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KOMITET HONOROWY 70 – LECIA LKS ŻARKI

Jacek Latko – Burmistrz Libiąża

Zdzisław Filip – Prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.

Ks. Zygmunt Cholewa – Proboszcz Parafii pw. Świętego 
Stanisława Biskupa w Żarkach

Bogusław Gucik - Przewodniczący Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych Libiąskiej Rady Miejskiej

Antoni Skupień – Prezes Spółki Pastwiskowej w Żarkach

Stanisław Garlacz – Sołtys Żarek

Józef Cichoń – Prezes PPN Chrzanów

Tomasz Bębenek – Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury

Zarząd LKS Żarki w roku jubileuszowym 2017:

Zdzisław Bębenek – prezes
Mirosław Król – wiceprezes
Zbigniew Jamka – sekretarz
Józef Bębenek 
Stanisław Drabiec
Piotr Dwornik
Paweł Glistak
Kazimierz Sroka
Marek Ziajka

Komisja rewizyjna
Marcin Zywar – przewodniczący
Zbigniew Horawa
Adam Norys

Trenerzy i opiekunowie
Robert Saternus, Mateusz Mrózek, Paweł Glistak

Sponsorzy i przyjaciele klubu:

Firma Tauron Wydobycie S.A.
Spółka Pastwiskowa w Żarkach
Firma „Geograf”
Firma Transportwo – Usługowa Adam Norys
Firma Megalo
Firma Aplex
Hotel Maxymilian w Krakowie
Firma POLTRANS
Firma PRO-ART Maciej Dwornik
Firma WALEK Dariusz Waligóra
Leszek Nędza, Stanisław Sokół, Stanisław Wądzrzyk, 
Józefa Czajczyk

Prezesi Klubu w 70-letniej 
historii LKS Żarki: 

Zdzisław Bębenek
od 2004 

Eugeniusz Kosowski
1947 - 1950

Franciszek Szafran
1951 - 1951

Stanisław Szafran
1951 - 1954

Stanisław Jasieczko
1954 - 1955

Czesław Gucik
1956 - 1961

Franciszek Kosowski
1961 - 1968

Stanisław Kosowski
1968 - 1999

Tomasz Kikla
1999 - 2003
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  70 LAT LKS ŻARKI 
Z kart historii
Zaczęło się...

Już w okresie międzywojennym sport w Żarkach 
miał wielu zwolenników. Brak prawdziwego boiska 

zmuszał młodzież żarecką do gry w piłkę nożną na 
pastwiskach, których w okolicy nie brakowało. Były 
one jednak własnością prywatną i niejednokrotnie za 
sprawą właścicieli tych pastwisk musiano z nich ucie-
kać. Hasłem do ucieczki były wtedy dwa jakże ważne 
słowa: „Chłopaki - Zryw”!.. Jak się później okazało, to 
drugie słowo na tyle mocno utkwiło wśród żarczan, że 
od roku 1956 r. klub przybrał nazwę LZS „ZRYW” Żar-
ki. Najczęściej grano na pastwisku, które nazywało się 
„Skalną Górką”, na „Niwie”, gdzie później zostało wyty-
czone pierwsze boisko o wymiarach piłkarskich oraz 
na „Lasku”, gdzie obecnie mieści się stadion piłkarski z 
dużym zapleczem. 
- Graliśmy na takich terenach jak Podlesie, Kosowski Ko-
niec, Guciki. Piłki robione były wtedy z kapeluszy oraz 
beretów męskich, wypychane szmatkami i ładnie obszy-
wane a gra była nie mniej zacięta jak w obecnej chwili 
– wspomina Jan Paliwoda zwany (Jadźki) - zawodnik w 
latach powojennych.
- Był tylko jeden problem. Nie mieliśmy żadnego pojęcia 
o przepisach gry w piłkę nożną, prawidłowym uderzeniu 
piłki nie mówiąc o taktyce - wypowiada się były zawod-
nik tego okresu, Jan Kosowski (pseudonim Duzia). 
- Po jakimś czasie ze Stanów Zjednoczonych przywiezio-
no prawdziwą skórzaną piłkę a posiadaczem jej był nie-
jaki Emil Celarek. Jak się później okazało była to piłka 
do rugby, lecz nam to nie przeszkadzało bo wyrabialiśmy 

przy tym, swoją koordynację ruchową. Ale najśmieszniej-
sze było w tym to, że gdy chcieliśmy pożyczyć tej piłki od 
Emila to musieliśmy najpierw iść do stodoły i narznąć na 
tydzień „sieczki” dla zwierząt...
W tym okresie tzn. 1946-1947 kształtowała się już dru-
żyna, która w późniejszym czasie reprezentowała klub 
Żarki. Reprezentowali ją następujący zawodnicy: 

Bogacz Czesław pseudo (Dziadek) bramkarz, Kosowski 
Józef (Wojtuś) bramkarz, Opyrchalski Zygmunt, Rze-
chuła Czesław, Gucik Piotr (Ficorek), Gucik Bronisław 
(Psytka), Jurczyk Józef, Paliwoda Tadeusz (Tadźki), Pa-
liwoda Jan (Jadźki), Kosowski Jan (Hajduś), Dęsoł Jan 
(Majcher), Kosowski Jan (Sobanek), Horawa Stanisław, 
Szumniak Jan, Bogacz Jan (Toborek), Nędza Mieczy-
sław, Bębenek Tadeusz i Piegzik Tadeusz (Walusik). 

Drużyna ta rozgrywała początkowo spotkania towa-
rzyskie: z Jankowicami, z Olszynami, z Babicami i z Za-
górzem, a na mecze „Furmanką Żeleźniakiem” zawod-
ników dowoził Antoni i Stanisław Bernacikowie oraz 
Jan Drzymała i Jan Lelito (Janeczek). 
Tym drabiniastym wozem przywoziło się zboże lub 
siano. -Podczas takich podróży zawsze było bardzo we-
soło. Któryś chłopaków przygrywał na akordeonie lub 
organkach - przypominają Jan Paliwowa (Jadźki) oraz 
Stanisław Kosowski (Leliciorz) długoletni prezes klubu 
LKS Żarki.

Trudne początki
1947 r.

Z inicjatywy aktywnej żareckiej młodzieży powstał 
Klub Sportowy i nowe boisko na „Niwie” przy Gro-

nówku, wytyczone przez zapaleńców piłki nożnej. 
Pierwszym Prezesem klubu został Eugeniusz Kosowski 
(Miś). 
To były trudne czasy dla naszego sportu. Nie mieliśmy 
jednolitych strojów, nie mieliśmy prawdziwych piłek, 
nie mówiąc już o jakichkolwiek butach piłkarskich, 
(mój Boże nie tak jak dzisiejsza młodzież) - wzdycha 
Jan Kosowski (Hajduś) 
Bramki robione własnoręcznie, drewniane bez sia-
tek, bo kto tam w tych czasach wiedział o siatkach 
bramkarskich. Nie było mowy o jakiejkolwiek do-
tacji, musieliśmy sami pokrywać koszty zakupu 
sprzętu sportowego, o który też nie było łatwo.                                                                              
Powstał pierwszy zarząd klubu w składzie: Celarek 

Emil, Lichota Ryszard (Amerykan), Kosowski Euge-
niusz (Hajduś), Kosowski Stanisław (Miś), Cyganik 
Józef, Szkółka Zygmunt (Jamrozicka), Jasieczko Augu-
styn.
Drużynę piłkarską stanowili wówczas:

Czesław Bogacz (Dziadek) – bramkarz, Tadeusz Piegzik 
(Walusik), Antoni Bogacz (Bransoletka), Stanisław Gu-
cik (Florek), Eugeniusz Kosowski (Miś), Bronisław Gu-
cik (Psytka), Franciszek Szafran (Organista), Bronisław 
Kumala, Eugeniusz Kosowski (Hajduś), Marian Celarek 
- bramkarz, Augustyn Jasieczko, Jan Kosowski (Dyzio), 
Józef Kosowski (Wojt
uś), Czesław Rzechuła, Jan Szumniak, Jan Bogacz (To-
borek), Franciszek Kosowski (Kanarek), Józef Jurczyk.
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Na nowych włościach
1948 - 1965 rok.

