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Szanowni Państwo, Drodzy Jubilaci!

Jubileusz 70-lecia Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej to piękna okazja do wyrażenia szacunku 
i podziękowań za to co zrobiliście dla rozwoju piłki nożnej w Waszym pięknym regionie. Z drugiej strony…
Jesteście jako związek bardzo młodzi! To cieszy. Przecież co jakiś czas obchodzimy jubileusze 90, 95 czy stu-
lecia naszych wojewódzkich związków. Przy tych doświadczonych i zasłużonych seniorach jesteście zaś ciągle
zdolnym, bardzo perspektywicznym „juniorem”. To kaprysy i dramaty historii naszego kraju, zdecydował,
że w 1945 roku po straszliwej zawierusze wojennej Wasi ojcowie i dziadowie zdecydowali się budować polski
futbol na tej ziemi. Ich entuzjazm, zaangażowanie, fachowość i ambicja poparta wielką pracą spowodowały,
że dziś możecie z dumą patrzeć na swoje 70 lat.

Dla mnie, jako wychowanka Zawiszy Bydgoszcz niezapomniane w pamięci pozostaną mecze z rówieś-
nikami ze Stomilu czy Warmii Olsztyn. To właśnie ty rozwijał swój talent Janusz Kupcewicz, wspaniały roz-
grywający, mój kolega z reprezentacji na Espana’82. Nie możemy zapomnieć o jego bracie Zbyszku, a także
późniejszych reprezentantach Polski, Sylwestrze Czereszewskim czy Tomaszu Sokołowskim. To z maleńkich,
uroczych mazurskich Mikołajek ruszał z gwizdkiem w świat Alojzy Jarguz, jeden z najlepszych sędziów świa-
towego futbolu, dla mnie polski arbiter wszechczasów. Przytoczyłem tylko niektóre nazwiska. Wielka cześć i
uznanie należy się całej rzeszy działaczy, trenerów, piłkarzy, dziennikarzy, kibiców, którzy przez te 70 lat 
pracowali na chwałę warmińsko-mazurskiej piłki. Zwłaszcza tym, którzy codziennie wykonywali i wykonują
niewdzięczną, ale jakże piękną pracę z najmłodszymi. Serdecznie im za to dziękuję.

Kiedyś ktoś wpadł na pomysł, chyba z okazji Euro 2012, by uczynić Olsztyn „miastem bez futbolu”…
Do dziś się z tego śmieję… Olsztyn, Elbląg, Ełk, Iława, Ostróda i inne futbolowe ośrodki, to takie same 
piłkarskie miasta jak wiele innych w Polsce.

Życzę więc Wam satysfakcji z pracy, radości z sukcesów i jak najmniej problemów.

Jeszcze raz dziękuję za wszystko Pięknym Siedemdziesięcioletnim!
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Szanowni Państwo!

Piłka nożna od dekad pozostaje ulubionym sportem wielu Polaków. Emo-
cjonujemy się występami naszej reprezentacji, oglądamy zmagania klu-
bów w rozgrywkach europejskich i krajowych, podziwiamy świetne
zagrania i piękne bramki. Jak mawiał Kazimierz Górski, legendarny tre-
ner Złotej Jedenastki, „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe” Za
tę nieprzewidywalność, możliwość zmiany wyniku choćby w przysłowio-
wej 90 minucie cały świat kocha futbol, kochają go również kibice z War-
mii i Mazur.

Esencją sportu, szczególnie tego poza wielkimi arenami, poza medial-
nym rozgłosem, jest wola rywalizacji, pasja oraz gotowość do wyrzeczeń
i ciężkiej pracy. Ten sportowy zapał dostrzegam w postawie tysięcy za-
wodników oraz trenerów i sędziów zrzeszonych w Warmińsko-Mazur-
skim Związku Piłki Nożnej, wybiegających co weekend na piłkarskie
murawy. Od wyższych klas rozgrywkowych po klasę B, od żaka po se-
niora, a czasami nawet oldboja, od dużych miast po małe miejscowości,

wszystkich łączy wielkie zamiłowanie do piłki i chęć rywalizacji fair play.
Choć nie możemy poszczycić się tak wieloma zasłużonymi klubami jak choćby Śląsk, Warszawa, Łódź, czy

Kraków, nasz region zawsze żył futbolem i był kuźnią wielu piłkarskich talentów, zawodników grających w
narodowej reprezentacji i markowych klubach. Mamy za to piękne epizody, choćby mecze Stomilu w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej, na które przychodziło po kilkanaście tysięcy widzów, pucharowe zmagania Olimpii
Elbląg z Legią Warszawa w Pucharze Polski, czy walkę Jezioraka Iława o piłkarską ekstraklasę. Mamy także
wielkie osobowości piłki nożnej, zawodników, trenerów, działaczy i sędziów związanych z regionem.

W 70 rocznicę utworzenia związku piłkarskiego na Warmii i Mazurach pamiętajmy więc o wszystkich, któ-
rzy przez minione dziesięciolecia sprawowali pieczę nad społecznością piłkarską regionu, organizowali system
rozgrywek, dbali o odpowiednią obsadę sędziowską i łamali sobie nie raz zęby nad terminarzem meczów. Jed-
nym z najważniejszych atutów działania związku jest oczywiście szkolenie młodzieży. Powiedziałbym więcej
- odpowiedzialność za wychowanie kolejnego pokolenia zawodników. Przyszłe sukcesy musimy oprzeć właśnie
na znakomitej pracy z młodzieżą. Z tą myślą samorząd województwa w ostatnich latach inwestował w boiska
- popularne „Orliki”, których na Warmii i Mazurach „wylądowało” ponad 160.

Okrągły jubileusz działalności związku jest okazją do wspomnieć i podsumowania działalności. 70-letnia
historia rozgrywek piłkarskich na Warmii i Mazurach obfituje przecież w wiele ciekawych anegdot, chwil ra-
dości ze zwycięstwa, ale też goryczy porażki. To także dobry moment do wytyczenia jasnych celów na przyszłe
lata. Jestem przekonany, że potencjał warmińsko-mazurskiej piłki jest naprawdę duży, ale nie w pełni wyko-
rzystany, a naszych zawodników, trenerów i sędziów stać na sportowe laury oraz uczestnictwo w najważniej-
szych rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Życzenia osiągniecia takich sukcesów kieruję do
wszystkich sportowców, trenerów, sędziów i działaczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, 
które polecać będą naszą pamięć potomności.”

Napoleon Bonaparte

Szanowni Państwo!

Rok 2015 jest szczególnie ważnym rokiem dla naszej piłkarskiej rodziny,
gdyż obchodzimy okrągły jubileusz 70-lecia istnienia polskiej piłki nożnej
na Warmii, Mazurach i Powiślu. Jest to bardzo dobry moment do podsumo-
wania tego, co wydarzyło się w środowisku piłkarskim naszego regionu od
1945 roku, dlatego przekazuję na Państwa ręce monografię upamiętniającą
historię polskiej piłki nożnej na tych terenach. 

Niniejsza książka powstała w oparciu o materiały, które otrzymaliśmy od
naszych klubów. To dzięki piłkarskim działaczom, którzy spisali historię
swoich klubów możecie Państwo zapoznać się z tym, jak przez ostatnie 70
lat wyglądała polska piłka nożna w naszym regionie. Na kolejnych stronach
przeczytają Państwo zarówno o zwycięstwach i wspaniałych chwilach w
historii poszczególnych klubów, jak również o wspomnieniach porażek i
tych gorszych chwil. Na pewno podczas lektury nie zabraknie emocji, bo te

jak Państwo doskonale wiecie, piłce nożnej towarzyszą od zawsze. 
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom

piłkarskim, którzy przez minione 70-lecie tworzyli polską piłkę nożną na Warmii, Mazurach i Powiślu. To dzięki
Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej, społecznej pracy w naszym województwie mamy obecnie blisko 200 klubów i
ponad 14,5 tys. aktywnych piłkarek i piłkarzy! Szczególnie podziękowania kieruję do lokalnych samorządów i
licznych sponsorów za to, że dzięki Waszemu wsparciu kolejne pokolenia mogą realizować swoje piłkarskie pasje.
Dziękuję również wszystkim sympatykom piłki nożnej, którzy co tydzień wspierają swoje drużyny gorącym
dopingiem. Bez Was piłka z pewnością nie byłaby tak barwna i pełna emocji.

Jubileusz 70-lecia piłki nożnej w naszym regionie zbiega się w czasie z kolejnym sukcesem naszej Reprezentacji
Narodowej, która po niezwykle emocjonującym meczu z Irlandią po raz trzeci z rzędu zakwalifikowała się do
finałów Mistrzostw Europy, dając ogromną radość milionom fanów. Powołany przez Prezesa Zbigniewa Bońka i
nowy Zarząd PZPN polski trener, Adam Nawałka, stworzył naprawdę silny zespół, który po prostu chce się
oglądać.  Możemy być dumni, że i my mamy w tym swój udział, gdyż nasi delgaci na Zjeździe PZPN w 2012 roku
zaufali Prezesowi Bońkowi i głosowali właśnie na ten nowy Zarząd, który powołał trenera Nawałkę. Jestem
przekonany, że sukcesy sportowe Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z reprezentacji spowodują jeszcze
szybszy rozwój piłki nożnej w naszym kraju i przede wszystkim w naszym województwie. Szczególnie liczę na
coraz większe zaangażowanie lokalnych samorządów i prywatnych sponsorów, co z pewnością umożliwi uprawianie
tego emocjonującego sportu jeszcze większej liczbie osób, a szczególnie dzieciom i młodzieży. To właśnie z myślą
o tych najmłodszych, przy merytorycznym i finansowym wsparciu PZPN i lokalnych samorządów, w Olsztynie i
w Ełku prowadzimy bezpłatne Akademie Młodych Orłów, a najlepszych gimnazjalistów szkolimy w reprezentacjach
naszego województwa i dwóch Gimnazjalnych Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży w Olsztynie i w
Elblągu. Być może już niedługo doczekamy się kolejnych wielkich piłkarzy z naszego regionu, którzy pójdą w
ślady chociażby Janusza Kupcewicza, Sylwestra Czereszewskiego czy Adriana Mierzejewskiego.

Dziś wchodzimy w kolejne 70-lecie. Dynamicznie zmieniające się czasy komputerów, Internetu i szybkiego
przepływu informacji stawiają przed nami coraz to nowsze wyzwania. W związku z czym musimy się cały czas
rozwijać i w nowoczesny sposób zarządzać naszą piłkarską organizacją. Musimy również coraz bardziej zacieśniać
nasze relacje i budować jedną, jednolitą piłkarską rodzinę w myśl hasła z Trzech Muszkieterów - „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”. Czego w kolejnych latach sobie i Państwu serdecznie życzę!

Ze sportowym pozdrowieniem,
Tomasz Miętkiewicz

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
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MIASTO BARTOSZYCE

MBKS Victoria Bartoszyce

Pełna nazwa:
Miejski Bartoszycki Klub Sportowy
Victoria
Data założenia: 1952 rok
Barwy klubowe: niebiesko-biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga kobiet
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
W 1948 roku przy Bartoszyckim Przedsiębiorstwie
Budowlanym utworzono Koło Sportowe o nazwie
„Lechia”. W 1952 roku na bazie tego koła powołano
do życia BKS „Victoria”. Twórcami klubu byli: inż.
Poznański, Jan Suberlak, Jan Awianowicz, Witold
Ujda i Kazimierz Zięba. Pierwszym Prezesem został
inż. Poznański. W 1955 roku Klub przeszedł pod Fe-
derację „Włókniarz” w Łodzi – Prezesem został Wi-
told Ujda. W 1959 roku patronat nad klubem przejęły
Bartoszyckie Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego
„Morena”.

Największe sukcesy:
• 1966 – Mistrzostwo Województwa Juniorów Star-

szych
• 1967 – Awans seniorów do III ligi (16 miejsce w tej

lidze)
• 1972 – Ponowny awans seniorów do III ligi (3

miejsce i obecność w III lidze przez 3 se-
zony)

• 1988 – Awans Juniorów do ligi Międzywojewódz-
kiej

• 1996 – Awans seniorów do III ligi

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Mariusz Szulżycki – 1978-1979 Victoria, 1979-1982

Gwardia Szczytno, 1982-1983 Wisła Kraków
• Eugeniusz Jurgiel – Victoria, Stomil Olsztyn
• Mirosław Rusiecki – Victoria, 1983-1984 Górnik

Wałbrzych (96 meczów, 4 bramki)
• Krzysztof Iwanowski – Victoria, od sezonu 2008/09

Lechia Gdańsk (jesienią 2013 roku zgłoszony do 
I drużyny), obecnie Olimpia Elbląg

Najwybitniejsi działacze:
• Witold Ujda – jeden z założycieli i wieloletni dzia-

łacz klubu
• Jan Szuberlak – jeden z pionierów bartoszyckiego

sportu, wieloletni zawodnik, związany z klubem
przez blisko czterdzieści lat

• Władysław Gątkiewicz – zawodnik, szkoleniowiec,
działacz, w połowie lat sześćdziesiątych doprowa-
dził juniorów do finałów strefowych Mistrzostw
Polski 

• Lech Miller – zawodnik i działacz, w latach 1964-
1973 rozegrał w Victorii 450 spotkań

• Alojzy Jarguz – z klubem związany w latach 1955-
1958, pierwszy (niekwalifikowany) trener drużyny

• Stefan Pszczoła – zawodnik, działacz, prezes zwią-
zany z Victorią przez kilkadziesiąt lat, sędzia i spi-
ker 

Ciekawostki:
• 1962 rok – mecz towarzyski z pierwszą drużyną

Legii Warszawa, w składzie m.in. z Lucjanem
Brychczym i Jackiem Gmochem

• 2012 rok – mecz towarzyski w 60-tą rocznicę po-
wstania klubu z pierwszą drużyną Legii Warszawa
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UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce

Pełna nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka
Piłkarska LEGIA-BART Bartoszyce
Data założenia: 10 października
2011 roku
Barwy klubowe: zielono-pomarańczowe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

GMINA BARTOSZYCE

GKS Granica Bezledy

Pełna nazwa:
Gminny Klub Sportowy Granica
Bezledy
Data założenia: 1947 rok
Barwy klubowe: czarno-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia: 
Pierwszym inicjatorem i założycielem klubu był Hen-
ryk Pudlis. Przy PGR Bezledy powstała grupa mło-
dzieży chętna do gry w piłkę nożna, więc w roku 1974
zgłoszono drużynę pod nazwą PGR Bezledy do rozgry-
wek w klasie juniorów starszych Olsztyńskiego
Związku Piłki Nożnej. Po roku gry w juniorach i zdo-
byciu mistrza, zespół przeniesiono do A klasy senio-
rów. Pierwszym Prezesem był Jan Kupis, a w skład
zarządu wchodzili obok niego Zygmunt Pleński i Zdzi-
sław Jakutowicz. W 1977 roku klub zmienił nazwę na
Kombinat Bezledy. Po kilku latach przyszedł kolejny
sukces - w 1981 roku klub awansował do silnej klasy
okręgowej, co do dziś uznawane jest za największy
sukces w historii klubu. Niestety rok później, w 1982
roku, Kombinat Bezledy powrócił do A klasy, w której
grał do 1989 roku. Wtedy po raz kolejny udało się
awansować do „okręgówki”. Tym razem klub z Bezled
zadomowił się w tej klasie rozgrywkowej praktycznie

na stałe i do dziś występuje w klasie okręgowej. W
1992 roku doszło do ostatniej w obecnej historii klubu
zmiany nazwy, tym razem na GKS Granica Bezledy. Od
2011 roku Prezesem Granicy jest Jan Radziul.

Wybitni wychowankowie:
• Bogdan Pudlis do roku 1985 reprezentował barwy

klubu z Bezled. Następnie przeszedł do Orląt Re-
szel. Później grał w II lidze w Pomezanii Malbork,
a także zadebiutował w I ligowym Stomilu Olsztyn.

• Bartosz Rzeźnik do 2014 grał w Bezledach, skąd
trafił do Stomilu Olsztyn, a następnie do Lechii
Gdańsk. Grał w reprezentacjach młodzieżowych
naszego województwa i był powoływany na konsul-
tacje Reprezentacji Polski.

Zasłużeni działacze:
• Henryk Pudlis- założyciel klubu, pierwszy trener
• Jan Kupis - Prezes klubu do 2011 roku
• Jan Radziul - obecny Prezes, w klubie działa od

1995 roku, poprzednio zawodnik
• Mieczysław Kocuń - Wiceprezes klubu i trener dru-

żyn młodzieżowych

KS Łabędnik

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Łabędnik
Data założenia: 2002
Barwy klubowe: pomarańczowo-
czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:

• B klasa seniorów

KS Wojciechy

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Wojciechy
Data założenia: 2000 rok
Barwy klubowe: niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Klub Sportowy Wojciechy został założony w 2000
roku z inicjatywy grupy osób - Krzysztofa Iwań-
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skiego, Wiesława Fijoła, Zbigniewa Fala, Franciszka
Lipskiego, Janusza Siemaszki oraz wielu innych osób,
które działały społecznie w klubie oraz były jego za-
wodnikami. Pierwszym prezesem został Krzysztof
Iwański, który prowadził klub przez 2 lata. Następnie
funkcję prezesa objął Marek Midura (4 lata), później
Grzegorz Wąsik (6 lat) i Andrzej Kosek (3 lata). Obec-
nie prezesem jest Adam Dębek. Od początku istnie-
nia klubu mocno związany z jego działalnością jest
Marek Bucik, który od 10 lat jest vice prezesem. Po
założeniu klubu , w sezonie 2000/2001 drużyna wystę-
powała w B klasie pod nazwą Asmet-Warmia Wojcie-
chy. Po roku piłkarze awansowali do A klasy, w której
nieprzerwanie grają do chwili obecnej. Trenerem
drużyny, która wywalczyła awans był Andrzej Siar-
kowski. W 2002 roku ze względu na wycofanie tytu-
larnego sponsora, klub przyjął nazwę KS Wojciechy. 

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Janusz Siemaszko - zawodnik związany z klubem

od początku jego istnienia
• Rafał Gwiazda - zaczynał grę w drużynach mło-

dzieżowych, obecnie czołowy piłkarz drużyny se-
niorów

• Robert Piecewicz - zaczynał grę w drużynach mło-
dzieżowych, obecnie czołowy piłkarz drużyny se-
niorów

• Bartosz Sakowski - zaczynał grę w drużynach mło-
dzieżowych, obecnie czołowy piłkarz drużyny se-
niorów

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Andrzej Bogdziewicz - zawodnik mający za sobą

występy między innymi w Tęczy Biskupiec, Gra-
nicy Bezledy i Reducie Bisztynek, z KS Wojciechy
związany od początku istnienia klubu, grę w klubie
zakończył w wieku ponad 50 lat, był jednym z naj-
lepszych i najbardziej znanych zawodników KS
Wojciechy

Najwybitniejsi działacze:
• Krzysztof Iwański - pierwszy prezes w latach

2000-2002
• Marek Midura - prezes w latach 2002-2006
• Grzegorz Wąsik - prezes w latach 2006-2012
• Andrzej Kosek - prezes w latach 2012-2015
• Adam Dębek - prezes od 2015 roku
• Marek Bucik - vice prezes od 2006 roku
• Franciszek Lipski - vice prezes w latach 2002-2006

• Zbigniew Fal - sekretarz w latach 2002-2006
• Wiesław Fijoł - pełnił w klubie różne funkcje

Gmina i Miasto Bisztynek

Szanowni Państwo!

Bisztynek to niewielkie
miasto znajdujące się w pół-
nocnej części województwa
warmińsko-mazurskiego,
leżące na dawnym Trakcie
Królewskim z Warszawy do
Królewca- obecnie Kalinin-
gradu. Tereny miasta i

gminy, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi dzięki
licznym ośrodkom rekreacyjnym do jazdy konnej i
wypraw rowerowych, a także charakterystyczna pa-
górkowata rzeźba terenu dostarczą Państwu nieza-
pomnianych wrażeń. Przez nasze tereny przebiegają
szlaki komunikacyjne i turystyczne: europejski szlak
turystyczny E-11, międzynarodowa trasa rowerowa
śladami starych zamków w Lidzbarku Warmińskim,
Reszlu, Kętrzynie, Trasa Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego- szlak rowerowo-samochodowy o długości 126
km, wiodący przez Kętrzyn - Wilkowo - Bezławki -
Świętą Lipkę - Reszel - Sątopy - Bisztynek - Wozławki
- Kiwity - Stoczek Warmiński - Krekole - Samolubie
- Bartoszyce - Łabędnik - Łankiejmy - Garbno - Kęt-
rzyn - Karolewo - Wilamowo. 

Rozległe tereny leśne, cenny pod względem ekolo-
gicznym i ornitologicznym Rezerwat Przyrody Polder
Sątopy- Samulewo oraz głęboko wcięta dolina rzeki
Sajna, sprawiają, że Gmina i Miasto Bisztynek poło-
żone na obszarze Zielonych Płuc Polski stanowią nie
lada atrakcję dla miłośników fauny i flory. Polder Są-
topy-Samulewo stanowi znakomite miejsce koncen-
tracji ptaków wodno-błotnych, których liczba podczas
migracji przekracza 20 000 osobników, osiągając 33
000 ptaków. Ostoja stanowi miejsce koncentracji żu-
rawia Grus grus, który w okresie migracji gromadzi
się na noclegowisko w liczbie 3 000 osobników. Po-
nadto na terenie ostoi występują koncentracje ga-
tunków wędrownych niezagrożonych w UE, tj. gęś
zbożowa, gęś białoczelna i gęgawa. Nasze atuty takie,
jak nieskażona przyroda, duże możliwości inwesty-
cyjne, oraz przygraniczne położenie stanowią dobrą
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prognozę na przyszłość i stwarzają możliwość rozwoju
naszej „małej ojczyzny”. Wiodącą funkcją gminy jest
rolnictwo, któremu sprzyjają urodzajne gleby i nie-
skażone środowisko naturalne. Wraz z cennymi za-
bytkami architektury - piękne kościoły i kapliczki -
gmina jest atrakcyjnym celem wycieczek krajoznaw-
czych.

Sport w naszej gminie jest ważnym elementem co-
dziennego życia, szczególnie młodzieży. Świadczą o
tym wyniki sportowe uzyskiwane przez nasze szkoły,
a szczególnie przez Gimnazjum Publiczne im. Jana
Pawła II w Bisztynku. Od wielu lat uczniowie uzys-
kują wysokie lokaty i zdobywają medale mistrzostw
województwa warmińsko-mazurskiego w biegach
przełajowych, biegach ulicznych, lekkoatletyce i piłce
nożnej. Od dziesięciu lat organizujemy letnie turnieje
piłki nożnej o Puchar Burmistrza Bisztynka. Cieszą
się one dużym zainteresowaniem wśród lokalnej spo-
łeczności, uczestniczą w nich niemal wszystkie so-
łectwa. Wydarzenie to propaguje aktywną formę spę-
dzania czasu wolnego oraz integruje społeczność
gminną. Rozwojowi sportu oraz osiąganym wynikom
sprzyja istniejąca infrastruktura sportowa, która jest
sukcesywnie modernizowana. Na terenie gminy
mamy trzy sale sportowe a na obiekcie stadionu wy-
budowano kompleks boisk sportowych ”Orlik- 2012”,
nowoczesny budynek socjalny na potrzeby Klubu
„Reduta” i użytkowników Orlika oraz zewnętrzną si-
łownię. Zachęcam wszystkich do dbania o tężyznę fi-
zyczną. 

Wszystkim, którzy postanowią poznać malownicze
krajobrazy Gminy i Miasta Bisztynek życzymy miłych
wrażeń i satysfakcji ze spędzonego u nas czasu, bo
Bisztynek to miejsce wyjątkowe …zapraszamy. 

Marek Dominiak

Burmistrz Bisztynka

LKS Reduta Bisztynek

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy Reduta Bisztynek
Data założenia: 12 lipca 1948 roku
Obecne barwy: biało-niebieskie 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia:
Klub powstał w 1948 roku. Niestety, poza tą datą nie-
znane są szczegóły związane z założeniem klubu i
pierwszymi latami działalności. W tamtym okresie
nie prowadzono klubowej kroniki. Osoby działające
w klubie w latach 50’ i 60’ albo wyjechały z Bisztynka
albo zmarły, więc niestety praktycznie nic nie wia-
domo o tamtych latach. Wiadomo, że nazwa Reduta
obowiązuje od 1955 roku i może pochodzić, jak mówią
co niektórzy, od istniejącej w tamtych czasach marki
wina o nazwie „reduta”. Najprawdopodobniej ta
nazwa pochodzi jednak z pewnego epizodu po roze-
granym meczu. Po minimalnie przegranym meczu
Pucharu Polski z drużyną z wyższej ligi (mówi się, że
była to Warmia Olsztyn), przeciwnicy mówili, że Bi-
sztynek bronił się jak „Reduta Ordona” i stąd „Re-
duta” w nazwie klubu. Od początku istnienia klub grał
głównie w B i A klasie z przerwami w sezonach
1974/1975, 1989/1990, 1990/1991, gdy nie wystawił do
rozgrywek żadnej drużyny. Wiosną 1969 roku piłka-
rze Reduty odnieśli najwyższe zwycięstwo w historii
klubu - na wyjeździe pokonali Wielbark aż 19:0. Naj-
wyższą klasą rozgrywkową, w której grała Reduta
była klasa okręgowa (sezony 1997/1998, 1998/1999 i
2002/2003). Co ciekawe w prowadzonej najpierw
przez trenera Andrzeja Korkucia (jesień 1996 roku)
i później przez trenera Bogdana Pudlisa drużynie,
która w 1997 roku wywalczyła awans do klasy okrę-
gowej i występowała w niej przed dwa sezony grali
tacy znani w naszym regionie piłkarze, jak m.in. Bog-
dan Pudlis, Wiesław Ziemak, Mirosław Miller, Miro-
sław Romanowski czy Mariusz Jałoszewski. Ponowny
awans do klasy okręgowej w 2002 roku drużyna wy-
walczyła pod wodzą trenera Jerzego Subocza.

W ostatnim dwudziestoleciu funkcje prezesa
klubu sprawowali:
• Kazimierz Giełżecki (01.08.1995 - 20.03.1999)
• Marian Dąbrowski (20.03.1999 - 26.11.1999)
• Jan Kozoń (26.11.1999 - 15.07.2005),
• Józef Kaliszuk (04.08.2005 - 20.02.2007),
• Marek Dominiak (20.02.2007 - 05.12.2014)
• Jerzy Subocz (od 01.01.2015 do dziś)

Najwybitniejsi wychowankowie:
Łukasz Tumicz (ur. 1 marca 1985 roku w Lidzbarku
Warmińskim) - zadebiutował w drużynie seniorów
Reduty 4 kwietnia 1999 roku w Bisztynku w meczu
ligi okręgowej z Granicą Bezledy. Ostatni mecz w bar-
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wach Reduty zagrał 10 września 2000 roku. Przez ten
okres w Reducie rozegrał 26 spotkań i strzelił 5 bra-
mek. W wrześniu 2000 roku rozpoczął naukę w
Olsztynie i dalszą karierę piłkarską kontynuował w
juniorach Stomilu Olsztyn. We wrześniu 2002 roku
przeniósł się do USA, aby kontynuować naukę oraz
w dalszym ciągu uprawiać piłkę nożną. Grał w repre-
zentacji szkoły średniej Winchendon School oraz w
drużynie uniwersyteckiej Rhode Island Rams. W
styczniu 2008 roku został wybrany w drafcie przez
Colombus Crew (Major League Soccer). Pomimo ro-
zegrania kilku meczów sparingowych nie podpisał z
tym klubem kontraktu i wrócił do Polski. W lutym
2008 roku związał się z Jagiellonią Białystok wystę-
pującą w ekstraklasie. Reprezentant Polski juniorów
U-15. Rozegrał dwa mecze na turnieju w Moskwie: 8
sierpnia 2000 roku z Chinami (2:0) i 11 sierpnia 2000
roku z Rosją (1:2). Przebieg kariery: 1999 - 2000 Re-
duta Bisztynek (26 meczów, 5 bramek), 2000 - 2002
(wiosna) Stomil Olsztyn juniorzy, 2002 (jesień) - 2003
Winchendon School juniorzy (USA, 34 mecze, 57 bra-
mek), 2004 - 2007 Rhode Island Rams drużyna uni-
wersytecka (USA, 4 mecze, 31 bramek), 2008 - 2010
(wiosna) Jagiellonia Białystok (16 meczów, 4 bramki),
wiosna 2009 roku wypożyczony do Supraślanki Sup-
raśl, 2010 (jesień) - OKS 1945 Olsztyn, 2011 (wiosna)
- Górnik Polkowice, 2011 (jesień) - Olimpia Grudziądz,
2012 (wiosna) - Ruch Radzionków, 2012 (jesień) - GKS
Tychy, 2013 (wiosna) - dziś Zagłębie Sosnowiec.

Najwybitniejsi działacze:
Wacław Bartczak, Marian Grabowski, Karol Karolak,
Marian Dąbrowski, Marek Dominiak, Waldemar Gra-
bowski, Jan Jaciw, Józef Kaliszuk, Jan Kowal, Jan
Kozoń, Feliks Papieski, Jerzy Subocz

LKS Orkan Sątopy

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy Orkan Sątopy
Data założenia: 1990 rok
Obecne barwy: niebieskie 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Miasto Górowo Iławeckie

Szanowni Państwo!

Piłka nożna w Górowie Iła-
weckim zawsze była naj-
ważniejszą dyscypliną spor-
tową. Znajdowało to wyraz
w pełnym finansowaniu
przez samorząd miasta
działalności klubu. Miasto
Górowo Iławeckie jest na-

dal największym sponsorem piłki nożnej i sportu w
mieście.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie można myśleć o
sukcesach, nie tworząc właściwych warunków do tre-
ningu. Dlatego w 2011 roku zbudowany został pierw-
szy „Orlik”. Listę obiektów w następnym roku uzu-
pełniło drugie boisko tego typu. Stanowiło to zachętę
dla młodych adeptów piłkarskich, a dla trenerów
stworzyło wreszcie odpowiednie warunki do pracy.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że trenujące na Orlikach
dzieci i młodzież jako dorośli potrzebowali będą peł-
nowymiarowego obiektu o nie mniejszej klasie, by
mogli dalej rozwijać swoje piłkarskie talenty. Dlatego
w 2014 roku oddaliśmy do użytku nowy Stadion Miej-
ski. Wielu obecnych zawodników Cresovii to właśnie
osoby, które rozpoczęły swoją piłkarską przygodę na
sztucznej murawie Orlika, by w ubiegłym roku na
murawie nowego stadionu zapewnić Górowu Iławec-
kiemu awans do Klasy Okręgowej.

Wyjątkowym zjawiskiem jest także nasz Klub Ki-
bica, który świetnie zorganizowany i wyposażony to-
warzyszy swojej drużynie w strojach klubowych, do-
pingując ją na każdym spotkaniu.

Jacek Przemysław Kostka
Burmistrz Górowa Iławeckieg

GKS Cresovia Górowo Iławeckie

Pełna nazwa: Górowski Klub Spor-
towy „Cresovia” Górowo Iławeckie
Data założenia: 1947 rok
Obecne barwy: niebiesko-białe 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
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• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Po wojnie nowi mieszkańcy Górowa, którzy posta-

nowili się w nim osiedlić i związać z nim swoje życie,
potrzebowali stabilizacji, a jednym z jej elementów
była potrzeba organizowania imprez sportowych. W
związku z tym z inicjatywy p. Kazimierza Wołochowi-
cza w 1947 rok zawiązała się sekcja piłki nożnej o na-
zwie „Gwardia”. Pierwszy oficjalny mecz rozegrano
w 1948 roku z drużyną „OSA” Oficerskiej Szkoły Ar-

tylerii z Olsztyna. Do roku 1951 górowska drużyna
początkowo jako „Gwardia”, a następnie od 1949 roku
jako „Unia” nie uczestniczy w żadnych rozgrywkach
związkowych. Dopiero w 1952 po wejściu w struktury
LZS Klub pod nazwą LZS Górowo Iławeckie oficjal-
nie zaistniał w rozgrywkach związkowych na pozio-
mie B klasy. W 1955 w nawiązaniu do Kresów
Wschodnich, z których pochodzili powojenni miesz-
kańcy Górowa Iławeckiego, klub zmienił nazwę na

„Cresovia”. Inicjatorem tej nazwy był p. Jan Struse-
wicz pierwszy oficjalny prezes „Cresovii”. 

W 1967 roku klub awansował do A klasy. Po dzie-
sięciu latach gry na boiskach A klasy w 1977 roku ze-
spół zdobywa historyczny awans do klasy
okręgowej, w której gra przez dwa kolejne sezony.
W tym czasie w 1979 roku dochodzi do remontu sta-
dionu. Piłkarze Cresovii grają na nowej płycie i mają

nowe szatnie. Po dwóch sezonach w klasie okręgowej
„Cresovia” spada do A klasy, ale po roku znowu uzys-
kuje awans i wraca do „okręgówki”. Niestety tylko
na jeden sezon i w 1981 roku ponownie spada do A
klasy. 
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Drużyna seniorów z lat 50-tych. Od lewej stoją: Jan Antochów, nieznany,
Stanisław Wołonsewicz, nieznany, nieznany, nieznany, Marian Żuk, Guło,
nieznany, bramkarz nieznany. Źródło: archiwum klubu.

Drużyna z lat 60-tych. Stoją od lewej: trzech nieznanych sędziów, Ryszard
Schmytd, Zbigniew Radzki Zbigniew, Janusz Dowgiałło, Zenon Kuk, Zbig-
niew Schmytd, Stanisław Wasilewski, Aleksander Żelanis, Sopel, Ryszard
Gajżewski, Andrzej Staszewski, Stanisław Wołonsewicz.

Źródło: archiwum klubu.



Lata 1981-1988 to najgorszy okres w historii klubu.
Po spadku z klasy okręgowej i kolejnych degrada-
cjach do C klasy włącznie w 1988 roku dochodzi do
rozwiązania drużyny seniorów. W sezonie 1989/90 na
bazie juniorów starszych ponownie utworzono dru-
żynę seniorów, która po dwóch latach gry w B klasie
w sezonie 1990/91 wywalczyła awans do A klasy. 

W latach 90-tych w nawiązaniu do największych
sukcesów Stomilu Olsztyn, drużyna z Górowa przyj-
muje barwy niebiesko-białe. W roku 1999 po osiem-
nastu latach od spadku z klasy okręgowej (1981)
„Cresovia” ponownie melduje się na tym szczeblu
rozgrywek i w klasie okręgowej występuje przez sie-
dem kolejnych sezonów. 

W sezonie 2006/07 „Cresovia” spada na rok do A
klasy, i ponownie awansuje do klasy okręgowej. Na-
stępnie występuje ponownie w klasie A. W 2012 roku

powstaje pierwsza monografia o klubie pod tytułem
„65 lat GKS Cresovia” autorstwa Rafała Gajdamowi-
cza. W 2014 roku władze samorządowe dokonuję
gruntownej przebudowy stadionu. Powstaje piękny,
nowoczesny, kameralny obiekt, na którym w czerwcu
2015 roku odbywa się w Finał Wojewódzkiego Pu-
charu Polski pomiędzy Olimpią Olsztynek, a Finis-
hparkietem Nowe Miasto Lubawskie. W tym samym
roku w sezonie 2014/15 „Cresovia” uzyskuje ponowny
awans do klasy okręgowej.

Największe sukcesy:
• 1989 i 1991 - dwukrotny awans do ćwierćfinału Wo-

jewódzkiego Pucharu Polski
• 1992-1993 - III miejsce młodzików młodszych w

mistrzostwach WMZPN
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Fot. Drużyna seniorów z lat 70-tych. Stoją od lewej: nieznany, nieznany,
Wiesław Nosowicz, Zbigniew Rolnicki, Janusz Szłapak, Leszek Bieńkowski,
Henryk Komor, Zbigniew Radzki. Dolny rząd od lewej: nieznany, Władysław
Waciak, Roman Waciak, nieznany, Jan Antochów, nieznany. 

Źródło: archiwum klubu.

Fot. Drużyna seniorów, która w sezonie 1990/1991 roku wygrała B klasę i
awansowała do A klasy. Stoją od lewej: Mariusz Brejnak, Grzegorz Błocki,
Stanisław Lewandowski, Ireneusz Pacewicz, Krzysztof Jeliński, Jerzy Tatol,
Bogdan Tuchaj. Dolny rząd od lewej: Fryderyk Kotulski, Arkadiusz Golec,
Janusz Głębocki, Zbigniew Jakonis, Rafał Gajdamowicz.

Źródło: archiwum klubu.

Fot. Drużyna seniorów na początku sezonu 1999/00 (klasa okręgowa). Stoją od lewej: Ryszard Gajżewski, Radosław Gopaniuk, Jan Sauk, Andrzej Szy-
monowicz, Piotr Stankiewicz, Jerzy Tatol, Janusz Głębocki, Grzegorz Błocki, Szymon Szypczyński, Adam Albertowicz. Dolny rząd od lewej: Marek Rabczuk,
Wiesław Horutko, Piotr Gorzycki, Paweł Wernik, Stanisław Małkiewicz, Rafał Gajdamowicz, Bartłomiej Wilk, Tomasz Mauch, Robert Markowicz.

Źródło: archiwum klubu.



• 1999-2006 - występy przez siedem kolejnych sezo-
nów w klasie okręgowej

• 2000-2001 - V miejsce drużyny seniorów w klasie
okręgowej

• 2002-2003 - II miejsce młodzików w mistrzostwach
województwa WMZPN

• 2005-2006 - mistrzostwo okręgu i historyczny
awans juniorów mł. do ligi wojewódzkiej

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Stanisław Pełkowski (napastnik) - lata 80’ Creso-

via, Granica Kętrzyn, Stomil Olsztyn
• Roman Waciak (napastnik) - lata 80’ Cresovia,

Warfama Dobre Miasto, Stomil Olsztyn
• Janusz Głębocki (pomocnik) - lata 80’-90’ Cresovia,

Granica Kętrzyn (kapitan)
• Radosław Gopaniuk (pomocnik) - lata 80’-90’ Cre-

sovia, AZS AWF Warszawa
• Stanisław Lewandowski (obrońca) - lata 80’-90’

Cresovia, Czarni Żagań, Drawa Drawsko Pomor-
skie

• Rafał Gajdamowicz (pomocnik/obrońca) - lata 90’
Cresovia, Mrągowia Mrągowo (kapitan)

• Marek Rabczuk (pomocnik/obrońca) - lata 90’ Cre-
sovia, Polonia Lidzbark Warmiński

• Rafał Narkiewicz (napastnik) - lata 90’ Cresovia,
Stolem Gniewino

• Tomasz Szawara (pomocnik/obrońca) - lata 2000
Cresovia, DKS Dobre Miasto, Huragan Morąg,
Olimpia Elbląg

• Mateusz Ochrin (pomocnik) - lata 2000 Cresovia,
Naki Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn, MKS Szamotuły,
Lech Poznań (Młoda Ekstrakalsa), Huragan
Morąg 

• Piotr Bogdziewicz (pomocnik) - lata 2000 Cresovia,
Warmia Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn, Huragan
Morąg

• Włodzimierz Kulpaka (pomocnik) - lata 2000 Cre-
sovia, Warmia Olsztyn, Orlęta Reda, BKS Zatoka
Braniewo 

• Daniel Wierzbowski (pomocnik) - 2014 Cresovia,
Rominta Gołdap, Granica Kętrzyn

• Mateusz Wierzbowski - od ok. 2005 roku do dziś
Cresovia, Rominta Gołdap, Victoria Bartoszyce

• Łukarz Pisarzewski - od ok. 2000 roku do dziś Cre-
sovia, Warmia Olsztyn, Motor Lubawa, Łyna Sę-
popol, GKS Stawiguda

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Michał, Jan, Stanisław Bundz - 1960-1980 - bracia,

bardzo zdolni bramkarze
• Stanisław Wołonsewicz - 1950-1980 - jeden z naj-

dłużej grających zawodników
• Zbigniew Radzki - 1970-1980 - pomocnik o potęż-

nym uderzeniu, kapitan
• Marian Jankowski - 1970-1980 - obrońca, bardzo

dobra gra głową
• Zenon Kuk - 1960-1970 - pomocnik, bardzo wszech-

stronny zawodnik
• Ryszard Gajżewski - 1970-1980 - bramkarz, mimo

niskiego wzrostu bardzo sprawny
• Janusz Głębocki - 1980-2000 pomocnik, rozgrywa-

jący, grał fair play, kapitan
• Radosław Gopaniuk - 1980-2000 - środkowy po-

mocnik, bardzo zdolny, grający trener
• Grzegorz Błocki - 1988-2014 - napastnik, zawodnik

z charakterem, trener
• Rafał Gajdamowicz - 1988-2002 - pomocnik, bardzo

wszechstronny, duża wydolność kapitan, trener
• Mariusz Brejnak - 1988-1990 - bardzo utalento-

wany bramkarz
• Jerzy Tatol - 1980-2000 - napastnik, wieloletni król

strzelców w drużynie
• Adam Albertowicz - 1988-2000 - obrońca środkowy,

dobra gra głową, kapitan
• Szymon Szypczyński - 1990-2015 - obrońca, kapi-

tan zespołu

Najwybitniejsi działacze:
• Dotychczasowi Prezesi klubu: Jan Strusewicz,

Karol Karolewski, Jan Suszczyński, Bronisław Że-
lanis, Zenon Wołonsewicz, Witold Szumarski, An-
drzej Pomirski, Kazimierz Markowski, Władysław
Macełko, Mikołaj Rabczuk, Ryszard Łukjanowicz,
Andrzej Staszewski, Grzegorz Błocki, Grzegorz
Danilewicz

• Dotychczasowi trenerzy klubu: Mieczysław Tumkie-
wicz, Józef Żukowski, Bolesław Rychel, Albert Al-
bertowicz, Ryszard Gajżewski, Zbigniew Schmitd,
Zdzisław Pieczul, Leszek Bieńkowski, Janusz Szła-
pak, Stanisław Pełkowski, Janusz Głębocki, Rado-
sław Gopaniuk, Tomasz Kułakowski, Marek
Rabczuk, Grzegorz Błocki, Rafał Gajdamowicz

• Wieloletni zasłużeni działacze: Zenon Cybulski,
Marek Pacewicz, Janusz Głębocki, Mirosław
Tchórz, Rafał Gajdamowicz, Daniel Zimniak, Ariel
Popławski, Szymon Szypczyński
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Ciekawostki:
Miejsce usytuowania obecnego stadionu jest nie-

zmienne od 1863 roku, gdzie do czasów II wojny świa-
towej swoja siedzibę miało „Męskie Towarzystwo
Gimnastyczne”. Po wojnie stadion przeszedł dwa
gruntowne remonty w latach 50’ i 70’. Budując nowy
stadion ze starego obiektu pozostał tylko kamienny
obelisk, który stoi na stadionie nieprzerwanie od 1933
roku jako pomnik upamiętniający 50-tą rocznicę To-
warzystwa Gimnastycznego.

Sędzia międzynarodowy (najwybitniejszy polski sę-
dzia w historii) p. Alojzy Jarguz swój pierwszy mecz
w karierze sędziowskiej sędziował w Górowie Iławec-
kim. Był to mecz w latach 50’ pomiędzy miejscową
„Cresovią” a „Polonią” Lidzbark Warmiński.

W klubie oprócz drużyny seniorów prowadzona jest
również praca szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą w
żakach, orlikach, młodzikach i juniorach młodszych.
Wszyscy razem z seniorami tworzą sportową społecz-
ność w ilości ok. 100 osób.

W sierpniu 2015 roku z inicjatywy Rafała Gajdamo-
wicza przy klubie została utworzona Akademia Pił-
karska „Cresovia” 2015.

Gmina Górowo Iławeckie

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych
przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Miasto i Gmina Sępopol

LKS Łyna Sępopol

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy „Łyna” Sępopol
Data założenia: wiosna 1948 roku
Barwy klubowe: niebiesko-zielone
(od 1956 roku)

Drużyny w sezonie 2015/16:
klasa okręgowa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych
II liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Historia działalności sportowej na ziemi sępopol-

skiej w okresie powojennym zaczyna się od wiosny

1948 roku. To wtedy Zakład Roszarniczy w Sępopolu
zorganizował drużynę piłki nożnej, która przyjęła
nazwę „Włókniarz”. Drużyna powstała z inicjatywy jej
późniejszego trenera oraz sędziego piłkarskiego Fran-
ciszka Błażewicza. Pierwszy mecz drużyna „Włóknia-
rza” rozegrała wiosną 1949 roku w Bartoszycach z
Jednostką Wojskową „Czarni” Bartoszyce. Był to
mecz towarzyski i zakończył się zwycięstwem wojsko-
wych 4:1. Pierwszy mecz mistrzowski Łyna rozegrała
natomiast w 1950 roku, był to wyjazdowy mecz o mist-
rzostwo C klasy z drużyną „Kolejarza” Korsze, który
zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:1. „Włók-
niarz” przez kolejne sezony występuje w C klasie. W
1956 roku na wniosek Panów Jana Durzyńskiego i
Zdzisława Rudnickiego drużyna zmienia nazwę na
LZS „Łyna” Sępopol i w tym roku awansuje do B
klasy. W 1956 roku powołany zostaje również pierw-
szy zarząd klubu. Funkcję Prezesa LZS „Łyna” Sę-
popol obejmuje Pan Marian Maciąg. Po 10 latach gry
w B klasie „Łyna” w 1966 roku awansowała do A
klasy. W 1970 roku „Łyna” zdobyła kolejny awans i
przez dwa sezony występowała w III lidze okręgowej,
co uznać należy za duże osiągnięcie w tamtych cza-
sach. Do roku 1976 Łyna gra ze zmiennym szczęściem
raz w klasie okręgowej, to znów w A klasie. Jesienią
1976 po zmianie nazwy na „Agrołyna” w wyniku reor-
ganizacji rozgrywek PZPN klub występuje w B kla-
sie, a następnie w A klasie. W 1983 roku klub wraca
do nazwy „Łyna” i w 1984 roku już jako LKS „Łyna”
Sępopol awansuje do finału Wojewódzkiego Pucharu
Polski wygrywając kolejno z: PGR Lidzbark Warmiń-
ski 7:1, „Agrokompleksem” Kętrzyn 4:1, „Granicą”
Kętrzyn 5:2, „Orlętami” Reszel 3:1, „Jeziorakiem”
Iława 3:1 i „Gwardią” II Szczytno 2:0. W finale 1 maja
1984 roku na stadionie Stomilu w Olsztynie „Łyna”
uległa III ligowej „Gwardii” Szczytno 2:4. W tym
samym roku po barażach mistrzów A klasy „Łyna”
zdobyła awans do klasy okręgowej, w której grała do
1986 roku. W sezonie 1986/87 „Łyna” występuje w A
klasie wojewódzkiej i zdobywa awans do klasy elblą-
sko-olsztyńskiej, gdzie jako beniaminek w sezonie
1987/88 zajmuje II miejsce tuż za Jeziorkiem Iława.
Od tego czasu do dnia dzisiejszego „Łyna” nieprze-
rwanie gra w klasie okręgowej, w międzyczasie z rocz-
nym pobytem w IV Lidze w sezonie 2000/01.

Najwybitniejsi wychowankowie: 

Antoni Spętany - obrońca, lata 50/60, Czesław Bar-
toszko - napastnik, lata 50/60, Jerzy Dawidowicz - na-
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pastnik, lata 50/60, Jan Subocz - obrońca, lata 60/70,
Marian Kowalewski - napastnik, lata 60/70, Józef
Włodarczyk - napastnik, lata 70, Tadeusz Brasiun -
lata 60/70, Witold Matusiak - napastnik, lata 60/70/80,
Bogusław Bartoszewicz - obrońca, lata 70/80, Krzysz-
tof Lis - lata 70/80, Ryszard Możejko - bramkarz, lata
80, Zbigniew Kuniej - pomocnik/napastnik, lata 80/90,
Grzegorz Jarzynka - bramkarz, lata 90, Ryszard Guz
- napastnik, lata 80/90, Tomasz Paszkowski - obrońca,
lata 1990/2000/2010, Arkadiusz Włodarczyk - pomoc-
nik, lata 90, Tomasz Włodarczyk - napastnik, lata 90,
Bogdan Sikora - napastnik, lata 2000, Robert Borow-
ski - pomocnik, lata 90, Krystian Pawłowski - bram-
karz, lata 2000 do dziś, Rafał Naruszewicz -
pomocnik, lata 2000/2010 do dziś

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Witold Lubbe - pomocnik, lata 70’, Janusz Piwoński -
bramkarz, lata 70’, Józef Stankiewicz - napastnik, lata
80’, Mirosław Wasilewski - pomocnik, lata 80’ i 90’,
Leszek Rusiecki - pomocnik, lata 90’, Bogdan Kaczer-
ski - obrońca, lata 90’, Andrzej Nowosielski - pomoc-
nik, lata 90’, Ireneusz Gabor - pomocnik, lata 90’,
Tomasz Sokołowski - pomocnik, lata 90’, Zbigniew So-
kołowski - napastnik, lata 80’, Jan Sauk - napastnik,
lata 80’, Władysław Pałka - napastnik, lata 80’ i 90’,
Jarosław Olszak - obrońca, lata 90’, Łukasz Pisarzew-
ski - pomocnik 

Najwybitniejsi działacze:
• Funkcję Prezesów Klubu pełnili kolejno: Marian

Maciąg, Kazimierz Deputat, Antoni Figurowicz,
Sylwester Sumiński, Roman Rodzik, Tadeusz Woj-
nicz, Czesław Sekita (obecny Prezes) 

• Trenerami „Łyny” Sępopol byli kolejno: Franciszek
Błażewicz, Antoni Spętany, Sławomir Jocek, Jaro-
sław Ławrynowicz, Marian Kowalewski, Paul Czaj-
kowski, Piotr Chomicz, Ryszard Szymański,
Krzysztof Lis, Ryszard Wasilewski, Zbigniew
Szajda, Jarosław Dawidowicz, Bogusław Bartosze-
wicz, Mariusz Zieliński, Bogusław Żukowski i obec-
nie Tomasz Paszkowski

• Do czołowych działaczy należeli również: Marian
Kucharski, Włodzimierz Łepcio, Jadwiga Szpila,
Władysław Dudziak, Mirosław Warcholak, Ed-
mund Oleszkiewicz, Jan Sydor, Jerzy Jencz,
Krzysztof Kucharski, Zenon Morawski, Grzegorz
Mucha, Jerzy Kinach, Jan Szałaj, Sławomir Kacz-
marczyk oraz Tadeusz Sosnowski

Ciekawostki:

1977 rok - „Łyna” Sępopol zdobyła I miejsce w rywa-
lizacji o miano najlepiej pracującego klubu wojewódz-
twa olsztyńskiego w pionie LZS. 
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Gmina Braniewo

Szanowni Państwo,

Piłka Nożna to dla wielu z
nas pasja i sposób na życie,
ale to przede wszystkim
wartości wychowawcze
przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Dowodem do-
brej współpracy pokoleń w
tym zakresie jest Jubileusz

70-lecia Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Noż-
nej. Przez te lata na piłkarskich boiskach i poza nimi
kolejne pokolenia mieszkańców naszego wojewódz-
twa budowały przyjaźnie, które są widoczne dziś w
naszych codziennych relacjach. 

Przez 70 minionych lat środowisko piłkarskie w na-
szym regionie tworzyli i obecnie tworzą ludzie, którzy
zasłużyli na wyrazy uznania i szacunku za ciężką
pracę dającą boiskowe sukcesy. Wszystkim założycie-
lom, działaczom, a także piłkarzom, trenerom i sę-
dziom, przekazuję serdeczne gratulacje oraz
najlepsze życzenia.

Życzę dalszej owocnej działalności i rozwoju piłki
nożnej na Warmii i Mazurach.

Z piłkarskim pozdrowieniem, 
Wójt Gminy Braniewo 

GKS Gmina Braniewo

Pełna nazwa: Gminny Klub 
Sportowy Gmina Braniewo
Data założenia: koniec lat 70-tych
Barwy klubowe: ???

Historia:
Pod koniec lat 70-tych w Gminie Braniewo powstał
pierwszy klub piłkarski. Funkcjonował pod nazwą
LZS Rolnik Młoteczno, a jego założycielem był pan
Jerzy Welenc. Głównym sponsorem drużyny było
Gospodarstwo Rolne kierowane przez pana Mariana
Sabaka. Klub grał na poziomie B i C klasy, a w sezo-
nie 1989/1990 awansował do A-klasy. W latach 1990-
1991 powstał Zespół Gmina Braniewo powołany
przez urzędujących wówczas włodarzy gminy. W la-
tach 1992-1993 kierownikiem drużyny był pan Euge-
niusz Kasperek. Od 1996 roku Zespół Gmina
Braniewo zaczął funkcjonować w formie stowarzysze-
nia, w utworzeniu którego uczestniczył Wójt Gminy
Henryk Mroziński. Prezesem stowarzyszenia był pan
Jerzy Sorkowicz. Kadrę prowadzili trenerzy: Paweł
Karpowicz i Lech Ogryzek. W sezonie 1998/1999 ze-
spół awansował do V ligi. Mecze rozgrywano w Mło-
tecznie, a później w Lipowinie. W 2001 roku drużyna
awansowała do A-klasy. Wówczas trenerem był To-
masz Klimczak. Wyróżniającym się zawodnikiem był
obecny Wójt Gminy Braniewo - Tomasz Sielicki. Ze-
spół Gmina Braniewo istniał do 2003 roku. Zakończył
działalność na 12 miejscu A klasy. Najwybitniejszym
zawodnikiem był Cezary Ciepliński. Reaktywacja
Gminnego Klubu Sportowego nastąpiła w 2007 roku
na wniosek Wójta Gminy Braniewo. Głównym celem
powstania stowarzyszenia było ożywienie sportowe
wśród młodzieży oraz promocja Gminy w wojewódz-
twie. Prezesem GKS został wówczas Pan Arkadiusz
Pietkiewicz i pełnił tę funkcje do 2011 roku. Trene-
rami kadry byli: Jacek Ptak oraz Stanisław Łukasze-
wicz. Zespół GKS rozgrywał mecze w B-klasie.
Boisko w Bemowiźnie było głównym, na którym tre-
nowała drużyna. Od 2011 roku Prezesem Stowarzy-
szenia jest Anna Smolińska-Szpigiel. W ostatnich
latach największym osiągnięciem drużyny był awans
do A-klasy. Nastąpiła także zmiana boiska piłkar-
skiego. Obecnie drużyna rozgrywa mecze w Lipowi-
nie. Klub od listopada 2011 roku posiada statut
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Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie, po połącz-
niu się w 2015 roku z Zatoką Braniewo, zespół funk-
cjonuje pod nazwą MKS Zatoka II Gmina Braniewo
i prowadzony jest przez trenera Piotra Szpigla.

Miasto Braniewo

MKS Zatoka Braniewo

Pełna nazwa: Miejski Klub 
Sportowy Zatoka Braniewo
Data założenia: 17 kwietnia 1947
roku
Barwy klubowe: zielono-biało-czerwone
Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• A klasa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów 
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
17 kwietnia 1947 roku powstał Klub Sportowy Błę-
kitni Braniewo, który w kwietniu 1948 roku połączył
się z niezrzeszonymi do tej pory grupami sportowymi
- tak powstała KS SKS Zatoka Braniewo. Inicjato-

rami powstania klubu byli dr Jan Chmiel, były za-
wodnik Czarnych Lwów i Stanisław Kulpa.

W 1960 roku Zatoka zdobyła I miejsce w III lidze i
uzyskało prawo gry w barażu o II ligę. Zatoka wy-
grała 6:0 z Arką Gdynia i przegrała 0:4 z Toruniem.
Niestety te wyniki nie wystarczyły do wywalczenia
awansu i Zatoka pozostała w III lidze. W tym samym
roku (1960) Zatok wygrała również Wojewódzki Pu-
char Polski. Wyczyn ten powtórzyła w sezonie
1982/1983 oraz w sezonie 1996/1997. Kolejne lata nie
były zbyt dobre, do tego stopnia, że w sezonie
2001/2002 Zatoka nie podjęła gry w IV lidze i rozpo-
częła sezon niższej klasie. Na szczęście później zespół
powrócił na dobre tory. Zatoka w 2008 przegrała co
prawda baraże o awans do III ligi, ale w sezonie
2009/2010 ten awans już wywalczyła i wróciła na III-
ligowe boiska. Po dwóch sezonach, w 2012 roku Za-
toka spadła do IV ligi, w której występuje do chwili
obecnej. Na uznanie zasługuje fakt, że obecnej 25-
osobowej kadrze pierwszego zespołu są sami wycho-
wankowie Zatoki. Zawodnicy włącznie z zarządem i
sztabem szkoleniowym są mieszkańcami Miasta i
Gminy Braniewo. Z pewnością jest to to ewenement
wśród zespołów III- i IV-ligowych w naszym woje-
wództwie, a może nawet w skali kraju.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Alfred Pawlak
• Tomasz Reginis - uczestnik eliminacji Ligi Mist-

rzów z Polonią Warszawa
• Tomasz Lisowski - reprezentant Polski seniorów
• Tomasz Ptak - reprezentant Polski U-21
• Jacek Ptak - Wicemistrz Polski Juniorów z Olimpią

Elbląg
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Obecna drużyna seniorów. Dolny rząd od lewej: Łukasz Rudnicki, Mariusz
Kruszewski, Przemysław Wileński, Bartłomiej Koczara, Arkadiusz Wójcik, To-
masz Pieniak. Środkowy rząd: Grzegorz Maciszonek, Piotr Kur, Jacek Pszczo-
łowski, Sławomir Demkowicz, Kamil Hebda, Emil Demkowicz, Mateusz
Winnicki, Jakub Dryka, Adrian Majkowski. Górny rząd: Adrian Lemański,
Tomasz Mazur, Wojciech Gawryś, Filip Domalewski, Maciej Wójcik, Piotr
Michałowski, Mateusz Borysiak, Piotr Szpigiel (trener). Na zdjęciu brak: Mar-
cin Owsianikow, Jacek Pietnoczko, Mateusz Budny, Mateusz Przyborowski,
Konrad Dzwonkowski, Jarosław Klimek, Piotr Podbielski. 

Źródło: archiwum klubu.

Drużyna w 1960 roku. Od lewej: Pietkiewicz, Kaleta, Kogut, Reginis, Cza-
piewski, Rosiak, nierozpoznany, Matczuk, Szpond, Iwański, Imiołczyk, Ko-
łacki, Maludziński, Staszczyński, Ziółkowski, Żak, Ilkiewicz, Zalewski. 

Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Adam Fedoruk - reprezentant Polski seniorów, 

w klubie w 1998 roku
• Tomasz Reginis - w klubie w 1998 roku
• Adam Boros
• Marek Zawada - w klubie w 1998 roku
• Tomasz Ptak
• Tomasz Lisowski

Najwybitniejsi działacze
• Stanisław Sekuła - obecny prezes
• Wiesław Czech - prezes w latach 2011-2014
• Tomasz Sielicki - prezes w latach 2005-2011, v-ce

prezes W-MZPN 2008-2010
• Wiesław Marchewa
• Tadeusz Lisowski
• Janusz Izdebski 
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Drużyna w 1960 roku. Od lewej: Pietkiewicz, Kaleta, Kogut, Reginis, Czapiewski, Rosiak, nierozpoznany, Matczuk, Szpond, Iwański, Imiołczyk, Kołacki,
Maludziński, Staszczyński, Ziółkowski, Żak, Ilkiewicz, Zalewski. 

Źródło: archiwum klubu.

Drużyna w 1960 roku. Od lewej: Pietkiewicz, Kaleta, Kogut, Reginis, Czapiewski, Rosiak, nierozpoznany, Matczuk, Szpond, Iwański, Imiołczyk, Kołacki,
Maludziński, Staszczyński, Ziółkowski, Żak, Ilkiewicz, Zalewski. 

Źródło: archiwum klubu.



• Czesław Szczepanik
• Karol Iwański
• Sławomir Bielewicz - wieloletni sekretarz klubu
• Eugeniusz Kasperek - wieloletni kierownik dru-

żyny

Miasto i Gmina Frombork

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. Wcześniej, do jesieni 2014 roku, w rozgrywkach
klasy okręgowej uczestniczył KS Zalew Frombork,
który ze względu na problemy finansowe wycofał się
z rozgrywek.

Gmina Lelkowo

LKS Granica Zagaje

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy Granica Zagaje
Data założenia: 1968 rok
Barwy klubowe: biało-czerwono-
czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Miasto i Gmina Pieniężno

KS Wałsza Pieniężno

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Wałsza Pieniężno
Data założenia: 1951 rok
Barwy klubowe: żółto-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Założycielem KS „Wałsza” był Roman Zduniak. Był
on również czynnym zawodnikiem i pierwszym pre-
zesem klubu. Nazwa pochodzi od rzeki Wałsza, która

przepływa przez Pieniężno. Początkowo zespół pił-
karski nie grał w systematycznych rozgrywkach li-
gowych. Organizowane były mecze towarzyskie oraz
okolicznościowe turnieje. Zawody odbywały się na
boisku leśnym przy ulicy Mickiewicza. W 1959 roku
zespół seniorów KS „Wałsza” został zgłoszony do roz-
grywek ligowych województwa Olsztyńskiego. Czy-
nem społecznym zbudowano boisko przy ulicy
Braniewskiej na którym rozgrywane były mecze li-
gowe. W następnych latach na tym stadionie przepro-
wadzone były dwa kapitalne remonty (w latach
1968/1969 oraz w 1983 roku). Obecnie jest to główny
obiekt „Wałszy”. Obecnie oprócz tego stadionu klub
ma do dyspozycji również boisko na stadionie leśnym
przy ulicy Mickiewicza oraz nowoczesny kompleks
boisk „Orlik 2012” przy ulicy Ciepłowniczej. Wracając
do historii należy zaznaczyć, że w klubie działały dwie
sekcje: piłki nożnej (największy sukces - trzecie
miejsce w najwyższej lidze organizowanej przez
okręg olsztyński ) oraz sekcja piłki siatkowej (naj-
większy sukces - trzecie miejsce w rozgrywkach se-
niorek makroregionu „Pomorze”). Klub w swojej

64-letniej historii przybierał następujące nazwy: KS
„Wałsza”, LKS „Wałsza” , MZKS „Wałsza”, MLKS
„Wałsza”, a obecnie funkcjonuje pod nazwą KS „Wał-
sza”. Prezesami klubu w tym czasie byli: Roman Zdu-
niak, Stanisław Sadowski, Tadeusz Wielguszewski,
Mieczysław Świąder, Sławomir Wąsowicz, Kazimierz
Socha, a obecnym prezesem jest Zbigniew Żyndul.
Pierwszym zatrudnionym trenerem w historii klubu
był Eugeniusz Więckiewicz (sezon 1976/77), następ-
nie Roman Derkowski (lata 1977/89), Jan Winnicki,
Jerzy Fiłonowicz, Stanisław Łukaszewicz, Zbigniew
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KS WAŁSZA

1951

Zespół z lat siedemdziesiątych: Stanisław Rudziński, Henryk Skiba, Włodzi-
mierz Nagórka, Andrzej Nagórka, Jerzy Nagórka, Witold Olewniczak, Jan
Kosobudzki, Jan Łuczkiewicz, Stanisław Zacharzewski, Władysław Bożemski,
Roman Derkowski, Zbigniew Żyndul. 

Źródło: archiwum klubu.



Łewkowicz, a od 1995 roku Marek Teca. Należy za-
uważyć również zasługi studenta Seminarium Du-
chownego w Pieniężnie, Ryszarda Gamańskigo, który
jako pierwszy prowadził zajęcia z dziećmi w klubie
(lata 1964-1968).

Gmina Płoskinia

Relax Płoskinia

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Sportowe Relax Płoskinia

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Gmina Wilczęta

KS Piast Wilczęta

Pełna nazwa: Klub Sportowy Piast
Wilczęta
Data założenia: lato 1977 roku
Barwy klubowe: czerwono-biało-
zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Sport w Wilczętach był od zawsze. W 1975 lub 1976
roku kilku pasjonatów piłki postanowiło założyć klub
sportowy. I tak na piłkarskiej mapie Polski pojawił
się klub LZS Wilczęta. Drużyna z Wilcząt brała
udział w rozgrywkach D klasy. Po spędzonym tam se-
zonie lub dwóch protoplaści wilczęckiej piłki uzyskali
awans do C klasy. W 1977 roku na przedsezonowym
zebraniu zawodnicy postanowili wybrać nazwę dla
swojej drużyny. Każdy z nich mógł podać swoją pro-
pozycję. Z opowiadań byłych piłkarzy wiadomo, że
wybierali oni spośród dwóch propozycji. Nazwę
„Piast” zasugerował Leon Augustyńczyk, który swój
wybór argumentował nawiązaniem do byłej nazwy
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Opis
Źródło: archiwum klubu.

Reprezentant Polski, Jan Tomaszewski (bramkarz) bronił w barwach KS „Wałsza” w turnieju uroczysto-charytatywnym w 1993 roku. 
Źródło: archiwum klubu.

Płoskinia
SS Relax



Wilcząt, czyli Piastowo oraz kojarzącym się ze wsią
siewnikiem „Piast”. Drugą propozycję złożył Wiesław
Szynkiewicz - „Błyskawica”. W drodze głosowania za-
wodnicy zdecydowali, że ich klub będzie nazywał
się Piast Wilczęta. Tym samym działacze „Piasta”
przyjmują lato 1977 roku za datę powstania swojego
klubu. 

W 1977 roku drużynę w większości stanowili zawod-
nicy z Wilcząt, jednakże swój wkład w powstawanie
zespołu miały również osoby z innych wiosek należą-
cych do Gminy Wilczęta. Głównym nadzorującym
oraz zarządzającym drużyną był Stanisław Łagodko.
Skład „Piasta” w tym okresie tworzyli m.in. Leon Au-
gustyńczyk, Jan Augustyńczyk, Władysław Augu-
styńczyk, Mirosław Basarab, Sławomir Byk, Edward
Dolot, Ryszard Dragan, Wiesław Jagiełło, Jan Ju-
rzysta, Eugeniusz Kowzan, Henryk Kowzan, Zbig-
niew Kozłowski, Bogdan Kubaszek, Stanisław
Łagodko, Tadeusz Pych, Bogdan Szczerba, Andrzej
Szrajber, Janusz Szynkiewicz, Wiesław Szynkiewicz,
Kazimierz Wasilewski, Marian Zboch, Bogdan Że-
mier, Ryszard Żemier. W sezonie 1977/78 „Piast” wy-
stępował w C klasie, gdzie został przypisany do

grupy I (Braniewo). W pierwszym, debiutanckim se-
zonie zawodnicy spisywali się nie najgorzej i na ko-
niec rozgrywek uplasowali się w środku tabeli. W
kolejnym sezonie 1978/79 „Piast” swój pierwszy
mecz w rundzie jesiennej rozegrał z LZS Piotrowiec.
Wraz z zespołem z Wilcząt do tej samej grupy przy-
łączone zostały takie drużyny jak: Relax Płoskinia,
Błyskawica Karkajny, Garbarnia Młoteczno, Jaga
Powodowo, Iskra Godkowo, Elfa Elbląg oraz LZSy
- Bemowizna, Rogajny i Dargowo. Na początku
swoje mecze Piast rozgrywał na boisku w Spędach a
następnie w Młynarach. Niestety, z powodów orga-
nizacyjnych, głównie z braku możliwości dojazdu na
spotkania Piast Wilczęta nie dokończył rozgrywek i

po kilku spotkaniach wycofał się. Piłka nożna w Wil-
czętach zanikła na kilkanaście lat. Dopiero po 12 la-
tach posuchy, z inicjatywy ówczesnego proboszcza
parafii w Wilczętach księdza Stanisława Gajewskiego
do życia powrócił KS Piast Wilczęta. Od tego czasu
Piast Wilczęta regularnie uczestniczył w rozgryw-
kach organizowanych przez OZPN w Elblągu, a póź-
niej przez W-MZPN w Olsztynie. Przez większość
czasu klub z Wilcząt występował w rozgrywkach A
klasy, będąc w nich typowym zespołem środka tabeli.
W sezonie 1996/1997 „Piast” zajął wysokie 3 miejsce,
a trzy lata później w sezonie 1999/2000, „Piast” zna-
lazł się aż na drugim miejscu w tabeli, dzięki czemu
rozgrywał baraże o wejście do klasy okręgowej, które
przegrał. Również w tym sezonie, w rozgrywkach C
klasy wzięła udział drużyna rezerw „Piasta”, która w
10 zespołowej lidze zajęła 5 miejsce. W sezonie
2009/2010 zawodnikom Piasta nie udało się utrzymać
klubu w A klasie. Z dorobkiem 7 punktów wilczęcia-
nie zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie i spadli do
B klasy. Po dwóch sezonach spędzonych B klasie
„Piast” powrócił na swoje miejsce i od sezonu
2012/2013 ponownie występuje w A klasie.
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Jedna z pierwszych kart zawodnika, na której widnieje data wystawienia do-
kumentu, 25 sierpnia 1977 roku.

Źródło: archiwum klubu.



Miasto Działdowo

KS Start Działdowo

Pełna nazwa: Klub Sportowy Start
Działdowo
Data założenia: 16 marca 1953 roku
Obecne barwy: biało-czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia: 
16 marca 1953 roku z inicjatywy grupy działaczy
działdowskich spółdzielni pracy, z udziałem przedsta-
wiciela Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Sportowego
Start w Olsztynie Leona Antoniuka i przewodniczą-
cego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki w Działdowie Wilhelma Kornalewskiego,
odbyło się zebranie, na którym powołano do życia
Koło Sportowe Start przy Spółdzielni Pracy „Huta
Szkła” w Działdowie. Wybrano pierwszy zarząd koła
w składzie: Franciszek Retelewski - prezes, Edmund
Lewandowski - sekretarz, Feliks Lewandrowski -
skarbnik, Klemens Świniarski - członek ds. sporto-
wych, Henryk Gniazdowski - członek ds. gospodar-
czych. Poza tymi osobami w tworzenie piłkarstwa w
Działdowie zaangażowany był również Antoni Zyz-
nowski. W pierwszym roku działalności powołano
sekcję piłki nożnej i sekcję ogólnego przygotowania,
którą wkrótce przekształcono w sekcję lekkoatle-
tyczną. Początek działalności klubu to mecze z miejs-
cowymi zespołami; Działdowianką, Gwardią,
Kolejarzem Iłowo, Włókniarzem Lidzbark oraz z ze-
społami z Przasnysza, Mławy, Nidzicy, Nowego

Miasta, Lubawy. Po roku działalności nowym preze-
sem został Hilary Radzymiński, a drużynę zgłoszono
do rozgrywek w klasie B. Pierwszy skład zespołu:
Klemens Świniarski, Mieczysław Markuszewski, Ka-
zimierz Bonalski, Ferdynand Kempczyński, Jan Ce-
chowski, Roman Pawelski, Bolesław Widmański, Jan
Jędrzejewski, Gerard Broniszewski, Mieczysław Ro-
gowski, Henryk Gniazdowski, Jan Kępczyński, Ber-
nard Zyznowski, Józef Rojewski, Kazimierz Tecław.
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powiat DziałDowski

Drużyna Startu w niekompletnym składzie z połowy lat 50-tych. Stoją od
lewej: Roman Pawelski, Alfons Figurski, Edward Pawlaczyk, Zenon Rogowski,
Jan Kępczyński. W dolnym rzędzie: Józef Rojewski, Kazimierz Tecław, Kle-
mens Świniarski, Roman Jakubowski.

Źródło: archiwum klubu.

Start z końca lat 50. Stoją od lewej: Ryszard Gaudziński, Ryszard Młodoch,
Edward Węcławski, Jerzy Piskorowski, Bogdan Witkowski, Eugeniusz Jędrze-
jewski, Jan Jędrzejewski, Feliks Lewandrowski, Hilary Radzymiński. W dolnym
rzędzie: Wiesław Zdrojewski, Kazimierz Słomkowski, Roman Pawelski, Fer-
dynand Kępczyński. 

Źródło: archiwum klubu.



W pierwszym roku rozgrywek w klasie B zespół
„Startu” zajął drugie miejsce i awansował do klasy
A. W kolejnych sezonach lat 50’ w klubie grali po-
nadto: Wilhelm Kornalewski, Czesław Machaliński,
Henryk Waśniewski, Bronisław Gołębiewski, Bole-
sław Kraśnicki, Henryk Piotrowski, Kazimierz Słom-
kowski, Edmund Pawlaczyk, Edmund Ignerski,
Alfons Figurski, Kazimierz Figurski, Bronisław Cie-
ślak, Stanisław Petrykowski, Kazimierz Roch,
Roman Jakubowski, Janusz Dytkowski, Ryszard
Młodoch. 

Klub szybko się rozwijał i powstawały nowe sekcje
(tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, brydż
sportowy, podnoszenie ciężarów), ale wiodącą dyscy-
pliną w dalszym ciągu była piłka nożna. W 1964 roku
następuje przekształcenie Koła w Klub Sportowy
Start Działdowo. W sezonie 1965/66 Start został mist-
rzem klasy A i awansował do olsztyńskiej III ligi, w
której występował przez cztery kolejne sezony. W
1968 roku prezesem klubu został Jan Bartkowski. W
sezonie 1969/70 Start uzyskiwał słabe wyniki, co spo-
wodowało zajęcie ostatniego miejsca w tabeli i spadek
z do klasy A.

Do roku 1976 Start występował w rozgrywkach
klasy A w okręgu olsztyńskim. Następne po reformie
administracyjnej kraju został przesunięty do rozgry-
wek prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Ciechanowie, w których występował pod
nazwą Spółdzielczy Klub Sportowy Start Działdowo.
W 1977 prezesem Startu zostaje Henryk Gradowski,
a rok później zastępuje go Jan Pawelski. Następni
prezesi działdowskiego Startu to: Jan Lewicki (1982),
Jan Stefanina (1982-92), Edward Menderski (1992-

93), Janusz Cedlerski (1993), Waldemar Kotkowski
(1993-95), Jerzy Walentynowicz (1995-2000). 

W 1991 roku Start stał się klubem jednosekcyjnym,
pozostała tylko piłka nożna. W 1993 roku powrócono
również do nazwy Klub Sportowy Start Działdowo.
W 2000 roku prezesem został Ryszard Duchna, a
Start w wyniku kolejnej reformy administracyjnej
kraju rozpoczął rozgrywki w nowopowstałym War-
mińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej. Po kilku
latach gry na poziomie IV ligi, Start uzyskał awans
do III ligi utworzonej z drużyn dwóch okręgów: war-
mińsko-mazurskiego i podlaskiego. Występy na tym
poziomie rozgrywek były w wykonaniu zespołu
Startu bardzo zróżnicowane, jednak goryczy spadku
z III ligi piłkarze do dziś nie zaznali. W 2004 roku
obowiązki prezesa pełnił Krzysztof Mostek. Rok póź-
niej prezesem został właściciel firmy Kombet, Cze-
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Start z roku 1970. W górnym rzędzie od lewej: trener Karol Prochoń, Kazi-
mierz Szuszkowski, Jerzy Piskorowski, Zbigniew Wiśniewski, Andrzej Cejmer,
Alojzy Jabłonowski, Ładysław Cichosz, Roman Rogalski. W dolnym rzędzie:
Stefan Sieński, Roman Młodoch, Paweł Rodziński, Tadeusz Ignerski, Janusz
Wiśniewski, Jerzy Pajewski. 

Źródło: archiwum klubu.

Start w sezonie 1974/75. W górnym rzędzie od lewej: trener Ładysław Ci-
chosz, Stanisław Szambora, Franciszek Szczepaniak, Mirosław Werner, Zdzi-
sław Miłosz, Piotr Kozłowski. W dolnym rzędzie od lewej: Zdzisław Peć,
Andrzej Dziawgo, Kazimierz Szuszkowski, Ryszard Zakrzewski, Jan Klepa,
Marek Leśny. 

Źródło: archiwum klubu.

Start w początkach lat 90. W górnym rzędzie od lewej: trener Grzegorz Ka-
szubski, Wojciech Jarzynka, Krzysztof Jedamski, Robert Kozikowski, Wiesław
Ogrodowczyk, Wiesław Pacholec, Robert Głowacki, Jacek Czarnecki, kie-
rownik drużyny Janusz Wiśniewski. W dolnym rzędzie: Bogdan Bułak, Krzysz-
tof Pauba, Krzysztof Pieckowski, Andrzej Popowicz, Janusz Gesek.

Źródło: archiwum klubu.



sław Kozłowski. Wtedy klub przyjął marketingową
nazwę Klub Sportowy Start-Kombet Działdowo.
Firma Kombet została sponsorem strategicznym i ty-
tularnym i przez wiele lat była głównym źródłem fi-
nansowania działalności klubu, obok samorządu
miasta i Starostwa Powiatowego. 

W 2012 roku Start-Kombet Działdowo wywalczył
Mistrzostwo III Ligi, ale ze względów finansowych
zrezygnował z awansu do II ligi. 

Jesienią 2014 roku ze sponsorowania klubu wyco-
fała się firma Kombet i klub powrócił do nazwy KS
Start Działdowo. Prezesem został Przemysław Na-
wrocki. Start obecnie występuje w rozgrywkach III
ligi warmińsko-mazursko-podlaskiej.

Największe sukcesy:
Największym sukcesem piłkarzy działdowskiego
Startu było zdobycie w roku 1969 Pucharu Polski na
szczeblu okręgu olsztyńskiego. Finałowy mecz roze-
grano na boisku w Nidzicy. Rywalem działdowskiej
drużyny był OKS OZOS Olsztyn. Do przerwy Start
prowadził 3:0 po dwóch golach Jerzego Piskorow-
skiego i jednym trafieniu Romana Młodocha. W dru-
giej połowie OZOS przepuścił szturm i doprowadził
do remisu po dwóch golach Kobiatki i jednym Wysoc-
kiego z rzutu karnego. Nastąpiła dogrywka i w niej
piłkarze Startu dzięki konsekwencji i uporowi zdołali
strzelić jeszcze jedną bramkę (Roman Młodoch),
dzięki czemu Start pokonał groźnego rywala z
Olsztyna. Start Działdowo wystąpił w tym meczu w
składzie: Zbigniew Wiśniewski, Alojzy Jabłonowski,
Roman Rogalski, Adam Skibniewski, Stefan Sieński,
Ładysław Cichosz (46-Roman Pawelski), Paweł Ro-
dziński, Bogdan Witkowski, Jerzy Piskorowski,
Roman Młodoch, Ryszard Gaudziński, trener Roman
Pawelski. Rywalem Startu na szczeblu centralnym
był ŁKS Łódź. Na stadionie w Działdowie lepsi oka-
zali się byli mistrzowie kraju, wygrywając 4:1. Hono-
rową bramkę zdobył Jerzy Piskorowski. 

Do sukcesów Startu należy także zaliczyć jeden z
meczów mistrzowskich w sezonie 1968/69. Na swoim
stadionie 18 września 1968 roku Start pokonał War-
mię Olsztyn 4:1 (bramki: Roman Młodoch, Paweł Ro-
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Start z roku 2005. W górnym rzędzie: Paweł Laskowski, Jakub Utnicki, Paweł
Zagórski, Radosław Mostek, Piotr Czarnecki, Marek Wyżlic. W rzędzie środ-
kowym: Dawid Pruchniak, Dariusz Wółkiewicz, Robert Mątowski, Marcin Czar-
necki, Kamil Chrzanowski, Andrzej Piotrkowski, Tomasz Laskowski. W dolnym
rzędzie: Marcin Tomczak, Kamil Werner, Paweł Kaczorowski, trener Adam
Skibniewski, Marcin Ogrodowczyk, Krzysztof Pieckowski, Paweł Czarnecki.

Źródło: archiwum klubu.

Start w roku 2009. W górnym rzędzie od lewej: Piotr Czarnecki, Sebastian Łu-
kaszewski, Sebastian Chrzanowski, Tomasz Chądzyński, Paweł Ostrowski, Ro-
bert Madej, Andrzej Piotrkowski, Kamil Chrzanowski, Łukasz Łukaszewski,
Damian Jackowski, trener Wiktor Pełkowski. W dolnym rzędzie: Błażej Mosz-
czyński, Patryk Orzechowski, Daniel Orzechowski, Piotr Falencki, Krzysztof Piec-
kowski, Marcin Tomczak, Dariusz Karski, Paweł Broniszewski, Marek Wyżlic.

Źródło: archiwum klubu.

Start w roku 2010. W górnym rzędzie od lewej: kierownik drużyny Zbigniew
Borowski, Jarosław Pełkowski, Adrian Korzeniewski, Bartosz Szczęsny, Błażej
Moszczyński, Michał Leszczyński, Robert Madej, Mateusz Janicki, Tomasz
Chądzyński, Kamil Chrzanowski, Krzysztof Dąbkowski, trener Wiktor Pełkow-
ski. W dolnym rzędzie: Robert Wróblewski, Krzysztof Pieckowski, Marek Wy-
żlic, Marcin Ogrodowczyk, Daniel Browarek, Marcin Tomczak, Daniel
Orzechowski, Dariusz Karski. Źródło: archiwum klubu.

Start przed rundą wiosenną 2007 roku. W dolnym rzędzie od lewej: Marek
Wyżlic, Dariusz Karski, Tomasz Chądzyński, Marcin Karski, Bartosz Szczęsny,
Paweł Zagórski, Paweł Wernik, Marcin Tomczak. W górnym rzędzie od lewej:
prezes klubu Czesław Kozłowski, trener Wiktor Pełkowski, Łukasz Łukaszewski,
Piotr Czarnecki, Kamil Werner, Paweł Czarnecki, Robert Mątowski, Kamil
Chrzanowski, Marcin Czarnecki, Sebastian Łukaszewski, Krzysztof Pieckowski,
Leszek Pieckowski, Marian Radomski, Maciej Gawroński, Józef Obrębski. 

Źródło: archiwum klubu.



dziński, Jerzy Piskorowski, Jan Pawelski). Drużyna
z Olsztyna jeszcze do niedawna występowała w II
lidze. Przed meczem ze Startem Warmia wygrała
cztery pierwsze mecze w rozgrywkach i uzyskała zna-
komity bilans bramkowy 20:0. Dopiero w Działdowie
bramkarz Warmii Wacław Pietrusiński po 360 minu-
tach gry z czystym kontem po raz pierwszy w sezonie
musiał wyciągać piłkę z siatki… i to aż czterokrotnie!
To była niespodzianka sporego kalibru. 

Do sukcesów należy także zaliczyć serię 8 meczów
bez porażki, sześć zwycięstw z rzędu, a następnie dwa
remisy. Miało to miejsce jesienią 2008 roku. 

Następnym wielkim sukcesem Startu było zdobycie
mistrzostwa III ligi w sezonie 2011/12. Start pod
wodzą trenera Wojciecha Tarnowskiego już po run-
dzie jesiennej zajmował pierwszą lokatę w tabeli roz-
grywek. Druga runda była potwierdzeniem dobrej
gry i wywalczenie pierwszej pozycji w rozgrywkach
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Start Działdowo - Mistrz III ligi 2011/2012. W dolnym rzędzie: Dawid Zmora, Daniel Orzechowski, Marcin Ogrodowczyk, Sebastian Kłosowski, Michał
Leszczyński, Piotr Falencki, Marek Wyżlic, Daniel Browarek, Adrian Korzeniewski. W górnym rzędzie: wiceprezes Krzysztof Mostek, kierownik drużyny Prze-
mysław Mostek, Marcin Tomczak, Tomasz Chądzyński, Karol Sobotkowski, Sebastian Łukaszewski, Wojciech Figurski, Kamil Chrzanowski, Dawid Kowalski,
Przemysław Dąbrowski, Krzysztof Dąbkowski, trener Wojciech Tarnowski, wiceprezes klubu Józef Obrębski.

Źródło: archiwum klubu.

Start po zakończeniu rundy jesiennej 2014 roku. W pierwszym rzędzie: Marcin Gralewicz, Paweł Grela, Mateusz Sienikowski, Hubert Wieczorek, Bartosz
Bartkowski, Adrian Zasadzki, Konrad Cichowski, Marcin Kwaśniewski. W górnym rzędzie: Marcin Rogoziński, Łukasz Łukaszewski, kierownik drużyny Jerzy
Szmit, Andrzej Łochnicki, Sebastian Kłosowski, Przemysław Dąbrowski, Mateusz Leśniewski, Marcin Damięcki, Szymon Piórek, Mateusz Jurczak, trener
Andrzej Biedrzycki. Źródło: archiwum klubu.



III ligi stało się faktem. Barw Startu-Kombet Dział-
dowo bronili w tym sezonie: Kamil Jędrzejewski,
Przemysław Dąbrowski, Dawid Kowalski, Michał
Leszczyński, Kamil Chrzanowski, Marek Wyżlic, Łu-
kasz Łukaszewski, Krzysztof Dąbkowski, Tomasz
Chądzyński, Karol Sobotkowski, Marcin Tomczak,
Sebastian Łukaszewski, Adrian Kostewicz, Sebastian
Kłosowski, Dawid Zmora, Adrian Korzeniewski,
Piotr Falencki, Marcin Ogrodowczyk, Wojciech Fi-
gurski, Daniel Orzechowski, Daniel Browarek, Łu-
kasz Szymański. Start-Kombet uzyskał prawo gry na
szczeblu II ligi, jednak do rozgrywek w II lidze nie
przystąpił z prozaicznego powodu - braku odpowied-
nich środków finansowych. Skorzystała na tym dru-
żyna Concordii Elbląg i to ona z drugiego miejsca
awansowała do II ligi. 

Niewątpliwym sukcesem były także występy piłka-
rzy działdowskiego Startu w reprezentacjach woje-
wództw: olsztyńskiego i ciechanowskiego. Były to
mecze z reprezentacją Kaliningradu, z reprezentacją
olimpijską Kuby oraz z zespołem Baltika Kalinin-
grad. W meczach przeciwko drużynom Kaliningradu
występy zaliczyli: Roman Pawelski, Jerzy Piskorow-
ski, Jerzy Pajewski i Roman Rogalski. Ten ostatni
wystąpił także w reprezentacji województwa ciecha-
nowskiego przeciwko Kubie. 

Zawodnicy Startu na przestrzeni lat:
• Lata 1960-1970: Janusz Wiśniewski, Zbigniew Wiś-

niewski, Bernard Popowicz, Alojzy Jabłonowski,
Roman Pawelski, Kazimierz Tessar, Henryk Tessar,
Kazimierz Wądzyński, Roman Jakubowski, Broni-
sław Wiśniewski, Henryk Pieńkowski, Wojciech
Cieślak, Henryk Witkowski, Bogdan Witkowski,
Roman Rogalski, Ryszard Gaudziński, Jan Jędrze-
jewski, Wiesław Zdrojewski, Longin Dąbrowski,
Aleksander Lisiak, Edward Węcławski, Eugeniusz
Jędrzejewski, Ryszard Młodoch, Jerzy Piskorow-
ski, Roman Młodoch, Ładysław Cichosz, Jan Pa-
welski, Leszek Gołębiewski, Lech Płocharski,
Paweł Rodziński, Stefan Sieński, Franciszek
Rymer, Zbigniew Komorowski, Henryk Kilanow-
ski, Zygmunt Kilanowski, Jerzy Pajewski, Tadeusz
Ignerski, Mieczysław Markuszewski, Ferdynand
Kempczyński, Rudolf Dudek, Henryk Przybyszew-
ski, Edward Mazurkiewicz, Jan Obrębski, Wiesław
Weitz, Stanisław Przybyszewski, Jerzy Szulc,
Adam Skibniewski, Ryszard Moskwa, Władysław
Kozikowski, Jerzy Piątkowski, Kazimierz Szusz-

kowski, Andrzej Cejmer, Tadeusz Pulik, Jerzy
Gnacy. 

• Lata 1970-1976: Ryszard Zakrzewski, Henryk Wa-
decki, Tadeusz Werner, Jerzy Piątkowski, Kazi-
mierz Pacuszka, Ryszard Lipka, Mirosław
Punkczyński, Adam Skibniewski, Ładysław Ci-
chosz, Zdzisław Miłosz, Leszek Gołębiewski, Jerzy
Pajewski, Kazimierz Szuszkowski, Stanisław Szam-
bora, Roman Rogalski, Paweł Rodziński, Zdzisław
Peć, Andrzej Dziawgo, Jan Klepa, Piotr Kozłowski,
Andrzej Popowicz, Marek Leśny, Wojciech Koso-
bucki, Franciszek Szczepaniak, Henryk Wilk, Fran-
ciszek Kozikowski, Jan Kozikowski, Piotr
Laskowski, Michał Roguszczak, Andrzej Sikorski,
Ryszard Duda, Marek Młodoch, Wojciech Jaczyń-
ski, Roman Gajtkowski, Andrzej Lipiński, Adam
Leśny. 

• Lata 1977-2000: Piotr Kozłowski, Marek Młodoch,
Roman Rogalski, Adam Leśny, Sławomir Safaryn,
Roman Gajtkowski, Jerzy Trzeciak, Ryszard Duda,
Mirosław Werner, Kazimierz Szuszkowski, Zdzi-
sław Miłosz, Stefan Frąckiewicz, Krzysztof Safa-
ryn, Tadeusz Narkiewicz, Andrzej Sikorski,
Zdzisław Peć, Adam Skibniewski, Andrzej Haber-
ski, Ryszard Lipka, Jerzy Szmit, Andrzej Lipiński,
Wojciech Jaczyński, Wojciech Szatkowski, Leszek
Borowski, Andrzej Dziawgo, Jan Klepa, Ryszard
Lipka, Krzysztof Cedlerski, Stanisław Szambora,
Eugeniusz Przyborski, Wiesław Wiśniewski, An-
drzej Popowicz, Jerzy Moczyński, Franciszek
Szczepaniak, Marek Niewiadomski, Marek Chą-
dzyński, Marek Olko, Tadeusz Orzeł, Sławomir
Kozłowski, Witold Ogrodowczyk, Wiesław Ogro-
dowczyk, Jan Orzechowski, Mariusz Biełkowski,
Robert Kozikowski, Piotr Wiśniewski, Ryszard
Brandt, Sławomir Bartosiewicz, Wojciech Krystow-
czyk, Kazimierz Orzechowski, Wojciech Kłosowski,
Grzegorz Zakrzewski, Zbigniew Szczech, Krzysztof
Jedamski, Grzegorz Moczyński, Romuald Siecz-
czyński, Janusz Sieński, Ryszard Szmit, Jacek Za-
krzewski, Jarosław Borowski, Jacek Borowski,
Jarosław Brzeziński, Jerzy Dudek, Andrzej Ga-
łązka, Marek Grzybowski, Andrzej Jędrzejewski,
Robert Kapuśniak, Maciej Kłosowski, Grzegorz
Komuniewski, Jarosław Pydynkowski, Jacek Wila-
mowski, Leszek Sosnówka, Grzegorz Godlewski,
Jacek Bąbalicki, Bogdan Bułak, Jacek Kozion,
Adam Pacyniak, Jarosław Piórek, Wiesław Pacho-
lec, Dariusz Zastępiński, Wojciech Jarzynka, Ro-
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bert Głowacki, Krzysztof Krysiak, Jerzy Grzybicki,
Krzysztof Pieckowski, Dariusz Sierzputowski, Ja-
nusz Gesek, Piotr Bogacki, Dariusz Wiśniewski,
Jacek Czarnecki, Janusz Marszałkiewicz, Tomasz
Balicki, Krzysztof Poterała, Sławomir Pieckowski,
Tomasz Kowalski, Artur Januszewski, Krzysztof
Sieński, Artur Sienkiewicz, Dariusz Krysiak, Piotr
Jaroszewski, Rafał Dudek, Krzysztof Dziąbowski,
Piotr Kosobucki, Marek Koczot, Leszek Pieckow-
ski, Andrzej Gesek, Rafał Rogoziński, Piotr Ści-
sław, Tomasz Pawłowski, Sławomir Cybulski, Paweł
Napiórkowski, Sebastian Rogalski, Andrzej Men-
dalka, Marcin Rogoziński, Paweł Behal, Krzysztof
Mendalka, Jacek Rejchert, Radosław Kocięda,
Karol Sadłowski, Przemysław Mostek, Maciej Ob-
rębski, Cezary Jasik, Jakub Utnicki, Marek Prze-
chodzki, Adrian Liszewski, Roman Stypik, Marcin
Czarnecki, Radosław Mostek, Paweł Czarnecki,
Józef Stramski, Janusz Patakiewicz, Mirosław
Sadza, Sławomir Bartnicki, Grzegorz Obrębski, Ja-
rosław Zagajewski, Jacek Pacyniak, Sebastian Łu-
kaszewski, Michał Lipiński, Łukasz Kowalski,
Dawid Sobociński, Michał Wiśniewski, Krzysztof
Kornek, Marcin Barbarewicz, Sebastian Łukaszew-
ski, Sebastian Chrzanowski, Grzegorz Maluchnik,
Maciej Mostek, Michał Kaczorowski, Dariusz Wół-
kiewicz, Paweł Laskowski, Mariusz Bęcławski,
Paweł Kosakowski, Paweł Różycki. 

