruch sportowy organizo-
wała wówczas (konspiracyjnie) Ochotnicza Straż Pożarna. Również pierwsze 
struktury działalności sportowej w pierwszych dniach po wojnie organizowano 
w Makowie przy OSP. Jednak 11 Września 1945 r. z inicjatywy działaczy sporto-
wych m. in. Antoniego Cieplickiego, Kazimierza Skrzypka, Józefa Klimali, Adama 
Walczaka, Zbigniewa Rawło, Zofii Czyż, Ireny Hubickiej, Adama Skupińskiego, 
Mariana Piórkowskiego, Czesława Gruszki, Zdzisława Lorenca, i Władysława 
Chudzika postanowiono powołać samodzielne Towarzystwo Sportowe HALNIAK, 
z połączenia sekcji sportowej OSP i klubu sportowego BORY Maków - Białka. Od 
tamtej daty klub makowski nosi nazwę HALNIAK (poza krótkim epizodem na 
początku lat pięćdziesiątych, kiedy makowski klub przyłączony do resortu kolej-
nictwa nazywał się Kolejarz). Od 1955 roku Halniak znalazł się w pionie sporto-
wym START, wchodząc pod kuratelę spółdzielczości pracy. Przyjęto też wtedy 
nową nazwę stowarzyszenia tj. Spółdzielczy Klub Sportowy „HALNIAK”. Był to 
dobry okres dla makowskiego klubu, tak pod względem inwestycyjnym jak i spor-
towym. Dzięki ofiarnej działalności prezesa Jana Maczka i współpracujących 
z nim działaczy m. in. Emila Wacyka, Jana Piórkowskiego, Jana Rączki, Kazimierza 
Sempka, Józefa Stopki, Benedykta Lorenca i innych wybudowano w Makowie 
piękny stadion, otwarty oficjalnie 5-6 września 1959 roku. Przy stadionie powstał 
też pawilon sportowy, który z czasem przy pomocy Rady Głównej ZS Start i du-
żym staraniu władz klubu przebudowano na Ośrodek Noclegowo Sportowy z 70 
miejscami noclegowymi. Obiekt otwarto w 1981 r. Wraz z adaptacją w 1996 r. 
części parterowej na kuchnię i stołówkę stanowi dziś podstawowe źródło finanso-
wania działalności sportowej klubu. Oprócz rozbudowy obiektów sportowych 
i usługowych klub, w okresie przynależności do ZS Start, osiągał również dobre 
wyniki w działalności sportowej. Warto tu m.in. odnotować awanse piłkarzy w 1967 
r. do klasy A, a w 1976 i 1987 r. do Ligi Okręgowej. Aktywną działalnością wyka-
zywała się sekcja szachowa prowadzona przez Aleksandra Dyrdę. Dużą popular-
nością cieszyła się w makowskim środowisku sekcja bridża sportowego, której ton 
nadawali Andrzej Rawski i Karol Borowy. Dużo sukcesów Halniakowi przysporzy-
ła też sekcja tenisa stołowego. Dowodzą tego liczne tytuły makowskich tenisistek 
m.in. Anny Radwan, i jej następczyni Marty Matyjasiak, Magdy Wiciarz, Doroty 
Głuc, Lucyny Koziany, Anny Drobnej, a szczególnie Agnieszki Warty-jednej z naj-
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lepszych tenisistek na Podbeskidziu w latach 80-tych. Godny odnotowania jest też 
awans drużyny żeńskiej, prowadzonej przez Fryderyka Wartę, do II ligi w 1990 
roku. Znanym wychowankiem klubu jest reprezentant Polski w piłce nożnej 
Tomasz Hajto. Po roku 1990 załamała się pomoc pionu spółdzielczego dla klubów 
podległych ZS Start, co dotkliwie odczuł makowski klub. Również miejscowe 
spółdzielnie pracy, a szczególnie Podhalanka, która była ważną podporą Halniaka, 
z powodu trudności ekonomicznych, nie mogły wspomagać makowskiego sportu. 
Dlatego w zaistniałej sytuacji władze klubu mogły już tylko liczyć na własną dzia-
łalność gospodarczą (choć też ograniczoną) oraz pomoc miejskich władz samorzą-
dowych. W związku z tym na Walnym Zebraniu Członków 14.05.1995 r. dokona-
no zmian w Statucie klubu, przyjmując jego nową nazwę-Miejski Klub Sportowy 
„Halniak”. Określono też barwy klubu: niebiesko-biało-czerwone. Ze względu na 
nowe uwarunkowania finansowania działalności sportowej oraz zmiany osobowe 
w strukturze władz klubu, stopniowo ograniczono ilość sekcji sportowych. 
Aktualnie w makowskim klubie działa sekcja piłki nożnej, która obejmuje 5 dru-

żyn w różnych kategoriach wiekowych: seniorzy (obecnie po awansie w 2004 
roku) V-liga, trampkarze i juniorzy (liga okręgowa) żaki (klasa okręgowa) i oldboje 
(liga oldbojów Małopolski Zachodniej). W sumie pod opieką 3 szkoleniowców 
uprawia futbol ponad stu piłkarzy. Po wyborach w marcu 2006 roku klubem kie-
ruje ośmioosobowy Zarząd, któremu przewodzi Prezes Henryk Bania. Natomiast 
kierownikiem administracyjnym klubu jest Jan Pawlik. W 2006 roku „HALNIAK” 
obchodzi jubileusz 80-lecia. Fakt ten upamiętnia m.in. monografia klubu napisana 
przez byłego prezesa Fryderyka Wartę. Obecnie klub występuje w IV-lidze.

4.5. LKS iskra Klecza

Klub LZS „Kleczanka” za-
łożono 31 lipca 1949 roku; 
w tamtym okresie istniała tyl-
ko sekcja piłki nożnej. W skład 

drużyny weszli głównie gimnazjaliści, 
a rozgrywki rozpoczęto w „C” klasie. 
Pierwszym Prezesem został Stanisław 
Sporysz. Funkcję kierownika sekcji piłki 
nożnej objął Leon Zemła. W kolejnych 
latach zastąpili go czynni piłkarze – Józef 
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Kwiatek oraz Stanisław Załuski. Pierwsze boisko zlokalizowane było nieopodal 
plebanii. Przez trzy lata (od 1950 roku) obok sekcji piłki nożnej, istniała również 
sekcja artystyczna, kierowana przez Zofię Jabłońską. Rok 1955 przyniósł pierwsze 
zmiany – drużyna awansowała do „B” klasy. Niestety, dwa lata później nastąpił 
ponowny spadek do „C” klasy. Część zawodników – za sprawą ówczesnego syste-
mu politycznego - została zobligowana do podjęcia pracy (tzw. nakaz pracy) po 
zakończeniu studiów i musiała zrezygnować z dalszej gry w zespole. Rozpoczął 
się żmudny proces kompletowania nowego składu – owe „zawirowania” stano-
wiły jedną z bezpośrednich przyczyn spadku. Przełom nastąpił w 1960 roku – 
w pamiętnym meczu (obserwowanym przez blisko 2500 widzów), po ostrej walce, 
„Iskra” zwyciężyła na stadionie w Andrychowie 3 : 0. Zawziętość zawodników 
zaowocowała sukcesem – drużyna ponownie awansowała do „B” klasy. 23 kwiet-
nia 1962 roku miał miejsce inauguracyjny mecz z okazji otwarcia nowego boiska 
(obok szkoły podstawowej): Klecza pokonuje Frydrychowice 10 : 0. Po kolejnych 
wzlotach i upadkach w 1967 roku drużyna przeszła do klasy „A”. Pomimo mor-
derczych treningów Klecza utrzymała się na tym szczeblu rozgrywek jedynie rok 
– był to jednak cenny rok, obfitujący w nowe doświadczenia i wyzwania. Po spad-
ku zawodnicy rozpoczęli ponowne treningi, zdeterminowani, by osiągnąć kolejny 
sukces. „Szkoła przetrwania”, jaką przeszli w klasie „A”, nie poszła na marne, 
a zdobyte umiejętności znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych 
meczów: rundę jesienną 1968 roku Klecza zakończyła na pierwszym miejscu w ta-
beli. Kolejne miesiące upływały pod znakiem awansu do klasy „A” i niestety po-
nownego spadku. W 1977 roku – z inicjatywy Jana Serwina – podjęto prace nad 
renowacją boiska: powstała nowa płyta, skonstruowano system odprowadzający 
wodę, wyrównano teren i wynajęto pomieszczenie na szatnie. Kolejne lata upły-
wały w Kleczy bez większych perturbacji: awanse, spadki…-prawdziwe sukcesy 
drużyna zaczęła jednak osiągać dopiero w 1998 roku. Za prezesury Kazimierza 
Błachuta Klecza awansowała do ligi okręgowej i do dzisiejszego dnia utrzymuje 
się na wysokim poziomie. W Kleczy przewijały się rozmaite nazwiska – zarów-
no te mniej znane, jak i te, które wciąż mają znaczenie w naszym regionalnym 
świecie piłkarskim. Choć przez ostatnie lata „Iskra” stawała przed szansą awansu 
do IV ligi, udało się to dopiero w 2011 roku, gdy zarząd dobrał odpowiednich 
ludzi do pracy nad rozwojem drużyny. Prezesem został Robert Malik, v-ce pre-
zesem Filip Niewidok, skarbnikiem Jan Dobisz. Trenowaniem drużyny zajął się 
Krzysztof Wydrzyk a w skład zespołu rozgrywającego historyczny mecz, który 
zaważył o dalszych losach „Iskry” weszli: Kawaler- M.Brózda, Drechny, Witek, 
Glanowski (81’ Stopa), Zaremba (79’ Maćkowicz), Smagło (86’ Wysogląd), Paśnik, 
Dobisz, Kukieła, Niewidok. Zaczęto wcielać w życie kolejne zmiany, by drużyna 
zadebiutowała z klasą w IV lidze – wyremontowano szatnię i zaplecze dla piłka-
rzy, kawiarnię klubową oraz stadion. Na pierwszy czwartoligowy mecz przeciw 
osławionemu „Hutnikowi Kraków” przybyło około tysiąca kibiców, co pozwoliło 
w pięknej oprawie wręczyć nagrody za awans oraz pogratulować całej firmie, jaką 
jest obecnie LKS „Iskra Klecza”. Rozpoczęcie rozgrywek było satysfakcjonujące, 
gdyż nikt nie przewidywał końcowego wyniku: Iskra-Hutnik 3 : 1. Od tamtej pory 
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Klecza istnieje na boiskach IV ligi jako solidny zespół, który ma w swoich sze-
regach utalentowanych zawodników i dobrze prosperujący zarząd klubu – znaj-
duje to swoje przełożenie na wyniki oraz organizację klubu. Na dzień dzisiejszy 
„Iskra” (runda wiosenna sezonu 2012/2013) jest najwyżej notowanym zespołem 
w powiecie wadowickim – pierwsza drużyna gra w IV lidze a oprócz niej istnieją 
jeszcze: drużyna rezerwowa oraz kilka zespołów skupiających młodzież z Kleczy 
oraz okolicznych miejscowości. Warto wspomnieć, że „Iskra” w dotychczasowych 
rozgrywkach zajęła miejsce w pierwszej części tabeli i pod okiem Prezesa Roberta 
Malika, V-ce prezesa oraz trenera Filipa Niewidoka walczy o kolejne zwycięstwa. 
Czas pokaże, czy sympatycy piłki i wierni kibice Kleczy zobaczą tę wspaniałą dru-
żynę w III lidze – byłoby to wielkie osiągnięcie i powód do dumy dla mieszkańców 
Kleczy, którzy ciężko pracują na nasz wspólny sukces. Odtworzenie historii „Iskry 
Kleczy” było możliwe dzięki pomocy Jana Serwina – byłego zawodnika drużyny 
i człowieka, który przez kilkadziesiąt lat śledził oraz wspierał rozwój zespołu.

4.6. LKS Sokół przytkowice

Klub Sportowy Sokół Przytkowice powstał w 1970 roku: początkowo 
miał nazwę LZS KŁOS Przytkowice, a jego założycielem był Antoni 
Żurek. W lipcu 1970 powstała sekcja piłki siatkowej, a następnie w 1971 

roku została zgłoszona sekcja piłki nożnej do klasy C – w Podokręgu Wadowice. 
W 1975 roku jesienią pod kierownictwem Stefana Żaka zespół awansował do klasy 
B. W roku 1998 klub zgłosił do rozgry-
wek dwie drużyny seniorów klasy C i B, 
następnie w 1999 roku zespół awanso-
wał do klasy A. Po nieudanym sezonie 
zespół zanotował spadek do klasy B, 
a później do klasy C. Zła passa klubu zo-
stała przerwana i od 2003 roku zaczęły 
się sukcesy klubu Sokół; od klasy C dru-
żyna dotarła obecnie do IV ligi w 2011 
roku, w której gra do dnia dzisiejszego. 
Duży nacisk Zarząd klubu położył na prowadzenie drużyn młodzieżowych i tak 
klub posiada juniorów starszych i młodszych (II liga PPN Wadowice) oraz młodzi-
ków. Praca ta owocuje tym, że zawodnicy młodsi zasilają zespół seniorów. Trenerem 
tych zespołów jest Witold Stokłosa, a seniorów Roman Skowronek, Prezesem klu-
bu od lat jest Bogdan Kaczmarczyk. Trzeba też zaznaczyć, iż w dorobku klubu są 
też sukcesy w rozgrywkach o Puchar Polski udział w półfinale na szczeblu 
Podokręgu oraz w finale na szczeblu Małopolski Zachodniej.

4.7. MKS Skawa Wadowice 

Dzieje klubu kojarzą się w środowisku z sukcesami i niepowodzeniami na 
arenie sportowej. Działacze sportowi widzą jak żmudna i pełna napięć 
jest praca organizacyjna dla upowszechnienia i rozwoju klubowych dys-
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cyplin sportowych. Instruktorzy i trenerzy pamiętają wysiłki wychowawcze i tru-
dy szkoleniowe prowadzące do zwycięstw i niedociągnięcia zakończone klęskami. 
Zawodnicy wspominają szczęśliwe przeżycia i satysfakcje z udanych występów 
oraz gorycz poniesionych porażek. Młodzież zaś kojarzy sport z marzeniami o re-
kordach, i olimpijskich występach. A więc dzieje klubowe, to historia zdarzeń 
przeciętnych, często powtarzających się, a wśród nich sporo ważnych i chlubnych. 
Oczywiście historię tworzą ludzie, członkowie klubu i ich sympatycy – kibice. 

Szczególnie głęboko przeżywamy 
wszyscy uroczystości klubowe. Do 
nich należą jubileusze obchodzone 
okresowo. Z nowym rokiem szkolnym 
1907 roku rozpoczął naukę w matu-
ralnej klasie gimnazjalnej Roman 
Dietl z Krakowa i już w pierwszych 
dniach pobytu w Wadowicach spo-
tkał się po południu z kolegami na 
Błoniach przeprowadzając pokazowy 
mecz piłki nożnej według przepisów 

stosowanych w krakowskich klubach. Grano wówczas tradycyjną szmacianką. 
W najbliższą sobotę udał się R. Ditel do Krakowa i zakupił za własne pieniądze 
piłkę skórzaną oraz ekwipunek dla całej drużyny. Na najbliższym spotkaniu spor-
towców nadano drużynie nazwę „Vadovia”. Zrzeszenie się w szeregach „Vadovii” 
wyłącznie piłkarzy gimnazjum wyeliminowało z treningów i rozgrywek młodzież 
pozagimnazjalną zwłaszcza liczną młodzież rzemieślniczą. Rozgoryczonej mło-
dzieży pośpieszyły z pomocą cechy rzemieśliczne zawiązując dla niej Klub 
Sportowy o nazwie „Skawa”, której statut jeszcze w tym samym 1907 roku został 
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym. Prezesem klubu został wybrany Ignacy 
Markielowski dobry piłkarz, z zawodu ślusarz mechanik prowadzący warsztat 
rzemieślniczy w Wadowicach (na początku II wojny światowej wyemigrował do 
Kanady). Nowy klub skompletował mocną drużynę piłkarską, która z powodze-
niem rozgywała mecze wyjazdowe i rewanże na prowizorycznym boisku na 
Błoniach Gotowizny. Przed pierwszą wojną światową barwy „Skawy” reprezento-
wali: bramkarze: Alsze, Cul i Kowalski, obrońcy: Łasek, Steiger i Zembaty, pomoc-
nicy: Bernaś, Muck i Pyka napastnicy Capura, Czarnota, Kranz i Zając. Na zmien-
nych pozycjach grali również: Sekuła, Siwiec i Zaicek. W okresie pierwszej wojny 
światowej zamarły rozgrywki meczowe w Wadowicach. Doświadczeni piłkarze 
walczyli w okopach o niepodległą Ojczyznę. „Skawa”, zasilona przez młodzież 
rodzin dawnych zawodników, przetrwała wojnę, choć była słaba i biedna. W roku 
1928 w związku z pogarszającą się sytuacją organizacyjną klubu „Skawa”, nastę-
puje jego fuzja z gniazdem ”Sokoła”, dzięki czemu stała się możliwa dalsza egzy-
stencja drużyny piłkarskiej, jednakże już pod wspólną nazwą „Sokół-Skawa” 
W połowie lat trzydziestych poprawia się działalność organizacyjna „Skawy”, 
głównie dzięki kreatywności ówczesnego działacza Stefana Brandsztera. W okresie 
poprzedzającym wybuch kolejnej wojny światowej na szczególną uwagę zasługuje 
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wydarzenie z 1938 roku, kiedy to wydzierżawiono od Lothara Grafa działkę przy 
ulicy Zegadłowicza, nieopodal koszar wojskowych. Tam też wybudowano z fun-
duszy miejskich nowy stadion piłkarski, gdzie klub „Skawa” rozgrywał swoje me-
cze aż do roku 1976. Rok 1939 przynosi kolejną wojnę, wszystkie organizacje zo-
stają zdelegalizowane w tym również „Skawa”. Struktury organizacyjno-sportowe 
przedwojennej „Skawy” reaktywowano już wiosną 1945 roku, jednakże ze wzglę-
du na zaistniałą sytuację polityczną „Skawa” rozpoczęła swoją działalność pod 
auspicjami socjalistycznej Organizacji Młodzieżowej – „TUR”. W roku 1949 
„Skawa” utraciła swoją historyczną i tradycyjną nazwę, a jej sportowcy przystąpi-
li do rozgrywek jako zawodnicy KS „Związkowiec” z kolei od grudnia 1950 r. jako 
„Kolejarz”. W roku 1957 obchodzono jubileusz 50-lecia „Skawy”, ufundowano 
sztandar (do dzisiaj zachowany w świetlicy klubowej). Nastały lepsze czasy dla 
piłki nożnej. W roku 1960 pierwsza drużyna piłkarska „Skawy” odniosła najwięk-
szy sukces sportowy w swojej wówczas 53 letniej historii awansowała do III Ligi. 
W tej lidze piłkarze mimo braku doświadczenia w rywalizacji na tym szczeblu 
rozgrywek, na półmetku sezonu 1960/1961 zajmowali szóste miejsce. W roku 1962 
na wniosek miejscowych działaczy klub opuścił struktury „Kolejarza” i zgłosił 
swój akces do Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, pod egidą którego wy-

stępował do końca XX wieku jako LKS „Skawa” Wadowice. Szczególny rokiem 
w działalności klubu był jubileuszowy rok 1977 wówczas to przekazano do użyt-
kowania LKS „Skawa” nowo wybudowany obiekt sportowy, stadion przy ul. 
Błonie, gdzie klub rozgrywa swoje mecze do dzisiaj. W roku 2000 zarząd klubu 
zdecydował o wystąpieniu ze struktur Ludowych Zespołów Sportowych i przejściu 
pod patronat miejski, co oznaczało zmianę statutu w Sądzie Okręgowym w Bielsku-
Białej i przyjął nazwę Miejski Klub Sportowy „Skawa” Wadowice i taki stan rzeczy 
istnieje po dzień dzisiejszy. W sezonie 2002/2003 drużyna piłkarska seniorów uzy-
skała awans do IV Ligi. Po dwóch sezonach niestety spadła z IV ligi, rozgrywała 
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jeszcze mecze w V Lidze Krakowsko-Wadowickiej a obecnie w Klasie Okręgowej 
Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. W roku 2007 klub obchodził jubileusz 
100- lecia, rozegrał mecz okolicznościowy z zespołem Wisły Kraków (w większości 
zawodnicy młodej ekstraklasy), jednakże dopiero w roku 2008 (16 maja o godzinie 
16.00) głównie dzięki staraniom wiceprezesa Konrada Meusa i prezesa Marka 
Ciepłego a także wsparciu ówczesnego trenera „Białej Gwiazdy” pana Macieja 
Skorży, I zespół Wisły Kraków (bezpośrednio po zdobyciu Mistrza Polski) rozegrał 
mecz towarzyski (nazwany meczem 100-lecia „Skawy” Wadowice) z naszą druży-
ną. Wisła wystąpiła w najmocniejszym swoim składzie, a mecz zakończył się wy-
nikiem remisowym 1 : 1 po bramkach Bartłomieja Praciaka dla Skawy 
i Radosława Sobolewskiego dla Wisły. Dla Skawy Wadowice było to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w swojej historii, a spotkanie oglądało ponad 3 tysiące 
widzów. Najbardziej znani wychowankowie klubu (grali w drużynach pierwszoli-
gowych): Stanisław Sobczyński (reprezentant Polski w drużynie Kazimierza 
Górskiego), Ryszard Błachut, Jan Woźnica, Sławomir Świstek, Igor Kozioł 
a ostatnio Eryk Kozioł – Podbeskidzie Bielsko i Andrzej Sobieszczyk zawodnik 
obecnego I-ligowca Puszczy Niepołomice. Obecny zarząd Prezes - Marek Ciepły, 
Wiceprezes – Stanisław Sobczyński, Członkowie – Zdzisław Szczur, Ludwik 
Strzeżoń, Marian Pamuła, Ireneusz Cholewa, Ewa Ostanek.