Po odejściu na studia Eugeniusza Kosowskiego 
nowym włodarzem klubu od 1950 roku, zostaje 

Franciszek Szafran (Organista). W tym to czasie zostaje 
wybudowane nowy obiekt piłkarski.
Pierwszy mecz, na nowo wybudowanym wspólny-
mi siłami żarczan boisku, które zostało wytyczone na 
„Gronówku” pod lasem  (boisko to służyło do 1982 r.), 
rozegrano w rocznicę napaści na Polskę hitlerowskich 
Niemiec. W meczu tym kawalerowie z Żarek grali prze-
ciwko żonatym, a ciekawostką jest to, że w drużynie żo-
natych zagrał św. pamięci ks. Proboszcz Jan Mróz, który 
pomagał w różny sposób w powstaniu klubu. Drugim 
i jakże ważnym meczem na nowym boisku był mecz z 
„Górnikiem” Libiąż, na którym była prawie cała wieś i 
dopingowała swoich zawodników. W tym samym cza-
sie zostały wybudowane (w czynie społecznym) dwa 
boiska do piłki siatkowej. Pierwsze przy Szkole Podsta-
wowej, powstałe z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
szkoły Czesława Misia. Drugie powstało przy plebani 
parafialnej, a zajmował się nim ks. Jan Mróz. 
- Piękne to były czasy - wspominają dzisiaj,wieloletni 

prezes klubu, Stanisław Kosowski (Leliciorz) oraz wie-
loletni zawodnik i działacz Stanisław Gucik (Floruś). 
- Mimo, że nie było szatni ani ciepłej wody, to atmosfera 
była tak sprzyjająca, że człowiek nie mógł się doczekać 
do niedzieli kiedy będzie mecz. Zawodnicy przebierali 
się pod gołym niebem i dlatego frekwencja na meczach, 
zwłaszcza kobiet - była tak duża bo miały one co oglądać 
kiedy piłkarze rozbierali się pod gołym niebem- śmieją 
się dwaj panowie.
Jesienią 1951 roku do służby wojskowej powołano 
prezesa klubu Franciszek Szafran (organista). Wtedy 
działalność LZS-su jakby chwilowo zamarła, ponieważ 
nie było już tak operatywnego człowieka jak on i jego 
poprzednicy. Po krótkiej kwarantannie znalazło się 
dwóch panów a byli to: Stanisław Jasieczko i Stanisław 
Szafran. Klub ponownie zaczął działać operatywnie – 
organizowano festyny ludowe i zabawy, by dochód z 
nich przeznaczać na sprzęt sportowy.
Przez trzy lata, czyli do 1954 roku ten zarząd pracował 
bardzo aktywnie. W tym okresie rozgrywki piłki noż-
nej niższych klas rozgrywano w podziale na strefy. 

Narodziny „ZRYWU”

Luty 1956 rok - zostaje wybrany nowy zarząd, a 
nowym prezesem został Czesław Gucik (Kubosz). 

Skład zarządu: Ptasiński Józef, Gucik Stanisław, Kosow-
ski Stanisław (Leliciorz), Gucik Józef. W tym samym 
dniu zostaje podjęta uchwała zmieniająca nazwę klu-
bu z dotychczasowej „LZS Żarki” na LZS „ZRYW” Żarki. 
To bardzo ważna data dla żareckiego społeczeństwa, 
ponieważ po raz pierwszy drużyna została zgłoszona 
do rozgrywek kl. „C” w Radzie Powiatowej Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych w Chrzanowie. Wyżej 
wymieniony zarząd pracował przez cztery lata.

W roku 1961- zostaje wybrany nowy prezes Franci-
szek Kosowski, zwany wtedy „Kanarkiem”. Liderami 
klubu byli wówczas także Czesław Rzechuła i Piotr 
Gucik. Sytuacja finansowa klubu uległa znacznej po-
prawie, kiedy to patronem „Zrywu” zostaje, Gminna 
Spółdzielnia w Libiążu. Nareszcie jest sprzęt piłkarski, 
załatwiany częściowo transport na mecze. Drużyna Ża-

rek gra i wygrywa w „C” klasie i w pucharach. 

W 1962 roku dochodzi do finałowego meczu rozgry-
wek pucharowych na szczeblu prowadzonym przez 
Zrzeszenie LZS Chrzanów. Przeciwnikiem żarczan była 
drużyna Dankowic, a mecz zakończył się wynikiem 
(1-2). Rok później graliśmy z Osiekiem (koło Oświęci-
mia) i tutaj znowu nam się nie powiodło bo przegrali-
śmy (1-4) .

W 1963 roku rozpoczęto budowę nowego stadionu 
sportowego przy ul. Klubowej (dawniej „Lasek”) kie-
rowaną przez Komitet Budowy Stadionu. Dużej po-
mocy temu przedsięwzięciu udzieliła KWK „Janina” w 
Libiążu, reprezentowana przez dyrektora Mieczysława 
Warszawskiego. Budowę stadionu wstrzymała jednak 
likwidacja powiatów i związana z tym zmiana sytuacji 
społecznej.

1965 rok – nasza drużyna zdobywa awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej, a występowała w skła-

dzie:
Nędza Tadeusz (Śkrowiec) bramkarz, Malik Józef (Cięty) 
napastnik, Piegzik Tadeusz (Walusik) pomocnik, Pająk 
Józef (Partyzant) obrońca, Bisaga Stanisław bramkarz, 
Bębenek Władysław pomocnik, Horawa Franciszek 
kapitan, Kikla Józef obrońca, Gucik Józef (Zotorek) 
obrońca, Nędza Jerzy (Śkrowiec) bramkarz, Kosowski 
Stanisław (Leliciorz) napastnik Paliwoda Jan (Jadzki) 
Gucik Tadeusz (Zieńciok) napastnik, Bolek Jan (Dziany) 
obrońca, Bigaj Jan (Zagórcze) pomocnik, Gucik Stani-

sław (Floruś) kapitan, Gucik Jan (Floruś) napastnik, Gu-
cik Bronisław (Floruś) obrońca, Kosowski Jan (Misiok) 
pomocnik, Szafran Józef (Klara) pomocnik,Gucik Cze-
sław (Kubosz) obrońca, Gucik Jan (Morcinek) napast-
nik, Bisaga Jan (Gałki) pomocnik.

W 1967 roku drużyna piłki nożnej spada z powrotem 
do klasy „C” i w tym samym czasie z funkcji prezesa re-
zygnuje Franciszek Kosowski. 

Rok 1968 – to następne zmiany w klubie, wybór nowe-
go zarządu oraz nowego operatywnego prezesa którym 

Awans do kl. „B”      
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jest Stanisław Kosowski. Ten okres przynosi dalszy 
rozwój klubu i większe sukcesy. W tym czasie drużyna 
grała w następującym składzie przez kilka lat:
Nędza Jerzy (Śkrowiec), Saternus Józef, Kosowski Ro-
man (Japa) Bębenek Józef (Młynorz), Kosowski Edward 
(Kubuś), Bębenek Henryk, Dwornik Józef (Kilof), Cygan 
Jan (Trąbka), Sędzielarz Stanisław (Deczko), Bernacik 
Kazimierz, Gucik Franciszek (Bajcerek), Glandys Józef 
(Czarny), Piegzik Jan (Rożek), Bolek Jan (Dziany), Pieg-
zik Stanisław (Ficzu) ,Malik Józef (Cięty), Dwornik Sta-
nisław (Netzer), Kosowski Stanisław (Błasiocek), Gucik 
Jan (Morcinek), Kosowski Józef (Skórek). 