• Lata 2001-2014: Rafał Rogoziński, Łukasz Kowal-
ski, Krzysztof Pieckowski, Sławomir Pieckowski,
Leszek Pieckowski, Łukasz Łukaszewski, Sebas-
tian Łukaszewski, Maciej Mostek, Marcin Czar-
necki, Jakub Utnicki, Krzysztof Kornek, Paweł
Różycki, Zbigniew Tułodziecki, Jarosław Zagajew-
ski, Robert Głowacki, Andrzej Gesek, Michał Li-
piński, Sebastian Chrzanowski, Dariusz
Wółkiewicz, Tomasz Naparty, Piotr Jaroszewski,
Marcin Ogrodowczyk, Radosław Mostek, Filip Koz-
łowski, Marcin Kozłowski, Paweł Laskowski, To-
masz Laskowski, Adam Kapciak, Kornel
Staszewski, Andrzej Piotrkowski, Paweł Zagórski,
Marcin Karski, Dariusz Karski, Robert Mątowski,
Piotr Czarnecki, Paweł Czarnecki, Jacek Czar-
necki, Robert Madej, Marek Wyżlic, Kamil Werner,
Dawid Pruchniak, Marcin Tomczak, Paweł Kaczo-
rowski, Tomasz Rapp, Krzysztof Pauba, Mariusz
Głowacki, Bartosz Szczęsny, Krzysztof Wiśniewski,
Wojciech Borowski, Paweł Broniszewski, Tomasz
Chądzyński, Kamil Chrzanowski, Rafał Korgul,

Patryk Łukaszewski, Jacek Łukomski, Łukasz So-
bociński, Paweł Wernik, Paweł Ostrowski, Damian
Jackowski, Błażej Moszczyński, Patryk Orzechow-
ski, Daniel Orzechowski, Piotr Falencki, Marcin Za-
krzewski, Mateusz Świątkowski, Rafał Rząp,
Jarosław Pełkowski, Rafał Szymański, Jakub Ko-
ledziński, Marcin Rogoziński, Sebastian Socha, Ma-
teusz Kłosowski, Michał Kłosowski, Michał
Skrobiński, Marcin Nadratowski, Robert Wróblew-
ski, Michał Kaczorowski, Piotr Retkowski, Mateusz
Janicki, Adrian Korzeniewski, Michał Leszczyński,
Krzysztof Dąbkowski, Daniel Browarek, Mariusz
Bęcławski, Grzegorz Olszewski, Karol Szwarc,
Marcin Babieracki, Tomasz Panek, Adrian Koste-
wicz, Karol Sobotkowski, Sebastian Lisocki, Kamil
Żak, Kamil Jędrzejewski, Przemysław Dawid, Se-
bastian Kłosowski, Jacek Drozdowski, Michał Pod-
raska, Paweł Sosnowski, Mateusz Podlecki, Daniel
Chudzik, Dawid Zmora, Mariusz Opałka, Zbigniew
Marchlewski, Przemysław Dąbrowski, Dawid Ko-
walski, Łukasz Szymański, Dawid Pioch, Wojciech
Figurski, Marcin Cichaczewski, Hubert Wieczorek,
Mateusz Leśniewski, Piotr Głowacki, Dawid Szy-
mula, Jakub Sierzputowski, Artur Szymula, To-
masz Kolibowski, Oskar Osika, Mateusz
Wiśniewski, Adrian Zasadzki, Bartosz Bartkowski,
Konrad Cichowski, Marcin Damięcki, Karol Er-
nest, Marcin Gralewicz, Paweł Grela, Mateusz Jur-
czak, Krystian Jasik, Hubert Kędzierski, Marcin
Kwaśniewski, Andrzej Łochnicki, Szymon Piórek,
Mateusz Sienikowski, Dominik Stępień.  

Trenerzy Startu w ponad 60-letniej historii klubu:
• Wilhelm Kornalewski, Kazimierz Roch, Tadeusz

Mielczarek, ks. Czesław Kujawa, Roman Pawelski,
Karol Prochoń, Henryk Przybyszewski, Leszek
Gołębiewski, Ładysław Cichosz, Andrzej Korkuć,
Zenon Jagielski, Adam Skibniewski, Janusz Wiś-
niewski, Roman Rogalski, Grzegorz Kaszubski,
Jerzy Szmit, Andrzej Dziawgo, Marek Korkosz,
Leszek Sosnówka, Krzysztof Cedlerski, Wiktor
Pełkowski, Wojciech Tarnowski, Waldemar Py-
racki, Andrzej Biedrzycki.   

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Roman Pawelski - w piłkę zaczął grać w roku 1951

w „Zrywie” Działdowo. Od roku 1953, czyli od
chwili powstania klubu, występował w barwach
Startu Działdowo. Grał na pozycjach: lewoskrzyd-
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łowego, pomocnika i stopera. Po zakończeniu ka-
riery zawodniczej został trenerem zespołu i prowa-
dził drużynę przez wiele lat. W 1974 roku został
zwycięzcą w plebiscycie na sportowca 20-lecia
Klubu. 

• Klemens Świniarski - brał udział w zakładaniu KS
Start. Grał na pozycji bramkarza w Starcie od roku
1953 do 1964. Potrafił znakomicie dyrygować blo-
kiem obronnym swojej drużyny. Wielu kibiców po
zakończeniu jego kariery, przez lata wspominało
wspaniałe parady bramkarskie w jego wykonaniu.

• Jerzy Pajewski - grę w działdowskim Starcie rozpo-
czął w roku 1956 jako czternastolatek i niemal od
razu trafił do pierwszego zespołu. Po trzech latach
występów w drużynie działdowskiej przeszedł do
„Victorii” Bartoszyce, gdzie spędził 3 lata. Kiedy od-
bywał służbę wojskową trafił do „Warmii” Olsztyn.
Dzięki znakomitej grze przyczynił się w dużej mie-
rze do wywalczenia awansu zespołu z Olsztyna do
II ligi w roku 1964. Jedyną bramkę w meczu decy-
dującym o awansie z Włókniarzem Łódź zdobył
właśnie on. W roku 1965 powraca do Startu Dział-
dowo i występuje w nim do roku 1967, dokładając
się do awansu Startu do III ligi. Później występował
krótko w II lidze w zespole Włókniarza Łódź. W
roku 1968 ponownie wraca do Startu i gra w nim do
zakończenia swojej bogatej kariery do roku 1975.
Warto wspomnieć, że w roku 1959 wystąpił w kadrze
narodowej Polski juniorów w meczu przeciwko Wę-
grom na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
Jerzy Pajewski był nie tylko zdolnym i utalentowa-
nym piłkarzem, ale także znakomitym sprinterem.
W 1957 roku uzyskał najlepszy wynik w kraju w ka-
tegorii młodzików w biegu na 60 m - 7,4 sek.

• Jerzy Piskorowski - grę w piłkę nożną rozpoczął w
1957 roku w działdowskim Starcie. W okresie
służby wojskowej występował w barwach Nadwi-
ślanina Grudziądz. Grając w Starcie w latach 60.
zdobył tytuł króla strzelców w ówczesnej olsztyń-
skiej III lidze. Miał także epizod występów w bar-
wach Gwardii Olsztyn. Karierę zawodniczą
zakończył w Działdowie w roku 1971. W plebiscycie
na najlepszego piłkarza 60-lecia klubu zdobył
pierwsze miejsce.

• Roman Rogalski - występy w barwach Startu roz-
począł w 1962 roku. Występował na pozycjach roz-
grywającego i stopera. W latach 60’ występował w
reprezentacji województwa olsztyńskiego, grał
m.in. w meczach przeciwko reprezentacji Kalinin-

gradu. W latach 1970-71 występował w drużynach
olsztyńskich: OKS OZOS i Gwardia. W okresie
1976-78 występował w kadrze województwa ciecha-
nowskiego. Po zakończeniu kariery zawodniczej w
roku 1988 został trenerem działdowskich drużyn,
najpierw trampkarzy, później seniorów. W 1975
roku został wybrany najlepszym sportowcem
Działdowa.

• Wojciech Jarzynka - grę w piłkę w działdowskim
Starcie rozpoczął w roku 1987. Absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W
czasie kariery piłkarskiej występował w klubach:
Świt Nowy Dwór Mazowiecki, AZS AWF Biała
Podlaska, Stal Mielec, Siarka Tarnobrzeg, Górnik
Łęczna, MKS Mielnik.

• Artur Januszewski - pierwsze piłkarskie kroki sta-
wiał w Starcie w 1988 roku i grał w tym klubie do
1996 roku. W latach 1996-97 występował w Warmii
Olsztyn. W latach 1998-2002 bronił barw pierwszo-
ligowego Stomilu Olsztyn. Później grał także w Dys-
koboli Grodzisk Wielkopolski, Wiśle Płock, Zagłębiu
Lubin, Górniku Polkowice, Zniczu Pruszków. W 1995
roku został najlepszym sportowcem Działdowa.

• Krzysztof Pieckowski - grę w piłkę rozpoczął w
Starcie w 1988 roku. Jest to niewątpliwie ikona
działdowskiej drużyny. Występował w jej barwach
około 20 lat. Jego podstawową pozycją na boisku
była gra na stoperze. Często jednak, mimo gry w
strefie obronnej, zdobywał bramki dla Startu. W
plebiscycie na najlepszego piłkarza szóstej dekady
Startu przeprowadzonym z okazji 60-lecia klubu
został jego bezapelacyjnym zwycięzcą. Wśród naj-
lepszych piłkarzy całego 60-lecia uplasował się na
drugiej pozycji. W plebiscytach sportowych na naj-
lepszych sportowców Działdowa aż trzykrotnie zos-
tawał ich zwycięzcą, pięć razy bywał także w gronie
najlepszej piątki. W barwach Startu wystąpił około
500 razy i jest to chyba rekord występów w druży-
nie Startu wśród wszystkich zawodników w historii.
Po zakończeniu kariery zawodniczej w Starcie wy-
stępował jako grający trener w Polonii Iłowo oraz
Welu Lidzbark.

• Marcin Rogoziński - w Starcie rozpoczął grę w
wieku 11 lat, w wieku 16 lat był już podstawowym
zawodnikiem drużyny seniorów. W 2000 roku prze-
chodzi do Mławianki Mława, z którą zdobywa
awans do II ligi. Później występował jeszcze w bar-
wach drugoligowych drużyn: KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski, Wigry Suwałki, Pogoń Siedlce. W
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1999 roku został najlepszym sportowcem Dział-
dowa. Aktualnie ponownie występuje w Starcie. 

• Robert Głowacki - piłkarską przygodę rozpoczął w
Starcie najpierw na pozycji obrońcy w drużynie
młodzieżowej, a następnie w zespole seniorów, ale
już jako napastnik. Wyróżniał się dużą szybkością i
zdobywał sporo bramek. W swojej karierze oprócz
Startu występował także w drużynach: Wkry Żu-
romin, Arce Gdynia, Jezioraku Iława, Mazowi Cie-
chanów i Mławiance Mława. 

• Marcin Ogrodowczyk - grę w działdowskim Starcie
w zespole seniorów rozpoczął w 2002 roku, grając
wcześniej w drużynach młodzieżowych. W latach
2006-2009 grał w Dolcanie Ząbki, a jedną rundę w
tym okresie rozegrał w Narwi Ostrołęka. Do Startu
powrócił w 2009 roku i występuje w jego barwach
do dnia dzisiejszego. W plebiscycie na najlepszego
piłkarza szóstej dekady Startu uplasował się na
drugim miejscu. 

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Wojciech Figurski - do Startu przeszedł z Jezioraka

Iława i występował w okresie 2011-2013. Napastnik
zespołu i zdobywca sporej ilości goli dla Startu (w
tym okresie zdobył ich 21). Zawodnik, który wystę-
pował w takich klubach jak: Jeziorak Iława,
Drwęca Nowe Miasto, Concordia Piotrków Trybu-
nalski, Widzew Łódź, Warmia Grajewo, Lech
Rypin, Sokół Ostróda. W barwach Startu rozegrał
łącznie 41 spotkań mistrzowskich. 

• Adrian Korzeniewski - do Startu przeszedł ze
Startu Nidzica. Wcześniej występował także w
Wiśle Płock, a później w Concordii Elbląg, Stomilu
Olsztyn i Drwęcy Nowe Miasto. W drużynie Startu
Działdowo rozegrał łącznie 58 meczów mistrzow-
skich i zdobył 10 goli. 

• Piotr Głowacki - w barwach Startu występował w
sezonie 2012/13. W tym okresie rozegrał 21 spotkań
mistrzowskich i zdobył dwie bramki. Karierę roz-
poczynał w Naki Olsztyn, a później grał także w
drużynach młodzieżowych OKS 1945 Olsztyn, War-
mii Olsztyn i Promienia Opalenica. W zespołach se-
niorów grał w OKS 1945 Olsztyn, Mrągowii
Mrągowo, Dolcanie Ząbki, Sokole Ostróda i Sto-
milu Olsztyn. 

Najwybitniejsi działacze:

• Hilary Radzymiński - na czele zarządu klubu stał
przez okres 14 lat. W 1954 roku objął prezesurę po

pierwszym w historii prezesie Franciszku Retelew-
skim i pełnił tę funkcję do 1968 roku. Później przez
10 lat był sekretarzem klubu. 

• Jan Bartkowski - był prezesem Startu w latach
1968-1977. Pod koniec swojego prezesowania w
roku 1976 był inicjatorem przekształcenia Klubu
Sportowego Start w Spółdzielczy Klub Sportowy
Start. Porozumienie, którego celem było wzmocnie-
nie finansowe klubu, zawarły wtedy działdowskie
spółdzielnie pracy, stąd w nazwie człon „Spółdziel-
czy”. Poszczególne spółdzielnie objęły swym patro-
natem działalność poszczególnych sekcji
działających w klubie. 

• Jan Stefanina - prezes zarządu klubu w latach 1982-
1992. Jako prezes jednego z największych zakładów
pracy na terenie Działdowa, Huty Szkła (dziś Heinz
Glas) wspomagał działalność klubu jako jeden z nie-
wielu zakładów w tamtym okresie. Trudności finan-
sowe powodowały zawężanie działalności i
zmuszały jego władze do rozwiązywania poszcze-
gólnych sekcji. Praktycznie od roku 1991 Klub
Sportowy Start pozostał klubem jednosekcyjnym
tylko z piłką nożną i tak jest do dnia dzisiejszego.

• Czesław Kozłowski - prezes klubu w latach 2005-
2015. W sierpniu 2005 roku, po kilkumiesięcznym
vacacie na stanowisku prezesa, Start wreszcie do-
czekał się swojego szefa. Został nim Czesław Koz-
łowski, prezes Spółki Kombet Działdowo. Z chwilą
podpisania umowy sponsorskiej z firmą Kombet,
klub przyjął nazwę „Start-Kombet”. Po wyborze na
funkcję prezesa Czesław Kozłowski powiedział w
rozmowie z lokalną prasą: „Ze sportem wyczyno-
wym miałem niewiele wspólnego, ale w szkole śred-
niej i w okresie studiów chętnie uczestniczyłem w
różnych formach sportu amatorskiego. Teraz w
wolnych chwilach chętnie oglądam mecze piłkar-
skie, szczególnie te z udziałem pierwszej reprezen-
tacji. Do udziału w sponsorowaniu klubu
przystąpiłem chętnie, zważywszy, że wszyscy w klu-
bie pracują społecznie i taką działalność zamierzam
wspomagać na miarę możliwości firmy, którą kie-
ruję. Reklamowanie firmy poprzez sport i wspoma-
ganie klubu przez firmę powinno przynieść
obustronne korzyści.”

Najciekawsze epizody, wydarzenia, historie w
dziejach Klubu:

Jesień 1967 - Start rozgrywał mecz mistrzowski w
Iławie z miejscowym Jeziorakiem. Po utracie gola
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jeden z zawodników (Jerzy Piskorowski) był tak zde-
nerwowany i rozzłoszczony, że w momencie rozpoczę-
cia gry od środka po utracie gola, uderzył piłkę
zagraną do niego z taką mocą, że ta wpadła bezpo-
średnio do bramki Jezioraka. Prowadzący te zawody
znany pierwszoligowy sędzia piłkarski Włodzimierz
Sekuła z Olsztyna, pokręcił głową i wypowiedział
słowa: „Tyle lat sędziuję, ale takiej bramki jeszcze nie
widziałem”. 

XIII Memoriał Aleksandra Kupcewicza - osiem
goli, ciekawe akcje, gwiazdy polskiej ligi i najzdolniej-
sza piłkarska młodzież Warmii i Mazur - to wszystko
zobaczyła blisko tysięczna widownia w Działdowie w
czwartek, 19 czerwca 2003 roku. Ci, którzy przyszli
na XIII Memoriał Aleksandra Kupcewicza, z pewno-
ścią tego nie żałowali. Mecz rozegrano z okazji 50-
lecia Startu Działdowo oraz 25-lecia pracy trenerskiej
Józefa Łobockiego. Dwudziestotysięczne Działdowo
na stałe wpisało się w historię Memoriału Aleksandra
Kupcewicza, a miejscowe środowisko pokazało, że
wie, jak zorganizować sportowe święto. Burmistrz i
jednocześnie prezes Startu Działdowo Ryszard
Duchna, wiceburmistrz Teresa Nowakowska, Łady-
sław Cichosz z Urzędu Miasta i Grzegorz Kaszubski
z Miejskiego Ośrodka Sportu - wszyscy włożyli w or-
ganizację imprezy dużo serca. Cóż byłby jednak wart
nawet najpiękniejszy teatr bez aktorów? Na szczęście
takiego pytania nie trzeba było stawiać, bo na wez-
wanie trenera Gwiazd Józefa Łobockiego znów piłka-
rze ściągnęli z całej Polski. Szkoleniowiec Gwiazd
Józef Łobocki przed spotkaniem odebrał mnóstwo
życzeń i prezentów z okazji swojego okrągłego jubi-
leuszu - 25-lecia pracy trenerskiej. Były więc życzenia
ze strony piłkarzy, przedstawicieli marszałka i woje-
wody warmińsko-mazurskiego, władz W-MZPN, od
burmistrzów miast i przedstawicieli klubów, w któ-
rych pracował. List gratulacyjny wręczył jubilatowi
przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej Ja-
nusz Kowalski. Samo spotkanie po raz kolejny było
popisem gry doświadczonej drużyny Gwiazd, która
znowu nie zawiodła. Podopieczni Łobockiego rozkrę-
cali się z minuty na minutę, a młodzież chciała jak naj-
dłużej wytrzymać bez straty gola, dlatego
momentami broniła dostępu do własnej bramki całą
jedenastką. Gwiazdy grały szybko, z pierwszej piłki,
a młodzież miała z tym spore problemy. Najlepiej ujął
to grający trener Polonii-Olimpii Elbląg, Adam Fe-
doruk, którego uznano za najlepszego gracza memo-
riału. “Miałem tu wiele powodów do satysfakcji,

cieszę się, że mogłem zagrać w meczu, który uczcił
jubileusz pracy trenerskiej Józefa Łobockiego”.
Jedną z bramek dla drużyny Gwiazd zdobył Artur Ja-
nuszewski, dla którego był to mecz szczególny, bo
przecież ten piłkarz zaczynał swoją karierę w Starcie,
a teraz wrócił do swojego miasta i klubu jako gracz
Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i jednocześnie jako
wicemistrz Polski. “Starałem się mocno o bramkę,
chciałem kibicom pokazać, że czegoś się w trakcie
mojej przygody z piłką nauczyłem. Dziś wiem ponad
wszelką wątpliwość, że najlepszym stymulatorem
rozwoju piłkarza jest konkurencja” - stwierdził Janu-
szewski. Po meczu, przy tradycyjnym spotkaniu przy
małym jasnym i grillu rozmawiano o futbolu oczywi-
ście. 

Gwiazdy - Młodzieżowa Kadra W-M ZPN

5:3 (2:1) 

1:0 - Chańko (12), 2:0 - Sobociński (18), 2:1 - Mił-
kowski (20), 3:1 - Januszewski (53), 4:1 - Pasik
(73), 4:2 - Nadolny (82), 5:2 - Szwed (89), 5:3 -
Nadolny (90) 

Sędziowali: Tadeusz Kamiński z Morąga (do
przerwy) i Zdzisław Bakaluk z Iławy (po prze-
rwie). Sędziowie asystenci: Anna Duda z
Olsztyna i Anna Brejta z Zalewa. Sędzia tech-
niczny: Wojciech Krztoń z Olsztyna. 

Gwiazdy: Talik, Jackiewicz, Adam Fedoruk,
Szwed, Januszewski, Kalkowski, Romanowski,
Chańko, Sokołowski, Holc, Sobociński oraz Za-
łuska, Radziwon, Zawadzki, Krzysztof Pieckow-
ski (Start Działdowo), Pasik, Włodarczyk ,trener
Józef Łobocki, kierownik Leszek Kiński, lekarz
Piotr Kulpaka 

Kadra W-MZPN: Skiba, Oliwa, Zakierski, Przy-
byliński, Gruszczyński, Skarżyński, Bartnikow-
ski, Sebastian Łukaszewski (Start Działdowo),
Kulpaka, Sapela, Miłkowski, Białkowski, Ga-
domski, Łukasz Łukaszewski (Start Działdowo),
Koprucki, Magnuszewski, Domżalski, Lubie-
niecki, Adrian Fedoruk, Nadolny, Chodowiec,
Kamil Chrzanowski (Start Działdowo), trenerzy:
Jerzy Budziłek, Wojciech Linow, kierownik
Marek Orzechowski 
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Mecz Oldboje Startu – Orły Górskiego - ciekawą
imprezą piłkarską był mecz na działdowskim stadio-
nie oldbojów Startu z drużyną Orłów Kazimierza Gór-
skiego. Ten mecz rozegrano 25 maja 2007 roku. Ze-
spół Orłów Górskiego wystąpił w składzie: Zygmunt
Kalinowski, Jan Domarski, Ryszard Milewski, Marek
Kusto, Zdzisław Kapka, Zbigniew Mandziejewicz,
Kazimierz Kmiecik, Piotr Czachowski, Mirosław
Okoński, Jarosław Araszkiewicz, Jerzy Kraska, Karol
Kordysz, Jerzy Wijas, Włodzimierz Ciołek, Jan
Krzysztof Bielecki (były premier RP). Oldboje Startu
prowadzeni przez trenera Adama Skibniewskiego za-
grali w składzie: Bernard Popowicz, Janusz Wiśniew-
ski, Ryszard Szmit, Jacek Bąbalicki, Mariusz Bieł-
kowski, Krzysztof Cedlerski, Andrzej Cejmer,
Wojciech Cieślak, Ryszard Duda, Jerzy Dudek, An-
drzej Dziawgo, Maciej Gawroński, Robert Głowacki,
Leszek Gołębiewski, Piotr Jaroszewski, Krzysztof
Jedamski, Jan Klepa, Sławomir Kozłowski, Ryszard
Lipka, Andrzej Lipiński, Wiesław Ogrodowczyk, Wi-
told Ogrodowczyk, Jan Orzechowski, Witold Ostrow-
ski, Roman Pawelski, Stefan Sieński, Dariusz Żural-
ski, Bronisław Mazurkiewicz (burmistrz Działdowa).
Mecz wygrała drużyna Orłów 8:2. Gole dla zwycięz-
ców zdobyli: Włodzimierz Ciołek 2, Piotr Czachowski,
Zbigniew Mandziejewicz, Kazimierz Kmiecik, Miro-
sław Okoński, Marek Kusto, Jan Krzysztof Bielecki
po 1. Obydwa gole dla Startu zdobył Jerzy Dudek.
Warto także odnotować obronę rzutu karnego przez
Ryszarda Szmita. Niefortunnym strzelcem był boha-
ter z Wembley Jan Domarski.

Najlepsi piłkarze w historii Startu - z okazji 60-
lecia Klubu Sportowego Start w 2013 roku zorgani-
zowano plebiscyt na najlepszych piłkarzy 60-lecia
oraz najlepszych piłkarzy szóstej dekady. Najlepsza
piątka piłkarzy 60-lecia Startu: 1. Jerzy Piskorowski,
2. Krzysztof Pieckowski, 3. Jerzy Pajewski, 4. Artur
Januszewski, 5. Roman Rogalski. W ramach tego ple-
biscytu dokonano także wyboru „jedenastki marzeń”
działdowskiego Startu. Jej skład wygląda następu-
jąco: Andrzej Popowicz, Krzysztof Pieckowski, Artur
Januszewski, Marcin Rogoziński, Wojciech Jarzynka,
Roman Rogalski, Jerzy Piskorowski, Sebastian Łu-
kaszewski, Marcin Tomczak, Jerzy Pajewski, Marcin
Ogrodowczyk.

Piłkarze wśród najlepszych sportowców Działdowa
- w organizowanych od roku 1974 plebiscytach na
najlepszych sportowców Działdowa niemal co roku
wśród najlepszych znajdowali się piłkarze. W gronie

najlepszych na przestrzeni tych lat piłkarze wystę-
powali aż 57 razy. Zwycięzcami plebiscytów byli na-
stępujący piłkarze: Roman Pawelski, Roman Rogal-
ski, Dariusz Wiśniewski, Artur Januszewski,
Krzysztof Krysiak, Marcin Rogoziński, Krzysztof
Pieckowski (trzykrotnie), Robert Głowacki, Sebastian
Łukaszewski, Marcin Tomczak (trzykrotnie).

Opracowano na podstawie tekstu Ładysława Cicho-
sza, który zebrał materiały własne, Zbigniewa Mo-
gilnickiego i Józefa Obrębskiego.

DKS Wkra Działdowo

Pełna nazwa: Dziecięcy Klub Sportowy 
„Wkra” w Działdowie
Data założenia: 14 października 1994 roku
Barwy klubowe: żółto-niebiesko-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
W sierpniu 1994 roku z inicjatywy Jerzego Szmita,
Zbigniewa Borowskiego, Aliny Borowskiej i Adama
Pacyniaka odbyło się zebranie założycielskie Dziecię-
cego Klubu Sportowego „Wkra”. 14 października 1994
roku DKS „WKRA” w Działdowie został wpisany do
rejestru stowarzyszeń w Urzędzie Wojewódzkim w
Ciechanowie, jako prowadzący szkolenie dzieci i mło-
dzieży w sekcji piłki nożnej. W zebraniu założycielskim
uczestniczyło 37 osób, byli to rodzice dzieci. Wybrano
Zarząd klubu w składzie: Zbigniew Młodawski - Pre-
zes, Wiesław Cieśniewski - Wiceprezes, Władysław
Kubiński - Sekretarz, Alina Borowska - Skarbnik oraz
Członkowie Zarządu Włodzimierz Leśniewski, Anna
Dobrzyniecka i Piotr Miara. W styczniu 2001 roku
funkcję Prezesa przejął Józef Orzechowski. Od 2011
roku do chwili obecnej funkcję prezesa pełni Jarosław
Kozłowski, a w skład Zarządu wchodzą również Alina
Borowska - Wiceprezes, Władysław Kubiński - Se-
kretarz, Witold Kuskowski - Skarbnik, Mariusz Wila-
mowski - Członek Zarządu.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Kacper Wiśniewski (ur. 1988) - od 2000 roku powo-

ływany do reprezentacji młodzieżowych wojewódz-
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twa warmińsko-mazurskiego, w 2002 roku dwu-
krotnie wystąpił w reprezentacji Polski U-15 w me-
czach ze Słowacją i Rosją

• Karol Szwarc (ur. 1985) - od 2000 roku powoływany
do reprezentacji młodzieżowych województwa war-
mińsko-mazurskiego, był powoływany na konsulta-
cję reprezentacji Polski U-15

• Wielu zawodników „Wkry” reprezentowało kadry
młodzieżowe województwa, m.in. Michał Wołejszo
(1986) i Bartosz Szczęsny (1988)

Najwybitniejsi działacze:
• Józef Orzechowski - Prezes i sponsor w latach 2001-

2010
• Jarosław Kozłowski - Prezes i sponsor, od 2011 roku

do chwili obecnej w składzie Zarządu klubu
• Alina Borowska - Wiceprezes od 2011 roku, do 1994

roku do chwili obecnej w składzie Zarządu klubu
• Władysław Kubiński - od 1994 roku do chwili obec-

nej sekretarz klubu

UKS AP Działdowo

Pełna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Działdowo
Data założenia: październik 2013 roku
Barwy klubowe: zielono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Widząc ogromne zainteresowanie rodziców dzieci w
wieku 4-6 lat grą w piłkę nożną nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, trener piłki nożnej Bartłomiej Ozga
wystosował pismo do jednostek publicznych - przed-
szkoli na terenie miasta Działdowa informujące o ze-
braniu wszystkich chętnych. Informacja została także

podana do lokalnej prasy i portali społecznościowych.
Odzew był bardzo duży i to było początkiem powsta-
nia Klubu. Klub powstał w październiku 2013 roku, a
od sezonu 2014/15 przystąpił do rozgrywek prowa-
dzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki
Nożnej. W UKS-ie szkolone są dzieci w wieku od 5
lat, które na zajęcia dowożone są z terenu miasta
Działdowa oraz pobliskich miejscowości takich, jak:
Księży Dwór, Kisiny, Filice, Komorniki. 

Największe sukcesy:
• W sezonie 2014/15 awans drużyny żaków do fazy

mistrzowskiej rozgrywek W-MZPN
• W sezonie 2015/2016 awans drużyny orlików do

pierwszej fazy mistrzowskiej rozgrywek W-MZPN

Najwybitniejsi działacze:
Bartłomiej Ozga - trener piłki nożnej założyciel mię-
dzy innymi LKS „Sprint” Gródki oraz UKS Akade-
mia Piłkarska Działdowo. Od niemal początku swojej
aktywności zawodowej związanej z sportem pracował
z młodzieżą w takich klubach jak: KS „Start” Dział-
dowo, DKS „Wkra” Działdowo, LKS „Sprint” Gródki.
Zasiadał w Zarządach Klubów LKS „Sprint” Gródki
(komisja rewizyjna) , LKS „Wel” Lidzbark Welski
(prezes) oraz obecnie UKS „Akademia Piłkarska
Działdowo” (prezes)

Gmina Działdowo

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Iłowo-Osada

GKS Polonia Iłowo

Pełna nazwa: Gminny Klub 
Sportowy Polonia Iłowo
Data założenia: 1947 rok
Barwy klubowe: czerwono-czarno-
białe

Drużyny w sezonie 2015/16:

• klasa okręgowa seniorów
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Dzieci trenujące w UKS AP Działdowo. Źródło: archiwum klubu.



• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

KS Iskra Narzym

Pełna nazwa: Klub Sportowy Iskra
Narzym 
Data założenia: 1956 rok
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:

• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów

Historia:

W latach 1956-1970 klub brał udział w rozgrywkach
powiatowych i wojewódzkich klasa B pionu LZS i
okręgowego związku piłki nożnej. Po reorganizacji
województw brał udział w rozgrywkach ligi okręgo-
wej ciechanowskiego okręgowego związku piłki noż-
nej - liga okręgowa. Od 2000 roku do chwili obecnej
klub uczestniczy w rozgrywkach drużyn ligi okręgo-
wej i A klasy. W sezonie 2010/2011 oraz 2014/2015 ju-

niorzy młodsi wywalczyli awans do ligi wojewódzkiej
(w sezonie 2014/2015 ze względów finansowych junio-
rzy nie uczestniczyli w lidze wojewódzkiej). 

Najwybitniejsi działacze:

Marian Przyborski, Jan Poga, Edmund Kozłowski,
Jan Przyborski, Ryszard Grzybicki, Józef Szczęsny,
Zbigniew Cybulski oraz Eugeniusz Przyborski

Najwybitniejsi wychowankowie:

Andrzej Socha i Bartosz Szczęsny - reprezentanci
województwa
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28 lipca 2003 roku, Ełk, Turniej o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i spotkanie z trenerem Kazimierzem Górskim.
Źródło: archiwum klubu.

30 marca 2008 roku, drużyna seniorów KS Iskra Narzym.
Źródło: archiwum klubu.
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Miasto i Gmina Lidzbark

LKS Wel Lidzbark Welski

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy Wel Lidzbark Welski
Data założenia: 1958 rok
Barwy klubowe: zielono-żółto-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy

UPKS Poncio-2010 Lidzbark

Pełna nazwa: Uczniowski Piłkarski
Klub Sportowy Poncio-2010 Lidzbark
Data założenia: 20 września 2010
roku
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

Historia:
We wrześniu 2010 roku z inicjatywy Tomasza Ponie-
wskiego i zainteresowania grupy sympatyków piłki
nożnej w Lidzbarku, doszło do założenia szkółki pił-
karskiej dla dzieci z Gminy Lidzbark. Dokładnie w
dniu 20 września w Starostwie Powiatowym w Dział-
dowie został zarejestrowany Uczniowski Piłkarski
Klub Sportowy Poncio - 2010 Lidzbark. Na Zebraniu

założycielskim wybrano Zarząd w składzie: Tomasz
Poniewski - Prezes, Piotr Kozłowski - Wiceprezes,
Karol Braun - Skarbnik - Sekretarz, Marek Błondow-
ski - Członek, Bartłomiej Ozga - Członek oraz Ko-
misję Rewizyjną w składzie - Tadeusz Błondowski -
Przewodniczący, Jerzy Braun - Członek, Mateusz
Browarski - Członek. W październiku 2010 roku po-
wstała pierwsza sekcja piłki nożnej, w której treno-
wało 25 chłopców i dziewczynek z roczników
2001-2003. Od rundy wiosennej sezonu 2010/2011
rocznik 2001-2003 występował w prowadzonych przez
W-MZPN rozrywkach Mazury 7 Wonders Cup. W se-
zonie 2011/2012 w rozgrywkach W-MZPN uczestni-
czyły dwie drużyny Żaków rocznik 2002-2004 oraz
Orlików 2001-2002. W lutym 2012 roku powstała
druga grupa dla dzieci z rocznika 2004-2006. Ze
względu na rosnące zainteresowanie udziałem w za-
jęciach sportowych organizowanych przez UPKS
Poncio-2010 Lidzbark, utworzono trzecią grupę szko-
leniową (rocznik 2005-2006). Obecnie UPKS Poncio
skupia 60 zawodników z roczników 2003-2010. Naj-
starszy rocznik chłopców (2001) w sierpniu 2014 roku
został przekazany do LKS Wel Lidzbark.

Największe sukcesy

• Udział w półfinałach Mistrzostw Województwa Or-
lików w sezonie 2011/2012

• Udział w finale wojewódzkim Turnieju z Podwórka
na stadion o Puchar Tymbarka w 2012 roku

• 7 miejsce w finale Mistrzostw Województwa Mło-
dzików w sezonie 2013/2014, których klub był gos-
podarzem i współorganizatorem

• Gra Klaudi Tomczak oraz Anaidy Shahbazyan w re-
prezentacji Województwa Młodziczek

Najwybitniejsi działacze:

• Tomasz Poniewski - od 1983 roku członek LKS Wel
Lidzbark, najpierw jako zawodnik, później jako tre-
ner i działacz sportowy. W latach 1998-1999 był tre-
nerem kadry województwa ciechanowskiego
rocznika 1984 oraz II trenerem rocznika 1985. W
latach 2007-2008 trener Wkry Bieżuń, w roku 2009
trenował KS Zamek Kurzętnik, a w sezonie 2009-
2010 ponownie Wel Lidzbark. Od września 2010
roku jest również założycielem, trenerem oraz Pre-
zesem UPKS Poncio-2010 Lidzbark. 

• Tadeusz Błondowski - od 1960 roku jest członkiem
LKS Wel Lidzbark, najpierw jako zawodnik, póź-
niej jako działacz sportowy, gdzie aktywnie działa

Drużyna młodzików w 2015 roku. Źródło: archiwum klubu.



do dnia dzisiejszego. Od września 2010 roku jest
również członkiem UPKS Poncio-2010 Lidzbark, 
w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

• Sebastian Nawrocki (ur. 9 września 1990 roku) - od
początku powstania klubu jako II trener, w latach
1998-2009 zawodnik LKS Wel Lidzbark na pozycji
pomocnik. W klubie pełni również rolę fizjotera-
peuty. Posiada uprawnienia trenerskie UEFA B
ukończone na kursie trenerów PZPN i DFB w Gro-
dzisku Wielkopolskim.

Gmina Płośnica

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Rybno

GSZS Delfin Rybno

Pełna nazwa: Gminny Szkolny 
Związek Sportowy Delfin Rybno
Data założenia: 26 marca 2001 roku
Barwy klubowe: biało-czerwono-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
W dniu 26 marca 2001 roku Komitet Założycielski
Gminnego Szkolnego Związku Sportowego (GSZS) w
Rybnie w składzie: Żuralski Edmund, Łukwiński Bo-
gusław, Anisiewicz Krzysztof i Wiergowski Andrzej
złożył wniosek do Sądu Rejonowgo w Olsztynie o do-
konanie wpisu do ewidencji. Po uzupełnieniu wszyst-
kich formalności Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu
23 sierpnia 2001 roku postanowił wpisać do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-
dowych Gminny Szkolny Związek Sportowy pod nu-
merem KRS: 0000038092. Pierwszy zarząd GSZS

liczył 5 osób wybranych 16 października 2001 roku na
I Walnym Zjeździe GSZS w Rybnie: Krzysztof Ani-
siewicz, Barbara Karbowska, Stanisław Szulwic, An-
drzej Wiergowski, Bogdan Łukwiński. Prezesem
został Krzysztof Anisiewicz, a sekretarzem Barbara
Karbowska. Głównymi dyscyplinami GSZS były lek-
koatletyka i piłka nożna. Po wielu staraniach GSZS
otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu sprzęt do lekkiej atletyki, między innymi ze-
skok do skoku wzwyż wraz ze stojakami i poprzeczką,
bloki startowe, kule i piłki lekarskie. Otrzymany
sprzęt sportowy przyczynił się do uzyskania dobrych
wyników w lekkoatletyce. Uczniowie Gimnazjum w
Rybnie zdobyli mistrzostwo województwa w skoku w
dal, sztafecie 4x100 metrów i innych konkurencjach
sportowych. Dominującą dyscypliną sportową w klu-
bie okazała się jednak piłka nożna, ciesząca się dużym
zainteresowaniem. Początkowo zgłoszono drużynę se-
niorów do B klasy prowadzonej przez Warmińsko-
Mazurski Związek Piłki Nożnej. Po zdobyciu awansu
do A klasy zgłoszono również drużynę juniorów oraz
najmłodszą grupę żaków. W sezonie 2005/06 oraz
2006/07 drużyna seniorów uczestniczyła w rozgryw-
kach klasy okręgowej, po czym spadła do A klasy. Po-
nowny awans do klasy okręgowej zawodnicy z Rybna
wywalczyli w sezonie 2014/15. Klub dobrze pracuje z
młodzieżą. W obecnym sezonie klub posiada drużynę
juniorów w I lidze wojewódzkiej oraz drużyny w li-
gach trampkarzy i orlików. Jest to dobry prognostyk
na przyszłość, a wyniki zostały zauważone przez lo-
kalnych przedsiębiorców, którzy wspomagają klub i
ufundowali m.in. stroje sportowe i dresy dla zawod-
ników. 
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ZKS Olimpia Elbląg

Pełna nazwa: Związkowy Klub 
Sportowy Olimpia Elbląg
Data założenia: 1945 rok
Barwy klubowe: żółto-biało-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• II liga wojewódzka trampkarzy (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe młodzików (4 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (5 drużyn)
• rozgrywki turniejowe żaków (3 drużyny)

Lata 1945-1959. Początki piłki nożnej w Elblągu.
Zaraz po wyzwoleniu Elbląga, pod koniec II wojny
światowej, do miasta przybywali nowi mieszkańcy i
już w maju 1945 roku zaczęli oni tworzyć elbląską
piłkę nożną. Drużyna piłkarska swój debiut miała w
meczu z reprezentacją, stacjonującego wtedy w El-
blągu, garnizonu rosyjskiego. Elblążanie przegrali z
Rosjanami 2-3 (1-2). Brak innych rozrywek w zrujno-
wanym wojną mieście sprawił, że Zarząd Miejski

(organ sprawujący wtedy władzę w Elblągu) stwo-
rzył, w lipcu 1945 roku, oficjalną drużynę pod nazwą
MKS Syrena Elbląg, która miała aktywizować miesz-
kańców poprzez sport. Organizatorami Klubu byli:
Józef Kozłowski, Jan Grabowski, Antoni Hellman i
Konstanty Podlewski. Co ciekawe, siedzibą Syreny
było prywatne mieszkanie państwa Kozłowskich przy
ul. Chopina 43 w Elblągu. Nazwa nie jest przypad-
kowa. Większość członków nowej organizacji wywo-
dziła się z terenów zniszczonej wojną Warszawy, a
Syrena zawsze była symbolem zwycięstwa. Klub z El-
bląga niebawem zgłasza akces do Gdańskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej i we wrześniu
podejmuje batalię o wejście do klasy A. Syrena zos-
taje zakwalifikowana do klasy B1. Jesienią 1945 wy-
stępująca w klasie B elbląska Syrena, nie dotrwała
do końca rozgrywek. Trudności organizacyjne spo-
wodowały, iż z nowym 1946 rokiem, zespół zmienił
nazwę (i źródło finansowania), początkowo na Stocz-
nia, a potem na Olimpia. Pod tą nazwą, po wielu la-
tach, zespół osiągnął największe sukcesy. Drużynę
Syreny można śmiało uznawać poprzedniczką dzisiej-
szej Olimpii, choć nie wykluczone, że w czasie funk-
cjonowania klubu MKS Syrena, równocześnie mogła
istnieć także Olimpia, którą założyć mogli inni piłkar-
scy entuzjaści. Dokumentami, na podstawie których
wiadomo, iż Olimpia powstała już w 1945 roku są ży-

Miasto elBląg

Syrena Elbląg w 1945 roku Źródło: archiwum klubu.
Jedno z pierwszych zdjęć zespołu występującego pod nazwą Olimpia Elbląg,
1946 rok Źródło: archiwum klubu.



ciorys Aleksandra Grudzińskiego - ówczesnego pił-
karza, a potem znakomitego trenera, a w następnych
latach prowadzącego, debiutującą w III lidze Olimpię
Elbląg oraz dokumenty zgromadzone w „Izbie Pa-
mięci” dawnego Zamechu, z których jasno wynika, że
Olimpia istniała już od 1945 roku, a nie jak wcześniej
przez lata sądzono, od 1946 roku.

W pierwszą rocznicę wyzwolenia Elbląga (luty 1946
roku) w mieście rozegrano turniej piłkarski, którego
zwycięzcą został zespół zorganizowany przy Stoczni
nr 16, grający pod szyldem K.S. Stocznia Elbląg, w
którym występowali piłkarze rozwiązanej Syreny. W
maju 1946 roku K.S. Stocznia przekształcona zostaje
w K.S. Olimpię Elbląg. Godnym odnotowania był fakt
powołania, w oparciu o Zakłady Maszyn Ciężkich i
Turbin, w kwietniu 1947 roku zespołu ZKS “Turmas”
Elbląg. W klubie działała prężna sekcja piłki nożnej,
wspierana przez potentata przemysłowego. Klub ten
w 1948 roku połączył się z kołem sportowym działa-
jącym przy Zakładach Taboru Kolejowego - Tabory i
w wyniku tej fuzji powstał nowy klub “Stal” Elbląg,
który w sezonie 1948/49 zdobył Puchar Polski na
szczeblu powiatowym. W B klasie z powodzeniem
grała Olimpia Elbląg, która wygrała grupę i mogła
zagrać w eliminacjach do A klasy. Olimpia po raz
pierwszy próbowała wypłynąć na „szersze wody”, ale
niestety nieskutecznie. Pierwszy znaczący sukces pił-
karze z Elbląga zanotowali w 1949 roku. Drużyna
Olimpii, pod nazwą zmienioną na Ogniwo Elbląg,
zwyciężyła we współzawodnictwie w III grupie B
klasy prowadzonej przez Gdański Okręgowy Związek
Piłki Nożnej. Trzeba zaznaczyć, iż poziom sportowy
w pierwszym okresie działalności był słaby. Tylko nie-

liczne drużyny uczestniczyły w rozgrywkach związ-
kowych. W 1951 roku zespół Ogniwo Elbląg został
rozwiązany, a piłkarze Ogniwa przeszli do nowo utwo-
rzonego zespołu Budowlanych Elbląg. W 1952 roku
elbląski ruch sportowy był ogromnie rozdrobniony,
obok Stali i Budowlanych występowała także trzecia
elbląska drużyna, która wystartowała w tych roz-
grywkach - był nią Kolejarz. Drużyna Kolejarza El-
bląg powstała w lutym 1951 roku. Zespół Kolejarza,
któremu udało się awansować na jeden sezon do
klasy A, także przyczynił się do stworzenia Olimpii.
W tym całym galimatiasie wymieniamy tylko nazwy
zespołów, z których powstała Olimpia (istniał jeszcze
szereg innych klubów, które w perspektywie Olimpii
nie mają znaczenia). Znaczącym był rok 1955. Kole-
jarz zmienia nazwę na Spójnia (dokładnie w 1954
roku), a potem na Spartę. Stal na Turbinę, a Budow-
lani stają się Olimpią, której nie wiedzie się dobrze i
w 1956 roku klub prawdopodobnie zostaje rozwią-
zany, a jego piłkarze przechodzą do Sparty, która
zmienia nazwę na TKS Polonia. Pod koniec lat pięć-
dziesiątych elbląskie kluby zaczynają się łączyć, aby
dogonić wybrzeżową czołówkę, dając jednocześnie
kres wzajemnej niechęci. Tak naprawdę, późniejsza,
drugoligowa Olimpia Elbląg, to „składanka” prawie
wszystkich małych „klubików”.

Lata 1960-1976. Olimpia rośnie w siłę.
23 grudnia 1959 roku, dwa najsilniejsze kluby w mie-
ście (Turbina i Polonia) łączą się, co owocuje powsta-
niem Olimpii, która w 1960 roku rozpoczyna grę w A
klasie. Z tym połączeniem obu klubów związana jest
ciekawa anegdota - samo podpisanie dokumentów po-
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Drużyna przed meczem towarzyskim ze Stalą Mielec, 14 lipca 1960 roku. Źródło: archiwum klubu.



łączeniowych nastąpiło w najbardziej eksponowanej
restauracji ówczesnego Elbląga „Czerwonej Obe-
rży”, znanej głównie z tego, że bardzo często odwie-
dzali ją wybitni polscy i zagraniczni artyści, aktorzy,
etc. Uroczystość fuzji poprzedziło referendum wśród
załóg elbląskich firm nad nazwą jaką ma zyskać nowy
klub - oprócz Olimpii, mogła to być Pogoń lub Polonia.
Trenerem nowo powstałej Olimpii został zasłużony
dla klubu Aleksander Grudziński (wcześniej piłkarz
m.in. elbląskiej drużyny). W 1960 roku. wywalczył
historyczny awans do ówczesnej ligi okręgowej, która
była wówczas odpowiednikiem dzisiejszej III ligi. 

Po reorganizacji rozgrywek w 1962 roku, Olimpia
występuje już w III lidze. W 1966 roku dociera do
1/16 Pucharu Polski, gdzie ulega renomowanej Legii
Warszawa 0:2, a bramkę Olimpii strzela m.in. czołowy
napastnik reprezentacji Polski - Lucjan Brychczy.
Przeciwko Olimpii Legia wystawiła m.in. przyszłego
reprezentanta kraju W. Grotyńskiego, ówczesnego
kadrowicza Bernarda Blauta czy Henryka Apostela
- przyszłego trenera kadry, a także najpopularniej-
szego wówczas (wspomnianego wcześniej) Lucjana
Brychczego. Przyjazd Legii (obrońcy PP) wzbudził
duże zainteresowanie, ale mecz rozgrywany z ko-
nieczności na Krakusa, (na Agrykola trwał remont),

mogło obejrzeć nie więcej niż 4 tysiące ludzi. W Olim-
pii zagrali: Zdzisław Rogowski, Henryk Weiss, Jerzy
Górski, Zbigniew Przybylski, Ryszard Ostałowski,
Jerzy Stelina, Józef Bujko, Lech Augustyniak, Hen-
ryk Breitenbach, Sylwester Walkowiak, Teofil Na-
horski. 

Olimpia nie potrafi jednak przez bardzo długie lata,
mimo zatrudnienia znanych lokalnych trenerów
(głównie z Gdańska), wyjść poza szczebel III ligi.
Taka szansa nadarzyła się dopiero w 1974 roku, kiedy
zespół przystępuje do baraży o II ligę. Niestety i tym
razem nie udało się awansować. 

Rok 1976. Historyczny awans do II ligi.
W sezonie 1975/76, dwa lata po nieudanych barażach,
Olimpia wygrywa rywalizację w klasie okręgowej i
podejmuję batalię o II ligę. Tym razem zwycięża
wszystkie mecze barażowe i uzyskuje upragniony
awans do II ligi. W barażach 24 zespoły podzielono
na 6 grup, w ramach których drużyny rywalizowały
ze sobą o pierwsze miejsce w grupie premiowane
awansem. Olimpia wylosowała Wigry Suwałki, Gwar-
dię Szczytno oraz Pogoń Siedlce. 27 czerwca 1976
roku Olimpia wygrywa u siebie z Pogonią Siedlce 2:0
(bramki: Kierno 2’, Szafrański 38’). 30 czerwca na wy-

46

Legendarny mecz dla kibiców OE. Puchar Polski. Do Elbląga przyjechała Legia Warszawa. Źródło: archiwum klubu.



jeździe z Gwardią Szczytno 4:1 (bramki: Pegiert 28’
(k), Stryganek 59’ 61’, Tyl 81’), 4 lipca u siebie z Wi-
grami Suwałki 3:1 (bramki: Tyl 31’ 78’ Beger 42’) 11
lipca na wyjeździe z Pogonią Siedlce 4:0 (bramki:
Kierno x4). 14 lipca w Elblągu z Gwardią Szczytno
5:2 (bramki: Kobylański 10’ 35’, Kierno 45’ 83’, Beger
65’). 18 lipca na wyjeździe z Wigrami Suwałki 3:1
(bramki: Beger 9’, Stryganek 58’ Kierno 80’). 

Sezon 1976/77 był dla klubu zdecydowanie najlep-
szym, pod względem piłkarskim, okresem lat siedem-
dziesiątych. Olimpia Elbląg wygrała baraże o II ligę.
Jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby zespół
z Elbląga zagrał na zapleczu ekstraklasy. Trzeba
przypomnieć, że liga polska była w tamtych czasach
silniejsza od obecnej. W pierwszoligowych drużynach
grali reprezentanci kraju - drużyny, która zajęła III
miejsce na Mundialu w Niemczech w 1974 roku, a
także wywalczyła srebrny medal na Igrzyskach w
Montrealu w 1976 roku. Tuż po wspomnianej olimpia-
dzie rozpoczęły się rozgrywki ligowe. Największe za-
kłady przemysłowe miasta patronowały działalności
elbląskiego klubu. W dzisiejszych czasach powiedzie-
libyśmy, że zakłady te sponsorowały Olimpię. Głów-
nymi sponsorami były wtedy: Zakłady Mechaniczne
- Zamech, Elbląski Kombinat Budowlany, Zakłady
im. Wielkiego Proletariatu, Fabryka Urządzeń Okrę-
towych, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso”,
Zakłady Armatury Samochodowej „Polmo”, Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni Miejskiej.
Olimpia trafiła do jednej grupy z drużynami, które
mogą poszczycić się występami w ekstraklasie: Le-
chia Gdańsk, Zawisza Bydgoszcz, Motor Lublin, Ja-
giellonia Białystok, Bałtyk Gdynia, Zagłębie
Wałbrzych, Olimpia Poznań, Gwardia Warszawa. Na
mecze elbląskiej Olimpii przychodziło po 12 tysięcy

ludzi, tworząc na trybunach gorącą atmosferę, para-
liżującą piłkarskie poczynania przyjezdnych. Dru-
żynę prowadził późniejszy szkoleniowiec
Reprezentacji - Wojciech Łazarek.

Jesień 1976 roku była udana dla Olimpii nie tylko
w rozgrywkach ligowych, ale także w pucharowych.
W walce o Puchar Polski Olimpia dotarła do 1/16,
gdzie spotkała się z pierwszoligowym zespołem ROW
Rybnik, który przyjechał do Elbląga w osłabionym
składzie, nieco lekceważąc gospodarzy. Olimpia wy-
korzystała szansę i w dogrywce w obecności 8 tysięcy
elblążan zdobyła bramkę, przechodząc tym samym
do 1/8 Pucharu Polski. Na tym etapie los zetknął
“Związkowych” z Wisłą Kraków (drużyną, która rok
później zdobyła Mistrzostwo Polski). Mecz odbył się
5 grudnia (niedziela) 1976 roku. Ze względu na brak
sztucznego oświetlenia mecz rozpoczął się o godz.
13:00. Mecz oglądało ponad 6 tysięcy widzów. Duże
zainteresowanie na pewno wiązało się z okazją do
obejrzenia zaliczanych do krajowej czołówki krakow-
skich piłkarzy, m.in. Kmiecika, Maculewicza, Kusty
czy Szymanowskiego. Pojedynek rozgrywany był na
kilkucentymetrowym, mokrym śniegu, ale mimo nie-
korzystnych warunków mecz toczył się w niezłym
tempie. Pierwsze minuty należały do Wisły. Szczegól-
nie aktywny był reprezentant kraju - Kazimierz
Kmiecik. Olimpia nastawiona była na kontrataki.
Najlepszą sytuację miała w 64 minucie. Stryganek
uwolnił się krakowskim obrońcom, ale będąc w sytua-
cji sam na sam został niesportowo podcięty. Do 90 mi-
nuty był remis. Mecz rozstrzygnął się w dogrywce, w
103 minucie. Po strzale głową bramkę zdobył Pawli-
kowski dając zwycięstwo Wiśle Kraków. Mimo prze-
granej, był to największy sukces Olimpii Elbląg w
Pucharze Polski. Po powrocie na ligowe boiska runda
wiosenna, choć emocjonująca, nie była już tak wesoła.
Po jednym sezonie, spędzonym w drugiej lidze, Olim-
pia wróciła na boiska międzywojewódzkiej ligi okrę-
gowej, gdzie spędziła 3 następne sezony.
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Drużyna Olimpii, która wywalczyła historyczny awans do II ligi, czerwiec
1976 roku. Źródło: archiwum klubu.

Drużyna Olimpii tuż przed startem II-ligowego sezonu 1976/1977
. Źródło: archiwum klubu.



Lata 80-te. Złoty okres Olimpii.
Być może określenie „złoty okres” jest nieco na wy-
rost, ale praktycznie tak na dobrą sprawę Olimpia na
przestrzeni lat swego istnienia nie odnosiła oszała-
miających sukcesów na skalę ogólnopolską, czy mię-
dzynarodową. Systematyczne występy na szczeblu II
ligi w wielu polskich klubach określone są jako co-
dzienność, a w jeszcze innych nawet jako klapa, w
Olimpii należy poczytywać je za sukces, gdyż to naj-
wyższa, jak dotychczas, klasa rozgrywkowa, w której
występowali piłkarze z Elbląga. W tych występach
też nie było oszałamiających wyników - najwyższe
miejsce to 8 w końcowej tabeli II ligi. Z perspektywy
czasu należy można jednak z pewnością stwierdzić,
że ZKS Olimpia Elbląg jest jednym z najbardziej uty-
tułowanych klubów piłkarskich na ternie obecnego
województwa warmińsko-mazurskiego. W 1980 roku
przeprowadzono reorganizację rozgrywek i Olimpia
znalazła się w nowo utworzonej III lidze. Trafiła do
grupy z drużynami z Mazowsza oraz z Warmii i
Mazur. „Uwolnienie” się od silnych wybrzeżowych
drużyn pozwoliło na kolejny awans do II ligi, który
Olimpia przypieczętowała 17 czerwca 1981 roku w
meczu wyjazdowym z Polonią Warszawa. W obecno-
ści 7 tysięcy widzów Olimpia wygrała 1:0. Autorów
„złotej bramki” przy ulicy Konwiktorskiej było czte-
rech: Sula wywalczył piłkę i podał do Kliszewskiego,
który krótko odegrał do Spychalskiego, a skrzydłowy
Olimpii zagrał do Radowskiego. Napastnik wyprze-
dził obrońców Polonii i pięknym lobem strzelił

bramkę na wagę awansu. Elblążanie wygrali III ligę
i po czteroletniej przerwie wrócili do II ligi.

Rozpoczął się stabilniejszy dla Olimpii okres lat
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to w większości ze-
spół grał w II lidze. Po trzech sezonach Olimpia w
1984 roku spadła z II ligi, ale tylko na rok. 2 czerwca
1985 roku Olimpia przypieczętowała trzeci awans do
II ligi. Po dwóch bramkach Borosa, Radowskiego i
jednej Karmana, elblążanie wygrali z Orlętami Re-
szel 5:0. Ostatni mecz ligowy tego sezonu Olimpia
grała na własnym boisku z Sokołem Ostróda (16
czerwca 1985 roku). Oprawa spotkania była wyjąt-
kowa. Przed meczem dziewczęta z elbląskich szkół
podstawowych zaprezentowały udany występ gimna-
styczny, zaś władze miasta i klubu wręczyły piłka-
rzom pamiątkowe puchary i dyplomy. Wstęp na mecz
był bezpłatny. 

W 1986 roku ponownie, jak 20 lat wcześniej, elblą-
żanie gościli u siebie w meczu pucharowym war-
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Olimpia po drugim w historii awansie do II ligi, 1981 rok. . Źródło: archiwum klubu.

Przed meczem z Sokołem Ostróda, 16 czerwca 1985 roku.
. Źródło: archiwum klubu.



szawską Legię. 10 tysięcy widzów na Agrykola przez
ponad 120 minut oglądało zacięcie grającą Olimpię.
Legia wygrała dopiero po rzutach karnych. 

W 1989 roku Olimpia występowała w III lidze, ale
spektakularny sukces odnieśli wtedy juniorzy, którzy
zdobyli Wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii
wiekowej. Młodzi piłkarze Olimpii ulegli w finale uty-
tułowanemu Górnikowi Zabrze. W tym samym roku
Olimpia walczyła o powrót do II ligi i tylko gorszy bi-
lans bramkowy z mistrzem trzeciej ligi nie pozwolił
elblążanom wrócić do II ligi. 

Lata 90-te. Równia pochyła w dół.
W sezonie 1990/1991 Olimpia wywalczyło prawo gry
w barażach o II ligę. Olimpia trafiła na Ursus War-
szawa. W pierwszym meczu, rozegranym w Warsza-
wie, Olimpia przegrała 0:1. 3 lipca 1991 roku w
Elblągu odbywał się mecze rewanżowy. Mecz był
trudny, a stawka niezwykle wysoka. Przy Agrykola
długo utrzymywał się wynik bezbramkowym. Do-
piero w 75 minucie „Misza” Czesnakow dał Olimpii

prowadzenie. Rezultat w dwumeczu nadal był nieroz-
strzygnięty. Sędzia zarządził dogrywkę. Bohaterem
elblążan został wychowanek Olimpii, Kwiatkowski,
który zdobył bramkę i rozstrzygnął mecz i cały baraż
na korzyść Olimpii. Na trybunach zapanowała niesa-
mowita radość. Po raz ósmy w historii żółto-biało-nie-
biescy będą grać w drugiej lidze. Niestety po tym
sukcesie zaczęł się bardzo poważne problemu. Prak-
tycznie cała dekada lat 90-tych minionego wieku, to
najczarniejszy okres w dziejach Olimpii, okres o któ-
rym kibice chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Klub
targany problemami finansowymi, zarządzany przez
nieodpowiedzialnych działaczy staczał się w niebyt w
zastraszającym tempie. Bardzo zła sytuacja finan-
sowa w sezonie 1991/1992 spowodowała drastyczny
spadek widzów na meczach i ostatecznie spadek dru-
żyny z drugiej ligi. W rudzie rewanżowej wspomnia-
nego sezonu, Olimpia 11 razy przegrała, 2 razy
zremisowała i tylko 4 razy wygrała. 21 czerwca 1992
roku Olimpia mimo wygranej z GKS Bełchatów 1:0
pożegnała się z zapleczem ekstraklasy. Na ostatni
mecz elbląskiej drużyny w drugiej lidze przyszły…
63 osoby. Od tamtej pory, przez długie lata, druga liga
będzie jedynie marzeniem dla elbląskich kibiców.
Krótko po spadku z II ligi w 1992 roku zmieniono
nazwę z Olimpia na Polonia. Były to czasy transfor-
macji ustrojowej, zmiany w nazewnictwie odbywały
się m.in. ulic czy patronów szkół i w opinii wielu kibi-
ców pojawienie się Polonii było właśnie tym spowo-
dowane. Zdaniem innych uczyniono to jednak w celu
uniknięcia spłaty powstałego w wyniku fatalnego za-
rządzania zadłużenia, motywując właśnie względami
historycznymi. Przez lata funkcjonowania Polonii, el-
bląscy kibice nieakceptowani tej nazwy. Dopingując
drużynę używali starej nazwy „Olimpia”. Początki
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Drużyna juniorów „Olimpii”, która w 1989 roku wywalczyło Wicemistrzostwo
Polski. Od lewej w górnym rzędzie: Lech Rakoczy (kierownik drużyny), Leszek
Bieliński, Adam Brac, Mariusz Malinowski, Marcin Zatówka, Jarosław Talik,
Andrzej Misarko, Grzegorz Łukasik, Piotr Sieńczak, Bogusław Kolodziejski
(II trener), Lech Strembski (I trener). Dolny rząd od lewej: Robert Czurakowski,
Marek Grudziński, Andrzej Nowogrodzki, Mariusz Wroński, Marek Kwiat-
kowski, Dariusz Misarko, Topiłko, Wojciech Łojek
. Źródło: archiwum klubu.

Przed meczem Pucharu Polski z Legią Warszawa, 24 września 1986 roku. . Źródło: archiwum klubu.



historii Olimpii nie były wtedy jeszcze dobrze znane,
więc działacze drużyny z łatwością mogli manipulo-
wać informacjami wmawiając mieszkańcom, że po-
czątki piłkarstwa w Elblągu to właśnie Polonia. W
jakiś czas po tej zmianie nazwy, szumnie zapowie-
dziano nowy okres w historii klubu, powstał również,
bardzo szybko potem zapomniany, “Pakiet Polonia
2000” - w założeniach którego w 2000 roku Polonia El-
bląg miała być nowoczesnym klubem piłkarskim, mi-
nimum drugoligowcem... Niestety nie było już
możnego protektora w postaci “Zamechu” i jego pie-
niędzy, które można było wydawać na prawo i lewo.
Działacze nie potrafili znaleźć dla Olimpii innego fi-
nansowego oparcia, czy to w którejś z lokalnych firm
czy też w mieście. Doszło do tego, że wiosną 1997
roku drużynę z powodu braku środków finansowych
wycofano z rozgrywek III ligi. Można powiedzieć, że
klub sięgnął dna. Drużyna reprezentująca piłkarski
Elbląg przez kilka następnych lat nie mogła wydostać
się z regionalnej IV ligi. Sezon 1996/1997 był najgor-
szym w historii Olimpii (wtedy jeszcze Polonii El-
bląg). Przez 12 kolejek, zespół nie mógł odnieść
zwycięstwa, a tylko 2 razy zremisował. Przez całą nie-
mal jesień zespół zajmował ostatnią pozycje w tabeli.
Brak wyników przekładał się na chamstwo na trybu-
nach. Organizacyjnie Klub nie mógł sobie z tym po-
radzić. Nawet policja miała problemy z uspokojeniem
kibiców co najbardziej widoczne było w jesiennym
spotkaniu z Arką Gdynia. Przed meczem piłkarze
rozdawali kibicom ulotki informujące o tragicznej sy-
tuacji klubu. Pisano, że mecz z Arką może być ostat-
nim w lidze. Dopuszczano wycofanie zespołu z
rozgrywek. Na kolejny mecz z Pogonią Lębork Olim-
pia nie pojechała. Ostatni mecz jesieni 1996 roku z Po-
lonią Rogum Pruszcz Gdański był zarazem ostatnim
meczem sezonu. Klub, tak jak wcześniej informował,
wycofał się z rozgrywek. Olimpia sięgnęła dna. W
130-tysięcznym mieście istnienie piłki nożnej stanęło
pod znakiem zapytania. 

Początek XXI wieku. Nowy wiek, nowe nadzieje...
Nadzieja na lepsze jutro dla Olimpii pojawiła się 2002
roku wraz z rozpoczęciem pracy w klubie przez by-
łego piłkarza, wychowanka, gracza m.in. Legii War-
szawa i Reprezentacji Polski, Mistrza i Zdobywcy
Pucharu Polski, uczestnika Ligi Mistrzów, najbar-
dziej znanego piłkarza rodem z Elbląga - Adama Fe-
doruka. Drużyna pod okiem grającego trenera
Fedoruka w 2002 roku awansowała, po wielu sezo-

nach do III ligi, po drodze rozgrywając i rozstrzyga-
jąc na swoją korzyść fantastyczne mecze Pucharu
Polski z Arką Gdynia i GKS Bełchatów, ekipami dużo
wyżej notowanymi w polskiej piłce. 29 sierpnia 2002
roku we wspomnianym meczu 1/32 Pucharu Polski
Olimpia poodejmowała drugoligową Arkę Gdynia.
Trener Arki Marek Kusto zapowiadał zwycięstwo. Na
meczu było ponad trzy tysiące widzów. Po pierwszej
połowie był remis 1:1 po bramkach Adama Fedoruka
i Ulanowskiego z Arki. Na trzy minuty przed końcem
meczu Adrian Fedoruk strzelił na 2:1 i do końca
meczu kibice oglądali spotkanie na stojąco. Dawno
nie było takiej atmosfery na stadionie, a Olimpia po
raz drugi z rzędu zagrała w 1/16 Pucharu Polski.
Mimo, że Olimpia nie mogła liczyć w tym okresie na
takie nakłady finansowe jak trzecioligowi przeciw-
nicy, to udało jej się utrzymać przez sezon w gronie
trzecioligowców. Mimo tego Fedoruk stracił pracę,
stery w klubie objął inny były piłkarz drugoligowej
Olimpii Andrzej Bianga, który niestety nie uchronił
drużyny przed spadkiem. Od 15 października 2004
roku klub ponownie zaczął używać nazwy Olimpia.
Pod presją i w wyniku działań kibiców działacze zde-
cydowali się na powrót do jedynej uznawanej, histo-
rycznej nazwy. W Elblągu zapanowała atmosfera
mobilizacji, aby rozpocząć marsz w górę i nawiązać
do wspaniałych do tradycji. Niestety, sezonu 2004/05
nie udało się zakończyć miłym akcentem. Na finiszu
ligi Olimpia przegrała bój o III ligę i marzenia o grze
w wyższej klasie rozgrywkowej trzeba było zachować
na kolejny sezon.

Lata 2005-2009. Awans do III ligi 
i kolejne problemy
Niemalże od początku rozgrywek sezonu 2005/06
można było wskazać trójkę faworytów w walce o
awans. Oprócz elblążan ścisłą czołówkę tworzyli pił-
karze dobromiejskiego DKS-u oraz olsztyński OKS.
Mimo kilku wpadek Olimpijczycy całą rundę wio-
senną ścigali się z DKS-em o miano lidera tabeli, na-
tomiast olsztynianie już kilka kolejek przed końcem
rozgrywek stracili nadzieje na awans. Z każdym do-
brym meczem na stadionie przy Agrykola pojawiało
się coraz więcej widzów. Zainteresowanie występami
Olimpii sięgnęło szczytu 6 maja 2006 roku, kiedy do
Elbląga zawitał OKS. Na trybunach zasiadło ponad
1500 kibiców, a grupa Ultras zaprezentowała wspa-
niałą oprawę, przyzwyczajając tym samym elblążan
do wyjątkowego celebrowania spotkań z najważniej-
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szymi przeciwnikami. Wreszcie po wyjazdowej wy-
granej z Mazurem Ełk (4:1) piłkarze i kibice Olimpii
mogli świętować awans. W ostatniej kolejce rezer-
wowy skład Olimpii zdemolował u siebie Orlęta Re-
szel (5:0), po czym strzeliły korki od szampana...
Napastnik Krzysztof Wierzba odnotował osobisty
sukces, bowiem z 31 golami został królem strzelców
rozgrywek. Przed sezonem 2006/07 kibice byli spo-
kojni... Zarząd postarał się o nowych, utalentowanych
zawodników, żegnając jednocześnie tych spośród sta-
rych, którzy do gry drużyny nic dobrego nie wnosili.
Pensje w klubie wypłacane były na czas, brak było za-
ległości finansowych, a zespół pokrzepiony świetnym,
poprzednim sezonem wydawał się być gotowym do
walki o miejsce w górnej części tabeli. Rozpędzona
Olimpia zanotowała świetny początek sezonu, mimo
iż elbląski super snajper popadł w niemoc strzelecką.
Jednakże okazało się jednocześnie, że poczynione
wzmocnienia były słuszne - Piotrowie Ruszkul i Tra-
farski na półmetku rozgrywek mieli na koncie najwię-
cej zdobytych goli w zespole. Niestety, nie
dostrzeżono w porę niepokojących objawów i drużyna
zaczęła coraz częściej tracić punkty. Ostatecznie prze-
rwa zimowa zastała Olimpię na 12 miejscu w tabeli.
Winnym takiego stanu rzeczy uznano trenera An-
drzeja Biangę, któremu po 3 latach pracy w klubie
podziękowano za pracę. Wraz z nim z zespołem po-
żegnał się kierownik drużyny Robert Żuralski. Za-
rząd na nowego szkoleniowca wybrał Zbigniewa
Kieżuna, który w przeszłości prowadził m.in. I-ligowy
Stomil Olsztyn. Nowy trener - nowe porządki, a co za
tym idzie, także metody pracy. Krótko po przybyciu
nowego trenera piłkarze przeszli badania w gdań-
skiej AWF, pod okiem prof. Zbigniewa Jastrzęb-
skiego (fizjologa kadry Pawła Janasa na mundialu).
Także zarząd postarał się ułatwić pracę nowemu tre-
nerowi i znalazł środki na zimowe wzmocnienia. Poza
dobrym początkiem sezonu w wykonaniu piłkarzy,
jasnym punktem rundy jesiennej okazali się po raz
kolejny kibice. Wyjątkowa mobilizacja przed meczem
z Radomiakiem Radom zaowocowała liczbą ponad
2000 widzów na trybunach, w ogromnej większości
jednakowo ubranych. Zaprezentowana przez grupę
Ultras SMG’06 oprawa była najlepszą i najbardziej
efektowną, spośród tych, jakie można było do tej pory
zobaczyć na elbląskim stadionie. Runda wiosenna se-
zonu 2006/07 mimo poczynionych zimą zmian okazała
się jeszcze gorsza od jesieni. Drużynie udało się co
prawda zdobyć Wojewódzki Puchar Polski, jednak w

zespole pojawiły się konflikty. Po sezonie z drużyny
odeszło kilku ważnych graczy. Zawiedzeni pracą szko-
leniowca kibice, podczas wygranego finału WPP
przeprowadzili protest, podczas którego zażądali
zmiany szkoleniowca. Na początku sezonu 2007/08
trener Olimpii Zbigniew Kieżun wycofał drużynę z
zawodów na szczeblu centralnym Pucharu Polski, co
mogło skutkować nawet kilkuletnim zawieszeniem
zespołu w tych rozgrywkach. Po kolejnych protestach
kibiców oraz blamażu na początku sezonu ligowego,
dotychczasowy szkoleniowiec podał się do dymisji. Z
dniem 16 sierpnia 2007 roku, nowym trenerem Olim-
pii został Tomasz Wichniarek, pracujący wcześniej
jako trener juniorów Lecha Poznań. Szkoleniowiec
miał przed sobą trudne zadanie poukładania drużyny
po dwóch nieudanych meczach na starcie rozgrywek
sezonu 2007/08. Na półmetku sezonu, elblążanie zaj-
mowali dopiero 12. miejsce w tabeli. Zgodnie z zapo-
wiedziami działaczy, w przerwie zimowej zespół
wzmocnili nowi zawodnicy, a celem drużyny na sezon
nadal było zapewnienie sobie występów w nowej II
lidze. Rundę wiosenną drużyna zakończyła ostatecz-
nie na 11. Miejscu, co uniemożliwiło awans i sprawiło,
że sezon 2008/09 zespół rozpoczął w nowej III lidze.

Lata 2008- 2011. Awans do II ligi i walka o I ligę
Przed kolejnymi rozgrywkami zespół został osła-
biony odejściem kilku zawodników z podstawowego
składu, którzy przeszli do lokalnego rywala Concordii
Elbląg. Sztab trenerski ściągnął w ich miejsce graczy
z innych drużyn oraz uzupełnił kadrę juniorami Olim-
pii. Drużyna w nowym składzie, na półmetku sezonu
2008/09 zajęła pierwsze miejsce w tabeli, nie ponosząc
żadnej porażki. 30 kwietnia 2009 roku zespół awan-
sował do nowej II ligi, pokonując na wyjeździe wice-
lidera tabeli Huragan Morąg. Awans na wyjeździe
świętowało około 600 fanów z Elbląga. Niewiele
ponad dwa tygodnie później Olimpia wywalczyła Wo-
jewódzki Puchar Polski. Dzień przed tym meczem
trener Wichniarek poinformował o nieprzystaniu na
propozycję przedłużenia umowy, z powodów rodzin-
nych. Jego następcą został Tomasz Arteniuk. Nowy
szkoleniowiec przejął drużynę praktycznie tuż przed
startem rozgrywek sezonu 2009/2010, wskutek czego
nie przepracował z nią pełnego okresu przygotowaw-
czego, nie udało mu się również uzupełnić kadry za-
wodnikami, których mógłby dokładnie sprawdzić.
Zespół przerwę zimową spędził na 13 miejscu w ta-
beli. Wtedy szatnię Olimpii opuściło wielu zawodni-
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ków, którzy pamiętali nawet kilku wcześniejszych
szkoleniowców. Arteniuk ściągnął na ich miejsce no-
wych piłkarzy i rozpoczął budowę swojej autorskiej
drużyny. Na wiosnę Olimpia okazała się drugą naj-
lepszą drużyną w lidze, a zespół utrzymał się w roz-
grywkach. W międzyczasie doszło do zmian w
zarządzie klubu. 29 kwietnia 2010 roku prezesem
klubu został Łukasz Konończuk, elbląski przedsię-
biorca i współtwórca Stowarzyszenia Kibiców Olimpii
Elbląg. Nowy zarząd wspólnie z trenerem rozpoczął
zmiany w klubie: uporządkowano sprawy finansowe,
wprowadzono nowy system szkolenia młodzieży, do-
konano remontu klubowego budynku. W przerwie
rozgrywek dokonano również kolejnych wzmocnień
personalnych. Od podstaw utworzono także zespół
rezerw, który w poprzednim sezonie występował w A
klasie. Po ligowej jesieni Olimpia znalazła się na 5
miejscu w tabeli, ze stratą 3 punktów do lidera. Na
konferencji prasowej po ostatnim meczu prezes Ko-
nończuk i trener Arteniuk zapowiedzieli walkę o
awans do I ligi. 21 grudnia 2010 roku do sztabu szko-
leniowego dołączył najlepszy wychowanek klubu
Adam Fedoruk (po odejściu z Cracovii, w której był
asystentem Rafała Ulatowskiego) i objął w Olimpii
funkcję trenera-koordynatora grup młodzieżowych.
4 kwietnia 2011 roku rozwiązano umowę z trenerem
Arteniukiem. 5 kwietnia 2011 roku jego miejsce zajął
Jarosław Araszkiewicz. Nowy szkoleniowiec przejął
zespół w chwili gdy znajdował się na 2 miejscu w ta-
beli. Na koniec sezonu Olimpia okazała się jednak
najlepszą drużyną z grupy wschodniej II ligi i z 1
miejsca awansowała do I ligi (drugi szczeble rozgryw-
kowy w Polsce). Chwilę po zakończeniu ostatniego
meczu sezonu trener Araszkiewicz ogłosił, że odcho-
dzi z klubu.

Sezon 2011/12. Olimpia w I lidze.
Kilka dni przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu
2011/12, zarząd klubu wybrał na nowego trenera
Grzegorza Wesołowskiego. Jednocześnie rozpoczęto
przebudowę drużyny pod kątem walki na I-ligowych
boiskach. Wesołowski w 15 kolejkach zdobył tylko 8
punktów, dlatego zarząd klubu zdecydował się roz-
wiązać z nim kontrakt. Jego następcą został Anatolij
Piskoveć. Z dniem 18 października 2011 roku objął
on posadę trenera Olimpii. Kontrakt z zespołem pod-
pisał do końca sezonu 2011/12, z możliwością przedłu-
żenia, w przypadku utrzymania zespołu na zapleczu
Ekstraklasy. Jego praca nie trwała długo. Na po-

czątku stycznia 2012 roku trafił do szpitala i z powo-
dów zdrowotnych podał się do dymisji. Nowym szko-
leniowcem Olimpii został Ukrainiec Oleg Raduszko.
Niestety i jemu nie udało się zakończyć misji utrzy-
mania Olimpii na zapleczu Ekstraklasy z powodze-
niem. Żółto-biało-niebiescy spadli po roku gry w I
lidze do II ligi.

Lata 2012-2014. Walka o utrzymanie w II lidze i
połączenie dwóch Olimpii
W czerwcu 2013 roku, po roku gry Olimpii w II lidze,
doszło do połączenia Olimpii Elbląg z występującą w
III lidze Olimpią 2004 Elbląg. Powstał nowy klub pod
nazwą Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg.
Prezesem wybrano Pawła Guminiaka (dotychczaso-
wego prezesa Olimpii 2004), a wiceprezesem Łukasza
Konończuka (dotychczasowego prezesa Olimpii). W
składzie zarządu znaleźli się również Jacek Perliński
i Dariusz Kaczmarczyk. Szefem Rady Sponsorów
został Maciej Romanowski. Fuzja obu klubów zbiegła
się w czasie z reorganizacją drugoligowych rozgry-
wek. Od sezonu 2014/15 miała powstać jedna grupa
II ligi, co wiązało się z tym, że po sezonie 2013/14 do
III ligi miało spaść po dziesięć drużyn z zachodniej i
wschodniej grupy II ligi. Zapowiadał się więc bardzo
ciężki sezon. Po rundzie jesiennej Olimpia Elbląg zaj-
mowała 11 miejsce w tabeli ze stratą 5 punktów do
bezpiecznego 8 miejsca w tabeli. W grudniu 2013
roku doszło do zmiany trenera. Misję utrzymania II
ligi dla Olimpii otrzymał Adam Boros. W kadrze ze-
społu doszło do kilku znaczących zmian. Przede
wszystkim zmieniła się postawa zespołu. Pod wodzą
trenera Borosa zespół Olimpii zaczął prezentować
piłkę na przyzwoitym poziomie i co najważniejsze
zdobywał punkty. W ostatniej kolejce utrzymanie
było uzależnione od zwycięstwa elblążan w meczu ze
Stalą Mielec na własnym boisku. Niestety Olimpia za-
ledwie zremisowała 2:2 i spadła do III ligi.

Lata 2014-2014. Walka o powrót do II ligi.
W sezonie 2014/2015 Olimpia chciała wygrać III ligę,
aby wrócić na II-ligowe boiska. Niestety po bardzo
dobrym sezonie i mimo zdobycia aż 87 punktów, do
awansu zabrakło 1 punktu. Olimpia w ostatnim meczu
sezonu grała w Zambrowie z bezpośrednim rywalem
do awansu, miejscową Olimpią Zambrów. Niestety
mecz zakończył się remisem 1:1 i to Olimpia Za-
mbrów cieszyła się z wygrania ligi, a Olimpia Elbląg
z jednym punktem straty zajęła 2 miejsce w III lidze
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z przewagą 6 punktów nad kolejnym w tabeli Finish-
parkietem Nowe Miasto Lubawskie. W obecnym se-
zonie 2015/16 Olimpia ponownie walczy o powrót do
II ligi, będąc wskazywana przez wielu znawców piłki
nożnej, jako murowany kandydat do awansu.

Największe sukcesy:
• Najwyższa klasa rozgrywkowa w której występo-

wała Olimpia to II Liga (zaplecze najwyżej klasy
rozgrywkowej) - 9 sezonów (najwyższe miejsce 8) -
1976/77 - miejsce 14, 1981/82 - miejsce 12, 1982/83 -
miejsce 9, 1983/84 - miejsce 16, 1985/86 - miejsce
12, 1986/87 - miejsce 8, 1987/88 - miejsce 15, 1991/92
- miejsce 16, 2011/12 - miejsce 18.

• Puchar Polski: 1976/1977 - 1/8 Pucharu Polski, 9-
krotnie - 1/16 Pucharu Polski

• Wojewódzki Puchar Polski: OZPN Elbląg - 5-krot-
nie (1984/85, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1995/96), W-
MZPN - 4-krotnie (2001/02, 2002/03, 2006/07,
2008/09)

• Mistrzostwa Polski Juniorów U-19: 1989 - 2
miejsce, 2004 - 1/2 finału

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Adam Fedoruk (ur. 11 grudnia 1966 roku) - w Olim-

pii występował w latach 1984-85 i 2001-2003. Osiem-
nastokrotny reprezentant Polski (1 gol).
Występował m.in. w Legii Warszawa, z którą zdobył
dwa Mistrzostwa Polski i dwa Puchary Polski.
Ponad 100 meczów w I lidze polskiej. Pomocnik. 

• Piotr Rajkiewicz (ur. 31 grudnia 1967 roku w El-
blągu) - w Olimpii występował w latach 1984-1989.
Występował m.in. Widzewie Łódź i Lechii/Olimpii
Gdańsk. Jako zawodnik Gwardii Warszawa został
królem strzelców II ligi w 1990 roku.

• Adam Boros (ur. 1 stycznia 1965 roku w Elblągu) -
w Olimpii w latach w latach 1983-1989 i 1991-1992.

Zadebiutował w II lidze 21 marca 1983 roku w
meczu Olimpia - Arkonia Szczecin. Później wystę-
pował w II-ligowym Bałtyku Gdynia. Grał także w
Finlandii. Ceniony przez kibiców, trenerów i dzien-
nikarzy. W 1993 roku w plebiscycie „Dziennika Bał-
tyckiego” zajął 6 miejsce na najpopularniejszego
sportowca w województwie elbląskim, w 1994 roku
- 7 miejsce. W plebiscycie „Głosu Wybrzeża” 10
miejsce. W głosowaniu na najlepszego piłkarza 50-
lecia zajął 24 miejsce. Obecny trener Olimpii El-
bląg.

• Maciej Bykowski (ur. 22 lutego 1977 roku w El-
blągu) - w Olimpii od 1993 roku do jesieni 1995 oraz
w rundzie jesiennej 1996 roku. Napastnik. Były za-
wodnik m.in. Lecha Poznań, Polonii Warszawa,
ŁKS Łódź i Panatinaikosu Ateny. Największe suk-
cesy odnosił w stołecznej drużynie, z którą zdobył
Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar
Polski i Puchar Ligi Polskiej. Ponad 100 meczów w
I lidze. 

• Bartosz Białkowski (ur. 6 lipca 1987 roku w Branie-
wie) - w Olimpii grał w latach 2002-2003. W kolej-
nym sezonie przeniósł się do zabrzańskiego
Górnika, w którego barwach zadebiutował w pol-
skiej Ekstraklasie (30 października 2004 roku w
spotkaniu z Groclinem Grodzisk Wielkopolski). W
polskiej lidze rozegrał dotychczas 7 spotkań. Z Za-
brza wyjechał na Wysypy Brytyjskie. Grał w bar-
wach Southampton, Ipswitch Town, Barnsley,
Notts Country. Obecnie ponownie broni w Ipswitch
Town w Championship. Brał udział w Mistrzo-
stwach Świata U-20 w Kanadzie w 2007 roku, gdzie
pełnił funkcję kapitana zespołu. 

• Marek Kwiatkowski (ur. 21 lutego 1971 roku w Mal-
borku) - w Olimpii w latach 1989-1994. Najbardziej
pamiętna bramkę dla Olimpii zdobył 3 lipca 1991
roku w rewanżowym meczu barażowym z Ursusem
Warszawa. Bramkę strzelił w dogrywce dzięki
czemu Olimpia po raz czwarty awansowała na za-
plecze ekstraklasy, aby rozegrać swój ósmy sezon
w drugiej lidze. Sukcesy odnosił również grając w
Stomilu Olsztyn, w którego barwach rozegrał 122
I-ligowe mecze. Strzelił 12 bramek, co daje mu
trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców
olsztyńskiej drużyny w Ekstraklasie. Wyprzedzają
go tylko Sylwester Czereszewski i Paweł Holc. Za-
granicą reprezentował barwy Burnham FC.

• Teofil Nahorski - ponad 50 bramek w latach 1960-
1967. 
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• Jacek Spychalski (ur. 4 października 1955 roku w
Elblągu) - w Olimpii w latach 1979-1991. Ulubieniec
trybun. Popularny Szabelka. Przez większość lat
związany z Olimpią Elbląg. Grał również 5 lat w
Finlandii. Dla Olimpii strzelił ponad 80 bramek.
Najbardziej bramkostrzelny napastnik w historii
Olimpii. 

• Witold Panas (zm. w wieku 67 lat) - Przygodę z
piłką nożną w Olimpii rozpoczynał w grupach mło-
dzieżowych pod okiem trenera Witolda Kamień-
skiego. W 1976 roku razem z elbląskim zespołem
wywalczył historyczny, pierwszy awans do II ligi.
Rok później, po spadku zespołu do III ligi, zakoń-
czył swoją karierę piłkarską. W latach 70-tych ulu-
bieniec elbląskich kibiców. Trenował także
koszykówkę. Reprezentował barwy klubu TKKF
Relaks, w którym występował pod okiem trenera
Zygmunta Misiewicza. W ostatnich latach Wiktor
Panas udzielał się w Elbląskim Klubie Sportowym
“Nestora” w sekcji piłki nożnej.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Janis Intenbergs (ur. 1 kwietnia 1959roku) - w Olim-

pii w sezonie 1991/92. Były piłkarz łotewski. Do
Olimpii przychodził jako król strzelców ligi łotew-
skiej. Wzbudzał wielkie zainteresowanie kibiców
elbląskich, którzy po kilkaset osób przychodzili na
treningi, aby zobaczyć nowego zawodnika Olimpii.
Obecnie asystent trenera reprezentacja Łotwy U-
21. 

• Sylwester Wyłupski (ur. 18 lutego 1975 roku w Sztu-
mie) - polski piłkarz, bramkarz. W latach 1990-1995
grał w elbląskiej Olimpii (od 1992 występującej pod
nazwą Polonia Elbląg). Od jesieni 1995 roku do
rundy jesiennej sezonu 1996/1997 występował w
drugoligowej Pomezanii Malbork. W przerwie zi-
mowej przeszedł do grającego w ekstraklasie Sto-
milu Olsztyn. 9 kwietnia 1997 roku debiutował w
meczu I ligi. Ze Stomilem pozostał związany do
2002 roku. Zajmował pozycję pierwszego bramka-
rza, jednak z powodu licznych kontuzji często w
bramce zastępowali go były reprezentant Polski
Jarosław Bako oraz Zbigniew Małkowski. W sezo-
nie 2001/2002 występował w ekstraklasie regular-
nie, jednak jego zespół spadł do II ligi. Po spadku
Stomilu przeszedł do płockiej Wisły, w barwach
której osiągnął finał Pucharu Polski i tym samym
awans do europejskich pucharów. W Pucharze
UEFA już jednak nie zagrał - ponownie zmienił

klub, przechodząc do Arki Gdynia. W lipcu 2004
roku podpisał kontrakt z KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, jednak zrezygnował z gry. W czasie prze-
rwy zimowej 2004/2005 dołączył, wraz z kilkoma
innymi byłymi piłkarzami Stomilu, do mającego
kontynuować tradycje stomilowskie klubu OKS
1945 Olsztyn. Zajął się również pracą z młodzieżą,
m.in. jako nauczyciel wychowania fizycznego. W
1996 roku znajdował się w orbicie zainteresowań
trenerów kadry narodowej. Wystąpił w kadrze U-
21 Andrzeja Zamilskiego w meczu z Grecją (Korynt,
27 marca 1996 roku).

• Maciej Scherfchen (ur. 24 lutego 1979 roku w Sza-
motułach) - karierę rozpoczął w Sokole Pniewy, gdzie
grał w sezonach 1995/1996 i 1997/1998. Następnie
przeszedł do Poznańskiego Lecha, gdzie występował
w sezonach 1997/1998 - 1999/2000. W sezonie
2000/2001 trafił do Polonii Warszawa, zdobywając z
nią Puchar Polski (2001). W warszawskiej drużynie
rozegrał 42 spotkania i strzelił 1 bramkę. W rundzie
wiosennej 2002/03 grał w Widzewie Łódź (9 spot-
kań). W sezonie 2003/04 powrócił do Lecha Poznań
i zdobył z nim Puchar Polski i Superpuchar Polski
(2004). Łącznie w Lechu rozegrał 124 mecze i zdobył
5 bramek. Do lutego 2009 roku reprezentował barwy
Ruchu Chorzów. 5 lutego 2009 roku podpisał kon-
trakt z Arką Gdynia. Od 14 lipca 2009 roku do 31
maja 2010 roku był ponownie zawodnikiem Ruchu.
26 czerwca 2010 roku podpisał roczny kontrakt z
cypryjskim AÉP Pafos. W następnym roku powrócił
do Polski i 24 stycznia związał się kontraktem z poz-
nańską Wartą. 28 lutego 2012 roku stał się piłkarzem
Olimpii Elbląg. Pod koniec roku, 20 grudnia prze-
szedł do Nielby Wągrowiec. W lipcu 2013 roku został
zgłoszony przez Wartę Poznań do rozgrywek II ligi.
Maciej Scherfchen zadebiutował w reprezentacji
Polski 11 lipca 2004 roku w zremisowanym 1-1 me-
czu przeciwko reprezentacji USA. Swój drugi i jak
do tej pory ostatni mecz zagrał 14 maja 2006 roku
w wygranym 4-0 spotkaniu z Reprezentacją Wysp
Owczych.

• Mariusz Muszalik (ur. 23 września 1979 w Katowi-
cach) - swoją karierę zaczął w klubie Górnik MK
Katowice, skąd w 1994 roku przeszedł do GKS-u
Katowice. W klubie tym grał aż 10 lat. W I lidze za-
debiutował 28 lipca 1996 roku w meczu z Rakowem
Częstochowa. W barwach GKS-u w ekstraklasie
zagrał 156 meczów i zdobył 10 bramek. W 2004
roku przeszedł do Odry Wodzisław Śląski. W jej
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barwach zagrał 61 meczów i strzelił 1 gola (stan na
10 grudnia 2006 roku). Od czerwca 2007 roku do
czerwca 2008 roku był zawodnikiem Dyskobolii
Grodzisk Wlkp. Następnie został piłkarzem Piasta
Gliwice. Najlepiej zapamiętany przez kibiców
Piasta, dzięki strzeleniu zwycięskiej bramki w me-
czu derbowym z Górnikiem Zabrze, 3 kwietnia 2009
roku. Od lipca 2011 roku reprezentował klub Olim-
pia Elbląg. Dnia 27 stycznia 2012 roku podpisał
półroczny kontrakt z Ruchem Radzionków.

• Anton Kolosov (ur. 5 lipca 1986 roku w Zaponoże) -
ukraiński napastnik związany z Olimpią od 2007
roku. Nadal gra w Elblągu. Ulubieniec publiczności.
Rozegrał ponad 160 meczów strzelając blisko 80
bramek. 

• Bartosz Iwan (ur. 18 kwietnia 1984 roku w Krako-
wie) - polski piłkarz występujący na pozycji pomoc-
nika, syn Andrzeja Iwana. Iwan jest wychowankiem
Strzelców Kraków, skąd trafił do Wisły Kraków. W
2006 roku zadebiutował w pierwszej lidze. Już w
pierwszym rozegranym meczu przez (Widzew Łódź
z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski) zdołał strzelić
bramkę. Do łódzkiego klubu trafił, przechodząc na
zasadzie wypożyczenie z Wisły Kraków. Następnie
był zawodnikiem Odry Wodzisław, GKS Katowice
oraz Piasta Gliwice. Od 27 lipca 2011 roku do 2

grudnia 2011 roku był zawodnikiem Olimpii Elbląg.
1 marca 2012 roku został zatwierdzony do gry w
barwach Garbarni Kraków - zespołu II ligi wschod-
niej. Od sezonu 2012/2013 piłkarz zabrzańskiego
Górnika, z którym w sierpniu 2015 roku rozwiązał
kontrakt, po czym związał się dwuletnim kontrak-
tem z pierwszoligowym GKS Katowice.

Najwybitniejsi działacze:
• Józef Kozłowski, Jan Grabowski, Antoni Hellman i

Konstanty Podlewski - założyciele klubu w roku
1945. Fundamenty elbląskiego sportu w klubie
„Olimpia” budowali ludzie ze wszystkich regionów
przedwojennej Polski, repatrianci i emigranci, dla
których to miasto stało się ich małą ojczyzną. Nie
można pominąć nazwisk pionierów elbląskiego
sportu, byli to: Antoni Buyko, Heliodor Rajmuza,
Adam Wnęk, Andrzej Zakręt, Ignacy Malowaniec,
Klemens Kaczmarczyk, Kazimierz Kalbarczyk,
Leon Powalski, Marian Dmowski, Władysław Wój-
cicki, Stefan Łuczyński, Sylwester Kaczmarek.

• Aleksander Grudziński - został w pamięci kibiców
oraz piłkarzy legendarnym trenerem, który jako
pierwszy człowiek prowadzący piłkarski zespół El-
bląga, wprowadził drużynę do III ligi. Urodził się
17 lutego 1917 roku. Wychował się na warszawskiej
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Pradze. W latach 1934-1938 był członkiem klubu
Robotniczego Klubu Sportowego Elektyczność.
Podczas okupacji niemieckiej mieszkał w Warsza-
wie, gdzie przejawiał tajną działalność sportową.
Występował w stołecznych drużynach „Fala” oraz
„Grochów”. Po powstaniu warszawskim został wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthau-
sen. Po wojnie wrócił do Warszawy, gdzie był
członkiem klubu sportowego „Tur” Grochów. W
lipcu 1945 roku przybył jako repatriant do Elbląga,
gdzie we wrześniu rozpoczął pracę zawodową w Za-
kładach Mechanicznych Zamech oraz działalność
sportową w Olimpii Elbląg (ówczesna Syrena). W
latach 30-tych i 50-tyh XX wieku był piłkarzem el-
bląskiej drużyny. W 1959 roku po fuzji Turbiny i Po-
lonii został trenerem nowo powstałej Olimpii, z
którą 1960 roku wywalczył historyczny awans do
ówczesnej ligi okręgowej, która była wówczas od-
powiednikiem dzisiejszej III ligi.

• Franciszek Wiśniewski (po krótkiej chorobie w
2012 roku zmarł w wieku 77 lat) - wieloletni działacz
Olimpii Elbląg. W elbląskim klubie pracował, z ma-
łymi przerwami przez ponad 50 lat. Za wybitną
działalność sportową był wielokrotnie odznaczany,
m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, Złota Odznaka Pol-
skiego Związku Bokserskiego, nagroda prezydenta
Elbląga oraz wyróżnienie dla zasłużonego działacza
Olimpii Elbląg.

• Bogusław Jerzy Strembski (zmarł w 2013 roku w
wieku 87 lat) - wieloletni prezes klubu sportowego
Olimpia. W latach 1959-1992 za jego prezesowania,
klub Olimpia miał największe sukcesy sportowe i
organizacyjne. Po raz pierwszy elblążanka Helena
Pilejczyk zdobyła medal olimpijski w łyżwiarstwie
szybkim, w krajowej czołówce była sekcja podno-
szenia ciężarów, a piłkarze nożni trzykrotnie awan-
sowali do II ligi. Rozbudowano i zmodernizowano
kompleks obiektów sportowych przy ul. Agrykola.
Klub Olimpia docenił zasługi wieloletniego działa-
cza społecznego przyznając mu tytuł Honorowego
Prezesa.

• Maciej Romanowski - obecnie Szef Rady Sponso-
rów w Olimpii Elbląg oraz Starosta Elbląski.
Wcześniej prezes Olimpii Elbląg. Za jego kadencji
Olimpia awansowała do III i II ligi.

• Łukasz Konończuk - 29 kwietnia 2010 roku został
prezesem klubu, elbląski przedsiębiorca i współ-
twórca Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg. Za
kadencji Konończuka, nowy zarząd rozpoczął
zmiany w klubie: uporządkowano sprawy finan-
sowe, wprowadzono nowy system szkolenia mło-
dzieży, dokonano remontu klubowego budynku. Za
jego kadencji Olimpia Elbląg awansowała, po raz
ostatni, na zaplecze ekstraklasy (w 2011 roku). W
czerwcu 2013 roku doszło do połączenia drugoligo-
wej Olimpii Elbląg oraz występującej w III lidze
Olimpii 2004 Elbląg. 