4.8. MKS Babia Góra Sucha Beskidzka

Klub sportowy w Suchej powstał w 1918 roku. Dowodem tego są zacho-
wane dokumenty, wspomnienia świadków. Jednym z materialnych do-
wodów jest najstarsza zachowana pieczęć klubu, legitymacja nr 13, na 

której została również ta pieczęć przybita jak i inne pamiątki. Legitymację nr 13 
otrzymał Marcin Mrugacz. Była to legitymacja zastępcza i jednoroczna. W tym 

czasie w Klubie działają sekcje: piłki noż-
nej, narciarska, piłki ręcznej, łucznicza, 
lekkiej atletyki i zapaśnicza. W latach 
1948–49 ukończono budowę stadionu 
z płytą do piłki nożnej, bieżnią, skocz-
nią, rzutnią a w późniejszym okresie bo-
isko asfaltowe do piłki ręcznej. W latach 
1950-60 drużyna piłki nożnej występo-
wała z dobrymi wynikami w klasie B i A. 
Ponadto brano udział w rozgrywkach 

o mistrzostwo Podhala oraz w meczach towarzyskich, a rekord zdobytych bramek 
w jednym sezonie wynosił 70 : 9. W latach 1982 - 1985 drużyna piłki nożnej 
uczestniczyła w rozgrywkach bielskiej okręgówki. Ostatnie sukcesy Klubu to sezon 
1994/1995 awans do Ligi Okręgowej Seniorów. Piłkarze przez 6 sezonów grali 
w Lidze Okręgowej. Sezon 2000/2001 to pierwszy w historii awans seniorów do IV 
ligi, gdzie rozgrywali mecze także w sezonie 2002/2003. Niestety po dwóch latach 
zespół powraca do ligi okręgowej. Sezon 2000/2001 to także pierwszy w historii 
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awans juniorów do małopolskiej Ligi Juniorów. Dzięki temu młodzi suscy piłkarze 
mogli rywalizować z najlepszymi rówieśnikami w Małopolsce, takimi jak np. ju-
niorzy Wisły Kraków, Hutnika Kraków, Cracovii Kraków. Niestety suszanie nie 
byli w stanie zapewnić sobie utrzymania w tej lidze i po roku zostali zdegradowa-
ni. Wszystkie te sukcesy sportowe szczególnie w sekcji piłki nożnej to zasługa dłu-
gofalowej pracy trenerów z młodzieżą i dziećmi w MKKS „Babia Góra”. Szczególną 
postacią jest tu obecny honorowy Członek Klubu Stanisław Matejko. W latach 
1971 - 2008 treningi prowadził pan Henryk Sochacki, V-ce Prezes ds. Sportu. 
Obecnie działają sekcje: piłka nożna, narciarstwo, kulturystyka: trójbój siłowy. 
W sezonie 2010/2011 Babia Góra uzyskuje awans do ligi okręgowej, gdzie obecnie 

występuje drużyna seniorów Miejskiego 
Klubu Sportowego. Klub posiada także 
drużyny młodzieżowe (juniorzy starsi, 
młodsi oraz młodzicy). Od 2012 roku 
działa także szkółka piłkarska, w której 
prawie 50 dzieciaków stawia pierwsze 
kroki z piłką na zielonej murawie. Od 
stycznia 2013 prezesem klubu jest 
Tomasz Semik, który zastąpił na tej funk-
cji Bogusława Kołodziejczyka.

4.9. WKS tempo Białka

Początki Klubu sportowego w Białce to lata powojenne, zaraz po II woj-
nie Światowej Kazimierz Skrzypek zorganizował na terenie Białki 
i Makowa Klub Sportowy KS BORY Białka-Maków. Przyjęto datę po-

wstania Klubu w Białce jako 1945 rok. 
Klub ten miał jednak krótki żywot, decy-
zją działaczy KS Bory i Halniaka Maków 
doszło do połączenia obu klubów 
w grudniu 1945 r. Na początku lat pięć-
dziesiątych ambitne sportowo środowi-
sko białczan reaktywowało na nowo 
Klub jako LZS Białka. Drużyna piłkarska 
uczestniczyła głównie w meczach towa-
rzyskich i pucharowych. Odrodzenie 
Klubu pod nazwą TEMPO nastąpiło 
w drugiej połowie lat 60-tych. Do działającego Prezesa dołączyli Władysław Szarlej 
i Stanisław Pacyga. Dzięki ich pomocy powstało już drugie boisko sportowe, ale 
tak jak i pierwsze zostało zabrane przez wody rzeki Skawicy. Z trudem odbudowa-
no go po raz kolejny w latach 80-tych, lecz i tym razem woda zniszczyła dorobek 
sportowy w Białce. W roku 1983/84 działacze Klubu doświadczeni 3 klęskami 
znaleźli nowe miejsce na obiekt sportowy za rzeką po stronie Juszczyna. Wraz z no-
wym boiskiem powstała drużyna, która awansowała do B a następnie do A klasy 
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o zasięgu terytorialnym trzech podokręgów. To był jeden z lepszych okresów pił-
karskich w Białce, po którym przyszły lata regresu i drużyna pożegnała się z A kla-
są. W trudnych chwilach przyszło działać m.in. Józefowi Biedrawie i Stanisławowi 
Bisadze, którzy za wszelką cenę starali się utrzymać funkcjonowanie klubu. Kiedy 
wydawało się, iż klub zawiesi działalność w 2004 nastąpiło pospolite ruszenie w Białce. 
Powstał nowy zarząd, na czele którego stanął Grzegorz Skrzypek wnuk założyciela 
klubu. Wraz z rzeszą członków, mieszkańcami i sponsorami rozbudowano całe 
zaplecze sportowe w Białce z nową płytą boiska. Od 2008 roku funkcję Prezesa 
pełni Jacek Puzik. Aktualny Zarząd: V-ce Prezes- Grzegorz Skrzypek, skarbnik- 
Stanisław Szarlej, członkowie: Woźny Kazimierz, Polak Rafał, Puzik Grzegorz, 
Gracjasz Bogusław, Sałaciak Mariusz, Drobny Dariusz. W latach 2004-2013 miał 
miejsce największy progres w rozwoju infrastruktury i wyników sportowych: 8 
pierwszych miejsc drużyn młodzieżowych i seniorów w tym historyczny awans 
seniorów do V ligi okręgowej w sezonie 2011/2012.

4.10. LKS Jałowiec Stryszawa

Klub Sportowy „Jałowiec” Stryszawa powstał w roku 1970. Jednak po 
kilkuletniej działalności został rozwiązany. W 1990 roku za sprawą urzę-
dującego wówczas wójta gminy pana Jana Burego klub reaktywowano, 

a on sam został pierwszym prezesem klubu. Następnie jego rolę przejął Jan Kłapyta, 
pod wodzą którego LKS 
„Jałowiec” wywalczył pierwszy 
awans do rozgrywek B klasy. 
Kolejnym prezesem Klubu został 
pan Mieczysław Bania, jednak 
jego przygoda z klubem trwała za-
ledwie rok. W 2005 roku preze-
sem został Jerzy Steczek, który tę 
funkcję pełni do dziś. To właśnie 
pod jego wodzą klub zaczął świę-
cić swoje największe sukcesy, pnąc się coraz wyżej po szczeblach ligowych rozgry-
wek. Obecnie klub występuje w rozgrywkach wadowickiej V ligi. Od 2010 roku 
zarząd oraz zawodnicy klubu mają do dyspozycji w pełni wyposażony budynek 
klubowy. W obecnym sezonie Klub na różnych szczeblach rozgrywek reprezentują 
cztery drużyny: seniorzy, juniorzy, trampkarze oraz żaki. Łącznie klub liczy 78 
zawodników. W sezonie 2012/2013 klub triumfował w rozgrywkach Pucharu 
Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach pokonując w spotkaniu 
finałowy, po serii rzutów karnych trzecioligowy „Beskid” Andrychów. W finało-
wym spotkaniu Małopolski Zachodniej po serii rzutów karnych trzecioligowa 
„Janina” Libiąż została pokonana i Puchar Polski zdobył Jałowiec Stryszawa. 
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4.11. KS Sosnowianka Stanisław dolny

Klub Sportowy Sosnowianka założony został w 2001.Już w trzecim sezo-
nie (2004/05) uczestnictwa w rozgrywkach zespół zdobył awans do klasy 
B PPN w Wadowicach. Zawodnicy którzy wywalczyli awans: Biel 

Włodzimierz, Takuśki Sławomir, Godowa Tomasz, Paśnik Krzysztof, Półtorak 
Michał, Burdek Damian, Kucharski Sylwester, Studnicki Jacek, Babicz Rafał, 
Mistarz Wiesław, Musiał Adam, Magiera Ryszard, Filek Janusz, Lizoń Rafał, 
Machaj Michał, Musiał Grzegorz, Bruzda Artur, Kolber Dariusz, Bucki Rafał, Żak 
Wojciech, Płatek Sławomir; Trener – Kazimierz Tatara. W kolejnym sezonie 
2005/06 drużyna KS Sosnowianka jako beniaminek była bliska kolejnego awansu 
tym razem do klasy A lecz ostatecznie na mecie sezonu zajęła drugie miejsce i po-
legła w barażach o awans z zespołem Czarni Koziniec. W kolejnych sezonach dru-
żyna również walczyła o awans, a w sezonie 2008/09 ponownie w barażach mu-
siała uznać wyższość rywala tym razem MKKS Babia Góra Sucha Besk. Upragniony 
awans do klasy A nastąpił w sezonie 2009/10 i był on dziełem następujących za-
wodników - Marcin Bruzda, Marek Szuba, Sebastian Konopka, Dariusz Madejski, 
Wojciech Żak, Kamil Mamcarczyk, Krzysztof Bogacz, Kamil Rączka, Wojciech 
Rączka, Rafał Babich, Łukasz Klimczok, Mateusz Płonka, Robert Lemiecha, Jakub 
Pacut, Michał Tylka, Krzysztof Jurek, Artur Malina, Tomasz Pająk, Michał Rusin, 
Kamil Franik, Grzegorz Koczur; trener – Marek Szuba. W sezonie tym zespół 
awansował także do półfinału Pucharu Polski na szczeblu PPN Wadowice (elimi-
nując po drodze wyżej notowane drużyny np czwartoligowy Sokół Przytkowice), 
gdzie dopiero po rzutach karnych lepszy okazał się III ligowy Beskid Andrychów. 
W roku 2011 Jubileusz 10-lecia klubu swoją obecnością uświetniła I ligowa 
Sandecja Nowy Sącz rozgrywając z Sosnowianką mecz towarzyski. Przez kolejne 

dwa sezony drużyna kończyła rozgrywki w klasie A na drugim miejscu. W obec-
nym sezonie 2012/13 zajął 1 miejsce w wadowickiej grupie klasy A i awansował do 
Klasy Okręgowej. Obecny skład kadry I zespołu to; Waldemar Grzesiak, Michał 
Walachnia, Konrad Krawczyk, Arkadiusz Sarapata, Babicz Rafał, Boczarski Artur, 
Bryła Krzysztof, Góra Damian, Hamerlak Grzegorz, Konopka Sebastian, Madejski 
Dariusz, Oleksy Dawid, Ożóg Mariusz, Pacut Jakub, Paśnik Krzysztof, Piastowski 
Piotr, Płonka Mateusz, Romek Cezary, Sekuła Mariusz, Szydłowski Szymon, 
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Szydłowski Karol, Tylka Michał, Wojtaszek Dawid, Żak Wojciech; trener – Michał 
Jezioro. W klubie prowadzi się także z dobrymi wynikami szkolenie młodzieży, 
o czym świadczą zwycięstwa rozgrywek w poszczególnych grupach wiekowych. 
Trenerzy dotychczas pracujący w klubie: Marek Jarosz, Janusz Daniel, Kazimierz 
Tatara, Wojciech Rączka, Marek Szuba, Jacek Moskal, Michał Jezioro. Obecny 
Skład Zarządu: Prezes Julian Babicz, V-ce Prezes Stanisław Konopka, Henryk 
Konopka, Grzegorz Gawron, sekretarz Paweł Szczęsny, skarbnik Jacek Stadnicki.

4.12. LKS cedron Brody

Klub sportowy został założony w 1971 roku dzięki takim działaczom 
społecznych jak Józef Kucharski, Adam Grodecki, Jerzy Młak. Został wy-
budowany obiekt sportowy wraz z zapleczem socjalnym i parkingiem. 

Drużyna seniorów rozgrywała zawody od klasy C do klasy A. W 2001 roku po 
powodzi stulecia obiekt sportowy został zniszczy, dzięki działaczom został odbu-
dowany i w 2003 roku oddany do użytku. W roku 2006 Cedronka uzyskała histo-
ryczny awans do Klasy Okręgowej Małopolska Zachodnia w roku jubileuszowym 
(trzydzieostopięciolecie klubu), gdzie występuje do dnia dzisiejszego. Posiada rów-
nież zespoły młodzieżowe juniorzy starsi oraz młodzicy. Obecny skład zarządu: 
Paweł Hebda – prezes oraz działacze Mariusz Chrząszcz, Zbigniew Wyka, Marcin 
Zaręba, Kamil Pacut.

4.13. LKS Naroże Juszczyn

W Juszczynie działa klub sportowy LKS Naroże Juszczyn, którego po-
czątki sięgają 1946 roku, kiedy powstało koło LZS. W 1950 roku wła-
dze przeznaczyły 0,5ha ziemi nad Skawą pod boisko sportowe, które 

oddano do użytku w 1953 roku. Dzięki własnemu obiektowi piłkarze awansowa-
li w 1954 roku do B klasy. W latach pięćdziesiątych utworzono drugą drużynę, 
która brała udział w rozgrywkach C klasy. W latach siedemdziesiątych piłkarze 
zakwalifikowali się do A klasy. Kilka razy drużyna włączała się do walki o tytuł 
mistrza i awans do ligi okręgowej. Jednak w 1991 roku drużyna ponownie spadła 
do A klasy, gdzie występowała ze zmiennym szczęściem. Aktualnie drużyna se-
niorów prowadzi rozgrywki w A-klasie. W klubie prowadzone są także drużyny: 
juniorzy starsi oraz trampkarze. Wszystkie trzy drużyny prowadzi trener i zarazem 
zawodnik drużyny seniorów: Dariusz Klimasara, który przejął obowiązki trenera 
seniorów na sezon 2012/2013. Poprzednim trenerem pierwszej drużyny Naroża 
był Maciej Melzer, pod wodzą którego nasza drużyna po słabej jesieni utrzymała 
się w A-klasie. Prezesem klubu jest Krzysztof Sarna.

4.14. LKS Znicz Sułkowice

Klub Sportowy powstał w 1948 roku. Posiada trzy drużyny piłki nożnej: 
seniorzy, juniorzy młodsi oraz młodziki. Największym osiągnięciem 
klub jest awans w sezonie 2005/2006 do Ligi Okręgowej Małopolska 
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Zachodnia lecz z uwagi na trudną sytuację finansową klub musiał zrezygnować 
z gry w tej lidze. Od trzech sezonów seniorzy grają w klasie A. Klub sportowy po-
siada boisko wraz z zapleczem socjal-
nym, które położone jest w pięknej oko-
licy. Obecny skład Zarządu to oddani 
działacze społeczni Prezes Leszek 
Książek, v –ce Prezes Krzysztof Kopytko 
oraz członkowie Kazimierz Skowron, 
Łukasz Wiktor, Łukasz Wojewodzic, Jan 
Siwek i Zbigniew Łysoń.