W roku 1971 – LZS „Zryw” Żarki przeszedł do Pod-
okręgu Piłki Nożnej w Olkuszu, gdzie automatycznie 
został podniesiony poziom gry ale i wydatki, w związ-
ku z dalszymi wyjazdami.  Nadszedł rok 1973. Wtedy 

to drużynę objął grający trener Jerzy Flak, ongiś zna-
komity zawodnik „Kabla” Kraków i „Górnika” Libiąż. Po 
solidnych treningach drużyna z Żarek ponownie awan-
suje do kl. „B” i radzi sobie znakomicie walcząc co rok 
o awans do kl. „A”. Oto skład drużyny, która pod wądzą 
trenera Jerzego Flaka (pseudonim Mały) wywalczyła 
awans do kl. „B”:
Nędza Jerzy (Śkrowiec) i Kosowski Roman (Japa) - 
bramkarze, Drabiec Zdzisław (Ruła), Drabiec Stani-
sław (Wawrowski), Olszowik Józef (Kucyk), Sędzielarz 
Stanisław (Deczko), Sędzielarz Jan (Pele), Bernacik Ka-
zimierz, Szafran Adam (Poła), Szafran Zbigniew, Bębe-
nek Henryk, Sokół Stanisław, Gucik Eugeniusz (Niusia), 
Dwornik Józef (Kilof), Szafran Włodzimierz (Szabelka), 
Bębenek Józef (Młynorz), Nędza Stefan (Myrla), Gucik 
Jan (Morcinek)Piegzik Stanisław (Ficzu), Piegzik Jan 
(Ficzek).

Milowy Krok
Awans do kl. „A” - Rok 1980

Po czterech latach gry w klasie „B” piłkarze z Żarek 
wywalczyli w 1977 roku awans do klasy „A”, a w 

drużynie tej grali wówczas: Zastawny Jan, Bogacz Jan 
(Bajon), Piegzik Stanisław - bramkarze, Koniecki Jan, 
Koniecki Andrzej (Koń), Kosowski Wiesław (Kanarek), 
Nędza Eugeniusz (Niusia), Nędza Krzysztof (Siwy), Gu-
cik Bogusław (Cincinek), Drabiec Ryszard (Drobek), 
Drabiec Stefan (Gnotek), Woźniak Ryszard (Rychu), 
Szafran Czesław (Miodzik), Burkot Tadeusz, Nędza 
Zbigniew, Sokół Stanisław, Bogacz Mieczysław (Omek), 
Drabiec Jerzy (Dziudziej), Cyganik Wiesław, Szafran 

Adam (Poła), Szafran Jan (Organista), Szafran Włodzi-
mierz (Szabelka), Bogacz Tadeusz (Koniu), Bębenek 
Zdzisław (obecny prezes), Bernacik Edward (Ćwiort-
ka), Miziołek Zdzisław, Gucik Augustyn (Somon). Tre-
nerem zespołu był Gucik Jan (Morcinek). 

Rok 1982. Drużyna przenosi się na nowe boisko na 
„losku” przy dzisiejszej ulicy Klubowej. Decyzję tę przy-
spieszyło omyłkowe zaoranie boiska na „gronówku” 
przez traktorzystę z Kółka Rolniczego.

Mecz na „Gronówku”

Rok 1983. Drużynę seniorów przejmuje grający trener 
Kazimierz Bolek, były zawodnik „Górnika” Libiąż. Dru-
żyna staje się coraz mocniejsza lecz grupa rozgrywkowa 
jest również bardzo mocna, bo na 16 drużyn w grupie, 
aż 9 to rezerwy zespołów z wyższych lig. Były to: Vic-

toria Jaworzno, Trzebinia, G. Siersza, G. Szczakowianka, 
G. Libiąż, TS Fablok, Azotania Azotka, G.Jaworzno, TS 
Olkusz. Skład: 
Urbański Władysław (Władeczko), Poznański Józef 
(Kobze), Zalwowski Józef - bramkarze, Glistak Paweł, 
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Glistak Sławomir, Bebak Robert, Bębenek Władysław, 
Kosowski Bogusław (Kanarek), Nędza Andrzej, Czaj-
czyk Andrzej (Antek), Cygan Ryszard (Cink), Mizio-
łek Krzysztof (Pele), Drabiec Stefan (Gnotek), Szafran 
Włodzimierz (Szabelka), Toporek Zbigniew (Krzywik), 
Kuśmierczyk Ryszard (Isia), Drzymała Zbigniew (Pal-
nik), Likus Stanisław (Bufal), Jagoda Mieczysław (Wan-
da), Bolek Janusz , Woźniak Ryszard, Drabiec Zbigniew 
(Konti), Woźniak Bogusław, Horawa Zbigniew, Poznań-
ski Zdzisław (Dijo), Bogacz Tadeusz (Koniu), Bogacz 
Henryk, Nepelski Zdzisław (Nepela). Drużynę prowa-
dził Bolek Kazimierz (Pies) .

W 1984 roku, po raz pierwszy dochodzimy do Finału 
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu. Mecz z Victo-
rią Jaworzno stał na wysokim poziomie i III-cio ligowa 
drużyna z Jaworzna z trudem wygrała (2-1).

1985 rok - drużynę przejmuje trener Dwornik Stani-
sław zwany jako „Netzer”. Ten przydomek otrzymał 
kiedy grał w Libiążu ponieważ przypominał swoją grą 
sławnego piłkarza niemieckiego z lat 60-tych i 70-tych 
Guntera Netzera. W tym okresie klub wzbogacił się o 
drużyny młodzieżowe, którymi z powodzeniem opie-
kował się zawodnik seniorów Włodzimierz Szafran. 
Współpraca między tymi trenerami układała się znako-
micie ale tylko przez jeden rok, ponieważ trener Netzer 
wyjechał na profesjonalny kontrakt do drugoligowego 

klubu Austrii ASK „SET” Baumgarten. Stery po nim ob-
jął więc Włodzimierz Szafran, który przejął drużynę 
seniorów i juniorów. Drużyną trampkarzy zajęli się 
społecznie doświadczeni zawodnicy: Zdzisław Drabiec 
i Stefan Drabiec. Ten pierwszy poświęcał się bezgra-
nicznie i społecznie dla klubu sportowego w Żarkach. 
Organizował wraz ze swoim kolegom (Netzerem) oraz 
pełniącym w tym czasie funkcję prezesa Kosowskim 
Stanisławem wiele imprez służących dla społeczeń-
stwa żareckiego i całej gminy. Czas ten był łaskawszy 
dla piłki nożnej w Żarkach bo koszty z tytułu utrzyma-
nia tych zespołów pokrywał Urząd Miasta i Gminy w 
Libiążu. Kadra drużyny w tym czasie powiększyła, się 
ponieważ doszło do drużyny paru uzdolnionych za-
wodników z grupy juniorów. Kadrę ówczesnego zespo-
łu pod wodza trenerskiego duetu Stanisław Dwornik 
– Szafran Włodzimierz stanowili: 

Władysław Urbański, Józef Zalwowski, Dariusz Wik-
tor, Władysław Bębenek, Andrzej Nędza, Andrzej Czaj-
czyk, Paweł Glistak, Sławomir Glistak, Dariusz Szafran, 
Krzysztof Miziołek, Ryszard Cygan, Wojciech Busiek, 
Robert Bebak, Łukasz Kosowski, Mirosław Król, Ho-
rawa Konrad, Saternus Robert, Jacek Pająk, Zbigniew 
Drzymała, Stefan Drabiec, Ryszard Woźniak, Tomasz 
Kikla, Jan Szafran, Bogusław Kosowski, Bogusław Woź-
niak, Zbigniew Drabiec i Zbigniew Horawa.

Nowy zarząd 

Lata 1986-88 przyniosły kryzys w szkoleniu mło-
dzieży i seniorów. Po wyjeździe trenera Stanisława 

Dwornika do Austrii, jedynym szkoleniowcem w klu-
bie pozostał Włodzimierz Szafran. Problemy pogłębiły 
ponadto kłopoty finansowe związane z minimalną do-
tacją Urzędu Gminy, wzrostem cen sprzętu sportowy i 
wzrostem kosztów utrzymania klubu. 
Ratunkiem było wtedy organizowanie zabaw odpusto-
wych oraz sylwestrowych - wspomina były prezes Sta-
nisław Kosowski. 
Plusem natomiast była współpraca ze szkołą podstawo-
wą w Żarkach gdzie mogliśmy nieodpłatnie korzystać 

z sali gimnastycznej, a także nawiązanie współpracy z 
nauczycielem WF, panem Bogusławem Gucikiem. Jego 
praca z młodzieżą na prowadzonych SKS-ch, zaowoco-
wała w późniejszych latach.