• Krzysztof Romanowicz - wcześniej sponsor Olimpii
2004, obecny sponsor, mecenat sportu i przyjaciel
ZKS Olimpii Elbląg.

• Paweł Guminiak - obecny prezes Olimpii Elbląg. Za
jego kadencji Klub przede wszystkim uzyskał sta-
bilizację finansową i organizacyjną. Prezes Gumi-
niak rozwinął szkolenie młodzieży. Utworzył
Akademię Piłkarską Olimpii Elbląg i systematycz-
nie ją rozwija. Prezes Guminiak wraz z Wicepreze-
sem Konończukiem otworzył Klub na działania
marketingowe (public relations, socjal media, mar-
keting, nowe systemy technologiczne). Pierwsza
drużyna Olimpii jest głównym faworytem do
awansu do II ligi.

Ciekawostki:
• 24 września 1986 roku około dziesięciu tysięcy sym-

patyków piłki nożnej po brzegi wypełniło stadion
przy Agrykola. Do Elbląga przyjechała słynna
Legia Warszawa. Olimpia w składzie: Podolczak,
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Bianga, Kacabaj, Buczkowski, Swajda, Szeląg, Szos-
tak, Piernicki, Radowski, Osmola, Spychalski. Legia:
Kazimierski, Kubicki, A.Sikorski, Jagoda, Gawara,
Buda, Iwanicki, Kaczmarek, Arceusz, Antolak,
W.Sikorski. Warto podkreślić, że Jacek Kazimierski
i Dariusz Kubicki jeszcze trzy miesiące wcześniej
reprezentowali kraj na Mistrzostwach Świata w
Meksyku. Mecz rozgrywany był na rozmokłym bo-
isku. Deszcze padał w przerwie i przelotnie w
drugiej połowie. Oczywiście widoczne było lepsze
wyszkolenie techniczne, przygotowanie kondycyjne
i gra bez piłki Legionistów, ale Olimpia zagrała z
ogromną ambicją i ofiarnością. Spotkanie okazało
się bardzo wyrównane. Do przerwy zanosiło się na
niespodziankę. To Olimpia prowadziła 1:0. Strzelcem
bramki był Maciej Szeląga. Agrykola 8 szalało z
radości. W 67 minucie Olimpia miała najlepszą
okazję do podwyższenia. Janusz Osmola po do-
środkowaniu oddał strzał, ale skierował piłkę nad
wybiegającym Kazimierskim i pustą bramką. Gdyby
strzelił nieco słabiej, mogło być 2:0. W 81 minucie
niestety doszło do wyrównania. Kacabaja pokonał
mocnym strzałem z 18 metra Zbigniew Kaczmarek.
1:1 i dogrywka. Dogrywka bez historii. Obie drużyny
czekały na rzuty karne. Przypominamy, że w bramce
Legii drugi bramkarz reprezentacji Polski. W kon-
kursie jedenastek potwierdzał klasę. Wyczuwał in-
tencje, bronił karne egzekwowane przez Piotra
Piernickiego i Andrzeja Biangę. Andrzej Szostak
trafił w słupek. Dla Legii pewnie strzelali: Witold
Sikorski, Andrzej Sikorski i Zbigniew Kaczmarek.

Olimpia przegrała w karnych 0:3. Po meczu trener
Jerzy Engel zaznaczał, że elblążanie przy odrobinie
szczęścia mogli wygrać ten mecz oraz chwalił ser-
deczną atmosferę. Tak przyjemnie nie grało się
Legii nawet w zaprzyjaźnionym Szczecinie.

• W roku 1987 Olimpia kupiła… kamerę wideo. Co
teraz wydaję się śmieszne, w tamtych czasach było
to wydarzenia na wysoką skalę. Kamera służyła
różnym sekcjom sportowym klubu. Rejestrowane
na niej mecze piłkarskie były kanwą cotygodniowych
spotkań kibiców piłkarskich z trenerem oraz za-
wodnikami. Spotkania odbywały się we wtorki o
godzinie 18:00. Aby nieco bardziej wykorzystać ka-
merę, klub uruchomił punkt usług wideo dla ludności,
przedsiębiorstw i instytucji, oferując nagrywanie
uroczystości rodzinnych czy też filmów do celów
służbowych. Ponadto w klubie uruchomiono naprawy
sprzętu RTV.

• Często wspomina się w Elblągu mecz z 28 sierpnia
1991 roku. Na Agrykola Olimpia zmierzyła się
znaną w Polsce Cracovią Kraków. Wygrali gospo-
darze 3:0 po dwóch bramkach Adama Borosa i
jednej Interbergsa. Przez długie lata na zewnętrznej
stronie stadionu (na murach zakola od ul. Agrykola
- trybuna najbardziej zagorzałych kibiców Olimpii)
informował o tym napis z wynikiem meczy, wypisany
przez kibiców, z tym że po czasie „trójkę” przemie-
niono na „ósemkę”. 

• Od pierwszego meczu rudny wiosennej sezonu
1997/98 zaprzestano wpuszczania kibiców na drew-
niane trybuny od strony budynku klubowego. Po-
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zostawiono tylko wąską trybunę pod budką spra-
wozdawczą, gdzie umieszczony był wcześniej zegar
oraz tablica wyników. Trybuna stała się tzw. sektorem
„A” gdzie bilety wstępu były najdroższe 

• Od sezonu 2001/2002 drużyna występowała pod
szyldem Polonia-Olimpia. Miał to być krok ku
zgodzie z kibicami, nieakceptującymi nigdy nazwy
Polonia. Kibice nie mogli się nadal pogodzić z
oficjalną nazwą klubu (Polonia-Olimpia), dlatego
zgłosili własną drużynę do piłkarskich rozgrywek.
Powołano ZKS Olimpia Elbląg. Klub składał się z
kibiców piłkarskich i od sezonu 2004/2005 występował
w B-klasie. Na mecze siódmoligowca przychodziło
więcej osób niż na czwartoligowe mecze Polonii-
Olimpii.

• Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym. Olimpia
Elbląg obchodzi 70-lecie powstania klubu. Z tej
okazji powstało nowo logo klubu wykorzystywane
do wszystkich celów związanych z drużyną w sezonie
2015/2016. Dodatkowo 29 sierpnia 2015 został zor-
ganizowany mecz pomiędzy Old Boys Olimpii Elbląg
a Old Boys Legii Warszawa. 11 września 2015 roku
odbyła się także uroczysta Gala z okazji 70-lecia
Klubu na hali CS-B w Elblągu

MMKS Concordia Elbląg

Pełna nazwa: Miejski Młodzieżowy
Klub Sportowy Concordia Elbląg
Data założenia: maj 1987 roku
Barwy klubowe: pomarańczowo-
czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia: 
Pasjonaci piłki nożnej Mirosław Pelc, Janusz Załucki,
Andrzej Pelc i Wojciech Szymański w maju 1987 roku
założyli Klub Sportowy Concordia Elbląg, który zgło-
sili do rozgrywek ligowych prowadzonych przez El-
bląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Klub rozpo-
czął rozgrywki na poziomie klasy D. W pierwszym
sezonie klub uzyskał awans do klasy C, rok później

grał już w klasie B, a po kolejnym roku w sezonie
1990/1991 awansował do klasy A, gdzie występował
przez 3 sezony. W sezonie 2003/2004 Concordia awan-
sowała do ligi okręgowej Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej, w której występowała przez
kolejne 3 lata. Od września 2005 roku klub zmienił
nazwę na Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Con-
cordia Elbląg. Po zajęciu pierwszego miejsca w lidze
okręgowej w sezonie 2006/2007 MMKS Concordia
awansowała do IV ligi, gdzie rywalizowała z najlep-
szymi klubami piłkarskimi Warmii i Mazur. Do tych
sukcesów w rozgrywkach ligowych zespół doprowa-
dził trener Lech Strembski. W wyniku reorganizacji
rozgrywek, zespół seniorów od sezonu 2008/2009 wy-
stępował w rozgrywkach III ligi podlasko-warmiń-
sko-mazurskiej. Po zakończonej rywalizacji w sezonie
2011/2012 drużyna zajęła drugie miejsce, jednak po
rezygnacji z awansu KS Start Działdowo, MMKS
Concordia Elbląg uzyskała prawo występów w roz-
grywkach II ligi grupy wschodniej. Drużynę w II li-
dze prowadził trener Adam Boros. Na tym szczeblu
rozgrywek Concordia występowała przez dwa sezony,
co niewątpliwie jest największym sukcesem klubu.
Od sezonu 2014/2015 MMKS Concordia Elbląg gra
w III lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej. Zarząd
klubu bardzo dużą uwagę przywiązuje do pracy z
dziećmi i młodzieżą. W funkcjonującej od wielu lat
Szkółce Piłkarskiej, umiejętności gry w piłkę nożną
nabywa około 250 młodych adeptów. W sezonie
2013/2014 drużyna MMKS Concordia Elbląg zdobyła
III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych (rocznik 1997). 

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Krzysztof Niburski (ur. 04.03.1997) - obrońca, brą-

zowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych w sezonie 2013/2014, powoływany do
reprezentacji Polski U-18

Najwybitniejsi działacze:
• Mirosław Pelc - wieloletni Prezes Klubu i jego spon-

sor
• Leopold Skowroński - wieloletni członek Zarządu

Klubu i jego sponsor
• Andrzej Szmydt - wieloletni członek Zarządu

Klubu, kierownik pierwszego zespołu, sponsor
• Bogusław Radziewicz - wieloletni koordynator

szkolenia dzieci i młodzieży



ELWO ETNA Elbląg

Pełna nazwa: Elbląskie Towarzystwo 
Promocji Futsalu ELWO ETNA
Data założenia: 1 listopada 2007 roku
Barwy klubowe: biało-czerwone

Historia:
W październiku 2007 roku grupa pasjonatów futsalu i
beach soccera, której motorem napędowym był Zbig-
niew Urbaniak spotkała się na zebraniu założycielskim
i powołała do życia Elbląskie Towarzystwo Promocji
Futsalu ELWO ETNA. Członkami stowarzyszenia
byli przede wszystkim czynni zawodnicy, którzy w
okresie letnim uczestniczyli w Mistrzostwach Polski i
Pucharze Polski w beach soccerze, a w okresie zimowym
w wielu turniejach futsalu. Prezesem został Wojciech
Wysocki, który przekazywał pomoc finansową nie-
zbędną do funkcjonowania drużyny. Zbigniew Urbaniak
został wiceprezesem, Piotr Sieńczak sekretarzem, a
Piotr Wiśniewski skarbnikiem. Priorytetami działania
klubu zostały: kontynuacja Ogólnopolskich Turniejów
Futsalu ETNA CUP oraz udział seniorskiej drużyny
męskiej w turniejach futsalu i beach soccera. Wraz z

nastaniem wiosny 2009 Zbigniew Urbaniak widząc
coraz większą niechęć władz poszczególnych klubów
do udziału ich zawodników w turniejach beach socce-
rowych i futsalowych wpadł na pomysł utworzenia w
klubie drużyny kobiecej. Udało mu się namówić do
tego przedsięwzięcia swojego przyjaciela, trenera
Piotra Sieńczaka. 26 maja 2009 roku zorganizowali
pierwszy trening, na który przyszło sześć dziewcząt,
które na wstępie potrafiły już całkiem nieźle grać w
piłkę. Z czasem na treningach pojawiały się kolejne
dziewczęta, a drużyna zaczęła jeździć na wiele turniejów
ogólnopolskich zarówno na plaży jak i hali. 

Największe sukcesy:
• 2007 - Arkadiusz Stępień powołany do reprezenta-

cji Polski w beach soccer
• 2007 - Wicemistrzostwo Polski Młodzieżowców w

beach soccer, Sztutowo
• 2008 - Wicemistrzostwo Polski Młodzieżowców w

beach soccer, Sztutowo
• 2009 - Daniel Baran powołany do reprezentacji Pol-

ski w beach soccer
• 2011 - III miejsce Mistrzostw Polski Kobiet w Piłce

Nożnej Plażowej w Gdańsku
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Wicemistrzynie Polski w Plażowej Piłce Nożnej Kobiet, Ustka 2012 roku. Stoją od leweL Magdalena Kwiatkowska, Dorota Proch, Marlena Zaleszczenko,
Pamela Michalec, Zbigniew Urbaniak, Magdalena Narloch, Aleksandra Rucińska, Karolina Orłowska, Izabela Betcher, Marta Stasiulewicz i Małgorzata
Gawryołek. Źródło: archiwum klubu.



• 2012 - Wicemistrzostwo Polski w Piłce Nożnej Pla-
żowej Kobiet, Puck

• 2012 - Brązowy medal Mistrzostw Polski Kobiet w
Futsalu 2011/2012

• 2013 - bramkarka Małgorzata Gawryołek w Repre-
zentacji Polski seniorek

• 2013 - Wicemistrzostwo Województwa dziewcząt w
kategorii U-13, Wikielec

• 2014 - III miejsce w Mistrzostwach Województwa
dziewcząt w kategorii U-13, Ostróda

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Daniel Baran - reprezentant Polski w beach soccer,

w ELWO ETNA grał w latach 2005-2009 
• Arkadiusz Stępień - reprezentant Polski w beach

soccer, w ELWO ETNA w latach 2005-2009 
• Małgorzata Gawryołek - reprezentantka Polski w

futsalu, w ELWO ETNA w latach 2009-2014 
• Dorota Proch - w wieku 13 lat zadebiutowała w I

Lidze Futsalu Kobiet, zdobywając w tych rozgryw-
kach kilka ważnych bramek, grała w ELWO ETNA
w latach 2009-2013

• Natalia Kulig - reprezentantka województwa w kat.
U-16, w ELWO ETNA od 2012 roku

• Kinga Siuciak - reprezentantka województwa w
kat. U-16, w ELWO ETNA od 2012 roku

• Barbara Piosik - reprezentantka województwa w
kat. U-16, w ELWO ETNA od 2014 roku

• Nadine Nkome Evini - reprezentantka wojewódz-
twa w kat. U-13, w ELWO ETNA od 2013 roku
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Brązowe Medalistki Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet, 2012 rok. Górny rząd od lewej: Pamela Michalec, Zbigniew Urbaniak, Magdalena Szpera, Izabela
Betcher, Natalia Miszke, Anna Rogacka, Marlena Zaleszczenko, Magdalena Stankiewicz. Dolny rząd: Małgorzata Gawryołek, Karolina Orłowska, Dorota
Proch, Aleksandra Rucińska, Marta Stasiulewicz, Monika Gniadek, Agnieszka Kopka. Źródło: archiwum klubu.

Aktualny reprezentant Polkski w beach soccer Daniel Baran (w kadrze od
2009 roku) oraz Zbigniew Urbaniak odkrywca jego talentu.

Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Karolina Orłowska - królowa strzelczyń Mistrzostw

Polski w Plażowej Piłce Nożnej w 2012 roku w
Ustce, w ELWO ETNA grała w latach 2010-2015

Najwybitniejsi działacze:
• Zbigniew Urbaniak - od 2003 roku główny organi-

zator Ogólnopolskich Turniejów Futsalu pod nazwą
„ETNA CUP” (na turniejach gościł m.in.: Grzego-
rza Latę, Władysława Żmudę, Jana Domarskiego,
Zdzisława Kapkę, Andrzeja Iwana, Dariusza Dzie-
kanowskiego, Jana Tomaszewskiego, Marka Kusto,
Radosława Michalskiego, Andrzeja Michalczuka,
Marka Chojnackiego, Krzysztofa Kuchciaka, Mar-
cina i Rafała Mroczka, Jarosława Jakimowicza), od
2004 roku główny organizator Pucharu Elbląga w
Piłce Nożnej Plażowej, w którym uczestniczą dru-
żyny z całej Polski, główny organizator trzech edy-
cji Mistrzostw Elbląga Firm w Piłce Nożnej
Plażowej (2009-2011), menager męskiej drużyny

ELWO ETNA Elbląg (2004-2009), menager kobie-
cej drużyny ELWO ETNA Elbląg (od 2009 roku)

• Piotr Sieńczak - do 2012 roku poświęcił najwięcej
swego czasu aby drużyna seniorek z każdego meczu
powracała z głową podniesioną do góry, od początku
istnienia klubu pełni funkcję sekretarza 

ESP Elbląg

Pełna nazwa: Elbląska Szkółka 
Piłkarska
Data założenia: 2012 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)
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Szanowni Państwo!

70 lat działalności to nie-
mało, dlatego, korzystając
ze sposobności, chciałbym
wyrazić swoje uznanie dla
pracy i zaangażowania
Związku na rzecz rozwoju
piłki nożnej w naszym re-
gionie. 

Doceniam również starania władz Związku, aby
sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu,
a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń
sportowych. Mówi się, że sport kształtuje charaktery,
uczy wytrwałości, konsekwencji, odwagi. Uczy wy-
grywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko
magia zawodów, wygranych meczy, pięknych wzruszeń.
To także, a może przede wszystkim, twarda szkoła
życia. Pięknego i bogatego w doznania. Za ten ogromny
trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce
włożone w pracę z naszą młodzieżą wszystkim trene-
rom, działaczom, pracownikom i władzom Związku
serdecznie dziękuję.

Życzę Wam, aby Związek nadal się rozwijał kształcąc
kolejnych zawodników i trenerów, bo to od nich
zależeć będzie przyszłość naszej dyscypliny.

Z pewnością ten Jubileusz będzie okazją do wzru-
szających spotkań i wspomnień. Przypomnieniu
wszystkich wspaniałych ludzi związanych z piłką
nożną w regionie oraz wielu niezapomnianych emocji,
których przez te dziesięciolecia dostarczali będzie
znakomicie służyło to wydawnictwo.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Elblą-
skiego proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia
wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata obfitują
we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych dar-
czyńców i sympatyków sportu.

Maciej Romanowski
Starosta Elbląski

Gmina Godkowo

Szanowni Państwo!

Rok 2015 jest rokiem jubi-
leuszy. To właśnie w tym
roku przypada 25 rocznica
powstania samorządu tery-
torialnego w Polsce. Ten rok
jest równie ważny dla War-
mińsko-Mazurskiego Związ-
ku Piłki Nożnej z uwagi na

obchodzone 70-lecie. 
Nie od dziś dobrze wiemy, że większość ludzi na
świecie nie uprawia sportu aktywnie, tłumacząc się
brakiem czasu. Dlatego każdy przejaw aktywności
fizycznej jest na wagę złota. Ważne miejsce w tej ak-
tywności zajmują kluby sportowe działające szczególnie
na terenach wiejskich. To w nich skupia się aktywność
lokalnych liderów i animatorów sportowych. 
Z okazji jubileuszu życzę wszystkim osobom, które
swoją postawą przyczyniają się do krzewienia sportu
wśród mieszkańców Warmii i Mazur, powodzenia i
satysfakcji z wykonywanej nierzadko społecznie pracy
na rzecz lokalnych społeczności.

Andrzej Bondaruk
Wójt Gminy Godkowo

KS Żuraw Godkowo

Pełna nazwa: Klub Sportowy Żuraw
Godkowo
Data założenia: 16 lutego 2010 roku
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

powiat elBląski



Historia:
Z inicjatywy mieszkańców i Wójta Gminy Godkowo
16 lutego 2010 roku powstało Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej, które działa pod nazwą “Klub Spor-
towy Żuraw”. Klub od początku swojej działalności
był i jest wspierany finansowo przez Gminę Godkowo
w formie dotacji na podstawie wniosku składanego
przez klub. Swój nieoceniony wkład w rozwój i funk-
cjonowanie klubu ma niewątpliwie jego prezes,
Krzysztof Marciniak, który reprezentuje klub i zaj-
muje się organizacją jego działalności. KS Żuraw
Godkowo funkcjonuje i prezentuje wysoki poziom
sportowy, co świadczy o zaangażowaniu tak młodej
drużyny. Aktualnie trenerem drużyny seniorów jest
Marcin Andrusewicz, a klub przez kilka lat działalno-
ści dotarł już do klasy okręgowej seniorów. Celem
Stowarzyszenia jest: rozwój różnych dyscyplin spor-
towych w szczególności piłki nożnej, piłki siatkowej,
tenisa stołowego i lekkiej atletyki na terenie Gminy
Godkowo, popularyzacja i rozwój sportu oraz zdro-
wego stylu życia wśród mieszkańców Gminy God-
kowo oraz kształtowanie wysokich wartości
moralnych, poczucia godności, solidarności oraz po-
stępowania fair play.

Gmina Elbląg

KS Zagłada Lisów

Pełna nazwa: Klub Sportowy Zagłada
Lisów
Data założenia: 2009 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Drużyna Zagłada Lisów powstała z inicjatywy młodych
osób pragnących regularnie uczestniczyć w rozgryw-
kach sportowych. Paradoksem lat ubiegłych był fakt,
iż część zawodników z Lisowa nie mając klubu na
miejscu, grała w ościennych gminnych klubach. Dru-
żyna w 2009 roku została wyposażona przez Urząd
Gminy Elbląg w sprzęt sportowy i akcesoria niezbędne
do rozgrywania meczów piłki nożnej. Drużyna z
Lisowa do dziś gra w rozgrywkach B klasy i plasuje
się w ostatnich sezonach w górnej części tabeli.

Gmina Gronowo Elbląskie

GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie

Pełna nazwa: Gminny Ludowy 
Klub Sportowy Pomowiec Gronowo
Elbląskie
Data założenia: 12 września 1946
roku
Barwy klubowe: zielono-biało-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

LKS Agat Jegłownik

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Agat Jegłownik
Data założenia: 1976 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

Gmina Markusy

LZS Magdalenka Markusy

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Magdalenka Markusy
Data założenia: 2006
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

KS Polonia Markusy

Pełna nazwa: Klub Sportowy Polonia
Markusy 
Data założenia: 2014 rok
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
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KS Grom Zwierzno

Pełna nazwa: Klub Sportowy Grom
Zwierzno
Data założenia: 2009 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Gmina Milejewo

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. W latach 2006-2011 w Milejewie funkcjonowała
A-klasowa drużyna OSP Pogezania Milejewo.

Miasto i Gmina Młynary

KS Syrena Spomlek Młynary

Pełna nazwa: Klub Sportowy Syrena
Spomlek Młynary 
Data założenia: wrzesień 1947 roku
Barwy klubowe: czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Założycielami Ludowego Zespołu Sportowego Syrena
w 1947 roku byli: Pan Bogumił Żmuda, pracujący
jako Kominiarz, Pan Stanisław Barański, właściciel
Prywatnego Zakładu Fryzjerskiego w Młynarach,
Pan Franciszek Kalandy, pracownik PKP oraz Pan
Władysław Leonowicz, pracownik Gminy i Prezydium
w Młynarach. Do 1959 roku Syrena grała w klasie B,
po czym uzyskała awans do klasy A. W 1968 roku Sy-
rena wywalczyła awans do ligi okręgowej. Od 1982
roku Syrena występowała pod nazwą Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy „Syrena”, a od roku 1991
jako Klub Sportowy „Syrena”. W sezonie 1996/97 Sy-
rena awansowała do IV ligi. W 1999 roku po wygranym
meczu z Pomezanią Malbork (3:2) zdobyła Wojewódzki

Puchar Polski Okręgu Elbląskiego i wystąpiła na
szczeblu centralnym, gdzie w 1/32 Pucharu Polski
zmierzyła się z drugoligową wtedy Lechią Gdańsk.
W 2000 roku syrena ponownie awansował do Finału
Wojewódzkiego Pucharu Polski, ale tym razem uległa
Błękitnym Orneta 1:5. Kolejny awans do IV ligi
piłkarze Syreny wywalczyli w sezonie 2000/01. W
swojej historii Syrena odnosiła również sukcesy w
rozgrywkach młodzieżowych. W 2000 roku trenowani
przez Mariusza Perlejewskiego młodzi piłkarze zdobyli
IV miejsce w województwie w kategorii żaków, a w
2009 roku awansowali do ligi wojewódzkiej juniorów.
Od 2012 roku klub działa pod nazwa „Syrena-Spomlek”
Młynary i występuje obecnie w klasie okręgowej

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Jan Perlejewski - w 1969 roku przeszedł z „Syreny”

do „OKS-OZOS” Olsztyn (II Liga), długoletni za-
wodnik, trener i działacz „OKS-OZOS” Olsztyn

• Bogdan Mychal - w latach 1979-80 zawodnik II-li-
gowej „Olimpii” Elbląg

• Kazimierz Dziedzicki - przez dwa sezony był zawod-
nikiem „Pomowca” Gronowo Elbląskie (III Liga)

• Mariusz Perlejewski - od 1984 roku zawodnik grup
juniorskich i reprezentacji województwa, następnie
zawodnik takich klubów, jak „Olimpia” Elbląg (II
Liga), „Pomowiec” Gronowo Elbląskie (III Liga),
„Wałsza” Pieniężno (IV Liga)

• Wiesław Korzeb - zawodnik „Olimpii” Elbląg od IV
do I Ligi

• Mateusz Styczeń - zawodnik juniorów Stomilu
Olsztyn, grał w Finałach Mistrzostw Polski U-16
im. Michałowicza U-16, wielokrotny reprezentant
kadry Warmii i Mazur

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Grzegorz Łukasik - reprezentant Polski U-17, wy-

pożyczony z „Pomezani” Malbork (II Liga)
• Stanisław Jeremicz - w 1966 roku pozyskany z II-

ligowego „Lotnika” Wrocław

Najwybitniejsi działacze:
• Franciszek Kalandyk - założyciel i działacz klubu w

latach 1947-1981
• Tadeusz Garbiec - prezes klubu przez 16 lat
• Ryszard Sosnowski - działacz i trener, z klubem

związany przez 30 lat
• Mariusz Perlejewski - działacz i trener, z klubem

związany przez 25 lat, obecnie Członek Zarządu
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Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
• Andrzej Sekowski - zawodnik i działacz, funkcję

prezesa Syreny piastował przez 10 lat

Miasto i Gmina Pasłęk

KS Polonia Pasłęk

Pełna nazwa: Klub Sportowy Polonia
Pasłęk
Data założenia: 1950 rok
Barwy klubowe: niebiesko-biało-
-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (4 drużyny)

KS Pogrom Aniołowo 

Pełna nazwa: Klub Sportowy Pogrom
Aniołowo
Data założenia: 3 sierpnia 2009 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Gmina Rychliki

LKS Sparta Kwietniewo

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Sparta Kwietniewo
Data założenia: 1975 rok
Barwy klubowe: żółto-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

SKS Pama Powodowo

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Klub
Sportowy Pama Powodowo
Data założenia: 2009 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów

SISIPZ Victoria Rychliki

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych i Promocji 
Zawodowej Victoria Rychliki
Data założenia: 1996 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe orlików

Miasto i Gmina Tolkmicko

KS Barkas Tolkmicko

Pełna nazwa: Klub Sportowy Barkas
Tolkmicko
Data założenia: 1947 rok
Barwy klubowe: niebiesko-żółto-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików

KS Dąb Kadyny

Pełna nazwa: Klub Sportowy
Dąb Kadyny
Data założenia: 2009 rok
Barwy klubowe: biało-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

KS Sokół Łęcze

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Sokół Łęcze
Data założenia: 2008 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików
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Miasto Ełk

Drodzy Czytelnicy,

70. rocznica utworzenia War-
mińsko – Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej jest
doskonałym czasem do pod-
sumowania działań podej-
mowanych w celu upo-
wszechniania i promocji roz-
woju tej dyscypliny sporto-
wej w Ełku.

Piłka nożna jest wiodącą dyscypliną w naszym mieście.
Historia jej w Ełku sięga 1946 roku, kiedy to z inicja-
tywy działaczy kolejowych postał Kolejowy Klub
Sportowy Związków Zawodowych Kolejarzy. Klub
ten na przestrzeni kolejnych lat przechodził prze-
kształcenia i zmiany nazwy, by w rezultacie w 1992
roku stać się Miejskim Klubem Sportowym „MAZUR”.
Obok „Mazura” barwy miasta od 1996 roku repre-
zentował również Ełcki Klub Sportowy „Płomień
Ełk”. 
W 2014 r. spełniło się marzenie ełckich piłkarzy, tre-
nerów, działaczy piłki nożnej oraz wielu kibiców. W
czerwcu połączyły się zarządy tych dwóch klubów
piłkarskich, tworząc jeden pod nazwą Mazurski Klub
Sportowy Ełk (MKS Ełk). Idea połączenia miała na
celu odcięcie się od dotychczasowych schematów,
stworzenie jednego silnego klubu piłkarskiego, który
stałby się głównym reprezentantem Ełku. Oba kluby
za realizację wspólnego zadania pn. „Łączy nas piłka”,
zakładającego rozwój zawodników i drużyn, otrzymały
w 2015 r. tytuł „Sportowej Marki Miasta Ełku”. 
Każdego roku ełccy piłkarze otrzymują również sty-
pendia sportowe w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej.
W mieście działa też Uczniowski Klub Sportowy
„Rona 03”, który jest kuźnią młodych talentów pił-

karskich. W przyszłości planowane jest nawiązanie
współpracy pomiędzy „Roną 03”i MKS Ełk. Aktualnie
w klubach piłkarskich trenuje ok. 500 młodych ełczan.
Kolejną możliwość piłkarskiego rozwoju dla ełckiej
młodzieży dała utworzona w 2015 r. przez Polski
Związek Piłki Nożnej - Akademia Młodych Orłów. W
mieście działają również prywatne akademie piłki
nożnej, które zrzeszają już dzieci w wieku przed-
szkolnym, m.in.: Akademia Młodego Sportowca (AMS),
Akademia Piłkarskie Talenty Ełk i Piłkarskie Centrum
Sportowe. Na os. Jeziorna zajęcia dla dzieci i młodzieży
z piłki nożnej prowadzi też Salezjańska Organizacja
Sportowa „Salos Ełk”.
Samorząd miasta od wielu lat wspiera również rozwój
piłki nożnej, inwestując w infrastrukturę sportową.
W ostatnich latach na terenie Ełku wybudowanych
zostało sześć boisk w ramach programów "Moje
Boisko – Orlik 2012" i "Blisko Boisko". Natomiast do
końca 2015 r. zakończona zostanie budowa pełnowy-
miarowego boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę
nożną usytuowanego na górnej płycie obecnego sta-
dionu miejskiego w Ełku. Boisko będzie dostępne
przez cały rok również po zmroku i w godzinach noc-
nych dzięki zainstalowanemu oświetleniu.
Jako miasto dbamy także o upowszechnianie sportu
szkolnego, rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań
sportowych dzieci i młodzieży, a także umożliwienie
uczniom uczęszczania do szkół sportowych. W roku
szkolnym 2012/2013 przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Ełku powołana została Szkoła Podstawowa
Sportowa nr 6 o kierunkach: piłka nożna i siatkówka.
Z dniem 1 września 2015 r. otworzyliśmy również
Gimnazjum Sportowe, które zapewni uczniom możli-
wość kontynuacji nauki. W planach mamy także
utworzenie Liceum Sportowego.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Miasta Ełku

powiat ełcki



MKS Mazur Ełk

Pełna nazwa: MKS Mazur Ełk
Data założenia: 8 kwietnia 
1946 roku
Barwy klubowe: biało-bordowo-granatowe

Historia:
Ełk został wyzwolony w dniu 24 stycznia 1945 roku
przez wojska drugiego Frontu Białoruskiego Armii
Radzieckiej. Następnie w dniu 6 kwietnia 1945 roku
został przekazany przez radziecką komendanturę ad-
ministracji polskiej. Kilka miesięcy później, jesienią
1945 roku, wśród działaczy kolejowych zrodziła się
inicjatywa powołania Klubu, w wyniku której wiosną
1946 roku powołano do życia koło sportowe o dość
pompatycznej nazwie „ATOM”. 8 kwietnia 1946 roku
zostało ono zarejestrowane w Urzędzie Powiatowym
w Ełku. Niestety władze kolejowe nie wyraziły zgody
na używanie tej nazwy. Dlatego też jeszcze w tym sa-
mym miesiącu Koło, zgodnie z ówczesnymi zalece-
niami, zostało przekształcone w KKS (Kolejowy Klub
Sportowy) jako komórka podległa Radzie Koła ZZK
Ełk. W pierwszym roku swego istnienia Klub zrzeszał
48 członków skupionych w czterech sekcjach sporto-
wych. KKS mimo, że był Klubem nie posiadał osobo-
wości prawnej. Pierwszym Prezesem został Włady-
sław Błaszczyk - pracownik PKP w Ełku. Po kilku
miesiącach wyjechał jednak z Ełku i funkcję Prezesa
przejął po nim kapitan SOK (Służba Ochrony Kolei)
- Bolesław Góra. Funkcję Sekretarza powierzono jed-
nemu z czołowych piłkarzy Klubu - Kazimierzowi
Białeckiemu (sprawował tę funkcję do 1948 roku).
Do założycieli Klubu należeli: Jan Michalecki, Stefan
Marcinikiewicz, Mieczysław Jabłoński, Kazimierz
Białecki, Tadeusz Zienkiewicz, Stanisław Kierejsza,
Aleksander Jakubowski, Henryk Anuszkiewicz, Wła-
dysław Zawko, Wacław Kawaler i Ryszard Ejsmond.
Byli oni jednocześnie zawodnikami sekcji piłkarskiej,
która 1 maja 1946 roku rozegrała mecz piłkarski z
Wojskowym Klubem Sportowym „Mazur”. Kolejarze
przegrali ten mecz 2:9, ale w tamtych czasach nie o
wynik przecież chodziło lecz o to by można było grać
w piłkę. Mecz był pierwszą oficjalną impreza spor-
tową w Ełku. W tym samym 1946 roku „Kolejarz”
zgłosił się do rozgrywek piłkarskich i po swoich pierw-
szych meczach uzyskał awans do A klasy. Dnia 14
lipca 1946 roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska
przy ulicy Sportowej. To przedwojenne boisko było

całe zalane wodą ze względu na zawalony most kolei
wąskotorowej. Po „odblokowaniu” ełckiej rzeki boisko
nadawało się do ponownego korzystania. W 1947 roku
nie wybrano Prezesa Klubu, a obowiązki Kierownika
Klubu i drużyny piłkarskiej pełnił Jan Wojciechowski.
Pierwsze Walne Posiedzenie Klubu odbyło się w 1948
roku. Uchwalono na nim zmianę nazwy Klubu na
„ZZK” Ełk, oraz wybrano Teodora Lackorzyńskiego
na Prezesa Klubu. W tym też roku „ZZK” liczył 120
członków, a więc prawie trzykrotnie więcej niż w
pierwszym roku swojej działalności. Do kolejnej
zmiany nazwy klubu doszło w 1949 roku, tym razem
nazwę zmieniono na Związkowy Klub Sportowy
(ZKS) „Kolejarz”, a nowym Prezesem wybrano Bo-
lesława Zawko. Sekretarzem został Stanisław Świ-
talski. W 1950 roku nastąpiły zmiany w strukturze
organizacyjnej sportu w Polsce, które miały upo-
wszechnić sport masowy. Kluby sportowe zostały po-
zbawione osobowości prawnej i formalnie je zlikwi-
dowano przez powiązanie z kołami przy zakładach
pracy. W pionach branżowych Związków Zawodowych
(ZZ) podstawowym ogniwem było Koło Sportowe
(KS). W wyniku tych zmian w 1951 roku przy Miejs-
cowej Radzie Oddziału Drogowego PKP w Ełku po-
wstało Koło Sportowe ZS „Kolejarz”. Przewodniczą-
cym Koła został Władysław Balant, a jego
sekretarzem Józef Mackiewicz. Nowo powstałe KS
ZS „Kolejarz” nie posiadało osobowości prawnej i
działało jako podstawowa komórka organizacyjna
Rady Okręgowej Zrzeszenia Sportowego „Kolejarz”
w Białymstoku w oparciu o statut Zrzeszenia i Re-
gulamin KS ZS „Kolejarz”. Od 1956 roku następuje
uaktywnienie działalności organizacji sportowych, do
pracy powracają działacze, którzy z różnych powodów
odeszli w poprzednim okresie działalności. Radzą oni
jak wznieść na jeszcze wyższy poziom działalność
Klubu, który w międzyczasie (1 marca 1955 roku)
przyjmuje nazwę „Mazur”. Dochodzą oni do wniosku,
że działalność w mieście dwóch Klubów Sportowych
(w tym czasie działa również „Spójnia-Start” Ełk) nie
pozwoli z różnych względów na dalszy postęp sportu
wyczynowego. Ciągłe zatargi o obiekty sportowe nie
wpływały mobilizująco na zawodników i działaczy.
Decydujące znaczenie miały jednak względy finan-
sowe, które ostatecznie przesądziły o fuzji obu Klu-
bów. KKS „Mazur” przejął stan majątkowy, zawod-
ników i działaczy ze Spółdzielczego Klubu Sportowego
„Spójnia”. 22 marca 1957 roku nowy Klub uzyskał
osobowość prawną i na mocy decyzji Prezydium
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WRN w Białymstoku został wpisany do rejestru sto-
warzyszeń i związków PWRN w Białymstoku pod nr.
KS - 10 i nazwą Klub Sportowy „Mazur” w Ełku. W
latach 1958-59 Prezesem Klubu był Stefan Rybicki,
na którego wniosek 15 stycznia 1959 roku uchwalono
poprawkę do statutu Klubu o treści: „Walne Zebranie
wybiera Członków Zarządu na okres dwóch lat, a nie
jak dotychczas na okres jednego roku”. Zmiana ta
została zatwierdzona. Z dniem 21 maja 1959 roku z
funkcji Prezesa Klubu zrezygnował Stefan Rybicki.
Jego miejsce dopiero po ponad pół roku (18 lutego
1960) zajął Jerzy Holiczer, którego po zaledwie pięciu
miesiącach zastąpił Jan Warzeszkiewicz. Na Walnym
Zebraniu Klubu 18 stycznia 1961 roku ponownie po
pewnym okresie Prezesem został wybrany Zenon
Swistów. W tym samym roku powołano „Sekcję kibi-
ców i sympatyków”. 29 września 1968 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie nowego stadionu w Ełku, który
został nazwany Stadionem 1000-lecia. Jak podaje „Ga-
zeta Białostocka”: „…koszt budowy sportowej tysiąc-
latki wyniósł 4,5 miliona złotych z czego 2,3 miliona
pochodziło z funduszu Totalizatora Sportowego,
reszta to wkład społeczeństwa Ziemi Ełckiej... ...sta-
dion pięknie udekorowany. Mnóstwo sztandarów:
czerwień, biel, niebieskość ale najwięcej zieleni - mu-
rawa boiska, mimo tegorocznej suszy ma kolor so-
czystej, ciemnej zieleni... Rozpoczyna się uroczysty
akt otwarcia Stadionu Tysiąclecia. Wszyscy wstają z
ławek - orkiestra strażacka gra hymn państwowy...”.
Stary stadion przy ulicy Sportowej będący własnością
KKS „Mazur” powoli odchodził w zapomnienie lecz
jeszcze przez jakiś czas służył piłkarzom, szczególnie
rezerwom „Mazura” oraz juniorom i innym grupom
młodzieżowym. Z początkiem lat siedemdziesiątych
już całkowicie zlikwidowano stadion (boisko) przy
ulicy Sportowej. Przez pewien okres były tam działki
pracownicze. 14 kwietnia 1970 roku na Walnym Zgro-
madzeniu Klubu na wniosek Zenona Swistowa uchwa-
lono zmianę nazwy Klubu na Kolejowy Klub Sportowy
(KKS) „Mazur” w Ełku. Decyzją USW PWRN w Bia-
łymstoku z dnia 21 czerwca 1971 roku zatwierdzono
tą zmianę. 17 stycznia 1979 roku to data kolejnego
Walnego Zebrania w ełckim „Mazurze”, na którym
wybrano nowy Zarząd Klubu w liczbie 21 osób a Pre-
zesem został Kazimierz DUDZIUK. Funkcję kierow-
ników poszczególnych sekcji powierzono następują-
cym osobom: Tadeusz Januszewski (piłka nożna),
Wacław Położyński (boks), Józef Grzesiuk (szer-
mierka), Andrzej Spychała (wioślarstwo). Ponadto

powołano do życia komisję propagandowo-sportową
i wychowawczą, której kierownikiem został znany w
Ełku pedagog - Bogdan Iglicki. W tym okresie Klub
może poszczycić się znacznymi sukcesami w pracy
wychowawczej. Między innymi za wzorową postawę
na boisku i poza nim drużyna piłki nożnej otrzymała
„Puchar Fair Play” na Mistrzostwach Europy Fede-
racji „Kolejarz”, które odbyły się w RFN w czerwcu
1979 roku. 22 czerwca 1981 roku podczas Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na fotelu Pre-
zesa zasiada Wiesław Stasiewicz. W zebraniu uczest-
niczy Zbigniew Rosołowski (kierownik Wydziału Kul-
tury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego), który przedstawił program wyjścia z
kryzysu finansowego w jakim znalazł się Klub. Swój
program przedstawił w trzech zasadniczych pun-
ktach: Po pierwsze podejmować wszelkie działania
by nie dopuścić do zaprzepaszczenia dotychczasowego
dorobku sportowego, po drugie bardziej opierać się
o bazę społeczną w stwarzaniu warunków material-
nych do działalności Klubu i po trzecie klub powinien
na rzecz społeczeństwa i miasta organizować imprezy
i działania takie, jak np.: nauka pływania, nauka gry
w piłkę siatkową, w tenisa ziemnego, organizacja
pracy wychowawczej z drużynami podwórkowymi
piłki nożnej itp. 20 września 1984 roku odbywa się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas
którego jednogłośnie nowym Prezesem Klubu zostaje
Stanisław Szeszko. Dotychczasowy sternik ełckiego
klubu stawia wniosek o zmianę nazwy klubu z Kole-
jowy Klub Sportowy „Mazur” na Międzyzakładowy
Kolejowy Klub Sportowy „Mazur”. Wniosek ten zos-
taje przyjęty i decyzją USW PWRN w Suwałkach z
dnia 20 stycznia 1985 roku zatwierdzono zmianę. 

W październiku 1987 roku zostaje oddany do użytku
Ośrodek Sportów Wodnych przy ulicy Grunwaldzkiej.
Ośrodek ten służy nie tylko sekcji wioślarskiej ale
całej ełckiej młodzieży, która pragnęła zasmakować
wioślarskiej przygody. Tu też, wiele lat później, wy-
kuje się talent Sebastiana Kosiorka, ełckiego olim-
pijczyka z Aten (2004 rok), który płynął w ósemce.
Ośrodek należał do „Mazura” i tu też w lipcu 1990
roku za prezesury Józefa Grzesiuka (był również sę-
dzią piłkarskim i byłym zawodnikiem ełckiego klubu)
została przeniesiona siedziba Klubu. W międzyczasie
w 1989 roku na jego wniosek uchwalono również
zmianę nazwy Klubu z Międzyzakładowy Kolejowy
Klub Sportowy „Mazur” na Klub Sportowy (KS) „Ma-
zur”. Na początku lat dziewięćdziesiątych Prezesami
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„Mazura” byli: Ryszard Orzechowski (od 1990 roku
do 23 maja 1991 roku), Mirosław Urbańczyk (od 23
maja 1991 roku do 14 maja 1992 roku) i Kazimierz
Żwirowicz (od 14 maja 1992 roku do 26 listopada 1992
roku). Był to czas ogromnych zmiany społeczno-gos-
podarczych w naszym kraju. Dotknęły one wszystkich
dziedzin życia, w tym również sportu. Kluby do tej
pory były w dużej mierze finansowane przez zakłady
pracy, co w tym momencie się skończyło. Mazur zaczął
mieć problemy finansowe. Na szczęście nikt ze star-
szych mieszkańców Ełku nie wyobrażał sobie miasta
bez „Mazura”. Dr. Kazimierz Żwirowicz jako człowiek
z pozycją naukową, mający w różnych kręgach liczne
znajomości mówił w tym czasie, że „Klub znajdzie
sponsorów czy nawet kontrahentów choćby od rekla-
mowania licznych spółek, firm, czy przedsiębiorstw.
Wszyscy mieli więc nadzieję, że „Mazur” podniesie
się z ciężkiej sytuacji. 26 listopada 1992 Prezesem
został ksiądz Tadeusz Herman. W czerwcu 1993 roku
drużyna seniorów „Mazura” awansowała do trzeciej
ligi międzywojewódzkiej, ale występowała na tym
szczeblu tylko jeden sezon, po czym powróciła do su-
walskiej okręgówki. 9 listopada 1994 roku odbyło się
kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
na którym wybrano nowy Zarząd. Liczył on zaledwie

pięć osób, a na jego czele stanął były zawodnik sekcji
piłkarskiej Grzegorz Sędziak. W roku swego pięć-
dziesięciolecia Klub, a szczególnie jego sekcja pił-
karska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Oto
fragment pisma Zarządu z dnia 27 lipca 1996 roku:
„Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Mazur” na
posiedzeniu w dniu 27.07.1996r. podjął decyzję o lik-
widacji sekcji piłki nożnej z braku środków finanso-
wych. Decyzja nasza podjęta została brakiem zainte-
resowania władz miasta. Z chwilą osiągnięcia
wyników sportowych władze miasta zapewniały po-
moc finansową, niestety obietnice te nie zostały speł-
nione. Brak środków finansowych uniemożliwia roz-
poczęcie sezonu piłkarskiego w dniu 11.08.1996r. By
nie pozbawić społeczeństwa oraz kibiców oglądania
imprez piłkarskich, Zarząd Klubu postanowił po raz
ostatni wystąpić o spotkanie w dniu 07.08.1996r. o
godz. 1300 w Urzędzie Miasta, Zarządu Miasta z Za-
rządem Klubu celem podjęcia ostatecznych decyzji.
Jednocześnie informujemy, że nie odbycie się propo-
nowanego spotkania spowoduje wycofanie się z roz-
grywek drużyn na wszystkich szczeblach i rozwiąza-
nie Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR” w Ełku
w roku jego jubileuszu 50-lecia”. Spotkanie, o które
wnioskował klub, odbyło się ostatecznie 12 sierpnia
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Drużyna z lat 80-tych. Od lewej Edmund Korzeniewski (trener), Stefan Marcinkiewicz (legenda Mazura), Jarosław Norko, Andrzej Trzaskowski, Lech Brożek,
Zbigniew Rańczuch, Jan Laszuk, Waldemar Orłowski, Andrzej Radkowski, Jerzy Burkacki, Tadeusz Borkowski, Jan Zalewski, Mirosław Konopka, Andrzej
Zientarski, Janusz Łukasik, Zdzisław Dalecki, Jerzy Chrzanowski. Źródło: archiwum klubu.



1996 roku i Zarząd Miasta obiecał, iż sprawę dofi-
nansowania Klubu poruszy na wrześniowej sesji,
kiedy to będzie omawiany budżet, pod warunkiem,
że MKS przedłoży plan finansowy na przyszły rok
oraz plan działalności. Na bieżące wydatki związane
z rozpoczęciem sezonu piłkarskiego Klub otrzymał
środki z MOSiR-u. Tak więc udało się zażegnać kryzys
i przystąpić do rozgrywek. Nie było jednak hucznych
obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia. 31 stycznia
1997 roku Prezesem „Mazura” został Jacek Urbań-
czyk, a ponad półtora roku później 27 sierpnia 1998
roku na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdaw-
czo-Wyborczym pan Stefan Marcinkiewicz (człowiek-
legenda ełckiego sportu) nie mogąc się pogodzić z
brakiem porozumienia z sekcją bokserską, a zwłasz-
cza z finansami, zaproponował podział Klubu na dwa
odrębne Kluby. Zasłużonego trenera i działacza po-
parli Krzysztof Filipkowski (wiceprezes d/s. boksu)
oraz Kolega Zdanowski. W związku z tym cześć dele-
gatów wniosła wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania. W międzyczasie z dniem 1 stycznia
1999 roku w wyniku reformy administracyjnej Ełk
znalazł się w granicach województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Było to już trzecie województwo, w którym
znalazło się to miasto w powojennej historii. W po-
przednich dwóch województwach Ełk odrywał czo-
łową role przynajmniej w piłce nożnej. Wszyscy za-
dawali sobie zatem pytanie, czy teraz będzie
podobnie? Czas pokazał, że różnie z tym bywało - raz
było lepiej, raz gorzej. W styczniu 1999 roku odbyło
się wspomniane wyżej Walne Zebranie, na którym
ostatecznie przegłosowano rozłam. Powstał Miejski
Kub Bokserski (MKB) „Mazur” Ełk i Miejski Klub
Sportowy „Mazur” Ełk. Powołano pięcioosobowy Za-
rząd w składzie: Prezes - Marek Szamotuła (pełnił w
poprzednim zarządzie funkcję wiceprezesa), wicepre-
zes - Andrzej Szczuka, członkowie - Grzegorz Sędziak,
Henryk Siedlecki i ksiądz Tadeusz Herman. Na spot-
kanie licznie przybyli piłkarze gdyż rozmawiano mię-
dzy innymi o trudnej sytuacji finansowej klubu i moż-
liwościach jej poprawy. Przedmiotem dyskusji były
także wyniki osiągane przez piłkarzy. „Trzeba dużo
pracy, żeby „Mazur” wybił się z ligi okręgowej. Ja
postawię na szkolenie młodych ludzi” - stwierdził
wówczas Prezes Marek Szamotuła, którego w paź-
dzierniku zastąpił na tym stanowisku Paweł Rogow-
ski. Bardzo ważną datą dla losów MKS „Mazur” Ełk
okazał się dzień 2 sierpnia 2000 roku, w którym Za-
rząd Powiatu podjął decyzję o nabyciu od Klubu za

kwotę 665 400 zł nieruchomości przy ul. Grunwaldz-
kiej 10, gdzie znajdował Ośrodek Sportów Wodnych.
Klub znajdował się w tym okresie w słabej kondycji
finansowej i nie stać go było na utrzymanie Ośrodka.
Wspomniana suma była wypłacana w kwartalnych
ratach przez kolejnych sześć lat. Otrzymywane re-
gularnie pieniądze gwarantowały pewną stabilizację
finansową klubu. Decyzję o sprzedaży ośrodka po-
chwalił na łamach prasy nawet znany społecznik Wal-
demar Makarewicz, który od pewnego czasu był na-
stawiony sceptycznie do tego co się działo w Klubie.
Walne Zebranie, które odbyło się w grudniu 2000
roku wybrało nowego - starego prezesa Pawła Ro-
gowskiego, a w skład Zarządu weszli: Bogdan Twar-
dowski, Wiesław Żmuda, Adam Wielgat i Adam Ob-
rycki. Piłkarze od sezonu 2000/01 grali w
warmińsko-mazurskiej IV lidze. Ten pierwszy sezon
w nowej lidze i nowym województwie nie był zbyt
udany i zakończył się spadkiem ełckiego „Mazura”
do ligi okręgowej. W tym spadkowym sezonie zespół
prowadziło aż trzech trenerów. Do spadku przyczyniła
się również słaba postawa drużyn trzecioligowych z
województwa warmińsko-mazurskiego - do IV ligi
spadły aż trzy, co automatycznie zwiększyło liczbę
spadków z IV ligi. „Mazur” był najwyżej sklasyfiko-
wanym spadkowiczem (szóste miejsce od końca ta-
beli) i gdyby nie te spadki zapewne utrzymałby się w
IV lidze. Na szczęście po roku „Mazur” ponownie
awansował do IV ligi. Kolejne zmiany we władzach
klubu następują 15 marca 2002 roku, wtedy na czele
Klubu staje Wiesław Żmuda, a skład Zarządu zostaje
zwiększony dziewięciu osób. Wiceprezesami zostają
Andrzej Cybulko (piłkarz „Mazura” z lat osiemdzie-
siątych) i Ryszard Nolko (mecenas wielu imprez spor-
towych w mieście). Poza tym w Zarządzie pojawia się
Wiesław Grela i Dariusz Bakalarz. Rok sześćdziesię-
ciolecia MKS „Mazur” Ełk (2006) rozpoczął się burzą
wokół klubu. Kolejne Zebrania Członków Klubu koń-
czyły się fiaskiem. Przez trzy kolejne spotkania nie
można było wybrać nowego Zarządu i nie było też
kandydata na stanowisko Prezesa. Delegacja kibiców
i działaczy udała się w pochodzie z klubowym sztan-
darem do Urzędu Miasta. Spotkano się z Prezyden-
tem Miasta - Januszem Nowakowskim i wiceprezy-
dentem - Krzysztofem Wilochem. Oni dali iskierkę
nadziei. Dopiero czwarte spotkanie Walnego Zgro-
madzenia przyniosło wymierne efekty. Jednogłośnie
przyjęto dymisję poprzedniego Zarządu, a do nowych
władz Klubu weszli: Urszula Mikłosz, Ryszard Nolko,
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Andrzej Cybulko, Andrzej Zientarski, Mirosław Ko-
nopka oraz przedstawiciel kibiców Piotr Sierzputow-
ski. Nowego Prezesa jednak nie wybrano. W spotka-
niu ze strony miasta uczestniczył Krzysztof Wiloch,
który przedstawił zebranym ile pieniędzy miasto
przeznaczyło na sport, a w szczególności na piłkę
nożną. Innym przedstawicielem władz miasta był
Adam Wielgat z Wydziału Promocji Urzędu Miasta.
Poruszono kwestię przekazania drużyn młodzieżo-
wych, to znaczy trampkarzy, młodzików i żaków pod
opiekę MOSiR wzorem podobnego przekazania ju-
niorów dwa lata wcześniej. Poproszono też władze
miasta o włączenie się w obchody jubileuszu „Ma-
zura”. Pod koniec marca tego roku nowym Prezesem
został Ryszard Nolko. W kwietniu powołano komitet
organizacyjny obchodów sześćdziesięciolecia w skład
którego weszli: Stanisław Fietkiewicz - przewodni-
czący, Wiesław Żmuda, Andrzej Janicki, Ryszard
Nolko, Andrzej Zientarski, Mirosław Konopka, Piotr
Sierzputowski i Urszula Mikłosz. Lata 2006-2014 to
cały czas heroiczna walka kolejnych prezesów (Ry-
szard Nolko i Jarosław Olszewski) o zapewnienie od-
powiednich warunków do uprawiania piłki nożnej
przez zawodników. A tych niestety było coraz mniej,
szczególnie jeśli chodzi o najmłodszych adeptów fut-
bolu. W sezonie 2014/15 doszło nawet do tego, że „Ma-
zur” nie zgłosił do rozgrywek ani juniorów ani junio-
rów młodszych. Takiego wypadku nie było w historii
klubu od przynajmniej pięćdziesięciu lat. „Mazur”
gra w okręgówce i dysponuje bardzo wąską kadrą
zawodników. W październiku 2014 roku przy okazji
meczu sparingowego, połączonych sił Mazur Ełk i
Płomienia Ełk z Jagiellonią Białystok dojrzała myśl,
która kiełkowała od dawna. Chodziło o pomysł doko-
nania fuzji dwóch ełckich klubów, tj. Mazura i Pło-
mienia. Już w połowie listopada 2014 roku w Urzędzie
Miasta Prezes Mazura, Jarosław Olszewski i Prezes
Płomienia, Rafał Szuliński w obecności Prezydenta
Miasta - Tomasza Andrukiewicza podpisali list inten-
cyjny w sprawie połączenia obu klubów . Wyróżnia-
jący się zwodnicy Mazura (szczególnie duża grupa
bardzo zdolnych juniorów - Finfando, Stawiecki, We-
sołowski, Konopko plus super snajper Wierzbicki -
22 bramki jesienią 2014 roku) przeszli do III-ligowego
Płomienia Ełk. W drugim kierunku podążyli zawod-
nicy, którzy nie łapali się do składu Płomienia. Mazur
zakończył sezon 2014/2015 w środku tabeli ligi okrę-
gowej, a z dniem 1 lipca 2015 roku po fuzji z EKS
Płomień Ełk powstał nowy klub o nazwie Mazurski

Klub Sportowy Ełk (w skrócie MKS Ełk), który wy-
stępuje w obecnym sezonie m.in. w III lidze seniorów
i Centralnej Lidze Juniorów i zapisuje tym samym
kolejne karty historii ełckiej piłki nożnej. Tak mniej
więcej w skrócie wygląda historia ełckiego klubu.
Były wzloty i upadki, wielkie zwycięstwa (23 sierpnia
1959 roku z Sokołem Sokółka 19:0) i wielkie porażki
(14 maja 1994 roku z AZS AWF Warszawa 0:11). Wy-
bitni zawodnicy i ci którzy nie zapadli w pamięci ki-
bicom. Działacze z prawdziwego zdarzenia i ci którzy
chcieli wykorzystać Klub do swoich prywatnych in-
teresów. Były lata tłuste i lata chude. Jakby nie oce-
niać historii ełckiego futbolu, jest co wspominać i jest
o czym dyskutować, w końcu to aż 69 lat nie prze-
rwanej działalności!

Zmiany nazwy klubu na przestrzeni lat:
• 1946-1946 - Koło Sportowe „ATOM” - 1946
• 1946-1948 - Kolejowy Klub Sportowy ZZK (KKS

ZZK)
• 1948-1949 - Związek Zawodowy Kolejarzy (ZZK)
• 1941-1951 - Związkowy Klub Sportowy „Kolejarz”
• 1951-1955 - Koło Sportowe ZS „Kolejarz”
• 1955-1956 - ZS „Kolejarz” - Koło Sportowe

„Mazur”
• 1956-1957 - Koło Sportowe „Mazur”
• 1957-1970 - Klub Sportowy „Mazur”
• 1970-1984 - Kolejowy Klub Sportowy „Mazur”
• 1984-1989 - Międzyzakładowy Kolejowy Klub Spor-

towy „Mazur”
• 1989-1992 - Klub Sportowy „Mazur”
• 1992-2015 - Miejski Klub Sportowy „Mazur”

Największe sukcesy 
• 22 sezony w III lidze międzywojewódzkiej (III sto-

pień rozgrywek w Polsce) - 1955 (10 miejsce), 1956
(6 miejsce), 1957 (8 miejsce), 1958 (4 miejsce),
1967/68 (14 miejsce - spadek), 1969/70 (13 miejsce -
spadek), 1972/73 (16 miejsce - spadek), 1976/77 (9
miejsce), 1977/78 (8 miejsce), 1978/79 (7 miejsce),
1979/80 (6 miejsce), 1980/81 (9 miejsce), 1981/82 (11
miejsce), 1982/83 (3 miejsce), 1983/84 (5 miejsce),
1984/85 (4 miejsce), 1985/86 (2 miejsce), 1986/87 (11
miejsce - spadek), 1988/89 (4 miejsce), 1989/90 (19
miejsce bez spadku - reorganizacja trzeciej ligi),
1990/91 (14 miejsce - spadek), 1993/94 (15 miejsce -
spadek)

• 4-krotny zdobycie Pucharu Polski na szczeblu wo-
jewództwa białostockiego - 1962, 1965, 1967, 1968
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• 6-krotny finalista Pucharu Polski na szczeblu woje-
wództwa białostockiego - 1953, 1954, 1955, 1961,
1963, 1973

• 5-krotny zdobywca Pucharu Polski na szczeblu wo-
jewództwa suwalskiego - 1983, 1984, 1994, 1997,
1998

• 6-krotny finalista Pucharu Polski na szczeblu woje-
wództwa suwalskiego - 1979, 1980, 1981, 1988, 1989,
1992

• 1/16 Finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym
- w sezonie 1961/62 „Mazur” po pokonaniu w pierw-
szej rundzie u siebie 5:1 drużyny Cukrownia
Pszenno (woj. wrocławskie) 5:1 (u siebie), w drugiej
rundzie wygrał na wyjeździe 3:2 ze Świtem Skolwin
(woj. szczecińskie) i awansował do 1/16 finału, w ra-
mach której do Ełku przyjechał pierwszoligowy
Ruch Chorzów i wysoko pokonał „Mazura” 8:0,
czhoć do przerwy było tylko 1:0. W Ełku zagrali
między innymi Eugeniusz Faber, Eugeniusz Lerch,
Antoni Nieroba, Ryszard Wieczorek. Wymienieni
piłkarze w przeszłości lub w przyszłości grali w re-
prezentacji Polski.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Mirosław Abramowicz (ur. 27 sierpnia 1958 roku w

Ełku) - wychowanek „Mazura”, jego pierwszym
trenerem (drużyna juniorów) był Stefan Marcinkie-
wicz. Grał na pozycji napastnika. Zadebiutował 14
czerwca 1976 roku, ostatni mecz rozegrał 25 listo-
pada 1979 roku. Wystąpił w 45 meczach ligowych i
zdobył 19 bramek. Zimą 1980 roku śladami Jana
Duchnowskiego przeniósł się do Stali Mielec, gdzie
w debiucie zdobył w 78 minucie bramkę na 2:2,
dzięki czemu Stal wywiozła z meczu z Zawiszą Byd-
goszcz jeden punkt. Wiosną rozgrał tylko 4 mecze,
a w następnym sezonie 1981/82 tylko 6 meczów. W
sezonie 1982/82 nie pojawia się w ogóle w składzie
Stali Mielec. Następny sezon (1983/84) po spadku
Stali Mielec spędza w drugoligowym Iglopolu Dę-
bica (obie drużyny grają w tej samej grupie. Jesie-
nią 1984 roku przechodzi do Hutnika Warszawa.
Dalsze koleje piłkarskiej kariery tego zawodnika
nie są znane. Obecnie mieszka w Mielcu, a jego syn
poszedł w ślasy ojca i grał w Stali Mielec. 

• Andrzej Zgutczyński (ur. 1 stycznia 1958 roku w
Ełku) - wychowanek „Mazura”, jego pierwszym
trenerem (drużyna juniorów) był Stefan Marcinkie-
wicz. Grał na pozycji napastnika. W „Mazurze” za-
debiutował prawdopodobnie 1 maja 1974 roku, a

ostatni mecz rozegrał 16 listopada 1975 roku. Zali-
czył ponad 40 występów w barwach „Mazura” i
strzelił 14 bramek. Następnie grał w Lechu Poznań
(33’ minuty wiosną 1976 roku), Bałtyku Gdynia
1976-78, 1979- 83, Legii Warszawa 1978-79), Gór-
niku Zabrze 1983-86 oraz we francuskich AJ Auex-
rre 1986-87, Dijon AS 1987-88 i CS Meaux 1989-90.
Dwukrotny mistrz Polski z Górnikiem Zabrze w
1985 i 1986 roku. W sezonie 1985/86 król strzelców
ekstraklasy - 20 bramek. Jako zawodnik Górnika
zagrał pięć razy w reprezentacji Polski. Ten ostatni
piąty występ miał miejsce na piłkarskich mistrzo-
stwach świata w Meksyku w 1986 roku w zwycię-
skim (1:0) meczu z Portugalią. Andrzej Zgutczyński
zagrał w tym meczu 16 minut, wszedł w 74 minucie
za strzelca bramki, legendarnego Włodzimierza
Smolarka). W pierwszej lidze (dzisiejszej ekstra-
klasie) wystąpił 149 razy i zdobył 49 bramek. Obec-
nie mieszka w Gdyni.

• Dariusz Zgutczyński (brat Andrzeja, ur. 13 lutego
1965 roku w Ełku) - wychowanek „Mazura”, jego
pierwszym trenerem (drużyna juniorów) był Stefan
Marcinkiewicz. Podobnie, jak brat, grał na pozycji
napastnika. W „Mazurze” zadebiutował 12 sierpnia
1984 roku, a ostatni mecz rozegrał 15 czerwca 1986
roku. Zaliczył 46 występów i zdobył dla „Mazura”
26 bramek. Niektórzy znawcy twierdzili, że miał
większy talent niż brat, ale był od niego bardziej
mniej pracowity. Z „Mazura” odszedł do Bałtyku
Gdynia, by następnie powrócić do Ełku na okres
służby wojskowej. Później grał w Stali Stalowa
Wola, a karierę zakończył w Lechii Gdańsk. W I
lidze (obecnie ekstraklasie) rozegrał 73 mecze i
strzelił 11 bramek. Obecnie mieszka w Gdyni.

• Janusz Duchnowski (ur. 11 kwietnia 1958 roku w
Ełku) - wychowanek „Mazura”, jego pierwszym
trenerem był Stefan Marcinkiewicz. Grał na pozycji
obrońcy. W „Mazurze” zadebiutował prawdopodob-
nie 17 sierpnia 1975 roku, a ostatni mecz rozegrał
17 kwietnia 1982 roku. W tym czasie rozegrał
ponad 55 meczów i nie strzelił żadnej bramki. Zimą
1978 roku jako młody zdolny przenosi się do pierw-
szoligowej Stali Mielec, w której rozgrywa 53
mecze w I lidze. Obecnie mieszka w Szwecji i jest
trenerem piłkarskim. 

• Paweł Sobolewski (ur. 20 czerwca 1979 roku w
Ełku) - wychowanek „Mazura”, jego pierwszym
trenerem był Stefan Marcinkiewicz. Grał na pozycji
pomocnika. W „Mazurze” zadebiutował 26 marca
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1995 roku (nie miał skończonych 16 lat), a ostatni
mecz rozegrał 23 czerwca 2001 roku. W tym czasie
rozegrał 127 spotkań w których strzelił 48 bramek.
Następnie reprezentował Wigry Suwałki (wypoży-
czenie), Warmię Grajewo i Jagiellonię Białystok.
Zimą 2007 roku przeniósł się do Korony Kielce,
którą reprezentuje do dziś. Mimo skończonych 35
lat wciąż jest czołowym zawodnikiem Korony. Do-
tychczas wystąpił w 166 meczach ekstraklasy i zdo-
był 14 bramek. Zrobił już uprawnienia trenerskie i
w przyszłości chyba zostanie trenerem. Przeglądu
Sportowego w Skarbie Kibica przed sezonem
2014/15 pisał o nim: „Starszy wiekiem, ale ciągle
młody sercem. Nie zawsze wytrzymuje trudy ca-
łego meczu. Ale jak mało kto potrafi dograć piłkę”.
Jak łatwo policzyć jego kariera w seniorskiej piłce
trwa już prawie dwadzieścia lat.

• Krystian Nowak (ur. 1 kwietnia 1994 roku w Ełku)
- wychowanek „Mazura”, jego pierwszym trenerem
był Andrzej Kisiel. Grał na pozycji obrońcy. W
pierwszej drużynie „Mazura” nie rozegrał żadnego
meczu, gdyż w bardzo młodym wieku trafił do UKS
SMS Łódź, a następnie przez Tur Turek do Wi-
dzewa Łódź. W ekstraklasie rozegrał dotychczas
ponad 50 meczów i strzelił jedną bramkę. W sezo-
nie 2014/15 grał w Widzewie, lecz po spadku już
tylko na zapleczu ekstraklasy. Po zawirowaniach w
Widzewie Łódź trafił w końcu do Podbeskidzia Biel-
sko-Biała (ekstraklasa).

Pozostali wychowankowie „Mazura” Ełk, którzy grali
lub grają na poziomie II ligi (obecnej I ligi): Łukasz
Jegliński (Stomil Olsztyn), Waldemar Orłowski - Stal
Rzeszów, Tadeusz Romańczuk (Warmia Olsztyn), Ro-
bert Sakowicz (Okocimski Brzesko), Kazimierz Si-
korski (Polonia Gdańsk), Leszek Załęski (Bałtyk
Gdynia)

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Jarosław Gierejkiewicz (ur. 3 września 1965 roku w

Białymstoku) - wychowanek Jagielloni Białystok.
Grał na pozycji obrońcy. W „Mazurze” zadebiuto-
wał 22 marca 2003 roku, a ostatni mecz rozegrał 17
maja 2003 roku. W sumie w „Mazurze” rozegrał 7
meczów. Ponadto grał w Jagielloni Białystok, Za-
głębiu Lubin, Miedzi Legnica (zdobył z nią Puchar
Polski), Olimpii Poznań, KP Wasilków, Wigrach Su-
wałki, Sparcie Szepietowo, Warmii Grajewo i Sup-
raślance Supraśl. Karierę zakończył w Zniczu
Radziłów. Zagrał jeden raz w reprezentacji Polski.

• Ryszard Ostrowski (ur. 19 kwietni 1968 roku w Bia-
łymstoku) - wychowanek Włókniarza Białystok.
Grał na pozycji pomocnika. Do Ełku trafił latem
1988 roku w celu odbycia służby wojskowej. Zade-
biutował w meczu III ligi 31 lipca 1988 roku, a
ostatni mecz rozegrał 15 września 1990 roku. W
tym czasie rozegrał 69 spotkań i strzelił dwie
bramki. Po skończonej służbie wojskowej wrócił do
rodzinnego Białegostoku, gdzie przez kolejne 12 lat
grał w Jagielloni. Jak podają statystyki rozegrał w
jej barwach 342 mecze i zdobył 36 bramek (z
„Jagą” grał na wszystkich krajowych poziomach
rozgrywek od IV do I ligi - ekstraklasy). Pełnił też
funkcję kapitana drużyny. U schyłku swej piłkar-
skiej przygody grał w Hetmanie Białystok, a za-
kończył ją w KP Wasilków. Przykładny ojciec
trzech córek, obecnie pracuje w Państwowej Straży
Pożarnej w Białymstoku. 

• Zbigniew Szugzda (ur. 29 marca 1970 roku w Bia-
łymstoku) - wychowanek Jagielloni Białystok. Grał
na pozycji napastnika. W „Mazurze” zadebiutował
22 marca 2003 roku, a ostatni mecz rozegrał 30 paź-
dziernika 2004 roku. W tym czasie rozegrał 47 me-
czów, w których zdobył 30 bramek. Grał również w
Jagielloni Białystok, MZKS Wasilków, Hetmanie
Białystok, ŁKS Łomża, Pogoni Łapy i na koniec w
Supraślance Supraśl. W pierwszej lidze (obecnie
ekstraklasie) rozegrał w sumie 46 meczów i zdobył
3 gole, wszystkie w barwach Jagielloni.

• Leszek Zawadzki (ur. 7 października 1976 roku w
Białymstoku) - wychowanek KP Wasilków. Grał na
pozycjach pomocnik i obrońcy. W „Mazurze” zade-
biutował 9 sierpnia 2003 roku, a ostatni mecz 22
czerwca 2005 roku. W tym czasie rozegrał 55 me-
czów w których strzelił 13 bramek. 11 września
2003 roku został grającym trenerem „Mazura”.
Jako trener prowadził drużynę w 60 meczach ligo-
wych w których odniósł 32 zwycięstwa, 8 remisów i
20 porażek. Bilans bramkowy w tych meczach to
137:79, Jako zawodnik w latach 1996-2002 grał w
Lechu Poznań (88 występów w ekstraklasie, w któ-
rych strzelił 7 bramek oraz występy w reprezenta-
cji Polski U-23). Potem grał w Stomilu Olsztyn. Po
występach w Ełku, latem 2006 roku, wyjechał do
Grecji, gdzie kontynuował karierę piłkarską. Po
dwóch latach wrócił do Polski i został grającym tre-
nerem Promienia Mońki. W sezonie 2013/14 i jesie-
nią 2014 roku trenował Warmię Grajewo. Obecnie
jest Wójtem w gminie Jasionówka w powiecie mo-
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nieckim w województwie podlaskim i dogląda wy-
chowania trzech córek.

• Piotr Najewski (ur. 20 kwietnia 1977 roku w Pozna-
niu) - wychowanek Lecha Poznań. Grał na pozycji
napastnika. W „Mazurze” zadebiutował 20 marca
2003 roku, a ostatni mecz rozegrał 7 listopada 2004
roku. W tym czasie wystąpił w 32 meczach, w któ-
rych strzelił 27 bramek. Grał również w Sokole
Pniewy (tam zaliczył debiut w ekstraklasie), Zagłę-
biu Lubin, Warcie Poznań, Obrze Kościan, Stomilu
Olsztyn, Śląsku Wrocław, Aluminium Konin i
MZKS Kozienice. Następnie wyjechał do Skandy-
nawii, gdzie kontynuował karierę zawodniczą. W
ekstraklasie rozegrał 40 meczów i strzelił 3 bramki. 

• Grzegorz Szerszenowicz (ur. 15 stycznia 1945 roku
w Białowieży) - wychowanek Cresovii Gołdap. Grał
na pozycji bramkarza. W „Mazurze” zadebiutował
5 września 1976 roku, a ostatni mecz rozegrał 22
października 1978 roku. W tym czasie rozegrał 39
meczów, w których 48 razy wyjmował piłkę z siatki
swojej bramki. 25 września 1977 roku został grają-
cym trenerem „Mazura”, którego trenował w sezo-
nach 1977/78 i 1978/79 (III liga). Po raz drugi raz
został trenerem 1 grudnia 2006 roku i sprawował
tą funkcję do 30 czerwca 2007 roku (liga okręgowa
warmińsko-mazurska). W 61 meczach ligowych pod
jego wodzą „Mazur” odniósł 25 zwycięstw, 11 razy
zremisował i razy musiał uznać wyższość przeciw-
ników. Stosunek bramkowy w tych meczach to
188:71. Jako zawodnik występował w Cresovii Goł-
dap, AZS AWF Warszawa (podczas studiów), Broni
Radom i Jagielloni Białystok. Natomiast jako tre-
ner poza ełckim „Mazurem” prowadził Zagłębie
Lubin, Jagiellonię Białystok, Bałtyk Gdynia (był
drugim trenerem). Pracował również jako trener w
Tunezji (CS Sfaxien Safakis). Jednak największym
jego sukcesem w roli trenera było zdobycie Pu-
charu Polski z Lechem Poznań w 1988 roku. W „na-
grodę” został zwolniony na drugi dzień. Był też
dziennikarzem i felietonistą w lokalnej prasie,
głównie w „Gazecie Współczesnej”. 

Najwybitniejsi działacze:
Jerzy Buzon, Jan Bałkowski, Krzysztof Cichocki, An-
drzej Cybulko, Jerzy Deyryng, Mieczysław Dołgo-
szej, Zenon Dziądziak, Ryszard Ejsmond, Józef
Grzesiuk, ks. Tadeusz Herman, Bogdan Iglicki, Ta-
deusz Januszewski, Józef Kapel, Jerzy Karpowicz,
Józef Małachowski, Waldemar Makarewicz, Stefan

Marcinkiewicz, Jan Michalecki, Ryszard Nolko,
Franciszek Nowicki, Ryszard Orzechowski, Zdzisław
Petrykowski, Wacław Położyński, Zbigniew Rosołow-
ski, Witold Rejewski, Stefan Rybicki, Józef Roszko,
Kazimierz Sarna, Grzegorz Sędziak, Tadeusz So-
czewka, Tadeusz Skulimowski, Andrzej Spychała,
Wiesław Stasiewicz, Stanisław Szeszko, Henryk
Śliwa, Zenon Świstów, Andrzej Świstów, Kazimierz
Tarajda, Tadeusz Twarowski, Jan Warzeszkiewicz,
Robert Węgłowski, Stefan Węgłowski, Jacek Urbań-
czyk, Mirosław Urbańczyk, Bolesław Zawko, Włady-
sław Zawko, Tadeusz Zaremba, Tadeusz Zemel,
Andrzej Zientarski, Kazimierz Żwirowicz, Wiesław
Żmuda.

Prezesi MKS „Mazur” Ełk w latach 1946-2015
Władysław Błaszczyk (1946), Bolesław Góra (1946),
Jan Wojciechowski (1947 - kierownik klubu), Teodor
Lackorzyński (1948), Bolesław Zawko (1949), Wła-
dysław Balant (1950-1953), Mieczysław Faliński, Zdzi-
sław Petrykowski, Tadeusz Balant (1954 - funkcję
prezesa sprawowali na zmianę), Kazimierz Sarna
(1955), Ryszard Ejsmond (1956), Piotr Pochubko
(1956), Zenon Świstów (1957), Stefan Rybicki (1958-
1959), Jerzy Holiczer (1959) Jan Warzeszkiewicz
(1960), Zenon Świstów (1961-1962), Józef Kapel (1963-
1972), Tadeusz Twarowski (1972), Zbigniew Rosołow-
ski (1973), Jerzy Karpowicz (1973-1978), Kazimierz
Dudziuk (1979-1981), Wiesław Stasiewicz (1982-1984),
Stanisław Szeszko (1984-1985), Zbigniew Rosołowski
(1985-1987), Wiesław Stasiewicz (1987-1989), Józef
Grzesiuk (1989-1990), Ryszard Orzechowski (1990-
1991), Mirosław Urbańczyk (1991-1992), Kazimierz
Żwirowicz (1992 V-XI), ks. Tadeusz Herman (1992-
1994), Grzegorz Sędziak (1994-1997), Jacek Urbań-
czyk (1997-1999)

Prezesi sekcji piłkarskiej MKS „Mazur” Ełk 
Marek Szamotuła (1999 I-X), Paweł Rogowski (1999-
2002), Wiesław Żmua (2002-2005), Ryszard Nolko
(2006-2011), Jarosław Olszewski (2011-2015)

Trenerzy pierwszego zespołu MKS „Mazur” Ełk
w latach 1946-2015
Władysław Zawko (1946-1951), Stefan Marcinkiewicz
(1952-1954), Kazimierz Sowiński (1955), Stefan Mar-
cinkiewicz (1956-1958), Kazimierz Sowiński (1959),
Stefan Marcinkiewcz (1960 - 30.06.1968), Stefan We-
sołowski (01.07.1968 - 30.06.1970), Jerzy Chodkiewicz
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(1.07.1970 – 31.01.1975), Grzegorz Bielatowicz
(1.02.1975 – 15.09.1977), Grzegorz Szerszenowicz
(15.09.1977 – 30.06.1979), Józef Polkowski (1.07.1979 –
22.08.1980), Andrzej Zientarski (22.08.1980 –
13.10.1980), Edmund Korzeniewski (13.10.1980 –
30.06.1982), Zbigniew Bania (1.07.1982 – 29.05.1984),
Andrzej Zientarski (29.05.1984 – 30.06.1984), Zbigniew
Bania (1.07.198 – 06.05.1985), A. Zientarski i S. Mar-
cinkiewicz (6.05.1985 – 30.06.1985), Emil Gleń
(1.07.1985 – 30.06.1986), Leonard Aleksandrów
(1.07.1986 – 10.06.1987), Andrzej Zientarski
(10.06.1987 – 8.07.1990), Juliusz Tyszkowski (9.07.1990 –
28.02.1991), Mieczysław Chrzanowski (28.02.1991 –
30.06.1992), Andrzej Zientarski (1.07.1992 – 11.08.1992),
Jan Rybi (11.08.1992 – 30.06.1994), Grzegorz Bubienko
(15.07.1994 – 30.11.1994), Andrzej Zientarski
(1.12.1994 – 20.02.1997), Dariusz Chmilel (21.02.1997 –
14.03.1997), Jędrzej Dawidowski (15.03.1997 –
14.10.1997), Mieczysław Chrzanowski (14.10.1997 –
31.12.1997), Mirosław Konopka (5.01.1998 – 4.03.1999),
Jan Rybi (5.03.1999 – 30.06.1999), Andrzej Zientarski
(10.07.1999 – 7.10.1999), Jan Rybi (7.10.1999 –
21.08.2000), Andrzej Dadura (22.08.2000 – 29.04.2001),
Andrzej Zientarski (30.04.2001 – 30.06.2002), A. Zien-
tarski i J. Tyszkowski (01.07.2002 – 16.09.2002),
Lucjan Trudnos (16.09.2002 – 11.09.2003), p.o. trenera
Mirosław Konopka (29.10.2002 – 15.12.2002 - L. Trud-
nos - chory), Leszek Zawadzki (11.09.2003 – 30.06.2005),
p.o. trenera Jan Bałkowski (03.05.2006 – 6.05.2006 -
M. Konopka - wyjazd), Mirosław Konopka (1.07.2005 –
30.12.2006), Grzegorz Szerszenowicz (1.12.2007 –
30.06.2007), p.o. trenera Arkadiusz Piwko (26.05.2007
– 26.05.2007), Jakub Golak (1.07.2007 – 17.08.2009),

Janusz Limberger (18.08.2009 – 28.08.2009), Wiesław
Jancewicz (29.08.2009 – 21.10.2009), Mirosław Konopka
(22.10.2009 – 4.07.2010), Janusz Limberger
(05.07.2010 – 9.03.2010), Jakub Golak (10.03.2011 –
30.06.2011), Andrzej Dadura (1.07.2011 – 30.06.2012),
Ryszard Borkowski (1.07.2012 – 15.07.2013), Jakub
Golak (16.07.2013 – 30.10.2013), Ryszard Borkowski
(1.11.2013 – 1.06.2014), Jan Bałkowski (2.06.2014 –
30.06.2014), Robert Dobkowski (1.07.2014 – 31.12.2014),
Paweł Uszyński (1.01.2015 – 30.06.2015)

Ciekawostki:
Piłkarze o największej ilości występów ligowych
(dwieście i więcej - wykaz alfabetyczny): Mieczysław
Chrzanowski (323 mecze w latach 1971-1991), Zdzi-
sław Dalecki (214, 976-1988), Jędrzej Dawidowski

(323*, 1967-1979), Adam Dziarnowski (228, 1985-
1994), Jakub Golak (229, 1999-2014), Grzegorz Gilej-
sza (213, 1988-2005), Mirosław Konopka (285,
1972-1986), Janusz Łukasiak (221*, 1974-1987), Da-
riusz Maciorowski (235, 1987-2005), Waldemar Or-
łowski (201, 1979-1992), Daniel Potuszyński (257,
2000-2012), Antoni Remiszewski (289*, 1959-1972),
Andrzej Romańczuk (214*, 1976-1989), Henryk Sa-
dowski (255*, 1951-1964), Kazimierz Sikorski (203*,
1960-1972), Tadeusz Skorupa (214*, 1957-1965), Ro-
bert Wiśniewski (319, 1994-2012), Robert Zamojski
(214, 1994-2003),Andrzej Zientarski (351, 1963-1982)
* występy których mogło być więcej (brak dokład-
nych danych z tamtych lat)
Najlepsi strzelcy ligowi: Bartłomiej Wierzbicki (136
bramki w latach 2004-2014), Romuald Karpowicz
(120*, 1959-1965), Jakub Golak (103, 1999-2014), Ro-
bert Wiśniewski (92, 1994-2012), Grzegorz Bubienko
(91, 1989-1997), Andrzej Zientarski (91*, 1963-1982)
*bramki których mogło być więcej (brak strzelców w
niektórych meczach z tamtych lat)

EKS Płomień Ełk

Pełna nazwa: Ełcki Klub Sportowy
Płomień Ełk
Data założenia: 1996 rok
Barwy klubowe: żółto-zielone

Historia:
Płomień Ełk istniał do 2015 roku, kiedy to połączył
się z Mazurem Ełk tworząc tym samym Mazurski
Klub Sportowy Ełk.

MKS Ełk

Pełna nazwa: Mazurski Klub 
Sportowy Ełk
Data założenia: 2015 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• centralna liga juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików 
• rozgrywki turniejowe żaków (3 drużyny)
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Historia:
Klub powstał latem 2015 rok w wyniku połączenia
MKS Mazur Ełk i EKS Płomień Ełk. MKS jest kon-
tynuatorem tradycji obu tych klubów i obecnie wy-
stępuje w III lidze warmińsko-mazursko-podlaskiej.
Jako jedyny klub w naszym województwie ma rów-
nież zespół w centralnej lidze juniorów.

UKS Rona 03 Ełk

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Rona 03 Ełk
Data założenia: 8 kwietnia 2004 roku
Barwy klubowe: granatowo-bordowe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

UKS Salos Ełk

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Salos Ełk
Data założenia: 1993 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków

Gmina Ełk

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Kalinowo

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Prostki

KS Pojezierze Prostki

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Pojezierze Prostki 
Data założenia: 1948 rok
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików 

Historia:
Do 1945 roku miejscowość Prostki była niemiecka. Po
wojnie ludność niemiecką zastąpili Polacy z granicz-
nej miejscowości Bogusze oraz z Grajewa i to oni w
1948 roku założyli Ludowy Zespół Sportowy „LZS
Prostki”. Do założycieli klubu należeli: Jan Marecki,
Józef Kiluk, Bronisław Czajkowski, Jan Borowy, Jan
Galiczewski, Jan Ołdak, Józef Zalewski, Sylwester
Niedźwiedzki, Stanisław Kruszewski oraz Buczek i
Pisowadzki (imiona tych dwóch ostatnich nie są
znane). W 1953 roku do nazwy LZS prostki włączono
słowo „Pomorzan” i klub działał pod nazwą LZS „Po-
morzan” Prostki. W sezonie 1973/1974 klub odniósł
niebywały sukces - wywalczył awans do klasy „M”, z
której bezpośrednio można było uzyskać awans do II
ligi. Wtedy z tej grupy awans do II ligi wywalczyła
Jagiellonia Białystok. Ze wspomnień działaczy z Pro-
stek wynik, że w 1989 wynikły jakieś zawirowania
wokół nazwy „Pomorzan” i rok później (w 1990) zmie-
niono nazwę na KS Prostki. W 1994 roku rozwiązano
drużynę seniorów i do 2002 roku klub posiadał tylko
drużyny młodzieżowe. W 2000 roku ogłoszono kon-
kurs na nową nazwę klubu, który wygrał Mariusz
Milczarek. Do nazwy dołączono człon „pojezierze” i
klub przyjął nazwę KS „Pojezierze” Prostki. W 2002
roku reaktywowano drużynę seniorów, której trene-
rem został Andrzej Piekarzewski. Po 2 latach wystę-
pów w B klasie drużyna awansowała do A klasy. W
2014 roku „Pojezierze” pod wodzą trenera Janusza
Limbergera wywalczyło awans do klasy okręgowej.
Klub również bardzo aktywnie działa w szkoleniu
młodzieży. W drużynach juniorów młodszych i orli-
ków trenuje ok. 60 młodych adeptów futbolu. Taka



liczba to rzadkość w dzisiejszych czasach, w takich
małych miejscowościach jak Prostki.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Kazimierz Wysocki - grał w „Pomorzanie” przez 24

lata, wieloletni kapitan (1963-1987)
• Sławomir Miller - grał w „Pomorzanie” w latach 60’,

70’, i 80’
• Lech Gutowski - grał w klubie od początku lat 70’

do lat 90’
• Mariusz Milczarek - grał w klubie w latach 1996-

2001, zawodnik m.in. Agrykoli Warszawa, Warmii
Grajewo, Delty Warszawa, oraz kilku klubów nie-
mieckich z ligi regionalnych

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Szymon Tuttas - grał w klubie wiosną w sezonie

2012/2013 oraz jesienią w sezonie 2013/2014, po któ-
rej jako lider klasyfikacji strzelców I grupy A klasy
odszedł do III-ligowego Znicza Biała Piska. Jego
bramki w dużej mierze przyczyniły się do awansu
kluby do klasy okręgowej, wychowanek Mazura
Ełk, zawodnik m.in. Znicza Biała Piska i Orła Stare
Juchy

Najwybitniejsi działacze:
• Józef Klimaszewski - prezes w latach 60’-80’
• Hieronim Werner - prezes w latach 70’
• Krzysztof Zawistowski - prezes w latach 1990-1992
• Jerzy Pietruszkiewicz - prezes w latach 1992-1999,

w latach 2001-2012 członek zarządu, obecnie wice-
prezes

• Krzysztof Szajnowski - prezes w latach 1999-2001
• Zbigniew Karwowski - 2001-2011 - wiceprezes peł-

niący funkcję prezesa, prezes w latach 2012-2013
• Lila Milczarek - prezes w latach 2001-2002
• Tomasz Sokół - prezes od 2014 roku

Gmina Stare Juchy

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. W latach 1969-2012 w Starych Juchach
funkcjonował grający w A i B klasie klub KS Orzeł
Stare Juchy. 
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powiat giżycki

Miasto Giżycko

Szanowni Państwo,

we współczesnym świecie
sport staje się coraz waż-
niejszą dziedziną życia i dla-
tego oczywistym staje się
również, że żadna minuta
ani żadna złotówka zainwes-
towana w sport nie są zmar-
nowane. To swoiste inwe-

stycje, na których nie można stracić, a zwracają się z
dużym zyskiem. Sport i zdrowa rywalizacja uczą bo-
wiem dyscypliny, odpowiedzialności, systematyczności
i dochodzenia do sukcesu ciężką pracą. Sport uczy
przegrywać, a jak wiadomo - żeby nauczyć się wy-
grywać, najpierw trzeba nauczyć się przegrywać.

Piłka nożna poprzez swoją powszechność jest wy-
jątkową dyscypliną, którą można uprawiać dosłownie
wszędzie. Kiedyś wystarczał kawałek trawnika i
zwykłe kamienie jako słupki… Dzisiaj nawet naj-
mniejsze miejscowości naszego województwa dyspo-
nują boiskami ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem
i bogatym zapleczem. 

Giżycko zawsze było miastem sportowców. Z racji
swojego unikatowego położenia żeglowały tu całe ro-
dziny, dzieci od najmłodszych lat uczyły się pływać i
jeździć na łyżwach. Poza tym chyba wszyscy grali w
piłkę. Wielu zawodników, którzy stawiali swoje pierw-
sze kroki na giżyckich boiskach stanowi dziś podstawę
najlepszych polskich klubów - łącznie z Mistrzem Pol-
ski, są powoływani do Reprezentacji Narodowej. Są
naszą dumą! Te kariery dowodzą, jak wiele talentów
mają mieszkańcy Warmii i Mazur. Dowodzą również
tego, że dzięki ciężkiej pracy - często bez żadnego
wynagrodzenia, nauczycieli, rodziców i trenerów
można osiągnąć sukces. Trudno znaleźć w Giżycku

kogoś, kto nie trenował u wielkiego społecznika i ani-
matora futbolu - Edwarda Hincmana, który przez
dziesiątki lat zajmował się organizowaniem czasu mło-
dym adeptom futbolu. Właśnie Pan Edward ukończył
również 70 lat… Z tej okazji życzyliśmy Panu Ed-
wardowi, który jest niewątpliwie symbolem bezinte-
resownej pracy, samych sukcesów i spełnienia ma-
rzeń…

Niech te życzenia dotyczą sportowców, trenerów,
sędziów i działaczy Warmińsko-Mazurskiego Związku
Piłki Nożnej. Wszystkiego dobrego!

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

GKS Mamry Giżycko

Pełna nazwa: Giżycki Klub Sportowy
Mamry Giżycko
Data założenia: 1947 rok
Barwy klubowe: czarno-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga kobiet
• IV liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików 

MAP Mazuria Giżycko

Pełna nazwa: Mazurska Akademia
Piłkarska Mazuria Giżycko
Data założenia: 2011 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)



MUKS SP Gol Giżycko

Pełna nazwa: Miejski Uczniowski
Klub Sportowy Szkółka Piłkarska 
Gol Giżycko

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe żaków

Gmina Giżycko

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Kruklanki

UKS Start Kruklanki

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Start Kruklanki
Data założenia: 1986 rok
Barwy klubowe: czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików

Gmina Miłki

KS Olimpia Gmina Miłki

Pełna nazwa: Klub Sportowy Olimpia Gmina Miłki
Data założenia: 1965 rok
Barwy klubowe: zielono-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Miasto I Gmina Ryn

SSIR Pogoń Ryn

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Sportowe i Rekreacyjne Sekcja 
Piłki Nożnej „Pogoń” Ryn
Data założenia: 1962 rok
Barwy klubowe: niebiesko-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
rozgrywki turniejowe młodzików

Klub powstał w 1962 roku z inicjatywy mieszkańców
Rynu, wzorem sąsiednich miejscowości, w których
istniały zespoły piłkarskie zazwyczaj funkcjonujące
przy Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Inicja-
torami powstania drużyny w Rynie byli bracia Komo-
rowscy. Od początku istnienia klub nosił nazwę
„Pogoń” Ryn i rozgrywał mecze na stadionie położo-
nym przy ul. H.Sawickiej w Rynie. Z racji położenia
Rynu klub funkcjonował w różnych strukturach pił-
karskich województwa olsztyńskiego, później suwal-
skiego, a po ostatniej reformie administracyjnej
warmińsko-mazurskiego. „Pogoń” z różnym skut-
kiem grała w rozgrywkach A klasy i klasy okręgowej,
gdzie awanse przeplatane były spadkami do klasy A,
a w ostatnich latach nawet do klasy B. W sezonie pił-
karskim 2014/2015 zespół seniorów ponownie awan-
sował do klasy A. W początkowych latach Klub
funkcjonował na bazie swoich wychowanków, którzy
grali w drużynie seniorów. W kolejnych latach rozpo-
częto pracę z młodzieżą dzięki czemu w rozgrywkach
uczestniczyły zespoły juniorskie. W latach 90-tych po
przemianach gospodarczych i politycznych, jakie za-
szły w naszym kraju, w Rynie i okolicznych miejsco-
wościach, rozpoczął się odpływ ludności, a tym
samym zawodników z klubu. Od około 1990 roku w
zespole seniorów zaczęli występować zawodnicy z
okolicznych miejscowości - Giżycka, Kętrzyna, Mrą-
gowa. Mimo to do drużyny seniorów zaczęła trafiać
duża grupa juniorów składająca się z wychowanków
klubu. Dzięki takiej sytuacji i połączeniu młodości z
doświadczeniem „Pogoń” Ryn w sezonie 1993/1994
grała w finale wojewódzkiego Pucharu Polski z „Wi-
grami” Suwałki. W kolejnych latach różnie układały
się losy klubu. W 2000 roku powstało Stowarzyszenie

79



80

Sportowe i Rekreacyjne w Rynie z sekcją piłki nożnej
„Pogoń” Ryn, co było wynikiem nowej Ustawy o Kul-
turze Fizycznej, w wyniku której kluby sportowe mu-
siały działać w formie stowarzyszeń. W tym czasie w
klubie funkcjonował tylko zespół seniorów, który w
dużej części składał się z zawodników z Kętrzyna. Za-
rząd stowarzyszenia podjął decyzję o utworzeniu ze-
społów młodzieżowych i w kolejnych sezonach oprócz
drużyny seniorów funkcjonowały nawet 4 zespoły
młodzieżowe. W kolejnych sezonach piłkarskich dru-
żyna seniorów uzyskiwała różne wyniki, łącznie ze
spadkiem do niższych klas rozgrywkowych i po tych
doświadczeniach klub podjął decyzję o tym, że w dru-
żynie seniorów grają w przeważającej większości
mieszkańcy gminy Ryn. Postanowiono również, że
działania klubu będą skierowane są na poprawę in-
frastruktury sportowej służącej wszystkim miesz-
kańcom, a zawodnicy będą mieli zapewnione
optymalne warunki do treningu i tylko kwestią ich za-
angażowania i chęci jest to, czy będą chcieli przełożyć
to na wynik sportowy.