4.15. LKS Orzeł ryczów

Amatorski Klub Sportowy rozpoczął swoją działalność w Ryczowie już 
w 20 latach. Rozgrywki odbywały się na ryczowskim pastwisku. Należy 
tu wspomnieć o Wiesławie 

Kłapucie, który oprócz tego, że grał 
w piłkę, to w dużej mierze przyczynił się 
do rozwoju istniejącego klubu. W marcu 
1949 roku powstał pierwszy zorganizo-
wany klub sportowy pod nazwą LZS 
Ryczów. Jego Prezesem został oczywiście 
Wiesław Kłaput. Pierwszym liczącym się 
dla sportu mecz był rozegrany w dniu 29.06.1949 roku między drużynami LZS 
Ryczów, a drugoligowym zespołem KS Związkowiec Chełmek. W dniu 5.07.1949 
roku LZS Ryczów został oficjalnie zarejestrowany w Podokręgu Wadowice. 
Prezesem został wybrany Jan Kornaś. Utworzono trzy sekcje: piłka ręczna, lekko-
atletyka oraz piłka nożna. Na początku drużyna borykała się z wieloma problema-
mi, przede wszystkim finansowymi. Zarząd jednak radził sobie kwestując pod ko-
ściołem (klub cieszył się wsparciem księdza Władysława Kani, który był również 
zawodnikiem), organizując festyny i zabawy dla mieszkańców wsi, z których do-
chód przeznaczany był na potrzeby klubu. W 1949 roku LZS Ryczów uznany zo-
stał za najlepszy w powiecie wadowickim, a na początku 1950 roku zgłoszony do 
rozgrywek piłkarskich o Puchar Polski. Dobra passa skończyła się wraz z wyjaz-
dem Wiesława Kłaputa. Działalność drużyny została zawieszona. Dopiero w 1957 
roku, kiedy inicjatywę przejął Stanisław Tomski doszło do ponownej rejestracji 
klubu. Wyżej wymieniony został Prezesem klubu, a współdziałali z nim Józef 
Szwed, Franciszek Szwed, Stefan Wawro. Należy w tym miejscu wspomnieć o ów-
czesnej drużynie, której skład był bardzo dobry. Na uznanie zasługuje między in-
nymi grający w niej Adam Łąka, który do dnia dzisiejszego związany jest ze spor-
tem i bierze czynny udział w działalności klubu. Kadencja Stanisława Tomskiego 
trwała dwa lata. W 1959 roku wybrano nowego Prezesa Hieronima Wawro; kaden-
cja jego trwała najdłużej. Za jego działalności wybudowano boisko, ustawiono 
ławeczki, postawiono ogrodzenie i poprawiono drogę dojazdową do klubu. Jesienią 
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1964 roku LZS Ryczów awansował do klasy B, a oddanym do użytku obiektem 
sportowym mógł się pochwalić w dniu 1.08.1965 roku. W dalszej kolejności pod-
jęto prace nad budową obiektu sportowego. Powstały szatnie, pokój sędziowski i tre-
nerski, natryski. Klub rozwijał działalność, zmieniali się prezesi. W lutym 1992 
roku funkcję Prezesa przejął Edward Gierek. Drużyna po poprzednim spadku 
znów awansowała do klasy B, by w sezonie 1992/1993 grać w klasie A. sukces ten 
osiągnięto dzięki wielkiemu zaangażowaniu Prezesa i trenera Bogdana Kozła, 
a przede wszystkim samej drużynie. 20.06.1993 roku piłkarze stanęli przed szansą 
wejścia do ligi okręgowej. To było wielkie wydarzenie w historii klubu mecz na 
szczycie Ryczów – Wysoka zakończył się jednak remisem 0 : 0 drużyna została 
w klasie A. Kadencja Edwarda Gierka trwała 8 lat; następujący po nim Prezesi to 
Andrzej Kołodziejczyk, Marcin Niemiec; za ich kadencji drużyna przeżywała 
wzloty i upadki. W lutym 2008 roku funkcję Prezesa objął Józef Jędra z nowym 
Zarządem. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu Prezesa i działaczy oraz sportow-
ców udało się w 2011 roku powrócić do gry w klasie A. Na dzień dzisiejszy w klu-
bie zarejestrowane są trzy drużyny piłkarskie trampkarze, juniorzy i seniorzy.

4.16. LKS Leńcze

Klub Sportowy powstał w 1949 
roku. Skład Zarządu: Prezes 
Krzysztof Wicher, V-ce Prezes 

Paweł Madej, skarbnik Szymon Gębala, 
sekretarz Michał Kozieł, członkowie - 
Gabriel Kolasa, Andrzej Żak. Obecnie 
klub posiada dwa zespoły seniorzy kla-
sa A (awans 2012/2013) trener Stanisław 
Gębala oraz juniorzy starsi.

4.17. LKS relaks Wysoka

Klub Relaks Wysoka został założony 5 czerwca 1955. Pierwszym preze-
sem klubu był pan Józef Mlost. W latach 1974 – 2007 roku funkcję 
Prezesa klubu pełnił Kazimierz Góralczyk, który był inicjatorem budowy 

boiska wraz z zapleczem socjalnym. W roku 
1984 obiekt został oddany do użytku. 
Najwyższy poziom ligowy, jaki osiągnęła 
drużyna, był to awans do Ligi Okręgowej 
BOZPN Bielsko – Biała, w której wystę-
powali w sezonach 1993/1994 
i 1994/1995 oraz w sezonie 2001/2002. 
Niestety później spadli z tej klasy roz-
grywkowej. Sukcesy, jakie drużyna osiągnęła w Pucharze Polski: w sezonie 
2010/2011 finał na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice wygrany przez ze-
spół wówczas prowadzony przez Pawła Wilka, a następnie awans do półfinału 
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grupy Małopolska Zachodnia, niestety mecz ten drużyna przegrała z Przebojem 
Wolbrom. Obecnie drużyna gra w A klasie, utrzymanie RELAKS zawdzięcza wy-
granemu barażowi. Prezesem klubu jest Krzysztof Dziedzic.

4.18. LKS Błyskawica Marcówka

Klub sportowy w Marcówce został założony w roku 1956, a jego pierw-
szym prezesem został pan Teofil Pindel. Początkowo mecze rozgrywano 
na boiskach pobliskiej Tarnawy i Zembrzyc. Dopiero 14 września 1986 

roku oddano do użytku boisko sportowe w Marcówce i odtąd zawodnicy grają 
u siebie. W tym też czasie Marcowianie przyjęli nazwę aktualną do dziś - LKS‚ 
„Błyskawica” Marcówka. Kapitalny remont i przebudowa klubu odbyły się w 1999 
roku z inicjatywy sponsora pana Zbigniewa Wróbla i pana Kazimierza Odrowąża. 
Zawodnicy rozpoczęli rozgrywki w klasie B i rok po roku doszli do V ligi. Na tym 
szczeblu drużyna rozegrała ostatni sezon w roku 2007, aby po niewielkich zmia-
nach wewnętrznych zacząć ponownie od niższej klasy. Obecnie sportowcy grają 
w klasie A i posiadają zespoły młodzieżo-
we juniora młodszego oraz orlika, który-
mi opiekuje się Janusz Suwada, a druży-
nę seniorów szkoli Tomasz Porębski. 
W historii klubu na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje postać sponsora pana 
Zbigniewa Wróbla oraz pana Kazimierza 
Odrowąża, których wielkie zaangażowa-
nie w działalność sportową ułatwia funkcjonowanie zespołu. Prezesem klubu jest 
Marcin Głuc.

4.19. LKS Leskowiec rzyki

Klub sportowy powstały w 1957 roku. Zaraz po powstaniu nawiązał 
trwałą współpracę ze szkołą w Rzykach. Uczniowie szkoły mogli po lek-
cjach trenować pod okiem trenerów, którzy byli jednocześnie nauczycie-

lami wychowania fizycznego. Najbardziej rozwiniętym sportem w naszym klubie 
po dzień dzisiejszy jest piłka nożna. Nasz 
klub nigdy nie narzekał na talenty pił-
karskie. Najlepszymi zawodnikami w hi-
storii byli: Józef Ryłko, Leszek Młocek, 
Jerzy Bogacz, Krzysztof Moskwik, 
Zdzisław Misiek, Bogdan Pytel, Sławomir 
Młocek i Józef Siwiec. Ostatnio również 
coraz głośniej było o zawodniku Hejnału 
Kęty i Osieku Sebastianie Młynarczyku. Nasi najwięksi piłkarze grali w takich 
klubach jak: GKS Jastrzębie, BKS Bielsko - Biała, Carbo Gliwice, Górnik Brzeszcze, 
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice oraz Beskid Andrychów. 
W latach 1970 - 1976 dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w tym ówczesnego dyrek-
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tora szkoły Mariana Kowalskiego udało się zbudować w Rzykach boisko. W 1986 
roku na Igrzyskach w Suchej Beskidzkiej nasza młoda drużyna wywalczyła I miej-
sce. Sukces ten nie był przypadkiem. Kilka lat potem drużyna seniorska, składają-
ca w większości z tych samych zawodników, co w 1986, znakomicie spisywała się 
w rozgrywkach ligi okręgowej prowadzonej przez BOZPN Bielsko – Biała, z nie-
wielką stratą przegrywając awans do IV ligi. W 2000 roku została wybudowana 
hala gimnastyczna, którą klub często użytkuje. Dyrektorem ówczesnym szkoły był 
Marian Kasperek, człowiek wielce zasłużony dla naszego klubu, który obecnie jest 
trenerem naszej młodej drużyny trampkarzy. W 2007 roku Leskowiec powołał 
drużynę rezerw, w której grają zawodnicy młodsi oraz zawodnicy nieco słabsi od 
tych, którzy grają w I drużynie. Ostatnio bardzo dobrze spisuje się drużyna junio-
rek. W szeregach tej drużyny występuje Beata Kiszczak, która otrzymała w 2008 
roku powołanie do młodzieżowej reprezentacji kobiet. Obecnym prezesem 
Leskowca jest Józef Bury, który bardzo się stara, aby klub rozwijał się dalej. Dzięki 
pracy wielu ludzi można podniesionym czołem patrzeć w przeszłość i pracować, 
aby przyszłość była jeszcze lepsza. W tym roku zespół uzyskał awans do klasy 
A Podokręgu Wadowice.

4.20. LKS Orzeł Wieprz

Klub LKS „Orzeł” Wieprz został założony w 1960 roku przez przedstawi-
cieli lokalnej społeczności. Przez długie lata nie miał na swoim koncie 
dużych sukcesów, grając głównie na najniższym szczeblu rozgrywko-

wym. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w wyniku zmian w projekcie zagospoda-
rowania wsi Wieprz, boisko sportowe zostało przeniesione w nowe miejsce. 
Spowodowało to konieczność wybudo-
wania infrastruktury obiektu praktycz-
nie od nowa. Dzięki przychylnemu spoj-
rzeniu władz Gminy Wieprz, na terenach 
przyległych do boiska powstał nowocze-
sny pawilon sportowy oraz „Orlik”. Tego 
typu działanie dało podwaliny pod naj-
lepsze lata klubu, które zaczęły się od 
awansu do „A” klasy w 2007 roku po wygranym barażu z Huraganem Skawica. Po 
pierwszych rozpoznawczych sezonach, przez ostatnie trzy lata Orzeł zawsze plaso-
wał się w czołówce. W sezonie 2010/2011 i 2012/2013 zajmując miejsce na najniż-
szym stopniu podium. Do sukcesów należy zaliczyć awans w 2010 roku drużyny 
juniorów starszych do I ligi juniorów starszych oraz zajęcie drugiego miejsca przez 
juniorów młodszych w I lidze juniorów młodszych w sezonie 2010/2011. Klubem 
przez ten okres czasu zarządzali m.in. Antoni Wieczorek, Andrzej Grochol, Tadeusz 
Potempa, Józef Brynkus, Tomasz Mrzygłód, Sławomir Tynka, Mirosław Koim. 
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4.21. cdO Jubilat izdebnik

Jest rok 1968 - grupa za-
paleńców z Izdebnika 
zakłada LZS. Tak to się 

wówczas nazywało. Chcieli spraw-
dzić się w rywalizacji z rówieśni-
kami z sąsiednich wsi. Wybrali 
piłkę nożną, na terenach wydzier-
żawionych przez Gminę zorgani-
zowano boisko do gry w piłkę nożną. Prezesem klubu zostaje wybrany Bolesław 
Cora. Drużynę piłki nożnej nazwano Jubilat Izdebnik i zgłoszono do rozgrywek 
klasy C Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Nazwę drużyny wybrano od słowa 
„Jubileusz”. Polska 2 lata wcześniej obchodziła 1000 – lecie Państwa Polskiego. 
Jeden z ówczesnych działaczy Zrzeszenia LZS Józef Charzewski poddał taką 
myśl, żeby uczcić tę uroczystość i w ten sposób sugestię podchwycono i tak też 
się stało. Z kronikarskiego obowiązku podaję wynik pierwszego historycznego 
meczu rozegranego na boisku w Izdebniku. To mecz Jubilaci Izdebnik – Cedron 
Brody wynik 11 : 1. w drużynie miejscowych grali: Bogdan Madej, Stanisław 
Sułek, Adam Madej, Ludwik Gunia, Bolesław Cora, Marian Rączkiewicz, Wacław 
Sułek, Andrzej Smiłek, Andrzej Węgrzecki, Bolesław Turek, oraz nieżyjący już 
Mieczysław Radoń. Natomiast pierwszy wyjazdowy mecz w Skawcach zakończył 
się porażką 1 : 11 dla Spartak Skawce. Kłopoty finansowo – sprzętowe oraz migra-
cja młodzieży do miast za lepszym życiem sprawiły, że przez lata nie było moż-
liwości do osiągnięcia wyższego poziomu niż gra w klasie C i B. W latach 1980 
– 1982 wycofano nawet zespół z rozgrywek. I tak wzloty i upadki trwały wiele 
lat; nic się nie zmieniło, zmieniały się tylko zarządy klubu i składy drużyn. Na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych do głosu doszli reformator-
sko nastawieni działacze sportowi z Prezesem Tadeuszem Rysiem na czele. Jego 
firma Wyrób Mebli Kuchennych została sponsorem klubu. Przejęli klub wówczas 
w nienajlepszym stanie. W krótkim czasie została poprawiona płyta boiska i wy-
budowano piękny obiekt klubowy. Zespół seniorów został wzmocniony doświad-
czonymi zawodnikami. W ciągu trzech sezonów zespół awansował z klasy B do 
Ligi Okręgowej. Uchwałą Walnego Zebrania dokonano zmiany nazwy klubu na 
Kuchnie Izdebnik. Największym szlagierem była gra w Izdebniku byłego repre-
zentanta Polski Andrzeja Iwana, oraz Michała Wróbla i Adama Mikosia – byłych 
piłkarzy I – ligowej Wisły Kraków. Niejako po drodze zdobyto Puchar Polski na 
szczeblu BOZPN, awansując do pierwszej rundy na szczeblu centralnym Pucharu 
Polski. W międzyczasie organizowane były również turnieje piłkarskie w obsa-
dzie międzynarodowej. Obecnie klub powrócił do starej nazwy Jubilat i po spad-
ku w sezonie 2012/13 klasy okręgowej Małopolska Zachodnia, rozgrywa zawody 
w Klasie A, a Prezesem klubu jest Bolesław Cora.
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4.22. LKS Stanisławianka Stanisław

Klub Sportowy powstał w 1970 
roku. Do największych sukce-
sów klubu należy gra zespo-

łu w Lidzie Okręgowej kilka sezonów 
prowadzonej przez BOZPN Bielsko – 
Biała. Obecnie zespół seniorów wystę-
puje w klasie A. Po rezygnacji z funkcji 
Prezesa Marcina Jurka, klubem kieruje 
nowy Zarząd, trenerem zespołu seniorów został Wiktor Serwin wychowanek klu-
bu. Drużyna młodzieżowa występuje w II lidze juniorów młodszych.

4.23. LKS dąb paszkówka

Klub Sportowy powstał w 1974 roku i pierwszym Prezesem klubu został 
wybrany Józef Tracz. Głównymi założycielami klubu byli: Józef Tracz, 
Józef Smajek, Józef Bobula I, 

Józef Bobula II, Wiesław Antos, Józef 
Zając, Piotr Śliwa, Józef Torba, Józef 
Warmuz, Jan Dyrga, Adam Warmuz, 
Zdzisław Korzeniowski. Po raz pierwszy 
drużyna została zgłoszona do Podokręgu 
Wadowice i rozpoczęła rozgrywki w kla-
sie C seniorów. W roku 1980 rozpoczęto 
budowę boiska sportowego, a następnie po latach w roku 2004 wybudowany zo-
stał budynek sportowy wraz z zapleczem socjalnym. W roku 1987 uzyskano histo-
ryczny awans do klasy B, w której grano przez trzy lata i w roku 1991 zespół 
awansował do klasy A. W późniejszych latach wiodło się drużynie różnie. W histo-
rii klubu zanotowano również występ w meczach barażowych do Klasy Okręgowej 
Małopolska Zachodnia w 2009 roku, ale zespół trafił na mocnego przeciwnika 
Iskra Brzezinka, niestety nie udało się drużynie awansować do wyższej ligi. W roku 
2011 drużynę trenował były reprezentant Polski Arkadiusz Kubik bez większych 
sukcesów. Podkreślić należy, iż drużyna w klasie A występuje nieprzerwanie 11 
sezonów. Obecny skład Zarządu Piotr Zawiła Prezes, Sławomir Dyrga v –ce Prezes, 
Krzysztof Wyroba v-ce Prezes oraz członkowie Józef Smajek, Tomasz Pawlik, 
Wiesław Jaskuła, Krzysztof Feluś, Dariusz Gołos, Tomasz Wołczyk. Zarząd klubu 
nie zapomniał również o szkoleniu młodzieży, która w różnych sezonach występo-
wała w rozgrywkach ligi trampkarzy oraz ligi juniorów, a trenerem tych zespołów 
jest Sławomir Dyrga wychowanek klubu Dąb Paszkówka.
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4.24. LKS Lachy Lachowice - Hucisko

Dawnym jak i obecnym celem istnienia Ludowego Klubu Sportowego 
„Lachy” Lachowice- Hucisko jest krzewienie kultury fizycznej i sportu 
w obrębie czterech miejscowości gminy Stryszawa (Lachowic, Huciska, 

oraz położonych między nimi Kurowa i Pewli). Dlatego też początek historii Klubu 
jest utożsamiany z zainicjowaniem 
zorganizowanej działalności sporto-
wej na terenie wspomnianych wiosek. 
W tym kontekście pierwszą ważną 
datą jest 10 październik 1981 roku, 
kiedy to odbyło się spotkanie założy-
cielskie w Hucisku. Powstały klub zo-
stał nazwany LZS „Głaz” Hucisko- 
Pewelka i obejmował swoją działalnością dwie wymienione miejscowości. 
Pierwszym prezesem został Jerzy Michałek. Założona została sekcja piłki nożnej- 
drużyna seniorów, której kierownikiem został Józef Rzepka, a trenerem Krzysztof 
Chorąży. Drużyna przystąpiła do rozgrywek Klasy „C” Podokręgu Żywiec 
(w BOZPN) w sezonie 1982/83. Po czterech sezonach, wiosną 1986 roku uzyskany 
został awans do Klasy „B”. W tej klasie rozgrywkowej LZS „Głaz” rozegrał sezon 
1986/87 i 1987/88 oraz rundę jesienną sezonu 1988/89. W tym czasie drużynę z krót-
ką przerwą (wiosną 1987r.) prowadził Krzysztof Chorąży. W roku 1987 pojawiły 
się pierwsze kroki związane z reaktywowaniem działalności dawno zapomnianego 
już Klubu na terenie Lachowic. Historyczną datą jest 8 marca 1988 roku, kiedy to 
oficjalnie powstał Klub LZS „Lachy” Lachowice z sekcjami piłki nożnej (drużyny 
trampkarzy i juniorów), tenisa stołowego i szachową. 14 lipca wybrano zarząd 
Klubu z Krzysztofem Pacygą na czele. Drużyny młodzieżowe rozpoczęły rozgryw-
ki w Klasie „A” Podokręgu Żywiec w sezonie 1988/89. Historia działalności LZS 
„Głaz” i LZS „Lachy” łączy się datą 16 kwietnia 1989 roku, kiedy to odbyło się 
wspólne spotkanie zarządów obu klubów i zdecydowano o rozpoczęciu wspólnej 
działalności pod dzisiejszą już nazwą: LZS (obecnie LKS) „Lachy Lachowice- 
Hucisko. W ramach sekcji piłki nożnej istniały 3 drużyny: seniorów, juniorów 
i trampkarzy. Drużyna seniorów kontynuowała rozgrywki w Klasie „B”. W sezonie 
1991/92 awansowała do Klasy „A”, w której grała nieprzerwanie do 2007 roku. Od 
sezonu 2007/2008 uczestniczy w rozgrywkach Klasy „B”. Drużyna juniorów w roku 
1997 uzyskała awans do Ligi Okręgowej, w której grała do 2003 roku. W następ-
nych sezonach juniorzy i trampkarze grali w Klasie „A”, by ponownie awansować 
do Ligi Okręgowej w 2007 roku. Przez niemal wszystkie te lata trenerem drużyn 
piłkarskich był Krzysztof Chorąży, który nadal prowadzi drużynę seniorów. Od 
2007 roku trenerem trampkarzy i juniorów jest Michał Chorąży, a od 2011 zespół 
młodzików prowadzą Michał Pająk i Wojciech Salik. W 2000 roku wszystkie dru-
żyny LKS „Lachy” w wyniku reformy samorządowej zostały przeniesione do rów-
noległych rozgrywek w Podokręgu Wadowice (w MOZPN). Klub rozgrywał w hi-
storii mecze na 3 stadionach: w Hucisku- Pewele (lata 1981-1995, później boisko 
rezerwowe), w Suchej Beskidzkiej (przy CRS, lata 1996-1999) oraz w Lachowicach 
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(od roku 2000 do dziś). W ostatnich latach wielokrotnie poszerzała się lista drużyn 
grających w ramach sekcji piłki nożnej (oldboje, seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy 
młodsi, trampkarze, młodzicy, orlicy). Obecnie istnieją 4 drużyny: seniorzy, junio-
rzy, trampkarze, młodzicy. W sezonie 2012/2013 seniorzy trenowani przez 
Krzysztofa Chorążego uzyskali awans do A klasy, co oznacza powrót na ten szcze-
bel rozgrywkowy po 6 latach gry w B klasie.