Na 1987 rok przypadły obchody 40-lecia klubu. Z oka-
zji tego jubileuszu organizowano wiele imprez, z dużą 
pomocą ówczesnego naczelnika Miasta i Gminy Libiąż 
Ryszarda Kosowskiego. W tym czasie wsparciem klu-
bowi służyła rodowita żarczanka Longina Lelito - se-
kretarz gminy. 

Zmienne losy, ambitne plany 

1989/1990 – Drużyna LZS „Zryw” Żarki za sprawą 
reorganizacji Podokręgu Olkusz i Katowice druży-

na spada z kl”A” do kl. „B”.
W 1990 r. - sportowcy z Żarek odnoszą wielki sukces. 
W Wojewódzkiej Spartakiadzie Gmin zajęli szóstą po-
zycję na czterdzieści startujących reprezentacji samo-
rządów.
W 1991 r. członkowie zarządu w osobach prezesa Sta-
nisława Kosowskiego i Tadeusza Bogacza złożyli pety-
cję do Urzędu Miasta i Gminy o budowę nowej szatni. 
– Razem z Tadkiem dotąd prosiliśmy o to burmistrza Ka-
zimierza Poznańskiego, aż ten się zgodził. Byliśmy wtedy 
tak szczęśliwi, że dzisiaj to trudno opowiedzieć - relacjo-
nuje Stanisław Kosowski. 
Przełomowy okres dla żareckiej piłki to lata 1992-93 
po powrocie Stanisława Dwornika. Prowadzona przez 

niego drużyna po rundzie wiosennej 1993 z powrotem 
wraca do kl. „A”. Bardzo wyrównany skład personalny 
tamtejszej drużyny powodował, że zajmowała wysokie 
miejsca w tabeli walcząc o awans do Ligi Okręgowej. 
Po raz drugi udało się też awansować do finału Pucha-
ru Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej Olkusz 
– Chrzanów. Grając w finale z IV ligową drużyną KS„Pi-
lica” Wierbka, w Wierbce żarczanie przegrali jednak 
1-2. 
Finał i wynik był z góry ustalony – stwierdzają Stani-
sław Kosowski i Stanisław Dwornik.  Regulamin wyraź-
nie mówił, że drużyna grająca w klasie niższej rozgry-
wa mecz finałowy u siebie, a nie na wyjeździe. Protesty, 
które składaliśmy do OZPN Katowice nic nie przynio-
sły... Zawodnicy tego okresu: 
Sroka Zygmunt (bramkarz) Kosowski Łukasz, Mizio-
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łek Krzysztof, Paliwoda Grzegorz, Horawa Konrad, 
Saternus Robert, Dwornik Stanisław (grający trener), 
Nędza Andrzej, Glistak Sławomir, Glistak Paweł, Cygan 
Ryszard,Drzymała Zbigniew, Szafran Dariusz, Wożniak 
Ryszard, Król Mirosław, Paliwoda Marcin, Lichota Do-

minik, Wierzba Rafał (bramkarz) Bębenek Władysław, 
Łabęcki Jarosław, ks. Kastelik Piotr, Kikla Tomasz, Be-
bak Robert, Szafran Włodzimierz, Wesołowski Andrzej. 
Trener: Stanisław Dwornik „Netzer”, kierownik druży-
ny: Józef Kosowski.

Próba awansu 

W sezonie 1993/94 klub miał duże szanse na 
awans do katowickiej kl. Okręgowej. Drużyna 

pod wodzą „Netzera” zajmuje trzecią lokatę ze stratą 
dwóch punktów do lidera oraz jednego do zespołu z 
drugiego miejsca. Ówczesna liga była jednak bardzo 
mocna, ponieważ do okręgu piłki nożnej Olkusz – 
Chrzanów należały takie kluby jak: Victoria Jaworzno, 
„Górnik”Jaworzno, „Azotania” Azotka Jaworzno, „Gór-
nik” Szczakowianka, „Górnik” Siersza, „Hutnik” Trzebi-
nia, TS Olkusz, KS Jerzmanowice, TS Fablok, GKS „Gór-
nik” Libiąż, KS Bukowno, KS Pilica Wierbka, LZS „Zryw” 
Żarki, KS Klucze, LZS „Nadwiślanin” Gromiec,KS Jaro-

szowiec. Po odejściu szkoleniowca Stanisława Dworni-
ka do IV ligowej „Janiny”, w sezonie 1995/96 drużynę 
seniorów kl.„A” przejął Włodzimierz Szafran. W tym 
czasie czołowymi zawodnikami Janiny byli dwaj nasi 
bardzo obiecujący zawodnicy z Żarek: Robert Saternus 
i Konrad Horawa. Napastnik K. Horawa jak się później 
okazało został czołowym snajperem IV ligi. Po odejściu 
tych dwóch zawodników LKS Żarki radzi sobie jednak 
bardzo dobrze. Trener W. Szafran wprowadzał w tym 
czasie do drużyny młodych zawodników, bo wielu star-
szych kończy karierę piłkarską. 

Oldboje

Wtedy też powstała silna drużyna „Oldbojów”, 
która rozgrywa mecze na różnych imprezach, 

czy zawodach. Wielokrotnie zapraszana jest na mecze 
z okazji Dni Chełmka, mecze towarzyskie z księżmi De-
kanatu Krakowskiego, z nauczycielami Wychowania 
Fizycznego Gminy Libiąż, mecze z drużynami kobiet 
oraz turnieje halowe. Organizatorem większości z tych 
meczy jest niezmordowany „Netzer”. 

Skład Oldbojów Żarek:
Władysław Urbański, Józef Poznański, Józef Zalwow-
ski, Dariusz Wiktor, Andrzej Czajczyk, Jerzy Drabiec, 

Paweł Glistak, Włodzimierz Szafran, Łukasz Kosowski, 
Zbigniew Drzymała, Stanisław Dwornik, Aleksander 
Wierzba, Stefan Drabiec, Krzysztof Miziołek, Bogusław 
Gucik, Andrzej Nędza, Mirosław Król, Stanisław Pieg-
zik, Tomasz Kikla,Tadeusz Bogacz, Kazimierz Bolek, 
Zdzisław Drabiec, Ryszard Woźniak, Zbigniew Horawa, 
Józef Bębenek, Józef Kosowski, Sławomir Glista, Wła-
dysław Bębenek, Bogusław Kosowski, Ryszard Drabiec, 
Janusz Bolek, Ryszard Kuśmierczyk, Zbigniew Toporek, 
Stanisław Likus, Jacek Pająk, Izydor Wierzba, Zbigniew 
Szafran.

Oldboje przed meczem z Sędziami w 2004 r. 
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Wspomniani zawodnicy, chociaż „lata nie te i siła nie 
ta”, w dalszym ciągu bardzo aktywnie reprezentują 
klub sportowy w Żarkach- mówi z zadowoleniem Sta-
nisław Dwornik. 

W tej drużynie jest prawdziwy „terminator”, a jest nim 
niezniszczalny Stanisław Piegzik zwany (Ficzkiem). 
Mimo lat, biega on i gra jak niejeden młodzieniaszek - 
tylko pozazdrościć formy!

Spełnione marzenia

1995 rok będą pamiętali wszyscy, którzy byli 
świadkami otwarcia nowowybudowanej szatni, a 

przede wszystkim dwaj panowie z zarządu Stanisław 
Kosowski i Tadeusz Bogacz – najbardziej zaangażowani 
w jej powstanie.

Uroczyste poświęcenie budynku sportowego dokonał 
Ks. Proboszcz, Eugeniusz Najbor, z parafii Żarki. Otwar-
cie zostało uświęcone przyśpiewkami zespołu ludowe-
go „Macierzanki” działającego przy LCK DK w Żarkach.

