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Eugeniusz Kosowski 
1947 – 1950

Franciszek Szafran 
1950 – 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

Zdzisław Bębenek 
od 2004 

Zarząd LKS Żarki 
w roku jubileuszowym 2007

Zdzisław Bębenek – prezes 
Stanisław Bisaga – wiceprezes 

Stanisław Kosowski – wiceprezes 
Zdzisław Miziołek – sekretarz 
Bogdan Paliwoda – skarbnik 

Członkowie Zarządu:

Bogdan Gucik 
Józef Bębenek 

Stanisław Drabiec 
Kazimierz Sroka 

Komisja rewizyjna: 

Jerzy Malik
Ryszard Miziołek 
Wiesław Zywar 

Trenerzy i opiekunowie: 

Stanisław Dwornik 
Paweł Glistak

Bogusław Gucik 
Michał Bisaga 
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Tadeusz Arkit  
Burmistrz Libiąż

Andrzej Szymkiewicz 
Prezes Zarządu PKW S.A.

Ks. Eugeniusz Najbor – Proboszcz Parafii pw. Świętego St. Biskupa w Żarkach

Józef Cichoń – Prezes PPN Chrzanów

Bogusław Gucik – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Libiąż

Antoni Skupień – Sołtys Żarek

Janusz Szczęśniak – Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Ryszard Kosowski – Burmistrz Chrzanowa

Ryszard Fudała - Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury

KOMITET HONOROWY JUBILEUSZU 60 - LECIA LKS Żarki: 

Sponsorzy i przyjaciele klubu:
Zdzisław Wołos – BS Chrzanów

Emil Tobolski – RPWiK Chrzanów

Stanisław Dwornik – DK Żarki

Kazimierz Sroka – OSP Żarki

M. Gawroński, K. Haczyk – Market „Sąsiad” w Żarkach 

M. J. Franaszek – Market „EURO” w Żarkach

Z. J. Zaręba - Sklep Wielobranżowy

K. J. Stuglik - ZPHU INEX

Koło Gospodyń Wiejskich w Żarkach

Stowarzyszenie ERiI „Przyjaźń” w Żarkach

Wiesław Bartel
Tadeusz Bogacz
Jacek Cyganik 
Kazimierz Dyrda
Józef Dwornik 
Stanisław Garlacz 
Kazimierz Gut
I. J. Kosowscy 
Jarosław Kosowski 
Tomasz Lelito 
Stanisław Likus 
Lesław Nędza 
Sławomir Nędza 
Ł. W. Prosa
S. T. Rytt 
Bożena Skalska
Stanisław Sokół 
Rafał Walusiak
Marek Warzecha 
Wiesław Zywar 

Ryszard Moskała  
sponsor LKS Żarki
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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 uciekać. 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” Żarki. Najczęściej grano na pastwisku, które nazywało się  „Skalną Górką”, na „Niwie”, gdzie później zostało 
wytyczone pierwsze boisko o wymiarach piłkarskich  oraz na „Lasku”, gdzie obecnie mieści się stadion piłkarski z dużym zaple-
czem. - Graliśmy na takich terenach jak Podlesie, Kosowski Koniec, Guciki. Piłki robione były wtedy z kapeluszy oraz beretów 
męskich, wypychane szmatkami i ładnie obszywane 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 zawodnik tego okresu, Jan Kosowski (pseu-
do Duzia). Po jakimś czasie ze Stanów Zjednoczonych przywieziono prawdziwą skórzaną piłkę a posiadaczem jej był niejaki 
Emil Celarek. Jak się później okazało była to piłka do rugby, lecz nam to nie przeszkadzało bo wyrabialiśmy przy tym , swoją 
koordynację ruchową. Ale najśmieszniejsze 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 drużyna, która w późniejszym czasie reprezentowała klub Żarki.
Oto zawodnicy: Bogacz Czesław pseudo  (Dziadek) bramkarz, Kosowski Józef (Wojtuś)  bramkarz, Opyrchalski Zygmunt, 
Rzechuła Czesław, Gucik Piotr (Ficorek), Gucik Bronisław (Psytka), Jurczyk Józef, Paliwoda  Tadeusz (Tadźki), Paliwoda Jan  
(Jadźki), Kosowski Jan (Hajduś), Dęsoł Jan (Majcher), Kosowski Jan (Sobanek), Horawa Stanisław, Szumniak Jan, Bogacz Jan 
(Toborek), Nędza Mieczysław, Bębenek Tadeusz i Piegzik Tadeusz (Walusik). 

Drużyna ta rozgrywała początkowo spotkania towarzyskie: z Jankowicami, z Olszynami, z Babicami i z Zagórzem, a na mecze 
„Furmanką  Żeleźniakiem”  zawodników dowoził Antoni i Stanisław Bernacikowie oraz Jan Drzymała i Jan Lelito (Janeczek). 
Tym drabiniastym wozem przywoziło się zboże lub siano. - Podczas takich podrózy zawsze było bardzo wesoło. Któryś chło-
paków przygrywał na akordeonie lub organkach. - przypominają Jan Paliwowa (Jadźki) oraz Stanisław Kosowski (Leliciorz) 
długoletni prezes klubu, a obecnie wiceprezes LKS Żarki.