4.25. LKS Strzelec Budzów

Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” Budzów został założony w 1982 r. 
pod nazwą LZS „NADWIŚLANKA” Budzów. W 1990 r. zmieniono na-
zwę na nawiązującą do przedwojennego ogniwa sportowego działającego 

na terenie wsi o nazwie „Strzelec” i rejestrując w sądzie rejonowym w Krakowie 
jako LKS „STRZELEC” Budzów. Pierwszym prezesem i założycielem klubu był 
tutejszy leśniczy Lesław Zając. Barwy klubowe są biało – niebiesko – czerwone. 
Drużyna rozpoczęła udział w oficjalnych rozgrywkach podokręgu Wadowice 
w klasie C w sezonie 1982/ 1983. Do 1992 r. mecze odbywały się na boisku klubu 
LZS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna. W 1992 r. oddano do użytku boisko 
sportowe w Budzowie, na którym do dziś 
rozgrywane są mecze. Drużyna seniorów 
pierwszy awans uzyskała w 1986 r., 
awansując do klas B oraz w tym samym 
roku powołano pierwszą drużynę tramp-
karzy. W 2001 r. po powodzi, która na-
wiedziła gminę Budzów, uszkodzeniu 
uległ stadion i drużyna Strzelca rozgry-
wała swoje mecze rundy jesiennej na bo-
iskach przeciwnika, co skutkowało spadkiem drużyny do klasy B. w 2010 r. druży-
na seniorów powróciła do rozgrywek klasy A. W 2002 r. utworzono drużynę 
żaków, natomiast w 2009 r. powstała drużyna orlików. Do największych sukcesów 
drużyn należą: dwukrotny awans seniorów do klas A, awans juniorów do klasy 

okręgowej, awans trampkarzy starszych 
i młodszych do 1 Małopolskiej Ligi 
Trampkarzy w 2007, 3-krote zdobycie 
Pucharu Prezesa Rady Wojewódzkiej 
LZS w Krakowie w kategorii Juniorów, 
2-krotne zwycięstwo w międzynarodo-
wym turnieju Polsko – Słowacko – 
Czeskim w Wadowicach, wielokrotny 
awans do finałów w turniejach halowych 
organizowanych przez podokręg 

Wadowice w kategoriach młodzieżowych, zwycięstwo w Turnieju o Puchar 
Senatora Rzeczypospolitej Andrzeja Pająka w Zawoi z dnia 7.01.2012 r., zwycię-
stwo w Turnieju o Puchar Doliny Karpia w Spytkowicach z dnia 21. 01. 2012 r.
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4.26. LKS Stalmark - Burza roczyny

Historia powstania klubu sportowego w Roczynach jest dosyć nietypowa 
i zarazem ciekawa. Wszystko zaczęło się w 1986 roku podczas rozgrywa-
nych Mistrzostw Świata w piłce 

nożnej, kiedy to Pan Józef Charzewski, 
ówczesny Prezes Rady Miejsko-Gminnej 
LZS, zorganizował w naszej gminie tur-
niej piłkarski pod nazwą „mini mistrzo-
stwa”. Udział w nim wzięła m. in. druży-
na pożarnicza OSP Roczyny, która 
zresztą wygrała ten turniej. I tak naro-
dziła się inicjatywa kontynuowania dzia-
łalności sportowej na terenie sołectwa 
Roczyny. Postanowiono reaktywować Ludowy Zespół Sportowy z lat sześćdziesią-
tych, jednakże o którym niewiele wiadomo obecnie. Budowę klubu sportowego 
zaczęto od podstaw, poprzez zakup autokaru, zakup gruntu pod nową płytę bo-
iska sportowego. A wszystko to mogło się odbyć za sprawą wsparcia finansowego 
mieszkańców Roczyn oraz dofinansowania ze strony gminy oraz urzędu woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej. Nie sposób nie wspomnieć tutaj pomocy finansowej 
ze strony Banku Spółdzielczego, GS Andrychów (obecnie Wizan) czy OSP Roczyny 
oraz zakładów pracy takich jak: AZPB Andropol, AFM, WSW i PGKiM. Wszelkie 
prace związane z budową nowej murawy były wykonane w większości w czynie 
społecznym przez mieszkańców wioski. W taki oto sposób zakończył się etap bu-
dowy podstaw materialnej egzystencji klubu sportowego. Było boisko, ogrodzone 
boisko, pojawiały się sukcesy sportowe, brakowało jednak zaplecza klubowego. 
W 1994 roku rozpoczęto pracę w tym kierunku. Znów wszystko było możliwe z do-
broczynności mieszkańców naszej wsi, którzy kierowani lokalnym patriotyzmem 
chętnie wspierali finansowo i fizycznie rozwój sportowy naszego sołectwa. Kiedy 
mówimy o ludziach, należy w tym miejscu wspomnieć działaczy klubowych, z Prezesem 
Ryszardem Malczykiem na czele, Vi-ce Prezesem Zdzisławem Potocznym, trene-
rem Zygmuntem Mizerą, którzy nie szczędząc swojego czasu zajmują się wzorowo 
sprawami dobra klubowego, dbając o estetykę obiektu sportowego i zaplecza so-
cjalnego. LKS Burza na terenie stadionu posiada budynek socjalny niezbędny do 
prowadzenia szkoleń dzieci i młodzieży oraz uczestnictwa w zawodach sporto-
wych na miarę XXI wieku. Prezesem klubu obecnie jest Zygmunt Mizera, klub 
posiada zespoły seniorzy (uzyskali awans do klasy A) oraz zespoły młodzieżowe 
juniorzy i młodziki.

4.27. LKS Wisła łączany

Dnia 10.03.1946 na szczeblu centralnym podjęto decyzję o rozpowszech-
nieniu kultury fizycznej w całym kraju przez zakładanie Ludowych 
Zespołów Sportowych. W 1947 r. wśród kilkuset wiejskich klubów po-

wstaje LZS „Wisła” Łączany. Klub liczył wtedy 37 członków w tym 8 kobiet. 
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Zostały zarejestrowane dwie sekcje: piłka nożna oraz siatkówka. Wśród założycie-
li klubu widnieją nazwiska: Mieczysław Kozioł, Władysław Kozioł, Stanisław, 
Eugeniusz i Alfred Rybarczykowie, Eugeniusz Szczurek, Eugeniusz Kądzioła, 
Wojciech Kozioł, Władysław Guguła, Piotr Scąber. Pierwszym prezesem, ówcze-
snym przewodniczącym zarządu został Mieczysław Kozioł a jego późniejszymi 
następcami byli: Jan Czyżowski, Ryszard Barcik, Eugeniusz Rybarczyk, Franciszek 
Scąber, Jan Chlebicki, Medard Scąber, Władysław Kutermak, Władysław Sermak, 
Janusz Kądzioła, Marek Makowski, Eugeniusz Kucharczyk. Do największych suk-
cesów klubu należy zaliczyć pierwszy 
awans do A-klasy w roku 1988. Przygoda 
z tą klasą rozgrywkową nie trwała jed-
nak długo i na ponowny awans trzeba 
było czekać do sezonu 2001/2002. W se-
zonie 2002/2003 nasz klub mógł po-
szczycić się zdobyciem Pucharu Polski na 
szczeblu Małopolski Zachodniej po zwy-
cięstwie nad wyżej wówczas notowaną drużyną Błyskawicy Marcówka. Swoją 
przygodę z Pucharem Polski drużyna skończyła w półfinale Pucharu Polski na 
szczeblu Małopolski Zachodniej przegrywając na własnym stadionie z III Sandecją 
Nowy Sącz. W roku 2005 utworzona została drużyna juniorów, a w ślad za nią 
w roku 2007 powołano drużynę trampkarzy. Rok 2007 to również rok wizyty ju-
niorów Wisły Kraków w naszej miejscowości i przyjacielski mecz z rówieśnikami 
z Łączan. Aktualny zarząd Wisły Łączany: Prezes - Czechowicz Zbigniew, I V-ce 
Prezes - Starowicz Artur, II V-ce Prezes - Książek Łukasz, Sekretarz -Turza Józef, 
skarbnik - Wawro Rafał, kierownik drużyny seniorów - Starowicz Paulina.

4.28. LKS dąb tomice

Klub sportowy w Tomicach powstał jako jeden z pierwszych na ziemi 
wadowickiej w 1946 r. Od tamtego czasu swoje mecze drużyna rozgrywa 
na własnym stadionie, mając 

do dyspozycji pełnowymiarowe boisko 
trawiaste oraz szatnie z natryskami. Na 
przełomie lat 1960/1970 w klubie upra-
wiano trzy dyscypliny sportowe tj. piłkę 
nożną, piłkę siatkową oraz podnoszenie 
ciężarów na szczeblu okręgowym. 
W późniejszym okresie tj. 1980 - 1988 
sekcje ciężarów zastąpił tenis stołowy. W chwili obecnej działalność klubu ograni-
cza się do piłki nożnej. Po kilkuletnim okresie gry na szczeblu A-klasy i stopnio-
wym spadku do C-klasy, od 2004 r. stery w klubie objęli jego wychowankowie 
w osobach Zbigniewa Pytlowskiego, Marka Galasa i Witolda Grabowskiego. Od 
tamtej pory do dnia dzisiejszego, pierwsza drużyna seniorów po sezonie gry 
w C-klasie (2004/2005) bez przerwy występuje na szczeblu B-klasy. Prócz pracy 
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z seniorami zarząd poświęca sporo uwagi pracy z dziećmi, prowadząc dwie druży-
ny młodzieżowe: orlików i trampkarzy. Nieprzerwanie od zimy 2008 r. klub orga-
nizuje rozgrywki piłki nożnej halowej w turnieju pn. „O Puchar Biskupa” gdzie 
główną nagrodę stanowi puchar przechodni ufundowany przez bp. Józefa Guzdka 
i ofiarowany w 2007 r. w trakcie uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej 
przy gimnazjum w Tomicach.

4.29. LKS Amator Babica

Klub sportowy został założony w 1959 roku (brak danych o założycie-
lach). W roku 1969 jego działalność została reaktywowana pod nazwą 
Ludowy Zespół Sportowy „Leszczyna” Babica i oprócz uczestniczenia 

w rozgrywkach piłki nożnej posiadał sekcje tenisa stołowego, siatkówki i łyżwiar-
ską. Skład zarządu klubu, który został reaktywowany w 1969 roku tworzyli: Galas 
Kazimierz – prezes, Pająk Alfreda – wiceprezes, Galas Stanisław – skarbnik, 
Kowalski Jan – członek zarządu. Zespół 
seniorów rozgrywał swoje zawody od 
klasy C do Klasy A, gdzie grał przez klika 
sezonów. Obecnie występuje w klasie B, 
posiada również zespół młodzieżowy. 
Prezesem klub jest Chlebicki Mariusz 
oraz v-ce prezes Galas Kazimierz, sekre-
tarz Lempart Mateusz, skarbnik Koczot 
Krzysztof oraz członkowie Wojtaszek 
Zbigniew, Pułka Marcin, Dziewiński 
Wojciech.

4.30. LKS Skawa Jaroszowice

Od 2007 roku w klubie działa siedmioosobowy zarząd. Zmiany były ko-
nieczne, gdyż jak stwierdza prezes, potrzeba było osób nie tylko zatwier-
dzonych „na papierze”, jak to miało miejsce wcześniej, ale również dzia-

łających na rzecz rozwoju klubu. Skawa dysponuje przyzwoitym boiskiem, które 
dzięki dobremu drenażowi i żwirowemu 
podłożu szybko się regeneruje, choć w po-
przednim sezonie wymagało renowacji, 
bo niszczeniem go zajęły się dziki. 
Działacze szybko poradzili sobie z pro-
blemem. Dzięki specyfice murawy, za-
rząd udostępnia w zimowym okresie 
przygotowawczym boisko do rozegrania 
sparingów Skawie Wadowice czy Iskrze 
Klecza. Współpraca sięga dalej, bo i zdol-
ni juniorzy z Jaroszowic nie napotykają ze strony macierzystego klubu przeszkód, 
żeby spróbować sił w wyżej wymienionych drużynach. Oprócz prezesa Piotra 
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Porębskiego w skład zarządu wchodzą: wiceprezes Jacek Wasyliszyn, skarbnik 
Jadwiga Porębska oraz członkowie: Zbigniew Godzik, Grzegorz Fila, Ryszard 
Jucha, Mirosław Leszczyński i Krzysztof Wodniak.

4.31. LKS Halniak targanice

W maju 1955 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Targanic powstał 
klub sportowy „HALNIAK”. W początkowym okresie członkowie grali 
rekreacyjnie w siatkówkę, tenisa stołowego, organizowali rajdy tury-

styczne i wycieczki krajoznawcze. Członkowie LZS byli również organizatorami 
życia kulturalnego we wsi, współtworzyli teatr amatorski i prowadzili świetlice 
wiejską. Prezesem był wtedy pan Stanisław Żurek. W latach 60. LZS HALNIAK 
Targanice stał się klubem wielosekcyjnym i stanowił wizytówkę Rady Powiatowej 
Zrzeszenia LZS. Prezesem w tym okresie był Jan Fujawa. W latach 80 działalność 
klubu podupadła, przede wszystkim dlatego, że mimo kilku prób nie potrafiono 
zbudować w Targanicach boiska piłkarskiego. 15 września 1993 roku nastąpiło 
spotkanie reaktywujące działalność LZS 
HALNIAK Targanice, a na Walnym 
Zebraniu wybrano Zarząd, na którego 
czele stanął Marek Płaszczyca. Na 
Zebraniu tym, mimo braku boiska, po-
wołano sekcję piłki nożnej i postanowio-
no zgłosić drużynę seniorów i juniorów 
do rozgrywek ligowych w sezonie 
1994/1995. Pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej HALNIAK rozegrał w ramach 
Pucharu Polski z LZS „Dąb” Tomice i wygrał na boisku w Tomicach 2-0. W 1999 
roku rozpoczęto prace przy budowie boiska, które zostało otwarte w dniu 8 wrze-
śnia 2002. Obecnie w Halniaku trenuje ponad 120 osób w kilku grupach wieko-
wych. Seniorzy po spadku w sezonie 2012/13 z A klasy grają w B klasie a juniorzy 
starsi i juniorzy młodsi w I lidze.

4.32. LKS Astra Spytkowice

Klub Sportowy został założony w maju 1949 roku. Założycielami kluby 
byli Stanisław Górecki, Stanisław Stanek i Władysław Gębczyk, którzy 
od początku starali się w miej-

scowości Spytkowice założyć LZS Klub. 
W bogatej historii przewijali się w róż-
nych okresach jego sternicy: Jan Gołba, 
Stanisław Kuźma, Józef Mamoń, Tadeusz 
Kołodziej, Stanisław Stańczyk, Jan 
Płecki, Józef Jędrocha, Krzysztof 
Szymocha, Jerzy Piórowski i obecnie 
Bogdan Rokowski, który współpracuje 
z członkami Zarządu: v-ce Prezes Paweł 



113

Płecki, sekretarz Wojciech Babiuch, skarbnik Andrzej Gołba oraz Sławomir Folga, 
Andrzej Kajfasz, Józef Mamoń. W historii klubu nie można zapomnieć również 

o zasłużonych działaczach i szkoleniowcach pracu-
jących w klubie: Władysław Rokowski, Stanisław 
Gwizdała, Władysław Mocniak, Marian Habczyk, 
Stanisław Dziuba, Mieczysław Kowalski, Mieczysław 
Sibik, Zbigniew Janikowski, Mieczysław Szewczyk, 
Piotr Balonek. Do wychowanków klubu sportowego 

między innymi należą Michał Szewczyk aktualny zawodnik Wisła Kraków i repre-
zentant Polski U-21, Bartosz Szcząber reprezentant MZPN rocznik 1997 utalento-
wany zawodnik. Do najważniejszych osiągnięć klubu należy w 1971 roku awans 
do klasy B, później 1978 klasa A następnie w 1984 gra w V – lidze BOZPN, ale 
najbardziej cieszyła działaczy gra drużyny młodzieżowej w I lidze Wojewódzkiej 
BOZPN Bielsko – Biała Juniorów 
Starszych. Wspomnieć należy również 
o dużym wydarzeniu, jakie miało miej-
sce w Spytkowicach, które gościły na 
swoim stadionie ORŁY Górskiego repre-
zentantów Polski lat 70, gdzie rozegrano 
mecz połączonych drużyn Astra 
Spytkowice – Borowik Bachowice – 
Kadra Górskiego. Obecnie klub rozgry-
wa zawody w klasie B na bardzo dobrej 
murawie boiska.

4.33. LKS Orzeł radocza

W swojej 58-letniej historii klub sportowy awansował do klasy B i zamel-
dował się na tym szczeblu po raz trzeci. Ostatni raz radoczanie występo-
wali w klasie B przed dziesięcio-

ma laty. Spadli z niej po sezonie 
1995/1996. Przez ostatnie kilka lat dru-
żynie nie wiodło się najlepiej, przeważ-
nie plasowała się w środku C-klasowej 
tabeli, przeplatając lepsze występy ze 
słabszymi. W grudniu 2004 roku odbyło 
się w klubie Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrano na nim nowy Zarząd, opierający się na lu-
dziach młodych. Prezesem został Marek Leszczyński, wiceprezesem Jerzy Rączka. 
Wcześniej, bo już w lipcu, trenerem został Paweł Kręcioch, nauczyciel i dzienni-
karz, który szybko znalazł wspólny język zarówno z młodszymi jak i starszymi 
zawodnikami. Drużyna zintegrowała się. Zawodnicy chętnie uczęszczali na odby-
wające się dwa razy w tygodniu treningi. Przed rozpoczęciem sezonu 2005/2006 
w kadrze znajdowało się 22 graczy. Dobra, dwuletnia współpraca zaowocowała 
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awansem. „Orzeł” skończył rozgrywki na 1 miejscu gromadząc w 22 meczach 48 
punktów. Wygrał 15 spotkań, 3 zremisował, 4 razy schodził z boiska pokonany. 
Drużyna zdobyła 61 bramek, straciła 28. Najwięcej razy na listę strzelców wpisał 
się Tomasz Szafran (15). Niewiele mniej goli zdobył zaledwie 16-letni Tomasz 
Sporek (12). Siedem razy do siatki trafił Piotr Hornik, a po pięć razy - Krzysztof 
Homel i Tadeusz Łęcki. W zbliżającym się sezonie głównym zadaniem beniaminka 
będzie utrzymanie się na szczeblu klasy B. W kadrze nastąpią małe zmiany. Oprócz 
drużyny seniorów, „Orła” reprezentować będzie również drużyna juniorów młod-
szych.