„Złote Gody” 

W 1997 r. święcono jubileusz 50-lecia LKS Żarki. 
Puchary, odznaczenia i kwiaty otrzymali anima-

torzy sportu w Żarkach. Złote odznaki otrzymali 
Kazimierz Bolek, Józef Bębenek, Józef Dwornik, Jan 
Gucik, Stanisław Gucik, Józef Kikla, Józef Kosowski, Jan 
Lichota, Stanisław Likus, Stanisław Piegzik, Tadeusz 
Rytt, Kazimierz Włodzimierz Szafran, Józef Saternus, 
Józef Szafran i Jan Piegzik. Uhonorowano też byłych 
prezesów i sponsorów oraz inne szczególnie zasłużo-
ne osoby. Odznaczenia przyznali też działaczom Pod-
okręg Piłki Nożnej w Olkuszu oraz Zarząd Główny LZS 
w Warszawie, zaś Zarząd Wojewódzki LZS ofiarował z 
okazji jubileuszu sprzęt sportowy. Potem panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich 
w Żarkach przedstawiły okolicznościowy program ar-
tystyczny, po którym uczestnicy imprezy zasiedli na wi-
downi, by obejrzeć mecz Oldbojów Żarek z Orłami RMF 
FM. Mimo, że jubilaci przegrywali już 0-2, ostatecznie 
spotkanie zakończyło się remisem 4-4. Jedenastki 
lepiej egzekwowali futboliści Zrywu, wygrywając 8-3. 
Mimo to również radiowcy wyjechali z pamiątkowym 
pucharem. Potem wszyscy posiadacze biletów uczest-
niczyli w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundo-
wanych przez sponsorów i sprawujące mecenat nad 
klubem libiąskie LCK. Można też było obejrzeć pokaz 
fajerwerków i potańczyć na zabawie. 

Niefortunny spadek do klasy „B”

W 1998 roku po rezygnacji z funkcji trenera W. 
Szafrana drużynę ponownie przejmuje Stani-

sław Dwornik, W tym okresie odeszło ośmiu zawodni-
ków. Pięciu z nich Władysław Bębenek, Paweł Glistak, 
Sławomir Glistak, Robert Szulc, Robert Bebak przeszło 
do KS „Zagórzanki” Zagórze, a pozostali zakończy-
li karierę piłkarską. Pozostało zatem szukać młodych 

utalentowanych zawodników, o których wcześniej za-
pomniał zarząd. Zaciągnięto piłkarzy z Libiąża i z Męt-
kowa a drużyna nabierała coraz lepszego kształtu. Po 
roku grania w kl. „A” przyszło żareckim zawodnikom 
spaść do kl. „B”, po decydującym meczu ze wzmocnio-
nymi zawodnikami IVligi TS Fablok.

Szybki powrót do kl. „A” 

2000/2001. Po spadku z kl „A” rezygnację złożył 
popularny „Netzer”, który namawiany do dal-

szej współpracy z seniorami nie wyraził na to zgody i 
przejął tylko starszych trampkarzy. Nowy Prezes Klu-
bu Tomasz Kikla, zaproponował prowadzenie zespołu 
Robertowi Saternusowi. Drużyna spisywała się zna-
komicie i powróciła do upragnionej kl. „A” a decydu-
jący o awansie mecz na boisku KS „Zagórzanaka” Za-
górze zakończył się jednobramkowym zwycięstwem 
Żarek po strzelonej bramce Łukasza Kosowskiego. Z 
tej okazji odbył się wielki festyn, na który zostało za-
proszonych wielu gości z naszej gminy jak również z 

powiatu. Drużynę reprezentowali wtedy:

Robert Saternus (grający trener) Krzysztof Poznański, 
Krzysztof Miziołek, Łukasz Kosowski, Mariusz Ziajka, 
Robert Malik, Jakub Garlacz, Rafał Paliwoda, Michał 
Bisaga, Grzegorz Pajor, Przemek Kumala, Jan Koźbiał, 
Dominik Lichota, Marian Świątek, Piotr Głuch, Tomasz 
Śleziak, Mariusz Rado, Grzegorz Bogacz, Grzegorz 
Wierzba, Dominik Kosowski, Dawid Bielawa, Konrad 
Horawa, Łukasz Sobkiewicz, Piotr Szafran, Łukasz 
Madeja, Adrian Moskała, Jarosław Wojtczak.

Pomyłka

2001/2002. Jeden sezon społeczeństwo żareckie cie-
szyło się z gry w „A” klasie. Spadek spowodowa-

ny był niedopatrzeniami zarządu i kierownika drużyny 
regulaminu Podokręgu Chrzanów w zakresie ewidencji 
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żółtych kartek dla zawodników. Tym sposobem odebrano 
Żarkom konieczne do utrzymania punty. 
2002/2004 – Po rezygnacji R. Saternusa drużynę objął 
były zawodnik „Janiny” Libiąż, Zbigniew Łysak który 

prowadził drużynę jako grający trener. Po dwóch sezonach 
trenowania nie mając możliwości awansu Zbigniew Łysak 
rezygnuje, a jego obowiązki przejął Jerzy Flak. 

Wymarzony awans

W roku 2004 budowę nowej drużyny rozpoczął do-
świadczony trener Jerzy Flak, a od stycznia 2005 

roku jego pracę kontynuował S. Dwornik. - 
- Wszyscy myśleliśmy tylko o tym żeby sprowadzić powrot-
nie trenera Stanisława Dwornika, 
który wcześniej awansował z Chełmkiem do V ligi. Wie-
dzieliśmy, że jest to najwłaściwszy człowiek na to miejsce 
- mówi wiceprezes Stanisław Kosowski. 
– Naszym zadaniem było go tylko namówić, a ponieważ 
pracuje przy samym stadionie to ku naszemu zadowoleniu 
wyraził zgodę na pracę z nasza drużyną. 
Finał rundy wiosennej był dla Żarek wspaniały. Praktycz-
nie nikt nie zakładał, że jeszcze w tym roku uda nam się 
awansować do klasy „A”. Drużyna wraz z zarządem klubu 
bezpośrednio po ostatniej kolejce sezonu w Domu Kultury 
w Żarkach czekała na wieści o ostatecznych rozstrzygnię-
ciach. 
- Komórki wydzwaniały non stop, a po ostatniej wiado-
mości po prostu zdębieliśmy. Nawet nie byliśmy w stanie 
cieszyć się z awansu, ciągle nie wierząc w to co się stało– 
wspomina prezes Zdzisław Bębenek. 
- Prawda dotarła do nas dopiero po przeczytaniu informa-
cji w prasie i oficjalnym komunikacie Podokręgu Chrza-
nów dowiedzieliśmy prawdy. Wtedy mieliśmy obawę, by 
nie był to tylko awans na jeden sezon. Na razie gramy już 
trzeci rok i oby tak dalej! – kończy obecny prezes.
Ale to był dopiero początek przyszłych jak się później 
okazało sukcesów.
Awans uzyskał zespół w nst. składzie: 

Przemysław Kurzak (bramkarz) Krzysztof Poznański 
(bramkarz) Dawid Pliwoda (bramkarz), Michał Bisa-
ga, Łukasz Hobora, Tomasz Gembołyś, Konrad Horawa, 
Adam Latko, Dominik Lichota, Marcin Bębenek, Ka-
mil Jesionowski, Robert Jesionowski, Łukasz Piegzik, 
Łukasz Głowach, Jarosław Wojtczak, Mariusz Ziajka 

(bramkarz) Jarosław Kosowski, Łukasz Olszowik, Piotr 
Szafran, Krystian Tomiczyk, Łukasz Sobkiewicz, Grze-
gorz Mroczka, Paweł Glistak, Krzysztof Miziołek, Prze-
mysław Kumala, Jakub Garłacz, Łukasz Madeja, Grze-
gorz Bogacz, Adrian Moskała, Damian Szafran, Paweł 
Kucharski, Mateusz Malik. 
Zarząd zrealizował także kolejny cel. Położono duży 
nacisk na pracę z młodzieżą. Po naborze dokonanym w 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Żarkach utworzono 
3 grupy młodzieżowe. Młodzież prowadzona przez mgr 
Bogusława Gucika, któremu pomagają Paweł Glistak 
i Michał Bisaga, co roku osiąga znaczące sukcesy. I tak 
trampkarze wygrali swoją grupę w latach 2005 i 
2007. W roku 2006 zajęli 2-gie miejsce a juniorzy młod-
si wygrali rozgrywki w roku 2007.W sezonie 2006/2007 
po raz pierwszy w historii Klubu LKS Żarki zgłoszono 
do rozgrywek piłkarskich w Podokręgu Chrzanów cztery 
drużyny: I drużyna klasa A, druga drużyna kl C , Juniorzy 
Młodsi , Trampkarze Starsi. Drużyna I zajęła 7 miejsce w 
kl. A, natomiast II drużyna 5 miejsce w klasie C. 