Najwybitniejsi wychowankowie:
Zenon Zawada - Górnik Zabrze, Korona Kielce. 
Libudzki Mariusz, Cieśliński Krzysztof, Malec Mate-
usz, Winiarz Piotr, Koleśnik Andrzej, Rzemyk Miro-
sław, Ryszard Pelc - zawodnicy grający w klubach
III- i IV-ligowych

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Na przestrzeni lat w klubie grało wielu zawodników
z przeszłością II, III i IV ligową w różnych zespołach
z terenu byłych województw olsztyńskiego i suwal-
skiego i obecnego warmińsko - mazurskiego. Należy
wspomnieć również o wielu zawodnikach z jednostek
wojskowych z Giżycka, którzy odbywali w tym czasie
służbę wojskową. Nie chcąc pominąć żadnego z za-
wodników nie wymieniamy ich z imienia i nazwiska
ale pamiętamy o wkładzie jaki włożyli w rozwój „ryń-
skiej” piłki nożnej. 

Najwybitniejsi działacze 
Wszystkim działaczom należy się ogromny szacunek
za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju piłki noż-
nej w Rynie. Szczególne uznanie należy się natomiast
takim osobom, jak: Bracia Komorowscy, Ryszard
Pelc, Józef Ferenc, Waldemar Littek, Leszek Sty-
czyński, Eugenia Cieślińska, Tadeusz Cieśliński, Wie-
sław Cieśliński, Andrzej Wasilewski.

Trenerzy, którzy pracowali w klubie:
Bracia Komorowscy, Ryszard Pelc, Józef Ferenc,
Józef Ducher, Wojciech Lubieniecki, Dariusz Kusz-
nerczuk, Tadeusz Laskowski, Jan Kołyszko, Krzysz-
tof Cybul, Andrzej Koleśnik.

Ciekawostki:
W lipcu 2007 roku w Rynie przebywała delegacja z
miasta partnerskiego Neuhaus z Niemiec wraz z pił-
karzami z ich miejscowego klubu, którzy rozegrali
mecz towarzyski z „Pogonią” Ryn. Sędzią tego wy-
granego 2:0 meczu był obecny Dyrektor Biura War-
mińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Marek
Łukiewski, który w tym czasie odbywał w Rynie
praktyki studenckie w Przedsiębiorstwie „Jocz”.

Gmina Wydminy

LKS Mazur Wydminy 

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Mazur Wydminy
Data założenia: 1951 rok
Barwy klubowe: żółto-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

LUKS Sport z Kulturą Wydminy

Pełna nazwa: Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Sport z Kulturą” 
Wydminy 
Data założenia: 2008 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)
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powiat gołDapski

Gmina Banie Mazurskie

LKS Pogoń Banie Mazurskie

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Pogoń Banie Mazurskie
Barwy klubowe: czerwono-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Gmina Dubeninki

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Miasto i Gmina Gołdap

MKS Rominta Gołdap

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Rominta w Gołdapi
Data założenia: 1948 rok
Barwy klubowe: zielono-biało-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Pierwsza wzmianka o meczu z udziałem piłkarskiej

drużyny KS Gwardia Gołdap znalazła się w publikacji
Franciszka Pietrołaja „56 lat oleckiego sportu”. Autor
pisze tak: „Pierwszy historyczny mecz piłkarski ro-
zegrano w piękną, słoneczną niedzielę 16 czerwca
1946 roku między drużynami Gwardii Olecko i Gwar-
dii Gołdap, drużynie opartej na żołnierzach gołdap-
skiej jednostki wojskowej. Był to początek piłki
nożnej na tych ziemiach. Mecz wzbudził wielkie zain-
teresowanie mieszkańców, którzy wypełnili cały sta-
dion. (...) Spotkanie zostało rozegrane w pełnym
wymiarze czasu (90 minut gry). Do przerwy było 0-
0, dopiero w drugiej połowie bramkę strzelił zawod-
nik Gwardii Gołdap...” W 1948 roku powstał Klub
Sportowy Gwardia Gołdap, który 3 lata później w
1951 roku został przemianowany na Cresovia Gołdap,
od 1975 roku funkcjonuje aktualna nazwa - Rominta
Gołdap.

Największe sukcesy:
Puchar Polski - OZPN Suwałki - 1986/1987
Najwyższy poziom ligowy - III liga 

Największe porażki:
Spadek z IV ligi do klasy okręgowej w sezonie
2006/2007

Najwybitniejsi wychowankowie
• Dariusz Wojtyna - wychowanek Rominty Gołdap,

wieloletni zawodnik AZS AWF Biała Podlaska,
Wigry Suwałki, Mamry Giżycko, Rominta Gołdap,

III-ligowa drużyna Rominty w sezonie 2015/2016.
Źródło: archiwum klubu.



trener działacz klubowy. Prawie 20 lat gry w Ro-
mincie

• Zdzisław Jakubiak - od roku 1972 pomocnik,
obrońca i szkoleniowiec grup młodzieżowych w Ro-
mincie. Zawodnik m.in. Nurca Huzar, Mamr Gi-
życko. Na boiskach blisko 30 lat

• Michał Markiewicz - środkowy pomocnik Cresovii
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
czołowy zawodnik Klubu w tamtych latach

• Roman Taudul - napastnik i obrońca na przełomie
lat 60-tych i 70-tych. W zgodnej opinii kolegów naj-
lepszy stoper Cresovii, wybitny zawodnik „trójboju
wojskowego” zajął m.in. czwarte miejsce w Kijowie
na Mistrzostwach Armii Zaprzyjaźnionych w 1969
roku

• Grzegorz Szerszenowicz - wychowanek Cresovii, od
1959 roku bramkarz, trener m.in. Bałtyku Gdynia,
Zagłebia Lubin, Lecha Poznań, Jagiellonii Białys-
tok, CSS Sfax (Tunezja) i Wigr Suwałki

• Stanisław Swędrowski - piłkarz Cresovii i Rominty
od 1956 roku przez blisko 15 lat, sędzia piłkarski

• Michał Mościński - najmłodszy zawodnik, wycho-
wanek Rominty od 1998 roku, grał m.in. w Jagiel-
lonii Białystok (młoda ekstraklasa), Resovii
Rzeszów, Sokole Sokółka (awans do II ligi) 

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
Dzidosław Żuberek - były polski piłkarz, który wy-
stępował na pozycji pomocnika i napastnika, obecnie
trener piłkarski. W Ekstraklasie rozegrał 20 meczów,
wszystkie w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego,
w których strzelił 2 bramki. Ma również za sobą wy-
stępy m.in. W II lidze, a także w europejskich pucha-
rach. W 2010 roku razem z Piotrem Matysem,
Bartoszem Jurkowskim i Januszem Kaczmarzem za-
łożył Akademię Piłkarską „Talent” w Białymstoku, w
której pracuje również Jacek Markiewicz. 3 paździer-
nika 2012 roku został trenerem III-ligowej Wissy
Szczuczyn. W Romincie „Dzido” grał w 2011 roku.

Najwybitniejsi działacze
• Andrzej Roszkowski - działacz, prezes w latach

1976-1981, członek zarządu MKS Rominta
• Andrzej Kwaśniewski - piłkarz, trener, sponsor,

prezes Rominty w latach 1991-1993 i 2001-2006,
członek zarządu

• Zdzisław Galiński - działacz, członek zarządu, spon-
sor, prezes Rominty od 2006 roku
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powiat iławski

Gmina Iława

Szanowni Państwo!

Sport  w Gminie  Iława za-
wsze odgrywał i odgrywa
dużą rolę w rozwoju fizycz-
nym społeczności wiejskiej,
a w szczególności dzieci, mło-
dzieży, a także osób niepeł-
nosprawnych. Idea wycho-
wania poprzez sport jest

jednocześnie jednym z głównych kierunków działań
rozwojowych naszej gminy.  

Mieszkańcy naszej gminy, w tym przede wszystkim
młodzież, uczestniczy w  wielu imprezach sportowych,
organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Bardzo dobre wyniki
osiągają sportowcy w zawodach organizowanych
przez Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS w
Olsztynie tj.: w zimowych  i letnich igrzyskach wsi, w
mistrzostwach województwa w piłce nożnej, w lekkiej
atletyce, w biegach przełajowych, w tenisie stołowym
itp. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonym
przez WMZ LZS w Olsztynie współzawodnictwie
sportowym gmin naszego województwa, gdzie gmina
Iława w ostatnich latach zajmowała jedno z pierwszych
miejsc.  

Od lat organizowane są  imprezy sportowe i sportowo
– rekreacyjne: turnieje piłki nożnej, turnieje piłki
siatkowej o puchar Wójta Gminy, turnieje tenisa sto-
łowego, turnieje sołectw i wiele innych. Imprezy
cieszą się dużym zainteresowaniem  i mają na celu
poprawę rozwoju fizycznego społeczności wiejskiej.
Gmina Iława jest od 13 lat organizatorem Mistrzostw
Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Spore sukcesy
odnoszą żeglarze z gminy Iława na akwenach Polski,
Europy i świata. 

Jednym z głównych kierunków strategicznych
Gminy Iława jest poprawa bazy edukacyjnej i spor-
towej. Dzięki konsekwentnej i długofalowej polityce
inwestycyjnej możemy posiadamy   odpowiednią in-
frastrukturę sportową. W Wikielcu funkcjonuje i
cieszy się dużą popularnością boisko ORLIK 2012, w
szkołach w Ząbrowie, w Rudzienicach i we Francisz-
kowie działają boiska wielofunkcyjne. Dzieci, młodzież
i cała społeczność gminna korzysta z sal sportowych
w 5 sołectwach ( w Wikielcu pełnowymiarowa), a w
22 sołectwach znajdują się boiska piłkarskie. Władze
gminy rokrocznie przeznaczają na funkcjonowanie
sportu i poprawę infrastruktury  na terenie gminy
Iława spore kwoty finansowe.

Wiodącą dyscypliną sportową na terenie gminy
Iława jest piłka nożna. W rozgrywkach piłkarskich
prowadzonych przez Warmińsko – Mazurski Związek
Piłki Nożnej w Olsztynie z terenu  gminy Iława
uczestniczy 5 zespołów w różnych klasach rozgryw-
kowych: GKS – LZS Wikielec, LZS Czarni Rudzienice,
LZS Osa  Ząbrowo, GKS – LZS Wikielec  II  i GKS –
LZS Szymbark.

Wydanie niniejszej publikacji podsumowującej 70
– letnią historię rozgrywek piłkarskich na Warmii i
Mazurach jest przedsięwzięciem ze wszech miar uda-
nym i wskazanym. Pozwoli licznej rzeszy sympatykom
piłki nożnej naszego województwa na przypomnienie
tego co było i zapoznanie z aktualną sytuacją futbolu
na Warmii i Mazurach.

Krzysztof Hermaciński
Wójt Gminy Iława

GKS LZS Wikielec

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
„GKS LZS” Wikielec
Data założenia: 1958 rok
Barwy klubowe: zielono-żółto-
-czerwone



Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• III liga kobiet
• A klasa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
GKS LZS Wikielec działa na terenie niewielkiej, pod-
iławskiej miejscowości, a mimo tego może poszczycić
się osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim i ogólno-
polskim. W 1994 roku drużyna prowadzona przez tre-

nera Czesława Detynę awansowała do A klasy. 
W 1999 roku grając w A klasie Wikielec doszedł do
półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski, a w 2000
roku wywalczył awans do klasy okręgowej (trener
Jan Otręba). W 2007 roku świętowano kolejny awans,
tym razem prowadzony przez trenera Jarosława Pło-
skiego GKS Wikielec awansował do IV ligi. Najbar-
dziej dynamiczny rozwój tego klubu to ostanie lata.
Prezesura Mariusza Jajkowskiego i bardzo dobra
współpraca z wójtem gminy Iława Krzysztofem Har-
macińskim zaowocowała wysokim poziomem sporto-
wym w GKS Wikielec. Aktualny zarząd klubu to:
honorowy prezes Mariusz Jajkowski, członkowie:
Piotr Matysiak, Marian Szkamelski, Marcin Jackow-
ski, Zenon Jabłoński i prezes Krzysztof Sadowski.
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Drużyna, która pod wodzą trenera Marka Witkowskiego awansowała w 2015 roku do III ligi. Źródło: archiwum klubu.

Wyjściowa jedenastka GKS Wikielec przed meczem III-ligi z Sokołem Ostróda (trener Andrzej Biedrzycki). Źródło: archiwum klubu.



W 2013 roku klub pod wodzą trenera Marka Wit-
kowskiego sięgnął po Wojewódzki Puchar Polski, a
w rundzie wstępnej centralnych rozgrywek o Pu-
char Polski do małego Wikielca przyjechała Garbar-
nia Kraków. W 2014 roku klub doszedł do półfinału
Wojewódzkiego Pucharu Polski, a w 2015 roku dru-
żyna (w dalszym ciągu pod wodzą trenera Marka
Witkowskiego) seniorów osiągnęła niebywały suk-
ces i awansowała do warmińsko-mazursko-podlaskiej
III ligi. 

Aktualnie trenerem w III-ligowym już Wikielcu
jest Andrzej Biedrzycki. Prezes Krzysztof Sadowski
przed obecnym sezonem III ligi pozyskał prężnego
sponsora, iławską firmę ROLIMPEX SA i chciałby
aby klub w obecnych rozgrywkach uplasował się jak
najwyżej. GKS LZS Wikielec to obecnie najlepsza
sportowa wizytówka całego powiatu iławskiego.

Wybitni piłkarze, którzy grali w klubie:
• Arkadiusz Klimek - były piłkarz Jezioraka Iława,

Stomilu Olsztyn, Zagłębia Lubin, Wisły Płock grał
na Litwie, w Grecji i Szkocji

• Remigiusz Sobociński - wychowanek Jezioraka
Iława, grał w Amice Wronki, Jagiellonii Białystok i
Śląsku Wrocław, w Wikielcu mimo 41 lat gra do
chwili obecnej i jest jednym z filarów drużyny

• Marek Witkowski - grał w takich klubach jak Ja-
giellonia Białystok, Jeziorak Iława Petrochemia
Płock czy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

• Jarosław Płoski - długie lata gry w III lidze i II
lidze w Jezioraku Iława

• Tomasz Staniszewski - były bramkarz drugoligo-
wego Jezioraka Iława
Nie można również pominąć osiągnięć grup młodzie-

żowych, których szkolenie jest oczkiem w głowie dzia-
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Zasłużeni działacze GKS Wikielec z Prezesem W-MZPN, Tomaszem Miętkiewiczem (z lewej) Źródło: archiwum klubu.

Grająca w A klasie drużyna GKS LZS II Wikielec. Źródło: archiwum klubu.



łaczy klubowych. To właśnie długofalowa praca z mło-
dzieżą doprowadziła do kolejnych awansów, a w pierw-
szym zespole gra sporo wychowanków. Główne
sukcesy młodzieżowe to: Mistrzostwo Polski U-14 w
Futsalu w 2013 roku, V-ce Mistrzostwo Polski U-16 w
Futsalu w 2014 i 2015 roku. Mistrzostwo Województwa
orlików w 2013 roku i żaków w 2015 roku.

GKS LZS Wikielec prowadzi również A-klasową
drużynę seniorówDrużyna powstała w wyniku połą-
czenia B-klasowych klubów: LZS Rezerwat Karaś
(działał od 2002 roku) i LZS OHI Frednowy, które od
sezonu 2006/2007 występują pod nazwą GKS LZS II
Wikielec.  Drużyna obecnie gra w A klasie i wystę-
puje w pomarańczowych barwach. Prezesem jest
Krzysztof Soja, a sekretarzem Artur Kijewski.

LZS Czarni Rudzienice

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Czarni Rudzienice
Data założenia: 1960 rok
Barwy klubowe: żółto-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16: 
• klasa okręgowa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Klub został założony w 1960 roku przez kilku ko-
legów, którzy po odbyciu służby wojskowej wpadli
na pomysł powołania drużyny piłkarskiej. Byli to
m.in.: T. Wieński, T. Słobodzian, Jaworski, J. Mi-
rosław. Czarni rozpoczęli grę w C klasie prowa-
dzonej przez GZ LZS Iława i z czasem awansowali
do B klasy, w której występowali w latach 80-tych.
Następnie były awanse do A klasy oraz spadki do
B klasy. Klub grywał też w Pucharze Polski oraz
w różnych turniejach np. Puchar Wójta Gminy
Iława, Wojewódzki Puchar LZS. W sezonie
2003/04 Czarni awansowali do klasy okręgowej i
po 3 latach spadli do A klasy. Od tego czasu zaj-
mowali miejsca w czołówce A klasy, aż w końcu w
2015 roku ponownie awansowali do klasy okręgo-
wej.

Największe sukcesy:
• Awans do klasy okręgowej (sezon 2003/20014 oraz

ponowny w sezonie 2014/15)
• Wysoka wygrana w A klasie 18:0 z Iskrą Smy-

kówko wiosną 2012 roku
• Wygrana w 1/16 Wojewódzkiego Pucharu Polski z IV-

ligową Victorią Bartoszyce 2:1 i awans do 1/8 finału
• I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwa Drużyn

LZS - 27 lipca 2013 roku
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Najwybitniejsi wychowankowie:
• Lata 70-te i 80-te: Jerzy Jaworski, Antoni Lisiak,

Zbigniew Jaworski, Roman Lisiak, Ryszard Dros-
sel, Stanisław Bądkowski

• Lata 90-te: Marcin Lisiak (Warmia Olsztyn, Ewingi
Zalewo, Czarni Małdyty), Zbigniew Piekutowski,
Dariusz Habandt, Krzysztof Trzaska, Sylwester
Sawicki, Marek Romanowski

• Od 2005 rok do dziś: Krystian Wrześniak, Adrian
Wrześniak (Motor Lubawa), Paweł Osasiuk (GKS
Wikielec, Motor Lubawa), Krzysztof Osasiuk

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Jarosław Chodowiec (Jeziorak Iława), Tomasz Za-
kierski (Jeziorak Iława), Tomasz Gergola (Sokół
Ostróda)

Najwybitniejsi działacze:
• Tadeusz Wieński - współzałożyciel i wieloletni dzia-

łacz
• Jerzy Skibiński - wieloletni prezes klubu w latach

1976-2003
• Antoni Lisiak, Stanisław Bądkowski, Jan Soli - wie-

loletni działacze
• Wiesław Mendlik - skarbnik
• Zbigniew Adamski - z-ca prezesa

• Tadeusz Kocyła - kierownik zespołu od 25 lat
• Marcin Lisiak - tragicznie zmarły wieloletni sekre-

tarz i dobry duch klubu, człowiek od wszystkiego

LZS Osa Ząbrowo

Pełna nazwa: Ludowy Zespół Spor-
towy „Osa” Ząbrowo
Data założenia: 25-28 lipca 1996 roku
Barwy klubowe: żółto-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Inicjatorem założenia drużyny był Mariusz Śliżewski
wraz z kolegami. Swój pierwszy występ „Osa” odno-
towała 28 lipca 1996 roku na turnieju piłkarskim o
Puchar Wójta Gminy Iława. Do roku 2003 „Osa” wy-
stępowała pod nazwą „Osa” Ząbrowo jako drużyna
niezrzeszona w rozgrywkach Pucharu Polski, Ligii
Suskiej oraz wielu innych turniejach. Wiosną 2003
roku „Osa” została wcielona w szeregi LZS i przy-
brała nazwę LZS „Osa” Ząbrowo. Wybrano oficjalny
zarząd w składzie: prezes - Mariusz Śliżewski, vicep-
rezesi - Mirosław Ruczyński i Rafał Żuchowski, człon-
kowie: Dariusz Ruczyński, Artur Siudziński,
Mirosław Kiecko i Paweł Żuchowski. W sezonie
2004/05 „Osa” awansuje do A klasy, dwa sezony póź-
niej (2006/07) awansuje do klasy okręgowej, w której
w sezonie 2010/11 zajmuje historyczne 4 miejsce.
Dwa sezony później (2012/13) „Osa” spada do A klasy,
w której gra do dziś.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Źródło: archiwum klubu.

Aktualny skład Czarnych Rudzienice. . Źródło: archiwum klubu.
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Drużyna Osy przed meczem ze Zwierzewem w 2006 roku. 
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Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Sławomir Przytuła - grający trener „Osy”, niegdyś

zawodnik pierwszoligowej Wisły Kraków i drugo-
ligowego Jezioraka Iława

• Andrzej Lewandowski - bramkarz, były zawodnik
drugoligowego Jezioraka Iława

• Tomasz Radziński - zawodnik z pola, były zawodnik
Jezioraka Iława

• Marek Zybowski - grający trener, były zawodnik
m.in. Mławianki Mława, Błękitnych Raciąż, czy
Wkry Żurowiny

Najwybitniejsi działacze:
• Mariusz Śliżewski - założyciel i były Prezes, w Klu-

bie od 1996 roku
• Mirosław Ruczyński - były Prezes Klubu, w Klubie

w latach 1998-2011
• Rafał Żuchowski - aktualny Prezes Klubu, w Klubie

od 1998 roku
• Dariusz Ruczyński - członek zarządu, w Klubie od

1998 roku
• Janusz Śliżewski - członek zarządu, inicjator po-

wstania boiska w Ząbrowie, w Klubie od 2005 roku
• Krzysztof Zieliński - członek zarządu, inicjator po-

wstania boiska w Ząbrowie, obecnie radny, w Klu-
bie od 2005 roku

• Artur Siudziński - członek zarządu, w Klubie od
1998 roku

GKS LZS Szymbark

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
LZS Szymbark
Data założenia: lipiec 1976 rok
Barwy klubowe: biało-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Założycielami  klubu LZS Szymbark w lipcu 1976
roku byli: Marian Stachura - kierownik, Wiesław
Grabowski - skarbnik, Alfons Gajewski - prezes. Klub
oficjalnie rozpoczął swoje zmagania sportowe w
gminnych rozgrywkach C klasy. W 1981 roku zespół
zmienił nazwę na Błękitni Szymbark i w 1986 roku
wywalczył awans do B klasy. W tym czasie do klubu
dołączył Józef Goryński, który wraz z Marianem Sta-
churą  jest głównym działaczem drużyny do dnia dzi-
siejszego. 

W sezonie 1988/1989  zespół wywalczył awans do A
klasy i grał w niej nieprzerwanie do 1998 roku. W
tym także roku doszło do fuzji klubu z Szymbarka i
klubu z Mózgowa, a zespół w sezonie 1998/1999 wy-
stępował w A klasie pod nową nazwą GKS LZS
IŁAWA. W kolejnym sezonie po awansie zespół wy-
stępował już w klasie okręgowej i utrzymał się w niej
przez 4 kolejne sezony. 

89

Drużyna Osy przed meczem z Grunwaldem w 2007 roku 
Źródło: archiwum klubu.

Źródło: archiwum klubu.

Źródło: archiwum klubu.

Źródło: archiwum klubu.



W 2003 roku GKS LZS Iława swoje mecze rozgrywał
ponownie w A klasie, a funkcję prezesa klubu objął
Grzegorz Przytuła. Po czteroletniej kadencji jego sta-
nowisko przejął Dariusz Kowalski. W tym czasie klub
zmienił swoją nazwę na GKS LZS Szymbark, a w se-
zonie 2008/2009 swoje zmagania sportowe musiał roz-
począć od najniższej klasy rozgrywkowej (B klasy),
w której to gra do dnia dzisiejszego. Od 2014 roku
klub GKS LZS Szymbark stał się stowarzyszeniem.
Funkcję prezesa objął Sławomir Borkowy, a sekreta-
rzem został Józef Goryński.

Miasto Iława

ITR Jeziorak Iława

Pełna nazwa: Iławskie Towarzystwo
Rekreacyjne „Jeziorak” Iława
Data założenia: 6 grudnia 1945 roku
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyny)

Historia:
Związek Kolejarzy w Iławie w dniu 6 grudnia 1945
roku postanowił założyć pierwszy w mieście klub
sportowy. Początkowo nosił on nazwę „Związkowy KS
Jeziorak Iława”, by po roku czasu przemianować się
na „Warmia Iława”. Także kolejny rok przyniósł

zmianę w nazwie zespołu i tak w 1947 roku drużyna
nosiła już nazwę „Kolejarz Iława”. Pozostała ona nie-
zmieniona do 1957 roku. Wtedy też postanowiono
zmienić nazwę zespołu i powstał „Jeziorak Iława”.
Kolejne zmiany spowodowane były zmianami spon-
sorów (Humdrex, Amex Bączek, Bi-es). Obecna
nazwa „ITR Jeziorak Iława” funkcjonuje od jesieni
2014 roku. Największe sukcesy Jeziorak odnotowy-
wał w latach 80-tych, choć i we wcześniejszych latach
nie można było narzekać na poziom sportowy iław-
skiego klubu. Od sezonu 1985/86 do sezonu 1993/94
Jeziorak zdobył aż pięciokrotnie Puchar Polski
OZPN Olsztyn. Aż pięć sezonów grał w II lidze, a w
sezonie 1994/1995 doszedł do ćwierćfinału Pucharu
Polski, pokonując wówczas na swej drodze takie
firmy jak Górnik Zabrze czy Amica Wronki. Jeziorak
odpadł dopiero w starciu z Lechem Poznań, który w
tamtym sezonie doszedł aż do finału i sięgnął po Pu-
char Polski. 

W 2000 roku Jeziorowcy pożegnali się z zapleczem
ekstraklasy, a po roku spadli nawet i z III ligi, by po-
wrócić do niej w sezonie 2005/2006. Niestety, jak się
okazało, tylko na jeden sezon. Utrzymanie Jezioraka
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w III lidze ważyło się do ostatniego meczu. Niestety
piłkarze z Iławy pechowo przegrali ze Zniczem
Pruszków 1:2 i wrócili do rozgrywek na szczeblu wo-
jewódzkim. W sezonie 2005/2006 Jeziorak Puchar
Polski na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego ZPN. W
2008 roku po emocjonujących barażach z Unią Tar-
nów i karnych w Iławie Jeziorowcy awansowali do
nowej II ligi. Na tym szczeblu rozgrywek grali przez
4 sezony (w tym dwa razy zakończyli sezon w czo-
łówce i byli postrzegani jako kandydat do awansu).
Niestety w 2012 roku po zawirowaniach finansowych
i w wyniku niepewnej przyszłości, klub z Sienkiewicza
traci wielu czołowych zawodników i spada z II ligi. Ze
względu na złą sytuację finansową Jeziorak po
spadku wystartował dopiero w klasie okręgowej (6
poziom rozgrywek w Polsce). W 2014 roku w wyniku
nie otrzymania licencji na grę w klasie okręgowej
klub pod nazwą ITR Jeziorak Iława rozpoczął grę od
B klasy, w której występuje do dziś. 

Najwybitniejsi wychowankowie: 
Paweł Pasik, Arkadiusz Klimek, Remigiusz Sobociń-
ski, Piotr Lange, Sławomir Święcki, Łukasz Su-

chocki, Wojciech Figurski, Sławomir Makowski, Ja-
rosław Płoski, Zenon Zientarski, Tomasz Radziński,
Tadeusz Szydłowski, Tadeusz Sosnowski

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Jarosław Talik, Bartosz Jurkowski, Jarosław Bako,
Cezary Baca, Daniel Dyluś, Dariusz Jackiewicz,
Krzysztof Kowalczyk, Dariusz Preis, Marek Witkow-
ski, Piotr Zajączkowski, Piotr Cetnarowicz, Marian
Głombiowski, Dariusz Radomski, Wojciech Tarnow-
ski, Stanisław Kocięda
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Prezesi klubu:
Barwiński Roman, Głowacki Czesław, Jeźwierski Bo-
lesław, Sowul Mieczysław, Bojko Edward, Szczypiński
Zbigniew, Wieczorek Piotr, Sobiech Andrzej, Szynaka
Jan, Dmochewicz Zygmunt, Kalinowski Jerzy, Koch-
nowski Józef, Paluszewski Kazimierz, Głombiński
Zbigniew, Mazur Mirosław, Gaćkowski Krzysztof

UKS Mały Jeziorak Iława

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Mały Jeziorak Iława
Data założenia: 2010 rok
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe żaków (3 drużyny)

Historia:
Klub powstał w 2010 roku z inicjatywy trzech pasjonatów
piłki nożnej: Tomasza Zakierskiego, Andrzeja Ryka-
czewskiego i Tomasza Wojewody. Na początku przyjęto
nazwę Akademia Piłki Nożnej UKS Mały Jeziorak
Iława i prowadzono zajęcia sportowe z 14 dziećmi.
Celem powstania klubu było stworzenie możliwości
rozwoju najmłodszym dzieciom z Iławy i okolic. W
2013 roku klub zmienił nazwę na UKS Mały Jeziorak
Iława, pod którą występuje do dziś. Oprócz piłki nożnej
w klubie uprawia się również lekkoatletykę, a klub
ściśle współpracuje z Iławskim Centrum Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji oraz z iławskimi placówkami oświa-
towymi. Obecnie, po 5 latach działalności, w Małym
Jezioraku trenuje ok. 180 chłopców i dziewcząt, a klub
osiąga już spore sukcesy sportowe. W sezonie 2014/15
Mały Jeziorak zdobył Wicemistrzostwo Województwa
Żaków oraz wygrał Finał Wojewódzki Turnieju „Z Po-
dwórka na stadion” o Puchar Tymbarku U-8 zarówno
w kategorii chłopców, jak i w kategorii dziewcząt.

Miasto i Gmina Kisielice

MLKS Olimpia Kisielice

Pełna nazwa: Miejski Ludowy Klub
Sportowy Olimpia Kisielice
Data założenia: 1948 rok
Barwy klubowe: biało-żółto-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Miasto Lubawa

MLKS Motor Lubawa

Pełna nazwa: Międzyzakładowy 
Ludowy Klub Sportowy Motor Lubawa
Data założenia: 1967 rok
Barwy klubowe: żółto-niebiesko-
-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
W 1964 roku Lubawa obchodziła jubileusz 700-lecia
nadania praw miejskich i postanowiono zorganizować
turniej piłki nożnej o Puchar Przechodni 700-lecia
Miasta. Odbył się on 5 lipca 1964 roku. Na 13 drużyn
zaproszonych do turnieju przystąpiło 8: Wel Lidzbark
Welski, Orkan Ostróda, LZS Smolniki, IKS Jeziorak
Iława, Unia Susz, LZS Kisielice, Pogoń Prabuty i
drużyna gospodarzy NLKS Jedność. Lubawa i Nowe
Miasto w roku 1964 stanowiły jeden wspólny klub o
nazwie: Nowomiejsko-Lubawski Klub Sportowy Jed-
ność - z drużynami piłkarskimi w Lubawie i Nowym
Mieście. Zwycięzcą pierwszej edycji Turnieju w Piłce
Nożnej o Puchar Przechodni 700-lecia Miasta Lu-
bawa została Unia Susz. Po tak udanej imprezie po-
stanowiono, aby odbywała się ona cyklicznie co roku.
W kolejnej edycji turnieju zwyciężyła drużyna Motor
Węgorzewo, a w następnej zespół Unii Wąbrzeźno. IV
Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prze-
chodni 700-lecia Miasta Lubawy, który odbył się w
1967 roku posiadał silną obsadę, a w tym gronie po
raz pierwszy gościła założona w tym roku drużyna
Motoru Lubawa. Początki Klubu Sportowego Motor
Lubawa sięgają właśnie 1967 roku. Jan Domazer oraz



Tadeusz Licznerski, którzy byli pracownikami Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego zwrócili się do swo-
jego dyrektora z propozycją powołania przy zakładzie
koła sportowego. Założona sekcja piłki nożnej miała
stanowić przyczółek tworzonego Koła Sportowego
LZS, które miało być w przyszłości poszerzone do
rangi klubu. 

Rok później (1968) na jedenaście drużyn występu-
jących w turnieju 700-lecia Motor zajął wysokie
czwarte miejsce, a drugi zespół uplasował się na szó-
stym miejscu (ostateczna klasyfikacja V turnieju: 1.
Unia Wąbrzeźno, 2. Mławianka Mława, 3. Stal Gru-
dziądz, 4. Motor I Lubawa, 5. Promień Kowalewo, 6.
Motor II Lubawa, 7. Start Golub-Dobrzyń, 8. Sokół
Ostróda 9. Jedność Nowe Miasto, 10. Start Nidzica,
11. Kormoran Wałdowo. Występ lubawskich drużyn
uznano za udany. Za tak wysoką oceną przemawiało
uzyskanie dobrych lokat końcowych i nawiązanie
przez drużyny lubawskie walki o lokaty w pierwszej
szóstce z drużynami z województwa bydgoskiego i
warszawskiego. Być może dlatego w tym samym
roku drużyna Motoru została zgłoszona do rozgry-
wek A klasy. W dniu 18 grudnia 1968 roku podczas
zebrania sprawozdawczego powołano pierwszy za-

rząd, do którego weszli: Bernard Szymanowski, Hen-
ryk Piszczatowski, Mieczysław Sobiechowski, Józef
Żuralski, Jerzy Pyrzycki, Stefan Wesołowski, Jerzy
Kulesza, Edward Pokojski, Jan Domazer, Zygfryd
Płoskoński, Ignacy Adamus, Andrzej Kleina, Ludwik
Sadowski, Bernard Tecław i Tadeusz Licznerski.
Pierwszy 13-osobowy zarząd na stanowisko prezesa
wybrał Bernarda Szymanowskiego. Drużyna Motoru
czyniła postępy. Już w 1970 roku zagrała w wielkim
finale turnieju 700-lecia z Huraganem Morąg. W re-
gulaminowym czasie gry padł remis, a po serii rzutów
karnych puchar trafił w ręce zawodników z Morąga.
Rok później Motor znowu doszedł do finału i po raz
kolejny zdobył wysokie drugie miejsce. W 1973 roku
nastąpiła zmiana prezesa, szefem klubu został Józef
Kurszewski, wieloletni dyrektor Państwowego
Ośrodka Maszynowego. Nowy prezes stanowisko
piastował, aż przez dwadzieścia dwa kolejne lata. 

13 października 1977 roku w świetlicy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zgoda” w Lubawie odbyło się Walne
Zebranie założycielskie Międzyzakładowego Klubu
Sportowego Motor, który stał się klubem wielosek-
cyjnym. Na stanowisko trenera piłki nożnej wybrano
Emila Szupina. 10 listopada klub wystąpił do Rady

93

Turniej 700-lecia, w białej koszuli stoi założyciel klubu Tadeusz Licznerski Źródło: archiwum klubu.



Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych o
przyjęcie do Federacji Ludowe Zespoły Sportowe. W
odpowiedzi uzyskano decyzję zarządzającą wpisanie
klubu o nazwie Międzyzakładowy Ludowy Klub
Sportowy „Motor” w Lubawie do rejestru stowarzy-
szeń i związków Urzędu Miasta i Gminy w Lubawie
pod nr 3. Do decyzji dołączono statut regulujący cele
i zasady działalności klubu. Niestety brak jest infor-
macji na temat występów Motoru w rozgrywkach li-
gowych. Na pewno wiadomo, że w latach 1979-1987
Motor grał w B klasie. Rundę wiosenną sezonu
1986/1987 rozpoczął pod opieką nowego trenera
grupy seniorów Mirosława Olejniczka. Poza tym
funkcjonowały jeszcze grupy szkoleniowe juniorów
młodszych oraz trampkarzy. Kierownikiem sekcji
został Marian Kowalkowski. Tą rundę potraktowano
jako etap przygotowań do następnego sezonu, w któ-
rym szkoleniowcowi i zawodnikom postawiono jako
cel wywalczenie awansu do A klasy. Zawodnicy spros-
tali zadaniu i w sezonie 1987/1988 wygrali rozgrywki
klasy B awansowali do A klasy. 

Po awansie, do rozgrywek sezonu 1988/1989 klub
musiał zgłosić cztery drużyny, gdyż taki był wymóg
na szczeblu A klasy. Mimo kłopotów udało się osta-

tecznie wystartować z czterema zespołami: seniorów,
juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy. Motor w
swoim pierwszym sezonie A klasy zajął przyzwoite 7
miejsce. Już w następnym roku lubawska drużyna
była bezkonkurencyjna i wywalczyła awans do klasy
okręgowej, co zostało uznane za duży sukces. Jako
beniaminek w pierwszym sezonie w „okręgówce”
(1990/1991) Motor grał w kratkę, ale zdołał się utrzy-
mać zajmując 9 miejsce w ligowej tabeli. Rok później
rozgrywki dla MLKS-u były bardzo nie udane i dru-
żyna spadła do niższej ligi, sprawiając spory zawód
swoim kibicom. Po spadku, przed sezonem 1992/1993
drużynę, jako szkoleniowiec przejmuje Marek Olej-
niczak - syn byłego szkoleniowca. Grupa seniorów
prowadzona przez nowego opiekuna zajęła na koniec
sezonu w A klasie piątą lokatę. Przed sezonem
1993/1994 opiekę nad drużyną powierzono Markowi
Borkowskiemu, który wcześniej był trenerem lubaw-
skich juniorów. Pod jego wodzą drużyna zajęła 9
miejsce. W lecie, na miesiąc przed kolejnymi roz-
grywkami ponownie trenerem został Marek Olejni-
czak, a pomagał mu jako II trener zasłużony i
długoletni zawodnik Franciszek Puwalski. Celem
szkoleniowców była budowa drużyny z myślą o wy-
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walczeniu awansu do klasy okręgowej w oparciu o
swoich wychowanków. Na koniec sezonu zespół zajął
piątą lokatę. W tym okresie sekcja piłki nożnej prze-
żywała ogromne problemy finansowe i organizacyjne.
Taki stan rzeczy spowodował złe przygotowanie dru-
żyny do rozgrywek sezonu 1995/1996, a cześć zawod-
ników zrezygnowała z gry. Brak wyników i niska
frekwencja na treningach grupy seniorów spowodo-
wała odwołanie z funkcji trenera Marka Olejniczka,
a powołanie na to stanowisko jego ojca Mirosława.
Był to ciężki okres dla nowego szkoleniowca i zawod-
ników. Nastąpiły kolejne zmiany, na stanowisko pre-
zesa wybrano Józefa Blanka, v-ce prezesem do spraw
piłki nożnej został Jarosław Eremus. Na trzy kolejki
przed zakończeniem rundy jesiennej opiekę nad dru-
żyną seniorów powierzono trenerom Markowi Bor-
kowskiemu i Miłosławowi Szczypskiemu. Drużyna na
koniec sezonu uplasowała się w A klasie na 9 miejscu.
Przemiany ustrojowe i gospodarcze początku lat 90’
postawiły przed działaczami kolejne wyzwanie. Aby
klub mógł normalnie funkcjonować, należało znaleźć
sponsorów. Przez wiele lat udawało to się z różnym
skutkiem, ale mocna gospodarczo rzemieślnicza w
Lubawie stanęła na wysokości zadania i podjęła wy-
zwanie finansowania Motoru. Przed nowym sezonem
1996/1997 z pełnionej funkcji rezygnuje Jarosław
Eremus, a Motor Lubawa łączy się z drużyną rezerw
Jeziorka Iława występującą w lidze okręgowej, two-
rząc drużynę ze sponsorem w nazwie głównej Motor-
Szynaka Lubawa. Zespół rozpoczyna swoją przygodę
z okręgówką po raz kolejny, niejako „kuchennymi

drzwiami”. Trenerem seniorskiego zespołu został
Józef Gaćkowski z Iławy, a prezesem klubu Tadeusz
Musiał. Zespół zasilają zawodnicy Jezioraka Iława:
Paweł Korpalski, Tomasz Grysz i Piotr Pasik. Zmiana
szkoleniowca wyszła klubowi na dobre, gdyż zwięk-
szyła się frekwencja i zaangażowanie w treningi.
Sezon Motor kończy na 8 miejscu, a na mecze uczęsz-
cza rzesza kibiców.

W latach 90’ dumą Motoru były drużyny juniorskie
prowadzone przez trenera Jerzego Sendlewskiego i
Marka Borkowskiego. To właśnie oni wychowali wielu
zawodników, którzy trafiali nawet do Kadry Woje-
wództwa i zasilali szeregi seniorów. Po niespełna roku
funkcję prezesa przejmuje Michał Tchórz, a klub
wraca do starej nazwy. Po poprzednim sezonie na
głowy piłkarzy Motoru Lubawa posypało się sporo
krytyki. Tym razem przed drużyną postawiono
sprawę jasno. Albo zdobywacie mistrzostwo okręgu,
albo szukajcie sobie nowych klubów. Drużynie wiedzie
się znacznie lepiej. Po rundzie jesiennej zajmuje 5
miejsce, tracąc do liderującej Łyny Sępopol zaledwie
4 punkty. W przerwie zimowej trenera Józefa Gać-
kowskiego zastępuje Marek Czacharowski, a zespół
bierze się ostro do pracy i pod jego wodzą pnie się w
górę tabeli, w ostatnim mecz zwyciężając Huragan w
Morągu aż 6:0. Sezon 1997/1998 Motor kończy histo-
rycznym awansem do IV ligi Międzywojewódzkiej,
gdzie trafia do bardzo silnej grupy, w której w wielu
drużynach grają zawodnicy z bogatą przeszłością li-
gową, a nawet reprezentacyjną np. Śrutwa, Kozioł
czy Wróblewski. Według starego podziału administ-
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racyjnego w II grupie IV ligi grają drużyny z woje-
wództwa olsztyńskiego, białostockiego, suwalskiego,
łomżyńskiego, ostrołęckiego i warszawskiego. Lu-
bawski Motor dzięki zwycięstwu w ostatnim meczu z
Olimpią w Warszawie uniknął spadku i utrzymał się
w IV lidze. W Motorze już wtedy występowało wielu
zawodników z ościennych miast: Iławy, Ostródy, No-
wego Miasta czy Brodnicy. Najskuteczniejszym
strzelcem drużyny był wychowanek Michał Karkut,
który strzelił 12 bramek. W kolejnym sezonie
1999/2000 „motorowcom” nie wiodło się najlepiej. W
przerwie zimowej po serii słabszych występów pre-
zesem zostaje Jan Szynaka, a trenerem zasłużony
piłkarz Marek Olejniczak. Po krótkim czasie funkcję
trenera przejmuje Andrzej Malanowski, który też
zostaje zmieniony. Funkcję trenera przejmuje Leszek
Dutkiewicz. Niestety Motorowi nie udaje się wyjść z
dołka. Na szczęście drużynę przed degradacją ratuje
reorganizacja rozgrywek i powołanie od sezonu
2000/2001 warmińsko-mazurskiej IV ligi, do której
przystępuje Motor. Początek XXI wieku to w Motorze
czas zawieruchy i wstrząsów, zwłaszcza na szczeblach
władzy. W wojewódzkich rozgrywkach IV ligi piłkarze
radzą sobie przyzwoicie, a pochwalić należy to, że
trzon drużyny stanowią wychowankowie klubu. W
lubawskiej drużynie występowali wówczas: Jarosław

Krajzewicz, Janusz Szczygłowski, Tomasz Rogusz-
czak, Jarosław Olejniczak, Marcin Krauze, Tomasz
Gergola, Robert Dembski, Paweł Szefler, Daniel Jęd-
rychowski, Dariusz Komorowski, Michał Karkut,
Marcin Karkut, Łukasz Karkut, Karol Malinowski,
Radosław Rybiński, Łukasz Wiergowski i Mariusz
Lipowski. Zespół kończy rozgrywki na 8 miejscu. Sy-
tuacja w klubie klaruje się dopiero w lipcu 2001 roku,
kiedy prezesem zostaje Ryszard Góralski, który przez
wiele kolejnych lat sterował lubawską piłką. Ważną
postacią w klubie staje się Marek Sapiński, który w
latach 1982-1984 pełnił funkcję prezesa Granicy Kęt-
rzyn. W Motorze pełnił różne funkcje: kilkakrotnie
był członkiem zarządu, sekretarzem, a także kierow-
nikiem klubu. Sezon 2001/2002 jest najlepszym w his-
torii przygody z IV ligą. W styczniu 2002 roku, na
krótko trenera Leszka Dutkiewicza zastępuje Marek
Olejniczak. Motor na koniec sezonu zajmuje wysokie
5 miejsce. W czerwcu 2002 roku szkoleniowcem Mo-
toru na dłuższy czas zostaje Jerzy Budziłek z
Olsztyna. W swojej bogatej karierze prowadził takie
zespoły jak: Stomil Olsztyn, Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki czy Polonia Lidzbarki Warmiński. Od tej chwili
drużynę zaczyna zasilać „armia zaciężna” z Olsztyna,
a w pewnym momencie piłkarzy z ościennych miast
było więcej niż wychowanków klubu. Coraz bardziej
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w sport angażuje się miejski samorząd. Olsztyń-
skiemu szkoleniowcowi idzie w kratkę prowadzenie
Motoru, jednak dysponuje dużym kredytem zaufania
władz klubu. W pierwszym sezonie pod wodzą tego
szkoleniowca Motor zajmuje 15 miejsce, przez kolejne
dwa sezony plasuje się na 10 miejscu. W sezonie
2005/2006 zajmuje wysoką 5 lokatę, a rok później
kończy sezon 4 ligi na 9 miejscu. We wrześniu 2007
roku nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Miejsce
Jerzego Budziłka zajął pierwszy zagraniczny trener
w dziejach Motoru Armen Hakobyan. Nie utrzymał
się jednak długo w roli trenera i jego miejsce zajął
Zbigniew Lewkowicz z Ostródy. Niestety Motor zali-
cza piłkarską wpadkę, zajmując dopiero przedostat-
nią, 15 pozycję. Przed spadkiem Motor ponownie
uchroniła jednak reorganizacja rozgrywek, w wyniku
której „motorowcy” nie spadają do klasy okręgowej,
tylko mają szansę na utrzymanie grając mecze bara-
żowe z Ewingami Zalewo. Na ławce trenerskiej Mo-
toru zasiada Wojciech Tarnowski - nauczyciel wycho-
wania fizycznego i znany trener z Iławy. W pierwszym
meczu motorowcy ulegli Ewingom w Zalewie 2:3, jed-
nak w rewanżu na własnym boisku nie pozostawili
złudzeń i wygrali aż 9:0. Motor utrzymał się w IV li-
dze, a przed szkoleniowcem i zawodnikami posta-
wiony zostaje ambity cel awansu do III ligi. Znako-
mity były zawodnik i bardzo dobry trener Wojciech
Tarnowski wywiązał się w pełni z powierzonego mu
zadania i w sezonie 2008/2009 wprowadza lubawski
Motor do III ligi. W tym sezonie skład Motoru pre-
zentował się następująco: Jacek Malanowski, Szymon
Niestatek, Łukasz Michałowski, Maciej Waląg,
Krzysztof Górzec, Łukasz Kłosowski, Radosław Ma-
kowski, Michał Maj, Przemysław Czerwiński, Ma-
riusz Lipowski, Maciej Zglenicki, Bazyli Jabłonowski,
Piotr Piceluk, Jarosław Kaszuba, Adrian Mederski,
Łukasz Rubalewski, Mateusz Kowalski, Przemysław
Józefowicz, Leszek Strygun, Karol Malinowski, Ja-
rosław Szulc, Arkadiusz Modrzewski, Tomasz Więcek,
Piotr Gasperowicz, Daniel Malinowski. Najskutecz-
niejszym strzelcem zespołu okazał się został Bazyli
Jabłonkowski, który strzelił 16 bramek. MLKS Motor
Lubawa występował nieprzerwanie w IV lidze, aż
przez jedenaście sezonów, to jest od sezonu 1998/1999
do 2008/2009. Drużyna z Lubawy jest jedyną w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, która przez tyle
lat grała w IV lidze bez przerwy. Motor w IV lidze
rozegrał ogółem 383 mecze, zdobył 479 punktów, 554
bramki oraz stracił 620 bramek. Spotkał się w tym

czasie z czterdziestoma zespołami. Najwięcej poje-
dynków, po osiemnaście Motor rozegrał z Mrągowią
Mrągowo i Polonią Pasłęk. Po tym niezwykle udanym
sezonie drużynę opuścił twórca sukcesu, trener Woj-
ciech Tarnowski, który przeniósł się do II-ligowego
Jeziorka Iława. Nowym trenerem Motoru został do-
świadczony Tadeusz Justka. Po awansie do III ligi
dochodzi do kilka zmian w składzie zespołu. Drużynę
opuściło 9 zawodników, a w ich miejsce przyszło 8 no-
wych. Największym wzmocnieniem okazał się Piotr
Żurawel, który w debiutanckim sezonie Motoru w
III lidze strzelił kilka bardzo ważnych bramek. Zespół
od początku sezonu 2009/2010 spisywał się znakomicie
i mimo tego, że był tylko beniaminkiem, na półmetku
ligi zajmował bardzo wysoką czwartą lokatę. Po ponad
dziesięciu miesiącach pracy w wyniku konfliktu z za-
rządem zostaje zwolniony trener Tadeusz Justka. W
maju 2010 roku stanowisko trenera pierwszej dru-
żyny obejmuje dotychczasowy szkoleniowiec juniorów
Andrzej Błaszkowski. Na koniec sezonu Motor zaj-
muje 7 miejsce w tabeli. Po zakończeniu rozgrywek z
funkcji prezesa rezygnuje Ryszard Góralski. Na jego
miejsce zostaje wybrany Piotr Truszczyński, który
jest właścicielem firmy Szkłomal z Lubawy. 14 lipca
2010 roku po długiej chorobie w iławskim szpitalu
umiera wieloletni kierownik klubu Marek Sapiński.
Nowym kierownikiem zostaje były trener i piłkarz
Motoru Marek Olejniczak. 
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Oprócz nowo wybranego prezesa w skład zarządu
weszli: Teresa Szczypska, Tadeusz Licznerski, Marek
Goniszewski oraz Karol Malinowski. W sezonie
2010/11 drużyna Motoru Lubawa występuje pod
nazwą sponsora MLKS Szynaka Motor Lubawa. 

Nowemu właścicielowi oraz prezesowi przyświeca
hasło „promujemy lubawskich piłkarzy”. Klub po-
zbywa się kilku zawodników z zewnątrz, a w ich
miejsce wracają lubawianie grający w innych zespo-
łach z regionu. Ponadto do zespołu dochodzi kilku naj-
zdolniejszych juniorów. Na stanowisku trenera
pozostaje Andrzej Błaszkowski. Na trybunach za-
czyna pojawiać się więcej kibiców, co jest sukcesem
nowych władz klubu. W kolejnych latach lubawski
Motor z różnymi efektami występuje w III lidze pod-
lasko-warmińsko-mazurskiej. Niestety sezon
2013/2014 kończy na miejscu spadkowym i powraca
do IV ligi, w której występuje do dnia dzisiejszego. 

Najbardziej utytułowani piłkarze grający klubie
• Łukasz Gikiewicz - urodził się 26 października 1987

roku w Olsztynie. Juniorskie czasy swojej kariery
„Giki” spędził w olsztyńskich klubach. Do Motoru
przybył z DKS Dobre Miasto Lubawskie w sezonie
2005/2006 i od początku prezentował się bardzo do-
brze, co zaowocowało transferem do Drwęcy Nowe
Miasto Lubawskie już po pierwszym sezonie gry w
Lubawie. Olsztynianin mimo młodego wieku wystę-
pował już w kilku dużych, polskich klubach: Olimpia
Elbląg, Polonia Bytom czy ŁKS Łódź. Aktualnie
występuje w ekstraklasowym WKS Śląsk Wrocław.

• Krzysztof Pilarz - urodził się 9 listopada 1980 roku
w Nowym Dworze Gdańskim. Od początku swojej
przygody z piłką gra na pozycji bramkarza. W ży-
ciorysie tego zawodnika na próżno szukać nazwy
klubu z Lubawy, jednakże zagrał on w Motorze
jeden mecz. Będąc zawodnikiem Jeziorka Iława za-
grał w Motorze, który był rezerwami iławskiego II-
ligowca. Przygoda z Lubawą była bardzo krótka,
gdyż Pilarz wrócił w rodzinne stronny i został za-
wodnikiem drużyny z Gdańska. Przez kilka lat wy-
stępował w Ruchu Chorzów, jednak w rundzie
rewanżowej sezonu 2010/2011 przeniósł się do kie-
leckiej Korony.

• Aziz Mamedov - urodził się 7 sierpnia 1984 roku.
Był pierwszym i na razie jedynym obcokrajowcem
w barwach Motoru. Do klubu przybył w drugiej
części sezonu 2006/2007 i grał bardzo krótko, bo
tylko przez trzy miesiące. Aziz jest Rosjaninem, ale
ze względu na powołanie do kadry młodzieżowej
Azerbejdżanu, przyjął także azerskie obywatel-
stwo. W przeszłości zawodnik ten występował w
pierwszoligowym klubie MKT Araz i grając w Pu-
charze UEFA rywalizował z Groclinem Grodzisk
Wielkopolski. Po rozstaniu z Motorem był jeszcze
testowany w kilku polskich klubach, jednak nigdzie
się nie sprawdził i wrócił w rodzinne strony.

• Piotr Żurawel - urodził się 2 lutego 1984 roku w
Krakowie. Filigranowy napastnik został sprowa-
dzony do Motoru z Huraganu Morąg i bardzo
szybko stał się ulubieńcem lubawskiej publiczności.
Strzelił kilka bardzo ważnych, czym zaskarbił sobie
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sympatię kibiców. Po pół roku opuścił Lubawę i po-
stanowił spróbować swoich sił za granicą. Przeniósł
się do luksemburskiego Witz 71, ale przygoda ta
trwała tylko rok, po którym zawodnik wrócił do
Polski i przeniósł się do OKS 1945 Olsztyn. Niestety
nie wywalczył sobie miejsca w składzie i występo-
wał w drużynie rezerw. Obecnie jest trenerem i
prowadzi w Olsztynie swoją szkółkę piłkarską dla
dzieci. 

KS Constract Lubawa

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Constract Lubawa
Data założenia: 30 września 2013
roku
Barwy klubowe: czerwono-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
I liga futsalu seniorów
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe żaków 

Historia:
Pasja, młodość, marzenia i ambicje osiągania coraz to
nowszych celów, sprawiły, że w małym dziesięcioty-

sięcznym mieście rozpoczęła się piękna historia fut-
salu. „Chcieć, to móc” - to hasło przyświecało założy-
cielom klubu, kiedy w marcu 2013 roku
postanowiliśmy przekuć marzenia o profesjonalnym
uprawianiu futsalu w rzeczywistość. Nie bez obaw po-
wołali do życia pierwszoligową drużynę i niemal od
razu zorganizowali grupy młodzieżowe, które z każ-
dym kolejnym turniejem osiągają coraz lepsze rezul-
taty i utwierdzają działaczy klubowych, że podążają
w dobrym kierunku. Historia Constractu choć nie-
zbyt długa, to jest już bogata w sukcesy. Dwa sezony
w pierwszej lidze Futsalu przyniosły dwukrotnie
szóste miejsca i choć mogło być lepiej to należy się
cieszyć z tych miejsc. Ponadto w 2013 roku zawodnicy
z Lubawy zagrali w 1/16 Futsalowego Pucharu Polski.
Constract jest młodym zespołem, który za podstawę
swojego istnienia uznaje pracę z lokalną młodzieżą,
by w jak największym stopniu uzupełniać młodymi
zawodnikami drużynę seniorską. W przekroju po-
przedniego sezonu (2014/2015) Constract był w tym
zakresie jednym z trzech najlepszych ośrodków fut-
salowych w Polsce. Wszystkie grupy młodzieżowe
awansując do Finałów Mistrzostw Polski udowodniły
potencjał lubawskiego futsalu i potwierdziły, że inwe-
stycja w najmłodszych jest jak najbardziej opłacalna
i trafna. Klub z nadzieją spogląda w przyszłość ocze-
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kując kolejnych sezonów w których najmłodsze
grupy Constractu będą rywalizować na najwyższym
futsalowym poziomie.

Ciekawostki:
W 2013 roku Constract rozegrał mecz z futsalową Re-
prezentacją Polski

Gmina Lubawa

LZS Jordan Kazanice

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Jordan Kazanice
Data założenia: 3 października 1978
roku
Barwy klubowe: biało-niebieskie 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Koło Ludowy Zespół Sportowy Jordan Kazanice
należy do struktur Gminnego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe w Lubawie. Opiera swoją działalności
na statucie stowarzyszenia. Koło Ludowy Zespół
Sportowy Jordan Kazanice powstało z inicjatywy Be-
nedykta Czarneckiego oraz Komitetu Założycielskiego
w składzie: Andrzej Zadroga, Andrzej Ostrowski i
Jan Laskowski. Komitet Założycielski w dniu 5
września 1978 roku złożył wniosek o założenia nowego
koła LZS. Rada Gminna Stowarzyszenia, po zapoznaniu
się z treścią pisma, zaakceptowała inicjatywę i posta-
nowiła w dniu 3 października 1978 roku utworzyć
koło Jordan Kazanice. Koło to jest najstarszą organi-

zacją działającą na terenie Gminy Lubawa. W swojej
długoletniej historii zespół występował w rozgrywkach
B klasy i A klasy. Brał także udział w Pucharze Polski
na szczeblu wojewódzkim. Największym sukcesem w
historii koła LZS Jordan Kazanice był awans do roz-
grywek A klasy. Jednak w sezonie 2005/2006 po pro-
blemach kadrowych oraz organizacyjnych zespół zajął
ostatnie miejsce w końcowej tabeli A klasy i spadł do
B klasy, w której występuje do dzisiaj. 

Najwybitniejsi działacze:
Benedykt Czarnecki - od samego początku swojej spo-
łecznej działalności oddany jest mieszkańcom. Przez
czas zarządzania Gminnym Zrzeszeniem LZS w Luba-
wie w istotnym stopniu zmienił wizerunek stowarzysze-
nia. Dzięki jego staraniom na terenie Gminy Lubawa w
chwili obecnej znajduje się 15 boisk trawiastych, 2 hale
sportowe oraz 5 boisk wielofunkcyjnych. Z jego inicja-
tywy na terenie Gminy Lubawa prowadzona jest
Gminna Liga Piłki Nożnej C-klasa oraz trzy zespoły
biorą udział w B-klasie prowadzonej przez W-MZPN.
Ich działalność w 100% finansowana jest ze środków
stowarzyszenia, któremu przewodniczy właśnie Bene-
dykt Czarnecki. Radny Gminy Lubawa od 26 lat.
Mirosław Tomaszewski - dzięki jego staraniom w
miejscowości Kazanice w chwili obecnej znajduje się
hala sportowa oraz pełnowymiarowe boisko tra-
wiaste. Jego zaangażowanie w integrację środowiska
oraz konkretne działania w szczególny sposób ukie-
runkowane są na rozwój sportowy mieszkańców so-
łectwa Byszwałd oraz Kazanice. Zawsze aktywnie
uczestniczy w pracy na rzecz rozwoju sportu wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Radny Gminy Lu-
bawa w obecnej kadencji. 

LZS Avista Łążyn

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Avista Łążyn
Data założenia: 7 października 2004
roku
Barwy klubowe: biało-niebieskie 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Koło Ludowy Zespół Sportowy Avista Łążyn należy
do struktur Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
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Sportowe w Lubawie. Opiera swoją działalności na
statucie stowarzyszenia. Koło powstało z inicjatywy
Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe w Lubawie Benedykta Czarneckiego
oraz Komitetu Założycielskiego w składzie: Andrzej
Junkier Andrzej, Andrzej Weinar, Karol Kuczyński.
Komitet Założycielski w dniu 5 października 2004
roku złożył do GZ LZS w Lubawie wniosek o założe-
nia nowego koła LZS. Rada Gminna Stowarzyszenia,
po zapoznaniu się z treścią pisma, zaakceptowała ini-
cjatywę i postanowiła w dniu 7 października 2004
roku utworzyć koła o nazwie LZS Avista Łążyn. Koło
powstało głównie, żeby zmobilizować mieszkańców
miejscowości oraz pobliskich sołectw do stworzenia
zespołu piłki nożnej. Udało się to bardzo szybko i już
w rundzie wiosennej sezonu 2004/2005 zespół dołą-
czył do rozgrywek LZS-owskiej C klasy. W kolejnym
pełnym sezonie (runda jesienna i wiosenna) C klasy
zespół nie miał już sobie równych i zdecydowanie
zwyciężył w rozgrywkach. Od sezonu 2006/2007
Avista występuje w prowadzonych przez W-MZPN
rozgrywkach B klasy, a od sezonu 2010/2011 bierze
udział także w Pucharze Polski na szczeblu woje-
wódzkim. To właśnie w tych rozgrywkach Avista od-
niosła swój największy sukces, bo za taki należy z
pewnością uznać wyeliminowane w rundzie wstępnej
Wojewódzkiego Pucharu Polski KS Jeziorak Iława.
Spotkanie rozegrane zostało w sezonie 2013/2014 i za-
kończyło się po dogrywce zwycięstwem LZS Avista
Łążyn 2:1. 

Najwybitniejsi działacze 
Benedykt Czarnecki - od samego początku swojej
społecznej działalności oddany jest mieszkańcom.
Przez czas zarządzania Gminnym Zrzeszeniem LZS
w Lubawie w istotnym stopniu zmienił wizerunek sto-
warzyszenia. Dzięki jego staraniom na terenie Gminy
Lubawa w chwili obecnej znajduje się 15 boisk tra-
wiastych, 2 hale sportowe oraz 5 boisk wielofunkcyj-
nych. Z jego inicjatywy na terenie Gminy Lubawa
prowadzona jest Gminna Liga Piłki Nożnej C-klasa
oraz trzy zespoły biorą udział w B-klasie prowadzo-
nej przez W-MZPN. Ich działalność w 100% finanso-
wana jest ze środków stowarzyszenia, któremu
przewodniczy właśnie Benedykt Czarnecki. Radny
Gminy Lubawa od 26 lat.
Karol Kuczyński - głównie dzięki jego staraniom ze-
spół LZS Avista Łążyn bierze udział w rozgrywkach
B klasy. Od samego początku działalności w kole od-

dany społeczności lokalnej. Jego starania doprowa-
dziły do realizacji projektu w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego
PROW w latach 2007-2013 w zakresie małych projek-
tów, dzięki któremu wyremontowane zostało boisko
trawiaste w Łążynie. Radny Gminy Lubawa w obec-
nej kadencji.

LZS Lider Złotowo

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Lider Złotowo
Data założenia: 15 lipca 1996 roku
Barwy klubowe: żółto-czarne 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Koło Ludowy Zespół Sportowy Lider Złotowo należy
do struktur Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Lubawie. Opiera swoją działalności na
statucie stowarzyszenia. Koło powstało z inicjatywy
Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe w Lubawie Benedykta Czarneckiego
oraz Komitetu Założycielskiego w składzie: Sławomir
Marszelewski, Leszek Różankowski, Zenon De-
pczyński oraz Krzysztof Jarząbek. Komitet Założy-
cielski w dniu 8 lipca 1996 roku złożył do GZ LZS w
Lubawie wniosek o założenia nowego koła LZS. Rada
Gminna Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z treścią
pisma, zaakceptowała inicjatywę i postanowiła w dniu
15 lipca 1996 roku utworzyć koło LZS Lider Złotowo.
W początkowej fazie istnienia koła jego członkowie
brali udział w imprezach sportowych organizowanych
przez GZ LZS w Lubawie. Dopiero w czerwcu 2004
roku, głównie dzięki staraniom Marcina Liczner-
skiego, postanowiono zmobilizować lokalne społe-
czeństwo i zgłosić drużynę do Gminne Ligi Piłki
Nożnej C klasa. Już w pierwszym sezonie gry w roz-
grywkach C klasy zespół zajął I miejsce dające moż-
liwość gry w związkowej B klasie prowadzonej przez
W-MZPN. Mimo wielu trudności oraz niedogodności
starania Przewodniczącego GZ LZS w Lubawie Be-
nedykta Czarneckiego oraz Przewodniczącego Koła
LZS Lider Złotowo Marcina Licznerskiego pozwoliły
spełnić wszystkie wymagania stawianie przez W-
MZPN i 21 sierpnia 2005 roku zespół rozegrał pierw-
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sze spotkanie w B klasie, w której występuje do dzi-
siaj. Największym sukcesem klubu jest trzykrotne
zajęcie wysokiego, trzeciego miejsca w B klasie.
Miało to miejsce w sezonach 2007/2008, 2011/2012
oraz 2013/2014. 

Najwybitniejsi działacze
• Benedykt Czarnecki
• Marcin Licznerski

Miasto i Gmina Susz

KS Unia Susz

Pełna nazwa: Klub Sportowy Unia
Susz
Data założenia: 1946 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe żaków

Początki działalności:
Unia istnieje od 1946 roku. W 1947 już na pewno
grała. Prezesem był Stanisław Sosnowski, prezes
spółdzielni spożywców “Świt”. Zastępcą prezesa był
Morawski, właściciel restauracji w starym domu to-
warowym (na parterze, ponoć non stop było tam
ciasno). W zarządzie klubu był też Krüger, mistrz
kominiarski z ulicy Prabuckiej. Ci wszyscy ludzie
oczywiście przybyli do Susza po wojnie. Kapitanem
tej drużyny był Szefler, główny księgowy gminy.
Jako kilkunastolatkowie grę w Unii zaczęli Jan Krup-
ski, Ryszard Głowacki. „Pamiętam jeszcze tych
starych, przedwojennych graczy” opowiada Jan Krup-
ski. „Po wojnie w koszarach w Suszu było wojsko.
Stamtąd pochodziło też wielu dobrych zawodników”
dodaje. Wówczas nie było jako takiej ligi. Drużyny w
regionie umawiały się między sobą na kolejne spot-
kania. Po kilku latach na sportowym firmamencie
kraju pojawiła się Federacja Sportowa “Kolejarz”.
Oferując lepsze warunki finansowe, niejako “wykupiła”
Unię. „Unia rozpadła się w zasadzie po trzech latach”
wspomina Czesław Krzykowski (on także odegrał
ważną rolę w suskiej piłce, pracował wówczas na

kolei). „Byłem wtedy kierownikiem kolejarskiej świet-
licy na dole budynku przy skrzyżowaniu ulic 15
Grudnia i Dworcowej. Cały dół po restauracji był do
naszej dyspozycji” dodaje. Potem kolejarską świetlicę
przeniesiono do większego pomieszczenia w innym
poniemieckim budynku przy dzisiejszej Piastowskiej.
Lokale te zajmuje dziś bank. „Tam to życie kwitło! W
sezonie w Suszu było 200 kolejarzy” opowiada Krzy-
kowski. „Były zabawy, działały sekcje szachistów,
ping-pongistów i ciężarowców. Miałem dobre, nie-
mieckie radio, płyty. Nieraz, jak u nas był ubaw, to
cała ulica otwierała okna, żeby posłuchać dobrej mu-
zyki” dodaje. Trzej ciężarowcy z Susza zdobyli srebrne
medale na Mistrzostwach Polski. Przyjeżdżał trener
klasy państwowej aż z Poznania. Klub, a raczej sekcja
piłkarska Kolejarz powstała pod koniec 1950 roku.
Sekretarzem Kolejarza, a potem Unii aż do 1968
roku, był Jan Krupski, wówczas referent podatkowy.
Drużyna grała w A-klasie, dzisiejszym odpowiedniku
V ligi okręgowej. Tam mocnych dla Susza nie było.
W tej samej klasie grał Jeziorak, wówczas też w fe-
deracji Kolejarz. Piłkarze na wyjazdy jeździli pocią-
gami. Mało kto nawalił. Jeden z zawodników przy-
chodził z Kamieńca na piechotę.

Pamiętny sparing
Raz grali sparing z I-ligową wówczas Lechią Gdansk.
W tamtym zespole czołowym napastnikiem był niejaki
Korynt, zresztą reprezentant kraju. Mówię do naszego
Stefana Tyburskiego: “Nie daj Koryntowi kopnąć
piłki, bo każde kopnięcie to będzie gol”. I Stefan nie
dał kopnąć - wspomina pan Czesław. W przerwie
Korynt powiedział mi: “Pana zawodnik nie da mi grać.
Nie będę grał”. I do końca meczu siedział na ławce.
Stefek był szybszy od Korynta, choć tamten miał nie
lada biegi! Tyburski to był chłopak-sprężyna. Kolejarz
z Lechią oczywiście sromotnie przegrał, ale powody
do dumy też się znalazły. Niestety, koniec był pioru-
nujacy. To przełomowe wydarzenie doskonale pamięta
Jan Krupski, grający wówczas w Kolejarzu. „Graliśmy
akurat mecz z Motorem Lubawa. Sędzia też był z Lu-
bawy. Nazywał się Andrzejewski, taki gruby fryzjer”
opowiada Krupski. „Graliśmy o wejście do wyższej
klasy. Mnie sfaulowali na polu karnym. Do dziś czuje
tę nogę. Sędzia nie podyktował karnego. Znieśli mnie
z boiska. I wtedy znalazł się taki Kowalski, nasz
wierny kibic, który wtedy nie wytrzymał, wyrwał się
z trybun i uderzył sędziego liniowego. Sędzia stracił
kilka zębów” przypomina sobie to wydarzenie Czesław



Krzykowski. Stadion zawieszono. Krupskiego zawiesili
na rok w funkcji kapitana drużyny. Mecze Kolejarz
mógł rozgrywać na boisku w Kisielicach. Uznano, że
jest to bez sensu. Wszystko nagle się rozleciało.

Powrót Unii
W nagłej próżni suskiego sportu pojawiła się jednak
po raz drugi Unia. Pozbierano starych zawodników,
dużo pojawiło się nowych. Oficjalnie Unia powstała
15 grudnia 1959 roku. Do tego czasu działano bez
statutu. W pewnym momencie pojawił się także w
mieście niejaki LZS Wicher Susz. Zaczęto od C-
klasy. Prezesem został Tadeusz Sałacki, zawodowo
prezes Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni.
„To była jedyna firma, która miała trzy samochody”
mówi Krupski. Wiceprezesem został Bolesław Żarnecki
(od 1962 prawdopodobnie był już prezesem). Krupski
był sekretarzem. Członkami byli Bogusław Lotz i
Czesław Krzykowski. Późnej, gdy naczelnikiem został
Józef Włodarski, jego syrenką jeżdżono do Warszawy
po sprzęt dla piłkarzy. Dla klubu bardzo przysłużył
się również Mirosław Pisarczyk. Pisarczyk, trener
drużyny seniorów, był nauczycielem WF w suskiej
podstawówce. Jego szkolna drużyna zdobyła drugie
miejsce w walce o piłkarski Puchar Przeglądu Spor-
towego. Pierwsza była Warszawa. „Bardzo był oddany
dla sportu i młodzieży. Nie umiał jeździć na łyżwach,
ale to właśnie on zbudował lodowisko przed salą gim-
nastyczną” wspomina Waldemar Szczegielniak, wie-
loletni kierownik klubu. „Każdy chyba wspomina go
dobrze” dodaje. Grupę juniorów niejako “w darze”
przekazał klubowi ówczesny suski ksiądz - Kościuszko.
To on trenował tych młodych chłopców na boisku
przy kościele św. Rozalii. Juniorami w Unii zajmował
się Józef Wszelak. Później pełnił też funkcję prezesa.
Stałym przyjacielem zespołu i jego skarbnikiem był
przez długie lata Zenon Cap, fryzjer z Susza. Jako
bramkarz bardzo dobrze dał się zapamiętać Ryszard
Koziorowski. Ten wszechstronny sportowiec (m.in.
mistrz województwa w dziesięcioboju) trafił do Susza
jako nauczyciel fizyki. „To był bardzo dobry bramkarz,
bardzo skoczny. Takiego bramkarza nie było w tej
klasie chyba w całym województwie” wspomina Krzy-
kowski. Wszyscy w Suszu pamiętają Koziorowskiego
jako wybitnego bramkarza, niezwykle wysportowa-
nego. Przez długi czas kierownikiem klubu był Wal-
demar Szczegielniak, który mówi o tym tak: „Był
rok 1979. Wprost na ulicy zagadnął mnie Marian
Górny, wówczas inspektor Wojewódzkiej Rady LZS-

ów do spraw gmin. Powiedział, że niedługo opuszcza
tę funkcje i chciałby, żebym to ja przejął pałeczkę.
Była to praca etatowa przy Radzie LZS-ów. Jedon-
cześnie pełniło się obowiązki kierownika klubu Unia
Susz. Funkcję tę pełniłem nieprzerwanie do 1992
rok.” Na sam koniec lat 70-tych, w obliczu grożącego
spadku, Unia zamienia się w Zjednoczonych (praw-
dopodobnie w latach 1979-1981). Powstała drużyna
gminna. Kierownikiem klubu został Tadeusz Lotz
(później wyprowadził się do Iławy). trenerem został
Jan Dalkiewicz, wtedy już po karierze w II-ligowej
Olimpii Elbląg. Prezesem był Michał Juchniewicz,
potem (albo przedtem) Józef Porowski, dyrektor El-
toru. Od jesieni 1981 roku znowu zaistniała Unia, i to
w starym wypróbowanym składzie. Wówczas, jak
opowiada Piotr Żarnecki (syn Bolesława), kupiono
nawet trzech zawodników z Iławy: Jankowskiego,
Jackowskiego i Kruka. W Unii grał także Zbigniew
Kreński. Niebawem miały nadejść tłuste lata klubu.
Od około 1984 roku prezesem był Piotr Żarnecki.
Swoje funkcje sprawował nieprzerwanie do końca
1995 roku, kiedy to prezesem został Józef Wszelak.
Ostatnie dwa lata to kadencja Marka Sąsiadka. 

Wyniki
„Kiedyś nie odmładzało się tak podstawowego składu,
jak dziś” zauważa Szczegileniak. „Zespół był wówczas
ograny ze sobą. Taki skład, prawie trzydziestolatków,
grał właśnie w lidze międzywojewódzkiej” dodaje. Z
młodych zawodników w zespole wyróżniał się wówczas
Jarosław Zawadzki, odkryty w Michałowie pod Su-
szem. W zasadzie od razu trafił do podstawowego
składu Unii. „Wtedy w Unii grało wielu zawodników
z terenów wiejskich. Była ich mniejsza połowa” mówi
Szczegielniak. Pan Waldemar wspomina, jak „kiedyś,
w lidze międzywojewódzkiej, Unia przeszkodziła Je-
ziorakowi Iława w awansie do III ligi. Na stadionie
w Suszu padł wynik remisowy 0:0 i w efekcie awan-
sował wyżej Sokół Ostróda, który był w tej samej
grupie”. „Kiedyś były trochę inne czasy... W OZPN-
nie znaliśmy dobrze księgową, prezesa, zawsze się
coś zawiozło, to pomogli - opowiada Piotr Żarnecki.
„Na miejscu organizowaliśmy obozy treningowe. Tre-
ning był na stadionie albo w sali gimnastycznej, a po-
siłki w barze. Trwało to dwa tygodnie i dużo dało za-
wodnikom” dodaje. Za prezesa P. Żarneckiego kie-
rownikiem klubu na etacie w Wojewódzkiej Radzie
LZS-ów był wspomniany Waldemar Szczegielniak,
potem Wiesław Kurta.
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Bale sportowców
Dochody klub czerpał między innymi z organizacji
corocznych zabaw. W suskiej “Warmiance” był w
karnawale każdego roku Bal Sportowca. Zaintere-
sowanie ogromne, miejsca wyłącznie na zapisy. W
trakcie zabawy organizowano rozmaite konkursy.
Były też licytacje. Najbardziej znamienną była li-
cytacja piłki z autografami wszystkich zawodników.
„Nad ranem po zabawie zbierał się cały zarząd i li-
czył pieniądze” opowiada Piotr Żarnecki. „Zysk
przeznaczany był na utrzymanie klubu, na przykład
na niezbędne lekarstwa” dodaje. Teraz, kiedy po la-
tach Żarnecki wrócił do zarządu Unii, już niektórzy
pytają o to, czy znowu będzie Bal Sportowca. Pan
Piotr obiecuje, że bal będzie. W karnawale przy-
szłego roku.

Sponsorzy i pieniądze
INCO, mleczarnia, GS, zakład komunalny, Zakłady
Wielkiego Proletariatu (tak zwane “tapczany”),
POHZ, to niektóre z firm i zakładów, które wspo-
magały Unię. „Zawsze się dotarło do jakiegoś za-
kładu i on pomagał” mówi Piotr Żarnecki. „Pie-
niędzy nie było jednak wcale więcej, niż teraz”
dodaje. Stroje kupowano w sklepach. Czasem i z
tym było ciężko: „Nie można było dostać nawet
piłkarskich getrów, które robił Polsport Wałbrzych.
Żeby coś mieć, trzeba było mieć wpierw układy”
wspomina Waldemar Szczegielniak. Chociaż z cza-
sem Unia też wydeptała własne ścieżki. W latach
80-tych były trzy drużyny piłkarskie: seniorzy, ju-
niorzy i młodzicy. Prócz tego funkcjonowała też
sekcja lekkoatletyczna. Cóż, kilku zawodników i
zawodniczek dobrze się zapowiadało. Młodzi mają
jednak gorącą głowę. Wówczas po kilku latach tre-
ningu rezygnowano.

Wydarzenia i kibice
„Czasem to były tu naprawdę przeboje” wspomina
Piotr Żarnecki i dodaje „Raz kibice trzymali w szatni
sędziego aż trzy godziny. Było to po jakimś meczu.
Kibice byli zdenerwowani na tego człowieka za złe sę-
dziowanie. Całe szczęście, że nie wiedzieli, który jest
jego samochód, bo by go zdemolowali. Dobrze, że po-
jechaliśmy po milicję!” Susz miał też swoją trójcę sę-
dziowską: Andrzej Puwalski, Wiesław Gąsior i Jan
Słupek. Dwóch ostatnich pozostało w branży. Najsłyn-
niejszym zaś kibicem Unii był chyba wspomniany już
Kazimierz Kowalski (“Robaczek”). Po każdym meczu
wychodził ze stadionu kompletnie zachrypnięty. Przed
meczem od wszystkich kolejarzy w mieście kibice po-
pożyczali trąbki. Już na godzinę przed meczem albo i
wcześniej można było zobaczyć na ulicach miasta
grupy kibiców z transparentami i kolejarskimi trąb-
kami. Szli na stadion na Leśną. Kiedy potem piłkarze
wychodzili na murawę, ich kibice dawno byli rozgrzani.
„Trybuny były pełne. I obojętne, czy graliśmy w okrę-
gówce, czy potem w lidze międzywojewódzkiej” mówi
pan Piotr i dodaje że „najlepsze były mecze z Prabu-
tami. To były takie derby. Jak graliśmy u nich to na
stacji kolejowej w Suszu brakowało biletów. Na tych
meczach zdarzały się też i bijatyki... Ale człowiek żył
tą piłką, nie mógł doczekać się niedzieli.”

Wyróżniający się zawodnicy
W I lidze skończył Arkadiusz Klimek, mający dziś 40
lat. Ze starszych zawodników wysoko doszedł Jan
Dalkiewicz, grający w Olimpii Elbląg (wówczas II
liga). O Dalkiewiczu swego czasu co tydzień, po każ-
dym meczu wspominał Przegląd Sportowy. Zauwa-
żono inteligencję tego zawodnika, który grał defen-
sywnie. Janek potrafił przyjąć piłkę jakby od
niechcenia, rozejrzeć się i błyskotliwie rozegrać.Z in-
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nych zawodników wyróżniali się: Andrzej Grabkow-
ski, Zbigniew Wiśniewski (obaj grali w Warmii
Olsztyn), Zdzisław Kłobukowski, Henryk Lewandow-
ski, Wiesław Wagner (wyjechał do Warszawy), Wie-
sław Klećkowski. Zresztą najsprawiedliwiej byłoby
wymienić wszystkich. Ambitnie i do końca grał wtedy
każdy. Był też taki kuriozalny moment w historii
klubu, gdy jego barw broniło trzech braci Dalkiewi-
czów (Waldemar, Stefan i Jan) oraz trzech braci Tu-
rów (Jerzy, Andrzej i Zdzisław). Dwie uzdolnione ro-
dziny stanowiły połowę zespołu. Jako największych
klubowych „przecinaków” wymienić należy Józefa
Wszelaka i Adama Gruszczyńskiego.

Były plany…
Tuz po wojnie osadnicy zastali na stadionie ponie-
miecką, dużą szatnię z drewna. Po jakimś czasie zbu-
rzono ją i na tym miejscu postawiono nową, muro-
waną. Było to w latach 60-tych. Bolesław Żarnecki
planował budowę nowoczesnego (na lata 60-te)
obiektu przy stadionie. Miały znaleźć się tam szatnie,
pokoje hotelowe, biura i oszklona sala jadalna. „Pa-
miętam, że wszystko miało kosztować półtora miliona
złotych. Ojciec prawie wszystko załatwił, gotowe były
projekty, ale ktoś w Olsztynie nie chciał się zgodzić”
wspomina pan Piotr i dodaje „Pięknie by to wyglą-
dało. Była to taka oszklona półkula.”

Minuta ciszy
Zdzisław Kłobukowski zmarł tragicznie. W latach 80-
tych zorganizowano piłkarski memoriał jego imienia.
Edward Wilczyński kierownik wodociągów, także
zmarł tragicznie. Był to prawdopodobnie 1953 rok.
W trakcie oczyszczania osadników filtra w stacji
uzdatniania wody wydobył się gaz. Wilczyński był
wtedy najbliżej. Nie udało się zapobiec tragedii.

UKS Orzeł Ulnowo

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Orzeł Ulnowo
Data założenia: 31 października 2012
roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

Miasto i Gmina Zalewo

KS Ewingi Zalewo

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Ewingi Zalewo
Data założenia: 1982 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
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Miasto Kętrzyn

Szanowni Państwo!

Zaufanie i uznanie to z pew-
nością wartości, które są
konsekwencją zaangażowa-
nia, wytrwałości, pracy i
pasji.  

Sportowe oblicze Kętrzyna
to profesjonalna infrastruk-
tura, umożliwiająca rozwój

i doskonalenie w różnych dziedzinach. Hala Widowi-
skowo – Sportowa, w której już trzykrotnie rozgrywano
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej,
Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. Tuż
obok pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią,
pierwszy tego typu obiekt w województwie warmińsko
– mazurskim oddany w październiku 2006r. Miejsce
treningów drużyny Legii Warszawa ówczesnego Mist-
rza Polski i Lechii Gdańsk. Najnowocześniejszym
obiektem jest Hala Mistrzów Świata w Siatkówce
2014, pierwsza w Polsce honorująca w ten sposób
naszą reprezentację i jej wielki sukces. W kompleksie
działa także Bałtyckie Centrum Bilardowe, które
jest pierwszą placówką w rejonie krajów nadbałtyckich
o charakterze międzynarodowym. Kętrzyńska hala
widowiskowo-sportowa to kolejny obiekt, gdzie można
aktywnie spędzić wolny czas. Dużym zainteresowaniem
szczególnie w sezonie letnim cieszy się Kompleks
Rekreacyjno–Sportowy Kętrzynianka z basenami,
kortami tenisowymi, boiskami, polami do gry w boule
oraz mini golfa. Z kolei miłośnicy jazdy konnej z
pewnością spędzą niezapomniane chwile w jednej z
najdłuższych stajni w Europie na terenie kętrzyńskiego
Stada Ogierów.

Kętrzyn jest partnerem w realizacji ogólnopolskich
programów sportowych takich jak: Szkolne Ośrodki

Siatkarskie, Lekkoatletyka dla każdego i Szkolny
Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. 

Piłka nożna w Kętrzynie to niewątpliwie Kętrzyński
Klub Sportowy „Granica”. To miejsce, w którym
dzieci i młodzież rozwijają swój talent piłkarski, a
seniorzy rozgrywając mecze ligowe dostarczają ki-
bicom wielu niezapomnianych emocji. W latach sie-
demdziesiątych klub zrzeszał wiele dyscyplin. W
„Granicy” sukcesy odnosili siatkarze i piłkarki ręczne
w rozgrywkach II ligi. Spektakularny sukces „Gra-
nicy” to niewątpliwie awans w 1999r. do III ligi i
udział w rozgrywkach w sezonach 1999/2000 i
2000/2001. To wielokrotny mistrz rozgrywek okrę-
gowych, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski na
poziomie wojewódzkim. To również drużyna rozgry-
wek III ligi w roku 2011 i 2015. 

Dziś Kętrzyn staje przed kolejnym wyzwaniem,
przebudową Stadionu Miejskiego. Zamierzenie nie-
bagatelne, bowiem na malowniczo położonych trene-
rach nad rzeką Guber ma powstać kolejny funkcjo-
nalny, nowoczesny, służący mieszkańcom obiekt spor-
towy. Płyty piłkarskie: meczowa i treningowa, hala
uniwersalna i hala do sportów walki, wygodne i po-
jemne trybuny, infrastruktura lekkoatletyczna i par-
kingowa skomponują całość, która z powodzeniem
uzupełni istniejące budowle i tereny sportowo-rek-
reacyjne. Będzie to niewątpliwie miejsce zawodów
lekkoatletycznych i rozgrywek drużyn młodzieżowych
i seniorskich piłki nożnej.

Krzysztof Hećman
Burmistrz Miasta Kętrzyn 

KKS Granica Kętrzyn

Pełna nazwa: Kętrzyński Klub 
Sportowy „Granica”
Data założenia: 6 lipca 1947 roku
Barwy klubowe: biało-niebiesko-
-zielone

powiat kętrzyński



Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików 
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Początki działalności KKS Granica sięgają pierwszych
lat po zakończeniu II wojny światowej i co ważne nie
były związane z jego obecną siedzibą lecz z Olsztynem
i Ostródą. Pierwsze, w powojennej Polsce struktury
życia sportowego, w znacznym stopniu oparte były
na wojsku i innych formacjach mundurowych. Taki
„model” był wiodącym na terenach tzw. „ziem odzys-
kanych”, gdzie brakowało dostatecznie zintegrowa-
nych społeczności lokalnych. W 1946 roku sformo-
wano 5 Mazurski Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza,
którego pierwszą siedzibą był Olsztyn. Już wówczas
na jego terenie zaczęły się tworzyć struktury spor-
towe. Ich rolą było zapewnienie żołnierzom możliwo-
ści czynnego uprawiania sportu, a później stały się
zalążkiem powstania klubu sportowego. Nie zacho-
wały się dokumenty, na podstawie których można
jednoznacznie stwierdzić datę powstania Klubu. Wia-
domym jednak jest, że prezesem WKS Granica
Olsztyn był Kazimierz Sadley, a Klub aktywnie
uczestniczył w działalności sportowej. Świadczą o tym
między innymi rozkazy dowódcy Oddziału z tego
okresu, które stwierdzały między innymi fakt przy-
znania dodatków żywnościowych dla piłkarzy Klubu,
przydzielania pojazdów służbowych w celu przejaz-
dów na zawody sportowe, czy też wyróżniania zawod-
ników za osiągnięcia sportowe w roku 1946. Ponadto,
fakt udziału WKS Granica w rozgrywkach sporto-
wych dokumentuje ówczesna prasa olsztyńska, a w
szczególności „Wiadomości Mazurskie”, z których wy-
nika, że Klub uczestniczył między innymi w rozgryw-
kach piłkarskiej A klasy organizowanych przez Ma-
zurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie.
W 1946 roku Granica uplasowała się na trzecim, a
rok później na drugim miejscu. W pierwszej połowie
1947 roku Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza prze-
niesiony został do Kętrzyna, a wraz z nim przenie-
siono również klubowe struktury sportowe. Tym sa-
mym w czerwcu 1947 roku nową siedzibą Klubu został

Kętrzyn. Pierwszy mecz piłkarski zawodnicy kętrzyń-
skiej Granicy rozegrali 6 lipca 1947 roku, a ich prze-
ciwnikiem była reprezentacja Kętrzyna. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem Granicy 6:1, a bramki dla
wojskowych zdobyli: Cieczko i Szymczak (po 2) oraz
Sobieraj i Piwowarski. Środowisko piłkarskie Kęt-
rzyna przyjęło ten dzień jako datę powstania klubu.
W pierwszych latach działalności w Kętrzynie, latach
1947-1948 klub działał pod nazwą Wojskowy Klub
Sportowy „Granica” Kętrzyn. Wśród jego pierwszych
działaczy wyróżnili się między innymi: Władysław
Paszkowski, Władysław Rutyna, Roman Smalec, Sta-
nisław Rawbuć, Sylwester Kościak, Stanisław Jednak,
Aleksander Cisłowski, Czesław Biały, Edward Feja i
Bronisław Wiśniewski. W 1948 roku dochodzi do
zmiany nazwy klubu na Zrzeszenie Sportowe „Gwar-
dia”. Jak opisano powyżej, historia powstania klubu
jest skomplikowana i wielowątkowa. Okazuje się, że
to jeszcze nie koniec wielowątkowości, gdyż oprócz
olsztyńskich, w rodowodzie klubu są jeszcze korzenie
ostródzkie. Mają one związek z powołanym tam 21
września 1946 roku Centrum Wyszkolenia Wojsk
Ochrony Pogranicza. Początkowo, dodatkowe formy
aktywności sportowej realizowano poprzez współ-
pracę z ZZK „Kolejarz” Ostróda. jednak w 1947 roku
klub usamodzielnił się i jako WKS „Centrum” uczest-
niczył w rozgrywkach piłkarskich ówczesnej B klasy.
W marcu 1948 roku dokonano zmiana nazwy Klubu
na WKS „Strażnica”. W tym samym roku Centrum
Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza zostaje
zreorganizowane i przeniesione (wraz z klubem) do
Kętrzyna, a w 1949 roku staje się Oficerską Szkołą
WOP. W 1948 roku na terenie kraju utworzono fede-
racje oraz branżowe zrzeszenia sportowe, w tym zrze-
szenie sportowe „Gwardia” skupiające kluby spor-
towe związane, bądź funkcjonujące w jednostkach
resortu spraw wewnętrznych (wówczas ministerstwa
bezpieczeństwa publicznego). W dniu 19 kwietnia
1949 roku klub zmienił dotychczasową nazwę i przyjął
narzucony mu szyld Zrzeszenie Sportowe „Gwardia”.
Podobna zmiana dotknęła również WKS Granica. Tym
samym, na terenie miasta, a nawet wspólnego kom-
pleksu koszarowego położonego przy ul. Gen. Wła-
dysława Sikorskiego znalazły się dwie jednostki or-
ganizacyjne Wojsk Ochrony Pogranicza, w
strukturach których działały ogniwa tego samego
zrzeszenia sportowego, przy czym przy Brygadzie
WOP było to Zrzeszenie Sportowe „Gwardia” I, na-
tomiast przy Szkole Oficerskiej WOP, Zrzeszenie
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Sportowe „Gwardia” II. W tym okresie w klubie funk-
cjonowało 11 sekcji sportowych: piłki nożnej, siat-
kówki, koszykówki, hokeja na lodzie, bokserska, pły-
wacka, lekkoatletyczna, strzelecka, gimnastyczna czy
dżudo. Szczególnie utytułowana była sekcja strze-
lecka, której zawodnicy sięgali nawet po mistrzostwo
Polski. Stan ten trwał do początków 1956 roku, kiedy
to doszło do zmian w strukturach kętrzyńskiego
WOP-u. Skutkowały one powołaniem w 1957 roku
Kętrzyńskiego Oddziału WOP. Jego niewielkie stany
osobowe stały się powodem zaniechania działalności
koła ZS „Gwardia” I, a klub oparty została o potencjał
ludzki, którym dysponowała Oficerska Szkoła WOP.
Kiedy zaistniały możliwości przekształcania kół spor-
towych w kluby i samodzielnego przyjmowania ich
nazw ówcześni działacze klubowi 5 sierpnia 1957 roku
zdecydowali o powrocie do historycznej nazwy „Gra-
nica”. Klub przyjął nazwę Klub Sportowy „Granica”
Kętrzyn. Jednocześnie zdecydowano o członkostwie
klubu w strukturach Federacji Klubów Sportowych
„Gwardia”. W Klubie działały wówczas sekcje spor-
towe piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, strze-
leckiej, bokserskiej. Brzemienną w skutkach, była
decyzja o podporządkowaniu w latach 1965-1971
Wojsk Ochrony Pogranicza resortowi Obrony Naro-
dowej, w wyniku której zlikwidowano Oficerską
Szkołę WOP, która była naturalnym zapleczem spor-
towym klubu. Kierownictwo MON nie było zaintere-
sowane utrzymaniem struktur sportowych, działają-
cych do tej pory w jednostkach WOP, dlatego też w
połowie 1966 roku „Granica” została zmuszona do

rozwiązania sekcji piłki nożnej, siatkowej oraz ręcz-
nej, a w klubie funkcjonowała jedynie pierwszoligowa
sekcja strzelecka, której najwybitniejszą postacią
była Barbara Kopyt, wielokrotna reprezentantka
kraju, mistrzyni świata, wielokrotna mistrzyni i re-
kordzistka Polski, czterokrotnie w dziesiątce najlep-
szych sportowców województwa olsztyńskiego. Nie-
stety w 1969 roku klub na mocy centralnych władz
sportu wojskowego został rozwiązany. Znaczna część
dotychczasowych zawodników Granicy przeszła do
lokalnego sąsiada KS Związkowiec (później Zjedno-
czenie) Kętrzyn. W wyniku tych perturbacji od sezonu
1966/1967 do sezonu 1971/1972 Granica nie brała
udziału w rozgrywkach piłkarskich. Od 1971 roku
WOP ponownie stają się formacją podległą Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych, co skutkuje powołaniem
w Kętrzynie Ośrodka Szkolenia WOP. W tym samym
czasie nastąpiła również reorganizacja sportu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych. W miejsce Fede-
racji Klubów Sportowych „Gwardia” powstał Gwar-
dyjski Pion Sportowy. Pojawiły się zatem przesłanki
do reaktywacji działalności sportowej nawiązującej
do historycznego dorobku Granicy. Dzięki licznym
zabiegom byłych i nowych działaczy sportowych oraz
wsparciu różnorodnych czynników służbowych w dniu
30 sierpnia 1972 roku dochodzi do zebrania założy-
cielskiego i reaktywacji Klubu w tym również wchło-
nięcia sekcji piłki nożnej i koszykówki, które funk-
cjonowały w Zjednoczeniu Kętrzyn. Klub przyjął
nazwę Gwardyjski Klub Sportowy „Granica” z sie-
dzibą w Kętrzynie. W Klubie działały sekcje: piłki
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nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i
strzelecka, a nieco później jeździecka i tenisa stoło-
wego. W tym okresie na uwagę zasługuje duży sukces
piłkarzy „Granicy”. W dniu 9 maja 1979 na stadionie
w Lidzbarku Warmińskim rozegrano finałowy mecz
piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wojewódz-
twa, w którym zmierzyły się zespoły “Orląt” Reszel i
“Granicy” Kętrzyn (wówczas klasa B). Mecz zakoń-
czył się nieoczekiwanym zwycięstwem kętrzynian 2:1.
Bramki w tym meczu zdobyli: Sieroń i Mońko dla
“Granicy” i Majchrzak dla “Orląt”. Zespół “Granicy”
wystąpił w tym meczu w składzie: Niesiołowski, Rym-
sza, Mońko, Nowak, Jówka, Gierszewski, Sapela, Ku-
piec, Burnes, Sieroń, Warno.