4.34. LKS łysa Góra Zawadka

Klub Sportowy Łysa Góra Zawadka dawniej zwany LZS powstał w roku 
1963 z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły podstawowej w Zawadce 
Pana Wiesława Pająka. Od początku istnienia w klubie działały dwie sek-

cje (łucznictwo i tenis stołowy). W latach 70. na krótko zawiązała się sekcja piłki 
nożnej, której drużyna seniorów wystę-
powała z powodzeniem w rozgrywkach 
klasy CW. Sekcja piłki nożnej reaktywo-
wana została w 1996 roku. Powstała 
wówczas nowa drużyna seniorów wystę-
pująca w rozgrywkach klasy C. Drużyna 
z powodu braku własnego boiska mecze 
rozgrywała na wynajmowanych bo-
iskach ZS nr 2 Wadowice (dawny TM 
Gorzeń) Zaskawianka Wadowice oraz Skawa Jaroszowice. W 2001 roku wybrano 
nowy Zarząd na czele, którego stanął Jerzy Chylewski. W sezonie rozgrywkowym 
2001/2002 drużyna seniorów awansowała do klasy B. powstałe w 2001 roku dru-
żyny młodzieżowe z powodzeniem uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych 
przez Podokręg Wadowice. W sezonie 2003/2004 w klubie zarejestrowanych było 
5 drużyn. W 2005 roku ukończona została budowa boiska piłkarskiego w Zawadce. 
Największe sukcesy klub osiągnął w sezonie 2001/2002 awans do klasy B 
i 2011/2012 awans do klasy A. Zespoły młodzieżowe sezon 2003/204 awansowały 
do ligi okręgowej, żaki zdobyły Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wadowice w 2002 
roku. Komitet założycielski klubu w 1996 roku Wąski Jan, Jończyk Józef, Boguń 
Bogusław, Wenda Józef, Barcik Stanisław, Banaś Piotr. Aktualny Zarząd klubu 
Jerzy Chylewski Prezes, Wąsik Jan v-ce Prezes, Boguń Bogusław skarbnik, Pająk 
Wiesław sekretarz, Łopota Karol, Barcik Stanisław, Banaś Piotr członkowie.

4.35. WKS Grom Grzechynia

Klub Sportowy Grom Grzechynia powstał w 1963 roku. Klub po latach 
tułaczki na innych obiektach w miejscowości Grzechynia wybudował 
piękny obiekt sportowy wraz z zapleczem socjalnym. Powstał on dzięki 

bardzo dużemu zaangażowaniu Prezesa oraz oddanych działaczy społecznych tego 
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środowiska, którzy z swój wolny czas poświęcają dla dobra piłki nożnej. Do naj-
większych osiągnięć klubu należy gra ze-
społu seniorów w klasie A. Klub posiada 
również zespoły młodzieżowe liga junio-
rów młodszych oraz młodzików. 
Prezesem klubu od lat jest Eugeniusz 
Surmiak, a trenerem zespołów Stanisław 
Klimala.

4.36. WKS żarek Barwałd

Klub sportowy WKS „Żarek” w Barwałdzie powstał w 1966 roku grając 
w klasie C. Największe osiągnięcie klubu to sezon 2000/2001, kiedy uzy-
skano awans do Klasy Okręgowej grając tam kilka sezonów: trenerem 

zespołu był Dariusz Wilk. Prezesem klubu jest obecnie Damian Czaicki.

4.37. LKS żarek Stronie

Pierwszy klub o nazwie LZS „Żarek” Stronie powstał w 1968 roku. Był to 
klub trzysekcyjny, z sekcją piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego. 
Jego założycielami i liderami 

byli Jan Gnojek, Jan Kruk, Grzegorz 
Mirocha, Jerzy Stanowski, Stanisław 
Stanowski, Józef Leńczowski i Kazimierz 
Spólnik. Po 12 latach działalności klub 
uległ rozwiązaniu. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom środowiska 22 kwiet-
nia 1994 roku na zebraniu założyciel-
skim postanowiono reaktywować LZS 
„Żarek” Stronie. Do załatwienia spraw 
prawno – organizacyjnych powołano 5 osobowy zespół w składzie: Jan Gębala, 
Bogdan Radwan, Kazimierz Tatara, Stanisław Stanowski i Kazimierz Rak. Po zare-
jestrowaniu klubu i zgłoszeniu drużyny seniorów do rozgrywek na sezon 1994/1995 
dokonano 9 sierpnia 1994 r. wyboru 7 osobowego Zarządu i 3 osobowej Komisji 
Rewizyjnej. Jan Gębala - dyrektor strońskiej szkoły był prezesem LKS „Żarek” 
Stronie jedną kadencję w latach 2000 – 2002. Po jego rezygnacji z funkcji prezesa 
i członka Zarządu w 2002 r. funkcję prezesa powierzono panu Bogdanowi 
Radwanowi – nauczycielowi wychowania fizycznego w Gimnazjum w Zakrzowie. 
Obecnie klub reprezentują w klasie B drużyna seniorów oraz drużyna juniorów 
młodszych i młodzików.
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4.38. LKS Zryw Lanckorona

Klub Sportowy powstał w 1962 roku obecnie swoje rozgrywki rozgrywa 
w klasie B posiada również ze-
spół młodzieżowy. Długole-

tnim Prezesem klubu był Józef Godula za 
jego kadencji wybudowany został obiekt 
sportowy. Obecnie Prezesem klubu jest 
Alan Mazur, a sprawami trenerskimi zaj-
muje się Wojciech Czajka.

4.39. LKS Gróg Grodzisko

Klub sportowy LKS Gród Grodzisko powstał w 1953 roku posiadając tyl-
ko sekcję siatkówki. Powstanie sekcji piłki nożnej datuje się na rok 1982. 
Obecnie zespół występuje w klasie B. Prezesem oraz założycielem klubu 

jest Franciszek Śmiech, a trenerem Adam Kutermak. Klub sportowy posiadał rów-
nież drużyny młodzieżowe, ale z uwagi na niż demograficzny w miejscowości, 
działacze zmuszeni byli do wycofania zespołu z rozgrywek. Oddanymi działacza-
mi klubu poza Prezesem są między inny-
mi Małgorzata i Józef Kajfasz, którzy od 
lat związani są z klubem. Klub sportowy 
swoje rozgrywki w piłce nożnej rozgry-
wał pod egidą Podokręgu Piłki Nożnej 
Oświęcim, a następnie przeniósł się do 
Podokręgu Wadowice. Największym suk-
cesem klubu była gra zespołu seniorów 
w klasie A.

4.40. LKS Huragan inwałd

Początki działalności Klubu datują się na 1953 rok. W Klubie prowadzo-
no w tym okresie działalność kulturalno – sportową poprzez organizo-
wanie zabaw i towarzyskich spotkań sportowych w różnych dyscypli-

nach. W tym czasie zarządzanie klubem sprawowało wiele osób, nie były to jednak 
sformalizowane władze. Pierwszy 
Prezesem był Aleksander Dyduch, kolej-
no funkcję te pełnili Adam Krzysztoń, 
Marian Pietraszek, Roman Skupień, 
Krzysztof Olszyński i obecny Prezes 
Rafał Pietrzak. Pierwsza rejestracja dru-
żyny piłkarskiej w strukturach PZPN na-
stąpiła w sezonie 1981/1982, drużyna 
występowała w rozgrywkach Klasy C, trenerem był Jan Sikora. W następnych la-
tach pod wodzą Kazimierz Bizonia notowano kolejne awanse na wyższe szczeble 
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rozgrywek, drużyna seniorów odgrywała czołową rolę w rozgrywkach A klasy, 
juniorzy występowali Klasie Okręgowej. Od 2000 roku drużyny trenowane są 
przez Aleksandra Sapetę, Franciszka Nawrota, Mieczysława Kukułę i Henryka 
Majkę i ze zmiennym szczęściem występują w Klasie B i C. Po sezonie 2009/2010 
wycofano z rozgrywek drużynę seniorów i skoncentrowano się na pracy z młodzie-
żą. W sezonie 2011/2012 do rozgrywek Klasy C zgłoszona została drużyna senio-
rów, która w kolejnym sezonie awansowała do Klasy B. W Klubie prowadzone są 
zajęcia z drużynami orlików, młodzików i juniorów, które uczestniczą w rozgryw-
kach organizowanych przez PPN w Wadowicach.

4.41. LKS tarnawainka tarnawa

Klub sportowy Tarnawianka powstał w 1948 roku dzięki staraniom gru-
py zapalonych działaczy. Początkowa nazwa klubu to Budowlani, ale po 
reaktywacji klubu została zmieniona na Tarnawianka. Nowy obiekt 

sportowy został wybudowany w cen-
trum miejscowości, gdyż poprzedni mu-
siał zostać oddany pod zalew. Zespół se-
niorów ze zmiennym szczęściem 
występował przez kilka sezonów w  
klasie A. W historii klubu należy zazna-
czyć również fakt, iż Prezesem klubu 
była również kobieta Małgorzata Sitarz. 
Obecnie Prezesem klubu jest Zmiertka 
Robert. 

4.42. LKS płomień Sosnowice

Klub Sportowy powstał w 1981 roku. Swoje rozgrywki zapoczątkował 
w klasie C Podokręgu Wadowice. Zostało wybudowane boisko i zaplecze 
socjalne. Barwy klubowe czer-

wono-żółte. Do sukcesów klubowych na-
leży ponowny awans drużyny seniorów 
w sezonie 2012/2013 do klasy B. W tur-
niejach gminnych drużyna corocznie 
bierze udział w zawodach o Puchar Wójta 
w roku 2009 zajmując 1 miejsce. Obecny 
Zarząd Klubu tworzą: Andrzej Sikora 
Prezes, v-ce Prezes Grzegorz Bal, skarbnik Tomasz Kciuk, kierownik zespołu Paweł 
Jachymczyk. Trenerzy seniorzy Mariusz Rudek. Klub posiada również zespół mło-
dzieżowy trampkarze - trener Łukasz Sikora.
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4.43. LKS Borowik Bachowice

LKS „Borowik” Bachowice powstał w 1994 roku. Założycielem oraz 
pierwszym prezesem klubu był Leon Kajfasz, pełnił tę funkcję przez trzy 
lata. W tym okresie klub posiadał drużynę seniorów, która w pierwszym 

roku gry uzyskała awans do klasy „B” przy uciesze wszystkich miejscowych kibi-
ców oraz działaczy. Niestety radość nie trwała zbyt długo bowiem tylko jeden se-
zon i drużyna seniorów znalazła się z powrotem w klacie „C”. Pobyt w niej trwał 
tylko rok i zakończył się awansem do klasy „B” gdzie drużyna występowała aż do 
sezonu 2003/2004. W tym bowiem sezonie drużyna, po wygraniu baraży uzyska-
ła awans do Klasy „A”, gdzie występowa-
ła przez kolejnych 5 sezonów, odnosząc 
niemałe sukcesy, m.in. w sezonie 
2006/2007 zajęła 2 miejsce, co jest naj-
lepszym wynikiem w historii klubu. Poza 
grą i sukcesami seniorów w klubie w róż-
nych okresach były również drużyny 
młodzieżowe. Pierwszy znaczący sukces 
w młodzieżowych kategoriach to mistrzostwo Ligi Juniorów na szczeblu P.P.N 
Wadowice w 1996 roku, po raz drugi ligę juniorów udało się wygrać w roku 2011.
Obecnie w klubie w rozgrywkach biorą udział trzy drużyny; seniorów – klasa „B”, 
juniorów młodszych – II Liga juniorów młodszych; młodzików – Liga młodzików. 
Poza założycielem naszego klubu kolejnym prezesem „Borowika” i to przez 10 lat 
był Zdzisław Warzecha, który oddał swa funkcję w grudniu 2009 roku, kiedy na 
stanowisko prezesa został wybrany Paweł Stańczyk i jest nim do dzisiaj. Początki 
klubu z Bachowic to przede wszystkim kłopoty z brakiem własnego boiska, druży-
na przez kilka sezonów występowała gościnnie na boisku w Spytkowicach, czasa-
mi w Ryczowie, a juniorzy rozgrywali swoje mecze w Grodzisku. Obecnie klub 
dysponuje dwiema płytami boiska w tym jedna (treningowa) ze sztucznym oświe-
tleniem, do dyspozycji zawodników jest duży, dobrze wyposażony budynek.

4.44. puKS Burza Zakrzów

Klub sportowy został założony w 2006 roku. Zespół seniorów obecnie 
występuje w klasie B. Skład zarządu Prezes klubu Zenon Kumorowski, 
v-ce Prezes Mariusz Wicher oraz Łukasz Gębala, Grzegorz Żmija, Goryl 

Mateusz, Rak Józef, Pułka Roman, Wróbel Mateusz, Wicher Tomasz.

4.45. LKS żuraw Krzeszów

W latach 70-tych państwo wprowadziło nakaz tworzenia klubów sporto-
wych. W ten sposób został utworzony klub „Żuraw” w Krzeszowie. 
Praktycznie jednak klub istniał tylko w statystykach. Urzędnicy odnoto-

wali istnienie klubu na papierze, ponieważ klub musiał istnieć - natomiast nikt nie 
prowadził żadnej działalności, ani zajęć sportowych. 12.06.1993 klub został reak-
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tywowany. Nazwę „Żuraw” przyjęto spośród wielu nadesłanych propozycji. Pełna 
nazwa klubu brzmiała: „Ludowy Zespół Sportowy „Żuraw” w Krzeszowie”. 
Powołano nowy zarząd w składzie z Prezesem Matonóg Grzegorz na czele. 
W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa 
Grzegorza Matonoga z dniem 17.07.2005 
roku funkcje prezesa objęła Krystyna 
Polak, natomiast funkcję skarbnika prze-
jął Robert Małysiak. Z dniem 22 luty 
2006 rozwiązano LZS „Żuraw”, a za-
twierdzono wybrany wcześniej Zarząd 
i komisję rewizyjną LKS „Żuraw”. 
Nadano REGON i NIP w Urzędzie 
Skarbowym w Suchej Beskidzkiej, oraz 
przyjęto status LKS „Żuraw”. Obecnie klub występuje w klasie B oraz posiada ze-
spół trampkarzy.

4.46. LKS Olimpia chocznia

Klub istnieje od 1990 r. najpierw jako SKS Chocznia a następnie 
przekształcony w 1996 r. w Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Chocznia. 
Siedzibą klubu jest Zespół Szkół nr 1 w Choczni a prezesem jest Dyrektor 
Szkoły mgr inż. Daniel Mastek. 

Klub sportowy obecnie posiada zespół 
seniorów oraz trampkarzy i w rozgryw-
kach bierze udział w klasie B. W swojej 
historii posiada dorobek w postaci gry 
w Klasie Okręgowej Małopolska 
Zachodnia w sezonach 2007/2008 
i 2008/2009 lecz z uwagi na koszty fi-
nansowe oraz brak młodzieży klub ten opuścił szeregi tej klasy rozgrywkowej.

4.47. LKS Huragan Skawica

LKS Huragan Skawica jest stowarzyszeniem sportowym, którego historia 
rozpoczęła się w 12 kwietnia 1997 roku. Właśnie wtedy powstał Huragan. 
Dotychczas Skawicka młodzież 

grała w LKS Watra Zawoja. Początki 
działalności klubu były bardzo trudne, 
a to dlatego że Huragan nie posiadał wła-
snego boiska, a na dodatek młodzi adep-
ci piłki nożnej z Skawicy musieli od pod-
staw uczyć się zasad piłki nożnej. 
Posiadali jednak wielkie ambicje i serce 
do dążenia do postawionych celów. 
Pierwszym trenerem Huraganu był 
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Stanisław Klimala, pod wodzą którego mało zabrakło, aby już w pierwszym sezo-
nie zmagań na piłkarskich murawach uzyskać awans do Klasy B. Największy suk-
ces klubu to gra seniorów w Klasie A. Prezesem klubu jest Werner Piszczek, a jego 
prawa ręka Piotr Wajsman.

4.48. KS Filkówka Barwałd średni

Klub Sportowy „Filkówka” w Barwałdzie Średnim został założony 
w 2000r. Jednak jego początki sięgają nieco wcześniej. Najpierw na ma-
łym boisku późniejsi zawodni-

cy spotykali się czysto rekreacyjnie- by 
prostu pokopać sobie futbolówkę. Jednak 
było im mało, chcieli czegoś więcej. 
Jedynym sposobem na rozwój piłkarski 
było założenie klubu sportowego, gdyż 
tylko w takim przypadku gmina Kalwaria 
mogła klub dofinansować. Tak też postą-
piono. Od tego czasu trwały prace nad 
budową boiska: gmina wykupiła teren, 
zawodnicy własnymi siłami podjęli się wycinki drzew, przy pomocy ciężkiego 
sprzętu wyrównano boisko, aby mogło przyjąć stan obecny. Przypomnimy tylko, 
iż część obecnego boiska znajduje się na mokradłach, przez jego środek przebiega-
ła droga kamienista, co jeszcze bardziej ukazuje ogrom włożonej pracy. W oficjal-
nych rozgrywkach C-klasy Klub zadebiutował w roku 2005 spotkaniem 
w Krzeszowie z miejscowym Żurawiem (wynik niezbyt przychylny 0 : 5). Już w 3 
kolejce zawodnicy zagrali pierwszy raz na własnym stadionie w meczu ze Zrywem 
Lanckorona (niewiele brakowało do niespodzianki, przegrana zaledwie 0 : 1). Po 3 
sezonach drużyna awansowała do klasy rozgrywkowej B, w której już wiodło się 
jej różnie - niestety po sezonie 2009/2010 odnotowała spadek do klasy C, w której 
rozgrywkach uczestniczyła do końca sezonu 2012/2013. Aktualnie w Klubie wy-
stępuje drużyna juniorów i seniorów. Juniorzy zajmują piąte miejsce w tabeli 
w grupie juniorów starszych, natomiast seniorzy awansowali do klasy B i występu-
ją w niej w sezonie 2013/2014. Na czerwiec 2013 roku planowane jest ukończenie 
budowy budynku zaplecza sportowego. Będzie to funkcjonalny budynek klubowy 
wraz z zapleczem socjalnym oraz kawiarenką klubową.

4.49. KS Bystra

KS Bystra został zarejestrowany w starostwie powiatowym w Suchej 
Beskidzkiej w 2005 roku. Inicjatywa założenia klubu zrodziła się już na 
początku roku 2005, początkowo klub posiadał tylko drużynę seniorów, 

którą zgłoszono do rozgrywek w sezonie 2005/2006 w klasie C. Z braku własnego 
boiska mecze były rozgrywane na boisku w Osielcu, a trenowano na małym bo-
isku przyszkolnym. W roku 2007 klub uzyskał awans do klasy B i utrzymuje się do 
tej pory. Zarząd KS Bystra czynił starania o budowę boiska sportowego w Bystrej, 
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starania te zakończyły się sukcesem i w roku 2009 oddano do użytku stadion spor-
towy z trybunami oraz zapleczem. Klub 
stopniowo wprowadzał do rozgrywek 
drużyny młodzieżowe. Obecnie drużynę 
seniorów i juniorów prowadzi Henryk 
Sochacki, a drużynę młodzików Piotr 
Radoń. Od początku i do tej pory 
Prezesem klubu jest Kazimierz 
Wójtowicz.