Trudne początki
1947 r. Z inicjatywy aktywnej żareckiej młodzieży powstał Klub Sportowy i nowe boisko na 
„Niwie” przy Gronówku, wytyczone przez zapaleńców piłki nożnej. Pierwszymi działaczami i 
oficjalnymi założycielami naszego klubu byli: Wincenty Szlachcic ,pułkownik Stanisław Wa-
łach oraz Eugeniusz Kosowski (Miś). - To były trudne czasy dla naszego sportu. Nie mieliśmy 
jednolitych strojów, nie mieliśmy prawdziwych piłek, nie mówiąc już o jakichkolwiek butach pił-
karskich, (mój Boże nie tak jak dzisiejsza młodzież) - wzdycha Jan Kosowski (Hajduś) - Bramki 
robione własnoręcznie, drewniane bez siatek, bo kto tam  w tych czasach wiedział o siatkach 
bramkarskich. Nie było mowy o jakiejkolwiek dotacji, musieliśmy sami pokrywać koszty zakupu 
sprzętu sportowego, o który też nie było łatwo. Po krótkim jednak czasie kierowanie klubem objął 18-letni wówczas Eugeniusz 
Kosowski, a z pomocą przyszli następni zapaleńcy i powstał pierwszy zarząd klubu w składzie: Celarek Emil, Lichota Ryszard  
(Amerykan), Kosowski Eugeniusz  (Hajduś), Kosowski Stanisław  (Miś), Cyganik  Józef, Szkółka Zygmunt  (Jamrozicka), Ja-
sieczko Augustyn.
    
Drużynę piłkarską stanowili wówczas:
Czesław  Bogacz  (Dziadek) – bramkarz, Tadeusz  Piegzik  (Walusik), Antoni Bogacz (Bransoletka), Stanisław  Gucik  (Florek), 
Eugeniusz Kosowski  (Miś), Bronisław Gucik   (Psytka), Franciszek Szafran  (Organista), Bronisław Kumala, Eugeniusz Ko-
sowski  (Hajduś), Marian Celarek - bramkarz, Augustyn Jasieczko, Jan Kosowski  (Dyzio), Józef  Kosowski  (Wojtuś), Czesław  
Rzechuła, Jan  Szumniak, Jan  Bogacz   (Toborek), Franciszek  Kosowski  (Kanarek), Wincenty Szlachcic, Józef  Jurczyk.
 

Na nowych włościach
1948 - 1955 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 wspólnymi siłami żarczan boisku, które zostało wytyczone na „Gronówku” pod lasem 
i służyło do 1982 r., rozegrano w rocznicę napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec. W meczu tym kawalerowie z Żarek grali 
przeciwko żonatym, a ciekawostką jest to, że w drużynie żonatych 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 czasie zostały wybudowane (w czynie społecznym) 
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dwa boiska do piłki siatkowej. Pierwsze przy 
Szkole Podstawowej, powstałe z inicjatywy 
ówczesnego dyrektora szkoły Czesława Mi-
sia. Drugie powstało przy plebani parafialnej, 
a zajmował się nim ks. Jan Mróz. - Piękne to 
były czasy - wspominają dzisiaj, chyba najbar-
dziej zasłużony i wieloletni prezes klubu, Sta-
nisław Kosowski (Leliciorz) oraz wieloletni 
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 bę-
dzie mecz. Zawodnicy przebierali się pod go-
łym 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 – orga-
nizowano 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 nożnej 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, Kosowski Stanisław (Leliciorz), Gucik Józef.  W tym samym dniu zostaje podjęta uchwała zminiająca 
nazwę klubu z dotychczasowej „LZS Żarki” na LZS „ZRYW” Żarki. To bardzo ważna data dla żareckiego społeczeństwa, po-
nieważ 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 Franciszek Kosowski, zwany wtedy „Kanarkiem”. Liderami klubu byli wówczas 
także Czesław Rzechuła i Piotr Gucik. Sytuacja finansowa klubu uległa znacznej poprawie, kiedy to patronem „Zrywu” zostaje, 
Gminna Spółdzielnia w Libiążu. Nareszcie jest sprzęt piłkarski, załatwiany częściowo transport na mecze. Drużyna Żarek gra i 
wygrywa w „C” klasie i w pucharach. W 1962 roku dochodzi do finałowego meczu rozgrywek pucharowych na szczeblu pro-
wadzonym przez Zrzeszenie LZS Chrzanów. Przecuiwnikiem żarczan była drużyna Dankowic, a  mecz zakończył się wynikiem 
(1-2). Rok później graliśmy z Osiekiem (koło Oświęcimia) i tutaj 
znowu nam się nie powiodło bo przegraliśmy (1-4) .
W 1963 roku – za sprawą pułkownika Stanisława Wałacha  (w tym 
czasie) prezesa GTS „WISŁA” Kraków, Franciszka Kosowskiego 
prezesa  LZS Żarki, Jana Kosowskiego oraz byłego Przewodniczą-
cego Rady Powiatowej Pana Józefa Kadłuczki, rozpoczęto budowę 
nowego stadionu sportowego przy ul. Klubowej (dawniej „Lasek”) 
kierowaną przez Komitet Budowy Stadionu. Dużej pomocy temu 
przedsięwzięciu udzieliła KWK „Janina” w Libiążu, reprezentowa-
na przez dyrektora Wiktora Trębacza. Budowę stadionu wstrzymała 
jednak likwidacja powiatów i związana z tym zmiana sytuacji spo-
łecznej.