Od połowy lat osiemdziesiątych do pierwszych lat
dziewięćdziesiątych wysoko notowana była sekcja
piłki siatkowej, której drużyna grała nawet w II lidze.
W latach osiemdziesiątych XX wieku, wraz ze zmia-
nami ustrojowymi zachodzącymi w Polsce, coraz bar-
dziej luźne stawały się więzi klubu w ramach dotych-
czasowych struktur organizacyjnych sportu w
resorcie spraw wewnętrznych oraz Centrum Szkole-
nia WOP, a z początkiem lat 90-tych uległy one całko-
witemu zerwaniu. W dniu 28 kwietnia 1993 roku do-
konano zmiany nazwy z Gwardyjskiego na Kętrzyński
Klub Sportowy „Granica”, a czerwone (gwardyjskie)
barwy klubowe zmieniono na zielone, będące symbo-
lem historii klubu i jego związków z formacjami gra-
nicznymi, które przez lata funkcjonowały na terenie
Kętrzyna. Jednocześnie rok 1993 stał się rokiem ści-
słego związania się Klubu z miastem Kętrzyn, za-
równo w sferze finansowo -organizacyjnej jak i in-
frastrukturalnej. Przez jakiś czas w Klubie działały

jeszcze sekcje: piłki ręcznej kobiet (II liga), tenisa
stołowego, taekwondo i tańca towarzyskiego, jednak
od 2003 roku Granica stała się jednosekcyjnym klu-
bem piłkarskim. 

Niewątpliwie znaczącym w całej dotychczasowej
historii Klubu był udział w rozgrywkach III ligi (grupa
warszawsko-podlasko- łódzko-warmińsko-mazurska)
w sezonach 1999/2000 i 2000/2001. Swoją trzecioligowa
przygodę Granica rozpoczęła w dniu 7 sierpnia 1999
roku zwyciężając 4:1 drugi zespół aktualnych wówczas
mistrzów Polski Polonię II Warszawa. Ostatnim, koń-
czącym trzecioligową przygodę Granicy był przegrany
1:5 mecz z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, który ro-
zegrano w dniu 23 czerwca 2001 roku w Kętrzynie. W
sumie, na tym poziomie rozgrywek kętrzyńska dru-
żyna rozegrała 72 spotkania, z których 18 wygrała,
12 zremisowała, a 42 przegrała. Łączny bilans bram-
kowy to 75 bramek zdobytych i 134 stracone. Przed
własną publicznością kętrzynianie wygrali 9 razy, za-
notowali 10 remisów i ponieśli 17 porażek. Z meczów
wyjazdowych Granica wygrała również 9 spotkań, 2
zremisowała 25 przegrała. W czasie udziału w tych
rozgrywkach Granica miała okazję zmierzyć się z 29
zespołami, w tym: Gwardia, Okęcie, Legia II i Hutnik
Warszawa, Jagiellonia Białystok, Dolcan Ząbki, Bałtyk
i Arka Gdynia, Wigry Suwałki, Unia Skierniewice,
Chemik Bydgoszcz, Orlen II Płock, Sparta Brodnica,
Jeziorak Iława, Kaszubia Kościerzyna, Radomiak Ra-
dom, Znicz Pruszków, MKS Mława i wiele innych. W
trakcie rozgrywek, zarówno zawodnicy jaki kętrzyń-
ska publiczność mieli okazję gościć tak znanych wów-
czas zawodników jak: Piotr Czachowski, Tomasz So-
kołowski, Zbigniew Robakiewicz, Jacek Cyzio, Dariusz
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Drużyna „Granicy”, która zdobyła Wicemistrzostwo IV ligi mazursko-warszawskiej - 1998 rok. Stoją od lewej: Władysław Kwaśniewski, Leszek Dudzik (człon-
kowie zarządu), Sylwester Stecki, Adam Chudzik, Sebastian Kołakowski, Daniel Lubieniecki, Sławomir Pocałujko, Paweł Grigonis (trener), Zbigniew Mesjasz,
Jarosław Piechna, Jarosław Moczarski, Tomasz Cichowski, Krzysztof Hećman (prezes klubu), Wiesła Sopyła (kierownik drużyny), Zbigniew Wtulich (kierownik
klubu). Siedzą od lewej: Artur Kozłowski, Jarosław Domurad, Rafał Dragun, Radosław Dolewski, Sławomir Wiśniewski, Artur Farańczuk, Remigiusz Chajewski,
Dariusz Szorc, Jarosław Sosnowski, Robert Lech. Źródło: archiwum klubu. Autor zdjęcia: Bronisław Goździewski.



Czykier, Paweł Miąszkiewicz oraz trenerów: Marek
Dziuba, Dariusz Kubicki, Bogusław Oblewski. Trene-
rzy Granicy - Józef Łobocki, Paweł Grygonis, Roman
Uglarenko, a także Wiesław Sopyła prowadzący kilka
razy kętrzyński zespół, skorzystali z usług 46 zawod-
ników. Najwięcej razy w rozgrywkach wystąpił wtedy
Artur Farańczuk 66 meczów (65 w pełnym wymiarze
czasu), a w dalszej kolejności: Mariusz Machniak 64
(40), Andrzej Kłosowski 61 (42), Sławomir Bicki 60
(29), Bogdan Michalewski 51 (39), Łukasz Lubieniecki
46 (34), Tomasz Machniak 44 (38), Robert Lech 42
(12), Remigiusz Chajewski 37 ( 17), Jerżhan Siergazin
32 ( 32) oraz Piotr Sopyła 30 (9). Najskuteczniejszym
zawodnikiem okazał się Mariusz Machniak z dorob-
kiem 13 goli (6 w sezonie 1999/2000 i 7 w sezonie
2000/2001). W dalszej kolejności uplasowali się: Sła-
womir Bicki 9 (4 i 5), Andrzej Kłosowski 8 (4 i 4), Woj-
ciech Kryński 5 (5 i 0), Robert Lech 5 (1 i 4).

Największe sukcesy:
• Rozgrywki o Mistrzostwo Okręgu - pierwsze

miejsce w latach 1953, 1956, 1962, 1997,2011, drugie
miejsce w latach 1951, 1954, 1992,2002, trzecie
miejsce w latach 1955, 1957

• IV liga (grupa warszawsko-mazurska) - 1 miejsce
w sezonie 1998/1999 i awans do III ligi grupy I
(Warmia i Mazury, Podlasie, Mazowsze i Łódzkie),
2 miejsce w sezonie 1997/1998 (o 1 punkt za MKS
Mława)

• Zdobycie Pucharu Polski na poziomie wojewódzkim:
1979, 1999 

• Awans do III ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej
w roku 2011 i 2015.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Piotr Lech (ur. 18 czerwca 1968 roku) - były piłkarz

grający na pozycji bramkarza, wychowanek klubu.
Rozegrał 345 spotkań w Ekstraklasie. Jego debiut
miał miejsce 25 marca 1989 roku w meczu ŁKS
Łódź-Ruch Chorzów. W Ruchu grał do jesieni 1997
roku, następnie na jeden sezon przeniósł się do Za-
głębia Lubin. Potem na 1,5 roku wrócił do Ruchu.
2,5 roku występował w drużynie GKS Katowice,
skąd przeniósł się do Górnika Zabrze, gdzie grał
przez 4 lata, aż do jesieni 2005 roku. W latach 2005-
2008 grał w GKS Bełchatów, następnie w Jagiellonii
Białystok. Od sezonu 2011/2012 trener bramkarzy
zespołu rezerw Ruchu Chorzów. 

• Grzegorz Lech (ur. 10 stycznia 1983 roku) - brata-
nek Piotra Lecha, piłkarską karierę rozpoczynał w
Granicy Kętrzyn, z której w 1998 roku trafił do ju-
niorów Stomilu Olsztyn. Po roku trenował już z se-
niorami, występował też w drużynie rezerw. W I li-
dze zadebiutował 21 kwietnia 2001 roku w meczu z
Ruchem Chorzów. Drugie spotkanie w najwyższej
klasie rozgrywkowej zaliczył 5 maja 2002 przeciwko
Widzewowi Łódź - strzelił w nim honorowego gola
dla Stomilu. Po spadku Stomilu do II ligi rozegrał
w nim kilka meczów, a następnie przeszedł do klubu
OKP Warmia i Mazury Olsztyn, który w roku 2004
zmienił nazwę na OKS 1945 Olsztyn. Tam grał w
przez następne pięć lat. Był liderem, kapitanem
oraz czołowym strzelcem tego zespołu. W 2009 roku
przeszedł do Dolcanu Ząbki i w rundzie jesiennej
sezonu 2009/2010 był jego podstawowym zawodni-
kiem, strzelił cztery bramki. 6 stycznia 2010 roku
podpisał trzyletni kontrakt z Koroną Kielce. Pierw-
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Mistrz IV ligi warszawsko-mazurskiej,1999 rok. Stoją od lewej: Andrzej Kłosowski, Marcin Błażejewski, Robert Lech, Daniel Lubieniecki, Artur Farańczuk,
Sławomir Pocałujko, Józef Łobocki (trener), Jarosław Moczarski, Rafał Kaczor, Tomasz Cichowski, Mariusz Machniak, Wojciech Kryński, Tomasz Machniak,
Adam Dziadko. W przysiadzie od lewej: Wiesław Sopyła (kierownik drużyny), Remigiusz Chajewski, Sławomir Bicki, Franciszek Szewczyk, Leszek Dudzik
(członkowie zarządu), Krzysztof Hećman (prezes), Bogdan Kulik (menager), Rafał Dragun, Artur Kozłowski. Źródło: archiwum klubu. 

Autor zdjęcia: Bronisław Goździewski



szego gola w jej barwach zdobył 6 maja 2011 roku
w przegranym spotkaniu z Legią Warszawa. Od
wiosny 2013 roku do końca sezonu 2013/2014 grał
ponownie dla Stomilu Olsztyn. 4 lipca 2014 roku
podpisał kontrakt z Arką Gdynia, z której po jed-
nym sezonie ponownie wrócił do Olsztyna. Będąc
graczem Stomilu Olsztyn powołany był do repre-
zentacji olimpijskiej.

• Janusz Możejko (ur. 23 października 1957 roku) - za-
wodnik Granicy od 1973 roku, od wiosny 1977 roku
na krótko w Stomilu Olsztyn. Potem przez jeden se-
zon grał w Wisłoce Dębica, a w latach 1978-1980 w
trzecioligowym Agrokompleksie Kętrzyn. W polskiej
ekstraklasie zadebiutował 11 sierpnia 1984 roku. Był
m.in. kapitanem Arki Gdynia, w której grał w latach
1980-84. W Lechii Gdańsk, w której grał w latach
1984-85 zaliczył 48 występów w ekstraklasie, strze-
lając 3 gole. Kolejne 28 spotkań w najwyżej klasie
rozgrywkowej Możejko zaliczył w Bałtyku Gdynia,
w którym grał od 1986 do 1990 roku i wraz z nim
przeżył degradację do II ligi. Po przerwie na występy
w USA, w kraju przypomniał się jeszcze w latach
1995-2003, grając kolejno w Gryfie Wejherowo, Sto-
lemie Gniewino i Orlętach Reda. 

• Jan Furlepa (ur. 29 kwietni 1956 roku w Kętrzynie) -
zawodnik Granicy w latach 1972-1977. Dalsza kariera
zawodnicza: Wisłoka Dębica, w latach 1978-1980
Agrokompleks Kętrzyn (III liga), w latach 1980-1982
ROW Rybnik, a następnie do 1986 roku w GKS Jast-
rzębie, z którym wywalczył awans do I ligi. W latach
1986-1991 był zawodnikiem klubu Naprzód Ryduł-
towy. Potem na sezon wyjechał do Belgii. Po powrocie
do Polski rozpoczął pracę trenerską. Jako I lub II
trener pracował między innymi w Odrze Opole, GKS
Bełchatów, GKS Jastrzębie, Podbeskidziu Bielsko
Biała, Piaście Gliwice, Odrze Wodzisław, Dyskobolii
Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa, ROW-ie
Rybnik. Aktualnie jest asystentem trenera Dariusza
Kubickiego w Podbeskidziu Bielsko Biała.

Najwybitniejsi działacze:
• Jan Jasiński - od początku do połowy lat pięćdzie-

siątych zawodnik Granicy, następnie kierownik dru-
żyny i sekcji piłki nożnej. Przez wiele lat członek
zarządu klubu. Twórca klubowej kroniki.

• Leon Gruza - w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych znakomity szkoleniowiec i działacz klubowy. 

• Teofil Musielak - od początku lat sześćdziesiątych
wieloletni znakomity szkoleniowiec piłkarzy Gra-

nicy. Od września 1968 roku trener koordynator
OKS OZOS Olsztyn.

• Paweł Grygonis - litewski trener piłkarzy Graniy,
z którym w sezonie 1991/1992 drużyna zdobyła
wicemistrzostwo okręgu, natomiast w sezonie
1996/1997 mistrzostwo okręgu i awans do IV ligi
(grupa warszawsko-mazurska), w której zajęła dru-
gie miejsce. 

• Józef Łobocki - jako trener w sezonie 1998/1999
wywalczył wraz z zespołem I miejsce w rozgryw-
kach IV ligi (grupa warszawsko-mazurska). W se-
zonie 1999/2000 prowadził zespół w rozgrywkach
III ligi początkowo z dużymi sukcesami, jednak
później ze względu na kłopoty finansowe klubu mu-
siał walczyć jedynie o utrzymanie w lidze. 

• Krzysztof Hećman - związany z Klubem od 1995
roku, w okresie jego prezesury klub w latach 1997-
1999 awansował do IV ligi i III ligi. Jako burmistrz
Kętrzyna i Honorowy Prezes Klubu do dnia dzi-
siejszego aktywnie wspiera Granicę, będąc jego
znaczącym mecenasem. 

• Zbigniew Twaróg - Prezes Granicy w latach 1957-
1969; 

• Zbigniew Wtulich - doskonały piłkarz lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych, później trener grup mło-
dzieżowych, a w latach 1997-2004 kierownik klubu.

• Wiesław Sopyła - związany z klubem od 1979 roku,
pełnił różne funkcje w zarządzie klubu od 1995 do
2004 roku, a w latach 2001-2003 był jego prezesem.
Od 1992 do 2002 roku kierownik zespołu seniorów.
Trener drużyn młodzieżowych Granicy od 1996 roku
do chwili obecnej.

• Roman Danisiewicz - prezes klubu, wieloletni trener
i działacz klubowy

• Andrzej Klimowicz - prezes klubu, wieloletni trener
i działacz klubowy

• Franciszek Rypina - wieloletni trenerzy drużyn se-
niorskich i młodzieżowych Granicy, członek władz
klubu w różnych okresach jego działalności

• Bogumił Dolewski - wieloletni trenerzy drużyn se-
niorskich i młodzieżowych Granicy, członek władz
klubu w różnych okresach jego działalności

• Marian Toruński - wieloletni działacz Granicy pełniący
różne funkcje, współtwórca sukcesów klubu w latach
1997-2002, Granicę wspiera do dnia dzisiejszego.

• Władysław Kwaśniewski - wieloletni działacz Gra-
nicy pełniący różne funkcje, współtwórca sukcesów
klubu w latach 1997-2002, Granicę wspiera do dnia
dzisiejszego. 
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Ciekawostki:
Rok 1953 roku po dodatkowym meczu barażowym z
Ogniwem Warszawa, który rozegrano 22 listopada
1953 roku, Granica cieszyła się ze zwycięstwa i
awansu do III ligi. Zawody zostały jednak zweryfi-
kowane jako walkower na niekorzyść kętrzynian,
gdyż okazało się, że w meczu wzięło 8 zawodników
Granicy, którzy byli nieuprawnionych do gry. 

Gmina Kętrzyn

LUKS Wilczek Wilkowo

Pełna nazwa: Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Wilczek” Wilkowo
Data założenia: 25 kwietnia 2002 roku
(klub), 1 lipca 2004 roku (sekcja piłki
nożnej)
Barwy klubowe: żółto-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Sekcja piłki nożnej klubu Wilczek Wilkowo jest do-
wodem na to, że naturalnym entuzjazmem i wszcze-
pianym od dziecka zapałem do sportowej rywalizacji
możne osiągnąć szczebel wojewódzki w sporcie. W
czerwcu 2004 roku do dyrektora i jednocześnie nau-
czyciela w-f szkoły w Wilkowie przyszła grupa absol-
wentów tej szkoły z prośbą o zgłoszenie młodzieży
wilkowskiej do rozgrywek B klasy w piłce nożnej.
Grupa założycielska, która reprezentowała szeroką
listę chętnych do gry, działała w składzie: Darek
Sirko, Robert Cytrala i Mariusz Rogalski. Dyrektor
i Prezes Klubu Jarosław Charkot chętnie spełnił pro-
śbę swoich byłych uczniów i w taki sposób powstała
drużyna B-klasowa w miejscowości, w której tak na-
prawdę nie było żadnego boiska. W zespole występo-
wali chłopcy, którzy nie mieli żadnego doświadczenia,
nie grali wcześniej na szczeblu młodzika, trampkarza
bądź juniora - w piłkę zaczęli grać dopiero w senior-
skiej B klasie. Przez pierwszy rok mecze Wilczka
były rozgrywane na boisku szkoły średniej w Karo-
lewie, a za wsią Wilkowo w pobliżu łazdojskich bloków
zostały zaorane nieużytki pod przyszłe boisko! Zde-

rzenie „naturszczyków” z amatorską B klasą było bo-
lesne. Ale ambicja wilkowskiej młodzieży była nasta-
wiona na szybką naukę i już w trzecim roku istnienia
wywalczyli „w cuglach” awans do A klasy. 

Granie w A klasie trwało również tylko 3 lata, po
których drużyna awansowała do okręgówki bez ża-
dnej porażki. Drużyna Wilczka zawsze gra o pełną
pulę! Obecnie klub rozpoczął szósty sezon gry w kla-
sie okręgowej i stabilnie zajmuje w tej klasie roz-
grywkowej miejsca w środku tabeli. Wilczek
zapracował na miano trudnej do przejścia drużyny,
szczególnie dla teoretycznie wyżej notowanych rywali
i już niejednokrotnie sprawiał niespodzianki czoło-
wym drużynom okręgówki. Klub istnieje 11 lat i nie
działa już na zasadzie pospolitego ruszenia. Wyłapy-
wane są uzdolnione ruchowo talenty z Gminy Kęt-
rzyn, które w barwach Wilczka biorą udział w
rozgrywkach orlików i młodzików. Najzdolniejsze
dzieci trafiają do klas sportowych prowadzonych
przez gminne gimnazjum, dzięki czemu tygodniowo
mają 10 lekcji wychowania fizycznego i grają w lidze
trampkarzy, a następnie juniorów młodszych. Czy da
to IV ligę, trudno powiedzieć. Ale na pewno nikt nie
może powiedzieć, że Wilczek nie dba o gminną mło-
dzież. W klubie od lat panuje duża stabilizacja. Od 11
lat jest jeden Prezes, Kierownik i człowiek od wszyst-
kiego Jarosław Charkot. Od lat cały czas działa rów-
nież dwóch, tych samych trenerów: Marek Pepławski
(5,5 roku) i Rafał Sokołowski (6 lat).

Największe sukcesy 
Ćwierćfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski w 2012
roku. Po pokonaniu III ligowych drużyn Mrągowii
Mrągowo, Granicy Kętrzyn i Drwęcy Nowe Miasto
Lubawskie „Wilczek” odpadł dopiero po konfrontacji
z finalistą tej edycji, drużyną Huraganu Morąg.

Drużyna Wilczka wiosną 2006 roku. Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi działacze:
• Jarosław Charkot - założyciel klubu i człowiek,

który prowadzi pracę klubu od A do Z.
• Marek Pepławski - pierwszy trener i propagator

budowy stadionu z ramienia Gminy Kętrzyn
• Rafał Sokołowski - od 6 lat trener i organizator

„życia” drużyny seniorów i drużyn dziecięcych.
• Jarosław Wanago - nauczyciel gimnazjalnych klas

sportowych.

Ciekawostki:
Gmina Kętrzyn, w której powstała w 2004 sekcja piki
nożnej Wilczka Wilkowo była białą plamą na piłkar-
skiej mapie województwa. Powstanie i działania klubu
doprowadziły do silnej drużyny seniorów w klasie
okręgowej, dobrych drużyn juniorów i młodzików,
dwóch sędziów IV-ligowych (byli piłkarze), pięknego
stadionu z pełnym zapleczem socjalnym i krytą try-
buną (wybudowany w 2014 roku z funduszy unijnych)
oraz nawiązania stałej współpracy lokalnej społecz-
ności z rosyjskim rejonem Oziersk.

Gmina Barciany

GLKS Jurand Barciany

Pełna nazwa: Gminny Ludowy Klub
Sportowy Jurand Barciany
Data założenia: 1950 rok
Barwy klubowe: żółto-zielono-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
III liga kobiet
A klasa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików

Miasto i Gmina Korsze

MKS Korsze

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
w Korszach
Data założenia: czerwiec 1983 roku
Barwy klubowe: zielono-biało-
-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików 
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Klub swój początek oficjalnie datuje na rok 1983,
kiedy to po awansie LZS Korsze do klasy okręgowej
Józef Kowol, Naczelnik Miasta wraz ze społecznymi
działaczami m. in. w osobie Michała Nabereżnego,
założyli Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy
w Korszach. Początki piłki nożnej w Korszach się-
gają jednak końca lat 50-tych. Wtedy funkcjonował
klub o nazwie Polonia Korsze. W latach 1964-1969
działał Handlowiec Korsze, a w latach 1972-1978
Błękitni Łankiejmy. Od 1989 roku w Korszach funk-
cjonował LZS Korsze, na bazie którego w 1983 roku
powstał wspomniany powyżej MLKS Korsze.
Pierwszym Prezesem MLKS-u został Michał Nabe-
reżny. Trenerem, który wprowadził drużynę do
klasy okręgowej był Lucjan Pawłowski. Pierwszym
trenerem zespołu w klasie okręgowej (prowadził
pierwsze trzy mecze) był Mieczysław Lasota. Kolej-
nym trenerem został Mieczysław Bania. W 1986
roku nastąpiła reorganizacja rozgrywek. Do tego
czasu Zespół MLKS przez trzy sezony grał w klasie
okręgowej olsztyńsko-elbląskiej. Następnie przez
kolejne 15 sezonów grał w olsztyńskiej klasie okrę-
gowej. Na początku lat 90-tych zawodnicy MLKS-u
zajmowali czołowe lokaty w klasie okręgowej w 1990
roku byli na 3 miejsce, w 1991 roku na 2 miejscu, a
w 1992 na 3 miejscu. W 1993 roku MLKS Korsze
przekształcił się w MKS Korsze. W 2003 roku, w 20-
lecie istnienia klubu, drużyna seniorów wygrała
swoją grupę klasy okręgowej i wywalczyła tym
samym awans do IV ligi, w której występowała
przez 2 kolejne sezony. Powrót do IV ligi świętowano
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MKS Korsze - Zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski, 23 czerwca 2010
roku. Źródło: archiwum klubu.



w Korszach świętowano ponownie w 2008 roku, a
dwa lata później w 2010 roku piłkarze z Korsz zajęli
2 miejsce w IV lidze i awansowali do III ligi podla-
sko-warmińsko-mazurskiej, w której występują do
chwili obecnej. Największym sukcesem MKS-u było
zdobycie w 2010 roku Wojewódzkiego Pucharu Pol-
ski oraz wywalczenie bardzo wysokiego, drugiego
miejsca w rozgrywkach III ligi w sezonie 2013/14

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Piotr Trafarski - zawodnik takich klubów, jak: MKS

Korsze, Jeziorak Iława, Olimpia Elbląg, Lechia
Gdańsk, Termalika Nieciecza

• Karol Żwir - po grze w MKS Korsze przeszedł do
Stomilu, obecnie występuje w jego barwach w I
lidze, reprezentant Polski, z którą zdobył brązowy
medal Mistrzostw Europy U-17 w Słowenii

• Wojciech Tarnowski - zawodnik takich klubów, jak:
MLKS Korsze, Orlęta Reszel, Stomil Olsztyn, Je-
ziorak Iława, obecnie trener III-ligowego Sokoła
Ostróda

• Jacek Gabrusewicz - zawodnik takich klubów, jak:
MKS Korsze, Stomil Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn,
Dolcan Ząbki

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Jan Kosiński, Paweł Żwir, Andrzej Ligęza, Zbigniew
Chwaszczewski, Mirosław Miller (zawodnik, a na-
stępnie wieloletni trener), Andrzej Messerszmidt,
Daniel Lubieniecki

Najwybitniejsi działacze: 
Pierwszy prezes: Michał Nabereżny. Byli prezesi: Ma-
rian Karusewicz, Zbigniew Smukowski, Mieczysław
Mańkowski, Kazimierz Podraszka, Waldemar Budze-
wicz, Jerzy Skórko, Jarosław Sawicki, Waldemar Soko-

łowski, Mieczysław Wasilewski, Tomasz Dudziak, Ry-
szard Ostrowski. Obecny prezes: Franciszek Kuleszo

Nie można zapomnieć również o osobach, które
oprócz wyżej wymienionych są od wielu lat związane
z klubem. Na wyróżnienie zasługują wieloletni kie-
rownicy drużyny Panowie Mieczysław Lasota i An-
drzej Klimkiewicz. Nie sposób wymienić również tych
wszystkich, którzy tworzyli historię MKS-u Korsze i
dla których dobro Klubu jest i było wartością nad-
rzędną. Dla Tych nie wymienionych, a może i po czę-
ści zapomnianych, Klub składa wyrazy szacunku i
podziękowania za wszelką pomoc jaką nieśli, bądź w
dalszym ciągu niosą dla MKS-u.

Ciekawostki:
W 1992 roku w Korszach został rozegrany mecz Re-
prezentacji Polski U-16 z Litwą. W tym roku Repre-
zentacja Polski zdobyła Mistrzostwo Europy
17 lipca 2011 roku drużyna MKS-u rozegrała w Kor-
szach mecz drużyną Legii Warszawa (Młoda Ekstra-
klasa)

UKS Tytan Łankiejmy

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy „Tytan” Łankiejmy
Data założenia: 2002 rok (klub), 
2004 (sekcja piłki nożnej)
Barwy klubowe: błękitno-granatowe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Klub powstał w 2002 rok, ale wtedy istniała jedynie
sekcja kajakowa. Sekcja piłki nożnej powstała w 2004
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roku, a inicjatorem jej powstania był Czesław Kac-
perski (dyrektor szkoły i prezes klubu) oraz Krzysz-
tof Baten (nauczyciel w-f). Dzięki miłośnikom piłki
nożnej powstała drużyna oraz bisko piłkarskie. Od se-
zonu 2005/2006 „Tytan” rozpoczął rywalizację w pro-
wadzonej przez W-MZPN B klasie, w której
występuje do chwili obecnej.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Adam Krajewski - w klubie grał w sezonach

2007/2008 i 2008/2009, następnie przeszedł do prowa-
dzonego przez W-MZPN Wojewódzkiego Ośrodka
Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej przy
Gimnazjum nr 12. W tym okresie trenował z druży-
nami młodzieżowymi OKS Stomil Olsztyn. Po skoń-
czeniu szkoły wrócił do Łankiejm i od tej pory gra w
III-ligowym MKS Korsze. Obecnie jest jednym z
podstawowych zawodników tej drużyny.

• Daniel Rukszan - wychowanek, który od sezonu
2015/16 reprezentuje barwy walczących o awans
do IV ligi Orląt Reszel

• Jacek Madej - wychowanek, który od sezonu
2015/16 reprezentuje barwy walczącego o awans
do IV ligi Startu Nidzica

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Tomasz Kowalski - grał w klubie od momentu jego

założenia, aż do sezonu 2012/2013, kiedy odniósł

poważną kontuzję i musiał zrezygnować z gry. W
barwach „Tytana” zdobył 100 bramek.

Najwybitniejsi działacze
• Czesław Kacperski - emerytowany dyrektor

szkoły, inicjator powstania boiska i klubu, pierwszy
prezes klubu (do 2007 roku).

• Krzysztof Baten - nauczyciel w-f, inicjator powsta-
nia klubu, prezes w latach 2007-2011, obecnie czło-
nek zarządu.

• Mariusz Kragiel - zawodnik, trener, a od 2011 pre-
zes klubu

Na przestrzeni lat Uczniowski Klub Sportowy
„Tytan” w Łankiejmach miał swoje miłe i trudne
chwile. Bywało różnie, ale bez względu na wszystko

przy klubie trwali jego najznamienitsi współzałoży-
ciele i przyjaciele: Andrzej Kowalski, Piotr Żuromski,
Czesław Zacharewicz i Stefan Chodań. To dzięki ich
pracy, zaangażowaniu i często poświęceniu własnego
wolnego czasu miłośnicy piłki nożnej mogą się cieszyć
niedzielnymi meczami rozgrywanymi na Stadionie
Leśnym w Łankiejmach.

Miasto i Gmina Reszel

RKS Orlęta Rema Reszel

Pełna nazwa: Reszelski Klub 
Sportowy „Orlęta-Rema” Reszel
Data założenia: 21 marca 1961 roku
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
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• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
Wszystko zaczęło się w 1961 roku. Wprawdzie już
wcześniej na boisku przy ul. Kopernika grano mecze,
nie były to jednak żadne uporządkowane i zorgani-
zowane rozgrywki. Położenie boiska miało zresztą
wpływ na to, że klub w ogóle powstał. Ulica Kopernika
znajduje się na uboczu, pośród osiedla domków jed-
norodzinnych, zwanego tu i ówdzie Zydlągiem. I
właśnie „zydlągowcy” przez pierwsze lata istnienia
stanowili zdecydowaną większość w zespole. Jak sami
mówią - tych z miasta było u nas niewielu, większość
wywodziła się z jednego osiedla. Spotykali się na
boisku i grali w piłkę. W 1961 roku postanowiono
usystematyzować te spotkania. Założono więc klub
sportowy o nazwie Orlęta, choć w pierwszej wersji
nazwa miała wyglądać inaczej. Na zachowanym statucie
widniała nazwa Victoria, którą ktoś - najpewniej
podczas spotkania założycielskiego - przekreślił, zmie-
niając na Orlęta. Pochodzenie akurat tej nazwy także
jest zagadką. Starsi piłkarze wiedzą wprawdzie do-
kładnie, skąd wziął się pomysł Orląt, ale… istnieją
dwie wersje wydarzeń. Jedna mówi o tym, że grupa
przyjaciół, grając w tenisa stołowego, po prostu doszła
do wniosku, że taka nazwa będzie odpowiednia. Druga
zaś zakłada, że nazwa wzięła się od nazwy reprezentacji

młodzieżowej, do której ktoś kiedyś porównał reszelski
zespół. Mieczysław Pesel, jeden z założycieli klubu,
dziś nie jest już w stanie przypomnieć sobie pochodzenia
Orląt. Głównymi założycielami klubu byli: Jerzy
Paukszto, Mieczysław Dulko, Mieczysław Pesel, Fran-
ciszek Branicki, Antoni Antoniuk, Kazimierz Jankowski
i Bolesław Gajewski. Orlęta w sezonie 1961/62 przy-
stąpiły do rozgrywek klasy B. Pobyt w najniższej
klasie rozgrywkowej był jednak krótki, już w pierwszym
sezonie gry reszelanie awansowali do klasy A. Przez
następne kilka sezonów lawirowali między klasą A i
klasą B. Dopiero sezon 1968/69 okazał się na tyle
udany, że drużyna „Orląt” awansowała z klasy A do
klasy okręgowej, gdzie dzielnie wałczyła przez trzy
sezony. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń na tym
szczeblu rozgrywkowym w sezonie 1970/71 zespół
doznał pierwszy raz goryczy spadku i kolejne trzy
sezony spędził w klasie A. Rok 1974 przyniósł reor-
ganizację i zespoły grające dotychczas w klasie A
przystępowały do rywalizacji w klasie międzypowia-
towej. W pierwszym sezonie reszelskim zawodnikom
nie udało się niestety awansować o klasę wyżej, jednak
kolejny rok okazał się bardzo udany i zespół nie
doznając ani jednej porażki awansował do klasy okrę-
gowej. Klasa okręgowa po reorganizacji okazała się
dużo silniejsza i świeżo upieczony beniaminek miał
trudne zadanie, aby utrzymać się na tym szczeblu
rozgrywek. Przez kolejne trzy lata Orlęta z różnym
skutkiem występowały na boiskach „okręgówki”, a w
sezonie 1978/79 ostatecznie zespół uplasował się na

116

Drużyna w latach 80-tych. Od lewej: Lech Wróbel (kierownik biura klubu), Wiesław Grochocki, Wojciech Lubieniecki, Jerzy Majchrzak, Wiktor Mićko,
Roman Uglarenko, Witold Pieloch, Dariusz Fenik, Zbigniew Klimko, Mieczysław Dulko (prezes klubu), Mieczysław Pesel, Marek Bąk, Artur Pyrzak, Zbigniew
Piewiszko, Zbigniew Gregorczyk, Leszek Krupowicz, Leszek Rusiecki, Edward Urzykowski, Andrzej Pasek. Źródło: archiwum klubu.



wysokim trzecim miejscu ustępując nieznacznie Warmii
Olsztyn i Agrokompleksowi Kętrzyn. W sezonie 1979/80
Orlęta walczyły o mistrzostwo klasy okręgowej. Po
rundzie jesiennej drużyna zajmowała pierwsze miejsce
w tabeli z dorobkiem 19 pkt. Przez rundę rewanżową
„okręgówki” Orlęta przeszły jak burza nie przegrywając
ani jednego meczu. Już na kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek zapewniły sobie mistrzostwo okręgu po-
konując na własnym boisku LKS Biskupiec 1:0 (1:0).
Na boisku w Reszlu zjawiło się wtedy pół tysiąca wi-
dzów, którzy fetowali sukces swoich ulubieńców. W
meczu barażowym o awans do III ligi Orlęta zmierzyły
się z drużyną Gwardii Białystok. Niestety, Orlęta
przegrały to spotkanie 0:1 i tym samym zostały „ska-
zane” na kolejny sezon w klasie okręgowej. W sezonie
1980/81 pierwszą rundę Orlęta przeszły dość gładko,
plasując się na drugim miejscu w tabeli. Przed rundą
wiosenną większość zespołów upatrywała w drużynie
z Reszla faworytów rozgrywek. Niestety w tym sezonie
reszelscy piłkarze nie sprostali wyzwaniu. Natomiast
24 czerwca 1984 roku stanęli do bezpośredniej walki
o awans do III ligi. Na stadionie w Mrągowie (reszelski
był wtedy w remoncie) zmierzyli się z mistrzem
okręgu suwalskiego, drużyną RKS Ruciane-Nida.
Spotkanie wywołało duże zainteresowanie (ok.2000
widzów). Zespół Orląt w pierwszym meczu zdeklasował
drużynę rywali, strzelając im trzy bramki i nie tracąc
żadnej. Trzy zdobyte gole w tym meczu były sporą
zaliczką przed czekającym drużynę Orląt rewanżem.
Wśród zawodników i działaczy panował umiarkowany
optymizm. Kibice byli niemal pewni awansu swych
pupili do III ligi. W meczu rewanżowym reszelanie

wykazali dużą dojrzałość i na boisku rywala odnieśli
przekonujące zwycięstwo 2:1 przez cały mecz kontro-
lując sytuację. Upragniony awans do III ligi stał się
faktem. Jakby tego było mało, Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Olsztynie ogłosił wyniki konkursu
„Fair Play” za sezon 1983/1984 i piłkarze, działacze
oraz kibice Orląt zajęli w tym plebiscycie pierwsze
miejsce, otrzymując w nagrodę puchar OZPN. W
trzeciej lidze Orlęta grały przez cztery kolejne sezonu,
po czym na jeden sezon wróciły do klasy okręgowej. 

W sezonie 1998/90 Orlęta zdobyły mistrzostwo klasy
okręgowej i od sezonu 1990/91 powróciły na III-
ligowe boiska. Sezon 1991/1992 był jednym z lepszych
w III lidze. Na 16 drużyn, Orlęta zajęły wysokie, 6
miejsce. Odnotowały 11 zwycięstw, 11 remisów i 8 po-
rażek, co można uznać za dość dobry bilans. Piłkarze
Orląt w wielu meczach pokazali „lwi pazur”. W sześciu
potyczkach z trzema najlepszymi drużynami tylko
raz zaznali smaku porażki. Zespół przez cały sezon
grał na dobrym, dość wysokim poziomie. Widać było
dobrą pracę trenera Romana Uglarenko i wielkie
starania zawodników o to, aby grać jak najlepiej. W
1993 i 1995 roku Orlęta zdobyły Wojewódzki Puchar
Polski. W 1993 roku Orlęta doszły do II rundy pucharu
na szczeblu centralnym, a w 1995 roku zakończyły
przygodę w I rundzie. W 1993 roku doszło również do
zmiany nazwy na Klub Sportowy „Orlęta-Rema S.A.”
Reszel. 

W sezonie 1996/97 Orlęta ponownie zdobywają
mistrzostwo okręgu i wracają do III ligi. Jak się
potem okazało na jedenasty w historii, ale jak na razie
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ostatni swój sezon na tym szczeblu rozgrywek. Po
spadku z III ligi w 1998 roku Orlęta spadają po jed-
nym sezonie również z IV ligi i w sezonie 1999/2000
grają w klasie okręgowej. Następnie w sezonie
2000/01 wracają do IV ligi i pozostają na tym szczeblu
do 2006 roku. Od sezonu 2006/07 do dziś Orlęta wy-
stępują w klasie okręgowej. Wart odnotowania jest
fakt, że w sezonie 2006/07, gdy seniorzy grali w klasie
okręgowej, drużyna juniorów wywalczyła awans do
Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Od 2009 roku drużyna
występuje pod nazwą Reszelski Klub Sportowy „Or-
lęta-Rema” Reszel.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Wojciech Jałoszewski - pomocnik, w Orlętach w la-

tach 1994-1996 oraz 2002-2009, zawodnik takich
klubów, jak: Warmia Olsztyn, Świt Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Granica Kętrzyn czy Polonia Lidzbark
Warmiński

• Piotr Ruszkul - napastnik, w Orlętach w latach
2000-2006, następnie Amica Wronki, Olimpia El-
bląg, Górnik Zabrze, GKP Gorzów Wielkopolski,
OKS 1945 Olsztyn, Unia Janikowo, Olimpia Gru-
dziądz i Wisła Płock 

• Paweł Przybylski - obrońca, wychowanek Orlika
Reszel, w Orlętach w latach 2005-2006, następnie
Amica Wronki, Lech Poznań, Tur Turek, Lubusza-
nin Trzcianka i Huragan Morąg

• Adrian Giziński - napastnik, wychowanek Orlika
Reszel, w Orlętach w latach 2005-2006 oraz 2009-
2013, zawodnik takich klubów, jak: Amica Wronki,
Lech Poznań czy Sparta Szamotuły

• Robert Reszka - bramkarz, wychowanek Orlika
Reszel, w Orlętach do 2007, później Amica Wronki,
Polonia Nowy Tomyśl i Polonia Środa Wielkopolska

• Mateusz Terlik - pomocnik, wychowanek Orlika Re-
szel, w Orlętach do 2007 roku oraz od 2012 roku do
dziś, w międzyczasie Cracovia Kraków i Mrągowia
Mrągowo

• Bartosz Widejko - obrońca, wychowanek Orlika
Reszel, następnie SMS Łódź, Legia Warszawa i
Wigry Suwałki

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Cezary Baca, Zbigniew Bendiuk, Marek Bieksza, Ry-
szard Bińkowski, Bartłomiej Bogdaniuk, Antoni Bon-
dar, Marcin Brall, Leszek Browarski, Jerzy
Burkacki, Piotr Chamik, Paweł Dariusz Fenik, Grze-
gorz Filipowicz, Mieczysław Głód, Jacek Golanowski,

Wiesław Grochocki, Mariusz Jałoszewski, Wojciech
Jałoszewski, Zbigniew Klimko, Stanisław Kocięta,
Lech Krupowicz, Tomasz Kwiatkowski, Stefan Li-
szewski, Wojciech Lubieniecki, Andrzej Łepkowski,
Stanisław Majchrzak, Jerzy Majchrzak, Wiktor
Mićko, Krzysztof Nosko, Jan Nowicki, Stanisław
Olczak, Jan Osiński, Marian Pakulski, Jerzy
Paukszto, Witold Pieloch, Zbigniew Piewiszko, ,
Marek Prusinowski, Bogdan Pudlis, Jerzy Pyrzak,
Wojciech Rokicki, Wojciech Romańczuk, Artur Ro-
mańczyk, Mirosław Rusiecki, Leszek Rusiecki, Bo-
gumił Sikora, Tadeusz Sosnowski, Ryszard
Sosnowski, Andrzej Sowa, Ryszard Świderski, Woj-
ciech Tarnowski, Roman Uglarenko, Edward Urzy-
kowski, Roman Urzykowski, Arkadiusz Wata,
Mirosław Węcławek, Marcin Wiciński, Arkadiusz
Wiereszko, Leon Witt, Arkadiusz Włodarczyk, Miro-
sław Wroński, Artur Wypyszczak, Marcin Wypysz-
czak, Andrzej Wysocki, Wiesław Ziemak, Bogdan
Żołnierowicz.

Najwybitniejsi działacze
• Mieczysław Dulko - prezes klubu w okresie jego

największej świetności i gry w III lidze w latach
1984-1996, były członek zarządu OZPN

• Paweł Dariusz Fenik - były zawodnik, trener senio-
rów, sponsor, wieloletni członek zarządu, obecnie
wiceprezes klubu

• Henryk Gołębiewski - kierownik drużyny od roku
1982 do chwili obecnej

• Andrzej Rezanko - sponsor, prezes klubu w latach
2003-2005 

• Jarosław Pieniak - prezes klubu w latach 2005-2008,
obecnie Wiceprzewodniczący WGiE W-MZPN

• Edward Szmul - prezes klubu w latach 2008-2012,
wcześniej zawodnik, trener drużyn młodzieżowych
i trener seniorów, obecnie członek zarządu W-
MZPN

• Roman Luchowski - prezes klubu od roku 2012
roku

• Tomasz Adamiak - kierownik drużyny w latach
osiemdziesiątych

• Mieczysław Pesel - kierownik drużyny w latach
osiemdziesiątych

• Jan Walasiński - kierownik sekcji
• Jerzy Milanowski - kierownik sekcji
• Paweł Jędrzejewski - kierownik sekcji
• Lech Wróbel - kierownik klubu
• Stanisław Zubrzycki - kierownik klubu
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• Franciszek Branicki - członek zarządu
• Leszek Rudź - lekarz klubowy

Ciekawostki:
Podporą każdego zespołu seniorów są grupy młodzie-
żowe. To z nich wypływają utalentowani chłopcy, któ-
rzy zasilają później drużynę seniorów. Duży nacisk na
szkolenie młodych adeptów piłki nożnej został w
Reszlu położony dopiero w ostatnich kilkunastu la-
tach. Wcześniejsze działania zarządu mające na celu
opiekę tylko nad pierwszym zespołem, doprowadziły
do sytuacji, w której młodzieżowa piłka nożna prak-
tycznie przestała istnieć. Wieloletnie zaniedbania za-
częły odbijać się na wizerunku całego klubu. Zamiast
wychowankami zespół musiał zasilać się zawodnikami
z zewnątrz. Na poziomie sportowym było to dla dru-
żyny budujące, ale odbijało się mocno na coraz szczu-
plejszym budżecie klubu. Momentem kulminacyjnym
całej sytuacji okazał się 1999 rok, kiedy to do rozgry-
wek młodzieżowych nie przystąpiły zespoły juniorów
i juniorów młodszych. Na szczęście znalazła się w
wtedy grupa osób, która postanowiła coś z tym pro-
blemem zrobić. Tak doszło do powstania Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Reszel.
Jak się okazało na efekty nie trzeba było długo cze-
kać, powszechna opinia o niezłym potencjale, jak na
tak małe miasteczko, zdawała się potwierdzać, a co
najważniejsze szybko zaczęły przychodzić pierwsze

sukcesy, do których na pewno można zaliczyć: II i III
miejsca w Finałach Ogólnopolskich Rozgrywek o Pu-
char imienia Marka Wielgusa, II miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Coca-Cola Cup w 2003 roku w
kategorii gimnazjów, oraz VII miejsce w Ogólnopol-
skim Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w 2005 roku.
Czterech wychowanków Orlika (Paweł Lau, Robert
Reszka, Tomasz Fąk i Szymon Kluczkowski) grało w
reprezentacji naszego kraju w Mistrzostwach Świata
Fox Kids w Barcelonie. Od roku 2006 drużyny mło-
dzieżowe Orlika powróciły do Orląt. 

Gmina Srokowo

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. Do 2015 roku w Srokowie funkcjonował
B-klasowy klub Omet Srokowo.
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Gmina Kiwity 

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Miasto Lidzbark Warmiński

MKS Polonia Lidzbark Warmiński

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
„Polonia” Lidzbark Warmiński
Data założenia: 1946 rok
Barwy klubowe: czarno-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
klasa okręgowa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych
I liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
Po wojnie w Lidzbarku Warmińskim było kilka klu-
bów: Społem, Gwardia, Sztubak (przy liceum), Spój-
nia, Syrena, Sparta i Ogniwo. W 1946 roku Sparta
połączyła się z Ogniwem i powstały w ten sposób klub
przyjął nazwę Polonia. W 1972 roku Prezesem Polonii
Lidzbark Warmiński został major Stanisław Jankow-
ski. Było to dobre posunięcie, gdyż w tym czasie wcie-
lono do odbycia zasadniczej służby wojskowej rzesze
młodych piłkarzy. W okresie służby wojskowej wielu
żołnierzy (zwłaszcza ze Śląska) właśnie dzięki majo-
rowi Jankowskiemu grało w lidzbarskiej Polonii.
Ikoną klubu jest Henryk Wobalis, który od 1958 roku

do śmierci w maju 1995 roku kierował sekcją piłki
nożnej. Polonia dwukrotnie sięgnęła po Wojewódzki
Puchar Polski (1991 i 2000), a najwyższą ligą, w której
występowała była silna międzywojewódzka III liga
(sezon 2001/2002). Przez te wszystkie lata w klubie
trenowało wielu bardzo utalentowanych piłkarzy
m.in. Jan Kierno (który grał później w Lechii
Gdańsk, Olimpii Elbląg, Gwardii Warszawa, Polonii
Adelajda w Australii), Jan Semeniuk (który następ-
nie grał we Włókniarzu Białystok, Starcie Staracho-
wice oraz Celulozie Kostrzyń), Januariusz Rosiak
(grał później w Austrii), Maciej Paszkiewicz (od wielu
lat gra w Norwegii, a w Polsce grał miedzy innymi w
Stomilu Olsztyn, Drwęcy Nowe Miasto). Było rów-
nież wielu zawodników którzy nie chcieli wyjechać do
innych klubów i zostali w Lidzbarku Warmińskim -
m.in. Tadeusz Gnat kuszony przez Stoczniowiec
Gdańsk czy wybitny napastnik Zdzisław Konklewski 

Najwybitniejsi wychowankowie:
Jan Kierna, Jan Semeniuk, Daniel Borucki, Janusz
Machola, Tomasz Gowkielewicz, Tadeusz Gnat, Ja-
nuary Rosiak, Maciej Paszkiewicz, Zdzisław Konko-
lewski, Mirosła Giera, Andrzej Bardnowski, Wiesław
Sukniewicz, Bronisław Mielnik

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Adam Zejer - Reprezentant Polski, w klubie w latach
1998-2003

Najwybitniejsi działacze:
Henryk Wobalis - kierownik Polonii od 1958 do
śmierci w 1995 roku, 37 lat pracy w klubie
Jan Matusiak - Prezes w klubie przez ponad 30 lat
Mirosław Giera - zawodnik i trener różnych grup pił-
karskich, w klubie ponad 40 lat
Krzysztof Stępniewski - zawodnik działacz i trener, w
klubie ponad 40 lat
Andrzej Duda - kierownik, w klubie ponad 20 lat 

powiat liDzBarski
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Gmina Lidzbark Warmiński

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Lubomino

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. Do 2014 roku w znajdującym się na terenie
gminy Wilczkowie funkcjonowała A klasowy zespół
LZS Lubomino-Wilczkowo.

Miasto i Gmina Orneta

MKS Błękitni Orneta

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Błękitni Orneta 
Data założenia: maj 1949 rok
Barwy klubowe: błękitno-białe 

Drużyny w sezonie 2015/16:
IV liga seniorów
II liga wojewódzka juniorów
II liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików
rozgrywki turniejowe żaków 

Historia:
Za początek historii klubu uważa się rok 1949, w któ-
rym to rozegrano pierwszy oficjalny mecz piłki noż-
nej w powojennej Ornecie. Drużyna występowała
wtedy pod nazwą „Związkowiec.” Mecz został roze-
grany z drużyną „Dziennikarze” Olsztyn i zakończył
się zwycięstwem „Związkowca” 5:0. Na pierwszy suk-
ces nie trzeba było długo czekać, bowiem już w roku
1953 drużyna trampkarzy (obecnie kategoria wie-
kowa junior), zdobyła mistrzostwo województwa.

Ważną rolę w historii klubu odegrała jednostka
wojskowa, która mieściła się w Ornecie. Stacjonujący
tam żołnierze zasilali kadrę zespołu. W historii klubu

wielokrotnie dochodziło do zmiany nazwy. W lipcu
1950 roku „Związkowiec” przemianowano na Ornecki
Ogólnopolski Klub Sportowy „Włókniarz”, by w 1951
zmienić nazwę na Koło Sportowe „Start”. W 1956
roku najpierw przybrano nazwę Klub „Warmia”, a
później, jeszcze tym samym roku, zmienioną ją na
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”. Autorami tej
nazwy byli Tadeusz Kata i Józef Książczka. W 1957

Pierwszy mecz w 1949 roku. Grali w nim m.in.: Tadeusz Kata,
Zbigniew Żuromski, Marian Cybulski, Franciszek Borawski, Boni-
facy Karolczak, Stanisław Olender, Zieliński.

Źródło: archiwum klubu.

Tadeusz Polak i Michał Ziemianowicz. Źródło: archiwum klubu.

Mistrzowska drużyna trampkarzy z 1953 rok. 
Źródło: archiwum klubu.



roku zmieniono nazwę na Fabryczny Klub Sportowy
„Błękitni”, a w 1977 roku na Międzyzakładowy Klub
Sportowy „Błękitni”. 

Bezwzględnie największymi sukcesami w całej his-
torii klubu był dwukrotny udział drużyny seniorskiej
w rozgrywkach III ligi, co miało miejsce w sezonach
1994/1995 oraz 1998/1999. W sezonie 1993/1994 dru-
żyna „Błękitnych” awansując do III ligi zakończyła
rozgrywki z bilansem bramek 107 strzelonych i 9
straconych. 

Okres największych sukcesów drużyny senior-
skiej był też okresem sukcesów drużyny juniorów,
która dwukrotnie wygrywała rozgrywki w lidze
wojewódzkiej, uzyskując awans do ligi makrore-
gionalnej, będącej wówczas najwyższa klasą roz-
grywkową dla drużyn juniorskich. W 1999 roku
„Błękitni” sięgnęli po Wojewódzki Puchar Polski.
Obecna siedziba klubu i stadion MKS „Błękitni”
Orneta zostały oddane do użytku w 1968 roku i za-
wdzięczają swój obecny kształt wielokrotnym mo-
dernizacjom.
Najwybitniejsi wychowankowie:
• Antoni Fijarczyk - w klubie w latach 1973-1981 
• Stanisław Fijarczyk - w klubie w latach 1967-1975 
• Jerzy Fiłonowicz - w klubie w latach 1967-1978 
• Daniel Czuk - w klubie w latach 1997-1999 
• Piotr Zajączkowski - w klubie w latach 1982-1983

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Tomasz Włodarczyk 
• Daniel Dyluś 
• Rafał Kaczor 
• Michał Łachacz 
• Sławomir Oplański 

Najwybitniejsi działacze:
• Tadeusz Kata 
• Józef Szulc
• Wojciech Bogdanowicz 
• Zachariusz Świerzewski 
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Stoją u góry: Kata (prezes), Kaczor, Jaroń, A. Gromek, K. Gromek, Mac-
kiewicz, Niedźwiedzki, Więckiel, Olejczuk (lekarz). Środkowy rząd: Borawski
(kierownik klubu), Czuk, Pechta, Kuzyk, Włodarczyk, Łachacz, Fijarczyk (tre-
ner), Fiłonowicz, Fydrych, J. Gromek, Kosobucki (kierownik drużyny). Siedzą
od lewej: Pluciński, Kijanko, Sobierajski, Szczęch, Rońda, Kowalczuk, Ga-
łązka, Skrzyński, Możdżonek. Źródło: archiwum klubu.

Ostatni mecz w III lidze (z liderem Polonią Gdańsk). Od lewej: Skrzyński,
Rońda, Kowalczuk. Źródło: archiwum klubu.
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powiat Mrągowski

Miasto i Gmina Mikołajki

MKS Kłobuk Mikołajki 

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Kłobuk Mikołajki
Data założenia: 1953 rok
Barwy klubowe: czerwono-biało-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

UKS Hetman Baranowo

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy „Hetman” w Baranowie
Data założenia: 1998 rok
Barwy klubowe: pomarańczowo-
-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Inicjatorem założenia klubu był Cezary Szeremeta,
Dyrektor Szkoły w Baranowie wraz z grupą lokal-
nych mieszkańców. Klub powstał w 1998 roku pod
nazwą UKS w Baranowie, a jego celem było
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży po-
przez szkolenie oraz organizację zawodów i obozów
sportowych. W 2000 roku zmieniono nazwę na UKS
Hetman w Baranowie. Prezesem oraz trenerem grup
młodzieżowych został Jacek Kiśluk. W 2005 roku w
klubie została utworzona drużyna seniorów uczestni-

cząca w rozgrywkach o mistrzostwo B Klasy. W 2008
roku drużyna awansowała do A klasy, a w sezonie
2008/2009 zaliczyła niezwykle udany występ w Woje-
wódzkim Pucharze Polski. Pod wodzą trenera Jacka
Kiśluka, Hetman w kolejnym rundach pokonał takie
zespoły, jak Wilczek Wilkowo, Jurand Barciany, Or-
lęta Reszel, Płomień Ełk, Start Nidzica czy Znicz
Biała Piska, dzięki czeku doszedł aż do ćwierćfinału
tych rozgrywek. Tu musiał uznać wyższość Pisy Bar-
czewo (późniejszy finalista), choć mecz przegrał do-
piero w doliczonym czasie gry. W 2012 roku prezesem
klub zostaje Cezary Samborski. W tym samy roku
drużyna seniorów zostaje rozwiązana, a większość

piłkarzy zasila lokalną drużynę Kłobuk Mikołajki.
Hetman natomiast skupia się przede wszystkim na
szkoleniu dzieci i młodzieży. Klub może poszczycić się
wieloma sukcesami w rozgrywkach młodzieżowych.
Hetman w 2010 roku jako zwycięzca eliminacji woje-
wódzkich wystąpił w Ogólnopolskim Finale Turnieju
Orange CUP i zajął w nim wysokie V miejsce (trene-

Drużyna przed mecze Polska-Andora z trenerami: Jackiem Kiślukiem (z lewej)
i Cezarym Samborskim (z prawej). Źródło: archiwum klubu.



rzy Jacek Kisluk i Zbigniew Marczuk). W 2012 roku
zajął II miejsce w Finałach Wojewódzkich Turnieju
im. Marka Wielgusa i w nagrodę wygrał wyjazd na
mecz Reprezentacji Polski seniorów Polska - Andora
(trener Cezary Samborski). Rok później również pod
wodzą trenera Samborskiego Hetman zdobył IV
miejsce w Mistrzostwach Województwa Orlików.

Najwybitniejsi działacze:
• Cezary Szeremeta - Prezes klubu w latach 1998-

2000;
J• acek Kiśluk - Prezes klubu w latach 2000-2012,

trener seniorów oraz grup młodzieżowych
• Cezary Samborski - Prezes klubu od 2012 roku, tre-

ner seniorów oraz grup młodzieżowych
• Marek Sosna - trener seniorów oraz grup młodzie-

żowych
• Zbigniew Marczuk - trener grup młodzieżowych
• Sławomir Śliwiński - Sekretarz klubu od 2008 roku,

wieloletni działacz oraz sponsor klubu

Miasto Mrągowo

MKS Mrągowia Mrągowo

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Mrągowia Mragowo
Data założenia: 1966 rok
Barwy klubowe: żółto-czarne 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
MKS Mrągowia Mrągowo jest spadkobiercą tradycji
klubów, które we wcześniejszym okresie działały w
Mrągowie: Spójnia Mrągowo, Mazury Mrągowo,

Metalowiec Mrągowo. Na początku lat pięćdziesią-
tych założony został Klub Spójnia Mrągowo. Na po-
czątku lat sześćdziesiątych zmieniono nazwę na
Mazury Mrągowo. W klubie działały takie sekcje, jak:
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy,
szachy, hokej na lodzie. Od 1966 roku klub nosił
nazwę Zakładowy Klub Sportowy Metalowiec (zwią-
zany był z Zakładem Metalowym Bumar) i działały w
nim następujące sekcje: koszykówka, tenis stołowy,
siatkówka, szachy i piłka nożna. W sekcji piłki nożnej
była drużyna seniorów i juniorów. Na początku Me-
talowiec wystartował w rozgrywkach B klasy i co
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Drużyna podczas turnieju z Włodzimierzem Smolarkiem i trenerem Cezarym
Samborskim Źródło: archiwum klubu.

Wspólny trening z byłym reprezentantem Polski, Sylwestrem Czereszewskim.
Źródło: archiwum klubu.

Zespół, który wywalczył awans do III ligi w sezonie 1972/1973. Stoją od
lewej: S. Szajewski, R. Szamoborowski, L. Jurkowski, J. Tabor, Józef Rów-
czyński, Z. Warda, J. Kasiborski (trener), S. Śnieżko, L. Bzura (kierownik sek-
cji), F. Siwik. W dolnym rzędzie od lewej: Gawęda, Tadeusz Stoma,
Mieczysław Trzeciakiewicz, J. Klimczak, Wojciech Masny, Wiesław Włodkow-
ski, M. Łasiewicki Źródło: archiwum klubu.



sezon piął się w górę. Drużynę seniorów zasiliła dru-
żyna Motor POM. W sezonie 1969/70 Metalowiec
awansował do ligi okręgowej. Lata siedemdziesiąte i

osiemdziesiąte zespół gra na poziomie ligi okręgowej
i IV ligi, a w sezonie 1972/73 uzyskuje awans do III
ligi. 
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Drużyna Metalowca Mrągowo w 1974 roku. Górny rząd: Paweł Rapińczuk, Waldemar Wawruch, Sławomir Gołębiewski, Franciszek Żygadło, Krzysztof
Jarka, Andrzej Tesler, Ryszard Nowakowski, Włodzimierz Jankowski. Dolny rząd: Jan Łępcki, Zygmunt Wesołowski, Mieczysław Trzeciakiewicz. 

Źródło: archiwum klubu.

Metalowiec Mrągowo wiosną 1978 roku. Górny rząd od lewej: Franciszek Siwik (trener), Włodzimierz Jankowski, Andrzej Kaźmierski, Zbigniew Kosewski,
Andrzej Tesler, Ryszard Stoma, Grzegorz Kaczmarski, Mirosław Robak, Szamborowski. Dolny rząd: Jan Łępicki, Paweł Rapińczuk, Wiesław Krysiak

Źródło: archiwum klubu.



Lata dziewięćdziesiąte były dla klubu latami trochę
gorszymi. Od 1994 roku klub nosi nazwę Miejski Klub
Sportowy Mrągowia Mrągowo. W sezonie 1997/98
Mrągowia zdobyła Puchar Polski na szczeblu OZPN
Olsztyn. Od sezonu 1997/98 do sezonu 2007/2008 ze-
spół gra w warmińsko-mazurskiej IV lidze, po czym
w wyniku reformy rozgrywek od sezonu 2008/2009
występuje w III lidze podlasko-warmińsko-mazur-
skiej. Sezon 2012/13 Mragowia kończy na bardzo wy-
sokim II miejscu, lecz w następnym sezonie spisuje

się dużo słabiej i spada do IV ligi, w której występuje
do dzisiaj.

Najwybitniejsi wychowankowie: 
• Lata siedemdziesiąte - Jerzy Jezuit, Jan Klimczak,

Marek Łasiewicki, Włodzimierz Jankowski, Ry-
szard Szamborowski, Jan Tabor, Bolesław Mosler,
Henryk Damięcki, Jan Siemieniuk, Wojciech
Masny, Czesław Masak, Zbigniew Nurczyk, Hen-
ryk Manista, Artur Twardowski, Ryszard Stoma,

127

Metalowiec Mrągowo w 1982 roku. Od lewej: Andrzej Parda, Zbigniew Borkowski, Jacek Śniadała, Paweł Rapińczuk, Jan Parda, Grzegorz Kaczmarski,
Robert Domagała, Waldemar Wawruch, Józef Madej, Włodzimierz Jankowski Źródło: archiwum klubu.

Drużyna, która w 2008 roku wywalczyła awans do III ligi. Od lewej w górnym rzędzie: Jan Łuński (Prezes), Alfred Siwik (Członek Zarządu, Sponsor), Tomasz
Witkowicz (V-ce Burmistrz), Anrzej Tarasiuk (Kierownik), Andrzej Biedrzycki (Trener), Karol Lemecha, Dariusz Radziszewski, Lubomir Wasilewski, Łukasz Ja-
rząbek, Łukasz Sosna, Michał Kościuczuk, Marek Maleszewski, ???, Piotr Osmański, Łukasz Kuśnierz, Otolia Siemieniec (Burmistrz), Stanisław Brakoniecki
Stanisław (V-ce Prezes), Zbigniew Lubowicki (Przewodniczący Rady Miasta). Dolny rząd: Dawid Wiśniewski, ???, Mirosław Rzemyk, ???, Tomasz Osenkowski,
Mariusz Medwid, Michał Pierowicz, Tomasz Narel, Szymon Niestatek Źródło: archiwum klubu.



Mieczysław Trzeciakiewicz, Jan Łępicki, Ryszard
Nowakowski, Franciszek Siwik, Wiesław Rówczyń-
ski, Wojciech Włodkowski, Marian Turek, Jerzy
Motyka, Tadeusz Malicki.

• Lata osiemdziesiąte - Robert Domagała, Marian Pie-
lech, Mirosław Robak, Leszek Tumanowicz, Andrzej
Fiszer, Piotr Oborski, Grzegorz Brzuchalski, Artur
Kozłowski, Paweł Rapińczuk, Krzysztof Świtaj,
Krzysztof Łada, Tomasz Gogołowski, Michał Aleksiak.

• Lata dziewięćdziesiąte i później - Tomasz Dzigda,
Wojciech Dzigda, Piotr Łotysz, Łukasz Kościuczuk,
Michał Kościuczuk, Adam Kachel, Przemysław
Kulig, Remigiusz Hebda, Piotr Osmański, Damian
Majak, Łukasz Kuśnierz, Karol Lemecha, Marcin
Żbikowski, Dawid Wiśniewski, Mateusz Niedżwiecki.

• Łukasz Kościuczuk (ur. 9 kwietna 1981 roku w Mrą-
gowie) - obrońca, od 1990/91 do 1997/98 okres junior-
ski i sezon 1999/00 (j) Mrągowia Mrągowo, w
sezonach 1999/00 (w) do 2001/02 Stomil Olsztyn, w
sezonach 2002/03 (j) do 2002/03 (w) Górnik Zabrze,
sezon 2003/04 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, w
sezonach 2004/05 do 2006/07 (w) DKS Dobre Miasto,
w sezonach 2006/07 (j) do 2007/08 OKS 1945 Olsztyn.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Przemysław Kulig (ur. 8 październik 1980 roku w

Mrągowie) - obrońca, przygodę z piłką zaczynał w
Darz Bór Dobry Lasek, sezon 1998/99 Mrągowia
Mrągowo (j), sezon 1998/99 (w) Warmia/Stomil II
Olsztyn, sezon 1999/00 Mrągowia Mrągowo, sezon
2000/01 Jeziorak Iława, sezony od 2001/02 do
2005/06 (j) Jagiellonia Białystok, sezony 2005/06 (w)
do 2006/07 Górnik Łęczna, sezony 2007/08 do

2009/10 (j) Cracovia Kraków, sezon 2009/10 (w) Gór-
nik Zabrze, od sezonu 2012/13 ponownie gra w Mrą-
gowii Mrągowo.

• Remigiusz Jaworski, Sławomir Gołębiewski, An-
drzej Kowalczyk, Tomasz Piec, Sławomir Warda,
Andrzej Dudźca

Najwybitniejsi działacze:
Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
• Henryk Kraczkowski - Dyrektor Zakładu Sprzętu

Mechanicznego w Mrągowie
• Edward Góżdż - Dyrektor Bumaru w Mrągowie
• Bogdan Saugut - Dyrektor Tartaku w Mrągowie
• Działacze, którzy działali w zarządzie klubu - Tade-

usz Partyka, Jerzy Jezuit, Edmund Szempliński,
Ireneusz Szempliński, Henryk Kowalski, Włady-
sław Radziwon, Zbigniew Kozdroń, Wojciech Kos-
mowski, Jerzy Cesarz. 

Lata dziewięćdziesiąte i następne.
• Stanisław Małyszko - Prezes klubu w okresie lipiec

1992 - lipiec 1998
• Tadeusz Tyczyński - Prezes klubu w okresie lipiec

1998 - lipiec 2006.
• Jan Łuński - Prezes klubu w okresie lipiec 2006 - li-

piec 2010
• Krzysztof Trzciński - Prezes klubu w okresie lipiec

2010 - lipiec 2011
• Stanisław Brakoniecki - Prezes klubu w okresie li-

piec 2011 - lipiec 2012
• Przemysław Witkowski - Prezes klubu od lipca

2012 roku
Działacze, którzy działali w zarządzie klubu: Alfred Siwik,
Zbigniew Kozdroń, Roman Tarasiuk, Stanisław Brodow-
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ski, Władysław Marczuk, Ludwik Banach, Janusz Grusz-
czewski, Jerzy Tanajewski, Ryszard Brakoniecki, Jerzy
Cesarz, Tadeusz Tych, Janusz Ranachowski, Dariusz
Robak, Jerzy Kryński, Zdzisław Lesiński, Bogdan Kulik,
Bogdan Dziamałek, Andrzej Zybajło

Ciekawostki:
18 czerwca 1994 roku na stadionie Miejskim w Mrą-
gowie rozegrany został IV Memoriał Aleksandra
Kupcewicza w piłce nożnej, pomiędzy zespołem
Gwiazd i MOKS Stomil Olsztyn, który był pierwszym
meczem Stomilu Olsztyn po awansie do I ligi.
Z Mrągowa pochodził zasłużony sędzia piłkarski
Zbigniew Gieńcza.

UKS Mini Soccer Academy Mrągowo

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Mini Soccer Academy 
Mrągowo
Data założenia: 2014 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Gmina Mrągowo

GLKS Salęt Boże

Pełna nazwa: Gminny Ludowy Klub
Sportowy Salęt Boże
Data założenia: 1960 rok
Barwy klubowe: żółto-czarne 

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
rozgrywki turniejowe orlików

Gmina Piecki

KS Żagiel Piecki

Pełna nazwa: Klub Sportowy Żagiel
Piecki
Data założenia: 2011 rok
Barwy klubowe: żółto-czarne 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe żaków

Gmina Sorkwity

GKS LZS Start Kozłowo

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
LZS Start Kozłowo
Data założenia: 1989 rok
Barwy klubowe: biało-błękitne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Pomysłodawcą założenia klubu sportowego był
ówczesny nauczyciel w-f w Szkole Podstawowej w
Kozłowie, Jarosław Kropiwnicki wraz z małżonką
Elżbietą. Po rozmowach z Dyrektorem Szkoły, Wła-
dysławem Polonisem oraz emerytowanym księgo-
wym gminy, Tadeuszem Kropiwnickim, w 1989 roku
postanowili założyć drużynę piłkarską. Informację o
tym, że w miejscowościach wiejskich tworzą się kluby
Pan Jarosław uzyskał właśnie od swojej małżonki,

która wtedy pracowała w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Mrągowie. Uznano to za dobry pomysł i widać,
że faktycznie taki był, bo klub funkcjonuje już nie-
przerwanie od 27 lat. Po powstaniu w 1989 roku klub
przez wiele lat prowadził drużynę B-klasową, w któ-
rej grali mieszkańcy Kozłowa, Rybna i okolic. Około
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1995 roku LZS Start Kozłowo zmienił nazwę na
Gminny Klub Sportowy LZS Start Kozłowo. 

W 1998 roku zawodnicy Startu wywalczyli awans
do A klasy. W 2012 roku awansowali do klasy okrę-
gowej, a w 2014 roku do IV ligi, w której występują
do chwili obecnej. 

Klub działa na terenach wiejskich, popegeerowskich.
Zgodnie ze statutem jest stowarzyszeniem sportowym
posiadającym statut stowarzyszenia pożytku publicznego.
Działalność klubu skupia się przede wszystkim na pod-
noszeniu sprawności ogólnej i wyszkolenia piłkarskiego,
które prowadzą do rozwoju sportowego drużyn uczest-
niczących w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej. Oprócz działalności szkoleniowej
klub skupia się również na pracy wychowawczej, zwłaszcza
wśród młodszych grup wiekowych, by zapobiegać za-
grożeniom takim jak alkoholizm czy narkomania. Więk-
szość podopiecznych pochodzi z rodzin o obniżonym sta-
tusie materialnym. Zajęcia w klubie są dla nich często
jedyną sensowną formą spędzania czasu wolnego. Dzięki
treningom i meczom kształtują w sobie takie cechy, jak
systematyczność, punktualność, umiejętność współżycia
w grupie, samodyscyplina. Wokół działalności klubu,
toczy się życie wiejskie tej małej miejscowości, bo oprócz
organizacji widowisk sportowych jakimi są mecze piłki
nożnej, klub organizuje również różnego rodzaju pikniki
integracyjne, festyny, turnieje piłki nożnej oraz turnieje
tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Sorkwity. Jest
to niejednokrotnie jedyna możliwość ciekawego spędzenia
czasu wolnego dla mieszkańców Kozłowa i okolic. Dzięki
temu, że klub osiąga w ostatnich latach sukcesy (awans
do klasy okręgowej i później do IV ligi), dzięki zaintere-
sowaniu prywatnych inwestorów, bardzo poprawiła się
infrastruktura sportowa. Obiekt stadionu wiejskiego
stał się centrum rekreacyjno-sportowym.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Janusz Trzciński, Arkadiusz Cichy, Robert Ambro-
ziak, Tomasz Marszałek, Przemysław Biedka, Grze-
gorz Kulesik, Dariusz Zawitowski, Sławomir Lentas,

Mirosław Nalazek, Grzogorz Kowalewski, Kazimierz
Nadrowski

Najwybitniejsi działacze:
• Tadeusz Kropiwnicki - w klubie w latach 1989-2010,

założyciel klubu, wieloletni działacz, zajmował się
organizacją rozgrywek, prowadzeniem dokumen-
tacji księgowej i kadrowej klubu, członek zarządu

• Krystyna Kropiwnicka - w klubie w latach 1989-
2010, wieloletni działacz, zajmowała się organizacją
rozgrywek, pełniła funkcję opieki medycznej, pre-
zes klubu, członek zarządu

• Janusz Trzciński - w klubie od 1997 roku, wieloletni
działacz, zaczynał jako zawodnik „Startu”, przez
wiele sezonów kapitan, ale dość szybko również me-
nedżer klubu, a od 2012 jego prezes klubu, wielo-
letni sponsor

• Iwona Trzcińska - w klubie od ok. 2006 roku, dzia-
łalność przy organizacji rozgrywek sportowych, a
w późniejszych latach również prowadzenie doku-
mentacji finansowo-kadrowej klubu, członek za-
rządu, sekretarz klubu, opieka medyczna,
całkowicie zajmuje się również organizacją i roz-
grywkami wszystkich drużyn młodzieżowych dzia-
łających w klubie

• Funkcje członków zarządu pełnili: Andrzej Nala-
zek, Leszek Urbański, Sylwester Kropiwnicki, Wi-
told Frączek, Maciej Bartosiewicz, Tomasz Domin,
Marek Groszkowski

• Prezesi: Tadeusz Kropiwnicki, Krystyna Kropiw-
nicka, Andrzej Nalazek, Tomasz Domin, Leszek
Urbański, Janusz Trzciński

Ciekawostki:
Wizyta Kazimierza Górskiego na meczu w Kozłowie

W czerwcu 2011 roku w Kozłowie odbył się mecz z
drużyną Kłobuka Mikołajki, który bezpośrednio de-
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cydował o awansie do ligi okręgowej. Było to ostatnie
spotkanie A klasy w sezonie 2010/2011 a liczba do-
tychczas wywalczonych punktów nie rozstrzygała
jeszcze która drużyna awansuje. Mecz był tak na-
pięty, że do ostatnich minut nie wiadomo było, kto
zwycięży. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3 ale
to dało przewagę 1 punktu i ostateczny awans druży-
nie Kłobuka Mikołajki.

KS LZS Fala Warpuny

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
LZS Fala Warpuny
Data założenia: 1966 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Klub pod nazwą LZS Fala Warpuny założono w 1966
roku. Inicjatorami powstania klubu byli Edward Siwik,
Alfred Siwik , Wiesław Puławski i Jerzy Śpiewak. Pier-
wotnie klub składał się z sekcji siatkarskiej i piłkarskiej.

W 1994 roku „Fala” awansowała do piłkarskiej A
klasy. W 2005 roku zmieniono nazwę na KS LZS Fala
Warpuny, a rok później z powodu niesprzyjającego
podejścia ówczesnych władz gminy Sorkwity, klub
musiał zawiesić swoją działalność aż na 5 lat (2006-
2011). Po reaktywacji klubu w 2011 roku drużyna roz-
poczęła grę w B klasie. Po dwóch latach gry na tym
szczeblu rozgrywek „Fala” świętowała awans do A
klasy, by w 2015 roku po raz pierwszy w swojej his-
torii wywalczyć miejsce w klasie okręgowej.

Oprócz drużyny seniorów „Fala” prowadzi również
chłopców w kategorii wiekowej orlik i młodzik. Obec-
nie zarząd „Fali” stanowią: Cezary Piotrowski (pre-
zes), Czesław Chodkiewicz (v-ce prezes), Teresa
Smolińska (sekretarz), Marcin Cesarek, Marek
Gwara, Dariusz Makulec, Paweł Stępień, Mirosław
Wójcik, Robert Miszkiel i Daniel Wywigacz. 

Najwybitniejsi wychowankowie
• Daniel Wójcik
• Paweł Nowicki

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Jerzy Śpiewak - zawodnik grający w klubie w la-

tach 1966-1981, długoletni kapitan drużyny
• Wacław Trzciński - zawodnik grający w latach 1980-

1990, występujący na pozycji napastnika
• Jacek Wójcik - zawodnik grający od lat 90-tych do

chwili obecnej, aktualny kapitan drużyny

Najwybitniejsi działacze
Eugeniusz Piotrowski - były nauczyciel wychowania
fizycznego, związany z klubem od lat 70-tych, wielo-
letni trener i wychowawca piłkarzy, obecnie prezes
honorowy „Fali” Warpuny
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powiat niDzicki

Gmina Janowiec Kościelny

Wydanie monografii opisu-
jącej historię wszystkich
klubów piłkarskich woje-
wództwa warmińsko-ma-
zurskiego to okazja do
wspomnień, refleksji i
utrwalenia ważnych wyda-
rzeń klubowych na prze-
strzeni 70 lat. Gratuluję po-
mysłu inicjatorom i

realizatorom tego przedsięwzięcia.
Jest to również okazja do przesłania słów uznania

dla wszystkich zawodników, trenerów, działaczy, spon-
sorów i wiernych kibiców wszystkich klubów sporto-
wych z terenu naszego województwa. Ludzie Ci two-
rzyli historię sportową, jakże specyficzną na
przestrzeni czasu. Kiedyś kawałek nierównej murawy,
dzisiaj boiska sportowe o wysokich standardach, czy
też kompleksy sportowe z pełną infrastrukturą. Nie-
zmiennym pozostaje tylko determinacja , chęć roz-
woju i realizowania pasji osób tworzących tę historię.
Takie właśnie cele przyświecały wszystkim, dla któ-
rych sport, a szczególnie piłka nożna były i są bliskie
sercu. 

Zmagania na boiskach okupione są ogromnym wy-
siłkiem, „przelanym potem na murawie” w trakcie
meczu, na treningach. Dążenie do zwycięstwa, awansu
to cel, który nie zawsze udaje się osiągnąć. Warto
więc pamiętać, że tak naprawdę w sporcie nikt nie
przegrywa, wszyscy mogą czuć się zwycięzcami! Pu-
char czy medal jest cenny jako symboliczny wymiar
osiągniętego sukcesu, ale najważniejsze jest zdrowie.
Sport jest skutecznym lekarstwem dla ciała i duszy
każdego człowieka, a zdrowi mieszkańcy to szczęśliwi
mieszkańcy. To przekonanie przyświeca władzom sa-
morządowym Gminy Janowiec Kościelny, którzy w

swych decyzjach uwzględniają potrzebę realizowania
działań zmierzających do rozwoju sportu i kultury fi-
zycznej. Dzięki temu Mieszkańcy mają dostęp do in-
frastruktury sportowej. Zawodnicy Ludowego Klubu
Sportowego „Orzeł” oprócz boiska spełniającego wy-
magania ligowe, mogą korzystać z kompleksu spor-
towego Orlik 2012.

Osobiście uważam, że inwestowanie w sport jest
opłacalne, szczególnie w sferze skutków społecznych.
Obserwuję to na przykładzie Ludowego Klubu Spor-
towego „Orzeł”. To zintegrowana grupa ludzi, dla któ-
rych piłka nożna stała się wyznacznikiem stylu i trybu
życia. Jestem dumna i jednocześnie przekonana, że
osiągane sukcesy, awans do IV Ligi jest elementem
wyróżniającym niewielką, rolniczą Gminę Janowiec
Kościelny na mapie województwa warmińsko-mazur-
skiego, za co serdecznie dziękuję.

Ze sportowymi pozdrowieniami
Bożena Grochala

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

LKS Orzeł Janowiec Kościelny

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Orzeł Janowiec Kościelny
Data założenia: 1984 rok
Barwy klubowe: żółto-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
IV liga seniorów
II liga wojewódzka juniorów
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Początek klubu piłkarskiego z Janowca Kościelnego
sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Przez lata two-
rzyło go wielu wspaniałych ludzi. Niektórych nie ma



już wśród nas. Odeszli młodo, zostawiając po sobie
wspomnienia. Mnóstwo było samorodnych talentów.
Niestety droga na szczyty z tak małych miejscowości
jak Janowiec była długa i wyboista. Takie były czasy.
Do 1984 roku drużyna występowała pod nazwą Lu-
dowy Zespół Sportowy Janowiec Kościelny. Od tego
roku drużyna występuje jako Ludowy Klub Spor-
towy Orzeł Janowiec Kościelny. W 2001 roku klub
został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fi-
zycznej. Do 2001 roku „Orzeł” rywalizował w A kla-
sie. W sezonie 2000/2001 jako drużyna A-klasowa
dotarł aż do półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski,
co było niebywałym sukcesem. W sezonie 2001/2002
wywalczył awans do klasy okręgowej, by po roku po-

nownie grać w A klasie. Kolejny awans do klasy okrę-
gowej piłkarze „Orła” wywalczyli w 2006 roku i od se-
zonu 2006/2007 przez kolejnych sześć lat grali w
klasie okręgowej. Sezon 2012/2013 przyniósł histo-
ryczny awans do IV ligi, w której „Orzeł” występował
tylko rok. Następne dwa sezony to gra w klasie okrę-
gowej. W sezonie 2014/15 „Orzeł” wywalczył kolejny
awans do warmińsko-mazurskiej IV ligi i w obecnym
sezonie występuje na tym szczeblu rozgrywkowym.

Najwybitniejsi wychowankowie:
„Złota” drużyna, która walczyła dzielnie w WPP i
osiągnęła historyczny awans do Klasy Okręgowej:
Andrzej Szypulski (kapitan), Mariusz Serowik,
Marek Tobojka, Marcin Wtulich, Grzegorz Mróz,
Marek Gałązka, Paweł Grochala, Przemek Wrzesz-
czyński, Zbigniew Szymański, Rafał Szymański,
Krzysztof Rutkowski, Jacek Szypulski, Krzysztof
Moranko, Bogdan Powirski, Maciej Zaręba, Roman
Zieliński

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Marek Siwa (ur. 17 sierpnia 1961 w Nidzicy) - polski

piłkarz i trener piłkarski, młodzieżowy reprezen-
tant Polski, wicemistrz Europy U-18 z 1980 roku.
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W latach 1976-1978 grał w Gwardii Szczytno. Na-
stępnie przeszedł do Pogoni Szczecin - występując
w jej barwach w I i II lidze w latach 1978-1981 oraz
w Pucharze Polski (dwukrotnie zagrał w finale tych
rozgrywek w latach 1981 i 1982). W latach 1981-
1985 występował w II-ligowej Stali Stocznia Szcze-
cin. W czasie gry w szczecińskich drużynach
rozegrał również 40 spotkań w młodzieżowych re-
prezentacjach Polski, zdobywając w 1980 roku
srebrny medal Mistrzostw Europy juniorów z ze-
społem, w którym grali m.in. Dariusz Dziekanow-
ski, Waldemar Matysik, Piotr Skrobowski i Dariusz
Wdowczyk. W 1985 roku przeniósł się do pierwszo-
ligowej Olimpii Poznań. W Poznaniu grał do 1989
roku, następnie wyjechał na 5 lat do Niemiec. Od
2002 roku ponownie grał w Polsce - w Victorii 95
Przecław i Iskierce Śmierdnica (osiedle Szczecina).
Od 2007 roku prowadzi drużynę juniorów rocznika
1999 w klubie Pogoń Nowa w Szczecinie.

• Andrzej Boguniecki - w latach 2006-2008 grał w
„Orle”, były zawodnik Startu Nidzica, obecnie
mieszka na Islandii

• Andrzej Łochnicki - piłkarz Startu Nidzica, w la-
tach 2007-2014 grał w „Orle” 

Najwybitniejsi działacze:
• Kazimierz Gamański - trener „Orła” w latach 2001-

2003
• Zygmunt Szatkowski - trener „Orła” w latach 2003-

2004
• Andrzej Szypulski - trener „Orła” w latach 2004-

2006
• Waldemar Pyracki - trener „Orła” w latach 2006-

2014
• Piotr Saternus - trener „Orła” w latach 2014-2015
• Waldemar Pyracki - trener „Orła” od 2015 roku
• Zbigniew Wernik - prezes w latach 1998-2007

Gmina Janowo

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Kozłowo

KS Gmina Kozłowo

Pełna nazwa: Klub Sportowy Gmina
Kozłowo

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Miasto i Gmina Nidzica

MKS Start Nidzica

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Start
Data założenia: 1964 rok
Barwy klubowe: biało-czerwono-
-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia:
20 lutego 1964 roku z inicjatywy kilku działaczy spor-
towych założone zostało koło sportowe „Start”, które
swoją działalność rozpoczęło od założenia drużyny
piłkarskiej rozpoczynającej rozgrywki piłkarskie w
klasie ”C”. Koło sportowe z czasem zrzeszało coraz
więcej zwolenników, a drużyna piłkarska dobrze spi-
sywała się w rozgrywkach mistrzowskich awansując
po roku gry do klasy B, by w następnym roku awan-
sować do wyżej ligi czyli klasy A. Działacze angażując
się w pracę koła postanowili na zebraniu w dniu 1 lity
1965 roku podjąć decyzję o założeniu Klubu Sporto-
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. Źródło: archiwum klubu.



wego „Start”. Klub liczył 45 członków i rozpoczął
prace w dwóch sekcjach: piłce nożnej oraz piłce siat-
kowej. 

Kolejne lata działalności klubu to początek sukce-
sów sportowych oraz rozwój klubu sportowego:
awanse w rozgrywkach mistrzowskich, zakładanie
sekcji sportowych, rozpoczęcie szkolenia młodzieży i
udział drużyn w rozgrywkach sportowych. 

Aktualnie klub prowadzi działalność sportową w
sekcji piłki nożnej posiadając nieprzerwanie od daty
założenia drużynę seniorów, jak i drużyny młodzie-
żowe, które nadprzestrzeni lat reprezentowały klub
w sekcjach piłki nożnej i koszykówki. Dużym sukce-
sem miejskiego klubu i rodzimych działaczy jest fakt,
że od momentu powstania klubu aż do dnia dzisiej-
szego w klubie grali i grają poza kilkoma wyjątkami
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.Start Nidzica - Mistrz Województwa Olsztyńskiego Juniorów Starszych w 1975 roku. Stoją od lewej: Andrzej Arcyz (trener), Dariusz Jackiewicz, Zbigniew
Dąbrowski, Ryszard Olszewski, Ryszard Soliwoda, Jerzy Woźniak, Mirosław Łochnicki, Bogdan Radzymiński, Andrzej Woźniak, Tadeusz Kowalczyk, Andrzej
Kołakowski, Jerzy Górka, Józef Szczęsny, Andrzej Lompa (kierownik sekcji), Czesław Kołakowski (kierownik drużyny), Jerzy Wejs, Andrzej Nowogórski,
Andrzej Kozłowski, Henryk Głowacki, Bogdan Gutkowski, Jan Gregorczyk Źródło: archiwum klubu.

Start Nidzica - Mistrz Województwa Juniorów Starszych w 1978 roku. Stoją od lewej: Tadeusz Kacak (sekretarz klubu), Andrzej Lompa (kierownik drużyny),
Longin Dąbrowski (kierownik sekcji), Ryszard Olszewski, Jerzy Hausman, Waldemar Dobrzyński, Henryk Głowacki, Dariusz Szymański, Mirosław Łada.
Dolny rząd: Adam Dumiński, Jacek Kowalewski, Krzysztof Sienkiewicz, Mirosław Kalinowski, Zdzisław Kowalski (trener). Źródło: archiwum klubu.



sami wychowankowie klubu i mieszkańcy Gminy Ni-
dzica. Drużyna seniorów na przemian występuje w
rozgrywkach IV ligi i klasy okręgowej.

Prezesi klubu:
Pierwszym prezesem klubu był Bolesław Cukrowski.
Kontynuując działalność klubu kolejnymi prezesami
w historii klubu byli: Jan Smoliński, Jan Kant,
Roman Kosioba, Czesław Kamiński, Jan Zakrzewski,
Stanisław Wiatrowski, Zdzisław Bukowski, Maciej
Bruszewski, Ireneusz Michalski, Paweł Szczepkow-
ski, Grzegorz Prósiński i Paweł Kondeja.

Działacze sportowi:
Klub sportowy „Start” w swojej historii zrzeszał wielu
działaczy, dzięki którym realizowano funkcjonowanie
klubu. Czołowymi ludźmi działającymi w klubie Start
byli: Tadeusz Kacak, Andrzej Lompa, Henryk Szpan-
dowski, Stanisław Gremboski, Longin Dąbrowski,
Wiesław Salach, Henryk Kowalski, Czesław Koła-
kowski, Andrzej Arcyz, Marek Dąbrowski, Eugeniusz
Łazicki, Krzysztof Bruszewski, Dariusz Szymański
oraz wielu innych, którzy dołożyli cegiełkę do dobra
klubu. Za szkolenie w klubie na przestrzeni czasów
odpowiadali trenerzy drużyny seniorów oraz grup

136

Start Nidzica - Mistrz Województwa Juniorów Starszych w sezonie 1979/1980. Stoją od lewej: Czesław Kołakowski (kierownik drużyny), Andrzej Lompa
(kierownik sekcji), Zdzisław Kołakowski, Andrzej Szczepkowski, Wojciech Wereszczyński, Wojciech Kalinowski, Dariusz Zieja, Andrzej Czarnecki, Andrzej
Sadowski, Marek Dąbrowski, Grzegorz Powirski, Krzysztof Garbowski, Krzysztof Długokęcki, Andrzej Zawieska, Jarosław Kacprzyński, Andrzej Arcyz (trener).
Dolny rząd: Mirosław Dumiński, Janusz Woźniak, Krzysztof Makowski (kapitan), Włodzimierz Smoliński, Zieliński Źródło: archiwum klubu.

Start Nidzica - Mistrz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzików w sezonie 2000/2001. Stoją od lewej: Andrzej Arcyz (trener), M. Łochnicki, R.
Małecki, P. Szymański, K. Kowalski, Sz. Olszewski, Ł. Szypulski, P. Radzimierski, P. Kuczyński, K. Borucki, J. Jarkowski, P. Ciichowicz, J. Frydrych (kierownik
drużyny). Dolny rząd: M. Napiórkowski, Ł. Piekut, K. Borucki, M. Prósiński (kapitan), K. Frydrych, K. Kostowski, D. Jędrzejewski Źródło: archiwum klubu.



młodzieżowych. Trenerami w klubie byli: Andrzej Ar-
cyz - najdłużej pracujący trener w klubie, który od-
nosił sukcesy z drużynami młodzieżowymi na tle wo-
jewódzkim i ogólnopolskim w latach 1975 - 2003,
Marek Dąbrowski, Jerzy Krakowiak, Longin Dąb-
rowski, Zdzisław Kowalski, Ryszard Kumelski, Cze-
sław Kołakowski, Tadeusz Krajewski, Henryk Kucz-
kowski, Zygmunt Szatkowski, Zdzisław Czerwinka,
Stefan Szmit, Wojciech Rzodkiewicz, Andrzej Koła-
kowski, Mariusz Morzyc, Andrzej Czarnecki, Miro-
sław Dumiński, Marcin Kosobucki, Piotr Saternus,
Waldemar Pyracki, Artur Pacuszka, Sylwester Cze-
reszewski, Michał Leszczyński, Bartosz Kruschel,
Paweł Kondeja, Radosław Sidorowicz, Michał Piskorz
i Rafał Bróździński. Dzięki pracy trenerów klub wy-
chował wielu zawodników, którzy występowali w dru-
żynie seniorów oraz w grupach młodzieżowych sta-
nowiąc o sile klubu lub też godnie reprezentowali
barwy innych klubów w rozgrywkach piłkarskich.
Wyróżniającymi się zawodnikami w historii klubu
byli: Jerzy Ossowski, Mirosław Kacak, Adam Dumiń-
ski, Ryszard Olszewski, Stefan Szmit, Andrzej Tęcza,
Zdzisław Czerwinka, Krzysztof Domurad, Wojciech
Czarnecki, Ryszard Soliwoda, Józef Szczęsny, Dariusz
Zieja, Andrzej Kołakowski, Bogdan Zieliński, Jerzy
Gontarz, Jerzy Woźniak, Waldemar Pyracki, Robert
Bryl, Robert Sobotka, Paweł Sobotka, Sebastian So-
cha, Michał Leszczyński, Andrzej Boguniecki, Robert
Smoliński, Adrian Korzeniewski, Przemysław Płosz-
czuk, Krzysztof Dąbkowski, Patryk Rosoliński, Ma-
teusz Mętlicki.

UKS Jedynka Nidzica

Pełna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Nidzica
Daya założenia: 9 kwietnia 2001 roku
Barwy klubowe: brak

Drużyny w sezonie 2015/16:
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 mecze)

Historia:
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Nidzica jest
stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym
w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Inicjatorami
jego powstania byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w

Nidzicy, m.in. Stanisław Koziński, Dariusz Urbanow-
ski, Danuta Urbanowska, Wiesława Taradejna, Alicja
Romanowska oraz dyrekcja szkoły, w osobach dyrek-
tora Andrzeja Arcyza i wicedyrektora Marka Dąb-
rowskiego. Pierwszym prezesem był Dariusz
Urbanowski. W klubie działają dwie sekcje: piłka
nożna chłopców i dziewcząt oraz koszykówka dziew-
cząt, do których uczęszczają dzieci szkoły podstawo-
wej i gimnazjum, przede wszystkim uczniowie
Zespołu Szkół nr 1. Klub kontynuuje chlubne trady-
cje szkoły, z której wywodzi się, m.in. była reprezen-
tantka Polski w koszykówce, była olimpijka Krystyna
Szymańska-Lara oraz śp. ks. Ryszard Gamański, na-
zywany Kapelanem Białych Orłów.

Najwybitniejsi wychowankowie: 
• Robert Smoliński - OKS 1945 Olsztyn, „Stadion

Śląski” Chorzów, „Okocimski” Brzesko, „Ruch” Ra-
dzionków, obecnie Szombierki Bytom 

• Kacper Zielski - obecnie Naki Olsztyn, reprezen-
tant Polski U-13

• Piotr Karwowski (ur. 2003)- reprezentant Polski,
obecnie Football Academy 

• Piotr Kołakowski - Start Nidzica, Motor Lubawa,
Pisa Barczewo

• Jakub Stasiukiewicz - Start Nidzica, Pisa Barczewo
• Przemysław Płoszczuk - Naki Olsztyn - juniorzy,

Lech Poznań - juniorzy, Kmita Zabierzów, OKS
1945 Olsztyn, Huragan Morąg, Sokół Ostróda

• Mateusz Mętlicki - obecnie zawodnik OKS Stomil
Olsztyn, reprezentant województwa warmińsko-
mazurskiego.

• Patryk Rosoliński - Start Nidzica - juniorzy, Stomil
Olsztyn - juniorzy oraz seniorzy, Stomil II Olsztyn,
obecnie MKS Ełk.
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Zawodnicy UKS Jedynka Nidzica - Mistrzowie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w piłce nożnej gimnazjów, w ramach rozgrywek Szkolnego
Związku Sportowego, 2002 rok wraz z Andrzejem Arcyzem - opiekunem ze-
społu, trenerem, wychowawcą, i byłym Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ni-
dzicy. Źródło: archiwum klubu.



• Paweł Napiórkowski - Hetman Białystok, obecnie
kapitan Startu Nidzica.

Najwybitniejszym działacze:
• Artur Pacuszka - skromny, ale wielki człowiek, ini-

cjator wielu przedsięwzięć w klubie np.: formalnego
prawnego rejestru klubu, realziajca programu
„Zrobimy pływaka z każdego dzieciaka”, na który
klub otrzymał fundusze z ministerstwa sportu oraz
innych inicjatyw na rzecz dzieci takich, jak np. ro-
dzinne festyny rekreacyjno-sportowe, inicjator za-
łożenia przy klubie football academy, organizator i
pomysłodawca międzynarodowego turnieju piłkar-
skiego Nidzica Cup, dobry szkoleniowiec, o czym
świadczą sukcesy wychowanków, wieloletni trener
klubu i jego prezes, a teraz ambitny i kreatywny
dyrektora szkoły przy której działa UKS Jedynka,
mimo awansu zawodowego Artur Pacuszka w dal-
szym ciągu realizuje swoją piłkarską pasję tre-
nerską prowadząc grupę najmłodszych piłkarzy. 