4.50. LKS dąb Sidzina

Klub Sportowy „DĄB” Sidzina został założony na zebraniu założyciel-
skim 20.02.2005 roku., a do ewidencji klubów sportowych jako stowa-
rzyszenie wpisany dnia 01.07.2005 roku. Klub ten powstał z inicjatywy 

grupy osób, którą stanowili pierwsi za-
wodnicy tego klubu. Pierwszym preze-
sem klubu został wybrany pan Stefan 
Lachner. W styczniu 2006 roku po wy-
borach zmieniono zarząd klubu i preze-
sem został wybrany pan Marcin Maj, 
który tę funkcję sprawuje do dziś. Z po-
wodu braku własnego boiska pierwszy 
sezon klub rozgrywał na boisku w Juszczynie, częściowo w Naprawie. 23 lipca 
2006 nastąpiła uroczystość otwarcia boiska sportowego w Sidzinie, którego opie-
kunem i gospodarzem stał się klub sportowy Sidzina. Klub prowadzi i szkoli nastę-
pujące grupy: trampkarzy, juniorów i seniorów. Obecnym trenerem wszystkich 
drużyn jest pan Adam Wójtowicz. Największymi sukcesami klubu są wysokie 
miejsca juniorów w turniejach halowych, ale przede wszystkim wywalczenie przez 
seniorów w 2013 r. mistrzostwa „C” klasy i awans do „B” klasy Podokręgu Piłki 
Nożnej w Wadowicach.

4.51. LKS chełm Stryszów

LKS Chełm Stryszów powstał w 1948 roku; jego założycielem byli: Julian 
Dudoń, Stanisław Wieczorek, 
Władysław Sitarz, Marian 

Bogdanik. Do najwyższych osiągnięć 
klubu należy udział w rozgrywkach klasy 
A Klub też gościł takie drużyny jak BBTS 
Bielsko, Czarni Żywiec Beskid 
Andrychów w rozgrywkach Pucharu 
Polski. Obecnie długoletnim Prezesem 
klubu jest Marian Wieczorek, który po-
nad 50 lat związany jest z klubem.
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4.52. LKS Spartak Skawce

Pierwszy Ludowy Zespół Sportowy Skawce powstał po wojnie w 1948 
roku z inicjatywy Tadeusza Bala i Jerzego Słowika. Zrzeszał on zawodni-
ków ze Skawiec i okolicznych 

miejscowości uczestnicząc w rozgryw-
kach ówczesnej klasy „C” do roku 1966. 
W tym to roku zespół został rozwiązany, 
a jego los podzieliło boisko sportowe 
zniszczone przez wielką powódź. Nie 
zniechęciło to jednak piłkarzy, a szcze-
gólnie nowego pokolenia zdolnej mło-
dzieży do kontynuowania gry i nabiera-
nia piłkarskich umiejętności w mocnej 
wtedy drużynie „Budowlani” Tarnawa Dolna. Zaowocowało to już wkrótce, bo 
w roku 1972 z inicjatywy kilku zapaleńców, poparciu społecznym i zaangażowa-
niu samych piłkarzy, założono nowy zespół sportowy pod nazwą LZS „Spartak” 
Skawce. W tym czasie z powodu braku własnego boiska mecze rozgrywano 
w Czartaku. Pierwszym prezesem nowego klubu został Adam Cholewka, który 
pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 1988 roku. 15 maja 1975 czynem społecznym 
na terenach spółek pastwiskowych powstał nowy obiekt sportowy po awansie do 
„B” klasy, gdzie drużyna grała kilka sezonów do roku 1978, gdy po pamiętnym 
meczu z „Gromem” Grzechynia wywalczyła awans do „A” klasy. W roku 1988 
skończyło się pasmo sukcesów i drużyna spadła do „B” klasy. Po ustąpieniu Adama 
Cholewki prezesem został Stanisław Huber, który przyczynił się do rozwoju dru-
żyn młodzieżowych. W 1994 kolejnym prezesem został Zdzisław Frączek; drużyna 
nadal z sukcesami grała w „B” klasie. Kolejnym prezesem klubu był Krzysztof 
Cholewka a po nim nieprzerwanie do roku 2013 Adam Łach, pod rządami którego 
drużyna awansowała do „A” klasy. Niestety z powodu braku własnego boiska 
w 2008 roku klub zawiesił swa działalność. Obecnie w związku z wybudowaniem 
nowego boiska trwa reaktywacja działalności klubu pod kierownictwem prezesa 
Roberta Huber:, klub występuje w C klasie.

4.53. LKS Jastrzębianka Jastrzębia

Klub został założony w 1957 
roku posiada zespół seniorów 
obecnie klasa C oraz drużynę 

młodzieżową. W historii klubu seniorzy 
przez wiele sezonów występowali z po-
wodzeniem w klasie A. Dzięki działa-
czom społecznym Władysławowi Gunii, 
Ryszardowi Frączkowi i wielu innym 
klub może funkcjonować z korzyścią dla 
środowiska wiejskiego. Obiekt sportowy 
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znajduje się przy szkole w Jastrzębi, która współpracuje z klubem. Prezesem od 
wielu lat jest Władysław Gunia. 

4.54. LKS Wikliniarz Woźniki

Klub Sportowy powstał w 1949 roku. Jego osiągnięcia były zróżnicowa-
ne; awanse i spadki zespołu seniorów w sezonach rozgrywkowych. 
Obecnie drużyna występuje 

w klasie C Podokręgu Piłki Nożnej 
Wadowice. Obecny skład Zarządu: Prezes 
Antoni Adamczyk, v –ce Prezes Mariusz 
Adamczyk, skarbnik klubu Marian 
Wodewski, sekretarz Mateusz Pytel, kie-
rownik drużyny Marian Matyjasik. W se-
zonie 2007/2008 klub posiadał zespół 
młodzieżowy, który występował w roz-
grywkach ligi trampkarzy, lecz z uwagi 
na niż demograficzny na terenie gminy drużyna uległa likwidacji. Klub posiada 
bardzo ładną płytę oraz trybunę dla kibiców ogrodzoną siatką. Dużym manka-
mentem jest brak budynku socjalnego. Posiadanie pakamer nie spełnia oczekiwań 
Zarządu i zawodników klubu.

4.55. LKS Sokół Frydrychowice

Klub sportowy LKS Sokół Frydrychowice powstał w 1952 roku z inicjaty-
wy nauczycielki wychowania fizycznego Marii Maćkowiak, ale nie brał 
udziału w żadnych rozgrywkach. Dopiero w roku 1961 po raz pierwszy 

przystąpiono do rozgrywek w Podokręgu Wadowice, gdzie grano przez jeden se-
zon. W roku 1969 z inicjatywy Stanisława Cieciaka i Stanisława Tomiczka ponow-
nie klub zgłosił się do rozgrywek ligowych, zgłaszając do klasy C dwa zespoły, 
co rzadko się zdarzało. Osiągnięcia klubu były różne; po wygraniu barażowego 
spotkania z Pogonią Bugaj uzyskano awans do klasy B w roku 1973. W roku 2000 
został wybudowany i oddany do użytku budynek sportowy wraz zapleczem. W se-
zonie 2000/2001 klub uzyskał awans do klasy A, co w historii klubu był wielkim 
sukcesem. Obecnie klub występuje w klasie C prowadzi również rozgrywki mło-
dzieżowe. Prezesem klubu jest długoletni działacz sportowy Stanisław Tomiczek.

4.56. LKS Gronie Zagórnik

Założycielami Klubu LKS Gronie Zagórnik byli działacze: Marian Kreska, 
Władysław Budka, Włodzimierz Matejko a był to rok 1953. W klubie 
działa sekcja narciarska, której zawodnicy po roku czasu zdobyli medal 

brązowy okręgu Bielsko-Tatrzańskiego LZS. W latach 60. prezesem został 
Franciszek Korbel i powołano sekcję piłki nożnej i tenisa stołowego. W latach 70. 
prezesem został Miarka Wiesław klub występował w klasie B Podokręgu Piłki 
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Nożnej w Wadowicach jako LZS Łucznik Zagórnik, piłka nożna utrzymywała się 
w czołówce klasy B, zaś tenis święcił suk-
cesy w klasie A. W latach 80. nastąpił re-
gres; brak boiska i środków pieniężnych. 
W 1982 roku powołano do życia LKS 
Gronie Zagórnik, a założycielami byli 
Marian Dziedzic, Ryszard Skrzypiec 
Stefan Skowron zaś Prezesem wybrano 
Mieczysława Gwoździewicza. Klub pro-
wadził sekcję piłki nożnej rozgrywając 
zawody w klasie C, a następnie awanso-
wał do klasy B grając w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wadowice. 
Mieczysław Gwoździewicz zajął się budową boiska zaś Prezesem został na dwie 

4-letnie kadencje Władysław Buda; po 
nim schedę przejął Józef Matejko który 
pełnił funkcje Prezesa przez 25 lat. 
W 2012 roku Prezesem został wybrany 
Czesław Góra. Klub LKS Gronie Zagórnik 
jest po AKS Beskidzie Andrychów dru-
gim najstarszym klubem w Gminie 
Andrychów. W tym roku obchodził 60 
lecie powstania klubu.

4.57. LKS pogoń Bugaj

Klub Sportowy powstał w 1954 roku. Komitet założycielski stanowili 
Zdzisław i Zbigniew Karelus, Adam Ziemla, Jan Kurdziel, Marian 
Dragan, Mieczysław Bochenek, Franciszek Panek. Rozgrywki rozpoczęto 

w klasie C. W sezonie 2006/2007 uzyskano awans do klasy B. W sezonie 2009/2010 
nastąpił spadek do klasy C, gdzie obec-
nie zespół rozgrywa swoje mecze. Skład 
Zarządu Klubu: Andrzej Ziemla Prezes 
Zbigniew Kłatpyta jego zastępca, sekre-
tarz Ryszard Oleksy, skarbnik Teresa 
Dragan, członkowie: Tadeusz Dragan, 
Krzysztof Dragan. Obecnie klub rozgry-
wa zawody w klasie C Podokręgu Piłki 
Nożnej Wadowice.

4.58. GKS świt Osielec

Klub sportowy został założony w 1999 roku. Prezes klub Dariusz Kardaś, 
kierownik drużyny Krzysztof Zaręba, zespół trenuje Zdzisław Gacek. 
Obecnie seniorzy występują w klasie C. Przez klika sezonów występowali 

w klasie B z dużymi szansami awansu do wyższej klasy.
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4.59. LKS Skawa Witanowice

Klub Sportowy SKAWA Witanowice został założony 20.07.1962 roku. 
Założycielami Klubu byli: Aleksander Kwarciak, Mieczysław Ficek 
i Stanisław Michalski. Pierwszy skład Zarządu Klubu: Władysław Milan 

Prezes Zarządu, Aleksander Kwarciak 
Wiceprezes Zarządu, Stanisław Michalski 
sekretarz, Mieczysław Ficek członek 
Zarządu. W ponad pięćdziesięcioletniej 
historii Klubu funkcję prezesa pełnili 
Władysław Milan, Jan Sarapata, Tadeusz 
Kwarciak, Antoni Godzik, Adam 
Kwarciak, Józef Gruca, Józef Jończyk, 
Krzysztof Sajdak, Janusz Medoń, Janusz 
Mozgała oraz Paweł Jucha. Aktualny 
skład Zarządu: Paweł Jucha – Prezes Zarządu, Bogdan Talaga Wiceprezes Zarządu, 
Stanisław Godzik sekretarz, Tomasz Godzik –skarbnik, Marek Przystał – członek 
Zarządu. Aktualny skład drużyny: Krzysztof Gacek, Konrad Głąb, Stanisław 
Godzik, Tomasz Godzik, Ireneusz Jira, Rafał Jucha, Paweł Kania, Piotr Kania, 
Damian Kasiarz, Grzegorz Kleszcz, Janusz Lempart, Arkadiusz Michalski, Józef 
Mozgała, Marek Przystał, Radosław Przystał, Tomasz Przystał, Dominik Szczerbik, 
Arkadiusz Wyzgał. Obecnie klub uczestnicy w rozgrywkach w klasie C Podokręgu 
Wadowice.

4.60. LKS Zaskawianka Wadowice

Klub sportowy powstał w 1981 roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu się 
miejscowej społeczności zostało wybudowane boisko wraz z małym za-
pleczem. Rozgrywki rozpoczęto w klasie C Podokręgu Wadowice. Trzon 

zespołu to zawodnicy miejscowi, którzy z zapałem i zaangażowaniem wspierali 
Zarząd Klubu. Pierwszym Prezesem klubu był Józef Kwiatek. W roku 2012 zgło-
szono drużynę do Ligi Oldbojów Małopolska Zachodnia, gdzie najstarszym za-
wodnikiem zespołu jest Jan Serwin oddany działacz i pasjonat piłki nożnej na na-
szym terenie, nie zapomniano też o działaniu w klubie zespołów młodzieżowych. 
Prezesem klubu obecnie jest Stanisław Kwiatek.

4.61. LKS Watra Zawoja

Klub sportowy został założenia 
w 1957 roku. Prezesem klubu 
jest Krzysztof Warmuz, trenerem 
zespołów seniorskich i młodzie-

żowych Łukasz Stopka. Obecnie seniorzy 
występują w klasie C grupa I oraz juniorzy 
II liga Juniorzy młodsi i młodzicy.
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4.62. LKS Victoria półwieś

Klub Sportowy powstał w roku 1990 dzięki staraniom oddanych działa-
czy społecznych w osobach: Krzysztof Maj, Tadeusz Brania i Adam 
Ciemiera, którzy z dużym zapałem podjęli się prac organizacyjnych. 

Duże wsparcie należało też do władz 
gminnych. Zostało wybudowane boisko 
sportowe oraz wybudowano skromne za-
plecze w postaci szatni dla zawodników. 
Od roku 2006 Prezesem klubu Victoria 
została pani Ewa Łąka jedna z nielicz-
nych działaczek sportowych na naszym 
terenie. W działaniach pani Prezes wspie-
ra ją trener Adam Łąka, który prowadzi 
zespół seniorów występujących w roz-
grywkach klasy C.

4.63. LKS przełęcz Kossowa

Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz” Kossowa powstał w 1966r. z inicjaty-
wy mieszkańców wsi Kossowa między innymi przez Stefana Gajosa, 
Ryszarda Woźniczkę, Bolesława Gajosa, Stanisława Woźniczkę oraz 

Stanisława Ormańca. Kossowa jest to mała miejscowość licząca ok. 450 mieszkań-
ców w powiecie wadowickim, gminie Brzeźnica. Klub posiada barwy zielono-bia-
ło-czerwone. Pierwszym Prezesem Klubu był pan Stefan Gajos, funkcję ten pełnił 
przez kilkanaście lat. Właśnie za Prezesa Gajosa Klub przeżył swój największy roz-
wój. W latach 70. rozpoczęto budowę pawilonu sportowego. Materiał na budowę 
pawilonu zakupiła gmina z dotacji Totalizatora Sportowego, a mieszkańcy wsi 
Kossowa wraz z działaczami Klubu solidarnie budowali pawilon w czynie społecz-
nym. Klub przeżył wiele sukcesów jak i wiele upadków. W latach 70. LKS „Przełęcz” 
Kossowa zajęła 1 miejsce w turnieju or-
ganizowanym w powiecie wadowickim 
„Boisko w każdej wsi”. Drużyna senio-
rów LKS „Przełęcz” Kossowa w latach 
1980-2011r. pod przywództwem wielu 
Prezesów rozgrywała swoje mecze 
w Klasach C oraz B. Obecnie zarejestro-
wane są dwie drużyny: seniorów oraz od 
2009r. juniorów młodszych, którą to 
drużynę założył poprzedni Prezes 
Sylwester Ciapa. Klub posiada również kadrę szkoleniową: głównym trenerem 
drużyn jest pan Jacek Kokoszka, którego wspierają asystenci pan Daniel Zaborowski 
prowadzący drużynę seniorów oraz pan Robert Sendera, który prowadzi drużynę 
juniorów młodszych. Seniorzy zakończyli sezon 2012/2013 na szóstym miejscu 
w Klasie C, a juniorzy młodsi mogą poszczycić się awansem do I ligi juniorów 
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młodszych. Aktualnie Prezesem Klubu LKS „Przełęcz” Kossowa jest Jolanta 
Stalmach, którą czynnie wspierają działacze Krzysztof Tyrała, Tadeusz Bryła, 
Władysław Tyrała. Od 2011r. Klub posiada swój herb, którego autorami byli 
Jolanta Stalmach oraz Mariusz Tyrybon. W związku z tym, że Klub nie posiadał 
również swojej siedziby (oprócz szatni), w 2012r. zaczęliśmy czynić starania i mo-
nitować w Gminie o przyznanie nam pomieszczenia na siedzibę Klubu. I tak 
w sierpniu 2012r. otrzymaliśmy w użytkowanie na okres trzech lat jedno z po-
mieszczeń pawilonu sportowego. W tej chwili trwa remont. Gdy skończy się okres 
najmu, na pewno Zarząd klubu zwróci się do Rady Gminy o możliwość beztermi-
nowego korzystania z tej części pawilonu. Klub boryka się z wieloma problemami, 
ale nadal działa i jesteśmy dumni, że w dobie komputerów w tak małej miejscowo-
ści, jaką jest Kossowa, są zarejestrowane dwie drużyny, które zrzeszają ponad 30 
zawodników.

4.64. LKS Olimpia Zebrzydowice

Klub sportowy założony 
w 1948 roku Prezesem klubu 
jest Zygmunt Jarguz. Drużyna 

seniorów obecnie występuje w klasie C. 
Po powodzi jaka dotknęła klub obiekt 
został wyremontowy przy dużym wspar-
ciu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

4.65. LKS Spartak przybradz

W 1996 roku grupa młodych ludzi w Przybradzu postanowiła założyć 
klub sportowy pod nazwą Spartak Przybradz; wcześniej pod tą na-
zwą występowały drużyny szkoły podstawowej. W dniu 9 maja1996 

roku zostało zwołane zebranie założycielskie, na którym wybrano Zarząd Klubu 
w składzie: Warchał Paweł Prezes, Susek Artur v-ce Prezes, Zając Krzysztof, Wilk 
Krzysztof, Żyła Mieczysław członkowie. W tym składzie Zarząd podjął uchwałę 
o budowie boiska sportowego, które miało powstać na terenie byłego folwarku nad 
rzeką Wieprzówką. Budowa trwała przez okres dwóch lat przy dużym zaangażo-
waniu i wsparciu Wójta Gminy Wieprz Stefana Komendery, a także wielkim za-
angażowaniu młodzieży, radnych, sołtysa wsi. Jednak w tym czasie nie powstała 
żadna sekcja sportowa. Dopiero w 1998 roku po wyborze nowego Zarządu klubu, 
którego Prezesem został wybrany Mieczysław Żyła, została powołana sekcja piłki 
nożnej i przy wielkim zaangażowaniu Stanisława Maszczyńskiego klub został za-
rejestrowany w KRS Bielsko – Biała. Po odbiorze boiska przez Podokręg Wadowice 
sekcja została zgłoszona do rozgrywek klasy C Podokręgu Wadowice na sezon 
1998/1999. W dniu 16.08.1998 nastąpiła inauguracja sezonu meczem pomiędzy 
LKS Spartak Przybradz – LKS Łysa Góra Zawadka. Przy bardzo dużej frekwencji 
społeczności Przybradz, również w tym dniu boisko została oddane do użytku. 
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Pierwszym trenerem drużyny seniorów był Jan Meus, a następnie Tadeusz Trojak 
i p Władysław Zarzycki. Obecnie klub rozgrywa zawody w klasie C.