Reorganizacja 

W 2004 r. z piłkarskiego krajobrazu zniknął osławio-
ny Zryw. Jego miejsce zajął nowo narodzony LKS 

Żarki. Klub zostaje zarejestrowany jako stowarzyszenie 
28 stycznia. Wybrano nowy zarząd, 
do którego wchodzą: Zdzisław Bębenek (prezes), Stani-
sław Kosowski (wiceprezes ds. sportowych), Stanisław 
Bisaga (wiceprezes ds. organizacyjnych), Bogdan Paliwo-
da (skarbnik), Zdzisław Miziołek (sekretarz), Bogusław 

Gucik (członek zarządu ds. szkolenia),Kazimierz Sroka 
(członek), Stanisław Drabiec (członek). Komisja rewizyj-
na: Jerzy Malik (przewodniczący), Wiesław Zywar (czło-
nek), Ryszard Miziołek (członek)
Zarząd stawia sobie za cel powołanie drużyn juniorów 
oraz trampkarzy, nawiązanie współpracy z miejscową 
szkołą, pozyskanie sponsorów i oczywiście próbę powrotu 
do klasy „A”. 

Nie tylko „nożna”

Chociaż w działalności klubu z Żarek zdecydowanie 
dominuje pika nożna, w jego historii pojawiały się 

akcenty związane z innymi dyscyplinami sportu. 
W 1966 roku powstała sekcja tenisa stołowego

, której zawodnicy szybko zaczęli odnosić sukcesy. Ping-
pongiści szybko awansowali do klasy „A”, skąd po roku 
bardzo dobrej gry w 1967 roku wywalczyli 
awans do Ligi Okręgowej. W 1968 roku z przykrością i 
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żalem musieli zrezygnować z dalszej gry w tej lidze, a po-
wodem były zbyt dalekie wyjazdy i brak środków na trans-
port. Tenisiści z Żarek występowali w wielu turniejach 
drużynowych i indywidualnych, jak mistrzostwa powia-
towe i wojewódzkie, zajmując zawsze wysokie lokaty. W 
składzie tej drużyny mieścili się następujący zawodnicy: 
Gucik Franciszek, Gucik Edward, Dwornik Józef, Dwor-
nik Stanisław, Sędzielarz Stanisław, Moskała Ryszard, 
Drabiec Zdzisław, oraz Bogacz Anna (Bolek).
W klubie funkcjonowała także sekcja szachowa, utworzo-
na w latach 1969 - 1970. Wiodacymi zawodnikami tej sek-
cji byli Stefan Cygan (Cink), Zdzisław Pędziałek, Zdzi-
sław Bębenek, Jan Szafran (Dżok) i Eugeniusz Malik. 
Wysportowani żarczanie odnosili także sukcesy lekko-
atletyczne. Początkiem lat 70-tych organizowano wiele 

spartakiad Powiatowych i Wojewódzkich. W reprezenta-
cji Powiatu mieścili się również zawodnicy z Żarek: Józef 
Kosowski (zwany „Bufalo”), Stanisław Dwornik, Anna 
Bogacz (Bolek), Maria Bisaga (obecnie Skrzypińska). 
Zawodnicy Ci reprezentowali Powiat w konkurencjach 
biegowych, w skoku w dal oraz w podnoszeniu ciężarka 
ważącego 17.50 kg. LKS Żarki wychowało wielu zawod-
ników, którzy grają obecnie lub grali w wyższych ligach. 
Są to m.in.: nie żyjący już Jan Pegzik(był to pierwszy za-
wodnik z Żarek grający w wyższej lidze), Stanisław Pieg-
zik, Jan Gucik, Stanisław Dwornik, Stanisław Likus, Kazi-
mierz Szafran, Robert Saternus, Konrad Horawa, Grzegorz 
Paliwowa, Zbigniew Adamski, Marian Piegzik, Michał 
Bisaga. Zdzisław Drabiec, Tadeusz Bogacz, Mieczysław 
Bogacz, Jan Szafran, Dominik Lichota, Piotr Głuch. 

Młodzież w klubie

W 60-letniej historii klubu z różnym skutkiem i w 
różnym okresie zaznaczyła swoją obecność mło-

dzież z terenu Żarek, uczestnicząc w rozgrywkach grup 
trampkarzy i juniorów. Pierwsza grupa juniorska wystar-
towała w swoich rozgrywkach w latach ’70. Rozgrywki 
te były prowadzone w trybie tzw. „przedmeczów” poprze-
dzających spotkania seniorów klasy „B”, a w późniejszym 
okresie klasy „A”. W tamtych latach mogliśmy cieszyć się 
licznymi zwycięstwami chłopców w wieku 15 – 19 lat. 
Wielu z nich w późniejszym okresie z różnym skutkiem 
grało w meczach seniorskich, nie 
tylko w Żarkach ale i w okolicznych 
klubach, w Libiążu, Chrzanowie czy 
w Gromcu. 
Rok 1992/93 wicemistrzostwo Pod-
okręgu Olkusz — Chrzanów tramp-
karzy starszych. Trenerem wówczas 
był Włodzimierz Szafran, a kierow-
nikiem drużyny Stefan Drabiec. Trze-
ba zaznaczyć, że w drużynie tej grał 
wtedy Madrin Piegzik który kilka lat 
później jako jedyny zawodnik z Żarek 
grał w I lidze.
Rok 1995/96 wice mistrzostwo Pod-
okręgu Olkusz-Chrzanów drużyna 
prowadzona przez Stanisława Dwornika I runda oraz Wło-
dzimierza Szafrana II runda.
Rok 1999/2000 
Mistrzostwo Podokręgu Olkusz Chrzanów rocznik 1985-
1989 trampkarzy starszych. Z tej drużyny kilku zawodni-
ków występuje obecnie w seniorach Kl „A” są to: Robert 
Jesionowski, Kamil Jesionowski, Marek Dwornik, Łukasz 
Piegzik, a kilku innych reprezentuje inne kluby. Trenerem 
wówczas był Stanisław Dwornik. Skład drużyny:

Paweł Mika, Dominik Popławski, Józef Wierzbic, Paweł 
Środa, Paweł Kucharski, Rafał Wierzba, Łukasz Łoś, 
Bartłomiej Bigaj, Sebastian Nędza, Kamil Kosowski, 
Adam Szkółka, Marcin Jaros, Kazimierz Pajor, Łukasz 
Piegzik, Robert Ładocha, Robert Jesionowski, Kamil Je-
sionowski i Marek Dwornik. 

Również lata późniejsze potwierdziły, że w Żarkach jest 
dużo utalentowanej piłkarsko młodzieży, która przy od-
powiednim szkoleniu i systemie organizacyjnym może 

osiągnąć dobre wyniki w skali podokręgu piłki nożnej z 
siedzibą w Olkuszu. Reorganizacja struktur olkuskich do-
prowadziła do powstania samodzielnego podokręgu piłki 
nożnej w Chrzanowie. W ramach tego podokręgu od roku 
2004 bardzo mocno swoją działalność piłkarską zaznaczy-
li trampkarze starsi naszego klubu. W sezonie 2004/2005 
zajęli I miejsce w II grupie trampkarzy starszych i w fi-
nale spotkali się ze zwycięzcą grupy I – Olimpijczykiem 
Chrzanów. Po zwycięstwie zwycięstwie Chrzanowie 1:0 i 
pechowej porażce u siebie 1:2 zajęli II miejsce w tej gru-