Awans do kl. „B”
1965 rok – nasza drużyna zdobywa awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a występowała w składzie:
Nędza Tadeusz (Śkrowiec) bramkarz, Malik Józef (Cięty) napastnik, Piegzik Tadeusz (Walusik) pomocnik, Pająk Józef (Party-
zant)  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 Stanisław  
(Floruś) kapitan, Gucik Jan (Floruś) napastnik, Gucik Bronisław (Floruś) obrońca, Kosowski Jan (Misiok) pomocnik, Szafran 
Józef (Klara) pomocnikGucik Czesław  (Kubosz) obrońca, Gucik Jan  (Morcinek) napastnik, Bisaga Jan (Gałki) pomocnik.

1967 roku drużyna piłki nożnej spada z powrotem do klasy „C” i w tym samym czasie z funkcji prezesa rezygnuje Franciszek Kosowski. 
Rok 1968 – to następne zmiany w klubie, wybór nowego zarządu oraz nowego operatywnego prezesa którym jest Stanisław 
Kosowski. Ten okres przynosi dodatkowe  niespodzianki i dotychczas bodajże największe sukcesy.  W tym czasie drużyna grała 
w następującym składzie przez kilka lat:
Nędza Jerzy (Śkrowiec), Saternus Józef, Kosowski Roman (Japa) Bębenek Józef (Młynorz), Kosowski Edward (Kubuś),               
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Bębenek  Henryk, Dwornik Józef  (Kilof), Cygan  Jan (Trąbka), Sędzielarz  Stanisław  (Deczko), Bernacik Kazimierz, Gu-
cik  Franciszek  (Bajcerek), Glandys Józef (Czarny), Piegzik Jan (Rożek), Bolek Jan (Dziany), Piegzik Stanisław  (Ficzu)                 
Malik  Józef  (Cięty), Dwornik Stanisław  (Netzer), Kosowski Stanisław  (Błasiocek), Gucik Jan   (Morcinek), Kosowski  Józef  
(Skórek).        
W roku 1971 – LZS „Zryw” Żarki przeszedł do Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu, gdzie automatycznie został podniesiony po-
ziom gry ale wydatki, w związku z dalszymi wyjazdami. Nadszedł rok 1973. Wtedy to drużynę objął grający trener Jerzy Flak, 
ongiś znakomity zawodnik „Kabla” Kraków  i  „Górnika” Libiąż. Po solidnych treningach drużyna z Żarek ponownie awansuje 
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 Stanisław (Wawrowski), 
Olszowik Józef (Kucyk), Sędzielarz Stanisław (Deczko), Sędzielarz  Jan (Pele), Bernacik Kazimierz, Szafran Adam (Poła), 
Szafran Zbigniew, Bębenek 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 wów-
czas: Zastawny Jan, Bogacz Jan (Bajon), Piegzik  Stanisław - bramkarze, Koniecki Jan, Koniecki  Andrzej (Koń), Kosowski 
Wiesław    (Kanarek), Nędza Eugeniusz (Niusia), Nędza Krzysztof  (Siwy), Gucik 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 Włodzimierz (Szabelka), Bogacz Tadeusz (Koniu), Bębenek Zdzisław (obecny prezes), Bernacik Edward            
(Ćwiortka), Miziołek Zdzisław, Gucik Augustyn (Somon). Trenerem zespołu był Gucik Jan (Morcinek). 

Rok 1983 drużynę seniorów przejmuje grający trener Kazimierz Bolek, były zawodnik „Górnika” Libiąż. Drużyna 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: Victoria 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, Glistak 
Sławomir, Bebak Robert, Bębenek Władysław, Kosowski Bogusław (Kanarek), Nędza Andrzej, Czajczyk Andrzej (Antek), Cy-
gan Ryszard (Cink), Miziołek Krzysztof  (Pele), Drabiec Stefan (Gnotek), Szafran Włodzimierz (Szabelka), Toporek Zbigniew 
(Krzywik), Kuśmierczyk Ryszard  (Isia), Drzymała Zbigniew (Palnik), Likus Stanisław (Bufal), Jagoda Mieczysław (Wanda), 
Bolek Janusz , Woźniak Ryszard, Drabiec Zbigniew (Konti), Woźniak Bogusław, Horawa  Zbigniew, Poznański Zdzisław (Dijo), 
Bogacz Tadeusz (Koń), Bogacz Henryk, Nepelski Zdzisław (Nepela). Druynę prowadził Bolek Kazimierz (Pies)  
  