• Marek Dąbrowski - od 2001 roku członek i aktywny
działacz UKS „Jedynka” Nidzica. Odpowiada za or-
ganizację rozgrywek i ich przebieg, nadzoruje rów-
nież proces szkoleniowy oraz podejmuje działania

mające na celu pozyskanie środków finansowych na
działalność klubu. Sporządza sprawozdania mery-
toryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia.
Jako wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nidzicy
współorganizował powstanie klas sportowych o
profilu piłka nożna. Współorganizuje i nadzoruje
obozy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

• Joanna Maria Zielińska - od 2011 Prezes UKS „Je-
dynka” Nidzica. Na szczególne uznanie zasługuje
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny pro-
wadzenia przez nią klubu. Pani Prezes wprowadza
różnorodne rozwiązania porządkowe i organiza-
cyjne. Ich wszechstronne stosowanie w codziennej
praktyce, stanowi podłoże sukcesu w realizacji
zadań szczegółowych naszego stowarzyszenia.
Dąży do podnoszenia efektywności procesu szkole-
niowego, co znajduje odbicie w opracowywaniu
własnych narzędzi ewaluacji - testów, sprawdzia-
nów, dostosowanych do możliwości i umiejętności
zespołu, w indywidualizacji procesu treningowego.
Panią Joannę Marię Zielińską cechuje dyspozycyj-
ność i bezinteresowne poświęcenie, umiejętność
taktownego wskazywania i rozwiązywania proble-
mów, niezwykła zdolność dobrej komunikacji i
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Zbigniew Boniek z Kacprem Zielskim, jednym z wychowanków UKS „Jedynka” Nidzica. Źródło: archiwum klubu.



ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Jedynka” Nidzica. Ma-
rzeniem i życzeniem zawodników, trenerów i
rodziców jest, aby właśnie tacy działacze towarzy-
szyli im w rozwoju ich własnych karier. 

• Piotr Saternus - od 2002 roku jest trenerem piłki
nożnej zespołów młodzieżowych w Uczniowski Klu-
bie Sportowym „Jedynka” Nidzica. Jest osobą
chrakteryzującą się nienaganną postawą, uczynną,
chętną do pomocy oraz wyróżniającą się w pracy
społecznej i zawodowej w dziedzinie piłki nożnej
konkretnymi osiągnięciami. Trener zespołu, który
w 2012 roku pokonał ponad 100 zespołów z całej
Polski i został zwycięzcą projektu “Jasna szkoła -
prosta sprawa” na 90-lecie firmy Philips. Dzięki
temu zwycięstwu w październiku 2012 roku Nidzica
gościła wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce
nożnej Mirosława Szymkowiaka, który przeprowa-
dził dla zawodników UKS „Jedynka” Nidzica poka-
zowy trening.

• Dariusz Marcin Kosobucki - od 2003 roku jest tre-
nerem piłki nożnej zespołów młodzieżowych w
Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” Ni-
dzica. Od 2011 roku jest członkiem zarządu klubu.
Jest osobą chrakteryzującą się nieposzlakowaną
opinią. Był jednym ze współzałożycieli szkółki pił-
karskiej przy UKS „Jedynka” Nidzica. Organizator
wielu turniejów oraz obozów sportowo - rekreacyj-
nych dla dzieci w okresie ferii zimowych.

• Michał Leszczyński - od 2006 roku jest trenerem
piłki nożnej zespołów młodzieżowych w Uczniow-
skim Klubie Sportowym „Jedynka” Nidzica. Od
2011 roku jest członkiem zarządu UKS „Jedynka”
Nidzica, pełni funkcję sekretarza. Organizator
wielu turniejów oraz obozów sportowo - rekreacyj-
nych dla dzieci w okresie ferii zimowych. Jest wiel-
kim społecznikiem i propagatorem piłki nożnej w
powiecie nidzickim.

• Andrzej Arcyz - jeden z pomysłodawców i współza-
łożycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego „Je-
dynka” Nidzica. Jako dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Nidzicy organizował powstanie klas sportowych
o profilu piłka nożna. Wieloletni działacz Warmiń-
sko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (m.in.
przewodniczący Rady Trenerów w W-MZPN i czło-
nek Zarządu). Prowadził młodzieżowe reprezenta-
cje okręgu warmińsko-mazurskiego. Zasłużony,
wieloletni trener oraz wychowawca wielu pokoleń
zawodników. 

UKS Dwójka Nidzica

Pełna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
w Nidzicy
Data założenia: 29 czerwca 2000 roku
Barwy klubowe: brak

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Inicjatorami założenia klubu byli nauczyciele i ro-
dzice dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy. Klub
działa przy szkole i prowadzą go nauczyciele wycho-
wania fizycznego. Zajęcia odbywają się w zakresie
piłki nożnej, tenisa stołowego oraz rekreacji sporto-
wej. Największym sukcesem klubu jest zdobycie w
2014 roku V miejsca w Mistrzostwach Województwa
Żaków oraz III miejsca w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Orlików w 2015 roku.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Adrian Korzeniewski - obecnie piłkarz Stomilu

Olsztyn, wypożyczony do Drwęcy Nowe Miasto Lu-
bawskie

• Krzysztof Dąbkowski - obecny piłkarz Startu
Działdowo

Najwybitniejsi działacze:
• Andrzej Czarnecki - prezes, trener, nauczyciel wy-

chowania fizycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Ni-
dzicy, w klubie działa od 2000 roku.

• Artur Siedlikowski - trener, w klubie od 2011 roku



Gmina Biskupiec

GKS Ossa Biskupiec

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
„Ossa” Biskupiec
Data założenia: luty 1947 roku
Barwy klubowe: zielono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia:
Wszystko zaczęło się już w 1946 roku. Wtedy to, na
spotkaniu towarzyskim u Stanisława Klusa w celu or-
ganizacji sportu w Biskupcu zebrali się: Edmund
Szybowski, Edmund Kolasiński, Bolesław Cieszyń-
ski, Michał Ciesielski oraz Marian Ciesielski. Pierw-
sze zawody lekkoatletyczne odbyły się jesienią na
boisku szkolnym. Rozegrano skok w dal, skok wzwyż,
bieg na 100m i 500m oraz mecze piłki nożnej z druży-
nami Kisielic, Susza i Prabut. W lutym 1947 roku ko-
mitet założycielski w składzie: Stanisław Klus,
Edmund Szybowski, Edmund Kolasiński, Bolesław
Cieszyński, Michał Ciesielski i Marian Ciesielski za-
wiązał klub „Ossa” Biskupiec. Na prezesa klubu wy-
brano Edmunda Szybowskiego. Pomysłodawcą
nazwy klubu (Ludowy Klub Sportowy „Ossa”) był
Stanisław Klus. Pochodzi ona od przepływającej
przez Biskupiec rzeki Osy, której niemiecka nazwa
„Ossa” przetrwała do dziś jako nazwa klubu. Klub
został zarejestrowany w Wojewódzkim Zrzeszeniu

LZS w Olsztynie. Drużyna piłki nożnej została zgło-
szona do rozgrywek wojewódzkich C Klasy. Powołano
również sekcję lekkiej atletyki. W pierwszym sezonie
w C Klasie w drużynie „Ossy” występowali: Edmund
Kolasiński, Edmund Szybowski, Stanisław Klus, Ed-
mund Kowalkowski, Bolesław Cieszyński, Feliks Ko-
zikowski, Mieczysław Marcinkowski, Edmund
Maćkiewicz, Henryk Palkowski, Bleja, Franciszek
Nawrocki, Krawaciński. Trenerem był Edmund Ko-
lasiński. Najwybitniejszymi lekkoatletami tego
okresu byli natomiast: Tadeusz Ziółkowski, Mieczy-
sław Marcinkowski, Roman Pęski, Edmund Szybow-
ski, Edmund Kolasiński, Bolesław Cieszyński,
Kazimierz Pruchniewski, Henryk Kozikowski, Jan
Sokoll, Piotr Ćwierzona, Edmund Kowalkowski, Ed-
mund Maćkiewicz, Kazimierz Bartkowski, Franci-
szek Dembiński i Daniela Kobylska.

W latach 1950-2011 drużyna „Ossy” ze zmiennym
szczęściem występowała w B klasie, A klasie, i klasie
okręgowej. W 1970 roku klub zmienia nazwę z LKS
„Ossa” Biskupiec na „Ossa”Biskupiec. Dla klubu jest
niezwykle udany rok. Piłkarze uzyskali historyczny
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powiat nowoMiejski

Sekcja lekkoatletyczna w latach 1948-1955 Źródło: archiwum klubu.
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awans do III ligi i rozegrali w niej jeden sezon. W tym
samy roku drużyna była również finalistą Wojewódz-
kiego Pucharu Polski. Tych historycznych osiągnięć
w 1970 roku drużyna „Ossy” dokonała w następują-
cym składzie: Zdzisław Nawrocki, Andrzej Pokora,
Longin Grzyb, Edmund Reich, Józef Bartycha, Ma-
rian Nalik, Mieczysław Czajkowski, Ryszard Bart-
nicki, Benedykt Czubkowski, Ryszard Brzozowski,
Edward Brzozowski, Andrzej Wolski, Bolesław Mud-
ryk, Edward Czubkowski, Edmund Kowalkowski,
Jan Grochowalski, Kazimierz Łukaszewski, Jerzy
Otta i Mieczysław Bylicki.

W latach 2001-2003 „Ossa” zalicza przerwę w działal-
ności klubu. Od 2004 roku drużyna pod nazwą spon-
sora „Dziadek-Ossa” Biskupiec występowała w
prowadzonej przez W-MZPN klasie okręgowej. W
pierwszym sezonie 2004/05 zajęła ósme miejsce, rok
później była jedenasta. W 2007 roku klub zmienia
nazwę na GKS „Ossa” Biskupiec, a w sezonie 2008/09
zajmuje bardzo wysokie, 3 miejsce w tabeli klasy
okręgowej.

W sezonie 2009/10 „Ossa” powtarza sukces po-
przedniego roku i ponownie plasuje się na 3 miejscu
w klasie okręgowej. W tym sezonie „Ossa” zajmowała
po rundzie jesiennej 5 miejsce w tabeli ze stratą 8
punktów do lidera. Wiosna szła jak burza i na pięć ko-
lejek przed końcem była niepokonaną drużyną rundy
i przez dwie kolejki zasiadała na fotelu lidera. „Ossa”
sezon zakończyła ostatecznie na 3 miejsce, ale do
awansu do IV ligi zabrakło naprawdę bardzo nie-
wiele.

W sezonie 2010/11 pod wodzą trenera Jacka Kar-
bowskiego „Ossa” kończy na 7 pozycji po bardzo cięż-
kiej pracy i walce o utrzymanie w lidze (po jesieni
była na 12 miejscu). W porównaniu do poprzedniego
sezonu, z piłkarzy wyraźnie zeszło powietrze, ponadto
pojawiły się problemy kadrowe. W 2014 roku „Ossa”
spada z klasy okręgowej i do dziś występuje w roz-
grywkach A klasy.

Największe sukcesy:
• 1970 rok - awans do III Ligi

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Czesław Michniewicz (ur. 12 lutego 1970 roku w

Brzozówce na Białorusi) - jako zawodnik występo-
wał na pozycji bramkarza, następnie rozpoczął nie-
zwykle udaną karierę trenerską. W latach
1977-1984 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Biskupcu. Od IV klasy re-
prezentował szkołę w zawodach rejonowych i woje-
wódzkich. Mając 15 lat grał w „Ossie” w lidze
seniorów A klasy (1984-1986). W szkole średniej
oraz podczas studiów trenerskich, grał jako bram-
karz w II-ligowym „Bałtyku” Gdynia i III-ligowej
„Polonii” Gdańsk. Po ukończeniu studiów na AWF-
ie przeniósł się do I-ligowej „Amiki” Wronki, z
którą uczestniczył w rozgrywkach o Puchar Eu-
ropy m.in. z „Atletico” Madryt i „Broendby IF” Ko-
penhaga. W tym czasie jako trener prowadził

Drużyna przed meczem w 1970 roku. Stoją od lewej: Zdzisław Nawrocki,
Andrzej Pokora, Longin Grzyb, Józef Bartycha, Marian Nalik, Mieczysław
Czajkowski, Ryszard Bartnicki, Benedykt Czubkowski, Edward Brzozowski,
Andrzej Wolski, E. Oflakowski. Źródło: archiwum klubu.

Sezon 2008/09. Stoją od lewej: Jacek Karbowski (trener), Leszek Lewsza
(kierownik drużyny), Mateusz Tomczyk, Mateusz Otremba, Janusz Kamiński,
Andrzej Pokora (konserwator/gospodarz), Mateusz Lamparski, Michał Skuz-
jus, Krzysztof Jurkschat, Piotr Balewski, Jarosław Duda, Patryk Grzechowiak,
Paweł Drozdowski. Poniżej od lewej: Paweł Sprenglewski, Marcin Turulski,
Maciej Nakonieczny, Janusz Figurski, Tomasz Żulczyk, Mariusz Kaźmierczyk,
Maciej Żak. Źródło: archiwum klubu.

Sezon 2009/10. Stoją od lewej: Piotr Kacperek, Tomasz Skarżyński, Marcin
Turulski, Piotr Balewski, Tomasz Falkowski, Krzysztof Jurkschat, Maciej Na-
konieczny, Krzysztof Boguszewski, Mateusz Lamparski, Janusz Kamiński, Ma-
riusz Kaźmierczyk. Źródło: archiwum klubu.



III-ligową drużynę „Amiki”. W 2003 roku zakoń-
czył karierę zawodniczą. Podpisał kontrakt trener-
ski z I-ligowym „Lechem” Poznań. Z tą drużyną, w
krótkim czasie zdobył Puchar Polski i Superpuchar
Polski. W sezonie 2006/07 prowadził drużynę „Za-
głębia” Lubin i zdobył z nią Mistrzostwo Polski. 8
lipca 2008 roku podpisał kontrakt na prowadzenie
„Arki” Gdynia, ale już w 2009 roku został rozwią-
zany. Po prawie rocznej przerwie, w 2010 roku, zos-
tał trenerem „Widzewa” Łódź, gdzie na ławce
trenerskiej spędził jeden sezon. Od lipca 2011 roku
pełnił funkcję szkoleniowca „Jagiellonii” Białystok,
następnie Polonii Warszawa i Podbeskidzia Bielsko-
Biała. Obecnie jest trenerem Pogoni Szczecin.

• Krystian Karbowski - grał w klubie w 2009 roku,
obecnie Szkółka Piłkarska Lech Poznań

• Dominik Wojciechowski - grał w klubie w latach
2008-2011, reprezentant Polski U-15 w 2010 roku

• Piotr Kacperek - grał w klubie w latach 2010-2011,
obecnie trzecioligowy GKS Wikielec

Najwybitniejsi działacze:
• Edmund Szybowski (ur. 1925 - zm. 2004) - współza-

łożyciel i pierwszy prezes „Ossy”. W okresie powo-
jennym jako zawodni i działacz szczególnie
poświęcił się lekkiej atletyce.

• Izydor Motyliński (ur. 1934) - w latach 60-tych i 70-
tych jeden z najbardziej zasłużonych prezesów
„Ossy”. Szczególną i ofiarną pracę poświęcił na
rzecz awansu „Ossy” do III ligi. Wzór ofiarności i
oddania w sprawie rozwoju kultury fizycznej i
sportu.

• Henryk Łukaszewski (ur. 1936 - zm. 2006) - uta-
lentowany sportowiec. W swojej karierze upra-

wiał piłkę nożną i lekkoatletykę. Długoletni czło-
nek Zarządu „Ossy” i kierownik drużyny. Za wy-
bitne zasługi odznaczony Złotą Odznaką
Honorową PZPN.

• Mieczysław Bylicki (ur. 1948) - zawodnik III-ligo-
wej „Ossy”, w latach 80-tych prezes klubu.

• Kazimierz Tomaszewski (ur. 1954 - zm. 2014) - wie-
loletni Wójt Gminy Biskupiec, który aktywnie
wspierał działalność klubu.

• Tadeusz Karbowski (ur. 1960) - był zawodnik
„Ossy”, następnie jako działacz pełnił funkcję vice-
prezesa „Ossy” oraz prezesa UKS „Ossy”. Jest
przykładem ofiarności i oddania rozwojowi sportu
dzieci i młodzieży. Finansowo wspiera działalność
klubu. Od 2009 roku do chwili obecnej prezes
„Ossy”.

• Zdzisław Nawrocki - trener „Ossy” w latach 70-
tych. Absolwent AWF, na której otrzymał dy-
plom trenera II klasy. Jako zawodnik grał w
„Olimpii” Grudziądz, „Zawiszy” Bydgoszcz i
„Ossie” Biskupiec. Jako trener prowadził takie
kluby, jak: „Ossa” Biskupiec, „Wda” Świecie,
„Piast” Łasin, „Zamek” Rogoźno, „Rodło” Kwi-
dzyn, „Radzynianka” Radzyń Chełmiński, „Dzia-
dek” Bielice. 

• Longin Grzyb (ur. 1949) - trener „Ossy” w latach
2006-2007. Absolwent AWF, na której otrzymał
tytuł instruktora piłki nożnej. Zawodnik „Victorii”
Bartoszyce, „OKS-OZOS” Olsztyn, „Ossy” Bisku-
piec i „Bizona” Bielice. Jako trener prowadził
„Ossę” oraz drużynę z Bielic.

• Marek Żak - trener „Ossy” w latach 2007-2009 (se-
niorzy) i 2009-2014 (juniorzy), absolwent AWF.

• Jacek Karbowski - trener od 2009 roku do chwili
obecnej (seniorzy).

• Andrzej Czapliński - sekretarz i kierownik drużyny
od 2012 roku do chwili obecnej, w latach 2007-2012
trener drużyny młodzieżowej, w 2015 roku ukoń-
czył kurs managera piłki nożnej

• Leszek Lewsza - sekretarz i kierownik drużyny w
latach 2004-2012.

• Mariusz Kaźmierczyk - od 2004 roku do chwili
obecnej trener drużyn młodzieżowych.

Opis powstał w oparciu o kronikę sporządzoną przez
Longina Grzyba, który na podstawie notatek Tadeu-
sza Ziółkowskiego, wspomnień działaczy sporto-
wych, zawodników i mieszkańców Biskupca zebrał
całą historię w jeden dokument.
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Młodzi piłkarze „Ossy” - 1983 rok . Stoją od lewej: P. Sumiński, I. Sikorski, J.
Jakubowski, A. Kustosz, Czesław Michniewicz, T. Preuss, L. Chmielewski, Lon-
gin Grzyb, K. Chełkowski. Poniżej od lewej: S. Nowacki, T. Jakubowski, R.
Grzyb, Jacek Karbowski, W. Reich, J. Drozdowski Źródło: archiwum klubu.



Gmina Grodziczno

KS Mroczno

Pełna nazwa: Klub Sportowy
Mroczno
Data założenia: 9 lipca 2010 roku
Barwy klubowe: żółto-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy

Historia:
Klub miał swoje początki latem 2009 roku, ale
wtedy powstanie klubu nie doszło do skutku. Dopiero
rok później powstał komitet założycielski. Pomy-
słodawcą był Mateusz Osicki. Razem z Mirosławem
Urbanowskim z Nowego Miasta Lubawskiego w
ciągu tygodnia dokonali wpisu do rejestru prowa-
dzonego przez Starostę i zgłosili klub do rozgrywek
W-MZPN. Wszystkie formalności były załatwiane
w zawrotnym tempie: Statut, NIP, Regon, wszystkie
uchwały, protokoły oraz licencje - załatwiania podjęli
się Edward Żuralski i Krzysztof Zielazny. Powyższe
dokumenty były niezbędne do uczestniczenia w
rozgrywkach B klasy, która zaczynała się już 22
sierpnia. Po urzędowych zmaganiach zaczął się
nabór chętnych do gry. Z samego Mroczna było aż
16 zawodników, trzeba było jednak ściągnąć ich z

ościennych klubów, w których do tej pory wystę-
powali. Wiadomość o założeniu klubu rozeszła się

bardzo szybko, dzięki czemu na starcie sezonu
kadra liczyła już 23 zawodników. W połowie sierpnia
wszystko było już zapięte na ostatni guzik. Po
pierwszym zebraniu wybrano zarząd klubu i na
trenera powołano Tomasza Warmińskiego z Brzozia.
Prezesem klubu został Edward Żuralski, który na
meczach pomagał jako opieka medyczna. V-ce pre-
zesem oraz kapitanem drużyny został Mateusz
Osicki. Skarbnikiem, osobą odpowiedzialną za do-
kumenty, jak również kierownikiem drużyny został
Krzysztof Zielazny. W pięcioosobowym zarządzie
znaleźli się także: Dawid Wiśniewski z Sugajenka i
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22 sierpnia 2010 roku, pierwsze zdjęcie grupowe w historii klubu (przed
meczem z Gwiździnami w Mrocznie). Stoją od lewej: Adrian Kosecki, Bog-
dan Błaszkowski, Andrzej Rogoziński, Paweł Malinowski, Adam Klarowski,
Damian Waruszewski, Tomasz Warmiński (trener), Michał Klonowski. W
dolny rzędzie od lewej: Radosław Rulkiewicz, Patryk Michalski, Miłosz
Chmielnik, Dawid Kamiński, Daniel Bendyk, Mateusz Osicki (założyciel
klubu), Krystian Kosecki, Michał Ewertowski (bramkarz)

Źródło: archiwum klubu.

Drużyna seniorów przed meczem z Tyrowem 22 sierpnia 2015 roku. Góra od lewej: Roman Bromberg (trener), Damian Waruszewski, Mariusz Gembicki,
Błażej Sławiński, Mateusz Przytuła, Paweł Malinowski, Maciej Kamiński, Jacek Elgert, Andrzej Wardowski, Łukasz Malinowski, Edward Żuralski (prezes). Dół
od lewej: Kacper Strzelecki, Grzegorz Mickiewicz, Bartłomiej Kamiński , Sławomir Lewandowski, Andrzej Pruchniewski, Patryk Osicki, Patryk Rumiński, Patryk
Zagórski Źródło: archiwum klubu.



trener Tomasz Warmiński. Początkowo największym
problemem klubu było boisko, które musiało spełniać
minimalne standardy zapisane w regulaminie W-
MZPN. Za zgodą dyrektora Zespołu Szkół w Mrocz-
nie Krzysztofa Klonowskiego, 28 lipca 2010 roku
podpisano „protokół użyczenia” boiska oraz szatni
na terenie szkoły. 

W sezonie 2011/12 drużyna zajęła drugie miejsca
w B klasie, a w kolejnym sezonie 2012/13 wygrała
swoją grupę B klasy i osiągnęła największy dotych-
czas sukces w historii klubu, czyli awans do A klasy.
Ciekawostką jest fakt, że w tym sezonie piłkarze z
Mroczna strzelali średnio 4,4 bramki na mecz, co
było rekordem województwa. Obecnie klub liczy 30
członków seniorów, trenerem od sierpnia 2014 roku
jest Roman Bromberg z Ostródy. Natomiast kadra
trampkarzy liczy 27 zawodników, których od sierp-
nia 2015 roku prowadzi Jacek Elgert z Gwiździn.

Najwybitniejsi działacze:
• Krzysztof Zielazny - kierownik klubu, skarbnik,

osoba zajmująca się dokumentami i stronami inter-
netowymi klubu, odpowiedzialny również za zmiany
przynależności klubowych zawodników.

• Edward Żuralski - prezes, osoba zajmująca się po-
zyskiwaniem funduszy z projektów, sprawujący
opiekę medyczną, Przewodniczący Komisji Sportu
w Gminie Grodziczno. 

Gmina Kurzętnik

KS Zamek Kurzętnik

Pełna nazwa: Klub Sportowy
„Zamek” Kurzętnik
Data założenia: 1992 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
W 1992 roku z inicjatywy grupy działaczy powstał
LZS „Zamek” Kurzętnik, który zgłosił się do rozgry-
wek B klasy województwa toruńskiego. W 1994 roku
w sądzie został zarejestrowany Klub Sportowy
„Zamek” Kurzętnik, który oprócz sekcji piłki nożnej
obejmował również sekcje kickboxingu i trójboju si-
łowego. Zamek w strukturach toruńskich awansował
na szczebel ligi okręgowej. Po reformie administra-
cyjnej kontynuował grę w lidze okręgowej wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. W 2004 roku Zamek
awansował do IV ligi. W 2011 roku spadł do klasy
okręgowej, a następnie do A klasy, w której wystę-
puje do dzisiaj.
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Drużyna trampkarzy przed meczem z Lidzbarkiem Welskim 29 sierpnia 2015 roku. Góra od lewej: Jacek Elgert (trener), Kacper Renkel, Bartosz Wilczewski,
Daniel Dąbrowski, Marek Cherkowski, Dominik Różański, Arkadiusz Rozwadowski, Rafał Jaroszewski, Marcin Zażembłowski, Artur Przyborowski. Dół od
lewej: Adrian Bukowski, Błażej Różański, Jakub Renkel, Grzegorz Raszkowski, Łukasz Lewicki (br), Filip Kopański, Andrzej Tułodziecki, Mateusz Mikczyński,
Miłosz Grondzewski Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi wychowankowie 
• Patryk Nowak - medalista mistrzostw polski do lat

15-tu

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Piotr Piceluk - grał w klubie w latach 2005-2009
• Jarosław Talik - grał w klubie w latach 2004-2005
• Piotr Dymowski - grał w klubie w latach 2005-2007

Najwybitniejsi działacze
• Kazimierz Studnik - w klubie od 1994 roku, wielo-

letni działacz i piłkarz, aktualnie V-ce Prezes.
• Leszek Jobs - w klubie od 2000 roku, piłkarz, dzia-

łacz, aktualnie Prezes Klubu.
• Andrzej Kowalczyk - w klubie od 1999 roku, V-ce

Prezes Klubu odpowiedzialny za sprawy organiza-
cyjne i finansowe. 

Ciekawostki:
W klubie działają sekcje kickboxingu i trójboju siło-
wego, które na swoim koncie mają medale Mist-
rzostw Świata i Europy oraz blisko dwieście medali
Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wieko-
wych.

Miasto Nowe Miasto
Lubawskie

KS Finishparkiet Drwęca 
Nowe Miasto Lubawskie

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Finishparkiet Drwęca Nowe 
Miasto Lubawskie
Data założenia: 1919 rok
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Początki sportu w Nowym Mieście Lubawskim
Po zakończeniu I wojny światowej pojawiły się odpo-
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Zdjęcie zespołu z czasów gry w IV lidze (2004 rok). Źródło: archiwum klubu.



wiednie warunki do zwykłego, normalnego życia kul-
turalnego jak i społecznego. Wreszcie doszło do oży-
wienia gospodarki a także działalności sportowej.
Nowa rzeczywistość ujawniła działaczy i sympatyków
sportu, którzy chcieli rozszerzyć i ożywić kulturę fi-
zyczną jak również sprawność społeczeństwa1. Po-
czątki sportu w Nowym Mieście Lubawskim sięgają
końca XIX wieku. W tym czasie zauważalna była upa-
dająca działalność Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Rola „Sokoła” sprowadzała się do dwóch
celów: pielęgnowania gimnastyki, ale i działalności
narodowej. Lato 1919 roku stało się punktem kulmi-
nacyjnym. Garstka nowomiejskich entuzjastów zde-
cydowała się na utworzenie miejskiego klubu
sportowego. To były pionierskie poczynania, ponie-
waż na terenie ziemi nowomiejskiej poza już zanika-
jącą działalnością „Sokoła” nie występowały żadne
tradycje w tejże dziedzinie. Żaden z założycieli nie
orientował się w zasadach organizowania ruchu spor-
towego. Brakowało wówczas sprzętu sportowego, a
przede wszystkim środków finansowych oraz osób,
które byłyby przygotowane do pracy organizacyjnej
i instruktorskiej. Zabrakło również instytucji, które
pomagałyby pionierom w działaniach rozbudowywa-
nia sportu w mieście2. W Nowym Mieście Lubawskim
funkcjonował też niemiecki Męski Związek Gimna-
styczny. Działał w latach osiemdziesiątych XIX
wieku3. W marcu 1919 roku, w Nowym Mieście Lu-
bawskim powstało Towarzystwo Katolickiej Mło-
dzieży (TKM). Stowarzyszenie to zrzeszało młodzież
męską w wieku 15,5 - 18,5 lat. Patronem tej organi-
zacji został ks. Klemens Pape, a prezesem ustano-
wiono ks. Franciszka Rogaczeskiego. W 1926 roku
TKM gromadziło 60 członków wspierających i 101
czynnych. Po długotrwałych staraniach z inicjatywy
wielbicieli ruchu sportowego przy TKM powołano do
życia sekcję piłki nożnej, która rozpoczęła działalność
sportową. Zapał młodych ludzi był ogromny. Sport
uprawiano jednak w spartańskich warunkach. Bra-
kowało sprzętu sportowego, boisk, a nawet znajomo-
ści reguł i zasad gry w piłkę nożną. Niełatwa i
skomplikowana sytuacja trwała przez trzy lata. W

międzyczasie zaczęła dojrzewać idea powołania samo-
dzielnego klubu sportowego4. 17 września 1922 roku
zainicjował swoją działalność Klub Sportowy „Polo-
nia”, pierwowzór dzisiejszej „Drwęcy”. Nazwa miała
podkreślić patriotyczne i narodowe przekonania
członków. W Zarządzie Klubu zasiadali: F. Rogacki -
prezes, S. Pański - sekretarz, J. Gęstwicki - skarbnik,
A. Sznajder - naczelnik5.. Utworzony w 1919 roku
klub sportowy funkcjonuje do dziś. Przez lata wielo-
krotnie zmieniono jego nazwę. Obecnie nosi nazwę
Klub Sportowy „Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie.

Lata międzywojenne 1919 - 1939
Zarząd powstałego klubu zmagał się z bardzo dużymi
trudnościami lokalowymi a przede wszystkim finan-
sowymi. Potwierdzeniem tych problemów był mecz
rozegrany przy rzeźni pomiędzy zespołami: „Repre-
zentacją” Nowe Miasto Lubawskie i „Jednością” Lu-
bawa, zakończony wynikiem remisowym 1:1
(sędziował M. Kordusiak). W tym okresie żadna no-
womiejska instytucja nie była w stanie wystawić 11-
osobowej drużyny piłkarskiej. Z tego powodu
„Reprezentację” Nowego Miasta Lubawskiego stwo-
rzyli piłkarze wszystkich organizacji sportowych z
obszaru miasta6. W kwietniu 1923 roku rozegrano w
Brodnicy pierwszy mecz piłkarski7. Zmartwienia fi-
nansowe oraz brak zgody i komunikacji z miejsco-
wym Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”
doprowadziły w niedługim czasie do podziału „Polo-
nii” na dwa odłamy. Pierwszy starał się dążyć do
„wchłonięcia” miejscowego „Sokoła”, ponieważ w ten
sposób możliwe było wzmocnienie drużyny. Drugi (w
którego skład wchodził prezes) pragnął zachować ist-
niejący stan, a sukces osiągnąć poprzez intensywną i
ciężką pracę. W czerwcu 1924 roku, wewnętrzne
sprzeczności spowodowały, iż doszło do powołania
walnego zgromadzenia najważniejszych członków
Klubu, na którym doprowadzono do rozwiązania „Po-
lonii”, a jej miejsce zajęte zostało przez utworzony
Klub Sportowy „Sparta”. Prezesem został miano-
wany Feliks Jastrzębski. Klub ten gromadził spor-
towców Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i
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„Polonii”. Propozycja nazwy Klubu - „Drwęca” po-
legła ze względu na protest części członków i działa-
czy. Przyczyną sprzeciwu był fakt, że w Nowym
Mieście Lubawskim istniała lokalna gazeta o nazwie
„Drwęca”. Kres tendencjom rozłamowym w sporcie
nowomiejskim położyło powstanie Klubu. Jego dzia-
łalność ugruntowano na statucie określającym zada-
nia i cele. Rezultatem powyższych działań było
zorganizowanie silnej jak na te czasy drużyny piłki
nożnej. Niebawem zainicjowano kontakty towarzy-
skie z drużynami piłkarskimi z innych miast: Mławy,
Brodnicy, Działdowa, Lidzbarka i Rypina8. Pomimo
pozytywnych roszad w sferze organizacyjnej Klubu,
członkowie i działacze „Sparty” nadal nie mogli sobie
poradzić z poważnymi problemami finansowymi. Za-
wodnicy nie posiadali warunków do gry w piłkę
nożną: boiska sportowego, kostiumów i obuwia. Roz-
strzygnięciem powyższych problemów zajął się pre-
zes Klubu, zarazem jeden z najlepszych zawodników
- Feliks Jastrzębski, który na terenach należących do
swego ojca w pobliżu rzeźni stworzył boisko do gry
oraz za własne oszczędności zakupił dla drużyny
pierwsze kostiumy. Kolejni członkowie Klubu również
organizowali akcje popularyzacji sportu oraz zbiórki
pieniędzy. Taka postawa działaczy i zawodników
wsparta wewnętrzną dyscypliną szybko zaczęła przy-
nosić efekty. Poziom sportowy drużyny piłkarskiej
także regularnie wzrastał. W latach 1925-1926 zespół
pozyskał kilku nowych zawodników, którzy powrócili
po wojnie do kraju. Wysokie i nieprzeciętne umiejęt-
ności tych piłkarzy wzmocniły zespół. Drużyna piłki
nożnej sprawiła dużą niespodziankę i krok po kroku
zaczęła odnosić coraz to większe sukcesy, wygrywała
mecze z drużynami z większych miast: Rypin, Toruń,
Grudziądz, Brodnica, co wzbudziło ochotę wśród mło-
dzieży do zajmowania się sportem w szerszym niż do-
tychczas zakresie9. Sprzyjający klimat wykorzystał
Zarząd KS „Sparta” i w latach 1928-1930 stworzył
nowe sekcje sportowe: piłki koszykowej, piłki siatko-
wej, lekkoatletyczną i hokeja na lodzie. Trzon sekcji
lekkoatletycznej budowali w tym czasie zawodnicy:
Hinc, Landsberg, Lewalski, Spanieli, Lewandowski,

Rzepka, Zawadzki, Piasecki, Perschke i Mroczyński
- senior. Wyniki ówczesnych lekkoatletów, zwłaszcza
jak na okoliczności początkującego klubu były is-
totne10. Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego w dniu 1 czerwca 1930
roku urządził zawody lekkoatletyczne. Po raz pierw-
szy udział w nich wzięły dziewczęta: W. Grabowska -
skok w dal (3,21 m. - III miejsce); W. Grabowska - 60
m. (10,4 s. - III miejsce)11. Działalność innych sekcji,
tj. piłki koszykowej i piłki siatkowej ograniczała się
do rozgrywania spotkań w ramach własnego klubu,
dopiero później z innymi drużynami, które powstały
na terenie powiatu nowomiejskiego12. Często docho-
dziło do zmian nazw klubu, jednak i to nie rozwiązy-
wało spraw finansowych. Z powodu problemów
finansowych w 1931 roku Klub Sportowy „Sparta”
przerwał działalność. W 1932 roku „odrodził się” pod
nazwą „KS Astoria”, pod którą działał przez rok. Po-
nownie dokonano zmiany nazwy klubu w 1934 roku -
tym razem na „KS Pogoń”. Działalność tego klubu
spowodowała popularyzację sportu wśród nowomiej-
skiego społeczeństwa. Uprawianie sportu jak i sam
sport odgrywały istotną rolę w funkcjonowaniu lud-
ności nowomiejskiej. Główną rolę odegrali tutaj
mieszkańcy jak i działacze. To oni własnymi środkami
wspomagali działalność klubu13. Coraz to większą ak-
ceptacją w Nowym Mieście Lubawskim cieszyły się
organizacje sportowe. Powiększono grupę wielbicieli
sportowych: działaczy i władz miasta. Zawody odwie-
dzała coraz liczniejsza publiczność. Dzięki temu po-
prawie uległa sytuacja finansowa klubu. Swoją
cegiełkę dołożyli również urzędnicy nowomiejscy. Od
kwietnia 1927 roku, do marca 1928 roku w Nowym
Mieście Lubawskim Sejmik Powiatowy przydzielił za-
pomogę w wysokości 2 300 zł, a w 1927 roku jeszcze
dodatkowe 2 500 zł14. Rada Miasta ustalając budżet
przeznaczyła 15 000 zł na utworzenie lodowiska oraz
splantowanie okolicznych łazienek i łąk15. Następnie
zaciągnięto pożyczkę. Udzielił jej Bank Gospodar-
stwa Krajowego z Warszawy. Chodziło tu o kwotę 40
000 zł na budowę strzelnicy a przede wszystkim bo-
iska sportowego16. Rozpoczęła się budowa upragnio-
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nego stadionu sportowego, który oddano już w użyt-
kowanie KS „Pogoń”. W lipcu 1935 roku stadion zos-
tał oddany do użytku. Natomiast już 11 sierpnia 1935
roku na nowo otwartym stadionie rozpoczęło się uro-
czyste otwarcie pierwszego w historii sezonu piłkar-
skiego. Na inaugurację gospodarze zagrali z
Lubawskim Klubem Sportowym. Mecz zakończył się
wygraną nowomieszczan 2:1, jednak należy zauwa-
żyć, że stadion umożliwił doskonalenie swoich umie-
jętności również innym sportowcom z różnych
sekcji17. W Nowym Mieście Lubawskim w maju 1937
roku odbyły się mistrzostwa powiatu, w którym lek-
koatleci „Pogoni” osiągnęli znakomite rezultaty: B.
Zimma - pchnięcie kulą (61,30 m - II miejsce), L.
Zimma - rzut dyskiem (28,48 m - III miejsce). Na
drugim miejscu w tych ciekawych mistrzostwach
uplasował się zespół siatkarek18. Przez kolejne lata
klub wychował wielu perspektywicznych i obiecują-
cych zawodników, którzy stanowili wzór dla obywa-
teli. Sukcesy w latach międzywojennych były
wyróżniające. Było to zasługą przede wszystkim
mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, którzy
swą determinacją i oddaniem zapewnili większość
uzyskanych osiągnięć. Niestety to co dobre nie trwa
długo. Owocna działalność klubu została przerwana
przez wybuch II wojny światowej. Zawodnicy musieli
zmienić swe stroje sportowe na wojskowe mundury.
Wielu znakomitych graczy nie powróciło na boiska, w
walce o wolność ojczyzny oddali swe życie. Większość
z tych, którzy zdołali przeżyć, rozwijało dalej tradycje
klubu w okresie powojennym.

KS „Drwęca” w latach 1945 - 1949
Korzystną i skuteczną działalność klubu na kilka lat
przerwała II wojna światowa. Wielu ludzi związanych
z klubem poświęciło swoje życie na polu walki. Nie-
stety nie dano im szansy ponownie spotkać się na bo-
isku. Zakończenie II wojny światowej było bardzo
trudnym okresem w organizacji ruchu sportowego.
Wielu entuzjastów sportu jednak przetrwało, po-
mimo przeciwności nie poddawali się. Kilka miesięcy
po uwolnieniu miasta spod niemieckiej okupacji pod-
jęli decyzję o reaktywacji działalności. Tą decyzję
podjęła grupa składająca się w większości z zawodni-
ków z przedwojennych lat. Wśród najbardziej ambit-
nych znaleźli się: Władysław Anders, Feliks i

Bolesław Jarzębscy, Kazimierz Rzepka, Stanisław
Lendzion oraz wielu innych. Zebranie organizacyjne
odbyło się w grudniu 1945 roku, powołano KS
„Drwęca”. Funkcję prezesa objął Jan Grześkiewicz,
natomiast Feliks Jastrzębski przejął stanowisko v-ce
prezesa. Początek działalności KS „Drwęca” był bar-
dzo trudny i skomplikowany ze względu na brak
sprzętu, zniszczone obiekty sportowe i przede
wszystkim brak środków pieniężnych. Dzięki społecz-
nej aktywności działaczy i zawodników udało się wy-
remontować i ogrodzić niemal doszczętnie zniszczony
stadion. W krótkim czasie udoskonalono i poprawiono
płytę boiska, zbudowano niezbędne pomieszczenia i
urządzono lodowisko. Zarząd klubu organizował ma-
sowe imprezy: festyny, zabawy, koncerty. Zyski były
przeznaczone na remonty i zakup sprzętu19. Na po-
czątku działalności klubu powołano do życia cztery
sekcje sportowe: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki
siatkowej i lekkiej atletyki. W tym czasie nie było jed-
nak systematycznych rozgrywek, dlatego zawodnicy
rozgrywali mecze towarzyskie z drużynami sąsied-
nich powiatów: Kowalewa, Brodnicy, Lubawy, Gru-
dziądza, Rypina, Torunia, Susza, Mławy i Lidzbarka.
Drużyna piłki nożnej uzyskała pierwsze jednolite
stroje sportowe dopiero w 1948 roku - do tego czasu
grali oni we własnych, prywatnych strojach. Grono
sympatyków i działaczy „Drwęcy” systematycznie
powiększało się, pomimo znaczących trudności finan-
sowych i trudnej sytuacji politycznej. Funkcje preze-
sów w latach 1947 - 1950 pełnili: Jan Korzeniewski
(1947-1948), Jan Kopicz (1948-1949), Stanisław Len-
dzion (1949-1950). Do roku 1950 Klub Sportowy
„Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie nie uzyskał ża-
dnych funduszy ze strony państwa, a wsparcie władz
miasta było nikłe i niesystematyczne. Sukcesy klubu
również były skromniejsze aniżeli wcześniej zakładali
działacze „Drwęcy”20.

Lata 1950 - 1968
Rozwój klubu w latach 1950- 1954 stanowił odrębną
historię. We wrześniu 1949 roku uchwałą Biura Poli-
tycznego KC PZPR unieważniono kluby sportowe
zmieniając je na przyzakładowe koła sportowe. Po
likwidacji KS „Drwęca” powołano do życia dwa koła
sportowe: w roku 1950 „Spójnię” przy PZGS, GS 
i PSS. W roli prezesa Edmund Słupski. W roku 1951
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„Ogniwo” przy Prezydium PRN. Następni prezesi
„Ogniwa” to: Leonard Janicki (1951-1952), Franciszek
Barański (1952-1954), Stefan Wierzbowski (1954-
1955). Z momentem utworzenia kół sportowych liczba
sekcji nieporównanie wzrosła. Na „Ogniwo” składało
się trzynaście sekcji: sekcja strzelecka, sekcja piłki
ręcznej, sekcja piłki koszykowej, sekcja piłki siatko-
wej, sekcja piłki nożnej, sekcja hokeja na lodzie, sek-
cja lekkiej atletyki, sekcja tenisa stołowego, sekcja
pływacka, sekcja szachowa, sekcja kolarska, sekcja
turystyczno-krajoznawcza, sekcja ogólnego przygo-
towania. Do „Spójni” włączono osiem sekcji sporto-
wych: sekcję tenisa stołowego, sekcję piłki siatkowej,
sekcję lekkiej atletyki, sekcję strzelecką, sekcję sza-
chową, sekcję kajakową, sekcję pływacką, sekcję ogól-
nego przygotowania. W wyniku braku sprzętu a
przede wszystkim kadry szkoleniowej połowa sekcji
nie działała w ogóle, albo bardzo rzadko. W 1950 roku
funkcjonowanie sekcji piłki nożnej zostało zawieszone.
Większość zawodników w okresie kilku lat przepro-
wadziło się do KS „Kolejarz” w Iławie21. Przeprowa-
dzono reorganizację, która zaowocowała postępem
osiągnięć sportowych w innych sekcjach. Efekt tego
przyniosło wsparcie finansowe i organizacyjne ze
strony powstałego w 1951 roku Powiatowego Komi-
tetu Kultury Fizycznej. Na czele tego komitetu stał
Władysław Anders22. W tym czasie najwięcej sławy
przyniosły sekcje lekkoatletyczne. W 1951 roku w ta-
belach dziesiątki najlepszych lekkoatletów wśród ko-
biet woj. olsztyńskiego znalazły się zawodniczki
„Spójni” i „Ogniwa”. Zajęły osiemnaście pozycji w
dziewięciu konkurencjach, w tym trzy pierwsze
miejsca: Stefania Krajnik 100 m / 13,1 sek, Elżbieta
Machujska 200 m / 29, 9, Halina Pułko 500 m / 1. 28,9.
Mężczyźni również zakończyli sezon lekkoatletyczny
na wysokich miejscach: Zbigniew Mroczyński - zdobył
trzy pierwsze miejsca w kolejnych dyscyplinach: bieg
na 100 m 11,1 sek, skok w dal 6,29 m, skok wzwyż
1,70 m. Znakomite wyniki zanotowali również lekko-
atleci, m.in. Mieczysław Marcinkowski, Stefan Bed-
narski, Henryk Bukowski23. Lekkoatleci brali udział
w wielu imprezach sportowych odnosząc zwycięstwa
i bijąc rekordy okręgu. Po zakończeniu w 1951 roku
lekkoatletycznych mistrzostw województwa olsztyń-

skiego, które odbywał się w Morągu na pierwsze
miejsce wysunęło się koło „Ogniwo” (333 pkt.), drugie
zajęła „Spójnia” (87 pkt.), trzecia lokata przypadła
„Budowlanym” (44 pkt.) a na czwartej pozycji upla-
sował się „Kolejarz” (29 pkt.)24. W 1952 roku lekko-
atletki - Halina Pułka i Stefania Krajnik zdobyły dru-
gie i czwarte miejsce, natomiast Bolesław Mroczyński
- junior, zajął szóste miejsce w województwie. W 1953
roku na mistrzostwach Polski Zrzeszenie Sportowe
„Ogniwo” liczyło w dwunastoosobowej reprezentacji
województwa olsztyńskiego dziewięciu sportowców z
Nowego Miasta Lubawskiego. Uzyskali: v-ce mist-
rzostwo Polski w sztafecie kobiet 4 x 100 metrów.
Dwa brązowe medale uzyskali w sztafetach 4 x 100
m. jak i 4 x 400 m. mężczyzn. Najważniejszymi twór-
cami tych sukcesów byli instruktorzy sekcji: Stani-
sław Lendzion i Władysław Anders, którzy ściśle
współpracowali z Feliksem Wierzbickim25. Wspomnieć
należy, iż bracia Mroczyńscy ukończyli Akademię Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu. Należeli do sekcji
lekkiej atletyki WKS „Zawisza” Bydgoszcz i byli re-
prezentantami kraju. Lata 1950-1954 to czas najwięk-
szego rozwoju sekcji hokeja na lodzie. W tym okresie
bardzo silny zespół posiadało Koło „Ogniwo”. Nowo-
miejscy hokeiści uczestniczyli w mistrzostwach wo-
jewództwa zdobywając tytuł mistrzowski. Kolejny
znakomity wynik odnieśli w 1954 roku, uzyskując
czwarte lokatę w mistrzostwach woj. olsztyńskiego26.
Ogromne sukcesy odnosili także zawodnicy sekcji te-
nisa stołowego i sekcji piłki siatkowej. Znakomity po-
ziom reprezentowały siatkarki koła „Spójnia”. Pod-
stawę drużyny tworzyły zawodniczki: Urszula
Kliniewska, Janina Okołowska, Genowefa Szczepań-
ska, Leokadia Kińska i Barbara Szczepańska. Nato-
miast tenisistki stołowe m.in. Janina Okołowska w
grze podwójnej oraz Genowefa Szczepańska w grze
pojedynczej i podwójnej -uzyskały tytuły mistrzyń
powiatu27. W 1955 roku doszło do zmian w organiza-
cyjnej strukturze nowomiejskich kół sportowych.
Okres ten składa się na osobny dział historii klubu i
sportu na ziemiach Nowego Miasta Lubawskiego.
Decyzję o zjednoczeniu nowomiejskich kół sporto-
wych podjęto 28 stycznia 1955 roku Powstał jeden
klub o nazwie „Sparta”. Brunon Lendzion został jego
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prezesem, natomiast funkcję wiceprezesów pełnili
Stefan Wierzbowski i Edmund Słupski . W rezultacie
tych zmian ilość sekcji stopniała do dziewięciu. Nadal
funkcjonowały sekcje: lekkiej atletyki, szachowa, pły-
wacka i turystyki. Identycznie jak w poprzednich la-
tach, działalność większości sekcji była złudna i spro-
wadzała się do organizowania kilku imprez rocznie.
Pomimo wielu wysiłków zarządu w „Sparcie” rozpo-
czął się głęboki i istotny regres spowodowany pro-
blemami finansowymi. Środki pieniężne były prze-
znaczone na reaktywację i odnowę sekcji piłki nożnej.
W tym czasie drużyna piłkarska uzyskała niebaga-
telne sukcesy. Awansowała z B klasy do A klasy, a
później do w III ligi. Drużyna piłki siatkowej kobiet,
prowadzona przez instruktora Władysława Andersa,
reprezentowała bardzo wysoki poziom osiągając
awans do III ligi międzywojewódzkiej, gdzie zwycię-
żała nad drużynami w województwa olsztyńskiego,
białostockiego, warszawskiego28. Pozostałe sekcje ob-
niżyły swe wyniki z powodu niskich nakładów finan-
sowych. Lata 1956-1957 nie były korzystne dla klubu.
W roku 1956 miało miejsce walne zgromadzenie dzia-
łaczy i członków, na którym ustalono i potwierdzono
uchwałę o przyjęciu nazwy „Sparta - Drwęca”. Wy-
brano zupełnie nowy zarząd oraz prezesa, a został
nim Franciszek Piasecki. Działalność klubu skupiona
była głównie na funkcjonowaniu następujących sekcji:
piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej atletyki i hokeja
na lodzie. Pozostałe sekcje: piłki koszykowej, piłki
ręcznej, kolarska, pływacka działały nieregularnie,
dążąc do upadku. W okresie tym klub opuściło wielu
zawodników, co w skutku doprowadziło do rozpadu
sekcji lekkoatletycznej. Przestały również funkcjo-
nować: sekcja kolarska i hokeja na lodzie. Pogarszała
się sytuacja klubu. Topniały dotacje finansowe, które
nie wystarczały na pokrycie bieżących wydatków. W
tym czasie drużyna piłki nożnej nie utrzymała się i
spadła z III ligi do „A” klasy. Tylko drużyna piłki
siatkowej zachowała swą pozycję w III lidze29. W
styczniu 1957 roku KS „Sparta - Drwęca” został roz-
wiązany. Jego miejsce zajął niezależny Klub Sportowy
„Drwęca”. Franciszek Piasecki został prezesem, na-
tomiast wiceprezesami Franciszek Barański i Stani-
sław Lendzion30. W okresie tym działały cztery sekcje

sportowe piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkoatletyczna
i tenisa stołowego. Jednak przez dwa lata klub gro-
madził skromne owoce z poprzednich lat pracy. Do-
piero od 1959 roku po obchodach czterdziestu lat ist-
nienia klubu doszło do ożywienia. Częściej
organizowano imprezy sportowe31. W lipcu 1959 roku
miały miejsce zawody lekkoatletyczne, w których
udział brali zawodnicy kadry narodowej, osiągając
światowej klasy wyniki. Na chwilę uwagi zasługuje
rzadko kiedy spotykany na polskich stadionach wynik
202 cm w skoku wzwyż uzyskany przez Bolesława
Mroczyńskiego, który był zawodnikiem WKS „Zawi-
sza” Bydgoszcz, wychowankiem KS „Drwęca”. Sekcja
lekkoatletyczna uzyskała w tym roku kilku nowych
zawodników, którzy brali udział w zawodach powia-
towych jak i wojewódzkich. Wspaniałą formę zade-
monstrowała Genowefa Szczepańska osiągając tytuł
mistrzyni powiatu. Towarzyszył jej Kazimierz Mar-
cinkowski, który został wice mistrzem powiatu32. W
latach 1960-1965 w KS „Drwęca” funkcjonowały
cztery sekcje: piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkoat-
letyczna i tenisa stołowego. Od 1962 roku klub musiał
sobie radzić z poważnymi problemami finansowymi.
Z tego powodu przerwano treningi sekcji lekkoatle-
tycznej, zespół piłki siatkowej mężczyzn wycofano z
rozgrywek. Coraz więcej przegranych notowała na
swoim koncie sekcja piłki nożnej. W sezonie 1961/62
piłkarze zajęli ostatnią pozycję w A klasie. Powięk-
szenie ilości zespołów w tej klasie uchroniło jednak
ostatecznie zespół przed degradacją do B klasy. Po-
mimo niełatwej sytuacji, tenisistka stołowa Genowefa
Szczepańska w latach 1960-1961 osiągnęła w grze po-
jedynczej kolejne tytuły mistrzyni powiatu. Niestety,
1963 roku przestała działać sekcja tenisa stołowego.
Działacze „Drwęcy” nieustannie szukali sposobów
odnowy nowomiejskiego sportu. W 1962 roku zapro-
ponowano zorganizowanie błyskawicznych turniejów
o puchar Tadeusza Kochanowskiego I sekretarza KP
PZPR. To posunięcie władz ówczesnego systemu po-
litycznego pozwoliło na dalszą działalność klubu. Od-
bywający się latem każdego roku turniej wzbudzał
duże zainteresowanie wśród zawodników innych wo-
jewództw. W tym okresie nadarzyła się szansa na
podniesienie poziomu i umiejętności sekcji lekkoat-
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letycznej, która pozyskała kilku nowych sportowców
(zwłaszcza w kategorii młodzików) oraz wiernych tre-
nerów. Wysiłek trenerów i zawodników został nagro-
dzony podczas Spartakiady Spółdzielczości Pracy w
Szczytnie . Zespół w klasyfikacji ogólnej zajął I
miejsce33.Pomimo ogromnych starań i prób organi-
zacyjnych zarząd klubu nie był w stanie uporać się z
problemami finansowymi. W tej trudnej sytuacji,
głównie za sprawą Władysława Andersa, wyszukano
nowego opiekuna, federację „Start”. Dotychczasowy
klub niestety został po raz kolejny rozwiązany, a jego
miejsce w pierwszych dniach listopada 1963 roku
utworzono przy Powiatowej Wielobranżowej Spół-
dzielni Pracy koło sportowe. Walne zgromadzenie z
dnia 22 listopada 1963 roku ustaliło przeistoczenie
się koła w Klub Sportowy „Jedność”. Nazwa ta pod-
kreślała zgodność zawodników z Nowego Miasta Lu-
bawskiego oraz Lubawy. Dzięki temu rozpoczął się
nowy - lepszy rozdział w historii klubu. Poprawiono
sytuacje pieniężną i możliwości pracy34. W latach
1963-1965 w dalszym ciągu poprawiały się warunki
funkcjonowania klubu. Ekipy piłkarskie kierowane
przez Mieczysława Maciejewskiego i Edmunda Pał-
kowskiego zaczęły uzyskiwać bardzo dobre wyniki.
W 1965 roku zespół A klasy awansował do III ligi. W
roku tym powołano nowy zarząd, na czele którego
stanął prezes Franciszek Piasecki. Obok spraw spor-
towych zaangażował się i ingerował w generalny re-
mont stadionu. Totalizator Sportowy pokrył wszelkie
koszty związane z pracami. Zarząd klubu zaangażował
się całkowicie w to ważne dla klubu przedsięwzięcie.
Niestety, w efekcie zapomniano i zaniedbano prowa-
dzenie poszczególnych sekcji. Z przyczyn finansowych
i organizacyjnych utracono sezon piłkarski 1966/97.
Po roku bardzo dobrych wyników zespół kolejny raz
został zdegradowany do A klasy35. W klubie uwydatnił
się poważny kryzys. Sekcja lekkiej atletyki zatrzy-
mała pracę, a drużyna piłki siatkowej kobiet zdekom-
pletowana. Głównym źródłem kłopotów były jak
zwykle trudności finansowe oraz konflikt wśród dzia-
łaczy i sportowców Lubawy oraz Nowego Miasta Lu-
bawskiego. Brak zgody dotyczył zawodników sekcji
piłki nożnej. Piłkarze z Lubawy zmierzali do utwo-

rzenia samodzielnego klubu. W rezultacie kilkuletni
związek z Lubawą ostatecznie zakończył się skłóce-
niem społeczności obu miast36. W 1967 roku sportowcy
Lubawy odizolowali się, w efekcie czego w Nowym
Mieście Lubawskim powołano Klub Sportowy „Jed-
ność”, który stanowił własność Zrzeszenia Sporto-
wego Spółdzielczości Pracy „Start”. Od tej chwili na-
stąpiła względna stabilizacja. Pracę wznowiły
poszczególne sekcje, które zaczęły odnosić sukcesy.
Swój poziom podniosła również drużyna piłki siatko-
wej. Zdobyła I miejsce w B klasie. Sekcja piłki nożnej
odmłodziła a zarazem ożywiła drużynę i krok po
kroku zaczęła uwalniać się z kryzysu. Dowodem tego
było I miejsce w A klasie w pierwszej rundzie sezonu
1968/6937. W lipcu 1968 roku doszło do zapisania smut-
nej karty w historii klubu. Po ciężkiej i poważnej cho-
robie zmarł ówczesny prezes, wychowawca młodzieży
i wyróżniający się działacz - Franciszek Piasecki. Po
walnym zgromadzeniu z sierpnia posadę prezesa objął
Bolesław Urbanowski. W grudniu tego roku kolejny
raz zwołano walne gromadzenie, na którym anulo-
wano wybór nowych władz. Powinności prezesa nadal
pełnił Bolesław Urbanowski. Podjęta została uchwała
o powrocie do tradycyjnej nazwy klubu „Drwęca”38. 

Lata 1969 - 1999
1969 rok zmotywował do pracy nie tylko działaczy,
ale i zawodników. Sekcja piłki siatkowej spośród dzie-
sięciu startujących zespołów zajęła na zakończenie
sezonu 1968/69 piąte miejsce w „A” klasie. Również
zawodnicy sekcji lekkoatletycznej po czasie ciężkiej
pracy pod okiem Władysława Andersa zaczęli odnosić
bardzo dobre wyniki. W roku 1969 zajęli czołowe
miejsca tabel lekkoatletycznych zrzeszenia „Start”
województwa olsztyńskiego. Jubileusz 50 lat funk-
cjonowania Klubu Sportowego „Drwęca” uświetnili
również jego piłkarze uzyskując pierwsze miejsce w
A klasie i awansując do III ligi39. W roku 1969 KS
„Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie obchodziło jubi-
leusz 50 lat istnienia. 15 października tego roku od-
było się spotkanie członków, działaczy, zawodników i
kibiców klubu. Zorganizowano wystawę dorobku
klubu w muzeum miejskim. Przedstawiono zdobyte
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puchary, medale, dyplomy oraz pamiątkowe kroniki
i księgi. Lata siedemdziesiąte były korzystnym cza-
sem dla działalności klubu. Drużyna piłki nożnej za-
prezentowała się bardzo dobrze w szeregach III ligi.
W 1970 roku zespół brał udział w turnieju piłki nożnej.
Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był puchar
najlepszego zespołu federacji „Start” na Warmii i
Mazurach. Drużyna „Drwęcy” zaprezentowała się
kapitalnie i zdobyła tytuł mistrza i Puchar Jana Bo-
jarskiego, prezesa WZSP. Piłkarze „Drwęcy” uczest-
niczyli także w II turnieju o puchar Prezesa WZSP.
Tym razem w Olsztynie. Po raz kolejny udowodnili,
iż są czołową drużyną federacji woj. olsztyńskiego,
wygrywając w finale w Nidzicy „Start” Działdowo 4 :
340. Sezon 1970/71 drużyna piłki nożnej po ciężkiej
pracy zakończyła na czołówce A klasy woj. olsztyń-
skiego. W rozgrywkach z sezonu 1971/72 piłkarze
uplasowali się na czwartej pozycji. Następny sezon
nowomiejski zespół zakończył na siódmej lokacie41.
W tym okresie nieprzeciętne sukcesy uzyskiwała sek-
cja lekkiej atletyki, której najlepsi zawodnicy osiągali
rekordowe wyniki. Kapitalne rezultaty uzyskali spor-
towcy: Roman Stabrowski, Andrzej Klejna, Roman
Keller, Agata Rzepka, Helena Żuchowska, Irena Lu-
bowiecka, Barbara Lendzion i inni. Tych zawodników
prowadzili trenerzy: Władysław Anders, Jan Sero-
żyński, Tadeusz Ziemer42. Stabilizacja w klubie trwała
do roku 1975. Niestety do zakłócenia panującego ładu,
przyczyniła się reforma administracyjna kraju.
Zmiany w kraju i nie tylko spowodowały obniżenie
wyników sportowych. Po przystosowaniu się do no-
wego województwa (toruńskiego), nowomiejski klub
ponownie stał się ważnym ośrodkiem w rejonie i wo-
jewództwie. Najzdolniejszych i perspektywicznych
zawodników poszczególnych grup szykowano do szko-
lenia wyczynowego w następujących sekcjach: lekkiej
atletyki, piłki siatkowej i piłki nożnej43. W 1978 roku
odnowiono sekcje piłki siatkowej mężczyzn oraz lek-
kiej atletyki. W tym czasie drużyna piłki siatkowej
mężczyzn uzyskała kwalifikację do A klasy okręgu
toruńsko-włocławskiego. Nadrzędnym celem zespołu
w sezonie 1978/79 było uzyskanie miejsca, gwaran-
tującego utrzymanie się w lidze. Z powodów nienaj-
lepszych warunków treningowych oraz braku do-

świadczenia, wykonanie tego zadania nie należało do
łatwych. Zmobilizowało to do wytężonej pracy, dzięki
której drużyna wywalczyła trzecie miejsce w tabeli44.
Działalność organizacyjna i praca szkoleniowa w sek-
cji masowej w roku 1979 rozwijała się prężnie i dyna-
micznie. Popularyzowano sport wśród mieszkańców
Nowego Miasta Lubawskiego, organizowano nastę-
pujące formy sportu masowego: rozgrywki w ramach
ligi miejskiej, turnieje błyskawiczne, zawody lekko-
atletyczne i rekreacyjno-sportowe, piłkarskie
czwartki, rodzinne potyczki w dyscyplinach sporto-
wych, gry i zabawy dla młodzieży, systematyczne lek-
cje sportowe i treningi. Rozwój sekcji masowej został
wysoko sklasyfikowany przez władze ZSSP „Start”
w Toruniu. Przekazywali środki finansowe na rozwi-
jającą się „Drwęcę”. W 1979 roku zawarto pierwsze
umowy i deklaracje ze szkołami Nowego Miasta Lu-
bawskiego i okolic. Szkolenia młodzieży ukierunko-
wane było na lekką atletykę. Coraz większe rozmiary
zaczęła przybierać współpraca klubu ze szkołami.
Podpisano następne porozumienia, m.in. z SP w Gwiź-
dzinach, SP w Tereszewie i SP w Bratianie. Funkcję
instruktorów i trenerów przejęło wielu nauczycieli
wychowania fizycznego. Rosło znaczenie sportu w ży-
ciu społeczności nowomiejskiej, a osiągane rezultaty
były coraz lepsze. W 1979 roku KS „Drwęca” Nowe
Miasto Lubawskie obchodził jubileusz 60 – lat istnie-
nia45. Skomplikowana sytuacja polityczna w Polsce
na początku lat osiemdziesiątych przełożyła się rów-
nież na działalność sportową. Ze względu na trudności
finansowe, dążono do zorganizowania silnych klubów
sportowych. Zarząd „Drwęcy” postanowił nawiązać
kontakty z władzami Państwowego Gospodarstwa
Rolnego z Mszanowa. Doprowadziło to drużynę do B
klasy. Podjęte kroki sprowadziły się do przekazania
zespołu nowomiejskiego do klubu „Mechanik” Msza-
nowo. To rozwiązanie wzbudziło niezadowolenie dzia-
łaczy „Drwęcy”. Większość ludzi związanych z klu-
bem uznała tę decyzję za prawidłową. „Mechanik”
posiadał środki pieniężne na utrzymanie drużyny pił-
karskiej. Klub „Drwęca” dzięki swym oszczędnościom
uaktywnił działalność pozostałych sekcji. Lata osiem-
dziesiąte to czas wielu sukcesów klubu. Sekcja ma-
sowa przyjęła miano „kuźni” talentów. Ogromnym
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osiągnięciem był start jej zawodników w większości
imprez sportowych na terenie makroregionu pomor-
skiego i województwa toruńskiego. Feliks Pokojski i
Zdzisław Lewalski byli znakomitymi „ambasadorami”
sportu dla młodzieży. Zrzeszeni w Polskim Związku
Lekkiej Atletyki Weteranów: biegający crossy, prze-
łaje, maratony i supermaratony w swoich kategoriach
wiekowych. Uzyskiwali oni sukcesy na trasach całego
kraju. Feliks Pokojski osiągnął naprawdę wiele. Zwy-
ciężył m.in. Biegi Pamięci Narodowej w Konstancinie,
V Bieg Górników w Katowicach, Biegi Przełajowe w
Tarnobrzegu, Ogólnopolski Bieg Przełajowy w Biel-
sku Białej, Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego
w Grudziądzu, maraton „Juranda” w Szczytnie, Cross
w Elblągu, Biegi Przełajowe w Sadku oraz superma-
raton na dystansie 100 kilometrów w Kaliszu. W ka-
tegorii weteranów osiągnął złoty medal Mistrzostw
Polski na dystansie 1500 metrów oraz brązowe medale
na dystansach 1000 metrów i 3000 metrów. Zdzisław
Lewalski zwyciężył „Bieg do Wisły po wodę” na dys-
tansie 20 kilometrów w Kwidzynie, startował również
w biegu na odległość 100 km, z Nowego Miasta Lu-
bawskiego do Torunia. W 1980 roku na mistrzostwach
województwa toruńskiego, lekkoatleci nowomiejscy
w kategorii młodzików osiągnęli cztery złote, sześć
srebrnych oraz jedenaście brązowych medali, nato-
miast w kategorii juniorów jeden srebrny i cztery
brązowe medale 46. W 1981 roku bardzo dobry rezultat
uzyskała ekipa „Drwęcy” w drużynowych mistrzo-
stwach młodzików województw toruńskiego i bydgo-
skiego. Wynik lekkoatlety Marka Orzepowskiego,
który był wychowankiem trenera Mirosława Urba-
nowskiego zasługiwał na wielką pochwałę. W skoku
wzwyż odnotował 1,85 m. Sportowiec ten dobrą formę
zaprezentował na zawodach strefowych w Białym-
stoku, zdobywając awans do Ogólnopolskiej Sparta-
kiady Młodzieży. Kapitalne wyniki uzyskał w dwóch
konkurencjach: trójskok 13,03 m (rekord klubu ju-
niorów) oraz skok wzwyż 1,96 m (rekord klubu). W
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, która odby-
wała się w Poznaniu Marek Orzepowski zajął V
miejsce w skoku wzwyż z rezultatem 1,99 m (rekord
województwa i klubu). Dzięki licznym sukcesom za-
łapał się do kadry kraju. W roku 1984 reprezentował
Polskę na zawodach sportowych w Russe (Bułgaria)

z wynikiem 2,00 m w skoku wzwyż. Na zakończenie
rozgrywek w hali WKS „Zawisza” Bydgoszcz nowo-
mieszczanie zdobyli bardzo dobre rezultaty. Marek
Orzepowski po raz kolejny pokazał „klasę” uzyskując
rekordowy skok wzwyż - 2,06m47. Walnym zgroma-
dzeniem członków klubu rozpoczął się rok 1984. Do-
kładnie 10 stycznia powołano do życia nowy zarząd
klubu. Prezesem został Henryk Bukowski, wice pre-
zesami zostali: Bernard Zabłotny, Józef Turowski i
Edmund Słupski48. Lata 1985-1989 cały czas były ko-
rzystne dla nowomiejskich lekkoatletów. Wspaniałe
sukcesy na obiektach sportowych całego kraju zaczęli
osiągać wychowankowie klasy sportowej, prowadzo-
nej przez trenera Andrzeja Nadolskiego: Andrzej
Mamiński i Grzegorz Klein. W 1985 roku Grzegorz
Klein pod kierownictwem Bogusława Dziąby w
pchnięciu kulą uzyskał pierwsze miejsce na halowych
mistrzostwach Polski juniorów federacji „Start” w
Lublinie oraz drugie miejsce halowych mistrzostw
Polski juniorów w Zabrzu. Następnym fantastycznym
sukcesem było zdobycie drugiego miejsca i wice mist-
rzostwa Polski w pchnięciu kulą (15,53 m). Te mist-
rzostwa Polski odbywały się na XII Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży w Rzeszowie. W 1986 roku
Klein i Orzepowski zdołali obronić swe miejsca, uzys-
kując najlepsze rezultaty: G. Klein osiągnął 15,57 m
- w pchnięciu kulą (rekord klubu), M. Orzepowski
uzyskał 7,31 m - w skoku w dal49. Wśród trenerów i
działaczy uwidoczniła się różnica poglądów. Atmosfera
w klubie nie należała do przyjemnych. Z powodu tej
sytuacji część działaczy i trenerów stworzyła własny
klub LKS „Od Nowa”. Stało się to początkiem rywa-
lizacji pomiędzy zawodnikami obydwu klubów. Nawet
w tak skomplikowanych okolicznościach organizacyj-
nych, nowomiejscy lekkoatleci KS „Drwęca” nadal
uzyskiwali fenomenalne wyniki i osiągali medale w
kategoriach młodzieżowych. Z wielkim powodzeniem
rozpoczęto rozpowszechniać sport rekreacyjny i ma-
sowy wśród dzieci i młodzieży. Sekcja masowa zajęła
się prowadzeniem zajęć w następujących dyscypli-
nach: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa,
piłka ręczna, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy oraz
biegi przełajowe50. W 1989 roku świętowano jubileusz
70 lat historii Klubu Sportowego „Drwęca” Nowe
Miasto Lubawskie. Na tej uroczystości zarząd klubu
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przyznał odznaki zasłużonym działaczom: Bolesła-
wowi Urbańskiemu, Brunonowi Lendzionowi, Ed-
wardowi Hentschke, Stefanowi Wituchowskiemu, Fe-
liksowi Jastrzębskiemu i Stanisławowi Lendzionowi.
Wyróżnienia ofiarowane pośmiertnie działaczom ode-
brały ich małżonki. Przygotowano w nowomiejskim
muzeum wystawę osiągnięć klubu, także zorganizo-
wano bal w domu kultury51. W 1991 roku podjęto de-
cyzję o zgłoszeniu do rozgrywek drużyny piłki nożnej
oraz powołano grupę lekkoatletów. Niestety 31 grud-
nia 1991 roku zamknięto działalność sekcji lekkiej at-
letyki, tylko sekcja piłki nożnej i masowa mogły dalej
funkcjonować 52. W sezonie 1990/1991 drużyna pił-
karska seniorów KS „Drwęcy” występowała w roz-
grywkach ligi okręgowej. Seniorzy grając w 26 me-
czach w całej rundzie - zwyciężyli 11 razy, a
zremisowali 3 mecze. W efekcie zajęli ósmą pozycję.
Sezon 1991/1992 zakończył się dwunastą pozycją w
ligowej tabeli, natomiast następny 1992/1993 ukoń-
czony został na dziesiątym miejscu53. W lipcu 1993
roku doprowadzono do zwołania nadzwyczajnego wal-
nego zgromadzenia. Tym razem posadę prezesa klubu
objął Andrzej Nadolski. Powołano do życia sekcję
brydża sportowego, której kierownikiem został An-
drzej Milewski54. Sekcja piłki nożnej w latach 90-tych
przechodziła wiele zmian na stanowiskach trenerów.
W 1994 roku odmłodzono drużynę seniorów piłki noż-
nej, również zatrudniono nową kadrę trenerską. W
rozgrywkach z sezonu 1993/94 zespół seniorów zajął
szóstą, a ekipa trampkarzy czwartą lokatę. Następny
sezon seniorzy po raz drugi z rzędu zakończyli na
szóstym miejscu w lidze, natomiast drużyna juniorów
młodszych prowadzona przez Marka Zawadzkiego
zajęła I miejsce i zdobyła mistrzostwo województwa
toruńskiego. W 1995 roku w skład sekcji piłki nożnej
wchodziły trzy drużyny: trampkarzy, juniorów młod-
szych i seniorów. Pod kierownictwem Andrzeja Błasz-
kowskiego seniorzy w rozgrywkach ligowych z sezonu
1995/96 uzyskali szóste, a juniorzy młodsi dwunaste
miejsce. Drużyna trampkarzy w dwóch kolejnych se-
zonach w grupie brodnickiej uplasowała się na I miej-
scu. Sezon 1996/97 zespół seniorski ukończył na dzie-
siątym miejscu55. Na walnym zgromadzeniu klubu w

sierpniu 1997 roku wybrano nowe władze. Prezesem
został Mirosław Urbanowski56. W 1998 roku drużyna
seniorów V ligi w rundzie jesiennej sezonu 1998/99
uzyskała drugą pozycję. Spośród trzynastu rozegra-
nych spotkań zespół seniorów wygrał dziewięć i zre-
misował tylko dwa. Sukcesy piłkarzy były efektem
wytężonej pracy zawodników, trenerów i kierow-
nictwa tej sekcji. Klub Sportowy „Drwęca” Nowe
Miasto Lubawskie obchodził w roku 1999 uroczystość
osiemdziesięciu lat działalności. Henryk Karczyński,
który był sekretarzem nowomiejskiego klubu z tej
okazji wydał monografię KS „Drwęcy”, która jest
świadectwem wieloletniego funkcjonowania sportu
na obszarze Nowego Miasta Lubawskiego57.

Działalność KS „Drwęca” po 1999 roku
Podczas posiedzenia zarządu w maju 2000 roku zmie-
niono nazwę sekcji piłki nożnej. Klub Sportowy
„Drwęca” pozyskał strategicznego sponsora, którym
była firma Lamparkiet. Nowym członkiem zarządu
został Zygmunt Dąbrowski - właściciel firmy. Od tego
momentu nazwa klubu zmieniła się na: KS „Drwęca
- Lamparkiet”. Dzięki temu przyszedł czas na sukces.
Nowomiejscy piłkarze wywalczyli awans do IV ligi
warmińsko-mazurskiej. Stało się to 5 lipca 2000 roku
w meczu barażowym z „Olimpią” . Mecz zakończył
się wynikiem 1 - 058. Do końca jednak nie było tak
kolorowo. Pojawiły się następujące problemy: mu-
rawa wymagała poprawy, brak stroi i dresów, reklama
i zagwarantowanie bezpieczeństwa na stadionie. Na
szczęście mając takiego sponsora wszystko było w
zasięgu klubu. Trenerem zespołu seniorów został
Zbigniew Wodniak. W 2001 roku za zasługą działaczy
KS „Drwęca” do użytku oddano halę sportowo-rek-
reacyjną. Natomiast w roku 2004 wybudowano boisko
treningowe. Koszty budowy pokrył w całości sponsor
nowomiejskiego klubu Zygmunt Dąbrowski. Kolej-
nym sukcesem, tym razem piłkarzy był sezon
2000/2001. Przez długi okres KS „Drwęca - Lampar-
kiet” plasowała się w czubie tabeli. Po 28 rozegranych
spotkaniach zajmowała nawet drugą pozycję, jednak
ostatecznie zakończyła sezon na czwartym miejscu.
Od początku historii klubu był to najbardziej spekta-
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kularny sukces w sekcji piłki nożnej. Nowomiejska
drużyna kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W
sezonie 2001/2002 KS „Drwęca - Lamparkiet” zajęła
w IV lidze warmińsko-mazurskiej siódme miejsce.
Bilans drużyny to: 32 rozegrane mecze, 47 punktów,
13 zwycięstw, 8 remisów, 11 porażek, bramki 61-48.
Mecze rozegrane na własnym stadionie: 10 zwycięstw,
4 remisy, 2 porażki, bramki: 41-17. Mecze rozegrane
na wyjeździe: 3 zwycięstwa, 4 remisy, 9 porażek,
bramki: 20-3159. Sezon 2002/2003 sprawił, iż kibice
przeżywali kolejne emocje. Początek ligi nie był zbyt
udany dla podopiecznych trenera Zbigniewa Wod-
niaka, bowiem po 10 kolejkach „Drwęca - Lampar-
kiet” zajmowała dopiero 13 lokatę. Dzięki determi-
nacji i woli walki już po kolejnych czterech meczach
piłkarze zdołali odrobić straty i awansowali się na
wysokie 4 miejsce. Na 3 kolejki przed końcem roz-
grywek KS „Drwęca - Lamparkiet” zapewniła sobie,
po raz pierwszy w jakże długiej historii, awans do
III ligi. Bilans z sezonu 2002/2003 drużyny z Nowego
Miasta Lubawskiego przedstawiał się następująco:
zespół zajął 1 miejsce, rozegrał 34 mecze, uzyskał 76
punktów, odniósł 23 zwycięstw, 7 remisów, 4 porażki,
stosunek bramek 85-20. Najlepszym strzelcem dru-
żyny z 21 bramkami na koncie został Paweł Pasik. W
meczach w Nowym Mieście Lubawskim KS „Drwęca
- Lamparkiet” uzyskała 14 zwycięstw, 2 remisy i 1
porażkę, bramki 50-5. Jeżeli chodzi o mecze wyjaz-
dowe drużyna wygrała w 9 spotkaniach, 5 razy zre-
misowała i odniosła 3 porażki, stosunek bramek 35-
1560. 15 stycznia 2004 roku miało miejsce Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu. Funkcję
prezesa przejął Zygmunt Dąbrowski. Doszło do ko-
lejnej zmiany nazwy klubu, tym razem był to „Finis-
hparkiet - Drwęca”. Na trenerskiej ławce zasiadł
Zbigniew Kieżun. Jego praca trwała jednak krótko,
na początku maja rolę trenera przejął Andrzej Błasz-
kowski. Zespół prezentował się wyśmienicie i po za-
kończeniu rundy jesiennej zajmował 3 miejsce. Nie-
stety druga część sezonu nie była tak dobra i
„Finishparkiet - Drwęca” zajął 9 lokatę. Nagrodą po-
cieszenia była wygrana w Wojewódzkim Pucharze
Polski. „Finishparkiet - Drwęca” zajęła w pierwszej
grupie III ligi 10 miejsce, rozegrała 30 meczów i zdo-
była 42 pkt. Jej dorobek to: 12 zwycięstw, 6 remisów,
12 porażek, stosunek bramek 44-34. Najlepszym

strzelcem okazał się Tomasz Włodarczyk, który strze-
lił 12 bramek. Mecze w domu: 9 zwycięstw, 2 remisy,
4 porażki. Stosunek bramek 31-13; mecze rozegrane
na wyjeździe: 3 zwycięstwa, 4 remisy, 8 porażek. Sto-
sunek bramek 13-2161. W sezonie 2004/2005 KS „Fi-
nishparkiet - Drwęca” odniósł ogromny sukces. Mia-
nowicie zdobył pierwsze miejsce w tabeli III ligi i
awans do II ligi. Większość ludzi była szczęśliwa z
tego powodu. Doprowadzono do organizacji festynu,
który odbył się na stadionie KS „Finishparkiet -
Drwęca”. Między sezonami nowomiejscy piłkarze ro-
zegrali kilka sparingów: z wielkim Lechem Poznań,
ŁKS Łomżą, Unią Janikowo i Jeziorakiem Iława. To
właśnie w tym 2005 roku jako drużyna trzecioligowa,
Drwęca/Finishparkiet osiągnęła największe sukcesy.
Wygrana w Pucharze Polski z Ruchem Chorzów, ze-
społem drugoligowym i wreszcie największa sensacja
- wygrana przy wypełnionym po brzegi stadionie 2:0
z Lechem Poznań, zespołem polskiej ekstraklasy.
Awans do II ligi uszczęśliwił wielu kibiców i nie tylko.
Nawet Nowe Miasto Lubawskie odwiedził gość spe-
cjalny, Kazimierz Górski. Przyjechał pogratulować
wielkiego sukcesu. 

Jednak drugoligowe boiska to było o poziom za wy-
soko dla KS Finisparkietu Drwęcy Nowe Miasto Lu-
bawskie. II liga okazała się jednoroczną przygodą.
Drużyna z Nowego Miasta Lubawskiego zakończyła
rundę jesienną na ostatniej 18 pozycji, z dorobkiem
zaledwie 10 punktów i stosunkiem bramek 17-30. .
Po pięciu meczach nowomiejski klub zajmował do-
piero 15 lokatę. Do końca rundy nie wiele się zmieniło.
KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie
zajął ostatnie miejsce w tabeli II ligi. Rozżalony i nie-
zadowolony z postawy swoich zawodników główny
sponsor i prezes klubu Zygmunt Dąbrowski jeszcze
finansował zespół w rundzie jesiennej III ligi w roku
2006, ale zimą zrezygnował z działalności na rzecz
klubu. W kolejnym sezonie (2006/07) KS „Drwęca”
zajęła 11 miejsce w III lidze. W 30 spotkaniach uzys-
kała 36 pkt, odnosząc 10 zwycięstw, 6 remisów, 14 po-
rażek. Najlepszym strzelcem z 7 trafieniami został
Łukasz Gikiewicz. Nowomiejski klub został sam w
bardzo trudnej sytuacji. Z „Drwęcą” pożegnali się:
trener Andrzej Błaszkowski, vice prezes Jan Osmań-
ski i sponsor Zygmunt Dąbrowski. Nadeszły ciężkie
chwile dla nowomiejskiej piłki. Aby pomóc klubowi
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zwołano na dzień 17 stycznia 2007 roku nadzwyczajne
zebranie działaczy i członków drużyny. Daniel Cieplak
został nowym prezesem. Pozyskano również nowego
sponsora: Jana Szynakę, prezesa firmy „Szynaka
Meble”. Przepowiadano pokoleniowe zmiany. W
końcu drużyna „Drwęca - Szynaka” pod wodzą Je-
rzego Wójcika utrzymała się w III lidze. Niestety za-
rząd z Danielem Cieplakiem na czele nie potrafił sobie
poradzić ze sprawami finansowymi i organizacyjnymi.
Zabrakło kilku poważnych sponsorów, aby zespół pra-
widłowo funkcjonował. W maju zarząd Drwęcy podał
się do dymisji, ta jednak nie została przyjęta. KS
„Drwęca” chcąc przystąpić do kolejnego sezonu mu-
siała uporządkować wszystkie zaległości. Po uregu-
lowaniu zadłużenia w ZUS-ie, klub otrzymał licencję
i w sezonie 2007/08 występował pod kierownictwem
Jerzego Wójcika w III lidze. Zawodnicy w okrojonym
składzie wystartowali w rozgrywkach. Wybrano nowe
władze na Walnym Zebraniu. Mirosław Urbanowski
pełnił funkcję prezesa. Jednak swoją działalność za-
kończył już po 7 dniach pracy. Sądził, że długi klubu
długi sięgają 50-70 tysięcy złotych. Jednak okazało
się, że są dwa razy większe. Po raz kolejny zwołano
walne zebranie. Wcześniej klub opuścili: trener Wójcik
i dwóch podstawowych piłkarzy. „Drwęca” otrzymała
kuratora, został nim Daniel Cieplak. Nowomiejski
klub działał bez prezesa. Nowym trenerem został Ja-
nusz Małecki, ale gdy zobaczył, że na pierwszym tre-

ningu pojawił się jeden zawodnik, kolejnego dnia po-
żegnał się z klubem. Mówiono, że „Drwęca” nigdy
nie zginie, ponieważ jest szansa i koncepcja, że będą
pieniądze, znów sponsorem będzie Jan Szynaka. Na-
mówiono Jerzego Wójcika, aby ten ostatni raz podjął
wyzwanie. Trener zapowiedział, że do końca lutego
będzie w klubie, zbierze piłkarzy miejscowych i z Lu-
bawy, Nidzicy, Działdowa, Kurzętnika, a tych piłkarzy
z Olsztyna namówi, żeby nie opuszczali klubu. Kurator
Daniel Cieplak nie podołał zadaniu. Pod koniec lutego
Jerzy Wójcik opuścił klub i wrócił do Radomia. Pił-
karze szukali klubów w Toruniu, Olsztynie, Kurzęt-
niku, Grudziądzu. Po rundzie jesiennej sezonu 2007/08
„Drwęca” Nowe Miasto Lubawskie wycofała się z
rozgrywek III ligi. W czerwcu 2008 roku pomimo
problemów, „Drwęca” przystąpiła do rozgrywek klasy
okręgowej. 15 lipca 2008 roku wybrano nowy zarząd,
w którym główną role odgrywał Marian Kisiel. Słońce
ponownie zaczęło świecić nad Nowym Miastem Lu-
bawskim. W sezonie 2008/09 w KS „Drwęca” działały
dwie sekcje: masowa i piłki nożnej. Na sekcję piłki
nożnej składały się cztery zespoły: seniorów, juniorów
starszych, juniorów młodszych i trampkarzy. W lipcu
2009 roku obchodzono Jubileusz 90-lecia istnienia KS
„Drwęca”. Odbył się turniej piłki nożnej i uroczysta
akademia. Sezon 2008/09 był bardzo udany dla no-
womiejskich piłkarzy. Mało brakowało a drużyna pro-
wadzona przez trenera Andrzeja Błaszkowskiego, a
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Drużyna w sezonie 2005/2006. Od lewej Kellechi Ohenacho, Szymon Sawala, Bartosz Pietrasik, Mariusz Unierzyski, Jarosław Talik, Patrycja Uniatowska
(masażysta), Marcin Zając, Tomasz Zakierski, Marek Gołębiewski, Piotr Bazler, Tadeusz Chidziński (dyrektor klubu), Zygmun Dąbrowski (prezes klubu),
Andrzej Błaszkowski (II trener), Krzysztof Filipek, Maciej Wódkiewicz, Piotr Rybkiewicz, Wojciech Ankowski, Galardo Favour, Marek Zawadzki (kierownik
drużyny), Andrzej Wiśniewski (I trener), Bartosz Kowalski, Maciej Wojtaś, Sławomir Święcki, Marcin Wróbel, Grzegorz Domżalski, Grzegorz Bała, Bartosz
Dreszler, na zdjęciu brak Jacka Elgerta (kontuzja). Źródło: archiwum klubu.



później przez grającego trenera Sławomira Mówiń-
skiego zakończyłaby rozgrywki awansując do IV ligi.
Niestety zabrakło dokładnie 7 punktów. Drużyna za-
jęła drugie miejsce z dorobkiem 60 pkt, rozegrała 30
spotkań z czego wygrała 19, 3 razy zremisowała a 8
razy schodziła pokonana. Stosunek bramek 58-4062.
Pierwsza część sezonu 2009/10 nie była zbyt udana.
Po rundzie jesiennej KS „Drwęca” Nowe Miasto Lu-
bawskie zajmował miejsce w dole ligi okręgowej. Jed-
nak na drugą połowę sezonu „Drwęca” wzmocniła się
kilkoma zawodnikami: Przemysławem Roszkowskim,
Sławomirem Seroczyńskim, Jackiem Elgertem, Ar-
kadiuszem Modrzewskim, Przemysławem Józefowi-
czem, Rafałem Seroczyńskim. Kilku zawodników z
juniorów starszych dołączyło do drużyny seniorów i
powstał zespół będący mieszanką doświadczenia z
młodością. „Drwęca” ostatecznie zajęła w tym sezonie
7 miejsce. 

Pomimo dobrego rozwoju istniejących sekcji w
roku 2009 nastąpił kryzys i z funkcją Prezesa pożeg-
nał się Marian Kisiel, a klubem kierował członek Za-
rządu Leszek Kopiczyński. W dniu 15.12.2010 r.
zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu,
celem wyboru Prezesa i nowego Zarządu. Po długiej
dyskusji, na funkcję Prezesa Klubu wybrano Roberta
Karczyńskiego. Prezes za główny cel postawił dopro-
wadzenie Klubu do IV ligi oraz reaktywowanie dzia-
łalności sekcji lekkoatletycznej. W sezonie 2010/2011,
zespół seniorów pod kierownictwem trenera Sławo-
mira Mówińskiego, awansował jako wicelider wraz z
Barkasem do IV ligi, uzyskując 67 pkt. i bramki
85:20. Po okresie przygotowawczym do sezonu
2011/2012 zespół IV ligowy zasilili byli zawodnicy
Drwęcy: Grzegorz Bała, Piotr Rybkiewicz, Piotr
Moskal, Michał Piceluk oraz przybyły Władimir Go-
łowatienko. Funkcję trenera powierzono byłemu
działaczowi Andrzejowi Błaszkowskiemu. Drużyna
jako beniaminek po rundzie jesiennej zakończyła roz-
grywki na 8 pozycji, zdobywając 25 pkt. i bramki
29:29. Działacze wraz z Prezesem byli zawiedzeni
rundą jesienną, uznając za konieczne wsparcie Klubu
nowymi działaczami. W 2012 roku Drwęca została
uznana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mie-
ście Lubawskim za najlepszą miejską organizację po-
zarządową. Jednak, pomimo zaangażowania ze strony
Prezesa, pomoc finansowa dla klubu była nieadek-
watna do potrzeb czwartoligowca. W pomoc Klubowi

włączył się osobiście Burmistrz Nowego Miasta Lu-
bawskiego. Dzięki podjętej współpracy i wsparciu ze
strony władz miejskich, zespół seniorów uplasował
się w sezonie 2011/2012 na 4 miejscu z 57 pkt. i 62:38
bramkami. Tak wysoką lokatę władze miejskie oraz
pozyskany przez Burmistrza sponsor Jan Szynaka
uznali za sukces, zapewniając dalszą pomoc, umożli-
wiając klubowi walkę o awans do III ligi. W sezonie
2012/2013 po rundzie jesiennej zespół IV ligi zajmo-
wał 7 miejsce, zdobywając 21 pkt. i 26:24 bramki, na-
tomiast cały sezon KS Drwęca zakończył na dalekiej
11 pozycji, zdobywając 33 pkt. 47:54 bramki. Sezon
2013/2014 Drwęca rozpoczęła naborem wielu nowych
zawodników i  zatrudnieniem trenera Piotra Zającz-
kowskiego. Za namową dyrektora MOSiR  Grzegorza
Bały i Burmistrza Miasta do drużyny po kilku latach
powrócił główny sponsor - Zygmunt Dąbrowski. Klub
przyjął nazwę KS Finishparkiet Drwęca i rozpoczął
walkę o wysoką lokatę w IV lidze. Sezon zakończono
na wysokim 6 miejscu. Z uwagi na trudną sytuację fi-
nansową Barkasu Tolkmicko, Zarządy klubów: Finis-
hparkiet - Drwęcy i Barkasu zdecydowały o
połączeniu sekcji piłki nożnej obydwu klubów i przy-
stąpieniu do rozgrywek III ligi pod nazwą KS Finis-
hparkiet Drwęca.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

KS Radomniak Radomno

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Radomniak Radomno
Data założenia: 1999 rok
Barwy klubowe: zielono-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

 Klub pod nazwą LZS Radomniak Radomno powstał
z inicjatywy kilku zapaleńców, którzy chcieli grać w
piłkę: Adama Hulewicza, Krzysztofa Kotewicza, Ce-
zarego Cabaja, Jacka Mroczyńskiego i Arkadiusza
Dziomba. Poprosili oni o pomoc Zbigniewa Ćwikliń-
skiego oraz byłego piłkarza Jezioraka Iława, Jerzego
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Hulewicza. Tak w 1999 roku z jedną piłką i jednym
kompletem strojów, powstał klub piłkarski w Ra-
domnie. W 2001 roku drużyna została zgłoszona do
prowadzonych przez W-MZPN rozgrywek B klasy.
Do współpracy zaproszona Jana Skoczenia, który
przejął przejął rolę prezesa, trenera, kierownika
drużyny i opieki medycznej. Zaczęły się poszukiwa-
nia sponsorów, budowa szatni, remont i grodzenie bo-
iska. Były chwile zwątpienia i chwile radości.
Przyszły też ogromne, jak na wieś liczącą niespełna
500 mieszkańców, sukcesy. Drużyna w 2009 roku
awansowała najpierw do A klasy, a następnie w 2013
roku do klasy okręgowej. W 2013 roku zmieniono
również nazwę klubu na KS Radomniak Radomno.
Obecnie obiektu sportowego oraz ilości drużyn (se-
nior w klasie okręgowej oraz trampkarz i młodzik)
mogą pozazdrościć inne większe miejscowości, a
nawet co poniektóre miasta. Działalność klubu
mocno wspiera sponsor - Mieczysław Czajkowski, a
duży wpływ na jego rozwój ma również duże zaanga-
żowanie trenera seniorów i młodzików, Sławomira
Mówińskiego.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Przemysław Górzyński - napastnik, w klubie od

ukończenia 16-roku życia do chwili obecnej
• Dawid Górzyński - napastnik, w klubie od ukończe-

nia 16-roku życia do chwili obecnej
• Adam Hulewicz - założyciel klubu, bramkarz,

obrońca
• Cezary Cabaj - jeden z założycieli klubu, obrońca,

gra do chwili obecnej
• Krzysztof Kotewicz - jeden z założycieli klubu,

obrońca, grał w klubie do czasu odniesienia w 2014
roku groźnej kontuzji

• Łukasz Komorski - bramkarz, gra do chwili obec-
nej

Najwybitniejsi działącze:
• Jan Skoczeń - prezes, w klubie od 2010 roku do

chwili obecnej
• Adam Hulewicz - członek zarządu, w klubie od jego

założenia do chwili obecnej
• Krzysztof Kotewicz - członek zarządu, w klubie od

jego założenia do chwili obecnej
• Mieczysław Czajkowski - od 2012 roku główny

sponsor klubu oraz jego prezes
• Sebastian Skonieczka - skarbnik, od 2010 roku kie-

rownik drużyny seniorów

KS Wicher Gwiździny

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Wicher Gwiździny
Data założenia: 1968 rok
Barwy klubowe: pomarańczowo-
czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Wicher Gwiździny występuje obecnie a rozgrywkach
B klasy. Największym sukcesem w historii klubu jest
awans do A klasy wywalczony po wygraniu barażu z
LZS Stablewice. Na boiskach A klasy drużyna wy-
stępowała przez sezon 1994/1995.
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UKS Żak Jamielnik

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Żak Jamielnik
Data założenia: 2003 rok
Barwy klubowe: biało-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

LZS Novoplast Mszanowo

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Novoplast Mszanowo
Data założenia: 1 maja 1998 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
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powiat olecki

Gmina Kowale Oleckie

SKFIR Kowalak Kowale Oleckie

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej 
i Rekreacji Kowalak Kowale Oleckie
Data założenia: 2004 rok
Barwy klubowe: żółto-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Zacznijmy od tego, iż drużyna jest bardzo młodym
zespołem. Pomysł założenia w gminie Kowale Oleckie
drużyny piłkarskiej zrodził się 2004 roku. Wszyscy,
którzy są w pewien sposób związani z tą dyscypliną
sportową, chcieli już wcześniej, aby coś takiego w Ko-
walach Oleckich zaczęło funkcjonować. Pomysł został
zgłoszony do ówczesnego dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu Adama Andryszczyka, który
swoim wkładem i zaangażowaniem w znaczny sposób
przyczynił się do powstania klubu. Zaczął organizo-
wać spotkania, które z biegiem czasu skupiały coraz

to większe grupy osób. Chęci, zarówno samych spor-
towców, jak i osób angażujących się w sprawy dru-

żyny, dały cień szansy na zrodzenie się nowej dru-
żyny. Do porozumienia doszli działacze, dzięki którym
występujemy w B klasie. W 2007 roku opiekę nad
drużyną przejął nowy dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Kowalach Oleckich Karol Czerwiński. W
2009 roku klub piłkarski przeszedł pod opiekę mery-
toryczną Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rek-
reacji „Kowalak”.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Artur Ślużyński, Mirosław Domin, Ryszard Bura-
czewski, Wojciech Sawicki, Adam Ślużyński

Najwybitniejsi działacze:
• Helena Żukowska - wójt Gminy Kowale Oleckie w

latach 1994-2014
• Adam Andryszczyk - dyrektor Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich w latach
2004-2007, założyciel klubu

• Karol Czerwiński - dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Kowalach Oleckich od 2007 roku, prezes
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji
„Kowalak” w latach 2009-2012

• Artur Ślużyński - czołowy zawodnik drużyny, pre-
zes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji
„Kowalak” od 2012 roku

• Zbigniew Sieńko - wiceprezes Stowarzyszenia Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” od 2012 roku

• Marek Stankonowicz - trener drużyny w latach
2004-2011

• Marek Gulbierz - trener drużyny w latach 2011-
2013

• Tomasz Kupiec - skarbnik klubu, trener drużyny
od 2013 roku

Ciekawostki:
W 2005 roku klub miał zaszczyt gościć Kazimierza
Górskiego, na cześć którego odbyły się honorowe roz-
grywki.