pie rozgrywkowej w powiecie chrzanowskim. Właściwa 
praca szkoleniowa trenera tej grupy, a zarazem nauczy-
ciela w-fu Bogusława Gucika i chęć szlifowania swoich 
talentów przez tych chłopców doprowadziły do zajęcia 
II miejsca w II grupie trampkarzy starszych w sezonie 
2005/2006. Kolejny sezon 2006/2007 również został wy-
grany – I miejsce przez grupę trampkarzy starszych LKS-u 
Żarki. W prowadzeniu tej drużyny w tym czasie pomagał 
również Michał Bisaga- zawodnik drużyny seniorskiej 
występującej w klasie „A”. Należy zaznaczyć, że w tym 
samym sezonie, 2006/2007 z bardzo dobrym skutkiem 
wystartowali juniorzy młodsi, którzy wygrali swoją gru-
pę w podokręgu chrzanowskim. Duża część tych zawod-
ników z grup juniorskiej z powodzeniem występowała w 
rozgrywkach juniorów starszych oraz w rozgrywkach se-
niorskiej klasy „A”. Niezależnie od juniorów starszych w 
dalszym ciągu bardzo dobre wyniki  w tych latach osiągają 
trampkarze starsi, wygrywając swoją grupę rozgrywkową. 
Kadra trampkarzy starszych, juniorów młodszych i junio-
rów starszych tych lat:
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Łukasz Nędza I, Mateusz Wiśniewski, Mateusz Bisaga, 
Michał Kurzak, Łukasz Horawa, Maciej Krytowski, Da-
riusz Gregorczyk, Kamil Horawa, Łukasz 
Nędza II, Michał Nędza, Piotr Ćwikła, Łu-
kasz Nędza III, Dawid Wójcik, Dominik 
Adamowicz, Łukasz Głowacz, Marcin Mo-
skwa, Mateusz Rubacha, Jakub Glistak, 
Damian Bolek, Mateusz Wierzba, Kamil 
Jesionowski, Patryk Horawa, Jakub Ada-
mowicz, Damian Wesołowicz, Dawid Nę-
dza, Dominik Sobkiewicz, Andrzej Bogacz, 
Sebastian Mikuczewski, Kamil Miziołek, 
Łukasz Paliwoda, Michał Gucik, Jakub Ho-
rawa, Bartłomiej Kurzak, Łukasz Wierzba, 
Martin Jasieczko, Patryk Miziołek, Damian 
Pławecki, Dawid Malik, Bartłomiej Majka, 

Mateusz Rytt, Paweł Pajor, Maciej Guguła, Damian Zub, 
Dawid Lelito. 

Mecz z Babicami 0 : 0

Jubileusz 60-lecia

23 września 2007 odbyły się uroczystości jubileuszu 
60-lecia naszego klubu. Uroczystości rozpoczęły się 

Mszą Św. W Kościele Św, Stanisława B.M. w Żarkach. Na 
stadionie podczas oficjalnych uroczystości wręczono od-
znaczenia, dyplomy i medale. Małopolskie Zrzeszenie LZS 
Honorowymi Odznakami nagrodziło: Tadeusza Bogacza, 
Franciszka Horawę, Stanisława Dwornika, Bogusława 
Gucika, Ryszarda Moskałę, Andrzeja Nędzę, Józefa Mali-
ka, Pawła Glistaka i Przemysława Kumalę. Z rąk Prezesa 
Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów Józefa Cichonia Złote 
Odznaki otrzymali: Zdzisław Bębenek, Jerzy Flak, Józef 
Jurczyk, Jan Paliwoda, Zdzisław Miziołek, Krzysztof 
Miziołek, Zbigniew Drzymała i pośmiertnie Krzysztof 
Nędza. Nie zapomniano także o najstarszych zawodnikach 
którzy otrzymali  pamiątkowe dyplomy tj: Jan Dęsoł, Bro-

nisław Kumala, Mieczysław Nędza, Stanisław Bisaga, Jó-
zef Gucik, Stanisław Piegzik, Stanisław Gucik.
Słowa uznania dla sportowej społeczności Żarek skierował 
Burmistrz Tadeusz Arkit. Klub otrzymał także dwa kom-
plety strojów sportowych ufundowane przez marynarza 
Ryszarda Moskałę (niestety w 2014 ten wieki sympatyk 
przedwcześnie zmarł). Miłe prezenty dla klubu przygoto-
wały występów artystycznych przygotowały żareckie ze-
społy „Macierzanki” , „Wrzos” i „Zorza”.  Po występach 
artystycznych przyszła kolej na rywalizację sportową. Old-
boje Żarek rozegrali mecz z drużyną „Przyjaciół Klubu” na 
czele z Burmistrzem, Posłem Januszem Chwierutem . Cie-
kawe widowisko zakończyło się remisem 6 : 6. Ukorono-
waniem uroczystości był festyn i pokaz sztucznych ogni. 
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Zaczęło się w hali, gdzie nasi trampkarze starsi oparci 
na roczniku 1993 zrobili furorę w całej Małopolsce. 

Najpierw zdobyli mistrzostwo powiatu pokonując m.in. 
MKS Chrzanów i Trzebinię. 
Następnie zwyciężyli w Wadowicach zdobywając mi-
strzostwo Małopolski Zachodniej. W mistrzostwach woje-
wództwa  rozgrywanych w Krakowie po pokonaniu Hut-
nika Kraków, Unii Oświęcim, Glinika Gorlice, dopiero w 
finale nieznacznie ulegli Wiśle Kraków 1 : 2. Drużynę Wi-
sły prowadził znany zawodnik i trener Kazimierz Moskal, 
który zapytał nas jaką mamy rodzaj sztucznej nawierzchni 
na boisku który trenujemy, po otrzymaniu odpowiedzi, że 
trenujemy w sali gimnastycznej gdzie za bramki służą sto-
jące materace z niedowierzaniem kręcił głową.
Drużyna nasza występowała w składzie: Mateusz Wi-

śniewski, Jakub Horawa, Michał Gucik, Bartłomiej Ku-
rzak, Mateusz Wierzba, Patryk Miziołek, Dawid Malik, 
Bartłomiej Majka.
Ukoronowaniem sukcesów tej drużyny było Mistrzostwo 
Województwa Małopolskiego Gimnazjów wywalczone w 
Tarnowie. Trenerem drużyny był Bogusław Gucik.
Także na otwartych boiskach drużyny juniorów i tramp-
karzy zwyciężyły w mistrzostwach PPN Chrzanów. 
Trampkarze prowadzeni przez Bogusława Gucika wygrali 
wszystkie 18 meczów osiągając imponujący bilans bram-
kowy 111 : 9. Królem strzelców został Łukasz Wierzba 
strzelając  25 bramek. Juniorzy trenowani przez Pawła 
Glistaka także zdecydowanie wygrali rozgrywki, najwię-
cej bramek 9 strzeli Sebastian Mikuczewski.

HISTORYCZNY AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ!

W sezonie 2008/09 bardzo młoda drużyna Żarek pro-
wadzona przez trenera Stanisława Dwornika niespo-

dziewanie wygrała A klasę awansując do Klasy Okręgowej. 
W ostatnim decydującym meczu rozgrywanym w Żarkach, 
LKS pokonał Wolankę Wola Filipowska 3 : 0. Bramki zdo-
byli: 16 min. Dariusz Gregorczyk, 39 min. Piort Szafran, 61 
min. Mateusz Mrózek. Skład drużyny: 

Poznański, Z.Horawa (78min.Dwornik), Ł.Horawa, K.Je-
sionowski, Szkółka, Gregorczyk(63min.Lubański), R.Je-
sionowski, Mrózek(63min.K.Horawa), Bębenek(72min.
Adamowicz), Szafran, Piegzik.

Wielkie sukcesy drużyn młodzieżowych w roku 2008

Trudna gra młodej drużyny w Klasie Okręgowej

Po awansie bardzo młoda i niedoświadczona drużyna i 
grająca jako jedyna w tej klasie tylko własnymi wy-

chowankami mimo pewnych kłopotów w pierwszym se-
zonie utrzymała w lidze.
Po 10 meczach trener Stanisław Dwornik złożył rezygna-
cję a obowiązki grającego trenera przejął Andrzej Sermak.
Sermak to znany zawodnik któty występował w ekstrakla-
sie w takich klubach jak: Ruch Chorzów, Hutnik Kraków 

i GKS Katowice. W dru-
gim sezonie drużyna nie-
stety spadła do A klasy, 
przyczyniła się do tego 
konieczność gry na ob-
cych boiskach z powodu 
remontu naszego obiek-
tu. 