W 1984 roku, po raz pierwszy dochodzimy do Finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu. Mecz z Victorią Jaworzno stał na 
wysokim poziomie i III-cio ligowa drużyna z Jaworzna z trudem wygrała (2-1)
1985 rok - drużynę przejmuje trener Dwornik Stanisław 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 opiekował się zawodnik seniorów Włodzi-
mierz Szafran. Współpraca między tymi trenerami układała się znakomicie ale tylko przez jeden rok, ponieważ trener Netzer 
wyjechał na profesjonalny kontrakt do drugoligowego klubu Austrii ASK „SET” Baumgarten. Stery po nim objął więc Włodzi-
mierz Szafran, który przejął drużynę seniorów i juniorów. Drużyną  trampkarzy zajęli się społecznie doświadczeni zawodnicy: 
Zdzisław Drabiec i Stefan Drabiec. Ten pierwszy poświęcał się bezgranicznie 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 społeczeństwa żareckiego i całej gminy. Czas ten był łaskawszy dla piłki nożnej w Żarkach bo koszty z ty-
tułu utrzymania tych zespołów pokrywał Urząd Miasta i Gminy w Libiążu. Kadra drużyny w tym czasie powiększyła, się ponie-
waż doszło do drużyny paru uzdolnionych zawodników z grupy juniorów. Kadrę ówczesnego zespołu pod wodza trenerskiego 
duetu Stanisław Dwornik – Szafran Włodzimierz stanowili:  Władysław Urbański, Józef Zalwowski, Dariusz Wiktor, Władysław 
Bębenek, Andrzej  Nędza, Andrzej Czajczyk, Paweł  Glistak, Sławomir  Glistak, Dariusz  Szafran, Krzysztof  Miziołek, Ryszard  
Cygan, Wojciech Busiek, Robert  Bebak, Łukasz  Kosowski, Mirosław  Król, Horawa Konrad, Saternus Robert, Jacek  Pająk, 
Zbigniew  Drzymała, Stefan Drabiec, Ryszard  Woźniak, Tomasz  Kikla,  Jan  Szafran, Bogusław  Kosowski, Bogusław Woźniak, 
Zbigniew  Drabiec i Zbigniew Horawa.

Nowy zarząd 
Lata 1986-88 przyniosły kryzys w szkoleniu młodzieży i seniorów. Po wyjeździe trenera Stanisława Dwornika do Austrii, jedy-
nym szkoleniowcem w klubie pozostał Włodziemierz Szafran. Problemy pogłębiły ponadto kłopoty finansowe związane z mi-
nimalną dotacją Urzędu Gminy, wzrostem cen sprzętu sportowy i wzrostem kosztów utrzymania klubu. - Ratunkiem było wtedy 
organizowanie zabaw odpustowych oraz sylwestrowych - wspomina były prezes Stanisław Kosowski. - Plusem natomiast
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była współpraca ze szkołą podstawową w Żarkach gdzie mogliśmy nieodpłatnie korzystać z sali gimnastycznej, a także  na-
wiązanie współpracy z nauczycielem WF, panem Bogusławem Gucikiem. Jego praca z młodzieżą na prowadzonych SKS-ch, 
zaowocowała w późniejszych latach.
Na 1986 rok przypadły obchody 40-lecia klubu. Z okazji tego jubileuszu organizowano wiele imprez, z dużą pomocą ówczes-
nego naczelnika Miasta i Gminy Libiąż Ryszarda Kosowskiego. W tym czasie wsparciem klubowi służyła rodowita żarczank 
Longina Lelito - sekretarz gminy. 

Zmienne losy, ambitne plany 
1989/1990 – Drużyna LZS „Zryw” Żarki za sprawą reorganizacji Podokręgu Olkusz i Katowice drużyna spada z kl”A” do kl. 
„B”.
W 1990 r. -  sportowcy z Żarek odnoszą wielki sukces. W Wojewódzkiej Spartakiadzie Gmin zajęli szóstą pozycję na czterdzie-
ści startujących reprezentacji samorządów.
W 1991 r. członkowie zarządu w osobach prezesa Stanisława Kosowskiego i Tadeusza Bogacza złożyli petycję do Urzędu Mia-
sta i Gminy o budowę nowej szatni. – Razem z Tadkiem dotąd prosiliśmy o to burmistrza Kazimierza Poznańskiego, aż ten się 
zgodził. Byliśmy wtedy tak szczęśliwi, że dzisiaj to trudno opowiedzieć - relacjonuje 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 Pu-