Aktualny skład drużyny „Kowalaka” Źródło: archiwum klubu.



W 2009 oraz 2011 roku klub przy współpracy z Ce-
zarym Zamaną współorganizował jeden z etapów wy-
ścigu kolarskiego „Gwiazda Mazurska”.

SKFiR „Kowalak” co roku organizuje Wakacyjny
Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego. W
2014 roku honorowy patronat na rozgrywkami objął
Mamed Khalidov.

Miasto i Gmina Olecko

MLKS Czarni Olecko

Pełna nazwa: Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy „Czarni” Olecko
Data założenia: 25 lutego 1957 roku
Barwy klubowe: czarno-czerwono-
-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
W 1946 roku w Olecku działały 3 kluby sportowe: Bu-
dowlani, Gwardia i Spójnia. W 1957 roku z inicjatywy
Leonarda Mosiejki (działacza sportowego pochodzą-
cego spod Wilna), postanowiono połączyć te kluby i
stworzyć jeden silny klub. Po połączeniu, na krótkie
okresy, Czarni Olecko przyjmowali nazwy: „Spójnia“
oraz „Lega“, ale ostateczną nazwą klubu pozostali
„Czarni”. Od początku istnienia w klubie działały
takie sekcje, jak: siatkówka, koszykówka, judo, wio-
ślarstwo, podnoszenie ciężarów, szachy, lekka atle-
tyka, piłka ręczna, brydż sportowy, taekwondo WTF,

tenis ziemny, strzelectwo sportowe oraz piłka nożna i
tenis stołowy. Te dwie ostatnie działają nieprzerwanie
od początku istnienia klubu, aż po dzień dzisiejszy.
Drużyna seniorów Czarnych przez lata istnienia ze
zmiennym szczęściem grała w B klasie, A klasie i kla-
sie okręgowej. W latach 1957-1975 występowała w
województwie białostockim, następnie w latach 1975-
1999 w województwie suwalskim, a od 1999 roku do
dzisiaj w województwie warmińsko-mazurskim. Do-
piero od sezonu 2004/05 nastały lepsze czasy dla
Klubu. Do grających w tym czasie w A klasie Czar-
nych, jako sponsor drużyny seniorów, dołączył Jacek
Bielecki - właściciel Firmy Portex. Rozpoczął on
marsz Czarnych aż do III ligi w sezonie 2008/09. Do
Klubu przyszli nowi zawodnicy z zewnątrz, aby za-
pewnić poziom sportowy na tym poziomie rozgrywek.
Niestety III liga była w Olecku tylko dwa sezony.
Klub został mocno zadłużony i znowu zaczęły się
trudne czasy. Do Klubu wrócił poprzedni Prezes
Józef Wasilewski i powoli, systematycznie wyprowa-
dzał Klub z zapaści finansowej. Obecnie Czarni wy-
stępują na boiskach klasy okręgowej.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Janusz Michalczyk (ur. 1939) - grał w Czarnych w

latach 50’ i 60’, następnie przeszedł do III-ligowego
Mazura Ełk, grał również w II-ligowym Starze Sta-
rachowice

• Jerzy Kisiel (ur. 1957) - wychowanego trenera Jó-
zefa Jeglińskiego, grał w Czarnych w latach 60’ i
70’. Następnie zawodnik I-ligowych klubów: Gwar-
dii Warszawa i Wisły Kraków

• Karol Sobczak (ur. 1972) - wychowanek trenera Je-
rzego Wojnowskiego, grał w Czarnych w latach 80’,
w latach 1987-89 był reprezentantem Polski U-17 i
U-21, grał w III-ligowych Wigrach Suwałki (1986-
90), II-ligowej Lechii Gdańsk (1990-95), I-ligowej
Polonii Warszawa (1995-97), II-ligowym Hetmanie
Zamość (1997-00) i II-ligowym Górniku Łęczna

• Kamil Szarnecki (ur. 1976) - wychowanek trenera
Jerzego Wojnowskiego, grał w Czarnych w latach
80’ i z klubem związany jest do dnia dzisiejszego. W
karierze grał w następujących klubach: Wigry Su-
wałki (III liga 1995-99), Orlen Płock (I liga 1999-
00), KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (II liga
2000-01), Orlen Płock (II liga 2001-02), Jagiellonia
Białystok (II-liga 2002-03)

• Piotr Wojnowski (ur. 1979) - wychowanej trenera
Jerzego Wojnowskiego, grał w Czarnych w latach
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Wizyta Kazimierza Górskiego w 2005 roku.
Źródło: archiwum klubu, Autor zdjęcia: Dariusz Sawicki

.
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90’, w latach 1996-98 reprezentant Polski U-17 i U-
18, w latach 2001-02 zawodnik II-ligowej Jagielloni
Białystok

• Bartosz Romańczuk (ur. 1983) - wychowanek tre-
nera Jerzego Wojnowskiego, grał w Czarnych w la-
tach 90’. Następnie zawodnik MSP Szamotuły
(1998-01), VFL Wolsburg (Niemcy, I liga, 2002-06),
Reprezentacja Polski U-18 (2002), Jagiellonia Bia-
łystok (II liga 2006-07), AS Rodos (Grecja, II liga,
2008-09), ŁKS Łódź (Ekstraklasa 2010)

Najwybitniejsi działacze:
• Leonard Mosiejko (ur. 1920 - zm. 2012) - inicjator

założenia Klubu Czarni w 1956 roku, wieloletni za-
wodnik, trener i działacz sportowy

• Czesław Krasowski - w Klubie od początku lat 60’,
przeważnie jako sekretarz Klubu z decydującym
głosem o działaniach klubu

• Józef Wasilewski - obecny Prezes Klubu z najwięk-
szą ilością kadencji prezesa w historii Klubu

• Andrzej Kamiński - w Klubie od 1988 roku jako za-
wodnik, trener drużyn trampkarzy, juniorów i se-
niorów, a następnie działacz sportowy: sekretarz,
magazynier, prezes i skarbnik

• Jerzy Wojnowski - w klubie od 1963 roku jako za-
wodnik najmłodszych grup, później juniorów i se-
niorów, następnie trener różnych grup wiekowych
od trampkarzy do seniorów, (wychował 4 zawodni-

ków, którzy grali w najwyższej lidze lub w repre-
zentacji Polski: Karol Sobczak, Kamil Szarnecki,
Piotr Wojnowski i Bartosz Romańczuk)

• Ignacy Jasielun (ur. 1940 - zm. 2005) - jeden z zało-
życieli Klubu, człowiek instytucja w sporcie olec-
kim, zawodnik wielu dyscyplin, organizator wielu
imprez sportowych w Olecku, wieloletni działacz
sportowy w Klubie

Prezesi klubu od 1957 do dnia dzisiejszego: Wacław
Urbanowicz, Walery Rymsza, Wacław Nideraus, Leo-
nard Mosiejko, Marian Wiergan, Marian Żybura,
Stanisław Cybulski, Józef Powązki, Czesław Krasow-
ski, Kazimierz Iwanowski, Marian Lewandowski,
Wacław Sapieha, Janusz Rękawek, Leszek Gałczyk,
Andrzej Kamiński, Ireneusz Szymański, Jan Jakimo-
wicz i Józef Wasilewski.

Ciekawostki:

W 1996 roku Klub wspólnie z MOSiR Olecko zorga-
nizował mecz Orły Górskiego - Reprezentacja Olecka.
Na boisku w Olecku grali Andrzej Szarmach, Lesław
Ćmikiewicz, Adam Musiał, Jerzy Kraska. Trenerem
drużyny Orłów był Andrzej Strejlau.

W latach 1999-2012 Klub wspólnie z MOSiR Olecko
był organizatorem 11 oficjalnych meczów młodzieżo-
wych reprezentacji Polski oraz 27 zgrupowań dla róż-
nych roczników reprezentacji Polski (od U-15 do
U-19). Na oleckich boiskach jako młodzieżowy repre-



zentacji kraju trenowali m.in. Jukub Błaszczykowski,
Łukasz Piszczek, Wojciech Szcżęsny, Łukasz Fabiań-
ski i Grzegorz Krychowiak

Od 2000 roku z inicjatywy ówczesnego trenera se-
niorów Andrzeja Kamińskiego i ówczesnego bramka-
rza Czarnych, Roberta Antkiewicza co roku w dniu 1
stycznia o godz. 12:00 rozgrywany jest noworoczny
mecz piłki nożnej Czarni Olecko - Reszta Świata. W
2015 roku odbył się on już po raz szesnasty.

SAS Unia Olecko

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Aktywności Sportowej Unia Olecko
Data założenia: 11 listopada 2011
roku
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Inicjatorami powstania stowarzyszenia sportowego
byli Konrad Topolski, Wojciech Stefanowski, Andrzej
Adamajt oraz Marek Karczewski. Postanowili oni
stworzyć możliwość czynnego uprawiania sportu przy
Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Prawda w

Olecku. Stowarzyszenie pod nazwą SAS Prawda po-
wstało pod koniec 2011 roku. Pierwotnie drużyna wy-
stępowała w turniejach futsalowych i Orlikowych.
Jednak w 2013 roku zawodnicy chcieli spróbować
swoich sił w piłce nożnej 11-osobowej i pod nazwą
SAS Unia Olecko zgłosili się do warmińsko-mazur-
skiej B klasy, którą w pierwszy roku wygrali i awan-
sowali do A klasy, w której występują również w
obecnym sezonie.

Gmina Świętajno

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Wieliczki

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.



164

Miasto olsztyn

Szanowni Państwo!

Obchodzony w 2015 roku ju-
bileusz 70-lecia piłki nożnej
na Warmii i Mazurach to za-
pis najpiękniejszych kart
sportu w naszym regionie.
Piłka nożna jest dyscypliną,
która zawsze wzbudza emo-
cje i buduje wyjątkowe oraz

trwałe więzi społeczne, zwłaszcza, gdy są one podbu-
dowane znaczącymi sukcesami sportowymi. Popular-
ność piłki nożnej i jej masowość sprawiają, iż jest to
sport numer jeden w naszym kraju.

Sukcesy polskiej piłki nożnej są znane i wspominane
do dziś, dlatego cieszyć się należy, że wśród twórców
polskiej potęgi piłkarskiej lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych minionego wieku, a także jej suk-
cesów w latach późniejszych, byli też piłkarze z na-
szego regionu. Do dzisiaj olsztynianie są dumni ze
znakomitych zawodników, związanych z miejscowymi
klubami, którzy reprezentowali Polskę na meczach i
turniejach o randze mistrzowskiej, żeby wymienić
tylko tych najwybitniejszych: Janusza Kupcewicza,
Bohdana Masztalera, Jarosława Bako, Sylwestra Cze-
reszewskiego, Tomasza Sokołowskiego, Tomasza Za-
horskiego czy Adriana Mierzejewskiego. Tych postaci
jest zdecydowanie więcej, co znajduje potwierdzenie
w tej ciekawej i ważnej publikacji, która trafia w Pań-
stwa ręce.

70 lat piłki nożnej na Warmii, Mazurach i Powiślu
to równocześnie jubileusz piłki nożnej w Olsztynie.
Futbol był obecny w naszym mieście od pierwszych
powojennych chwil, sprawiając mieszkańcom radość
i budując w nich nieskrywane poczucie dumy. Nie bez
przyczyny olsztyński „Stomil”, który również świętuje
70. urodziny, nazywany jest „Dumą Warmii”. Ten slo-
gan wymyślili sami kibice, jest zatem bardzo auten-
tyczny w wyrażanych odczuciach.

Olsztyńska piłka nożna przeżywała wzloty i upadki,
jednak apogeum sukcesów osiągnęła w latach 90-tych
ubiegłego wieku, gdy klub sportowy „Stomil” wystę-
pował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do dzisiaj
wspominany jest wypełniony po brzegi stadion przy
ulicy Leonharda i zacięte potyczki z tuzami naszego
piłkarskiego świata - polskimi klubami z długą histo-
rią, mistrzowskimi osiągnięciami i bogatym zapleczem
finansowym. Na stadion „Stomilu” przychodziło po
kilkanaście tysięcy kibiców, żądnych emocjonującego
widowiska i wygranej olsztyńskiej drużyny. Chociaż
obecność „Stomilu” w I lidze nie zawsze oznaczała
wygrane, to jednak był to czas niewątpliwych sukce-
sów piłkarskich.

Istotą sportu jest zmienność. To czyni go interesu-
jącym, a czasami wręcz nieprzewidywalnym. Początek
XXI wieku okazał się trudnym okresem dla olsztyń-
skiego futbolu, ale udało się wyjść z impasu. Dziś
Olsztyn ponownie żyje piłką nożną, w mieście działa
wiele szkółek piłkarskich, a zawodowa drużyna „Sto-
milu” występuje w I lidze, chociaż dzisiaj jest ona
drugą klasą rozgrywkową. Miasto ze stowarzysze-
niem „Stomil” zawiązało spółkę akcyjną, będącą pod-
miotem prowadzącym klub na zasadach w pełni pro-
fesjonalnych, regulowanych kodeksem handlowym.
Niestety, podupadł stadion przy ul. Leonharda, ale
niebawem odmieni się, gdyż przygotowujemy się do
gruntownej przebudowy tego obiektu.

Patrząc na dorobek piłki nożnej w województwie
warmińsko-mazurskim, na zapał działaczy i miłość
kibiców, można być spokojnym o jej przyszłość. Dla
mieszkańców Olsztyna jest to tym bardziej oczywiste,
że tytuł „Duma Warmii” naprawdę zobowiązuje.

Piotr Grzymowicz, 
Prezydent Olsztyna 



Stomil Olsztyn SA

Pełna nazwa: Stomil Olsztyn
Spółka Akcyjna
Data założenia: 15 lipca 1945
roku
Barwy klubowe: biało-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga seniorów
• III liga kobiet (2 drużyny)
• IV liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• II liga wojewódzka trampkarzy (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe młodzików (4 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyn)
• rozgrywki turniejowe żaków (1 drużyny)

Historia:
W 535 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem na Sta-
dionie Leśnym w Olsztynie zorganizowano mecz po-
między drużyną stworzoną z pracowników kolei a
drużyną stworzoną z pracowników spółdzielczości
spożywców „Społem” uzupełnioną kilkoma milicjan-
tami. Datę tego historycznego spotkania uznaje się
powszechnie za moment powstania pierwszych pol-
skich klubów sportowych w Olsztynie. Drużynę spo-
żywców uznaje się za protoplastów obecnego Stomilu
Olsztyn, a drużynę kolejarzy za protoplastów dzisiej-
szej Warmii Olszyn. W obu zespołach wystąpili: Spo-
żywcy - Szydlik, Markowski, Drzała, Kazimierz Tippe,
Robaszewski, Michalski, Władysław Tusznio, Tadeusz
Osękowski, Tatarkiewicz, Tadeusz Abramski-Biało-
wąs, Chrzanowski, Jerzy Konecki, Prusik, i Mikołaj-
czyk, Kolejarze - Mieczysław Gajęcki, Czekała, Gon-
towski, Feliks Andrzejczak, Bogusław Mucha,
Bolesław Paradowski, Czesław Nowakowski, Kazi-
mierz Skowroński, Kazimierz Troicki, Leszek Kopacz,
Eugeniusz Nartowski. Mecz wygrali kolejarze 2:1.
Jednym z głównych inicjatorów wydarzenia był Ta-
deusz Białowąs-Abramski. Kilka dni po meczu, 20
lipca 1945 roku odbyło się walne zebranie Olsztyń-
skiego Klubu Sportowego „Warmiak”. Na przewod-
niczącego spotkania poproszono porucznika Euge-
niusza Galko, a na sekretarza Władysława

Bakowskiego . Prezesem zarządu wybrano Zygmunta
Gornickiego. 1 października 1945 roku na walnym
zebranku klubu doszło do zmiany nazwy na Spółdziel-
czy Klub Sportowy „Społem”. W obradach uczestni-
czyli: dyrektor okręgu „Społem” Bohdan Korolewicz-
Wilamowski, Kazimierz Tippe, Władysław Tuszino,
Tadeusz Abramski- Białowąs, Tadeusz Osękowski,
Szyjkowski, Drzała, Niedzwiecki, Artur Sowa i inni.
Podczas zebrania wybrano zarząd klubu, w którego
skład weszli: Bohdan Korolewicz-Wilamowski (pre-
zes), Stanisław Jackiewicz (wiceprezes), Artur Sowa
(sekretarz), Zygmunt Główczyk (skarbnik), Tadeusz
Milczarek (gospodarz), Tadeusz Białowąs, Mieczy-
sław Niedzwiecki, Michał Zawadzki i Władysław Tu-
szino. Do kolejnej zmiany nazwy klubu doszło w 1958
roku. Tym razem zmieniono ją na OKS Olsztyn. W
1961 roku OKS Olsztyn, po latach gry w niższych kla-
sach rozgrywkowych, zdobywa Mistrzostwo Okręgu
i awansuje do III Ligi. Niestety olsztynianie fatalnie
zainaugurowali rozgrywki III Ligi. Po I rundzie, pił-
karze OKS-u zamykali tabelę z zerowym dorobkiem
punktowym. Generalnie w latach 1945-1968 „Społem”
występował w niższych klasach rozgrywkowych i po-
zostawał w cieniu innych klubów. W marcu 1968 roku
odbyło się walne zgromadzenie Olsztyńskiego Klubu
Sportowego. Miało uroczysty charakter, było bowiem
początkiem wspólnej drogi OKS-u z Olsztyńskimi Za-
kładami Opon Samochodowych. Stowarzyszenie przy-
jęło nazwę OKS-OZOS i zmieniło swoją przynależność
do pionu sportowego, przenosząc się z Federacji Spor-
towej „Sparta” do Federacji Sportowej „Chemik”.
Prezesem wybrano Władysława Leonharda (dyrek-
tora naczelnego OZOS), wiceprezesami: Stanisława
Gabszewicza (dotychczasowy prezes OKS, dyrektor
Wojewódzkiej Inspekcji Zbożowo Mięsnej), Zbig-
niewa Syrewicza (przewodniczący rady zakładowej
OZOS), sekretarzem Wacława Ostrowskiego. Czlon-
kami prezydium zostali: Włodzimierz Filipczak (szef
Browaru Olsztyn), Tadeusz Noga (delegat OZOS) i
Marian Rapacki (trener). Trenerzy Aleksander Grze-
gorzewski i Zbigniew Jabłonowski otrzymali medale
Stulecia Sportu. Od czasu rozpoczęcia współpracy z
Olsztyńskimi Zakładami Opon Samochodowych na-
stały dobre czasy dla klubu. 6 czerwca 1968 roku
OKS-OZOS razem z Polonią Pasłęk awansuje do III
ligi. W decydującym dwumeczu olsztynianie pokonali
Huragan Morąg 2:1 (w Morągu) i 4:0 (w Olsztynie).
Trener Jan Woźnica korzystał w tych spotkaniach z
następujących zawodników: Sławomir Romanowski,
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Konieczny, Bolesław Kowalski, Stefan Furgał, Jan
Szymański, Stoma, Zygmunt Meyk, Kochański, Mie-
czysław Wysocki, Jerzy Kopacz, Wojciech Kobiatko,
Roman Popławski, Roman Kurowski. W sezonie
1970/71 OKS-OZOS ponownie uzyskuje awans do ligi
międzywojewódzkiej (ówczesny trzeci poziom roz-
grywkowy). Niestety po jednym sezonie spada do
klasy okręgowej. Na szczęście OKS-OZOS szybko
się otrząsnął po spadku i w sezonie 1972/73 od razu
zanotował powrót do ligi międzywojewódzkiej i wy-
walczył pierwszy w swojej historii awans do II ligi.
W 1973 roku dochodzi do zmiany nazwy klubu na
OKS Stomil Olsztyn. W sezonie 1973/74 - prowadzony
przez Andrzeja Cehelika i Leona Wolnego OKS-
OZOS uplasował się na dwunastym miejscu w tabeli. 

Równolegle do sukcesów seniorów, sukcesy odnoszą
również drużyny młodzieżowe. 11 sierpnia 1974 roku
Stomil Olsztyn zdobywa mistrzostwo Polski w piłce
nożnej juniorów starszych (U-19). Drużyna pod okiem
trenera Jerzego Masztalera i jego asystenta Jerzego
Budziłka wystąpiła w składzie: Marek Szczech, Ma-
rian Włodarczyk, Jan Ful, Adam Mituniewicz, Woj-
ciech Lubieniecki, Zbigniew Kubelski, Lech Pawlus,
Jacek Pobiedziński, Sławomir Masztaler, Krzysztof
Zieliński, Ryszard Muszyński, Tadeusz Szawerdak,

Zbigniew Mańko, Wojciech Głowacki oraz Ireneusz
Kacperski. Stomil Olsztyn zmierzył się w finałowym
meczu z Szombierkami Bytom i po dwóch bramkach
Sławomira Masztalera zwyciężył 2:0. Pierwsza
bramka padła po przelobowaniu bramkarza drużyny
przeciwnej z odległości ok. 16 metrów. Drugie trafie-
nie padło po wykończeniu dośrodkowania Krzysztofa
Zielińskiego. Masztaler ustawił się na krótkim słupku
i skierował piłkę do bramki przeciwnika. 

W sezonie 1974/75 Stomil prowadzony przez popu-
larnego „Burzę”, 49-krotnego reprezentanta Polski,
Henryka Szczepańskiego, po mniej udanym sezonie
spadł do III ligi. Trzon drużyny stanowili wtedy: Jan
Mochola, Mirosław Tryba, Zbigniew Sosnowski, Bo-
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Drużyna juniorów starszych - rocznik 1953. Źródło: archiwum klubu.

Stomil - Mistrz Polski Juniorów w 1974 roku Źródło: archiwum klubu.



gusław Błachowski, Jan Perlejewski, Zbigniew Ku-
belski , Jerzy Osowski, Jerzy Sosnowski, Józef Przy-
bysz, Bogdan Bujakiewicz, Tadeusz Misiak, Zbigniew
i Janusz Kupcewiczowie, Rudolf Berger, Jacek Po-
biedziński, Stanisław Adaszyński Marian Szarmach
oraz Marek Szczech. W latach 1976-1981 Stomil wy-
stępuje w III lidze i za każdym razem plasuje się w
czołówce tabeli (1976/1977 - 3 miejsce, 1977/1978 - 2
miejsce, 1978/1979 - 2 miejsce, 1979-1980 - 4 miejsce,
1980/1981 - 4 miejsce). 

W sezonie 1981/1982 Stomil kończy rozgrywki III
Ligi dopiero na 11 miejscu. W kolejnych sezonach
jest już lepiej (1982/1983 - 4 miejsce, 1983/1984 - 8
miejsce, 1984/1985 - 6 miejsce, 1985/1986 - 5 miejsce,
1986/1987 - 2 miejsce). W sezonie 1987/1988 Stomil
awansuje do II ligi lecz po roku gry spada do III ligi.
W pierwszym sezonie po spadku zajmuje 5 pozycję
w III lidze, a rok później w sezonie 1990/91 zajmuje
2 miejsce, co pozwala awansować do rozgrywek II
ligi. Tym razem Stomil utrzymuje się pierwszym se-
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Drużyna juniorów Stomilu w 1976 roku (trener Zbigniew Kieżun) Źródło: archiwum klubu.

Juniorzy młodsi Stomilu w sezonie 1980/81. Górny rząd od lewej: M. Aleksandrowicz, L.Licki, M. Dwórznicki, J. Sender, J. Bako, P. Szymczak, D. Kleszewski,
J. Budziłek (trener). Dolny rząd: K. Kotas, B. Michalewski, C. Kasprowicz, G. Olendrzyński, M. Mierzejewski, K. Burzyński, M. Mrachacz.

Źródło: archiwum klubu.



zonie po awansie do II ligi, zajmując w niej 12 miejsce. 
Rok później w sezonie 1992/1993 Stomil jest już na

5 miejscu w tabeli. W 1993 roku w klubie następują
poważne zmiany organizacyjne. Wielosekcyjny do tej
pory klub rozpada się na jednosekcyjne stowarzy-
szenia. Sekcja piłkarska występuje od tego czasu pod
nazwą Miejski Olsztyński Klub Sportowy „Stomil”. 

W sezonie 1993/1994 Stomil osiągnął niebywały suk-
ces. Drużyna pod wodzą trenera Bogusława Kacz-
marka i współpracującego z nim Józefa Łobockiego
wygrała swoją grupę II ligi i wywalczyła awans do I
ligi. W tym sezonie skład Stomil prezentował się na-
stępująco: Jarosław Talik, Paweł Charbicki, Piotr Za-
jączkowski, Andrzej Biedrzycki, Tomasz Sokołowski,
Sylwester Czereszewski, Sławomir Opaliński, Bogu-
sław Oblewski, Bartosz Jurkowski, Andrzej Jankow-

ski, Waldemar Ząbecki, Bogdan Michalewski, Dariusz
Jackiewicz i Czesław Żukowski. 

30 lipca 1994 roku Stomil zadebiutował w I lidze w
meczu z Zagłębiem Lubin. Sędzią w tym spotkaniu
był Marek Kowalczyk z Lublina. Stomil wystąpił w
składzie: w bramce Talik, obrona - Opaliński, Oblew-
ski, Jankowski, Biedrzycki, pomoc - Sokołowski, Mi-
chalewski, Jackiewicz, Żukowski, atak - Czereszewski
i Jasiński. W 73 minucie meczu Czereszewskiego za-
stąpił Baca. Olsztynianie dwukrotnie obejmowali pro-
wadzenie: 1:0 Andrzej Jasiński (41’) i 2:1 ponownie
Andrzej Jasiński (51’). Goście doprowadzili jednak
do remisu i tym samym mecz zakończył się podziałem
punktów. W całym debitanckim sezonie 1994/95 Sto-
mil odnotował siedem zwycięstw, poniósł jedenaście
porażek oraz uzyskał szesnaście remisów, cudem ra-
tując się przed degradacją. Olsztyńscy piłkarze za-
notowali również najwyższych rozmiarów porażkę
(0:7 z Ruchem).

W grudniu 1995 roku odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji 50-lecia piłki nożnej na Warmii i Mazu-
rach, na której brązową odznakę „Zasłużony działacz
kultury fizycznej” wręczono Jerzemu Budziłkowi -
byłemu szkoleniowcowi Stomilu Olsztyn, okoliczno-
ściowy medal „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki
nożnej” przyznany został przez zarząd PZPN Zbig-
niewowi Kosackiemu - ówczesnemu wiceprezesowi
Stomilu Olsztyn, przedstawiciele klubu otrzymali
również srebrne „Honorowe odznaki PZPN”. W se-
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Stomil - Mistrz Województwa Juniorów w sezonie 1983/1984 (trener Jerzy
Budziłek). Źródło: archiwum klubu.

Stomil - Mistrz Województwa Juniorów w sezonie 1983/1984 (trener Jerzy Budziłek) Źródło: archiwum klubu.



zonie 1995/1996 Stomil zajął wysoką, szóstą pozycję
w I-ligowej tabeli, jak się potem okazało była to naj-
wyższa ligowa lokata olsztyńskiego Stomilu w całej
dotychczasowej historii klubu. 

W kolejnych sezonach Stomil plasuje się w środku
stawki zajmują 9 miejsce w sezonie 1996/1997, 11 w
1997/1998, 9 w 1998/99, 8 w 1999/2000 i 14 w 2000/2001.
W międzyczasie w sezonach 1998/1999 i 2000/2001
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Zbiórka przed treningiem na bocznym boisku (lipiec 1991 roku) Źródło: archiwum klubu.

Stomil - Wicemistrz Polski Juniorów Młodszych w 1986 roku (trenerzy Jerzy Budziłek i Józef Łobocki). Źródło: archiwum klubu.



Stomil dochodzi do ćwierćfinałów rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu centralnym. Sezon 2001/2002 był
ostatnim sezonem I-ligowym w historii Stomilu. Spa-
dek do II ligi został przypieczętowany  27 kwiet-
nia 2002 roku w przegranym 1:2 meczu z Dyskobolią
Grodzisk Wielkopolski na własnym stadionie. Był to

jednocześnie ostatni I-ligowy mecz Stomilu przed
własną publicznością. Po spadku z I ligi zaczyna się
bardzo trudny okres w Stomilu. W pierwszym sezonie
II ligi (2002/2003) Stomil zajmuje ostatnie, 18 miejsce,
a w następnym sezonie (2003/2004) ze względów fi-
nansowych nie przystępuje do żadnych rozgrywek.
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Inauguracja II ligi w sezonie 1991/1992, mecz OKS „Stomil” - GKS Gwardia Warszawa (27 lipca 1991 roku). Od lewej: B Michalewski, A. Bohdanowicz,
J. Waćkowski, L. Roszkiewicz, P. Szymański, J. Prucheński, Cz. Żukowski, M. Romanowski, W. Ząbecki, C. Baca, A. Biedrzycki. Źródło: archiwum klubu.

Ławka rezerwowych Stomil w meczu II Ligi z KS Wisłoką Dębica (30 maja 1992 roku). Od lewej: M. Szulżycki, A. Bohdanowicz, W. Ząbecki, R. Wiereniej,
C. Kalinowski, P. Kulpaka, M. Żygo, J. Budziłek, Z. Kieżun Źródło: archiwum klubu.



W Olsztynie powstaje jednak klub pod nazwą Olsztyń-
ski Klub Piłkarski „Warmia i Mazury”, którego celem
jest kontynuowanie piłkarskich tradycji Stomilu. Klub
rozpoczyna ligowe zmagania od występów w IV lidze,
która wygrywa. W sezonie 2004/2005 po awansie do
III Ligi klub w dniu 19 lipca 2004 roku zmienia nazwę
na OKS 1945 Olsztyn, by podkreślić kontynuowanie
tradycji Stomilu. Niestety nie udało się utrzymać w
III lidze, OKS zajął dopiero 13 miejsce i spadł do IV
ligi. W sezonie 2005/2006 olsztyńscy piłkarze w koń-
cowej tabeli IV ligi uplasowali się na 3 pozycji. Rok
później w sezonie 2006/07 OKS 1945 na dwie kolejki
przed końcem rozgrywek zapewnił sobie awans do
III ligi. W pierwszym sezonie po awansie (2007/08),
w związku z reorganizacją rozgrywek, zajęte przez
OKS piąte miejsce w tabeli dało awans do nowo utwo-
rzonej II ligi. Stomil występował w grupie wschodniej

II ligi zajmując w sezonie 2008/2009 4 miejsce, w se-
zonie 2009/10 był 13-ty, a w sezonie 2010/11 5-ty. W
sezonie 2011/12 OKS zajął 2 miejsce awansując tym
samym do I Ligi. W 2012 roku (16 lutego), doszło
również do zmiany nazwy z OKS 1945 Olsztyn na
OKS Stomil Olsztyn. W sezonie 2012/13 Stomil zajął
13 miejsce w I lidze. Rok później w sezonie 2013/14
Stomil znalazł się na 15 miejscu, które oznaczało spa-
dek. Szczęście jednak uśmiechnęło się do olsztyńskich
piłkarzy. Kolejarz Stróże nie uzyskał licencji na grę
w I lidze i zwolnił tym samym jedno miejsce. Stomil
jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz utrzymał
się w I lidze. W kolejnym sezonie (2014/15) Stomil
udowodnił, że zasługuje na miejsce w I lidze i uplaso-
wał się na 7 miejscu w końcowej tabeli. W obecnym
sezonie 2015/16 Stomil spisuje się bardzo dobrze i
walczy o czołowe miejsca w I lidze.

Najwybitniejsi wychowankowie
• Jarosław Bako (ur. 12 sierpnia 1964 roku w Olszty-

nie) - bramkarz, 35-krotny reprezentant Polski,
który w barwach narodowej drużyny występował
w latach 1988-1993. Karierę rozpoczynał w Stomilu
Olsztyn w sezonie 1981/1982. Później grał w takich
klubach, jak: ŁKS Łódź, Olimp Złocieniec, Legia
Warszawa, Zagłębie Lubin, Besiktas JK (Turcja),
Lech Poznań, Hapoel Tel Awiw (Izrael), czy Hapoel
Jerozolima (Izrael). Powrócił do Stomilu na okres
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Drużyna Stomilu, która wywalczyła awans do I ligi Źródło: archiwum klubu.

Drużyna Stomilu na rok przed awansem do I ligi. Źródło: archiwum klubu.



trzech lat (1997-2000), a potem grał już tylko w ze-
społach z niższych lig (Jeziorak Iława, GKS Stawi-
guda, Tęcza Biskupiec, rezerwy Polonii Warszawa).
Bako zdobył z reprezentacją Polski U-20 trzecie
miejsce na Mistrzostwach Świata w 1983 roku.

• Andrzej Jankowski (ur. 5 lutego 1967 roku w Olszty-
nie) - pomocnik, zaczynał w Stomilu Olsztyn. W ze-
spole „biało-niebieskich” grał od 1986 do 2000 roku
z przerwą na sezon gry w belgijskim Royal Racing
Club Tournaisien. Od 2001 roku grał poza granicami
Polski: belgijski Royal Francs Borains, francuski
CS Meaux, luksemburskie FC Jeunesse Schieren i

FC 72 Erpeldange. W barwach Stomilu rozegrał
119 meczów w I Lidze i zdobył 6 bramek.

• Robert Kiłdanowicz (ur. 21 października 1969 roku
w Szczecinie) - wychowanek Stomilu Olsztyn gra-
jący w przeszłości na pozycji pomocnika. W pierw-
szym zespole Stomilu grał w latach 1987-1988 oraz
jesienią sezonu 1995/1996. Poza tym widzieliśmy go
w barwach: Widzewa Łódź, Włókniarza Pabianice,
Olimpii Poznań, Warty Poznań, Sokoła Pniewy, Po-
lonii Warszawa, Śląska Wrocław, Jezioraka Iława,
Hetmana Zamość, Aluminium Konin, Pogoni Szcze-
cin i niemieckiego SV Babelsberg. Srebrny meda-
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lista spartakiady młodzieży w 1986 roku w Bełcha-
towie. Zawodnik reprezentacji okręgu, z którą zdo-
był Puchar dr Jerzego Michałowicza. Reprezentant
Polski U-18 i U-21. Absolwent AWF Poznań, trener
II-klasy oraz Podyplomowego Studium Prawa i Ad-
ministracji w Toruniu. Po zakończeniu kariery pił-
karskiej działa jako menadżer piłkarski - to on w
2006 roku pilotował m. in. transfery Tomasza Fran-
kowskiego i Kamila Kosowskiego. 30 czerwca 2014
roku został Prezesem Zarządu OKS Stomil Olsztyn.

• Piotr Skiba (ur. 7 lipca 1982 roku w Olsztynie) -
bramkarz, który żyje Stomilem. Zaczynał w junior-
skich zespołach „biało-niebieskich”, by przenieść
się do Warfamy Dobre Miasto. Karierę kontynuo-
wał w Gryfie Wejherowo. Do Stomilu powrócił je-
sienią sezonu 2002/2003 i został tu do 2006 r. Na-
stępnie zdecydował się na wyjazd do Anglii, gdzie
grał w Bradford Park Avenue, Ossett Town, Guise-
ley i Farsley Celtic. Na Wyspach zagrał również
jako jedyny Polak w meczu reprezentacji Anglii
„C” z okazji 150-lecia istnienia Sheffield FC. Po po-
wrocie z Wysp zaliczył epizod w Huraganie Morąg,
a od 2011 roku wciąż strzeże bramki Stomilu
Olsztyn.

• Piotr Tyszkiewicz (ur. 4 września 1970 roku w Ostró-
dzie) - napastnik, wychowanek Stomilu Olsztyn,
który kontynuował karierę w Zagłębiu Lubin (z
klubem zdobył tytuł Mistrza Polski w sezonie
1990/1991), Olimpii Poznań, Sokole Pniewy, szwaj-
carskim FC Baden, niemieckich VfL Volsburg i
Braunschweiger TSV Eintracht 1895, Lechu Poz-
nań i Warmii Grajewo. W Stomilu grał w latach
1986-1989, rundzie jesiennej sezonu 2000/2001 i je-

sienią sezonu 2001/2002. 
• Adam Zejer (ur. 3 listopada 1963 roku w Olsztynie)

- pomocnik, wychowanek Stomilu Olsztyn. Wystę-
pował w Zagłębiu Lubin, tureckich Besiktasie i Ga-
ziantepsporze, niemieckim VfL Herzlake aż w se-
zonie 1994/1995 ponownie powrócił, tym razem do
I-ligowego Stomilu. W zespole „Dumy Warmii” grał
do jesieni 1997 r., a następnie wiosną sezonu
2001/2002 i jesienią 2002/2003. W ekstraklasowym
Stomilu rozegrał 68 spotkań strzelając 7 bramek.
W II Lidze zagrał 16 razy. Zejer występował rów-
nież w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, Polonii Lidz-
bark Warmiński, Wigrach Suwałki i GLKS-ie Jon-
kowo. Obecnie jest trenerem grup młodzieżowych
Stomilu Olsztyn.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Tadeusz Białowąs-Abramski (ur. 1921 roku w Syp-

niewie, powiat Maków Mazowiecki - zm. 22 stycznia
2006 roku w Olsztynie) - piłkarz, lekkoatleta, teni-
sista stołowy. Sportem zajmował się od najmłod-
szych lat. Będąc uczniem szkoły mechanicznej w
Ostrołęce uprawiał lekkoatletykę w klubie Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży, a piłkę nożną w
KS „Ostrołęka”. Reprezentant miasta, który mie-
rzył się m. in. z reprezentacjami Przasnysza, czy
Makowa, ostatni mecz przed wybuchem wojny ro-
zegrał z Ciechanowem w lipcu 1939 roku. Po ukoń-
czeniu szkoły i zaliczeniu testów medycznych trafił
do Szkoły Pilotów w Krośnie, skąd wyruszył na
front. W lutym 1940 roku został zaprzysiężony w
jednym z oddziałów ZWZ-AK, gdzie brał udział w
akcjach dywersyjnych. Ukończył tajną szkołę pod-
chorążych i został mianowany dowódcą plutonu, a
w 1944 roku dowódcą oddziału specjalnego w Ra-
dzyminie. Posługiwał się pseudonimami „Szaruga”
i „Danowski”. Kawaler Krzyża Walecznych, Krzyża
Partyzanckiego i Krzyża Armii Krajowej. W czasie
okupacji nie stracił kontaktu ze sportem, występo-
wał w reprezentacji Legionowa uczestnicząc w im-
prezach konspiracyjnych. Po zakończeniu działań
wojennych osiedlił się w stolicy. Powrócił do czyn-
nego sportu. Postawił na piłkę nożną. Grał w jednej
drużynie z Edwardem Brzozowskim (6-krotnym
reprezentantem Polski, późniejszym trenerem Po-
lonii Warszawa) Antonim Wołoszem (kolegą z Ostro-
łęki), Władysławem Szczepaniakiem (34-krotnym
reprezentantem Polski, olimpijczykiem), Zenonem
Odrowążem (członkiem drużyny Polonii, która w
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1946 roku sięgnęła po tytuł mistrza Polski), Feli-
ksem Zielińskim i Jerzym Szularzem. Trzej ostatni
uczestniczyli w pierwszym powojennym meczu pił-
karskim rozegranym w Warszawie. Spotkanie od-
było się 25 marca 1945 roku. W czerwcu 1945 roku
ukończył kurs inspektorów przesiedleńczych i prze-
niósł się do Olsztyna. Nie zwlekając ani chwili włą-
czył się w działalność sportową. Dołączył do grupy:
Breiter, Osękowski, Robaszewski, Kazimierz Tippe
Bohdan Wilamowski, Górnicki i grał w drużynie
reprezentującej spółdzielców Społem. Stał się czo-
łową postacią w olsztyńskim sporcie. Był jednym
ze współorganizatorów drużyny piłkarskiej Społem,
która 15 lipca 1945 roku na Stadionie Leśnym w
Olsztynie spotkała się z zespołem kolejarzy, (spot-
kaniu dało początek Olsztyńskiemu Klubowi Spor-
towemu „Warmiak” i Kolejowemu Klubowi Związku
Zawodowego Kolejarzy). Wiele razy reprezentował
województwo olsztyńskie. Zaliczał się do czołowych
przedstawicieli lekkoatletyki. Skakał w dal i trój-
skokiem, pchał kulę, rzucał oszczepem. Swej spor-
towej pasji nie ograniczał do jednej, dwóch, a nawet
trzech dyscyplin. Uznawany był za sportowego
omnibusa. Był doskonałym, jak na ówczesne czasy
lekkoatletą i piłkarzem, ale wyróżniającym się siat-
karzem i tenisistą stołowym. Na jakiej arenie by
nie stanął, jaki przyrząd wziął do ręki wygrywał, a
przynajmniej zaliczał się do elity. Miał na swym
koncie wicemistrzostwo Polski w dziesięcioboju, wy-
walczone w 1947 roku. „Życie Olsztyńskie” poin-
formowało, że uzyskał wyniki: 100 m - 12, 1 sek.,
110 m ppł. - 21,3, 400 m - 59 sek, 1500 m - 5.15,2,
skok w dal 597 cm, skok wzwyż - 151 cm, skok o
tyczce - 275 cm, rzut oszczepem - 48,47 m, rzut dys-
kiem - 29,19 m, pchnięcie kulą - 12,23 m. Rekor-
dzista okręgu w rzucie oszczepem - 52,80 m, pchnię-
ciu kulą - 13,20 m, dziesięcioboju - 4745 pkt.
Etatowy reprezentant województwa w kilku dys-
cyplinach. Uprawianie sportu łączył z aktywną dzia-
łalnością organizatorską. Pełnił wiele społecznych
i etatowych funkcji. Współuczestniczył w powołaniu
Olsztyńskiego Klubu Sportowego oraz Okręgowego
Związku Piłki Ręcznej, zrzeszającego: koszykówkę,
piłkę ręczną i piłkę siatkową. Uznawany za jednego
z najlepszych piłkarzy w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych. Bez wątpienia był jednym, z naj-
wszechstronniejszych w historii sportowców re-
gionu Warmii i Mazur. Po zakończeniu kariery spor-
towej zajmował się szkoleniem młodzieżowy. Działał

w kilku okręgowych związkach sportowych, w tym
piłki nożnej i lekkoatletyki. Kierował Okręgowym
Związkiem Tenisa Stołowego. Zmarł 22 stycznia
2006 roku w Olsztynie.

• Cezary Baca (ur. 12 kwietnia 1969 roku w Olsztynie)
- napastnik, wychowanek Warfamy Dobre Miasto,
na swoim koncie ma występy w Orlętach Reszel,
Warmii Olsztyn i Gwardii Szczytno, z której w se-
zonie 1991/1992 przeszedł do Stomilu Olsztyn. W
biało-niebieskich barwach występował przez 3 se-
zony (do sezonu 1994/1995), rozegrał 105 spotkań i
strzelił 38 bramek. Później kontynuował swoją ka-
rierę w Jezioraku Iława, fińskim Vaasan Palloseura,
Warmii Olsztyn, ponownie w Jezioraku Iława oraz
GLKS Jonkowo.

• Andrzej Biedrzycki - (ur. 19 października 1966 toku
w Biskupcu) - obrońca, wychowanek Tęczy Bisku-
piec, przez znaczną część swojej piłkarskiej kariery
był związany ze Stomilem Olsztyn (w Olsztynie grał
w latach 1985-2001 oraz jesienią sezonu 2002/2003).
W zespole „biało-niebieskich” rozegrał łącznie 314
spotkań, w których zdobył 12 bramek. W Iidze w
barwach Stomilu rozegrał 196 spotkań (w tym 167
w pełnym wymiarze) zdobywając 2 bramki. Na I-
ligowych boiskach spędził łącznie 16252 minuty. W
sezonie 2001/2002 reprezentował barwy Jagiellonii
Białystok. Karierę zakończył jesienią 2003 roku w
Stomilu Olsztyn i został trenerem olsztynian. Z ze-
społem wywalczył awans do III Ligi. Później tre-
nował między innymi Mrągowię Mrągowo, czy DKS
Dobre Miasto. Od połowy 2011 roku do końca lipca
2014 roku pełnił funkcję dyrektora sportowego
OKS Stomil Olsztyn. Następnie trenował III-ligowy
Startu Działdowo. Obecnie prowadzi również III-
ligowy GKS Wikielec.

• Janusz Bucholc (ur. 18 czerwca 1985 roku w Olszty-
nie) - obrońca, aktualny kapitan pierwszego zespołu
Stomilu Olsztyn. Swoją przygodę z dorosłą piłką
rozpoczął rezerwach warszawskiej Polonii, gdzie
przebywał od sezonu 2002/2003. Później grał w Ru-
chu Wysokie Mazowieckie, Kotwicy Kołobrzeg, Wi-
grach Suwałki i Vetrze Wilno (Litwa). Wiosną se-
zonu 2009/2010 powrócić do Olsztyna. Od tej pory
nieprzerwanie do dziś reprezentuje barwy „Dumy
Warmii”, w której rozegrał 150 spotkań ligowych
(76 w II Lidze i 74 w I Lidze) i 12 spotkań w Pu-
charze Polski. 

• Jacek Chańko (ur. 25 stycznia 1974 roku w Białym-
stoku) - piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Na
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Mistrzostwach Europy U-16 w 1990 roku, grając w
reprezentacji Polski, wywalczył z zespołem III
miejsce. Karierę piłkarską rozpoczął w 1990 roku
w Jagiellonii Białystok, gdzie występował przez 5
lat. Wiosną sezonu 1995/1996 trafił do I-ligowego
Stomilu Olsztyn, gdzie grał przez kolejne 3 lata. W
biało-niebieskich barwach rozegrał 99 spotkań
strzelając 10 bramek. Swoją przygodę z piłką kon-
tynuował w Werderze Brema (Niemcy), Pogoni
Szczecin i Widzewie Łódź, by w sezonie 2002/2003
powrócić do olsztyńskiego Stomilu, który w tym
czasie grał na poziomie II Ligi. Chańcko rozegrał
wtedy 18 spotkań ligowych i 1 pucharowe zdobywa-
jąc 3 bramki. Po zakończonym sezonie powrócił na
dłużej do Jagiellonii Białystok, a u schyłku kariery
grał w Narew/Łyski Choroszcz i Jagiellonii Białys-
tok. Jacek Chańko przez 4 lata gry w Stomilu, dla
„biało-niebieskich” rozegrał łącznie 118 spotkań
trafiając 13 razy do siatki rywali.

• Paweł Charbicki (ur. 6 listopada 1965 roku w Łodzi)
- bramkarz, który w Stomilu spędził 10 lat. Swoją
karierę zaczynał w ChKS Łódź. W połowie lat 80-
tych minionego stulecia, trafił do Granicy Kętrzyn,
a w 1987 roku przeniósł się do Stomilu Olsztyn, w
którym grał do 1997 roku. W biało-niebieskich bar-
wach, wystąpił łącznie 70 razy. Później kontynuował
swoją karierę w Warmii Olsztyn i Świcie Nowy
Dwór Mazowiecki.

• Radosław Cierzniak (ur. 24 kwietnia 1983 roku w
Szamocinie) - bramkarz, który w Stomilu rozegrał
rundę wiosenną sezonu 2002/2003 (13 meczów). Ka-
rierę rozpoczynał w Sokole Szamocin. Później trafiał
do klubów takich jak: MSP Szamotuły, Lubuszanin
Drezdenko, Obra Kościan, czy Sparta Oborniki. Na
swoim koncie ma również występy w ukraińskim
Wołyniu Łuck i Karpatach Lwów. Po powrocie z
Ukrainy grał właśnie w zespole „Dumy Warmii”.
Później występował w Aluminium Konin, Amice
Wronki, Lechu Poznań, Koronie Kielce, AS Alki
Larnaka (Cypr), Cracovii Kraków, a od trzech se-
zonów reprezentuje barwy szkockiego Dundee Uni-
ted FC.

• Sylwester Czereszewski (ur. 4 października 1971
roku w Gołdapi) - napastnik, który swoją karierę
rozpoczynał w Koronie Klewki. Wiosną sezonu
1998/99 przeniósł się do Stomilu Olsztyn, gdzie spę-
dził 3 lata - grał głównie w zespołach juniorskich.
Jesień sezonu 1992/93 spędził w Gwardii Szczytno,
by wiosną powrócić do Olsztyna. Ze Stomilem wy-

walczył o awans do Ekstraklasy. W barwach „Dumy
Warmii” w I Lidze rozegrał 84 spotkania zdobywa-
jąc 17 bramek. Jak dotąd, jest to najskuteczniejszy
strzelec Stomilu w najwyższej klasie rogrywkowej.
Karierę kontynuował w stołecznej Legii, z którą
zdobył Puchar Polski, Mistrzostwo, Superpuchar i
Puchar Ligi. W sezonie 1997/98 został królem
strzelców z dorobkiem 14 bramek. Grał również w
chińskim Jangsu Sainty, Lechu Poznań, Górniku
Łęczna i Odrze Wodzisław Śląski. W ostatnich la-
tach kibice mogli zobaczyć „Czeresia” w barwach
lokalnych drużyn z niższych klas rozgrywkowych,
gdzie był grającym trenerem (Fortuna Dorotowo
Gągławki, Start Nidzica).

• Daniel Dyluś (ur. 3 grudnia 1964 roku w Nysie) -
pomocnik, wychowanek Stali Nysa. Grał m. in. w:
Gwardii Szczytno, Zagłębiu Lubin, Miedzi Legnica,
Sokole Pniewy, francuskim Valenciennes, Jezioraku
Iława, Stomilu Olsztyn, fińskim Tampereen Pallo-
Veikot, Warmii Olsztyn, belgijskim Royalu Racing
Club Tournaisien, Błękitnych Orneta, Pogoni Lwó-
wek, Warcie Poznań, MKS-ie Mława, GKS-ie Kato-
wice i Czarnych Żagań. W Stomilu grał w sezonie
1996/1997 - rozegrał 28 spotkań i zdobył 6 bramek.

• Jacek Gabrusewicz (ur. 10 lutego 1982 roku) -
obrońca, który prawie całą swoją karierę spędził w
olsztyńskim Stomilu. Do zespołu trafił wiosną se-
zonu 1999/2000 z MKS-u Korsze. W biało-niebie-
skich barwach grał do końca sezonu 2007/2008, a
potem próbował swoich sił w Dolcanie Ząbki.
Wiosną sezonu 2010/2011 powrócił na chwilę do
OKS-u 1945 Olsztyn. Później reprezentował barwy
Pisy Barczewo i MKS-u Jeziorany. Obecnie gra w
B-klasowym SKF Kunki.

• Gikiewicz Rafał (ur. 26 października 1987 roku w
Olsztynie) - bramkarz, wychowanek Warmii
Olsztyn, potem jako junior grał w Stomilu i Tempo
25 Olsztyn. Karierę seniorską zaczął w DKS-ie Do-
bre Miasto, a następnie grał w Sokole Ostróda,
Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Wigrach Su-
wałki, Jagiellonii Białystok. Jesienią sezonu 2010/11
zagrał 13 meczów w OKS-ie 1945. Trzy kolejne lata
spędził w Śląsku Wrocław. Obecnie gra w niemiec-
kim Braunschweiger TSV Eintracht 1895. Z Ja-
giellonią zdobył Puchar Polski, a ze Śląskiem Wroc-
ław tytuł Mistrza Kraju i Superpuchar.

• Łukasz Gikiewicz (ur. 26 października 1987 roku w
Olsztynie) - napastnik, w przeciwieństwie do brata
przygodę ze Stomilem zakończył na piłce junior-
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skiej. Grę w seniorach rozpoczął w DKS-ie Dobre
Miasto, a kontynuował w: Motorze Lubawa,
Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Olimpii Elbląg,
Wigrach Suwałki, Unii Janikowo, Polonii Bytom,
ŁKS-ie Łódź, Śląsku Wrocław, cypryjskiej Omonii
Lefkosias i kazachskim Tobole Kostanaj. Obecnie
gra w cypryjskim AEL Limassol. Ze Śląskiem
Wrocław zdobył tytuł Mistrza Kraju i Superpuchar.

• Paweł Holc (ur. 21 czerwca 1971 roku w Lublinie) -
pomocnik, który swoją karierę zaczynał w Budow-
lanych Lublin. Następnie grał w Górniku Łęczna,
Lubliniance Lublin, Motorze Lublin, Stali Stalowa
Wola i Stomilu Olsztyn, do którego trafił w 1998 roku
i grał do 2001 roku. W tym okresie zagrał 92 mecze
i zdobył 14 bramek. Potem grał w Wiśle Płock, DKS-
ie Dobre Miasto i norweskim Asker FH.

• Artur Januszewski (ur. 2 lipca 1976 roku w Dział-
dowie) - pomocnik, zaczynał w Starcie Działdowo.
Potem była Warmia Olsztyn. Do Stomilu trafił
wiosną sezonu 1997/1998 i na Piłsudskiego grał do
sezonu 2001/2002. Zagrał 129 meczów i zdobył 1
bramkę. Potem kontynuował karierę w Dyskobolii
Grodzisk Wielkopolski, Wiśle Płock, Zagłębiu Lu-
bin, Górniku Polkowice, a od 2007 roku gra w Zniczu
Pruszków.

• Rafał Kaczmarczyk (ur. 2 czerwca 1972 roku w
Dzierzgoniu) - pomocnik, w Stomilu grał od 1995
do 1998 roku. Rozegrał 98 spotkań i strzelił 10 bra-
mek. Zaczynał w Powiślu Dzierzgoń, potem grał w
Lechii Gdańsk, Stomilu Olsztyn, Widzewie Łódź,
Górniku Zabrze, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski,
Obrze Kościan, Górniku Łęczna, Wierzycy Pelplin
i Orkanie Rumia. Z Dyskobolią zdobył Puchar Pol-
ski w sezonie 2004/2005.

• Krawczyk - zawodnik występujący w klubie od po-
czątku jego powstania. W rewanżowym meczu fi-
nałowym rozgrywek A klasy z KKS (19 czerwca
1946 roku) zdobył 4 bramki, a SKS „Społem zwy-
ciężył 5:2 (2:0) triumfując w całych rozgrywkach. 

• Marian Książek (ur. w 1928 roku w Kalinie koło
Gniezna) - w latach 1947-1960 czynny piłkarz, uzna-
wany za najlepszego napastnika Warmii i Mazur z
przełomu lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych,
wielokrotny reprezentant województwa. Po zakoń-
czeniu kariery jeden z lepszych szkoleniowców. Pra-
cował z reprezentantami wszystkich grup wieko-
wych. Szkolił zawodników Gwardii, Stomilu i
Warmii Olsztyn. Udzielał się w komisji młodzieżo-
wej olsztyńskiego ZPN.

• Cezary Kucharski (ur. 17 lutego 1972 roku w Łuko-
wie) - napastnik, który w Stomilu grał w sezonie
1999/2000. Wystąpił w 26 meczach i strzelił 8 bra-
mek. Kucharski zaczynał w Orlętach Łuków. Póź-
niej grał w Siarce Tarnobrzeg, szwajcarskim FC
Aarau, Legii Warszawa, hiszpańskim Sportingu de
Gijon, greckim Iraklisie Saloniki, Górniku Łęczna
i Łukowiakach Łuków. Z Legią zdobył dwa tytuły
mistrzowskie, puchar ligi i puchar krajowy. 

• Janusz Kupcewicz (ur. 9 grudnia 1955 roku w Gdań-
sku) - pomocnik, od początku przewidywano mu
dużą przyszłość. “To będzie drugi Lubański” - pisał
kiedyś Przegląd Sportowy. Jako niespełna 15-letni
młodzieniec trafił do kadry juniorów. Umiejętnie
prowadzony przez ojca - Aleksandra czynił bardzo
szybkie postępy. Rozpoczynał w Warmii, później
wraz z ojcem przeniósł się do Stomilu. Jako junior
grał z powodzeniem w seniorach. Wybrany do dwu-
dziestki najlepszych piłkarzy w historii Warmii
Olsztyn. W drugoligowym Stomilu rozegrał 19 spot-
kań, strzelił 5 bramek. Starało się o niego wiele
klubów, w tym Górnik Zabrze i Legia Warszawa.
Bliska pozyskania Janusza była Stal Rzeszów. Tym-
czasem trafił do Arki Gdynia. Grał też w Lechu
Poznań i we Francji, a na zakończenie kariery w
Lechii Gdańsk. 20-krotny reprezentant Polski,
uczestnik Mistrzostw Świata w Hiszpanii, strzelec
jednego z trzech goli dla Polski w meczu o trzecie
miejsce z Francją.

• Grzegorz Lech (ur. 10 stycznia 1983 roku w Kęt-
rzynie) - pomocnik, wychowanek Granicy Kętrzyn.
Do Stomilu trafił w 2000 roku i występował tu nie-
przerwanie przez 9 lat. Następnie przeszedł do Dol-
canu Ząbki. Później swoją karierę kontynuował w
kieleckiej Koronie, a wiosną 2013 roku powrócił do
Olsztyna. Obecnie reprezentuje barwy Arki Gdynia.
Grzegorz Lech to strzelec ostatniej bramki dla Sto-
milu w piłkarskiej Ekstraklasie. 

• Wojciech Łobodziński (ur. 20 października 1982
roku w Bydgoszczy) - pomocnik, który w Stomilu
zaliczył bardzo krótki epizod w sezonie 1999/2000.
Zagrał w jednym meczu ligowym, jednym meczu
Pucharu Ligi i jednym meczu Pucharu Polski. Ło-
bodziński to Wicemistrz Europy U-16 z 1999 roku
i Mistrz Europy U-18 z 2001 roku. Piłkarz grał w:
Zawiszy Bydgoszcz, Wiśle Płock, Zagłębiu Lubin,
Wiśle Kraków, ŁKS-ie Łódź, a obecnie gra w I-li-
gowej Miedzi Legnica. Łobodziński zdobył 4 tytuły
Mistrza Polski i jeden Superpuchar.
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• Zbigniew Małkowski (ur. 19 stycznia 1978 roku w
Olsztynie) - bramkarz, który do Stomilu trafił jesz-
cze będąc juniorem. W zespole z Piłsudskiego grał
od 1995 do 2000 roku - rozegrał 28 spotkań, które
zaowocowały transferem do holenderskiego Feye-
noordu Rotterdam. Małkowski grał również w SBV
Excelsior Rotterdam, szkockim Hibernian, Gretna
FC i Inverness. Wiosną sezonu 2008/2009 powrócić
do Olsztyna. W OKS-ie zagrał 15 meczów, a od 2009
roku do dziś gra w kieleckiej Koronie.

• Bohdan Masztaler - pomocnik, wybrany do dwu-
dziestki najlepszych piłkarzy w historii Warmii
Olsztyn. Rozpoczynał w Warmii, grał też w Stomilu.
Jeden z najlepszych piłkarzy wywodzących się z
Warmii i Mazur. Był reprezentantem Polski na
Mistrzostwach Świata w Argentynie w 1978 roku.
Występował w Gwardii Warszawa i ŁKS Łódź.
Obecnie mieszka w Austrii, gdzie jest trenerem.

• Sławomir Masztaler (ur. w 1958 roku) - wywodzi
się z utalentowanej sportowo rodziny Masztalerów.
Jego dwaj bracia również byli związani są z piłką
nożną. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 15 w
Olsztynie, oraz do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. W wieku 16
lat, grając w barwach Stomilu Olsztyn, zdobył tytuł
Mistrza Polski Juniorów. Dwa lata później zadebiu-
tował w I lidze jako zawodnik Odry Opole, której
trenerem był wówczas Antoni Piechniczek. Masz-
taler ukończył studia na Wyższej Szkole Pedago-
gicznej i zdobył tytuł magistra z dziedziny zarzą-
dzania. Kontuzja wyeliminowała go z dalszego
uprawiania sportu wyczynowego. W 1981 roku szu-
kając pomysłu na życie trafił do Hamburga i pra-
cował w fabryce cukierków. Grając w Concordii
Hamburg ukończył Szkołę Zarządzania i uczył się
języka niemieckiego. W późniejszym okresie został
dyrektorem klubu z Hamburga, który we wszyst-
kich sekcjach jakie posiadał skupiał łącznie ok. 2500
zawodników. W 1989 roku, kiedy upadał mur ber-
liński, Masztaler przebywał na terytorium Niemiec.
Do 1994 roku prezesował wtedy firmie zajmującej
się handlem mrożonkami i lodami, której pomysłem
na rozwój było eksportowanie towaru na wschód
Europy. Następnie na stałe osiadł w Mikołowie,
gdzie narodziła się w nim pasja pisania. Jest auto-
rem powieści sensacyjnej “Izrael 2020”, a niedawno
dołączyła do niej “Zemsta Magnata Medialnego”.

• Bogdan Michalewski (ur. 28 września 1964 roku w
Olsztynie) - pomocnik, związany ze Stomilem przez

większą część kariery. Zaczynał w Gwardii Olsztyn,
skąd trafił do Stomilu. Na Piłsudskiego grał do
1995 roku. W I lidze rozegrał 20 spotkań. Karierę
kontynuował w: Radomiaku Radom, Jezioraku
Iława, Wigrach Suwałki, Granicy Kętrzyn, Polonii
Lidzbark Warmiński, GKS-ie Stawiguda i Olimpii
Olsztynek. Obecnie jest trenerem grup młodzieżo-
wych olsztyńskiego Stomilu.

• Adrian Mierzejewski (ur. 6 listopada 1986 roku w
Olsztynie) - napastnik, który swój epizod w Stomilu
zaliczył wiosną sezonu 2002/2003 - wchodził na koń-
cówki spotkań. Wychowanek Tempo 25 Olsztyn,
grał w olsztyńskim UKS Naki i Stomilu. Później
zawodnik Wisły Płock, Mazowsza Płock, Zagłębia
Sosnowiec, Polonii Warszawa i tureckiego Trabzon-
sporu. Obecnie kontynuuje karierę w saudyjskim
Al-Nassr. Mierzejewski jest reprezentantem Polski.
W narodowych barwach zagrał 41 razy i zdobył 3
bramki.

• Andrzej Nakielski (ur. 26 lipca 1971 roku w Olszty-
nie) - obrońca, który przez większą część kariery
związany był ze Stomilem. W zespole z Piłsudskiego
grał w latach 1990-1991 oraz 1996-1997. W I-ligo-
wym Stomilu rozegrał 51 spotkań. Reprezentował
również barwy Bałtyku Gdynia i Polonii Gdańsk.

• Bogusław Oblewski (ur. 11 października 1957 roku
w Kraśniku) - obrońca, który pierwsze kroki stawiał
w Stali Kraśnik. Później grał w Legii Warszawa i
Lechu Poznań, z którym święcił największe triumfy
(dwa Mistrzostwa i dwa Puchary Polski). Występo-
wał także w Lechii Gdańsk i gdańskim Stoczniowcu.
Na zakończenie kariery przyszedł do Stomilu, w
którym grał od 1992 do 1996 roku. W barwach Sto-
milu w I lidze rozegrał 29 spotkań.

• Jacek Płuciennik (ur. 25 lipca 1970 roku w Łodzi -
zm. 3 września 1998 roku w Gryźlinach) - napastnik,
który zaczynał swoją karierę w łódzkim Widzewie.
Występował m. in. w LZS-ie Gałkówek, Borucie
Zgierz, ŁKS-ie Łódź, a w latach 1995-1998 w
olsztyńskim Stomilu. W zespole „Dumy Warmii”
rozegrał 87 meczów i zdobył 10 bramek. Potem wró-
cił jeszcze do ŁKS-u, by zagrać m. in. w elimina-
cjach Ligi Mistrzów przeciko Manchesterowi Uni-
ted. Ostatni raz na boisku pojawił się w Olsztynie
w ligowym meczu Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź. 

• Kazimierz Sidorczuk (ur. 4 marca 1967 roku w
Szczecinie) - bramkarz, który grał w Stomilu w la-
tach 1995-1996. W biało-niebieskich barwach roze-
grał 48 spotkań. Swoją karierę zaczynał w Dąbie
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Dębno. Następnie grał w Celulozie Kostrzyn nad
Odrą, Lechu Poznań, Sokole Pniewy, Zagłębiu Lu-
bin, Warcie Poznań, Petrochemii Płock i austriackim
SK Sturm Graz i Kapfenberger SV. Na swoim kon-
cie w barwach Sturmu Graz ma tytuły Mistrza Au-
strii i Zdobywcy Pucharu Austrii. Z Lechem Poznań
zdobył tytuł Mistrza Polski i Superpuchar Polski. 

• Tomasz Sokołowski (ur. 21 września 1970 roku w
Gdyni) - pomocnik występujący w Stomilu w latach
1992-1995. Zaczynał w MOSiR-ze Pruszcz Gdański,
skąd przeniósł się do Łyny Sępopol. Gdy Stomil
grał w Ekstraklasie, Sokołowski wybiegł na boisko
47 razy i zdobył 10 bramek. Karierę kontynuował
w Legii Warszawa, z małą przerwą na izraelski
Maccabi Natanja. Grał również w Ruchu Chorzów,
Górniku Łęczna, Jagiellonii Białystok i UKS Łady.
Z Legią zdobył Mistrzostwo, Puchar Polski, Puchar
Ligi i Superpuchar.

• Marcin Szulik (ur. 10 stycznia 1977 roku w Kożu-
chowie) - pomocnik, który w Stomilu Olsztyn wy-
stępował w latach 1997-2002. Karierę zawodniczą
rozpoczynał w Dozamecie Nowa Sól. Na swoim kon-
cie ma występy w takich zespołach, jak: Polonia
Nowa Sól, AS Saint-Etienne-Loire (Francja), Hut-
nik Warszawa, Polonia Warszawa, Górnik Zabrze i
Lechia Gdańsk. Był młodzieżowym reprezentantem
Polski. W 1993 roku z drużyną narodową wywalczył
Mistrzostwo Europy U-16. W biało-niebieskich bar-
wach rozegrał 104 spotkania, strzelając 9 bramek.

• Rafał Szwed (ur. 18 lipca 1973 roku w Sokołowie
Podlaskim) - obrońca, który w Stomilu zaliczył kilka
epizodów. W barwach „Dumy Warmii” występował
w latach 1997-1999, 2000-2002 oraz jesienią sezonu
2006/2007. Rozegrał 83 mecze i zdobył dla olszty-
nian 6 bramek. Szwed zaczynał swoją przygodę z
piłką w Podlasiu Sokołów Podlaski. Kontynuował
ją w Motorze Lublin, Sokole Tychy, Stomilu Olsztyn,
Ruchu Chorzów, MKS-ie Mława, Górniku Zabrze,
Okęciu Warszawa, Polonii Warszawa, Widzewie
Łódź, Radomiaku Radom, Unii Janikowo, Starcie
Otwock i Mrągowii Mrągowo. Ostatnio można go
było zobaczyć na boiskach Fortuny Gągławki, której
był grającym trenerem.

• Jarosław Talik (ur. 29 sierpnia 1973 roku w Nowym
Dworze Gdańskim) - bramkarz, który swoją karierę
zaczynał i kontynuuje obecnie w zespole Żuławy
Nowy Dwór Gdański. Do Stomilu trafił wiosną 1993
roku z Polonii Elbląg i grał w nim do jesieni 1994
roku. W I lidze w biało-niebieskich barwach roze-

grał 11 spotkań. Później kontynuował karierę w Je-
zioraku Iława, GKS-ie Bełchatów, niemieckim Bon-
ner FC, Zatoce Braniewo, Powiślu Dzierzgoń, Nad-
morzaninie Stegna, Drwęcy Nowe Miasto
Lubawskie, Zamku Kurzętnik, Olimpii Sztum i
Olimpii Elbląg. Jarosław Talik wywalczył z repre-
zentacją Polski U-16 trzecie miejsce na Mistrzo-
stwach Europy w 1990 roku.

• Maciej Terlecki (ur. 9 marca 1977 roku w Pruszko-
wie) - pomocnik, w Stomilu grał wiosną sezonu
2001/2002. W 12 meczach zdobył dla zespołu „biało-
niebieskich” 4 bramki. Terlecki jest Mistrzem Eu-
ropy U-16. Tytuł wywalczył z reprezentacją Polski
w 1993 roku. Karierę zaczynał w Zniczu Pruszków,
a następnie kontynuował w takich klubach, jak: Po-
lonia Warszawa, RSC Anderlecht (Belgia), ŁKS
Łódź, Widzew Łódź, Orlen Płock, Ruch Chorzów,
Stomil Olsztyn, Pogoń Szczecin, Radomiak Radom,
Pelikan Łowicz, Milan Milanówek, czy Canal +
Warszawa.

• Łukasz Tumicz (ur. 1 marca 1985 roku w Lidzbarku
Warmińskim) - napastnik, wychowanek Reduty Bi-
sztynek, skąd w sezonie 2000/2001 trafił do juniorów
Stomilu Olsztyn. W juniorach grał 2 lata, po czym
udał się do USA, gdzie reprezentował barwy Wi-
checdon School i Rhode Islands Rams. Wiosną se-
zonu 2007/2008 wrócił do Polski, gdzie kontynuował
karierę w Jagiellonii Białystok i Supraślance Sup-
raśl. Jesienią sezonu 2010/2011 trafił do OKS-u 1945
Olsztyn, gdzie rozegrał 11 spotkań, strzelając 5 bra-
mek. Następnie kontynuował karierę w Górniku
Polkowice, Olimpii Grudziądz, Ruchu Radzionków
i GKS-ie Tychy. Od 2013 roku gra w Zagłębiu Sos-
nowiec.

• Sylwester Wyłupski (ur. 18 lutego 1975 roku w Sztu-
mie) - bramkarz, karierę piłkarską rozpoczynał w
Pionierze Stary Targ. Później przez kilka sezonów
grał w Olimpii Elbląg i Pomezanii Malbork, skąd
wiosną sezonu 1996/1997 trafił do Stomilu Olsztyn,
gdzie grał do końca sezonu 2001/2002. Między słup-
kami bramki olsztyńskiego zespołu stanął 53 razy.
Karierę kontynuował w Wiśle Płock i Arce Gdynia.
Dziś jest trenerem bramkarzy Stomilu Olsztyn.

• Tomasz Zahorski (ur. 22 listopada 1984 roku w
Olsztynie) - napastnik, który przygodę z piłką roz-
poczynał w Pisie Barczewo. Jeszcze jako junior tra-
fił do Stomilu. Seniorską karierę rozwija w takich
klubach, jak: Tęcza Biskupiec, Pisa Barczewo, a w
sezonie 2004/2005 i jesienią sezonu 2005/2006 w
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OKS-ie 1945 Olsztyn. Zagrał tu 43 spotkania notu-
jąc 17 trafień. W reprezentacji Polski zaliczył 12
występów, a jego talent „odkrył” Leo Beenhakker.
Zahorski swoją karierę kontynuował w: Górniku
Łęczna, Górniku Zabrze, niemieckim MSV 02 Duis-
burg, Jagiellonii Białystok, a ostatnio z powodze-
niem gra w amerykańskim San Antonio Scorpions.

• Łukasz Załuska (ur. 16 czerwca 1982 roku w Wyso-
kiem Mazowieckiem) - bramkarz występujący w
Stomilu w sezonie 2001/2002. Karierę rozpoczynał
w Ruchu Wysokie Mazowieckie. Następnie konty-
nuował ją w MSP Szamotuły, Sparcie Oborniki i
Zrywie Zielona Góra. W biało-niebieskich barwach
rozegrał 5 spotkań (3 ligowe i 2 w Pucharze Ligi).
Po zakończonym sezonie odszedł do warszawskiej
Legii, gdzie spędził dwa kolejne sezony. Na polskich
boiskach występował również w Jagiellonii Białys-
tok i Koronie Kielce, z której został przetransfero-
wany do Scottish Premier League. Jesienią sezonu
2007/2008 rozpoczął grę w Dundee United FC. Od
2009 roku gra w Celticu Glasgow, z którym trzy-
krotnie zdobył Mistrzostwo Szkocji i dwukrotnie
sięgnął po Puchar Szkocji. W reprezentacji Polski
zadebiutował 6 czerwca 2009 roku w przegranym
0:1 meczu towarzyskim z RPA.

• Karol Żwir (ur. 12 czerwca 1995 roku w Reszlu) -
napastnik, wychowanek MKS-u Korsze. Do Stomilu
Olsztyn, trafił w sezonie 2009/2010 i grał w zespołu
juniorów. Debiut w pierwszym zespole „biało-nie-
bieskich” zanotował 10 września 2011 roku w wy-
granym spotkaniu II Ligi przeciwko Resovii Rze-
szów. Młodzieżowy Reprezentant Polski, w 2012
roku z kadrą U-17 wywalczył brązowy medal Mist-
rzostw Europy. Do tej pory w barwach Stomilu ro-
zegrał 18 spotkań (17 ligowych i jedno w Pucharze
Polski), zdobywając jedną bramkę.

Najwybitniejsi działacze:
• Jerzy Budziłek (ur. w 1953 roku w Czarnem, koło

Słupska) - absolwent Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach. Wychowanek Stomilu
Olsztyn. Grał w klubie w latach 1964-1983. Jako se-
nior występował w klasie okręgowej, III lidze i II
lidze. Pracę szkoleniową rozpoczął w 1977 roku od
prowadzenia grup młodzieżowych. Szkolił później-
szych reprezentantów Polski, m.in. Jarosława Bako
i Adama Zejera. W 1986 roku prowadził zespół ju-
niorów młodszych, który wywalczył srebrny medal
podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w

Piotrkowie Trybunalskim, grali w nim m.in. Wal-
demar Ząbecki, Piotr Tyszkiewicz, Robert Kiłda-
nowicz i Mariusz Wiśniewski. Wprowadził zespół
Stomilu do drugiej ligi. Pracował z drużynami re-
prezentującymi OZPN Olsztyn. Dwie z nich wystą-
piły w finałach pucharu Michałowicza w 1984 i 1990
roku. Trener II-ligowej i III-ligowej Warmii
Olsztyn, III-ligowej Olimpii Olsztynek. Był także
prezesem tego ostatniego klubu. Specjalista od
awansów - w 2000 roku wprowadził do IV ligi Sokół
Ostróda, rok później awansował z Polonią Lidzbark
Warmiński do III ligi. Jesienią 2008 roku w trybie
awaryjnym wrócił do OKS-u, aby poprowadzić ze-
spół w 5 ostatnich meczach rundy jesiennej (zastąpił
odsuniętego wtedy Andrzeja Nakielskiego). Na ra-
tunek wołano go również wiosną 2009 roku, po roz-
wiązaniu kontraktu z trenerem Łukasikiem. Bu-
dziłek przejął wtedy zespół i pozostał na stanowisku
trenera. Obecnie jest aktywnym trenerem młodzie-
żowym i działaczem piłkarskim. Zasiada w Zarzą-
dzie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
i koordynuje działalność Gimnazjalnego Ośrodka
Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Gimnazjum
nr 12 w Olsztynie.

• Stanisław Dawidczyński - trener, w Stomilu praco-
wał dwukrotnie. Pierwszy raz na początku lat dzie-
więćdziesiątych, gdy klub grał jeszcze w drugiej li-
dze. Szło mu nie najgorzej. Drugi raz w Olsztynie
pojawił się latem 2000 roku, aby pomóc Piotrowi
Wieczorkowi w ratowaniu klubu. Jego praca prze-
szła najśmielsze oczekiwania, ponieważ zespół pod
jego wodzą spisywał się rewelacyjnie, a jeszcze
przed sezonem skazywany był na pożarcie! W
pierwszym meczu ograł 3:1 Odrę, choć jeszcze na
kilka godzin przed meczem Dawidczyński nie pa-
miętał imion i nazwisk większości zawodników! Z
czasem ustabilizował formę całej drużyny na dość
solidnym poziomie, co w dużej mierze miało wpływ
na zajęcie przez nią siódmego miejsca po rundzie
jesiennej. Jednak końca tej rundy nie doczekał na
trenerskim stołku, ponieważ po konflikcie z innymi
pracownikami klubu, został odsunięty od prowa-
dzenia pierwszej drużyny.

• Jarguz Alojzy (ur. 19 marca 1934 roku w Rogoźnie)
- najwybitniejszy polski sędzia piłkarski w historii,
sędziował na Mistrzostwach Światach w 1978 roku
w Argentynie w 1982 roku w Hiszpanii. W 2002
roku podjął się odbudowy olsztyńskiej piłki powo-
łując do życia OKP Warmia i Mazury Olsztyn, na
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czele którego stanął jako prezes. Powstanie klubu
uratowało olszyńską piłkę od całkowitego zniknięcia
z piłkarskiej mapy Polski i pozwoliło ją odbudować,
dzięki czemu Stomil jest dziś czołowym klubem I
ligi. 

• Bogusław Kaczmarek - jako piłkarz występował w
następujących drużynach: Start Łódź, MKS Hala
Sportowa Łódź, MRKS Gdańsk, Polonia Gdańsk,
Lechia Gdańsk, Arka Gdynia (Puchar Polski w 1979
roku), Rovaniemi PS (Finlandia), Östärtelje IF
(Szwecja) oraz Pittsburgh Spirit (USA). Pracę tre-
nerską rozpoczął w 1984 roku od stanowiska szko-
leniowca drużyny juniorów Lechii Gdańsk (do 1992)
oraz asystenta trenera drużyny seniorów (do 1989).
W latach 1989-1992 jako pierwszy trener prowadził
drużynę seniorów Lechii. Następnie trener Stomilu
Olsztyn (1992-1993), Zawiszy Bydgoszcz (1993) i
ponownie Stomilu (1993-1995), z którym awansował
do pierwszej ligi. W latach 1995-1996 pracował w
Sokole Tychy jako główny trener oraz trener koor-
dynator. W 1997 roku prowadził drużynę GKS Beł-
chatów, a następnie, od 1997 do 1998 roku Petro-
chemię Płock (obecnie Wisła). W latach 1999-2000
ponownie w Stomilu Olsztyn, gdzie pracował jako

menedżer (1999) i pierwszy trener (1999-2000). W
sezonie 2000-2001 (z przerwą od listopada do stycz-
nia) prowadził drużynę GKS Katowice. Największe
sukcesy odniósł jako szkoleniowiec Dyskobolii Gro-
dzisk Wielkopolski (2001-2003). W 2003 wywalczył
z tą drużyną Wicemistrzostwo Polski. Mimo tego
osiągnięcia został jednak zwolniony ze stanowiska.
Do pracy trenerskiej wrócił po roku przerwy. Od
czerwca 2004 roku do października 2005 roku pro-
wadził drużynę Górnika Łęczna. W lipcu 2006 roku
znalazł się w sztabie szkoleniowym reprezentacji
Polski jako współpracownik selekcjonera Leo Be-
enhakkera.

• Zbigniew Kaczmarek (ur. 1 czerwca 1962 w Lę-
borku) - jako piłkarz grał na pozycji pomocnika,
później trener. Długoletni zawodnik warszawskiej
Legii. Zanim w 1982 roku trafił do Legii Warszawa
był piłkarzem Stoczniowca Gdańsk. W Legii wy-
stępował przez osiem lat, w jej barwach pierwszy
raz zagrał w reprezentacji. W 1990 roku odszedł
do francuskiego AJ Auxerre, w 1992 roku trafił do
Guingamp, a w latach 1994-1997 grał w AC Ajaccio.
Po powrocie do Polski ponownie bronił barw gdań-
skiego klubu. 8 lipca 2007 roku objął stanowisko
trenera w drugoligowym zespole Wigry Suwałki,
zaś w roku 2010 roku został trenerem Stomilu
Olsztyn. Funkcję tę sprawował do 2013 roku. Ze
Stomilem wywalczył awans do I ligi.

• Bogdan Karolkiewicz - prezes WSS Społem, KS
Społem Olsztyn, Wojewoda Olsztyński, pracownik
naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty-
nie. Prezes OZPN w latach 1946-1947 i 1949-1950.
Otrzymał tytuł prezesa honorowego.

• Zbigniew Kieżun (ur. 25 grudnia 1950 roku) - ab-
solwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdań-
sku, trener pierwszej klasy. Członek Wydziału Szko-
lenia OZPN. W latach 1974-1982 był szkoleniowcem
grup młodzieżowych Stomilu Olsztyn i drużyny se-
niorów Stomilu w trzeciej lidze. Od 1982 do 1984
roku trener OZPN Olsztyn. Od 1985 roku ponownie
w Olsztyńskim Klubie Sportowym jako trener ju-
niorów. Był również szkoleniowcem Sokoła Ostróda
oraz Jagiellonii Białystok. W 1992 roku trener
współpracujący w Stomilu Olsztyn. W latach 1992-
1995 szkoleniowiec drugiego zespołu seniorów
MOKS Stomil Olsztyn, który występował w klasie
okręgowej. Kolejne dwa lata poświęcił dla IV-ligo-
wej Warfamy Dobre Miasto. W 1999 roku asystent
trenera Kaczmarka oraz kierownik drużyny w

Alojzy Jarguz. Źródło: archiwum klubu.
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olsztyńskim klubie. Na stanowisko pierwszego tre-
nera OKS powołany wiosną 2001 roku w niezwykle
gorącym okresie walki o utrzymanie w I lidze. Misję
ratowania ekstraklasy zakończył sukcesem w czer-
wcu 2001 roku po meczach barażowych z Górnikiem
Polkowice. Jednak po wygraniu baraży niespodzie-
wanie dla wszystkich sympatyków OKS-u został
zwolniony. W późniejszych latach już nie miał okazji
prowadzić żadnej drużyny w I lidze - pracował w
Grajewie, Nowym Mieście Lubawskim, Dobrym
Mieście, Suwałkach, Elblągu i Janikowie.

• Jerzy Konecki (ur. w 1915 roku w Warszawie) - w
latach międzywojennych zawodnik klubów z War-
szawy. W Olsztynie, z roczną przerwą, od 1945 roku.
Organizator piłki nożnej na Warmii i Mazurach. Je-
den ze współzałożycieli Olsztyńskiego Klubu Spor-
towego. Działacz związku piłki nożnej i związku bo-
kserskiego. W latach 1952-1964 instruktor piłki
nożnej. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

• Bohdan Korolewicz-Wilamowski - pierwszy Prezes
SKS „Społem”. 

• Marian Książek (ur. w 1928 roku w Kalinie koło
Gniezna) - w latach 1947-1960 czynny piłkarz, uzna-
wany za najlepszego napastnika Warmii i Mazur
przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, wie-
lokrotny reprezentant województwa. Po zakończe-
niu kariery jeden z lepszych szkoleniowców. Pra-
cował z reprezentantami wszystkich grup
wiekowych. Szkolił zawodników Gwardii, Stomilu i
Warmii Olsztyn. Udzielał się w komisji młodzieżo-
wej olsztyńskiego ZPN.

• Władysław Leonhard - Dyrektor Olsztyńskich Za-
kładów Opon Samochodowych. Inicjator powstania
OKS OZOS Olsztyn i jego wieloletni Prezes. Pasjo-
nat piłki nożnej. Kładł podwaliny pod dzisiejszą
sekcję Stomilu.

• Józef Łobocki (ur. 10 stycznia 1946 roku w
Olsztynku - zm. 31 marca 2014 roku) - od młodzień-
czych lat był związany ze sportem. Pod okiem Ale-
ksandra Grzegorzewskiego uprawiał koszykówkę,
miał sukcesy w biegach przełajowych oraz kolar-
stwie. Jednak piłce nożnej poświęcił większość swo-
jego życia. Był wychowankiem OKS Olsztyn. W
czasie służby wojskowej reprezentował barwy Po-
lonii Bydgoszcz. Karierę zawodniczą zakończył w
barwach OKS-OZOS na szczeblu III ligi, następnie
poświęcił się pracy trenerskiej. Z juniorami Stomilu
zdobył złoty medal w Pucharze Michałowicza. Pod
jego kierunkiem juniorzy młodsi Stomilu sięgnęli

po wicemistrzostwo Polski. W 1989 roku został asys-
tentem Wiktora Stasiuka w reprezentacji Polski U-
16, która rok później zdobyła w niemieckim Erfur-
cie złoty medal mistrzostw Europy, a dwa lata
później w Mistrzostwa Europy U-18 w Norymber-
dze zajęła czwarte miejsce. Z pierwszym i drugim
zespołem Stomilu oraz Granicą Kętrzyn zdobył Wo-
jewódzki Puchar Polski. Razem z Bogusławem
Kaczmarkiem wprowadził Stomil do I ligi. Pracował
również w Jezioraku Iława oraz Granicy Kętrzyn.
Od października 2000 roku do marca 2001 roku pro-
wadził pierwszoligowy Stomil. Był wiceprezesem
MOKS Stomil. Brał czynny udział w organizacji
memoriału Aleksandra Kupcewicza, podczas któ-
rego rozgrywano mecze Gwiazd z młodzieżową
kadrą okręgowego ZPN-u. Zmarł na zapalenie płuc
31 marca 2004 roku.

• Wacław Ostrowski (ur. w 1919 roku w Grand Ra-
pide, USA) - pionier życia sportowego na Warmii i
Mazurach. Działacz społeczny, a później etatowy
od 1945 roku do chwili śmierci 16 listopada 1982
roku. Współorganizator związku piłki nożnej. Od
1953 roku sekretarz Rady Wojewódzkiej Federacji
Sportowej Spójnia. W latach 1945-1948 społeczny
sekretarz związku, wieloletni członek komisji rewi-
zyjnej. Wiceprezes Spójni, Sparty, Olsztyńskiego
Klubu Sportowego, OKS OZOS i OKS Stomil
Olsztyn.

• Krzysztof Połujański - absolwent AWF w Gdańsku,
trener drugiej klasy, nauczyciel wychowania fizycz-
nego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.
Były gracz Warmii Olsztyn. Podczas studiów za-
wodnik Arki i Bałtyku Gdynia. Pracował w Gedanii
i MOSiR Gdańsk. Pracował również w Stomilu
Olsztyn. Wraz ze swymi podopiecznymi zdobywał
dwukrotnie mistrzostwo okręgu młodzików, mist-
rzostwo okręgu juniorów młodszych, trzecie miejsce
w mistrzostwach makroregionu mazursko-war-
szawskiego juniorów młodszych.

• Bogusław Rudnicki (ur. 20 maja 1937 roku w
Wieczni, woj. ciechanowskie) - wieloletni działacz
oraz kierownik sekcji piłki nożnej OKS Stomil
Olsztyn. Orędownik objęcia przez Olsztyńskie Za-
kłady Opon Samochodowych patronatu nad OKS.

• Mariusz Siergiej - klubowy lekarz OKS Stomil
Olsztyn nieprzerwanie od 1996 roku.

• Marian Świniarski - przyczynił się do odbudowy
klubu i pomaga w rozwiązywaniu problemów
olsztyńskiego I-ligowca do dnia dzisiejszego.



• Kazimierz Tippe - pionier piłki nożnej na Warmii i
Mazurach. Uczestnik pamiętnego meczu rozegra-
nego 15 lipca 1945 roku. Inicjator powstania
Olsztyńskiego Klubu Sportowego Społem. Jeden z
lepszych graczy lat czterdziestych.

• Zbigniew Wodniak - urodzony 26 sierpnia 1948 roku
w Szczecinie. Piłkarską przygodę rozpoczynał w
Pogoni Szczecin. Następnie sprowadzony do Sto-
milu Olsztyn, później ceniony szkoleniowiec wszyst-
kich kategorii wiekowych. Absolwent Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Działał w Wydziale Szkolenia
olsztyńskiego OZPN.

Ciekawostki:
12 maja 1946 roku - na Stadionie Leśnym rozegrano
długo oczekiwany mecz o mistrzostwo okręgu (klasa
A), pomiędzy olsztyńskimi drużynami KKS i SKS
„Społem”. Zespoły legitymowały się identycznym do-
robkiem punktowym i różnicą bramkową. Spotkanie
oglądane przez 1,5 tys. widzów, co jak na tamte czasy
można uznać za rekordowe, zakończył się remisem
1:1. Drużyny wystąpiły w składach: Społem - Tatar-
kiewicz, Białowąs, Mikołajczak, Tippe, Szydlik, Pru-
sik, Chrzanowski, Troicki, Radwan, Krawczyk,
Drzała. KKS - Świeboda, Morus, Krawiecki, Woźnica,
Kopczyński, Mucha, Sienkiewicz, Andrzejczak, Gnia-
dek, Kopacz, Narowski. Sędziował Gajęcki. Bramki:
Gniadek (KKS) i Radwan (SKS).

19 czerwca 1946 roku - po remisie w maju, odbyło
się spotkanie rewanżowe pomiędzy olsztyńskimi ze-
społami Społem i KKS odgrywającymi w rozgryw-
kach wojewódzkich pierwszoplanowe role. 1,5 tys. wi-
dzów oklaskiwało sukces spółdzielców 5:2 (2:0).
Bohaterem meczu był Krawczyk, zdobywca 4 goli.
Zespoły wystąpiły w składach: Społem: Tatarkiewicz,
Białowąs, Mikołajczak, Prusik, Szydlik, Tippe,
Drzała, Krawczyk, Radwan, Konecki, Troicki. KKS:
Świeboda, Moros, Woźnica, Kopczyński, Andrzejczak,
Sienkiewicz, Nowakowski, Siwek, Gniadek, Kopacz,
Narowski. Sędziował: por. Wiśniewski.

22 czerwca 1947 roku - w Olsztynie odbył się pierw-
szy na Warmii i Mazurach oficjalny mecz drużyn ju-
niorów. Na przeciw sienie stanęły drużyny KKS i
Społem. Zwyciężyli spółdzielcy 5:3.

15 lipca 1947 roku - z okazji drugiej rocznicy meczu
dającego początek powstania OKS „Warmiak” i KKS
odbył się mecz pomiędzy KKS i SKS „Społem” (spad-
kobierca tradycji OKS).

13 sierpnia 1947 roku - na Stadionie Leśnym w

Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcenia i prze-
kazania sztandaru chorążemu Spółdzielczego Klubu
Sportowego „Społem”, Tadeuszowi Abramskiemu. W
skład pocztu wchodzili ponadto Jerzy Konecki i Kraw-
czyk. Rodzicami chrzestnymi byli: red. Janina Janicka
i wicewojewoda Bohdan Korolewicz-Wilamowski. Po
uroczystości odbyła się defilada sportowców Społem.
Sztandar o którym mowa znajduje się w zbiorach
Muzeum Sportu.

20 października 1969 roku - na zaproszenie OKS-
OZOS do Olsztyna przyjeżdża Chemie Lipsk, zespół
występujący w ekstraklasie NRD, czterokrotny
mistrz kraju (1950, 1951, 1963 i 1964) i dwukrotny
zdobywca Pucharu NRD (1965, 1966). Goście zremi-
sowali (0:0) z Victorią w Bartoszycach i wygrali 4:0 z
OKS-OZOS w Olsztynie. Drużyna Victorii występo-
wała w składzie: Bundz, Hołda, W. Urbański, Rent,
J. Urbański, Pulik, Obstawski, Wasilewski, Kobu-
szewski, Jurgiel, Jankowski, Szymański. Barw OKS-
OZOS bronili: Lesław Markowicz, Sławomir Romań-
ski, Wojciech Chrzanowski, Wojciech Kobiatko, Jan
Mochola, Ireneusz Michałowski, Tadeusz Romanow,
Mieczysław Wysocki, Jerzy Kopacz, Mieczysław Ba-
nia, Danieluk, Stefan Furgał, Romuald Popławski,
Jan Perlejewski.

KKS Warmia Olsztyn

Pełna nazwa: Koleżeński Klub 
Sportowy „Warmia” Olsztyn
Data założenia: maj-czerwiec 1945
roku
Barwy klubowe: bordowo-granatowo-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Po przyjeździe w kwietniu 1945 roku do Olsztyna po-
wojennych osadników, założycielami klubu byli związani
z koleją: Feliks Andrzejczak - wieloletni kapitan dru-
żyny, Edmund Kosman - późniejszy Profesor AWF
w Warszawie, Władysław Rusiecki, Zygmunt Świeboda
i pierwszy Prezes Klubu Edmund Budzyński. 15
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lipca 1945 roku na stadionie leśnym w Olsztynie dru-
żyna KKS Olsztyn rozegrała z „Warmiakiem” Olsztyn
(protoplasta OKS „ Stomil” Olsztyn) mecz z okazji
535 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. KKS
wygrał mecz 2:1. Choć pierwszym sportem była piłka
nożna, klub na przestrzeni 70-ciu lat swojej działalności
był klubem wielosekcyjnym. W jego strukturach
działały następujące sekcje: badminton, brydż spor-
towy, gimnastyka sportowa, boks, kolarstwo, koszy-
kówka męska, piłka ręczna, lekkoatletyka, motorowa,
siatkówka kobiet, szachowa, tenis stołowy, wioślarstwo
i żeglarstwo. W latach 1945-1970 Warmia była najsil-
niejszym klubem piłkarskim w województwie olsztyń-
skim. Pierwsze Mistrzostwo Okręgu zdobyła w 1946
roku i wzięła udział w 1/16 Mistrzostw Polski (w
tamtym roku nie rozgrywano jeszcze ligi centralnej).
W 1947 roku klub wziął udział w rozgrywkach o
wejście do I ligi, a w 1949 roku w eliminacjach do gry
w II lidze. W 1948 roku Klub otrzymał działkę pod
budowę stadionu na olsztyńskim Zatorzu (obecnej
ul. Hanki Sawickiej). Stadion budowano ogromnym
wysiłkiem społecznym w latach 1949-1953 i po ukoń-
czeniu był on największym tego typu obiektem w

całym województwie. W 1950 roku piłkarze klubu
wygrywają po raz pierwszy Wojewódzki Puchar
Polski. W tym KKS ponownie wygrywa Mistrzostwo
Okręgu i uzyskuje upragniony awans do II ligi. W
pierwszym sezonie KKS zajął 7 miejsce, które gwa-
rantowało utrzymanie. Rok później KKS mimo zajęcia
5 miejsca w II lidze, w związku z reorganizacją roz-
grywek, zostaje przeniesiony o III ligi warszawsko-
gdańskiej, w której gra do 1956 roku. Do 1955 roku
drużyna występowała pod nazwą KKS Olsztyn lub
KKS Kolejarz Olsztyn. W 1955 roku następuje zmiana
nazwy na KKS Warmia Olsztyn. W 1957 roku Warmia
osiąga spory sukces w piłce młodzieżowej - drużyna
juniorów zajmuje 9 miejsce w kraju. 1. W 1964 roku
Warmia awansowała do 1/8 Finału Centralnego w
Rozgrywkach Pucharu Polski i wylosowała Legię
Warszawa. Decyzją PZPN ze względu na wyjazd
Legii na Cypr na mecz Pucharu Europy, mecz Warmii
z Legią odbył się w Warszawie przy sztucznym oświet-
leniu. Warmia prowadziła 1:0, ale ostatecznie przegrała
1:4. W tym samym roku Warmia ponownie zdobywa
Mistrzostwo Okręgu i awansuje do II ligi. Po roku
spada, aby za kolejny rok ponownie do II ligi powrócić. 
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Drużyna w 1965 roku na obozie w NRD. Od lewej Antoni Łapin, Lech Kuczyński, Tadeusz Romańczuk, Wiesław Rogowski, Zygmunt Kamiński, Mieczkowski, osoba
z NRD, Jan Matczuk, Zbigniew Świerk, Marian Puchalski, Wiesław Lendzion, Zbigniew Szłykowicz, Tadeusz Kocemba (kierownika), Wojciech Linow, Zbigniew Chwoj-
nicki, Jerzy Wojtowicz, Henryk Czapczyk (trener), Janusz Frąckiewicz, Maciej Lewiński, Zbigniew Czudo, Zbigniew Mikołajewski Źródło: archiwum klubu.