4.66. LKS Sokół chrząstowice

W roku 1999 w Chrząstowicach powstał klub sportowy pod nazwą 
„SOKÓŁ”. W tej miejscowości nie było żadnej działalności sportowej, 
a także boiska. Dzięki stara-

niom Komitetu Założycielskiego w skła-
dzie: Stanisław Sypuła, Kazimierz Kozioł, 
Bronisław Kapusta i dzięki Urzędowi 
Gminy powołano do życia klub sporto-
wy. Wybudowano boisko sportowe wraz 
budynkiem klubowym i zapleczem so-
cjalnym. W latach późniejszych dopro-
wadzono bieżącą wodę oraz energie elek-
tryczną. Klub współpracuje z miejscową 
strażą pożarną oraz Radą Sołecką. Prezesem klubu od lat jest Tomasz Sikora, któ-
rego wspierają Władysław Smagło, Paweł Ciemiera, Witold Wróblewski, Witold 
Meres, Krystyna Tyrała oraz wiele innych osób. W roku 2006 klub uzyskał awans 
do Klasy B, w klubie też nie zapomniano o młodzieży; zespoły występowały w ka-
tegoriach wiekowych juniora młodszego oraz młodzika pod wodzą trenerską 
Pawła Wadowskiego.

4.67. LKS Bieńkówka

Klub został założony na początku 2000 roku. Obecnie klub prowadzi 
trzy sekcje: piłki nożnej, piłki 
siatkowej oraz karate. W sekcji 

piłki nożnej klub posiada żaków, tramp-
karzy, juniorów, seniorów; w sekcji piłki 
siatkowej juniorki oraz seniorki. 
Największe sukcesy klubu: awans na 
dziesięciolecie klubu drużyny juniorów 
do II ligi OZPN Wadowice, dwukrotne 
dojście do III rundy Pucharu Polski, 
w tym czasie przewinęło się ok. 200 za-
wodników, obecnie aktywnie trenuje ok. 
70 w sekcji piłki nożnej, w sekcji siatkówki ok. 20 dziewcząt, karate ok. 20. 
Prezesem klubu jest Tadeusz Gaura. Seniorzy występują w klasie C. W rozgryw-
kach biorą też udział juniorzy starsi i trampkarze.
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4.68. puKS Karol Wadowice

W 2003 roku 25 września doszło do spotkania grupki młodych ludzi, 
którzy postanowili założyć klub sportowy, ale nie taki zwykły, lecz 
wyróżniający się spośród innych. 17 października 2003 roku 

w Starostwie w Wadowicach złożone zo-
stały kompletne dokumenty dotyczące 
utworzenia Klubu. 29 października 
Starosta owe dokumenty podpisał, a już 
11 listopada wybrano Zarząd Klubu i kil-
ka dni później odbyły się pierwsze tre-
ningi. Tak powstało stowarzyszenie spor-
towe pod nazwą Parafialny Uczniowski 
Klub Sportowy „KAROL” Wadowice, 
który jest owocem poszukiwań takich 
form aktywności, metod oraz struktur ewangelizacyjnych i organizacyjnych, 
w których człowiek mógłby „wzrastać od najmłodszych lat ku pełni” zarówno pod 
względem duchowym jak i fizycznym. W roku 2012 prowadziliśmy zajęcia sporto-
we w następujących sekcjach: piłka nożna (łącznie: 20 grup ćwiczebnych z czego 7 
grup uczestniczy w rozgrywkach; 345 trenujących osób w tym 20 dziewcząt i 325 
chłopców), pływanie (uczestnicy zróżnicowani pod względem wieku i płci, po-
dzielenie do grup według umiejętności. Startują w zawodach pływackich – od lo-
kalnych po Mistrzostwa Polski), koszykówka, turystyka (grupa mieszana), 
Szkolenia kadr sportowych. W okresie wakacyjny zorganizowaliśmy szkolenie ty-
godniowe, natomiast w ciągu całego roku, co dwa tygodnie organizujemy szkole-
nia dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą. Na szkoleniach pojawiają się uzna-
ni w Polsce fachowcy tacy jak: trener z Anglii – Andrew Sasimowicz, czy wydawca 
książek – naukowiec – Daniel Pawłowski. Na każdym szkoleniu jest 10-16 osób – 
ale to głównie pracownicy PUKS KAROL Wadowice). Działania informacyjne, 
klub prowadzi serwis, na którym umieszczane są informacje dotyczące sportu lo-
kalnego – www.sportowewadowice.pl oraz własną stronę klubową – www.pukska-
rol.pl, profil klub na www.facebook.com/PUKS.Karol.Wadowice. Oprócz rzetelnej 
informacji o lokalnych wydarzeniach strona internetowa stara się także edukować 
czytelników w zakresie szkolenia sportowego. 

4.69. puKS pobiedr paszkówka

Parafialny klub sportowy po-
wstał 24.08 2012 roku. Komitet 
Założycielski na swoim pierw-

szym zebraniu wybrał skład Zarządu: 
Wiesław Jaskuła Prezes, Grzegorz 
Babski v –ce Prezes, Mirosław Bańdo 
v-ce Prezes oraz członkowie Krzysztof 
Wroba, Dorota Wołczyk, ks. Wojciech 



130

Lasek, Bartłomiej Tomasik. Klub sportowy został powołany do pracy szczególne 
z młodzieżą, która wywodzi się z okolicznych wiosek przy dużym wsparciu Wójta 
Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa. W sezonie 2012/2013 zgłoszono do rozgry-
wek orlików zespół rocznik 2002 i juniorów młodszych w Podokręgu Wadowice, 
którzy na koniec rozgrywek uplasował się na 4 miejscu. Prowadzono również ligę 
żaków (okręg krakowski) tylko w rundzie wiosennej. Obecnie w klubie zarejestro-
wanych jest 61 zawodników, których szkoli trzech trenerów. 

4.70. LKS czarni Koziniec

Czarni Koziniec to lokalny klub sportowy działający na terenie gminy 
Mucharz. Zarząd Klubu: Prezes Włodzimierz Czechowicz, v-ce Prezes 
Jan Grzywa, sekretarz Dariusz Chromy, członek Zarządu Zdzisław 

Wyrwiak, trener Piotr Wajdzik. Zespół Czarni Koziniec został reaktywowany do-
piero w 1993 roku, po dłuższym okresie niefunkcjonowania. Klub pierwsze sezony 
rozgrywał w wadowickiej C klasie cał-
kiem dobrze sobie radząc. W 1996 roku 
dzięki bardzo wyrównanej ekipie i wiel-
kich ambicjach awansował do B klasy. 
Kolejne sezony obfitowały w zarówno 
fantastyczne występy jak i w mecze słab-
sze. Potem wszystko się zepsuło. W 2000 
roku podczas powodzi boisko, czarnych 
zostało zalane przez pobliską rzekę 
Skawę. Wiązało się to z grą na zastęp-
czym stadionie. Zespół zaczął się rozpa-
dać. Starsi zawodnicy odeszli, a młodych, chętnych do gry brakowało. Później 
jednak ekipa się wykrystalizowała i postawiła sobie za cel awans do A klasy. 
Kolejny sezon był bardzo nierówny. Znakomita jesień i słabsza wiosna nie pozwo-
liła awansować do klasy A. Obecnie klub posiada obiekt sportowy przy szkole 
w Świnnej Porębie gdzie rozgrywa zawody w klasie C Podokręg Wadowice.

W okresie 60-lecia istnienia Podokręgu Wadowice w rozgrywkach uczestni-
czyły kluby sportowe, które zakończyły swoją działalność bądź ją okresowo za-
wiesiły, co było spowodowane różnymi przyczynami najczęściej ekonomicznymi.

Były to we wcześniejszym okresie KS Gwardia Wadowice, KS Stal Andrychów, 
LZS Czartak, KS Start Wadowice, KS Włókniarz Andrychów, LZS Ponikiew, KS 
Kolejarz Maków Podhalański, KS Start Wadowice, WKS Podhalanin Wadowice, 
LZS Mucharz.

W najnowszych czasach Podokręgu zrezygnowały z udziału w rozgrywkach 
LKS Korona Skawinki, LKS Cis Jaszczurowa, LKS Nadwiślanka Brzeźnica, LKS 
Strzelec Bęczyn.
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5. NAJLepSi WYcHOWANKOWie KLuBóW pOdOKręGu

Kluby działające na terenie Podokręgu Wadowice z reguły zajmują się szkole-
niem adeptów piłkarskich, którzy w okresie przechodzenia do piłki dorosłej emi-
grują przeważnie do drużyn działających poza Małopolską. Tak było i jest w dal-
szym ciągu i nie zanosi się na zmianę, gdyż kluby nasze pomimo dużego na miarę 
możliwości wsparcia przez Samorządy borykają się z dużymi problemami w pozy-
skiwaniu sponsorów w piłce seniorskiej.

Poniżej prezentuję kilka nazwisk piłkarzy wychowanych w naszych klubach 
w ostatnim okresie, a występujących w seniorskiej piłce w krajowych i zagranicz-
nych zespołach ligowych, będących często reprezentantami Polski w różnych ka-
tegoriach wiekowych.

Tomasz Hajto (ur. 16.10.1972 w Makowie Podhalańskim) pił-
karską karierę zaczynał w MKS Halniak Maków Podhalański. 
Następnie grał w Góralu Żywiec. Od 1991 kolejne dwa i pół se-
zonu grał w Hutniku Kraków. W sezonie 1993/94 przeszedł do 
Górnika Zabrze, gdzie występował przez cztery lata. Kolejną 
drużyną którą Hajto reprezentował był zespół z Niemiec – MSV 
Duisburg, do którego trafił w 1997 r., podpisując kontrakt 
o wartości 650 tys. marek. Godny uwagi jest start Hajty w nie-
mieckim klubie - na 9 pierwszych meczów aż w 5 trafiał do „11 

kolejki” wg niemieckiego magazynu Kicker. Po trzech sezonach stał się piłkarzem 
Schalke Gelsenkirchen, gdzie w dwóch pierwszych latach 
z klubem zdobył Puchar Niemiec. Zdobył też tytuł wice-
mistrza Niemiec oraz tytuł najlepszego piłkarza Schalke 
w Lidze Mistrzów. Wraz z Tomaszem Wałdochem stwo-
rzyli jedną z najlepszych formacji obronnych 
w Bundeslidze. W maju 2004 przeszedł do 1. FC Nürnberg. 
Z Norymbergi odszedł po roku. Powodem był m.in. kon-
flikt z trenerem Wolfgangiem Wolfem. Wolf stracił zaufa-
nie do Polaka po tym, gdy ten skrytykował trenera. Prasa 
doniosła także o trzymanej w tajemnicy przed szkole-
niowcem wizycie piłkarza na testach w Glasgow. Plotka 
okazała się nieprawdziwa, ale rozpoczęła poważny kon-
flikt. Po odejściu z Norymbergi, Hajto udanie zaprezento-
wał się na testach w angielskim spadkowiczu z Premier 
League – Southampton F.C. i został w lipcu 2005 pozyska-
ny za darmo przez ten klub. Początkowo, gdy trenerem 
drużyny był Harry Redknapp, był podstawowym graczem. Później jednak trene-
rem został George Burley i piłkarz stracił miejsce w składzie. Po pół roku przeniósł 
się na zasadzie wolnego transferu do Derby County. Z klubem tym podpisał kon-
trakt w styczniu 2006. W lipcu 2006 powrócił do Polski i podpisał kontrakt z klu-
bem Orange Ekstraklasy ŁKS Łódź jako piłkarz i menedżer. Jako działacz ŁKS-u spro-
wadził do klubu swojego przyjaciela Tomasza Kłosa. Duet Hajto - Kłos, sprawdzo-
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ny wiele razy w reprezentacji Polski, miał stanowić silną formację obronną druży-
ny, jednak niepewna sytuacja finansowa ŁKS-u skłoniła Hajtę do odejścia.1 lipca 
2007 piłkarz podpisał 2-letni kontrakt z Górnikiem Zabrze. 22 marca 2008 strzelił 
Polonii Bytom bramkę z odległości 60 metrów. Gol ten opisywany był w prasie 
jako niesamowity, nieprawdopodobny i genialny. Hajto odszedł z Górnika w grud-
niu 2008 roku. W lutym 2009 Hajto wrócił do ŁKS-u. W 2010 roku jako piłkarz 
ŁKS-u Łódź przerwał piłkarską karierę, jednak nie zakończył jej oficjalnie. Trener 
Jagiellonii Białystok.
      Stanisław Sobczyński (ur. 2 kwietnia 1951 w Wadowicach) były 

piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Wychowanek Skawy 
Wadowice, której barwy reprezentował od 1965 roku. W 1970 
roku został zawodnikiem ROW Rybnik, gdzie występował przez 
następne siedem lat. Jako zawodnik ROW sześciokrotnie w 1974 
roku zagrał w reprezentacji Polski. W 1977 roku podpisał kon-
trakt z Legią Warszawa, w której zadebiutował 3 sierpnia 1977 
roku w spotkaniu przeciwko Stali Mielec. 31 października 1981 
roku przeciwko rezerwom Jagiellonii Białystok rozegrał swój 

ostatni mecz w barwach Legii. W 1982 roku wyjechał do Finlandii, gdzie reprezen-
tował barwy KTP Kotka. W 1985 roku na krótko wrócił do ROW Rybnik, a następ-
nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie występował w polonijnych klubach 
Orły Chicago, Wisła Chicago i White Eagles Network Detroit. W lipcu 2010 roku 
został trenerem Skawy Wadowice.

Piotr Mosór (ur. 28 marca 1974 w Makowie Podhalańskim), 
piłkarz grający na pozycji obrońcy. Wychowanek Garbarza 
Zembrzyce, następnie zawodnik takich klubów jak: GKS 
Katowice, Ruch Chorzów, Legia Warszawa, Lechia/Olimpia 
Gdańsk, ponownie Legia, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Amica 
Wronki, Wisła Płock, Widzew, Ruch, Świt Nowy Dwór 
Mazowiecki, Mazur Karczew. Debiut w ekstraklasie zaliczył 2 
maja 1992 jako zawodnik Ruchu Chorzów w meczu przeciwko 
Zawiszy Bydgoszcz. W sezonie 2007-2008 był trenerem Hutnika 

Warszawa. Obecnie (sezon 2009-2010) trener Świtu Nowy Dwór Mazowiecki oraz 
juniorskiej drużyny Unia Warszawa w rocznikach 95-96. Piotr Mosór w I lidze 
zagrał 263 mecze, w których zdobył 10 bramek.

Adam Kokoszka (ur. 6 października 1986) karierę piłkarską 
rozpoczął w lokalnym klubie Beskid Andrychów. Następnie 
przez wiele lat grał w drugiej drużynie Białej Gwiazdy. Oficjalnie 
zadebiutował w pierwszym składzie Wisły za kadencji Dana 
Petrescu 4 sierpnia 2006 w spotkaniu z Arką Gdynia. Do tej 
pory w polskiej lidze rozegrał 59 meczów, strzelając jedną bram-
kę. Od sezonu 2008/2009 Kokoszka był zawodnikiem spadko-
wicza z Serie A, włoskiego Empoli FC. 19 stycznia 2011 roku 
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wypożyczony został do Polonii Warszawa, zaś po rundzie wiosennej sezonu 
2010/11, 20 czerwca 2011 został definitywnie wykupiony przez warszawski klub 
za sumę 200 tys. euro. Piłkarz związał się z Polonią 3-letnią umową, która 27 lute-
go 2013 rozstała rozwiązana za porozumieniem stron. Dzień później Kokoszka 
podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław.

Paweł Krzeszowiak (ur. 12.04.1974 w Makowie Podhalańskim) 
wychowanek MKKS Babia Góra Sucha Beskidzka. Od 1989 
roku wypożyczony do KS Gwarek Zabrze, z którym zdobył 
Mistrzostwo Śląskiej Ligi Międzywojewódzkiej, trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w roku 1990. Rozegrał 35 me-
czów w reprezentacji Polski U 16 i U 18. W 1990 roku został za-
wodnikiem KS BEVEREN - Belgia, a roku 1991był zawodnikiem 
SCHALKE 04 – Niemcy, a następnie w latach 1992 - 1996 roku 
WUPPERTALER SV – II liga Niemcy. W 1997 roku powrócił do 

kraju i występował w I -lidze jako zawodnik Sokoła Tychy I – liga. W latach 1998 
- 1999 był zawodnikiem Górnika Zabrze. Po okresie pięcioletniej przerwy zawod-
niczej gra w niższych klasach rozgrywkowych; MKS Babia Góra Sucha Beskidzka, 
Tempo Białka. W roku 2011 zakończył karierę zawodniczą, aby podjąć się roli 
trenera obecnie prowadzi zespół seniorów MKS Babia Góra Sucha Beskidzka.

Krzysztof Kokoszka (ur. 06.12.1978 w Andrychowie) należy do 
czołowych postaci klubu sportowego AKS Beskid Andrychów. 
W latach 1989 – 1993 oraz 2005 – 2008 piłkarz Beskidu 
Andrychów. W latach 1994 – 1997 KS Gwarek Zabrze, następ-
nie w latach 1998 – 2000 I ligowy Ruch Radzionków. Lata 2000 
– 2001 KS Sparta Zabrze. W latach 2003 – 2005 FC Purkersdorf 
(Austria) oraz w latach 2009 – 2011 LKS Zapora Porąbka. W la-
tach 1994 – 1996 Krzysztof kokoszka rozegrał 30 meczów w mło-
dzieżowej Reprezentacji Polski. W marcu 2012 roku został po-

wołany na stanowisko Prezesa AKS Beskid Andrychów; funkcję tę pełni do chwili 
obecnej. Zaznaczyć należy, że funkcję tę objął w trudnym okresie organizacyjnym 
klubu. Dzięki swojemu zaangażowaniu i współdziałaczy klubu uregulował wszyst-
kie zobowiązania i otrzymał jako pierwszy z MZPN licencje rozgrywkową na se-
zon 2013/2014.

Tomasz Moskała (ur. 5 kwietnia 1977 w Wadowicach) karierę 
sportową rozpoczynał w Beskidzie Andrychów, potem grał rów-
nież w: BBTS Bielsko-Biała, Ruchu Chorzów, GKS Katowice, 
Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Od 2004 do 2011 roku był 
zawodnikiem Cracovii. W styczniu 2011 jego kontrakt został 
rozwiązany za porozumieniem stron. W 2011 roku podpisał 
kontrakt z klubem Puszcza Niepołomice. W reprezentacji Polski 
zadebiutował 10 lutego 2002 roku w wygranym 2 : 1 towarzy-
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skim meczu z Wyspami Owczymi w którym zagrał w pierwszej połowie. Był to 
jego jak dotąd jedyny występ w barwach narodowych.