charu Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej Olkusz – Chrzanów. Grając w finale z IV ligową drużyną KS„Pilica” Wierbka 
w Wierbce żarczanie przegrali jednak 1-2. 
 - Finał i wynik był z góry ustalony – stwierdzają Stanisław Kosowski i Stanisław Dwornik. - Regulamin wyraźnie mówił, że 
drużyna grająca w klasie niższej rozgrywa mecz finałowy u siebie, a nie na wyjeździe. Protesty, które składaliśmy do OZPN Ka-
towice nic nie przyniosły…
Zawodnicy tego okresu: Sroka Zygmunt (bramkarz) Kosowski Łukasz, Miziołek Krzysztof, Paliwoda Grzegorz, Horawa Kon-
rad, 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 Dominik, Wierzba Rafał 
(bramkarz) Bębenek Władysław, Łabęcki Jarosław, ks. Kastelik Piotr, Kikla Tomasz, Bebak Robert, Szafran Włodzimierz, We-
sołowski Andrzej. Trener: Stanisław Dwornik „Netzer”,  kierownik drużyny: 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 moc-
na, ponieważ do okręgu piłki 
nożnej Olkusz – Chrzanów na-
leżały takie kluby jak: Victoria 
Jaworzno, „Górnik”Jaworzno, 
„Azotania”Azotka Jaworz-
no, „Górnik” Szczakowianka, 
„Górnik” Siersza, „Hutnik” 
Trzebinia, TS Olkusz, KS Jerz-
manowice, TS Fablok, GKS 
„Górnik” Libiąż, KS Bukow-
no, KS Pilica Wierbka, LZS 
„Zryw” Żarki, KS Klucze, 
LZS „Nadwiślanin” Gromiec,  
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Oldboje

Wtedy też powstała silna drużyna „Oldbojów”, która rozgrywa mecze na różnych imprezach, czy zawodach. Wielokrotnie za-
praszana jest na mecze z okazji Dni Chełmka, mecze towarzyskie z księżmi Dekanatu Krakowskiego, z nauczycielami Wycho-
wania 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 Zalkwowski, Dariusz Wiktor, Andrzej Czajczyk, Jerzy 
Drabiec,  Paweł Glistak, Włodzimierz Szafran, Łukasz Kosowski,  Zbigniew Drzymała, Stanisław Dwornik, Aleksander Wierz-
ba, Stefan Drabiec,  Krzysztof Miziołek, Bogusław Gucik, Andrzej Nędza, Mirosław Król, Stanisław Piegzik, Tomasz Kikla, 
Tadeusz Bogacz, Kazimierz Bolek, Zdzisław Drabiec, Ryszard Woźniak, Zbigniew Horawa, Józef Bębenek, Józef Kosowski, 
Sławomir Glista, Władysław Bębenek, Bogusław Kosowski, Ryszard Drabiec, Janusz Bolek, Ryszard Kuśmierczyk, Zbigniew 
Toporek, Stanisław Likus, Jacek Pająk, Izydor Wierzba, Zbigniew Szafran.
- Wspomniani zawodnicy, chociaż „lata nie te i siła nie ta”, w dalszym ciągu bardzo aktywnie reprezentują klub sportowy w 
Żarkach - mówi z zadowoleniem Stanisław 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. Otwarcie zostało uświę-
cone przyśpiewkami zespołu ludowego „Macierzanki” działającego przy LCK DK w Żarkach.
- Za nową szatnie kierujemy serdeczne podziękowania dla burmistrza Kazimierza Poznańskiego, jego zastępcy Stanisława Gar-
lacza, dyrektora LCK Tomasza Kikli oraz wszystkich radnych gminy Libiąż – wypowiedział wtedy ówczesny prezes Stanisław 
Kosowski.
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KS Jaroszowiec.  Po odejściu szkoleniowca Stanisława Dwornika 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 starszych kończy karierę piłkarską. 



�

„Złote Gody” 
W 1997 r. święcono jubileusz 50-le-
cia LKS Żarki. Puchary, odznaczenia 
i kwiaty otrzymali animatorzy sportu 
w Zarkach. Złote odznaki otrzymali 
Kazimierz Bolek, Józef Bębenek, Jó-
zef Dwornik, Jan Gucik, Stanisław 
Gucik, Józef Kikla, Józef Kosowski, 
Jan Lichota, Stanisław Likus, Sta-
nisław Piegzik, Tadeusz Rytt, Kazi-

mierz Włodzimierz Szafran, Józef Saternus, Józef Szafran 
i Jan Piegzik. Uhonorowano też byłych prezesów i sponso-
rów oraz inne szczególnie zasłużone osoby. Odznaczenia przyznali też 
działaczom Podokręg 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 artystyczny, po 
którym uczestnicy imprezy zasiedli na widowni, 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 rów-
nież radiowcy wyjechali z pamiątkowym pucharem. Potem wszyscy 
posiadacze biletów uczestniczyli w losowaniu atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez sponsorów i sprawujące mecenat nad klubem libiąskie LCK. Można też było obejrzeć pokaz fajerwerków 
i potańczyć na zabawie.. 

Niefortunny spadek do „B” kl.
W 1998 roku po rezygnacji z funkcji trenera W. 
Szafrana drużynę ponownie przejmuje Stanisław 
Dwornik, W tym okresie odeszło ośmiu zawod-
ników.  Pięciu z nich Władysław Bębenek, Paweł 
Glistak, Sławomir Glistak, Robert Szulc, Robert 
Bebak przeszło do KS „Zagórzanki” Zagórze, a 
pozostali zakończyli karierę piłkarską.
Pozostało zatem szukać młodych utalentowanych 
zawodników, o których wcześniej zapomniał za-
rząd. Zaciągnięto piłkarzy z Libiążą i z Mętkowa a 
drużyna nabierała coraz lepszego kształtu. Po roku 
grania w kl. „A” przyszło żareckim zawodnikom 

spaść do kl. „B”, po decydującym meczu ze wzmocnionymi zawodnikami IV ligi TS Fablok.