Po historycznym awansie do Klasy Okrę-
gowej: Górny rząd od lewej – Józef Malik, 
Bogusław Gucik, Stanisław Kosowski, Sta-
nisław Drabiec, Stanisław Piegzik, Bogdan 
Paliwoda, Zdzisław Bębenek- prezes, Józef 
Bębenek. Środkowy rząd od lewej – Marek 
Dwornik, Marcin Bębenek,
 Łukasz Horawa, Łukasz Nędza I, Damian 
Szafran, Kamil Jesionowski, Adam Szkółka. 
Dolny rząd od lewej – Stanisław Dwornik 
– trener, Mateusz Mrózek, Dominik Ada-
mowicz, Piotr Szafran, Dariusz Gregorczyk, 
Michał Gucik, Kamil Horawa, Robert Jesio-
nowski.

A. Sermak i S. Dwornik
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BUDOWA  NOWEGO STADIONU

W dniu 17 kwietnia 2011 został otwarty praktycznie 
nowy stadion przy ulicy Klubowej. Wykonano 

ogrodzenie stadionu, zmodernizowano płytę boiska, wy-
konano boisko rezerwowe (60x30 m)  i wyremontowano 
szatnię. Finansowanie tej inwestycji odbyło się z pieniędzy 
Spółki Pastwiskowej (Prezes Antoni Skupień) oraz pro-

gramu Orlik Plus i funduszu Ochrony Środowiska i przy 
dużym zaangażowaniu  Burmistrza Libiąża Jacka Latko. 
Do poziomu infrastruktury natychmiast dostosowali się 
piłkarze LKS Żarki, którzy w meczu ligowym pokonali 
ówczesnego lidera rozgrywek! 

PONOWNE WYGRANIE A KLASY

Jesienią 2011 drużynę ponownie przejął Stanisław Dwor-
nik, wystartowaliśmy jak burza w A klasie wygrywając 

na początek w Kamieniu 5 : 2, a następnie pokonując u 

siebie Regulice 5 : 0 i przez całe rozgrywki praktycznie 
niezagrożenie wygraliśmy A klasę zdobywając w 26 me-
czach 60 punktów przy stosunku bramek 91 : 26. W sezo-
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nie tym odnieśliśmy takie spektakularne zwycięstwa jak: 
9 :0 z Myślachowicami i 11 : 0 z Lgotą odniesione w prze-
ciągu 4 dni 11 – 15 kwietnia 2012 roku. Drużyna która wy-
walczyła awans w 2012 roku, oprócz zawodników którzy 
wywalczyli awans poprzednio doszli: Piotr Likus, Paweł 

Przebinda i Michał Gut.W rozgrywkach Klasy Okręgowej 
po rundzie jesiennej drużyna zajmowała bezpieczne 10 
miejsce, jednak na wiosnę drużyna nie wytrzymała tempa 
rozgrywek i zajęła 14 miejsce i opuściła ligę.

TRZECIE ZWYCIĘSTWO W A KLASIE

Po pechowym spadku z Klasy Okręgowej w roku 2013 
drużynę seniorów przejął Robert Saternus w  sezonie 

2013/14 drużyna zajęła w A klasie trzecie miejsce ustępu-
jąc Alwerni i Babicom. Jednak już w roku następnym dru-
żyna po raz trzeci wygrała A klasę wywalczając awans w 
dramatycznych okolicznościach. W przedostatniej 25 ko-
lejce Żarki podejmowały u siebie Arkę Babice i musiały co 
najmniej zremisować aby myśleć o awansie. Mecz jednak 
początkowo źle się ułożył w 28 min. Zając dał prowadzenie 
Babicom, w 52 min. Robert Jesionowski wyrównał na 1: 1, 
ale już w 62 minucie Kasperczyk ponownie dał Arce pro-
wadzenie. Kiedy w 65 minucie Kamil Jesionowski otrzy-
mał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko wydawało 
się, że jest po meczu , drużyna jednak nie poddała się i wal-
czyła dalej. Na pięć minut przed końcem meczu naciskany 
obrońca gości ten który dał prowadzenie Babicom, Filip 
Zając wpakował głową piłkę do własnej bramki i mecz za-

kończył się wynikiem 2 : 2. Remis ten praktycznie zapew-
nił nam awans, wystarczyło w ostatnim meczu zremisować 
w Lgocie by nie oglądając się na rywali wygrać A klasę. 
Ostatni mecz z Koroną Lgota Żarki wygrały pewnie 3 : 0 po 
bramkach Konrada Szafrana, Patryka Nędzy i Roberta Je-
sionowskiego. Korona Lgota przegrywając z nami musiała 
opuścić A klasę. W decydującym meczu z Arką Babice dru-
żyna wystąpiła w następującym składzie: 
Łukasz Nędza, Konrad  Szafran, Zbigniew Horawa 
(46min. Patryk Nędza), Lukasz Kadłuczka (75min. Pa-
tryk Kosowski), Robert Saternus, Łukasz Adamczyk 
(80min. Tomasz Śleziak), Kamil Jesionowski, Łukasz 
Piegzik, Bartosz Cygan (75min. Szymon Knapik), Robert 
Jesionowski, Bartłomiej Kurzak. 
W całym sezonie w 26 meczach drużyna zdobyła 68 punk-
tów, bramki 85 : 19.

PUCHAROWA PRZYGODA

W sezonie 2016/17 osiągnęliśmy największy sukces w 
historii klubu w rozgrywkach Pucharu Polski po po-

konaniu kolejno Zryw Brodła 3 : 2, Zagórzanki Zagórze 2 : 
1 i Wolanki Wola Filipowska 3 : 1 w finale na szczeblu Pod-
okręgu Chrzanów wygraliśmy z trzecioligową MKS Trzebi-
nia 4: 2 (2 : 0) zdobywając Puchar Podokręgu. MKS Trzebi-
na nieprzerwanie przez ostatnie 6 lat zdobywała ten Puchar.
Drużyna w tym meczu wystąpiła w następującym składzie:
Dawid Pędziałek, Konrad Szafran, Robert Saternus 
(78min. Mateusz Mrózek), Kamil Jesionowski, Patryk 
Kosowski (65min. Łukasz Paluch), Jakub Horawa, Pa-
tryk Nędza (86min. Michał Gucik), Paweł 
Przebinda, Robert Jesionowski, Szymon 
Knapik (60min. Mateusz Rubacha), Bartło-
miej Kurzak.
Mecz odbywał się  5 października 2016 roku na 
boisku w Żarkach. Po intensywnych opadach 
deszczu murawa była namoknięta, już począ-
tek meczu był zaskakujący. Pierwszym ostrze-

Kapitan drużyny Robert Jesionowski 
odbiera nagrodę za wygrany finał.

Od lewej górny rząd: Mateusz Mrózek, Patryk Nędza, Paweł 
Przebinda, Mirosław Król – kierownik drużyny, Szymon Kna-
pik, Zdzisław Bębenek – Prezes, Patryk Kosowski, Konrad 
Szafran, Dawid Pędziałek, Robert Jesionowski, Dariusz Gre-
gorczyk, Bartłomiej Kurzak, Robert Saternus – trener. Od le-
wej dolny rząd: Kamil Jesionowski, Mateusz Rubacha, Michał 
Gucik, Jakub Horawa, Konrad Bisaga, Łukasz Paluch, Bartosz 
Cygan, Łukasz Osadziński. Brak na zdjęciu Kamila i Zbigniewa 
Horawy.

żeniem dla trzecioligowców był strzał Kurzaka w słupek 
oddany z 18 metrów 25 minucie, w 31 minucie Kurzak za-
grywał z wolnego a bramkarz gości Pająk odbił piłkę pod 
nogi Patryka Kosowskiego i objęliśmy prowadzenie 1 : 0. 
W 43 minucie Bartek Kurzak popisał się kapitalnym strza-
łem z 20 metrów i do przerwy było 2 : 0 dla Żarek . Po 
przerwie Robert Jesionowski dwoma wspaniałymi strzała-
mi z rzutów wolnych w 77 i 86 minucie przypieczętował 
zwycięstwo Żarek. Trzebinia odpowiedziała tylko dwoma 
bramkami i można było świętować. W półfinale Małopolski 
Zachodniej Żarki pokonały IV ligową Iskrę Klecza Dolna 
po remisie 2 : 2  i zwycięstwie 4 : 3 w rzutach karnych. 
Bohaterem serii rzutów karnych był nasz bramkarz Dawid 
Pędziałek który obronił 3 karne. 
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Ludzie, którzy  
tworzą piłkarską 
historię LKS Żarki
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