Mieczysław Szewczyk (ur. 11 września 1962 roku w Oświęcimiu) 
były polski piłkarz zawodnik LKS Astra Spytkowice, Zatorzanka 
Zator grający na pozycji pomocnika. W barwach chorzowskiego 
Ruchu rozegrał 263 mecze, strzelając 36 bramki w Ekstraklasie. 
Z Ruchem zdobył mistrzostwo Polski w 1989. 2 września 1987 
wystąpił jedyny raz w reprezentacji Polski w meczu przeciwko 
Rumunii. Następnie w latach 1992 – 1996grał w niemieckim 
klubie Wuppertaler SV. Po powrocie do Polski reprezentował 
barwy Górnika Brzeszcze (1997-199) i Pasjonata Dankowice, 

gdzie zakończył karierę zawodniczą w latach 2000 – 2003.

Michał Szewczyk (ur.17.10.1992 roku) O tym by zagrać w repre-
zentacji narodowej, marzy każdy zawodnik. W listopadzie, to 
marzenie spełniło się dla mieszkającego w Spytkowicach za-
wodnika Wisły Kraków Michała Szewczyka. W październiku 
skończył 20 lat. Jego talent zauważono już w 2010 roku. Wtedy 
to trafił do Wisły Kraków by zagrać w Młodej Ekstraklasie. 
Dość szybko awansował do pierwszego zespołu Wisły. Jednak 
na swój debiut na boiskach ekstraklasy musiał zaczekać do 31 
sierpnia 2012 roku, by zagrać (76 min.) w meczu z Polonią 

Warszawa. Choć jego drużyna przegrała, występ Michała został oceniony wysoko. 
Zaliczył asystę przy bramce kontaktowej. Dość regularne występy w pierwszej dru-
żynie Wisły zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski U-21. W środę 14 
listopada 2012 roku spełniło się kolejne marzenie Michał - rozegrał mecz dla 
Polski. Sympatycy i komentatorzy piłki nożnej bacznie śledzą karierę Michała. 
Zgodnie zauważają, że aktualnie jest najbardziej utalentowanym zawodnikiem 
ekstraklasy pochodzącym z naszego regionu. Przypominają jego drogę sportową 
wskazując kluby, w których grywał i zdobywał umiejętności, czyli: Astrę 
Spytkowice, Skawę Wadowice, Zatorzankę Zator. My również chcielibyśmy przy-
pomnieć naszym zdaniem najważniejszy fakt z życia naszego piłkarza. Michał jest 
synem równie utalentowanego, znanego, lubianego i cenionego piłkarza- 
Mieczysława Szewczyk, wieloletniego zawodnika Ruchu Chorzów, z którym klu-

bem w 1989 roku zdobył Mistrzostwo Polski. Pan Mieczysław 
rozegrał w Ruchu Chorzów 263 mecze, strzelając 36 bramki. Był 
również reprezentantem Polski. Tak naprawdę karierę Michał 
rozpoczynał u boku swojego już wtedy utytułowanego taty.
 
Jerzy Stokłosa (ur. 13.04.1941 Kalwaria Zebrzydowska) wy-
bitny działacz sportowy. Wychowanek Kalwarianki Kalwaria. 
Pierwsze kroki zaczynał w roku 1950 KS Start Kalwarianka 
a następnie w Kalwarianka Kalwaria w której występował do 
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końca 1959 roku. W roku 1958 grał w reprezentacji Krakowa na mistrzostwach 
Polski Michałowicza. W latach 1960 - 1964 grał w Skawie Wadowice występu-
jącej w III lidze. W sezonie 1960/1961 uzyskał tytuł najlepszego zawodnika oraz 
króla strzelców III – ligi. W latach 1964 – 1967 reprezentował barwy Cracovia 
Kraków grającej wówczas w II lidze. W 1967 powrócił do Kalwarii i z mała prze-
rwą do 1993 występował w Kalwarianka Kalwaria, z którą w sezonie 1968/1969 
uzyskał awans do III ligi. Był nie tylko piłkarzem, ale również trenerem. Prowadził 
LKS Stanisławianka Stanisław, z którym awansował do Klasy Okręgowej BOZPN 
Bielsko – Biała. Również jako działacz społeczny i v–ce Prezes Kalwarianka 
Kalwaria zainicjował budowę boiska sportowego. Działał również w Zarządzie 
Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice przez dwie kadencje, gdzie pracował w Komisji 
Szkoleniowej. Jednocześnie pracował w Wydziale Szkolenia MZPN w Krakowie 
jako kierownik zespołu młodzieżowego rocznik 1994. W latach 2008 – 2012 czło-
nek Rady Trenerów MZPN Kraków.

Igor Kozioł (ur. 2.10.1976 w Wadowicach) karierę piłkarską roz-
począł w 1990 roku w zespole Skawa Wadowice. Występował 
w nim do wiosny sezonu 1992/1993. Wiosną przeniósł się do 
Legii Warszawa. Zawodnikiem klubu był do 1994 roku. Nie wy-
stąpił w żadnym spotkaniu. Wiosną 1994 roku przeszedł do 
Hutnika Warszawa. Jesienią 1994 roku wrócił do zespołu Legii 
Warszawa. W sezonie 1994/1995 zadebiutował w ekstraklasie. 
Razem z drużyną zdobył mistrzostwo i Superpuchar Polski. 
Wiosną 1995 roku przeniósł się do Polonii Warszawa, z której 

jesienią tego samego sezonu odszedł do zespołu Lechia/Olimpia Gdańsk. W bar-
wach zespołu wystąpił 20 krotnie. Z Lechii/Olimpii Gdańsk ponownie przeniósł 
się do Legii Warszawa. Do wiosny 1998 roku wystąpił w 21 spotkaniach zdobył 
z drużyną Puchar Polski. W sezonie 1998/1999 został zawodnikiem Zagłębia 
Lubin. Wystąpił w 18 spotkaniach. Jesienią sezonu 1999/2000 powrócił do Legii 
Warszawa w której rozegrał 2 spotkania. W tym samym sezonie przeszedł do 
Groclinu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski w barwach którego w latach 2000-
2008 wystąpił w 204 meczach ligowych zdobywając 2 bramki. W barwach tej 
drużyny zdobył dwukrotnie Puchar Polski oraz Puchar Ligi. Występował 
w Pucharze UEFA. Po zmianie, przejęciu Groclinu przez Polonię Warszawa w sezo-
nie 2008/2009 powrócił do Warszawy. W latach 2008-2010 wystąpił w 29 me-
czach zdobywając jedną bramkę. Po wygaśnięciu kontraktu z Polonią Warszawa 
w sezonie 2010 zakończy sportową karierę.

Ponadto najbardziej znani wychowankowie klubów działających na tere-
nie objętym przez PPN Wadowice grali i grają w drużynach pierwszoligowych, 
to: Ryszard Błachut (ROW Rybnik, Austria Wiedeń), Jan Woźnica (Zagłębie 
Sosnowiec), Sławomir Świstek (Szombierki Bytom), Eryk Kozioł – Podbeskidzie 
Bielsko i Andrzej Sobieszczyk zawodnik obecnego I-ligowca Puszczy Niepołomice.
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6. MeceNAS MAłOpOLSKieGO FutBOLu

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej po-
stanowiły uhonorować najbardziej zasłużonych samorządow-
ców i sponsorów nadzwyczaj przychylnych piłce nożnej odzna-
czeniem „Mecenas Futbolu Małopolskiego”. Odznaczonych 
zostało 76 osób wśród nich również z terenu Podokręgu Piłki 
Nożnej Wadowice. Laureaci zostali zaproszeni na wieczorny 
mecz towarzyski Polska - Liechtenstein, z Jerzym Dudkiem 
w roli głównej. Podniosłą uroczystość wręczenia odznaczeń 
uświetnili posłanki i posłowie Sejmu RP: Katarzyna Matusik-
Lipiec, Jerzy Fedorowicz, Jarosław Gowin oraz Ireneusz Raś. 
Obecni byli: prezydent Miasta Krakowa a zarazem jeden z lau-
reatów - prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Miasta Krakowa - 
Bogusław Kośmider, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego oraz założyciel i prze-
wodniczący SGiPM - Kazimierz Barczyk, radni miasta Krakowa, radni Sejmiku 
Małopolski, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Z oczywistych względów licz-
nie reprezentowana była społeczność piłkarska, na czele z prezesem PZPN 
-Zbigniewem Bońkiem. Z ramienia Zarządu PZPN towarzyszyli szefowi wicepreze-
si - Marek Koźmiński i Eugeniusz Nowak oraz Rudolf Bugdoł. Byli obecni sternicy 
wojewódzkich ZPN, m. in. Rudolf Bugdoł - Śląski ZPN, Edward Potok - Łódzki 
ZPN i Marek Procyszyn - Opolski ZPN. Małopolskę reprezentowali: prezes Ryszard 
Niemiec, członkowie Zarządu MZPN, a także przedstawiciele zasłużonych klubów 
sportowych i uczniowie szkół WOSSM oraz SMS wraz z wychowawcami. 
Wyróżnienie otrzymali: Sławomir Dyrga działacz i sponsor LKS Dąb Paszkówka, 
Aureliusz Kania wójt Gminy Bystra-Sidzina, Jan Najdek wójt Gminy Budzów, 
Fryderyk Walaszek działacz i sponsor AKS Beskid Andrychów.

7. WSpółprAcA pOdOKręGu Z SAMOrZądAMi

Okres transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku w Polsce spowodował wiele trudności w działalności klubów sportowych 
a zwłaszcza tych, które bazowały na własnej działalności gospodarczej. Świadczenie 
różnego rodzaju usług stawało się coraz trudniejsze a czasem wręcz niemożliwe, 
gdyż świadczeniobiorcy sami byli stawiani w stan upadłości, przechodzili restruk-
turyzację w związku z czym rezygnowali z usług świadczonych przez inne pod-
mioty gospodarcze. Taka sytuacja spowodowała ograniczenie a z czasem likwida-
cję dopływu środków finansowych do klubów sportowych na działalność 
statutową. Nie załamało to setek oddanych działaczy, którzy nie szczędzą własne-
go czasu ukochanej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka nożna, dla pozyskania środ-
ków finansowych na utrzymanie i rozwój działalności statutowej. Ich starania po-
parł Zarząd Podokręgu Wadowice występując do Starostów i Rad Starostw Powiatu 
wadowickiego i suskiego, oraz burmistrzów, wójtów oraz rad miast i gmin z listem 
informującym o trudnej sytuacji finansowej klubów piłkarskich działających na 
ich terenie z prośbą o udzielenie wsparcia na ich działalność statutową i poprawę 
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bazy sportowej. Działania te nie pozostały bez odzewu ze strony władz samorzą-
dowych, które odgrywają dużą rolę w organizacji rozwoju piłki nożnej na swoich 
terenach. Samorządy oprócz wspierania finansowego działalności statutowej klu-
bów sportowych uwzględniają w swoich budżetach środki na rozwój bazy sporto-
wej. Dzięki temu i znacznemu zaangażowaniu wielu bezimiennych działaczy klu-
bowych oddane zostały do dyspozycji młodzieży nowe boiska przez WKS Białka, 
LKS Sidzina, LKS Osielec, LKS Skawica, LKS Lanckorona, LKS Bachowice, KS 
Filkówka Barwałd. Przeprowadzono również remonty i modernizację boisk i obiek-
tów w LKS Stryszów, LKS Brody, LKS Zagórnik, LKS Zebrzydowice, LKS Zawoja, 
LKS Paszkówka oraz LKS Przytkowice. Prezes Aleksander Cimer wspólnie z człon-
kami Zarządu Zygmuntem Sankowskim, Jerzym Chylewskim, Henrykiem 
Sochackim i Jerzym Stokłosą uczestniczyli w Sesjach Rady Starostwa Powiatu wa-
dowickiego i suskiego oraz w sesjach rad miast i gmin z tych powiatów na których 
przedstawiono działalność Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. Wręczono 
również list z podziękowaniem dla rad za pomoc finansową dla klubów a wójto-
wie, burmistrzowie i starostowie zostali odznaczeni Złotymi i Srebrnymi 
Honorowymi Odznakami PZPN i MZPN. O dużym zaangażowaniu władz lokal-
nych w rozwój piłkarstwa, zwłaszcza młodzieżowego, świadczy pozyskanie przez 
Podokręg środków finansowych od Starostów wadowickiego i suskiego oraz 
Burmistrzów Miasta i Gminy Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, 
Sucha Beskidzka, Maków Podhalański. Pozyskane środki pozwoliły na kompletne 
wyposażenie w sprzęt sportowy czterech grup młodzieżowych reprezentujących 
nasz Podokręg w rozgrywkach na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
Na koszulach i dresach jest wydrukowane logo danego starostwa, miasta i gminy. 

Środowisko futbolowe dowiodło, że rozwija się stale i systema-
tycznie. Dziś nie sposób znaleźć gminę, miasteczko, a nawet 
wieś bez piłkarskiego klubu, bez boiska bez kręgu działaczy mi-
łośników piłki nożnej. Naszą organizację tworzą setki odda-
nych działaczy, którzy nie szczędzą własnego czasu ukochanej 
dyscyplinie sportu jaką jest piłka nożna. Dużą rolę w organiza-
cji rozwoju piłki nożnej odgrywają samorządy terytorialne na 
swoich terenach. Dają oni, ile mogą zaś na prowadzenie działal-
ności futbolowej patrzą przychylnie. Dzięki temu zdecydowanie 
poprawie ulega stan bazy sportowej. Nowe albo zasadniczo 

zmodernizowane zostały obiekty w Sidzinie, Bystrej, Stryszawie, Grzechyni, 
Budzowie, Zawadce, Andrychowie, Stanisławiu Dolnym, Barwałdzie Średnim – 
trwają prace na obiektach w Leńczach i Lanckoronie, Stroniu. Ponadto otwarto 
nowe „Orliki” w Wadowicach, Rzykach, Wieprzu, Makowie Podhalańskim, 
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podokręg Piłki Nożnej Wadowice bardzo wysoko ceni także wsparcie ze stro-
ny samorządów, czego dowodem są przyznane przez MZPN na wniosek Zarządu 
Podokręgu Wadowice i wręczane przez Prezesa Podokręgu i Członków Zarządu na 
sesjach rad miast i gmin medale 90-lecia MZPN. Głównym celem udziału w sesjach 
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rad było przedstawienie działalności Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice i przy-
bliżenie radnym problemów z jakim borykają się kluby piłkarskie na ich terenie.

W zależności od klasy rozgrywkowej oraz budżetu jaki posiada miasto i gmina 
przyznawane są dotacje klubom, kwoty te pozwalają przetrwać klubom, ale też 
zmuszają do ustawicznego szukania sponsorów na swoim terenie.

We wszystkich zebraniach sprawozdawczo - wyborczych, sprawozdawczych 
Podokręgu Piłki Nożnej biorą udział jako goście zaproszeni starostowie, burmi-
strzowie, wójtowie a w ostatnim uczestniczył Senator RP Andrzej Pająk z głosem 
doradczym. Ich obecność na tych zebraniach jest okazją do wręczenia odznaczeń 
PZPN, MZPN i podziękowania za dotychczasową pomoc w tworzeniu i moder-
nizowaniu bazy sportowej i wspomagania finansowego działalności statutowej 
klubów sportowych dla rozwoju piłki nożnej. W imieniu klubów oraz Zarządu 
Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice składamy serdeczne podziękowania za pomoc 
finansową w działalności statutowej klubów piłkarskich oraz za zaangażowanie 
w rozwój bazy sportowej wszystkim Radom, Wójtom, Burmistrzom i Starostom 
z terenu działalności naszego Podokręgu.

8. Z żYciA pOdOKręGu

W okresie jubileuszowym Podokręg Piłki Nożnej Wadowice nie tylko zajmo-
wał się organizacją i prowadzeniem rozgrywek pucharowych i mistrzowskich. 

Uczestniczył w wielu turniejach halowych organizowanych dla działaczy piłkar-
skich przez Okręgi i Podokręgi zrzeszone w Małopolskim Związku Piłki Nożnej 
w Krakowie między innymi organizowany przez OZPN Nowy Sącz turniej im 
Adama Sieji, turniej halowy w Chrzanowie, Limanowej. Podokręg Wadowice był 
organizatorem również wiosennych biegów przełajowych dla młodzieży. W okre-
sie zimowym organizowano corocznie turnieje halowe dla młodzieży,
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które cieszą się bardzo dużą frekwencją i uznaniem działaczy klubowych. W 2000 
roku działacze Podokręgu dzięki Henrykowi Sochackiemu mogli zwiedzić zabytki 
Wawelu. Była to niezapominana chwila. Wycieczkę naszą oprowadzał sam kustosz 
i opiekun Wawelu ks. Zdzisław Sochacki.
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9. Od AutOrA

Niewątpliwie Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach w swej 
60 letniej historii miał okresy, gdy działo się dobrze, miał też 
okresy słabości, lub miernych postępów, ale jedno jest niespor-
ne, że miał zawsze kadrę działaczy - społeczników, którzy po-
święcili sprawom Podokręgu setki, a nawet tysiące godzin, po-
święcając czas często ze „szkodą” dla siebie i swoich rodzin, bez 
zrozumienia ich spraw osobistych i ambicji. Stąd też w tym opi-
sie tyle nazwisk, by przynajmniej, w ten sposób nie pozwolić by 
zatarły się one w pamięci, tak jak nie powinna być zapomniana 
działalność naszego Podokręgu, która stanowi niewątpliwy wkład działaczy, sę-
dziów, trenerów, sportowców od najniższego szczebla działalności sportowej, i do-
brze zasłużyła się do rozwojowi sportu, a szczególnie piłce nożnej naszego terenu.

Wszystkim działaczom, sędziom, trenerom i zawodnikom - których na-
zwisk nie wymieniłem w tej krótkiej historii działalności naszego wadowickiego 
Podokręgu Piłki Nożnej, a którzy dobrze się zasłużyli w jego powstaniu, działalno-
ści i rozwoju, składamy serdeczne podziękowania. Chcielibyśmy, aby te podzięko-
wania, które nigdy nie są w stanie zrównoważyć trudów i poświęcenia dla spraw 
rozwoju sportu a w szczególności piłki nożnej były znikomą cząstką wyrażenia 
uznania, które tak rzadko pada w naszej działalności.

Osobiście pragnę podziękować ŚP mecenasowi Idziemu Ćwiękowi działaczowi 
bardzo zaangażowanemu w tworzenie i rozwój działalności Podokręgu a zwłasz-
cza organizacji sędziowskiej w okresie 50-lecia, za wykorzystanie materiałów do-
tyczących pięćdziesięciolecia w tym opracowaniu.
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Pragnę podziękować za wsparcie, wniesiony wkład w opracowanie niniejszej 
monografii przez Honorowego prezesa Podokręgu Aleksandra Cimera, Prezesa 
Podokręgu Henryka Sochackiego, V-ce Prezesa do spraw sportowych Józefa 
Mamonia. Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc w pozyskiwaniu mate-
riałów o historii klubów ich zawodnikach, dokumentacji fotograficznej, meryto-
rycznej dotyczącej szeroko rozumianej działalności Podokręgu składam jego v-ce 
Prezesowi do spraw organizacyjnych Zygmuntowi Sankowskiemu.

Kończąc, pragnę życzyć Podokręgowi Piłki Nożnej w Wadowicach w kolej-
nych latach dalszych sukcesów i osiągnięć. Działaczom trenerem, sportowcom 
i sędziom wytrwałości i zrozumienia, a zwłaszcza poprawy sytuacji finansowej dla 
dalszego rozwoju pod względem ilościowym i jakościowym szkolenia oraz wycho-
wania nowych kadr.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Jubileuszu 60-lecia Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice 

Antoni Sordyl
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