Szybki powrót do kl. „A”   
2000/2001 rok. – Po spadku z kl „A” rezygnację złożył popularny „Netzer”, który namawiany do dalszej współpracy z seniorami 
nie wyraził na to zgody i przejął tylko starszych trampkarzy. Nowy Prezes Klubu Tomasz Kikla, zaproponował prowadzenie 
zespołu Robertowi Saternusowi. Drużyna spisywała się znakomicie i powróciła do upragnionej kl. „A” a decydujący o awansie 
mecz na boisku KS „Zagórzanaka” Zagórze zakończył się jednobramkowym zwycięstwem Żarek po strzelonej bramce Łu-
kasza Kosowskiego. Z tej okazji odbył się wielki 
festyn, na który zostało zaproszonych 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 Paliwowa, 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.
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Pomyłka
2001/2002 – Jeden sezon społeczeństwo żareckie cieszyło się z gry w „A” klasie. Spadek spowodowany był niedopatrzeniami 
zarządu i kierownika drużyny regulaminu Podokręgu Chrzanów w zakresie ewidencji żółtych kartek dla zawodników. Tym spo-
sobem odebrano Żarkom konieczne do utrzymania punkty.  
2002/2004 – Po rezygnacji R. Saternusa drużynę objął były zawodnik „Janiny” Libiąż, Zbigniew Łysak który jako grający trener 
prowadzi drużynę bez większego powodzenia. Po dwóch sezonach trenowania nie mając możliwości awansu Zbigniew Łysak 
rezygnuje, a jego obowiązki przejął Jerzy Flak. 

Reorganizacja 
W 2004 r. z piłkarskiego krajobra-
zu zniknął osławiony Zryw. Jego 
miejsce zajął nowo narodzony 
LKS Żarki. Klub zostaje zareje-
strowany jako stowarzyszenie 28 
stycznia. Wybrano nowy zarząd, 
do którego wchodzą: Zdzisław Bę-
benek (prezes), Stanisław Kosow-
ski (wiceprezes ds. sportowych), 
Stanisław Bisaga (wiceprezes ds. 
organizacyjnych), Bogdan Pali-
wowa (skarbnik), Zdzisław Mizio-
łek  (sekretarz), Bogusław Gucik 
(członek zarządu ds. szkolenia) 
Kazimierz Sroka (członek), Stani-
sław Drabiec (członek).  Komisja 

rewizyjna: Jerzy Malik (przewodniczący), Wiesław Zywar (członek), 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”. 

Wymarzony awans
W roku 2004 budowę nowej drużyny rozpoczął doświadczony trener Jerzy Flak, a od stycznia 2005 roku jego pracę kontynuował 
S. Dwornik. - Wszyscy myśleliśmy tylko o tym żeby sprowadzić spowrotem trenera Stanisława Dwornika, 
który wcześniej awansował z Chełmkiem do V ligi. Wiedzieliśmy, 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. Praktycznie nikt nie zakładał, że jeszcze w tym roku uda 
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nam się awansować do klasy „A”. Druzyna wraz z zarządem klubu bezpośrednio po ostatniej kolejce sezonu w Domu Kultury 
w Żarkach czekała na wieści o ostatecznych rozstrzygnięciach. - Komórki wydzwaniały non stop, a po ostatniej wiadomości 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 informacji w prasie i oficjalnym komunikacie Podokręgu 
Chrzanów 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. 
Awans uzyskał zespół w nst. składzie: Przemysław Kurzak (bramkarz) Krzysztof Poznański (bramkarz) Dawid Pliwoda (bram-
karz), Michał Bisaga, Łukasz Hobora, Tomasz Gembołyś, Konrad Horawa, Adam Latko, Dominik Lichota, Marcin Bębenek, 
Kamil Jesionowski, Robert Jesionowski, Łukasz Piegzik, Łukasz Głowach, Jarosław Wojtczak, Mariusz Ziajka (bramkarz) Ja-
rosław Kosowski, Łukasz Olszowik, Piotr Szafran, Krystian Tomiczyk, Łukasz Sobkiewicz, Grzegorz Mroczka, Paweł Glistak, 
Krzysztof Miziołek, Przemysław Kumala, Jakub Garłacz, Łukasz Madeja, Grzegorz 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 Podstawo-
wej 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 młodsi 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. Drużyny młodzieżowe zajęły czołowe miejsca zgodnie z prezentowanymi tabelami: 
   Juniorzy młodsi      Trampkarze starsi
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Nie tylko „nożna”
Chociaż w działaności 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 żalem musieli zrezygnować z dalszej gry w tej 
lidze, a powodem były zbyt dalekie wyjazdy i brak środków na transport. Tenisiści z Żarek występowali 
w wielu turniejach drużynowych i indywidualnych, jak mistrzostwa powiatowe i wojewódzkie, zajmując 
zawsze wysokie lokaty. W składzie tej drużyny mieścili się następujący zawodnicy: Gucik Franciszek, 
Gucik Edward, Dwornik Józef, Dwornik Stanisław, Sędzielarz Stanisław, Moskała Ryszard, Drabiec 
Zdzisław, oraz Bogacz Anna (obecnie Bolek).
W klubie funkcjonowała także sekcja szachowa, utworzona w latach 1969 - 1970.  Wiodacymi 
zawodnikami tej sekcji byli Stefan Cygan (Cink), Zdzisław Pędziałek, Zdzisław Bębenek, Jan Szafran 
(Dżok) i Eugeniusz Malik. 
Wysportowani żarczanie odnosili także sukcesy lekkoatletyczne. Początkiem lat 70-tych organizowano 
wiele spartakiad Powiatowych i Wojewódzkich. W reprezentacji Powiatu mieścili się również zawodni-
cy z Żarek: Józef Kosowski (zwany „Bufalo”), Stanisław Dwornik, Anna Bogacz (obecnie 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 zawodników, którzy grają obecnie lub grali w wyższych ligach. Są to m.in.: 
nie żyjący już Jan Pegzik(był to pierwszy zawodnik z Żarek grający w wyższej lidze), Stanisław Piegzik, 
Jan Gucik, Stanisław Dwornik, Stanisław Likus, Kazimierz 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. 
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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 rozgryw-
kach grup trampkarzy i juniorów. Pierwsza grupa 
juniorska wystartowała w swoich rozgrywkach w 
latach ’70. Rozgrywki te były prowadzone w try-
bie tzw. „przedmeczów” poprzedzających spotka-
nia 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 Podokręgu Ol-
kusz — Chrzanów trampkarzy starszych. Trene-
rem wówczas był Włodzimierz Szafran, a kie-

rownikiem drużyny Stefan Drabiec. Trzeba 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 Podokręgu Olkusz-Chrzanów drużyna prowadzona przez Stanisława Dwornika I runda oraz 
Włodzimierza Szafrana II runda.
Rok 1999/2000 Mistrzostwo Podokręgu Olkusz Chrzanów rocznik 1985-1989 trampkarzy starszych. To największy sukces 
jak dotychczas, jeżeli chodzi o grupę młodzieżową. Z tej drużyny kilku zawodników występuje obecnie w seniorach Kl „A” są 
to: Robert Jesionowski, Kamil Jesionowski, Marek Dwornik, Łukasz Piegzik, a kilku innych reprezentuje inne kluby. Trene-
rem wówczas był Stanisław 
Dwornik. Skład drużyny: 
Paweł Mika, Dominik Po-
pławski, Józef Wierzbic, Pa-
weł Środa, Paweł Kucharski, 
Rafał Wierzba, Łukasz Łoś, 
Bartłomiej Bigaj, Sebastian 
Nędza, Kamil Kosowski, 
Adam Szkółka, Marcin Ja-
ros, Kazimierz Pajor, Łukasz 
Piegzik, Robert Ładocha, Ro-
bert Jesionowski, Kamil Je-
sionowski i Marek Dwornik. 
Również lata późniejsze po-
twierdziły, że w Żarkach jest 
dużo utalentowanej piłkarsko młodzieży, która przy odpowiednim szkoleniu i systemie organizacyjnym może osiągnąć dobre 
wyniki w skali podokręgu piłki nożnej z siedzibą w Olkuszu. Reorganizacja struktur olkuskich doprowadziła do powstania sa-
modzielnego podokręgu piłki nożnej w Chrzanowie. W ramach tego podokręgu od roku 2004 bardzo mocno swoją działalność 
piłkarską zaznaczyli trampkarze starsi naszego klubu. W sezonie 2004/2005 zajęli I miejsce w II grupie trampkarzy starszych i 
w finale spotkali się ze zwycięzcą grupy I – Olimpijczykiem Chrzanów. Po zwycięstwie zwycięstwie Chrzanowie 1:0 i pechowej 
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porażce u siebie 1:2 zajęli II miejsce w tej grupie rozgrywkowej w powiecie chrzanowskim. Właściwa praca szkoleniowa trenera 
tej grupy, a zarazem nauczyciela 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 wygrany – I 
miejsce przez grupę trampkarzy starszych LKSu Żarki. W prowadzeniu tej drużyny w tym czasie pomagał również Michał Bisa-
ga- zawodnik drużyny seniorskiej występującej w klasie „A”. Należy zaznaczyć, że w tym samym sezonie, 2006/2007 z bardzo 

dobrym skutkiem wystar-
towali juniorzy młodsi, 
którzy wygrali swoją gru-
pę w podokręgu chrza-
nowskim. Obecnie część 
tych zawodników z grup 
juniorskiej z powodzeniem 
występuje w rozgrywkach 
juniorów starszych oraz w 
rozgrywkach seniorskiej 
klasy „A”. Niezależnie od 
juniorów starszych w dal-
szym ciągu bardzo dobre 
wyniki osiągają trampka-
rze starsi, którzy jak na ra-
zie są liderami swojej gru-
py rozgrywkowej. Patrząc 
z perspektywy ostatnich 

trzech lat należy liczyć, że również sezon 2007/2008 będzie udany zarówno dla juniorów starszych, jak i trampkarzy starszych, 
a w perspektywie powinna z tych chłopców mieć pociechę żarecka piłka seniorska. Była i aktualna kadra trampkarzy starszych, 
juniorów młodszych i juniorów starszych: Łukasz Nędza I, Mateusz Wiśniewski, Mateusz Bisaga, Michał Kurzak, Łukasz Ho-
rawa, Maciej Krytowski, Dariusz Gregorczyk, Kamil Horawa, Łukasz Nędza II, Michał Nędza, Piotr Ćwikła, Łukasz Nędza 
III, Dawid Wójcik, Dominik Adamowicz, Łukasz Głowacz, Marcin Mos-
kwa, Mateusz Rubacha, Jakub Glistak, Damian Bolek, Mateusz Wierzba, 
Kamil Jesionowski, Patryk Horawa, Jakub Adamowicz, Damian Weso-
łowicz, Dawid Nędza, Dominik Sobkiewicz, Andrzej Bogacz, Sebastian 
Mikuczewski, Kamil Miziołek, Łukasz Paliwoda, Michał Gucik, Jakub 
Horawa, Bartłomiej Kurzak, Łukasz Wierzba, Martin Jasieczko, Patryk 
Miziołek, Damian Pławecki, Dawid Malik, Bartłomiej Majka, Mateusz 
Rytt, Paweł Pajor, Maciej Guguła, Damian Zub, Dawid Lelito. Do grupy 
tej należy również zaliczyć kilkunastu chłopców ze szkoły podstawowej, 
którzy uczestniczą w rozgrywkach trampkarzy starszych, a swoją przy-
godę z futbolem i klubem LKS Żarki rozpoczęli w bieżącym sezonie pił-
karskim. Osiągnięcia i działalność klubowych grup młodzieżowych jest 
wynikiem bardzo dobrej współ[racy klubu z Zespołem Szkół w Żarkach, 
chęci do treningu tej młodzieży, pomocy ze strony ich rodziców, także 
właściwej organizacji szkolenia i prowadzenia rozgrywek, którą gwaran-
tuje cały Zarząd Klubu LKS Żarki. Władze klubu serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy na przestrzeni 60 lat pomagali w pracy szkoleniowej i 
wychowawczej żareckiej młodzieży. 
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LKS „Żarki” składa serdeczne 
podziękowania i słowa uznania 
dla najhojniejszych prywat-
nych sponsorów klubu:

Market „Sąsiad” w Żarkach
K. J. Stuglik - ZPHU INEX 

Stanisław Likus
St.T. Rytt  „Ubojnia Drobiu”

Kazimierz Dyrda
Danuta Ziajka

Ryszard Moskała



��

Monografia Jubileuszu 60-lecia Klubu LKS Żarki
Wydawca: Komitet organizacyjny obchodów 60-tej rocznicy działalności klubu sportowego LKS Żarki przy współ-
pracy z Libiąskim Centrum Kultury.

Autorzy tekstów: Stanisław Dwornik, Zdzisław Bębenek, Bogusław Gucik, Stanisław Kosowski, Stanisław Bisaga.

Projekt i skład komputerowy: Paweł Salawa 

Druk: Grafikon Wadowice 

Dokumentacja zdjęciowa: prywatne archiwum Stanisława Dwornika i Zdzisława Bębenka, zbiory LCK

Ludzie, którzy tworzą 

W ostatnich latach wykonano szereg przedsięwzięć 
sprzyjających rozwojowi działalności klubu. Z inicjaty-
wy Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita podejmowane są 
nowe działania, które mogą zmienić wizerunek i funk-
cjonalności żareckiego stadionu i jego otoczenia. W 2006 
roku wybudowano krytą trybunę i boksy dla zawodników. 
W kolejnych latach realizowane będą projekty inwesty-
cyjne, dzięki którym poprawią się w sołectwie warunki 
sportu i rekreacji. Dobra współpraca obecnego zarządu 
LKS z samorządem lokalnym powinna więc sprzyjać do-
pisaniu kolejnych chlubnych kart w historii klubu. 

piłkarską historię Żarek



��

piłkarską historię Żarek



��

Hymn Klubu Sportowego 
LKS Żarki

Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon
 

Tak długo nasze Żarki będą miłością mą 
Zwycięży Orzeł biały, zwycięży polski lud 
Zwycięży nasz L.K.S bo to najlepszy klub 

Czy wygramy, czy nie
My i tak, kochamy Cię

 

Bo najlepszym klubem jest
 

Żarecki L.K.S.

Bo Żarki to jest potęga
        Bo w Żarkach jest serce me 

        Bo duszę, ciało oddałeś
 

        By wygrać dzisiejszy mecz 
                                      
                               

(Stanisław Dwornik)

Komitet organizacyjny obchodów 60-tej rocznicy działalności Klubu Sportowego LKS Żarki:
 

Stanisław Bisaga, Zdzisław Bębenek, Stanisław Dwornik, Stanisław Kosowski, Kazimierz Sroka, Józef Bębenek, 
Bogusław Paliwoda, Tadeusz Bogacz, Antoni Skupień, Bogusław Gucik, Jerzy Malik, Józef Malik, Zdzisław Mi-
ziołek.

Żarki, wrzesień 2007