Niestety w 1967 roku znowu po rocznej przygodzie
w II lidze Warmia spada do ligi międzywojewódzkiej.
Gorycz spadku osładzają w tym roku juniorzy, którzy
zdobywają tytuł Wicemistrzów Polski (turniej fina-
łowy odbył się w Olsztynie, na stadionie Warmii). W
1997 roku Warmia ponownie uzyskuje awans do II
ligi, ale ponownie gra w niej tylko przez jeden sezon.
Kolejne lata to występy Warmii w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim. W 2006 roku z nazwy klubu
znika człon „kolejowy” i klub przyjmuje nazwę Kole-
żeński Klub Sportowy Warmia Olsztyn. Klub obecnie
Warmia występuje w klasie okręgowej.

Najwybitniejsi wychowankowie
• Janusz Kupcewicz - Reprezentant Polski (20 me-

czów), III miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982
roku w Barcelonie, strzelił bramkę w meczu o 3
miejsce z Francją

• Bohdan Masztaler - Reprezentant Kraju (22
mecze), uczestnik Mistrzostw Świata w 1978 roku
w Argentynie (Polska zajęła tam 5 miejsce), syn
Prezesa Klubu Jana Masztalera i brat Jerzego
Masztalera - trenera i także zawodnika Warmii w
latach 1961-1968

• Andrzej Sikorski - Reprezentant Polski Juniorów,
zawodnik I-ligowej Legi Warszawa, w Warmii grał
w latach 1967-1976

• Zbigniew Kupcewicz - Reprezentant Polski Junio-
rów, w Warmii grał w latach 1963-1970, później za-
wodnik Stali Rzeszów, Lechii Gdańsk i Pogoni
Szczecin

• Marek Szter - wychowanek Warmii, a następnie za-
wodnik Stomilu Olsztyn i Olimpii Elbląg

• Jacek Tomczak - Reprezentant Polski Juniorów, w
Warmii grał w latach 1978-1990, później zawodnik
I-ligowej Stali Mielec

• Jerzy Lankowski - zawodnik II-ligowej Gwardii
Szczytno

• Zbigniew Małkowski - Feynord Roterdam, liga
szkocka, Korona Kielce i Stomil Olsztyn

• Janusz Prucheński - Stomil Olsztyn, Luxemburg 
• Mirosław Tryba - Stal Mielec, Stomil Olsztyn
• Arkadiusz Koprucki - Stomil Olsztyn
• Robert Tunkiewicz - Stomil Olsztyn, Siarka Tar-

nobrzeg
• Łukasz Gikiewicz - Limassol (Cypr)
• Rafał Gikiewicz - Brunszwik (II Bundesliga) 
• Damian Łazicki - Reprezentant Polski Juniorów,

Wisła Płock, Cypr

• Robert Tunkiewicz - Stomil Olsztyn, Siarka Tar-
nobrzeg

• Bartosz Bartkowski - Stomil Olsztyn
• Cezary Sobolewski - Stomil Olsztyn
• Kamil Maternik - Zagłębie Lubin
• Tomasz Wełnicki - Bochum (Niemcy), Górnik Za-

brze, Stomil Olsztyn

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie
• w latach 50-tych, gdy Warmia była najlepszym Klu-

bem w województwie i grała w II lidze byli to: Eu-
geniusz Bartochowski , Bracia Leonard i Józef
Bałtrun, Józef Blank, Stanisław Siwek, Erwin Pi-
larski

• w latach 60-tych w II lidze: Marian Puchalski,
Jerzy Wojtowicz, Wiesław Lendzion (Wisła Kra-
ków), Zbigniew Szłykowicz ( Zagłębie Wałbrzych,
AJ Auxerre - Francja), Jerzy Pajewski, Wojciech
Linow, Zygmunt Kamiński, Zbigniew Świerk, Zbig-
niew Mikołajewski, Jerzy Wiśniewski, Jan Mat-
czuk, Wacław Pietruszyński . 

• Mirosław Romanowski - w klubie w latach 1978 -
1983, następnie Stomil Olsztyn

• w sezonie 1997/98 w II lidze: Adam Zejer, Piotr
Krztoń, Andrzej Kłosowski, Artur Januszewski,
Adam Dziadko, bracia Maciej i Wojciech Stryżko.

• w ostatnich latach: Daniel Łukasik (w klubie w la-
tach 2005-2007, obecnie Lechia Gdańsk), Jonathan
Strauss (w klubie w latach 2005-2007, obecnie Ja-
giellonia Białystok), Filip Kurto (w klubie w latach
2004-2007, obecnie Holandia), Piotr Głowacki (w
klubie w latach 2004-2007, obecnie Stomil Olsztyn) 

Najwybitniejsi działacze:
Feliks Andrzejczak (działacz, zawodnik, trener), Wła-
dysław Brzozowski, Tytus Gielig, Tadeusz Kocemba
(kierownik sekcji piłki nożnej w latach 1960-1970),
Longin Komorowski (zawodnik i działacz, w klubie w
latach 1964-1995), Edmund Kosman, Jan Masztaler
(były prezes), Włodzimierz Sekuła (sędzia), Włodzi-
mierz Troicki (zawodnik i trener), Henryk Undrunas,
Jerzy Wojtowicz, Wojciech Linow, Zbigniew Lewicki 

Ciekawostki
• spotkania towarzyskie z najlepszymi zespołami w

kraju i zespołami zagranicznymi
• 1954 - zwycięstwa w towarzyskich spotkaniach z

obecnym Lechem Poznań i Wisłą Kraków
• 1955 - na otwarcie stadionu spotkanie międzynaro-
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dowe z Lokomotiv Sofia 2:2 w obecności 8 tysięcy
widzów na trybunach

• 1956 - pierwsze kontakty z Piszczewik, obecnie Bal-
tica Kaliningrad

• 1957 - Warmia wyjeżdża do Jugosławii, gdzie gra w
Sarajewie z Żeleznicarem

• 1959 - wyjazd zespołu do Szwecji (pierwszy kontakt
z zachodem)

• 1963 - w Lublinie mecz w rozgrywkach o wejście do
II ligi pomiędzy Lublinianką a Warmią oglądało 20
tys. widzów

• 1966 - w Olsztynie mecz ze Starem Starachowice o
wejście do II ligi oglądało 13 tys. widzów 

• w latach 1973-1975 na stadionie Warmii swoje
mecze w II lidze rozgrywał OKS OZOS Olsztyn
(obecny Stomil Olsztyn)

KKP Stomil Visacom Olsztyn

Pełna nazwa: Kobiecy Klub Piłkarski
Stomil Visacom Olsztyn
Data założenia: 8 stycznia 2011 roku
Barwy klubowe: biało-błękitne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga kobiet
• III liga kobiet
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyn)

Historia:
Klub oficjalnie powstał w dniu 8 stycznia 2011 roku
pod nazwą OKS Stomil Olsztyn. W ciągu czterech lat
bardzo się rozwinął, co widać po dzisiejszej pozycji
drużyny, która rozgrywa swoje mecze na zapleczach
Ekstraligi kobiet. Pierwsze sygnały tego, że klub bę-
dzie w przyszłości odgrywał ważną rolę na wyższych
szczeblach rozgrywkowych można było już zauważyć
w pierwszym sezonie. Ciężka praca zawodniczek oraz
sztabu szkoleniowego, a także dobra organizacja
klubu przyniosły w sezonie 2011/2012 zdobycie mist-
rzostwa III ligi kobiet podlasko-warmińsko-mazur-
skiej i awans do II ligi. Warto zaznaczyć, że drużyna
nie przegrała wtedy ani jednego meczu. 

W 2013 roku klub przekazał nazwę OKS Stomil
Olsztyn dla męskiego OKS 1945 Olsztyn, który obec-
nie jako OKS Stomil Olsztyn występuje w męskiej I
lidze. Od 11 czerwca 2013 roku klub działa pod nazwą

KKP Stomil Olsztyn. Po awansie klubu do II ligi ko-
biet na kolejny sukces nie trzeba było długo czekać.
Krok po kroku drużyna robiła coraz większe postępy
i w sezonie 2013/2014 awansowała do I ligi. 

Pomimo trudnych początków, zaangażowanie,
pasja, walka i serce pozostawione na boisku przewa-
żyły o losach drużyny, która utrzymała się na zaple-
czach Ekstraligi. Oczywiście nie można zapomnieć o
młodszych koleżankach, które obecnie zbierają do-
świadczenie i umiejętności na boiskach III ligi u boku
starszych dziewcząt, które w I lidze rozgrywają
mniejszą liczbę minut. Klub utrzymuje, że nie ma po-
działu na I i II zespół. Drużyna ma stanowić jedność
i dlatego młodziczki biorą co najmniej raz w tygodniu
udział w treningu starszych koleżanek. W dniu 9
stycznia 2015 roku klub pozyskał tytularnego spon-
sora i od tego czasu występuje w rozgrywkach pod
nazwą KKP Visacom Olsztyn. W sezonie 2014/2015
drużyna zdobyła mistrzostwo III ligi. Obecnie KKP
jest jedynym klubem kobiecym w województwie war-
mińsko-mazurskim na tak wysokim szczeblu rozgry-
wek. Oprócz sukcesów w ligach seniorskich klub
osiąga również liczne sukcesy w kobiecych rozgryw-
kach młodzieżowych. W sezonach 2011/2012 i
2013/2014 piłkarski KKP zdobyły Mistrzostwo Woje-
wództwa Juniorek Młodszych i reprezentowały wo-
jewództwo w rozgrywkach ogólnopolskich. KKP
Stomil Visacom Olsztyn jest najlepszym przykładem,

Drużyna KKP, która w 2012 roku awansowała do II ligi.
Źródło: archiwum klubu.

Kadra KKP w 2014 roku Źródło: archiwum klubu.
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że w krótkim czasie można wzbić się na szczyt swoich
możliwości. Oczywiście nikt nie twierdzi, że to koniec
sukcesów tego klubu. Ostatnie 4 lata pokazały tylko, że
na kolejne osiągnięcia nie trzeba będzie długo czekać.
O tym przekonani są także sponsorzy, którzy coraz licz-
niej dołączają do klubu, a także sztab szkoleniowy oraz
obecny prezes Dariusz Maleszewski. Oprócz rozgry-
wek ligowych klub wielokrotnie gościł na turniejach, na
których często zajmował miejsce na podium.

Najwybitniejsze wychowanki:
• Natalia Świętoniowska - od 2011 do 2013 roku w

KKP Stomil Olsztyn (pomogła klubowi awansować
do II ligi), od 2013 roku do chwili obecnej gra w
AWFiS Sztorm Gdańsk (w sezonie 2014/2015 awans
do Ekstraligi, a następnie aktywny udział na bois-
kach najwyższej klasy rozgrywkowej), pozycja:
obrońca/pomocnik

• Paulina Babińczuk - od 2011 do 2014 roku w KKP
Stomil Olsztyn (pomogła klubowi awansować do II
ligi, a następnie do I Iigi), od 2015 roku w KKP
Bydgoszcz (Ekstraliga), w sezonie 2015/2016 po-
wróciła do KKP Stomil Viscom Olsztyn, pozycja:
pomocnik/napastnik

Najwybitniejsi działacze:
Dariusz Maleszewski - prezes klubu i jego trener.
Jako trener swoją ciężką pracą i zaangażowaniem do-
prowadził do dwóch awansów, dzięki czemu pierwsza
drużyna KKP występuje na zapleczu Ekstraligi. Da-
riusz Maleszewski jako prezes pozyskał również wielu
wartościowych sponsorów, dzięki którym stowarzy-
szenie bardzo dobrze funkcjonuje. Działa w klubie od
2011 roku. Obecnie jako trener prowadzi również IV-
ligową męską drużynę MKS Błękitni Orneta

UKS Naki Olsztyn

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy Naki Olsztyn
Data założenia: 1996 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (4 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (4 drużyn)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

SP Czereś Sport Olsztyn

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Piłkarskie Czereś Sport Olsztyn
Data założenia: 1 października 
2008 roku
Barwy klubowe: czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Założycielem klubu jest wywodzący się z naszego re-
gionu wychowanek Korony Klewki, wybitny piłkarz,
wielokrotny reprezentant kraju, Sylwester Czere-
szewski. Klub uczestniczy wyłącznie w rozgrywkach
młodzieżowych i szkoli zawodników w wieku 6-16 lat.

Akademia Piłkarska Żuri Football

Pełna nazwa: Akademia Piłkarska
Żuri Football
Data założenia: 2 listopada 2012 roku
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Akademia Piłkarska Żuri Football została założona
przez Piotra Żurawela. Powstała dla najmłodszych
dzieci, które są zainteresowane piłką nożną. Akademia
zaczynała pracę od jednej grupy. Obecnie tych grup jest
9, w tym jedna grupa typowo kobieca. Najważniejszym
zadaniem klubu jest popularyzacja piłki nożnej oraz
wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Akademii
udało się nawiązać współpracę z Centrum Postawy Ciała
przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej, gdzie dzieci mają raz
w roku kompleksowe badania profilaktyczne. Udało się
również nawiązać współpracę z trenerem z Holender-
skiego Związku Piłki nożnej Ronnym Everaertsem,
który raz w roku odwiedza dzieci i prowadzi treningi. 

Największe sukcesy:
• 2014 rok - 7 miejsce w Polsce w turnieju „Z po-

dwórka na stadion” o Puchar Tymbarku w kategorii
U-10 dziewcząt (Kamila Prus w finale wojewódzkim
została królową strzelczyń)



• 2015 rok - 5 miejsce w Polsce w turnieju „Z po-
dwórka na stadion” o Puchar Tymbarku w kategorii
U-10 dziewcząt (Kamila Prus w finale wojewódzkim
została najlepszą zawodniczką turnieju)

• 2015 rok - 2 miejsce w województwie w turnieju „Z
podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku w kate-
gorii U-8 chłopców (Dawid Ostrowski został wy-
brany najlepszym zawodnikiem turnieju)

Sport-Academy Olsztyn

Pełna nazwa: Fundacja 
Sport-Academy Olsztyn
Data założenia: wrzesień 2014 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga wojewódzka juniorów
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

SKF FC Dajtki Olsztyn

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej FC Dajtki Olsztyn
Data założenia: 1984 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

187

Drużyna FC Dajtki Olsztyn Źródło: archiwum klubu.

Pełne trybuny podczas meczu FC Dajtki Olsztyn Źródło: archiwum klubu.



Miasto i Gmina Barczewo

GKS Pisa Barczewo

Pełna nazwa: Gminy Klub Sportowy
Pisa Barczewo
Data założenia: 1 czerwca 1950 roku
Barwy klubowe: biało-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

BUKS Barczewo

Pełna nazwa: Barczewski Uczniowski
Klub Sportowy 
Data założenia: 16 marca 2011 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
II liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo powstał
16 marca 2011 roku z inicjatywy rodziców, nauczycieli
i sympatyków piłki nożnej. Pomysłodawcą i założy-
cielem klubu był Bogdan Caruk, który w zarządzie
klubu do lutego 2015 r. pełnił funkcję sekretarza . W
skład pierwszego zarządu weszli: Krystyna Caruk -
prezes, Sławomir Ostrowski - skarbnik, Joanna
Bonus - członek. Aktualnie prezesem klubu jest Piotr
Sielawa, sekretarzem Michał Rak, skarbnikiem Sła-

womir Ostrowski. Klub prowadzi zajęcia w grupie
trampkarza, młodzika, orlika i żaka oraz w grupie na-
borowej. Koordynatorem wszystkich grup zespołów
jest trener Bogdan Caruk. Klub systematycznie
uczestniczy w rozgrywkach WMZPN w różnych
szczeblach. Ponadto rokrocznie bierze udział w zawo-
dach Tymbarka, oraz LZS.

KS Tempo Ramsowo Wipsowo

Pełna nazwa: Klub Sportowy Tempo Ramsowo Wip-
sowo
Data założenia: lipiec 1997 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
W lipcu 1997 roku grupa przyjaciół z miejscowości
Ramsowo oraz Niedźwiedź założyła Klub Sportowy
Niedźwiedź w Ramsowie. Inicjatorem i pierwszym
prezesem był Andrzej Suliński. Klub od razu przy-
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powiat olsztyński

Drużyna BUKS-u z trenerem Bogdanem Carukiem. Źródło: archiwum klubu.



stąpił do rozgrywek klasy B prowadzonych przez
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Pierw-
szy ligowy mecz Niedźwiedź rozegrał 24 sierpnia
1997 roku w Boguchwałach z Leśnikiem. Mecz zakoń-
czył się porażką Niedźwiedzia 2:3. W sezonie
1999/2000 zespół uzyskał awans do klasy A, jednak
po jednym sezonie powrócił do rozgrywek B-klaso-
wych. W sezonie 2006/07 drużyna doszła aż do V
rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski, pokonując po
drodze m.in. wyżej notowaną Tęczę Biskupiec 3:1. W
sezonie 2009/10 Niedźwiedź wygrał swoją grupę B
klasy i awansował do A klasy, w której gra do dzisiaj.
Przed sezonem 2013/14 do drużyny dołączyła grupa
kilkunastu zawodników występującego na poziomie
B klasy Tempa Wipsowo i doszło do nieformalnego
połączenia obu klubów. W dniu 26 stycznia 2014 roku
na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków do-
konano zmiany nazwy klubu i formalnego połączenia
obu klubów. Od tego dnia obowiązuje nazwa Klub
Sportowy Tempo Ramsowo Wipsowo z siedzibą w
Ramsowie.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
Michał Kątek - grał w klubie w latach 2009-11,
świetny rozgrywający, potrafiący przekazać swoją
wiedzę młodszym kolegom, wcześniej zawodnik min.
Stomilu Olsztyn, Bałtyku Gdynia, Granicy Kętrzyn,
Olimpii Olsztynek i Mrągowii Mrągowo, w 2011 roku
odszedł do Pisy Barczewo.
Tomasz Mrozewicz - grał w klubie w latach 2008-10,
doświadczony obrońca, w przeszłości zawodnik m.in.
Jagiellonii Białystok, Hetmana Tykocin, Tęczy Bis-
kupiec i Orląt Reszel
Sylwester Wyłupski - w sezonie 2005/06 był trenerem
drużyny, wcześniej jako zawodnik występował min. w
Olimpii Elbląg, Polonii Elbląg, Pomezanii Malbork,
Stomilu Olsztyn, Wiśle Płock i Arce Gdynia

Najwybitniejsi działacze:
Andrzej Suliński - założyciel i pierwszy prezes klubu
(1997-98), w tym czasie również zawodnik, do chwili
obecnej członek zarządu klubu oraz jeden ze sponso-
rów
Marek Gołębiewski - od 1998 roku do chwili obecnej
prezes klubu, wcześniej grał jako zawodnik w klubie
z Ramsowa oraz w Tempie Wipsowo, w barwach któ-
rych rozegrał blisko 200 spotkań ligowych, dwukrot-
nie wprowadził klub do rozgrywek A klasy, z jego
inicjatywy wybudowano budynek socjalny przy bo-

isku w Ramsowie, który był pierwszą inwestycją po-
wstałą ze środków unijnych w całej gminie Barczewo,
odznaczony brązową (2000 rok) i srebrną (2005 rok)
odznaką PZPN za działalność na rzecz rozwoju pił-
karstwa na Warmii i Mazurach
Bronisław Schirsching - w latach 2000-2012 członek
zarządu klubu, w tym okresie kilkukrotnie był trene-
rem drużyny, w 2010 roku odznaczony brązową od-
znaką PZPN za działalność na rzecz piłki nożnej
Marek Waliszewski - wieloletni zawodnik Tempa Wip-
sowo oraz Niedźwiedzia Ramsowo. W latach 1998-
2013 prezes Tempa Wipsowo, natomiast po
połączeniu klubów w 2014 roku - wiceprezes Tempa
Ramsowo Wipsowo

KS Łęgajny

Pełna nazwa: Klub Sportowy Tempo
Ramsowo Wipsowo
Data założenia: 2 czerwca 2005 roku
Barwy klubowe: zielono-czerwono-
-żółte

Drużyny w sezonie 2015/16:
B klasa seniorów

Miasto i Gmina Biskupiec

Szanowni Państwo,  
w tym roku na Warmii 
i Mazurach obchodzimy ju-
bileusz 70-lecia istnienia
piłki nożnej. Jak zazwyczaj
przy okazji takich jubileu-
szy przypominamy sobie
tych, którzy zasłużyli się w
tworzeniu pewnej historii.
Ta wspaniała rocznica sta-

nowi okazję do podsumowania dorobku sportowego.
Jest także doskonałą okazją do złożenia hołdu jego
zasłużonym działaczom czy społecznikom. Słowa
uznania należą się także trenerom i zawodnikom oraz
tym wszystkim, którzy na przestrzeni 70-letniej his-
torii piłki nożnej na Warmii i Mazurach przyczynili
się do jej rozwoju. 

Historia warmińsko-mazurskiego piłkarstwa to
także historia gminy Biskupiec. W tym roku świętu-
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jemy 70-lecie istnienia LZS Orzeł Czerwonka, a za
rok swój jubileusz będzie świętował tylko o rok młod-
szy Biskupiecki Klub Sportowy Tęcza. Analizując
sportowe środowisko cieszę się, że w gminie Bisku-
piec jest wielu ludzi, którzy chcą by historia klubów
sportowych w naszej gminie trwała nieprzerwalnie.

W ciągu tych 70 lat przez gminę Biskupiec przewi-
nęło się wielu wspaniałych piłkarzy, trenerów i dzia-
łaczy. Dzięki nim na kartach historii zapisały się łzy
szczęścia i porażki. Dzięki nim świętowaliśmy czasy
triumfów, awansów i znosiliśmy gorycz porażki. Nie
sposób tu wymienić wszystkich, którzy zasłużyli się
dla biskupieckiego sportu ale na pewno jest to
miejsce w którym warto napisać: dziękujemy!

Historia piłki nożnej w Biskupcu to też moja histo-
ria. Ten sport był ze mną od zawsze-byłem bowiem
piłkarzem, trenerem, wiceprezesem klubu, a dziś ob-
serwuje zmagania z trybun ale nadal „tęczowe boi-
sko” jest bliskie mojemu sercu!

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzę wszystkim
związanym ze środowiskiem piłki nożnej by sport po-
został waszą pasją na zawsze. By był sposobem na
życie i dobrą rozrywką. Okazją do sprawdzenia swo-
ich możliwości. Zmierzeniem się z goryczą porażki.
Radością ze zwycięstwa i pokonaniem własnych ogra-
niczeń.

Burmistrz Biskupca
Kamil Kozłowski 

BKS Tęcza Biskupiec

Pełna nazwa: Biskupiecki Klub 
Sportowy Tęcza
Data założenia: 1946 rok
Barwy klubowe: czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Tradycje piłki nożnej na terenie Biskupca sięgają 1946
roku, kiedy to powstał Klub pod nazwą Spółdzielczy
Klub Sportowy „Tęcza”. Pierwsze mecze były rozgry-

wane na miejskim targowisku. W 1952 roku miesz-
kańcy wybudowali stadion przy ul. Wiosennej, który do
dziś znajduje się w tym miejscu. W 1966 roku Tęcza po
barażach z Jurandem Bemowo awansowała do III ligi.
W 1972 roku zmieniono nazwę na Ludowy Klub Spor-
towy „Zjednoczenie”. W tym okresie klub walczył o
utrzymanie w lidze okręgowej, lecz ostatecznie w 1973
roku spadł do A klasy. Kolejne sezony lat 70’ upłynęły
na balansowaniu między klasą okręgową, a A klasą.
Największe sukcesy w historii klubu przyniosły dopiero
lata 80’. W 1982 roku klub powraca do nazwy „Tęcza” i
występuje w rozgrywkach jako Międzyzakładowy Lu-
dowy Klub Sportowy „Tęcza”. W sezonie 1983/84 Tęcza
pod wodza grającego trenera Wiesława Ziemaka zdo-
bywa II miejsce w klasie okręgowej, doznając w ciągu
całego sezonu jedynie trzech porażek. Rok później w
sezonie 1984/85 Tęcza zajmuje pierwsze miejsce w el-
bląsko-olsztyńskiej klasie okręgowej i w barażach o III
ligę minimalnie przegrywa z Zatoką Braniewo. Na-
stępne sezony są dużo słabsze w wykonaniu zawodni-
ków Tęczy. Przełamanie przyszło w sezonie 1996/97.
Tęcza pod wodza trenera Romana Uglarenko awanso-
wała do III ligi. Niestety przygoda z tą ligą trwała tylko
rok i od sezonu 1998/99 Tęcza balansuje pomiędzy IV
ligą a klasa okręgową. W sezonie 2014/15 piłkarze wy-
walczyli awans i występują obecnie w IV lidze.

Najwybitniejsi wychowankowie:
Andrzej Biedrzycki

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Jarosław Bako, Tomasz Zahorski

BMKS Korki Biskupiec

Pełna nazwa: Biskupiecki 
Młodzieżowy Klub Sportowy Korki
Data założenia: luty 2012 roku
Barwy klubowe: czerwono-zielono-
-białe

III-ligowa Tęcza w 1997 roku. Źródło: archiwum klubu.



Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
„Korki” to bardzo młody klub młodzieżowy. W 2012
roku, po konsultacjach w środowisku Gminy Bisku-
piec rodzice i trenerzy: Wiesław Ziemak i Andrzej
Korkuć podjęli decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia
BMKS “Korki” Biskupiec. Celem powstania klubu
było stworzenie odpowiednich warunków młodym pił-
karzom do wszechstronnego rozwoju fizycznego w
czasie systematycznych treningów oraz prezentacja
umiejętności piłkarskich podczas meczów. W klubie
bardzo dużą rolę odgrywają rodzice. Bez ich czynnego
udziału w pracach organizacyjnych klubu, wsparciu
na treningach i na turniejach nie byłoby zapewne tylu
sportowych osiągnięć. Oni, wraz z trenerami, tworzą
przyjacielską i prawie rodzinną atmosferę dzięki
czemu zawodnicy mają poczucie bezpieczeństwa i rze-
czywistej troski, jednocześnie robią to co sprawia im
przyjemność, czyli grają w piłkę. Działania klubu
ukierunkowane są na to, by młode pokolenie czerpało
wszystko to, co najlepsze ze sportu, czyli: pracowitość,
uczciwość, systematyczność i wzajemny szacunek.
Obecnie w klubie trenuje ok. 65 zawodników i zawod-
niczek, którzy uczestniczą w organizowanych przez
W-MZPN rozgrywkach młodzików, orlików i żaków. 

Największe sukcesy:
• I miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju „Z po-

dwórka na stadion” o Puchar Tymbarka w 2014 roku
• I miejsce w organizowanych przez W-MZPN Mist-

rzostwach Województwa Żaków w sezonie 2013/14
• IV miejsce w organizowanych przez W-MZPN

Mistrzostwach Województwa Orlików w sezonie
2014/15

LZS Orzeł Czerwonka

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Orzeł Czerwonka
Data założenia: 1945 rok
Barwy klubowe: biało-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy

Miasto i Gmina Dobre Miasto

DKS Dobre Miasto

Pełna nazwa: Dobromiejski Klub
Sportowy
Data założenia: 5 października 1971
roku
Barwy klubowe: niebiesko-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

Największy sukces 
• występ w rozgrywkach III ligi w sezonie 1978/79

Najwybitniejsi działacze:
Stefan Charkiewicz, Czesław Waszkiel, Bogdan
Waszkiel, Marian Orłowski, Jarosław Iwaszko, Feliks
Dudkiewicz, Bogdan Bas, Kazimierz Skupień, Stani-
sław Trzaskowski
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Zasłużeni działacze DKS-u. Źródło: archiwum klubu.

Zespół seniorów DKS Dobre Miasto w sezonie 2014/2015. Górny rząd od
lewej: Wojciech Wolski, Gustaw Pietrulewicz. Zbigniew Kieżun (Trener), Pat-
ryk Stadnicki, Mateusz Jurczak, Damian Kowalikowski, Marcin Dalecki, Mi-
chał Witkowski, Jarosław Boryczka, Paweł Olszewski, Artur Bodalski. Dolny
rząd od lewej: Rafał Kij, Andrzej Surmacz, Kacper Mackiewicz, Wojciech
Wojciechowski, Paweł Grela, Paweł Pietrulewicz, Damian Małkowski, Krys-
tian Jamróz, Jakub Bartliński, Bartłomiej Sobol Źródło: archiwum klubu.
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SRKIS Danpol Knopin

Pełna nazwa: Stowarzyszenie 
Rozwoju Kultury i Sporty Danpol 
Knopin
Data założenia: lipiec 1971 roku
Barwy klubowe: niebiesko-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

Historia:
Wiosną 1970 roku zebrała się grupa młodzieży z
Knopina, która uczestniczyła w turniejach miedzy
sołeckich. W lipcu 1971 roku z inicjatywy tej grupy
oraz Romana Bodnar oraz Jan Fiedorowicza posta-
nowiono zgłosić zespół do rozgrywek ligowych
OZPN pod nazwą LZS Knopin. Pierwszymi prze-
ciwnikami zespołu z Knopina były zespoły Drze-
wiarza Dobre Miasto oraz Warfamy Dobre Miasto.
Przez pierwszych kilka lat klub rozgrywał swoje
mecze na boisku w Knopinie, potem boisko zostało
zlikwidowane pod zabudowę mieszkalną, co było
ogromnym ciosem dla lokalnej młodzieży. Drużyna
musiała rozgrywać swoje mecze w rozgrywkach B
Klasy w innych miejscowościach Gminy Dobre
Miasto tj. w Rogiedlach, Głotowie i Smolajnach. W
1993 roku klub zmienia nazwę na Danpol Knopin.
Przez następne lata drużyna występuje na prze-
mian w B klasie i A klasie. W 2011 roku dochodzi
do zmiany nazwy na SRKIS Danpol Knopin, a dru-
żyna z powodu remontu własnego obiektu mecze
sezonu 2011/12 musiała rozgrywać w Świątkach. W
sezonie 2013/14 grając już na swoim obiekcie Dan-
pol najpierw dochodzi do 1/16 Wojewódzkiego Pu-
charu Polski, co jest sporym sukcesem. Jeszcze
większy sukces przychodzi na koniec sezonu - Dan-
pol osiąga historyczny awans do klasy okręgowej.
Duży wkład w awans mieli trenerzy, którzy w tym
czasie prowadzili zespół z Knopina. Byli to: Michał
Włodarski, Tomasz Kułakowski i Dariusz Radzi-
szewski, a w przygotowaniach do rozgrywek w kla-
sie okręgowej pomagał Waldemar Wolski. Oprócz
trenerów bardzo dużą pracę społeczną wykonali
Panowie Eugeniusz Bigaj, Andrzej Fiedorowicz,
Tadeusz Żuk, Paweł Kuształa, Mariusz Mieczni-
kowski oraz Marek Kuształa, który sprawował
opiekę nad grupami młodzieżowymi, opiekę me-

dyczną oraz czuwał nad wszelkimi sprawami wize-
runkowymi klubu (strona internetowa, plakaty
itp.).
Najwybitniejsi wychowankowie
Adam Kuształa (ur. 9 listopada 1974 roku) - napast-
nik, w latach 1993-94 w okresie odbywania służby
wojskowej występował w Darzbór Szczecinek (III
liga), po służbie wojskowej gra w GLKS Dywity
(klasa okręgowa), a później w Rolimpex Warfama
Dobre Miasto, gdzie przyczynia się do awansu dru-
żyny do IV ligi, po dwóch sezonach spędzonych w
Dobry Mieście powraca do gry w Danpolu i na boisku
wystepuje do 2008/09

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Czesław Żukowski - bramkarz, silna podpora dru-

żyny, bardzo dobra gra na przedpolu 
• Eugeniusz Stankiewicz - obrońca, spokój i pewność

gry, późniejszy działacz klubu
• Andrzej Jóźwiak - bramkarz, pewny punkt i podora

zespołu, wieloletni zawodnik klubu
• Jacek Romańczuk - napastnik, lis pola karnego, wy-

chowanek Warfamy (DKS-u) Dobre Miasto, wielo-
krotny król strzelców oraz opiekun grup
młodzieżowych

• Mariusz Kułakowski - napastnik, wychowanek
Warfamy (DKS-u) Dobre Miasto, napastnik kom-
pletny, ma zmysł do zdobywania bramek, czy
mocno przyczynił się do awansu do ligi okręgowej,
mimo wieku (ponad 40 lat) w dalszym ciągu gra w
klubie

• Mariusz Miecznikowski - bramkarz, podpora dru-
żyny, walnie przyczynił się do największego suk-
cesu zespołu czyli awansu do klasy okręgowej.

Najwybitniejsi działacze
• Roman Bodnar - pierwszy opiekun zespołu 1971-74
• Jan Fiedorowicz - pierwszy opiekun zespołu 1971-

74
• Bazyli Kuształa - pierwszy prezes
• Piotr Kuształa - zawodnik klubu, później sędzia pił-

karski, prezes klubu w latach 1993-96
• Paweł Kuształa - ikona klubu, wieloletni kierownik

drużyny (pełni tą funkcje do dziś), odznaczony me-
dalem za działalność społeczną na rzecz rozwoju
sportu wiejskiego

• Jerzy Jóźwiak - działacz społeczny klubu, dobry or-
ganizator imprez sportowych
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Gmina Dywity

KS Burza SRWSIO Słupy

Pełna nazwa: Klub Sportowy Burza
„SRWSiO” Słupy 
Data założenia: 1968 rok
Barwy klubowe: żółto-biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia:
Inicjatorem założenia Klubu był w 1968 roku Kazi-
mierz Zdanowicz, który razem z braćmi, sąsiadami i
znajomymi stworzył drużynę pod nazwą Burza Słupy.
Drużyna swoje pierwsze treningi i mecze rozgrywała
na leśnej polanie znajdującej się na wzniesieniu z
pięknym widokiem na okolicę. Zespół tworzyło wtedy
czterech braci z rodziny Zdanowicz oraz ich sąsiedzi
i znajomi. W 1969 roku Burza Słupy zawiesiła dzia-
łalność. Główną przyczyną był pobór do wojska
znacznej ilości zawodników. Po powrocie ze służby w
1971 roku drużyna ponownie wznowiła treningi. W
1972 roku Burza Słupy połączyła się z ekipą z Bar-
czewka i pierwszy raz wystartowała w B klasie. W
związku z tym, że w Słupach nie było boiska spełnia-
jącego odpowiednie wymogi mecze, w których Burza
była gospodarzem rozgrywano w Barczewku. Głów-
nym sponsorem drużyny był POM (Państwowy Ośro-
dek Maszynowy) w Słupach. 

W 1975 roku inicjator i jednocześnie grający kie-
rownik drużyny, Kazimierz Zdanowicz, po ślubie wy-
prowadził się ze Słup i niestety nie było komu

zajmować się drużyną. W tym samym roku Burza po
raz drugi w swojej historii zawiesiła swoją działal-
ność. Dopiero po 21 latach przerwy klub został reak-
tywowany. W 1996 roku koledzy z podwórka, którzy
od dziecka pasjonowali się piłką w Słupach postano-
wili wyremontować zachwaszczone boisko i wystar-
tować w gminnych rozgrywkach C klasy. W związku
z rosnącym zainteresowaniem, nie tylko samych pił-
karzy, ale również kibiców w 2002 roku pojawił się po-
mysł zgłoszenia drużyny juniorskiej do rozgrywek
ligi okręgowej oraz drużyny seniorskiej do rozgry-
wek B klasy. Dzięki zaangażowaniu m.in. Arkadiusza
Rudnika, Andrzeja Kiljańskiego, Waldemara Grze-
gorzewskiego, Andrzeja Gemzy, Grzegorza Zdanowi-
cza i pomocy wielu mieszkańców Słup udało się
załatwić wszelkie formalności i przystosować boisko
do aktualnych wymogów. Drużyna została zarejestro-
wana pod Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Słupy i
Okolic i po dokładnie 30 latach przerwy ponownie wy-
startowała w B klasie. Piłkarze ze Słup jako jedni z
pierwszych w województwie mogli pochwalić się
swoją stroną internetową, na której umieszczane
były fotorelacje i opisy z większości spotkań. Okre-
ślana mianem rewelacyjnego beniaminka, drużyna
seniorów, już po pierwszym roku gry zajęła pierwsze
miejsce w grupie i awansowała do A klasy. Drużyna
ze Słup, która po 30 latach przerwy wróciła do oficjal-
nych rozgrywek przeszła jak burza przez swój pierw-
szy sezon w B klasie. Szczególnie piorunująca była
wiosna 2003 roku, kiedy to ambitnie grający piłkarze
pod wodzą ówczesnego trenera Sławomira Opaliń-
skiego nie przegrali żadnego meczu. Wymarzony
awans nie przyszedł jednak łatwo. W przedostatniej
kolejce sezonu 2002/2003 doszło do najważniejszego
i najbardziej dramatycznego meczu w historii klubu
SRWSiO Słupy - Tempo Wipsowo. Bezpośredni pre-
tendenci do awansu mający po tyle samo punktów na
oczach ponad 500 widzów (rekord frekwencji!) stwo-
rzyli wspaniałe widowisko. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 2 : 2 po golu dla drużyny z Wipsowa w do-
liczonym czasie gry. Gazeta Olsztyńska poświęciła
temu wydarzeniu całą stronę! O awansie do A klasy
zadecydowała ostatnia kolejka w której wpadkę zali-
czyła drużyna Tempa Wipsowo (przegrała u siebie z
Orkanem Sątopy 1:4). Ekipa ze Słup wygrywając
pewnie na wyjeździe z Orłem Czerwonka 3:1 wywal-
czyła historyczny awans! Od 2005 roku klub funkcjo-
nuje jako KS Burza SRWSiO Słupy. Burza do dzisiaj
występuje w A klasie i w swojej historii dwukrotnie

Drużyna w sezonie 1974/1975. Źródło: archiwum klubu.



zdobyła jej wicemistrzostwo (sezony 2008/2009 i
2009/2010). Nie gorzej prezentowali się również ju-
niorzy, którzy w sezonie 2004/2005 wygrali wszystkie
mecze i zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach A
klasy, a w sezonach 2006/2007 i 2007/2008 zdobyli wy-
sokie III miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej ju-
niorów. Aktualnym trenerem obydwu drużyn
(seniorów i juniorów) jest Krzysztof Bartycha. Pre-
zesem klubu od 2002 roku jest profesor Waldemar
Grzegorzewski a wiceprezesem Andrzej Gemza.
Klub bardzo aktywnie działa w Internecie, prowadząc
swoją stronę pod adresem: burzaslupy.futbolowo.pl.
Posiada także profil na Facebook’u i kanał na You-
Tube.

Najwybitniejsi wychowankowie
• Kazimierz Zdanowicz - obrońca, w klubie od 1968

do 1975 roku, założyciel i pierwszy kierownik klubu,
najmocniejsza strona - dokładność

• Piotr Pacewicz (pseudonim Jajco) - pomocnik, w
klubie od 1996 roku, rozegrał najwięcej spotkań ze
wszystkich zawodników Burzy, najmocniejsza
strona - waleczność

• Jacek Murawski (pseudonim Murek) - bramkarz,
w klubie od 1996 roku, najmocniejsza strona - in-
stynktowna obrona strzałów z bliskiej odległości

• Zbigniew Andrzejewski (pseudonim Tato) -
obrońca, w klubie od 1996 do 2014 roku, zakończył

karierę w wieku 50 lat! Najmocniejsza strona - gra
głową

• Marcin Pietryszyk (pseudonim Mietek) - obrońca,
w klubie od 1996 do 2012 roku z przerwami na le-
czenie poważnych kontuzji kolana, najmocniejsza
strona - strzały z dystansu

• Remigiusz Rudnicki (pseudonim Remik) - pomoc-
nik, w klubie od 1996 do 2006 roku, najmocniejsza
strona - drybling

• Paweł Kaszubski (pseudonim Kaszub) - pomocnik i
napastnik, w klubie od 2002 roku z przerwami na
epizody w kilku klubach klasy okręgowej i IV ligi,
czołowy strzelec Burzy, najmocniejsza strona -
bramkostrzelność

• Rafał Hytryniewicz (pseudonim Hytry) - pomocnik,
w klubie od 2004 roku, mimo drobnej budowy ciała
niesamowity walczak, najmocniejsza strona - szyb-
kość

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Michał Alancewicz - pomocnik, w sezonie 2004/2005

reprezentował Burzę, były trener rezerw Stomilu
Olsztyn i Warmiaka Łukta, trener grup młodzieżo-
wych Stomilu Olsztyn

• Damian Łazicki - pomocnik, były gracz m.in. War-
mii Olsztyn i Wisły Płock, w Burzy grał w sezonie
2011/2012, aktualnie gra w niemieckim FC Blau-
beuren
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Drużyna w sezonie 2014/2015. Źródło: archiwum klubu.



• Piotr Makieła - obrońca, bardzo inteligentny za-
wodnik, wychowanek Warmii Olsztyn, w Słupach
zaczynał w sezonie 2004/2005 w drużynie juniorów,
ale szybko przebił się do drużyny seniorów, w
której z przerwami grał do 2012 roku, obecnie gra
w niemieckiej lidze regionalnej w drużynie
SpVggAuller.

• Władysław Kowal - obrońca, jeden z tych nie do
przejścia, junior Burzy w sezonie 2010/2011, na-
stępnie do 2013 roku podstawowy gracz drużyny
seniorów, obecnie zawodnik IV ligowego Warmiaka
Łukta.

• Kamil Opaliński - pomocnik, utalentowany gracz
posiadający świetną technikę, w Burzy grał dwa
lata następnie przeszedł do Błękitnych Pasym, ak-
tualnie zawodnik Błękitnych Stary Olsztyn.

• Dawid Dulny - napastnik, lis pola karnego, w
Słupach spędził kilka sezonów, w których strzelił
mnóstwo bramek, obecnie kontynuuje karierę pił-
karską poza granicami kraju

Najwybitniejsi działacze
• Kazimierz Zdanowicz - inicjator założenia klubu,

grający kierownik drużyny, związany z działalnością
Burzy w latach 1968-1975

• Arkadiusz Rudnik - inicjator i pierwszy trener dru-
żyny juniorów w latach 2002-2003

• Prof. Waldemar Grzegorzewski - Prezes, od 2002
roku najważniejsza osoba w klubie, zajmujący się
większością spraw m.in. administracyjnych i finan-
sowych

• Grzegorz Zdanowicz - kierownik i były trener dru-
żyny seniorów, bardzo aktywnie działający w klubie
od 1996 roku, związany praktycznie z wszystkimi
sprawami w klubie

• Andrzej Gemza - były trener seniorów i juniorów
w latach 2002-2014, zaangażowany w reaktywację i
działalność klubu

• Grzegorz Gemza - asystent trenera juniorów w
latach 2003-2014 oraz kierownik obiektu w Słupach,
główny administrator i konserwator

• Piotr Pacewicz - skarbnik i wieloletni członek za-
rządu

• Sławomir Opaliński - były zawodnik m.in. Stomilu
Olsztyn i Jezioraka Iława. Pierwszy trener, który
pokazał zawodnikom ze Słup co to znaczy prawdziwy
trening, jeden z twórców największego sukcesu
klubu - awansu do A klasy w 2003 roku, zajmował
się drużyną seniorów również w 2012 roku

• Mariusz Stolarczyk - w latach 2006-2009 zawodnik
i trener drużyny seniorów, człowiek o niesamowitej
pasji i determinacji, za jego kadencji drużyna ze
Słup otarła się o okręgówkę, w latach 2009-2011
trener grup młodzieżowych Stomilu Olsztyn, w se-
zonie 2013/2014 pracował z młodzieżą w jednej ze
szkółek Arsenalu Londyn, obecnie trener koordy-
nator w Magic Football Academy (Anglia)

LKS Różnowo

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Różnowo 
Data założenia: 2000 rok
Barwy klubowe: szaro-pomarańczowe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

UKS Frendo Dywity

Pełna nazwa: Uczniowski Klub 
Sportowy „Frendo” Dywity 
Data założenia: czerwiec 2014 roku
Barwy klubowe: czarno-żółte

Drużyny w sezonie 2015/16:
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Klub został założony w czerwcu 2014 roku z inicja-
tywy rodziców chłopców z Zespołu Szkół w Dywitach
(rocznik 2004-2006) i trenera Krzysztofa Sieradz-
kiego. Wcześniej (w latach 2002-2014) drużyna funk-
cjonowała w ramach wielosekcyjnego Gminnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Asy” Dywity. Po-
stanowiono jednak założyć własny zespół piłkarski i
tak powstał UKS „Frendo” Dywity, który jest klubem
typowo młodzieżowym i rywalizuje w rozgrywkach
dla najmłodszych prowadzonych prze W-MZPN.
Klub aktywnie prowadzi swoją stronę internetową
pod adresem: www.uksfrendo.pl.

Najwybitniejsi działacze 
• Krzysztof Sieradzki - jeden z założycieli klubu, za-

wodnik grup młodzieżowych Stomilu Olsztyn w la-
tach 1988-1993, reprezentant kadry województwa
w latach 1990-1993, sędzia piłki nożnej w latach
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1996-2013 (od 2007 roku sędzia asystent szczebla
centralnego), od 2013 roku obserwator i delegat W-
MZPN

• Iwona Jasińska - inicjatorka założenia klubu, czło-
nek zarządu, główny motor napędowy wszystkich
działań Frendo

Maciej Jaworski - pierwszy prezes klubu

Gmina Gietrzwałd

GKS Gietrzwałd-Unieszewo

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
Gietrzwałd-Unieszewo
Data założenia: 25 marca 2011 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Klub powstał w wyniku przekształcenia 25 marca 2011
roku funkcjonującej na terenie gminy A-klasowej dru-
żyny „Cegielnie Olsztyńskie” Unieszewo w GKS

Gietrzwałd-Unieszewo. Wiadomo, że „Cegielnie” wy-
stępowały od sezonu 2007/2008 w A klasie. Niestety
nie zachowała się wcześniejsza historia tej drużyny, ale
prawdopodobnie występowała ona we wcześniejszych
latach na poziomie A i B klasy. W sezonie 2014/2015
GKS Gietrzwałd-Unieszewo odniósł historyczny suk-
ces w postaci awansu do ligi okręgowej, w której wy-
stępuje w obecnym sezonie 2015/16. Jednocześnie GKS
jest jedynym klubem w historii gminy, który gra na
tak wysokim szczeblu rozgrywkowym.

Miasto i Gmina Jeziorany

MKS Jeziorany

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy Jeziorany 
Data założenia: 8 września 1949 roku
Barwy klubowe: czerwono-czarne 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
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Drużyna Frendo z trenerem Krzysztofem Sieradzkim. Źródło: archiwum klubu.



Historia:
Historia piłki nożnej w Jezioranach sięga 1949 roku.
Pierwsza drużyna piłkarska powstała 
8 września 1949 roku pod nazwą LZS Jeziorany. Pio-
nierami sportu w Jezioranach byli: Jan Wilk, Włady-
sław Bogusz, Wit Soczewica, Stanisław Zarzycki, Fer-
dynand Wojas, Tadeusz Krześnik, Ryszard
Wardzyński, Stanisław Ścisłowski, Jeznach, Horst
Czubajko, Piotr Wołk, Kazimierz Deliga, Bonifacy
Soczewica, Ginter Szreder i Bronisław Kędziora. Po-
wstanie klubu zapoczątkowało życie sportowe w Gmi-
nie Jeziorany oraz zaowocowało utworzeniem sta-
dionu, który w 1949 roku odgruzowano - płyta boiska
miała wtedy wymiary 70x33m. LZS Jeziorany w okre-
sie powojennym był organizatorem zajęć sportowych
oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej spo-
łeczności i zakładów pracy. Drużyna historię rozgry-
wek ligowych rozpoczęła w sezonie 1949/1950 od C
klasy i w pierwszym sezonie zajęła IV miejsce za ze-
społami „Warmii” Olsztyn, Mrągowa i Kętrzyna. Je-
ziorany wyprzedziły takie zespoły, jak Lidzbark War-
miński, Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Barczewo i
Mikołajki. W 1950 roku zespół przyjął nazwę LZS
Łabędź Jeziorany i do 1962 roku występował w C
klasie. 25 listopada 1962 roku został wybrany Zarząd
Klubu. Prezesem został Wit Soczewica, Sekretarzem
Ferdynand Wojas, Skarbnikiem Władysław Bogusz,
a członkiem zarządu Stanisław Ścisłowski. Nowy za-
rząd postanowił odmłodzić drużynę seniorów i w se-
zonie 1963/1964, zespół awansował do B Klasy. 

Fot.  Źródło: archiwum klubu.

W 1967 roku drużyna w składzie L. Jarzyński, M.
Hendożko, G. Jagiełło, S. Laskowicki, M. Wawrzy-
niak, W. Jarzyński, J. Kudosz, M . Praksa, J. Parob-
czyk, J. Laskowicki, E. Orłowski, Cz. Kowalski, R.
Czabrycki, J. Marciniak, St. Gorazda, T. Barej uzys-
kała awans do A klasy. W tym czasie utworzono dru-
żynę trampkarzy, która stanowiła zaplecze dla
seniorów. Lata 1971-1973 przyniosły zmiany w Zarzą-
dzie Klubu, w tym okresie prezesami byli: Kazimierz
Kolano (1971) i Zygmund Stachlewski. W latach 70’
na terenie gminy Jeziorany rywalizowały także inne
zespoły piłkarskie: LZS Zryw Kiersztanowo, LZS
Orzeł Radostowo, LZS Sokół Miejska Wieś i LZS
PGR Wójtówko. W 1974 roku Łabędź spada do B
klasy, jak się później okazało aż na 25 kolejnych lat.
W 1978 roku zmieniono nazwę klubu na Mechanizator
Jeziorany. W 1980 roku Prezesem został Jan Biało-
brzeski. W 1997 kolejny raz zmieniono nazwę klubu,
tym razem na Coal-Bud Jeziorany. W 2000 roku Pre-
zesem został Leszek Glanc. Dokonano zmiany nazwy
na MKS Jeziorany, a drużyna, po 25-letnim pobycie
w B klasie, awansowała do A klasy. W 2006 roku Pre-
zesem został Marek Mazan. W 2009 roku zastąpił go
Ferdynand Aptazy, a drużyna świętowała kolejny
awans i od sezonu 2009/2010 rozpoczęła przygodę z
klasą okręgową. W 2014 roku Prezesem został An-
drzej Opczyński. Rok później MKS Jeziorany spada
do A klasy, w której występuje w obecnym sezonie
2015/16.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Bartosz Wojas - wychowanek MKS Jeziorany, re-

prezentował klub od sezonu 1997/1998 do
2003/2004, później Arka II Gdynia od 2004/2005 do
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A-klasowa drużyna seniorów Łabędzia Jeziorany od 1 września 1967 roku.
Górny rząd od lewej: L. Jarzyński, M. Hendoszko, G. Jagiełło, St. Lasko-
wiecki, M. Wawrzyniak, W. K. Jarzyński, J. Kudosz, M. Praksa. Niżej od lewej:
Parobczyk, Laskowieck, Orłowski, Kowalski, Czabrycki, Marciniak. Dodat-
kowo Gorazda i Barej.. Źródło: archiwum klubu.

Drużyna trampkarzy Łabędzia Jeziorany od 1 września 1967 roku. Górny
rząd od lewej: B. Wawrzyniak, Zb. Soczewica, R. Jackiewicz, W. Grochowski,
J. Turos, A. Cybulski. Dolny rząd od lewej: Korbus, Soczewica, Markowicz,
Wiktorzak, Złakowski. Źródło: archiwum klubu.



2007/2008 (jego trenerem był m.in. J. Kupcewicz),
od sezonu 2008/2009 Nordvärmlands FF (szwedzka
II liga)

• Marceli Kowalski - wychowanek MKS Jeziorany,
grał w Pisie Barczewo od wiosny 2008 roku do
końca sezonu 2008/2009, następnie w Olimpii
Olsztynek w sezonie 2013/2014, obecnie od sezonu
2014/2015 zawodnik Mrągovia Mrągowo 

• Jacek Szpakowski - wychowanek MKS Jeziorany,
reprezentował klub od sezonu 2000/2001 do
2005/2006, następnie zawodnik Warmii Olsztyn i
młodzieżowych reprezentacji województwa

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie 
• Marcin Wiciński - napastnik, wychowanek Orląt

Reszel, grał m.in. w Pisie Barczewo, w Jezioranach
grał w latach 2009-2011 i 2012-2014

• Mariusz Wojtczak - bramkarz, wychowanek Sokoła
Ostróda, grał m.in. w Pisie Barczewo, Mrągovii
Mrągowo, w Jezioranach grał od latach2009-2014

• Arkadiusz Wiereszko - napastnik, grał m.in. w Po-
lonii Warszawa, Wiśle Kraków, bułgarskim Loko-
motiwie Płowdiw, w Jezioranach grał w sezonie
2005/2006

• Paweł Radziwon - pomocnik, wychowanek Sokoła
Ostróda, w Jezioranach grał w latach 2009-2014

• Jacek Gabrusewicz - pomocnik, wychowanek MKS
Korsze, grał m.in. w Stomilu Olsztyn i Dolcanie
Ząbki, w Jezioranach grał w sezonie 2013/2014

Najwybitniejsi działacze
• Wit Soczewica - inicjator i założyciel Klubu, wie-

loletni działacz sportu na terenie Gminy Jezio-
rany

• Jan Białobrzewski - przez 19 lat kierował Klubem
• Leszek Glanc - Prezes MKS Jeziorany, zapisał się

w historii klubu jako reformator klubu
• Krzysztof Kiljan - wieloletni działacz, trener grup

młodzieżowych, w MKS Jeziorany przez 10 lat peł-
nił funkcję skarbnika w zarządzie klubu, był inicja-
torem wielu turniejów i imprez sportowych w
Gminie Jeziorany, obecnie dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Jezioranach 

• Andrzej Kowalczyk - trener w latach 2010-2012,
były gracz Mrągowii Mrągowo, Granicy Kętrzyn i
Tęczy Biskupiec, trener grup młodzieżowych War-
mii Olsztyn i kadry wojewódzkiej 

• Jerzy Zahorski - trener w latach 2006-2010, były
piłkarz i trener Pisy Barczewo, w sezonie 2008/2009
awansował z drużyną seniorów MKS-u do ligi okrę-
gowej 

Ciekawostki:
w 1962 roku złamanie nogi przez Jana Wilka, zawod-
nika LZS Łabędź Jeziorany spowodowało załamanie
się całej drużyny i w konsekwencji roczną przerwę w
graniu całej drużyny
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Gmina Jonkowo

GLKS Jonkowo

Pełna nazwa: Gminny Ludowy Klub Sportowy Jon-
kowo 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

KS Jonkovia Jonkowo

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
Jonkovia Jonkowo 
Data założenia: 2008 rok
Barwy klubowe: czarno-białe 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów

KS 2010 Wrzesina

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
2010 Wrzesina
Data założenia: 2010 rok
Barwy klubowe: błękitno-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Klub KS Wrzesina rozpoczął swoją działalność na
przełomie 2008/09 roku jako nieformalne stowa-
rzyszenie miłośników piłki nożnej mieszkających
we Wrzesinie i okolicach. Problemy finansowe,
brak boiska oraz obawy związane ze skompletowa-
niem składu dającego gwarancję przystąpienia i
ukończenia rozgrywek B klasy, zmusiły założycieli
oraz piłkarzy związanych z KS Wrzesina do poszu-
kiwań klubu, w którym mogli by się realizować. Po
objeżdżeniu wielu okolicznych miejscowości, zde-
cydowano się związać z zespołem LZS Świątki Sko-
lity. W klubie tym do rozgrywek w przeciągu 2 se-
zonów zgłoszonych było wielu zawodników związa-

nych z KS Wrzesina m.in. Paweł Ciesielski, Tomasz
Zalewski, Marcin Kędzierski, Dariusz Assmann,
Marek Assmann, Szymon Noga, Krzysztof Wójcik,
Rafał Prątnicki i Bertel Marcin. W 2010 roku za-
warto porozumienie z GLKS-em Jonkowo, klubem
występującym w klasie okręgowej o utworzeniu
we Wrzesinie rezerw tejże drużyny. Głównym celem
stało się propagowanie zdrowego trybu życia wśród
społeczności Wrzesiny poprzez sport jakim jest
piłka nożna. Klub chciał zintegrować całą wrzesińską
społeczność i godnie ją reprezentować w rozgryw-
kach. Kadrę zespołu oparto na zawodnikach z Wrze-
siny grających w Świątkach oraz wyróżniających
się piłkarzach tej drużyny tj. M. Horbie, M. Sa-
dowskim i P. Karasiu. Ponadto zespół uzupełniono
o piłkarzy z okolicznych miejscowości. W ten sposób
zebrano grupę ok. 20 osób, która rozpoczęła treningi
na boisku we Wrzesinie. Głównym sponsorem dru-
żyny został Urząd Gminy w Jonkowie, rozwiązując
problemy finansowe z początków działalności. I
tak to od sezonu 2010/11 zespół przystąpił do roz-
grywek B klasy, pod nazwą GLKS II Jonkowo
Wrzesina. I właśnie rok 2010 traktujemy jako datę
powstania drużyny. Pod tą nazwą drużyna wystę-
powała przez pięć kolejnych sezonów w B klasie, w
każdym roku kończąc rozgrywki w górnej części
ligowej tabeli. 26 marca 2015 roku na spotkaniu
członków założycieli podjęto decyzję o powstaniu
stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą „Klub
Sportowy 2010 Wrzesina”. Prezesem klubu jedno-
głośnie został wybrany Paweł Ciesielski zaś jego
zastępcą Marcin Kędzierski. Po złożeniu wszystkich
niezbędnych dokumentów do KRS oraz uzyskaniu
numerów NIP i REGON, klub uzyskał osobowość
prawną. Piłkarze dotychczas występujący w GLKS
II Jonkowo zostali przeniesieni do nowo powstałego
klubu by od sezonu 2015/16 przystąpić do rozgrywek
B klasy jako KS 2010 Wrzesina. Ostatecznie po po-
zyskaniu sponsora tytularnego zespół do rozgrywek
sezonu 2015/16 zgłosił się pod nazwą KS Euro-Car
Wrzesina.

Największe sukcesy:
4 września 2013 roku piłkarze Wrzesiny pokonali w
rundzie wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski
Warmię Olsztyn, klub z II-ligową przeszłością (6:6
pd. k.4:2)
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Gmina Kolno

BKS Warmianka Bęsia

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
BKS Warmianka Bęsia
Data założenia: 2001 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

Miasto i Gmina Olsztynek

MKS Olimpia Olsztynek

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
„Olimpia” Olsztynek
Data założenia: 1946 rok
Barwy klubowe: żółto-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów
• III liga kobiet
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Po II wojnie światowej, w 1946 roku, mieszkańcy
Olsztynka zorganizowali Miejski Klub Sportowy. W
1947 roku ze względu na dużą liczbę mieszkańców-
kolejarzy, Klub zostaje przekształcony w Kolejowy
Klub Sportowy, którego przewodniczącym zostaje za-
wiadowca stacji, Antoni Burzyński. Największy rozkwit
Klubu przypada na lata 1952-1958, wówczas w Klubie
działały sekcje: piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
kolarstwo i tenis stołowy. Piłkarze awansują do III
Ligi, w której utrzymywali się przez 5 kolejnych se-
zonów. Kolarze KKS-u Olsztynek byli najsilniejszą
sekcją kolarską wśród wszystkich klubów województwa
olsztyńskiego, a w latach 1970-1980 sekcja tenisa sto-
łowego zdobyła nawet Mistrzostwo Województwa i

awansowała do III Ligi. Wracając jednak do piłki
nożnej trzeba odnotować, że w 1954 roku nastąpiła
lokalizacja placu pod budowę stadionu. Budowę roz-
poczęto w 1956 roku i trwała ona 3 lata. W międzyczasie
w 1957 roku dochodzi do zmiany nazwy klubu na Ko-
lejowy Klub Sportowy „Olimpia”, a w 1958 roku „Olim-
pia” spada z III ligi. O 1957 do 1965 roku funkcję pre-
zesa Klubu kolejno sprawowali: Stanisław Tworkowski,
Witold Bartel, Romuald Waraksa, Henryk Gliszczyński
i Zygmunt Zaręba. W 1968 roku na skutek trudności
finansowych Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia” ulega
likwidacji, a całość mienia zostaje przekazania Ludo-
wemu Klubowi Sportowemu „Olimpia”, który działa
przy Prezydium Miejskim Rady Narodowej w Olsztyn-
ku. W latach 1969-1972 funkcję prezesa sprawowali
kolejno: Adam Kozak, Witold Bartel i Zygmunt Zaręba.
W międzyczasie, w 1970 roku klub zmienia nazwę na
Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, która obowiązuje
do dnia dzisiejszego. Od początku lat 90-tych MKS
„Olimpia” prowadzi swoją działalność pod opieką sa-
morządu terytorialnego i jest w przeważającej części
finansowana przez Radę Miejską w Olsztynku. Dzięki
temu wsparciu możliwe jest utrzymanie w należytym
standardzie miejskich obiektów sportowych oraz pro-
wadzenie szkolenia dla licznych grup wiekowych, gdyż
w „Olimpii” trenuje ok. 100 zawodników. W minionym
dwudziestoleciu drużyna seniorów „Olimpii” grała ze
zmiennym szczęściem, naprzemiennie w rozgrywkach
o mistrzostwo klasy okręgowej i IV ligi, a w sezonie
1993/1994 uczestniczyła nawet w rozgrywkach III
ligi. Dwadzieścia lat później w sezonie 2013/2014 dru-
żyna seniorów „Olimpii” wygrała IV ligę i ponownie
awansował do III ligi. Na uwagę zasługuje fakt, że
„Olimpia” awansował grając w IV lidze jako beniaminek.
Trenerem pierwszej drużyny jest Mirosław Roma-
nowski. „Olimpia” posiada również drużynę rezerw w
A klasie, którą prowadzi Jan Fijałkowski. W klubie
szkolą się również młodzi adepci futbolu. Olimpia po-
siada drużyny juniorów młodszych, trampkarzy, mło-
dzików, orlików i żaków. „Olimpia” ma również zespół
żeński i występuje również w warmińsko-mazurskiej
III lidze kobiet.

Najwybitniejsi wychowankowie:
Jan Fijałkowski - działacz sportowy, wieloletni zawodnik,
pracownik oddany Klubowi od wielu lat, jako trener
prowadzi grupy młodzieżowe, cieszy się uznaniem i
autorytetem wśród swoich podopiecznych i ich opie-
kunów



Najwybitniejsi działacze 
• Antoni Burzyński - założyciel Klubu
• Henryk i Leon Undrunas - związani z klubem w la-

tach 1946-1965
• Zdzisław Bednarski - z klubem związany od lat 60’

do 2010 roku
• Jerzy Tytz - w latach 70’ sekretarz klubu, od 1996

do 2012 roku prezes, obecnie wiceprezes
• Marian Dąbrowski - z klubem związany w latach

1996-2010
• Kazimierz Borkowski - obecny prezes
• Kazimierz Gąsiorowski - wieloletni działacz spo-

łeczny
• Jan Iwanowicz - najbardziej zasłużony działacz

sportowy w Olsztynku

Ciekawostki:
W czerwcu 1998 roku klub zorganizował Memoriał
im. Aleksandra Kupcewicza - coroczny mecz pomię-
dzy Gwiazdami a reprezentacją olsztyńskiego OZPN.
Trenerem Gwiazd był wtedy były mieszkaniec
Olsztynka, nieżyjący już Józef Łobocki. 

SKF Kunki

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Kunki
Data założenia: 2006 rok 
Barwy klubowe: niebiesko-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
W marcu 2006 roku grupę miłośników piłki nożnej
pod przewodnictwem Dariusza Lampkowskiego, Ry-
szarda Warmińskiego oraz Radnego Gminy Olszty-
nek Andrzeja Salwina utworzyła Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej w Kunkach i w czerwcu 2006 roku
zgłosiła zespół seniorów do „B” klasy. Od tego czasu
do chwili obecnej drużyna z mniejszym lub większym
szczęściem uczestniczy w rozgrywkach B klasy, a w
sezonie 2012/13 zajęła nawet drugie miejsce i była o
krok od wywalczenia awansu.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Jacek Gabrusewicz - w Kunkach dwa sezony:

2013/2014 oraz 2014/2015, zawodnik OKS Stomil
Olsztyn i Dolcan Ząbki. 

• Krzysztof Stankiewicz - cztery sezony w klubie, za-
wodnik Olimpii Olsztynek i Błękitnych Orneta

Najwybitniejsi działacze:
• Dariusz Lampkowski - założyciel i pierwszy prezes

klubu w latach 2006-2011
• Andrzej Szałkowski - prezes od 2011 roku, zawod-

nik oraz trener klubu 
• Marek Dumka - vice prezes, zawodnik, działacz od

2008 roku
• Ryszard Warmiński - działacz, członek zarządu, w

klubie od 2006 roku

Gmina Purda

KS Leśnik Nowe Ramuki

Pełna nazwa: Klub Sportowy Leśnik
Nowe Ramuki
Data założenia: 1967 rok
Barwy klubowe: biało-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
W 1967 roku pracownicy tartaku w Nowej Wsi zało-
żyli sekcję piłki nożnej o nazwie „Drzewiarz”, którą
zgłosili do rozgrywek ligowych. W 1973 roku patronat
nad drużyną objęło Nadleśnictwo Nowe Ramuki, a
klubowi nadano nową nazwę „Leśnik”. W 1980 roku
zmieniono nazwę na LZS „Leśnik” Nowe Ramuki, a
w 2001 roku na SSGP „Leśnik” Nowe Ramuki. Od
2012 roku klub występuje pod nazwą Klub Sportowy
„Leśnik” Nowe Ramuki. W 2005 roku „Leśnik” wy-
walczył pierwszy w historii awans z A klasy do klasy
okręgowej. W sezonie 2008/2009 zajął w niej nawet
wysokie 7 miejsce. Niestety potem był spadek, jed-
nak „Leśnik” po rocznym pobycie w A klasie w 2012
roku ponownie wywalczył awans do klasy okręgowej,
w której w sezonie 2012/2013 zajął 8 miejsce. W 2014
roku „Leśnik” ponownie spadł do A Klasy, w której
występuje do dzisiaj.

Najwybitniejsi działacze
• Alfred Studniak 
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GKS Błękitni Stary Olsztyn

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
Błękitni Stary Olsztyn

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików

KP Purda

Pełna nazwa: Klub Piłkarski Purda
Data założenia: 2002 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Klub powstał z inicjatywy purdzkiej społeczności, a w
szczególności z inicjatywy Piotra Dudy, który został
jednogłośnie wybrany pierwszym prezesem klubu. Na
początku klub przyjął nazwę Kormoran Purda. Pierw-
szym trenerem został Jan Wołowik, a zespół został
zgłoszony do warmińsko-mazurskiej B klasy. Na
pierwsze zwycięstwo przyszło czekać aż 9 miesięcy.
Dopiero po takim czasie Kormoran wygrał pierwszy
mecz, na własnym boisku z KS Łabędnik 3:1. W sezo-
nie 2007/2008 Kormoran w 20 meczach odniósł 17 zwy-
cięstw, 2 razy zremisował i raz przegrał. Dzięki temu z
53 punktami i stosunkiem bramek 82-29 wywalczył

sobie awans do A klasy. W 2008 roku Klub pozyskał
sponsora - Agencja Ochrony Garda. W 2010 roku spon-
sor się jednak wycofał, w wyniku czego drużyna po 8
kolejkach zrezygnowała z gry. W sezonie 2010/11 z no-
wymi władzami i pod nową nazwą KP Purda, drużyna
zgłosiła się do B klasy, w której występuje do dzisiaj.

TSIK Korona Klewki

Pełna nazwa: Towarzystwo Sportu 
i Kultury Korona Klewki
Data założenia: 1963 rok
Barwy klubowe: czerwono-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Najwybitniejsi wychowankowie
Sylwester Czereszewski - piłkarz m.in. Stomilu
Olsztyn i Legii Warszawa, Reprezentant Polski

Gmina Stawiguda

GKS Stawiguda

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
Stawiguda
Data założenia: 1968 rok
Barwy klubowe: zielono-białe

Wychowanek Korony Klewki, Sylwester Czereszewski Źródło: archiwum klubu.



Drużyny w sezonie 2015/16:
klasa okręgowa seniorów
II liga wojewódzka juniorów
II liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Inicjatorem założenia klubu piłkarskiego w miejsco-
wości Stawiguda był Jan Zauska, który w 1968 roku
wraz z grupą lokalnych mieszkańców na czele z Raj-
mundem Serafinem i Panem Krogulem (Pan Krogul
przekazał grunt pod budowę boiska sportowego w
Stawigudzie) powołał do życia drużynę o nazwie
„Sokół” Stawiguda. Drużyna ze Stawigudy rozpo-
częła rozgrywki od C klasy i na tym poziomie roz-
grywkowym występowała przez kilka lat. Niestety
ciężka sytuacja kadrowa na początku lat 80-tych, a
przede wszystkim ciężka choroba i śmierć założyciela
i trenera Jana Zauski oraz brak osób chętnych do po-
prowadzenia drużyny zadecydowały o zawieszeniu
działalności klubu na kilka lat. Pod koniec lat 80-tych
podjęto próby reaktywacji klubu. Trenerem został
Zbigniew Pietkiewicz (1988 rok). Niestety problemy
organizacyjne spowodowały, że klub wznowił swoją
działalność tylko na jeden sezon. 

Przełomowym dla historii klubu był rok 1990 kiedy
to młody zawodnik ze Stawigudy, Cezary Serafin
wraz z innymi zapaleńcami sportowymi postanowił
reaktywować klub oraz całą drużynę. Trenerem dru-
żyny został sam Cezary Serafin, który prowadził ze-
spół prze 9 kolejnych lat. Oprócz drużyny seniorów,
która wystartowała w rozgrywkach centralnych
OZPN od klasy B zgłoszono pierwszy raz jednocześ-
nie drużynę juniorów, która w późniejszych latach
stanowiła trzon drużyny seniorów. Były to ciężkie
czasy gdyż wszystkie sprawy organizacyjno-finan-
sowe związane z działalnością klubu spoczywały tylko

na barkach zawodników i rodziców najmłodszych
członków klubu. Klub „Sokół” Stawiguda w rozgryw-
kach B klasy grał trzy sezony i w sezonie 1994/1995
zdobył mistrzostwo i awansowała do A klasy. Histo-
ryczny sukces „Sokoła” oklaskiwało ponad 400 osób,
co do tej pory jest rekordem frekwencji na meczach
w Stawigudzie. Niestety poziom w A klasie przerósł
umiejętności piłkarzy klubu i po jednym sezonie
„Sokół” wrócił do B klasy. Mimo degradacji kibice nie
odwrócili się od Sokoła, a wręcz przeciwnie trud wło-
żony w dotychczasową działalność klubu został do-
strzeżony nie tylko przez kibiców i mieszkańców
Stawigudy, ale również przez Władze Gminny Stawi-
guda, które zaczęły znacząco wspierać działalność
klubu, a w chwili obecnej są głównym sponsorem
klubu. W 1995 roku powstał nowy sześcioosobowy
Zarząd z Prezesem Andrzejem Flancem na czele,
który swoimi decyzjami i reformami usprawnił dzia-
łalność klubu. Zmieniona został również nazwa klubu
na Gminny Klub Sportowy Stawiguda. Drużyna sce-
mentowała się jeszcze mocniej i po jednym sezonie w
klasie B awansowała do klasy A, gdzie zadomowiła
się na kilka lat i walczyła o najwyższe cele. Trzon dru-
żyny stanowili wychowankowie. W latach 2000-2001
nastąpiły kolejne zmiany w klubie, powołano nowy
Zarząd oraz nowego trenera, którym został były re-

prezentant kraju, mistrz Polski i Turcji Jarosław
Bako. Jego asystentem został Cezary Serafin. W
2003 roku grającym trenerem GKS-u został Bogdan
Michalewski (były zawodnik min. Stomilu Olsztyn, do
dziś jest trenerem w Stawigudzie) i w sezonie
2003/2004 drużyna awansowała do klasy okręgowej,
co w dużej mierze było zasługą trenera.

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Jakub Serafin (ur. 25 maja 1996 roku) - syn wielo-

letniego działacza i trenera naszego klubu Ceza-
rego Serafina, reprezentant Polski U-12 w Paryżu,
reprezentant Polski U-19 (debiut w meczu Turcja-
Polska w 2014 roku), Mistrz Polski z KKS LECH
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Drużyna „Sokoła” Stawiguda pod koniec lat 80-tych.
Źródło: archiwum klubu.

Drużyna seniorów w sezonie 2013/14. Źródło: archiwum klubu.



Poznań w 2015 roku, obecnie zawodnik I ligowego
GKS-u Bełchatów.

• Damian Skrodzki (ur. 17 czerwca 1995 roku) - za-
wodnik min. Stomilu Olsztyn oraz III-ligowej Olim-
pii Olsztynek, w Stawigudzie w latach 2010-2012

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie
• Grzegorz Metera - wychowanek drużyny Cegielnie

Unieszewo, najskuteczniejszy zawodnik w historii
klubu, grał w latach 2003-2014 

• Bogdan Michalewski - zawodnik m.in. Stomilu
Olsztyn i Jezioraka Iława, w Stawigudzie od 2003
roku

• Piotr Żórański - zawodnik m.in. Sokoła Ostróda,
Huraganu Morąg, III-ligowej Olimpii Olsztynek, w
Stawigudzie w latach 2009-2010

Najwybitniejsi działacze
• Jan Zauska - założycieli i pierwszy trener „Sokoła”

Stawiguda
• Cezary Serafin - reaktywator klubu, wieloletni tre-

ner seniorów i grup młodzieżowych
• Sabina i Rajmund Serafin - rodzice Cezarego Sera-

fina, którzy wspierali syna w początkowych latach
istnienia klubu (Rajmund Serafin był pierwszym
skarbnikiem w historii klubu)

• Andrzej Flanc - prezes klubu w latach 1995-1999
• Władysław Gałuszka - v-ce prezes w latach 1995-

1999
• Teresa Serowska - prezes klubu w latach 2000-2004
• Eugeniusz Górka - prezes klubu w latach 2004-2011
• Jan Smyk - v-ce prezes klubu w latach 2004-2007

• Teresa Jendraszek - skarbnik klubu od 1999 roku
• Kazimierz Byszewski - członek zarządu, kierownik

drużyny od 1995 roku
• Wiesław Śnieżko - członek zarządu, trener grup

młodzieżowych
• Dariusz Sarbiewski - prezes klubu w latach 2011-

2012
• Łukasz Kotwicki - V-ce prezes klubu w latach 2007-

2012, prezes od 2012 roku
• Jakub Dujko-Domański - V-ce prezes klubu od 2012

roku
• Marek Margalski - członek zarządu od 2012 roku,

trener drużyny rezerw

KS Fortuna Gągławki

Pełna nazwa: Klub Sportowy Fortuna
Gągławki
Data założenia: 1 kwietnia 1964 roku
Barwy klubowe: czarno-żółte

Drużyny w sezonie 2015/16:
klasa okręgowa seniorów
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

Historia:
Klub powstał w 1964 roku z inicjatywy mieszkańców
Gągławek: Piotra Hartela, Ryszarda Koprowskiego,
Edwarda Tomczaka, Jana Hiszpańskiego i Jana Pię-
dzia. Swoją działalność rozpoczął w strukturach LZS-
owskiej C klasy. W 1965 roku klub awansował do B
klasy. W latach 60’ i 70’ sponsorem klubu był PGR w
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Młodzież GKS Stawiguda w 2014 roku z trenerem Danielem Zdankiewiczem. Źródło: archiwum klubu.



Gągławkach, który zapewniał transport zawodników,
utrzymanie boiska i pracę trenera. W latach 70-tych
klub znajdował się w czołówce B klasy. 

W latach 90-tych drużyna awansowała do A klasy i
grała w niej do końca sezonu 2012/2013, po czym
uzyskała awans do klasy okręgowej, w której wystę-
puje do dnia dzisiejszego. Od początku istnienia Klub
korzysta z boiska położonego na terenie Leśnictwa

Grada w Gągławkach. Obiekt powstał i był użytko-
wany dzięki pracy społecznej zawodników. W latach
70-tych utrzymanie boiska przejął PGR Gągławki, a
w chwili obecnej boisko utrzymywane jest w przewa-
żającej mierze dzięki pracy społecznej działaczy i za-
wodników klub z pomocą środków finansowych z
Urzędu Gminy Stawiguda, który jest głównym spon-
sorem klubu.
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Drużyna pod koniec lat 70-tych. Od lewej stoją: Fraitag Reinchold, Hallman Helmut, Prusinowski Andrzej, Perlejewski Janusz, Studniarz Roman. Poniżej:
Krajewski Tadeusz, Riter Alojzy, Hallman Ewald, Spychalski Andrzej, Szmyt Rudolf. Siedzą: Hiszpański Jan i Młodawski Józef. Źródło: archiwum klubu.

Drużyna w A klasie w sezonie 2011/12 pod wodzą trenera Rafała Szweda. Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi wychowankowie
• Jan Hiszpański - napastnik, w miarę potrzeb

obrońca lub bramkarz, w klubie grał w latach 1964-
1984

• Jan Piędzia - obrońca, grał w latach 1964-1974
• Zbigniew Wirpszo - obrońca, w klubie grał w latach

1968-1985, później był trenerem
• Roman Spychalski - w klubie grał w latach 1971-

1990 z roczną przerwą w 1974 roku na występy w
drużynie juniorów Stomilu Olsztyn

• Szymon Borowy - obrońca, w klubie gra od 2001
roku do chwili obecnej

• Grzegorz Pawłyszyn - bramkarz, w klubie gra od
2001 roku do chwili obecnej

• Tomasz Schulz - pomocnik, w klubie gra od 2004
roku do chwili obecnej

• Łukasz Stankiewicz - pomocnik, w klubie gra od
2005 roku do chwili obecnej

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Romuald Popławski - stoper, w klubie grał w latach

1970-1982, trener, były zawodnik Stomilu Olsztyn
• Jan Perlejewski - zawodnik Warmii Olsztyn i Sto-

milu Olsztyn, w klubie w latach 1983-1985 jako za-
wodnik i trener

• Rafał Szwed - zawodnik I-ligowy, grał m.in. w Sto-
milu Olsztyn, reprezentant Polski, w klubie pełnił
funkcję trenera w 2013 roku.

• Sylwester Czereszewski - zawodnik I-ligowy, grał
m.in. w Stomilu Olsztyn i Legii Warszawa, repre-
zentant Polski, w Gągławkach zawodnik i trener w
latach 2012-2013 i 2014-2015

Najwybitniejsi działacze:
• Radosław Wenta - trener od rundy jesiennej 2010

roku do roku 2012, instruktor i ceniony wycho-
wawca młodzieży
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Drużyna w klasie okręgowej w sezonie 2014/15 pod wodzą trenera Sylwestra Czereszewskiego. Źródło: archiwum klubu.

Zawodnicy, działacze, przedstawiciele W-MZPN oraz władz lokalnych i sympatycy klubu na festynie z okazji jubileuszu 50-lecia „Fortuny”, 2 sierpnia 2014
roku. Źródło: archiwum klubu. Źródło: archiwum klubu.



• Roman Nałęcz - wieloletni prezes, od 1970 roku
prezes honorowy

• Andrzej Prusinowski - wychowanek, działacz klubu
od 1968 roku, prezes od 1970 roku, czynny zawod-
nik do 1982 roku

• Paweł Oleśkiewicz - w klubie od 2007 roku, napast-
nik, czynnie bierze udział w działaniach klubu, za-
łożyciel i administrator strony internetowej, prawa
ręka prezesa

Ciekawostki:
Zdaniem niemieckiego dziennika „Bild” najgłupszy
gol świata został zdobyty przez piłkarzy… Fortuny
Gągławki. Padł on w spotkaniu Kormorana Purda z
Fortuną Gągławki w spotkaniu warmińsko mazur-
skiej A-klasy. W internecie na różnych portalach
tego gola zobaczyło już kilka milionów osób. Bramka
robi furorę na całym świecie, a niemieckiemu tabloi-
dowi, o nakładzie wynoszącym około 4 miliony eg-
zemplarzy, spodobała się wyjątkowo. 

GKS Bartążek

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy Bartążek
Data założenia: 2015 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• II liga wojewódzka juniorów

Gmina Świątki

LZS Świątki Skolity

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Świątki Skolity

Drużyny w sezonie 2015/16:
B klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
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Gmina Dąbrówno

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Grunwald

GKS Grunwald Gierzwałd

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
„Grunwald”
Data założenia: 11 września 2001 roku

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Na pierwszym walnym zebraniu członków stowarzysze-
nia wybrano zarząd w składzie: Henryk Kacprzyk - pre-
zes, Waldemar Szydlik - sekretarz, Jerzy Markowski,
Paweł Markowski i Zbigniew Maćkowski - członkowie
zarządu. Od początku działalności priorytetem stała się
piłka nożna. Klub w 2008 roku awansował do klasy okrę-
gowej, w której występuje do dnia dzisiejszego. Aktual-
nie trenerami „Grunwaldu” są Dariusz Szameitat i
Szymon Borkowski, a klub w rozgrywkach W-MZPN
ma trzy drużyny: seniorów - liga okręgowa, juniorów
młodszych - liga okręgowa i młodzików. Oprócz drużyny
piłki nożnej klub prowadzi również takie cykliczne im-
prezy sportowe, jak: halowa piłka nożna dla dorosłych,
siatkówka dla dorosłych i młodzieży, tenis stołowy i
ziemny czy imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji fe-
stynów samorządowych na szczeblu gminnym i powia-

towym. Klub korzysta głównie z dofinansowania
Urzędu Gminy Grunwald, jak również pozyskuje środki
z zewnątrz (np. programy unijne).

Największe sukcesy:
liga wojewódzka juniorów młodszych w sezonach
2010-2012

Najwybitniejsi działacze
Henryk Kacprzyk (prezes), Waldemar Szydlik (sekre-
tarz, były trener), Jerzy Markowski (członek za-
rządu), Paweł Markowski (członek zarządu, były
trener), Zbigniew Maćkowski (członek zarządu, były
trener), Arkadiusz Markowski (były trener), Roman
Wojciekian (były trener), Zenon Wojciekian (były tre-
ner), Wojciech Sobotka (były trener), Marcin Jarkow-
ski (były trener), Dariusz Szameitat (były trener),
Stanisław Podolak (były trener), Sławomir Matuszew-
ski (były trener), Szymon Borkowski (były trener)

Gmina Łukta

GLKS Warmiak Łukta

Pełna nazwa: Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Warmiak” Łukta
Data założenia: 2000 rok
Barwy klubowe: czerwono-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
•rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Założycielami klubu w 2000 roku byli: Jan Kowal-
czyk, Antoni Chodup, Tadeusz Malinowski, Wiesław

powiat ostróDzki
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Kawczyński, Krzysztof Achciński i Stanisław Polusz-
czyk. Jednak z relacji starszych mieszkańców Łukty
można się dowiedzieć, że od lat 60-tych istniała dru-
żyna piłki nożnej pod nazwa LZS Łukta, która pod
koniec lat 70 uzyskała awans do A klasy. Współczesny
Warmiak rozpoczął rozgrywki w sezonie 2000/01 od B
klasy i od razu ją wygrał uzyskując awans do A klasy.
Warmiak idzie jak burza i w kolejnym sezonie 2001/02,
jako beniaminek A klasy, zajmuje pierwsze miejsce i
awansuje do klasy okręgowej. W pierwszym sezonie
w okręgówce Warmiak uzyskuje wysokie 3 miejsce.
Rok później w sezonie 2003/04 klub zajmuje 2 miejsce
i uzyskuje awans do IV ligi, w której utrzymuje się
tylko dwa sezony. Kolejne 6 sezonów Warmiak wystę-
puje w klasie okręgowej i w sezonie 2012/13 zajmując
drugie miejsce w lidze uzyskuje ponowny awans do
IV ligi, w której występuje do dnia dzisiejszego.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Marek Rakowski - w klubie w latach 2001-2010
• Dawid Pasierowski - w klubie w latach 2001-2006
• Krzysztof Szostak - w klubie w latach 2001-2012
• Piotr P Popielarski - w klubie w latach 2000-2004
• Patryk Jarosik - w klubie w latach 2000-2006
• Mateusz Brdak - w klubie w latach 2001-2007

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Arkadiusz Wiereszko - zawodnik takich klubów,

jak: Orlęta Reszel (1990-1992), Hutnik Warszawa
(1992-1995), Polonia Warszawa (1995-1996), Wisła
Kraków (1996-1997), Lokomotiw Płowdiw (1997-
1998), RKS Radomsko (1998-1999) w Warmiaku
Łukta grał w latach 2001-2004

• Wojciech Stryżko - w Warmiaku Łukta grał w la-
tach 2009-2011 

• Maciej Stryżko - w Warmiaku Łukta grał w latach
2001-2005

• Mirosław Romanowski - w Warmiaku Łukta grał w
latach 2000-2013

• Tomasz Osenkowski - w Warmiaku Łukta grał w la-
tach 2005-2006 oraz 2007-2014

• Grzegorz Kulpaka - zawodnik Warmiaka w latach
2012-2014 

Najwybitniejsi działacze 
• Antoni Chodup - obecny Prezes Warmiaka, czynnie

uczestniczy w działalności klubu od lat 80-tych
• Tadeusz Malinowski - działacz, w klubie od mo-

mentu jego założenia

• Ryszard Sosnowicz - główny sponsor i działacz
Warmiaka, w przeszłości Prezes I-ligowego Stomilu
Olsztyn

KS Jastrząb Ględy 

Pełna nazwa: Klub Sportowy 
„Jastrząb” Ględy
Data założenia: 2001 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
II liga wojewódzka trampkarzy

Gmina Małdyty

Szanowni Państwo!

Jubileusz obchodów 70-lecia
W-M ZPN jest okazją do zło-
żenia podziękowań wszyst-
kim zasłużonym sportowcom,
działaczom, trenerom, samo-
rządowcom i sponsorom pro-
mującym piłkę nożną na te-
renie Gminy Małdyty.

Sport jest czynnikiem rozwoju, zdrowia i dobrej kon-
dycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobie-
gania patologiom społecznym, jest jedną z ważnych
wartości kulturowych wpływających na rozwój młodego
człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Wpojony za
młodu ma stać się elementem ogólnej kultury ludzkiej.
Sporty zespołowe od lat cieszą się dużą popularnością.
Szczególnie lubiana jest piłka nożna, która w Naszej
Gminie ma liczne rzesze zwolenników i Moje wsparcie.

Jestem dumny z osiąganych rezultatów, które zawsze
cieszą ale ważne jest to, że wygrana meczu nie jest
celem samym w sobie. Cieszy mnie, że sukcesem
Naszych piłkarzy nie jest wynik, a przyjemność i za-
dowolenie z samego uczestnictwa w sporcie, kształto-
wanie właściwych postaw: opanowania, dyscypliny, to-
lerancji, wzajemnego szacunku, wytrwałości, odpowie-
dzialności, znoszenia trudu i niewygód.

Życzę wszystkim miłośnikom piłki nożnej ducha
sportowej rywalizacji, kierowania się zasadami „fair
play”, sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników.
Dziękuję za rozsławianie dobrego imienia Gminy



Małdyty  poprzez udział i zwycięstwa w zawodach
sportowych na poziomie międzygminnym, powiato-
wym czy wojewódzkim.  

Wójt Małdyt
Marcin Krajewski 

GKS Czarni Małdyty

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
„Czarni” Małdyty
Data założenia: 1959 rok
Barwy klubowe: czarno-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
Inicjatorem założenia klubu był działacz społeczny,
Bolesław Janota. Pomagał mu Eugeniusz Lubieniecki,
zawodnik i jeden z pierwszych trenerów oraz Kazimierz
Czałpiński - zawodnik i trener. Klub pierwotnie przyjął
nazwę LZS Małdyty. Boisko powstało w latach 50-
tych wzdłuż linii kolejowej przy drodze do przystani
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. W maju 1966 roku nastąpiło
otwarcie nowego boiska z małymi trybunkami, które
służą do dnia dzisiejszego. Lata 70-te były bardzo
dobrym okresem w historii klubu. Klub występował w
tym okresie pod nazwą LZS Małdyty, następnie nazywał
się Zjednoczeni LZS Małdyty, później LZS PGR Małdyty
i LZS WPGR Małdyty. Dzięki wsparciu finansowemu
dyrekcji WPGR Małdyty i podległych mu gospodarstw
w gminie istniała liga, tzw. D klasa, gdzie grał drugi
zespół Małdyt. Natomiast pierwszy zespół występował
w mocnej A klasie wojewódzkiej. 

W 1975 roku odbył się remont płyty boiska. W tym
samym roku, jako wymóg regulaminowy, powstał ze-
spół juniorów, który jeździł razem z seniorami i grał w
przedmeczu. W klubie działały sekcje kolarstwa, siat-
kówki, tenisa stołowego. 

W latach 80-tych wybudowano budynek klubowy z
szatniami, łazienkami i świetlicą, który zastąpił tymcza-
sowy drewniany budynek. Niestety lata 80-te to też po-
czątek chudych lat. Do Zalewa przeszedł wieloletniego
prezesa, Józefa Kóski oraz dyrekcja PGR Małdyty, co
spowodowało poważne zachwianie finansowo-organiza-
cyjne w klubie z Małdyt oraz odejście czołowych piłka-
rzy do klubów z Zalewa i Morąga. W wyniku tego w
1988 roku Małdyty spadły do B klasy. Powrócono do
nazwy LZS Małdyty i drużyna złożona w większości z
juniorów i pozostałych zawodników grała w B klasie. 

Na początku lat 90-tych zmieniono nazwę na Czarni
Małdyty, a w 1995 roku klub wywalczył awans do A
klasy. Dzięki wsparciu finansowemu gminy i sponso-
rów drużyna w 1998 roku awansowała do klasy okrę-
gowej. W tym samym roku Czarni osiągnęli również
spory sukces w piłce młodzieżowej. Drużna juniorów
młodszych zdobyła mistrzostwo. Na początku lat
2000-ych zmieniono nazwę na GKS Czarni Małdyty
oraz dokonano remontu płyty boiska. W 2001 roku
klub wywalczył awans do IV ligi, w której grał przez
dwa sezony zajmując wysokie lokaty. Niestety brak
wystarczających środków finansowych ze strony
gminy i wycofanie się sponsorów mimo zajmowanego
siódmego miejsca w lidze spowodowało konieczność
wycofania się z IV ligi, co wiązało się ze spadkiem o
dwie klasy rozgrywkowe, czyli aż do A klasy, w której
drużyna seniorów grała do wiosny 2014 roku. Wtedy
ze względu na problemy kadrowe drużyna została
wycofana z rozgrywek, a klub w sezonie 2014/15 zajął
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Drużyna w połowie lat 70-tych Źródło: archiwum klubu.

Drużyna na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Źródło: archiwum klubu.
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się wyłącznie szkolenie młodzieży zgłaszając do roz-
grywek W-MZPN drużyny juniora, trampkarza i or-
lika. W sezonie 2015/16 nastąpiła reaktywacja
drużyny seniorów, która została zgłoszona do B klasy. 

Najwybitniejsi wychowankowie 
• Wojciech Lubieniecki - w klubie grał pod koniec lat

60-tych, później był Klubowym Mistrzem Polski Ju-
niorów ze Stomilem Olsztyn, reprezentantem Pol-

ski juniorów, piłkarzem drużyn seniorskich Stomilu
Olsztyn i Agrokompleksu Kętrzyn 

• Tadeusz Kamiński - w klubie grał w latach 70’ i 80;
następnie zawodnik Orląt Reszel i Huraganu
Morąg (III liga)

• Andrzej Leśnikowski - grał w Małdytach w latach
1974-80 oraz 1982-84, zawodnik Zatoki Braniewo
(1980-82), Huraganu Morąg (1984-1995), Ekotanu
Zalewo (1995-99) i Huraganu Morąg (2000-2002)

Drużyna w połowie lat 80-tych. Źródło: archiwum klubu.

Pierwsza połowa lat 90-tych Źródło: archiwum klubu.



• Arkadiusz Galik - grał w Małdytach w latach 1981-1985,
następnie zawodnik Huraganu Morąg (1985-2000)

• Andrzej Koterwas - w Małdytach grał od wieku ju-
niora aż do zakończenia swojej kariery piłkarskiej
(1975-2004)

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Ryszard Nagórko - Syrena Młynary, w Małdytach

w latach 1964-1975
• Adam Kulpa - Sokół Ostróda, w Małdytach w latach

1999-2003
• Marek Witkowski - Jeziorak Iława, Wisła Płock, w

Małdytach w latach 2000-2003
• Wojciech Tarnowski - Stomil Olsztyn, Jeziorak

Iława, w Małdytach w latach 1999-2001
• Sławomir Serewiś - Stomil Olsztyn, w Małdytach w

latach 2000-2002
• Marcin Bral - Stomil Olsztyn, w Małdytach w latach

2000-2003
• Sławomir Przytuła - Jeziorak Iława, w Małdytach

w latach 1999-2001
• Waldemar Połyga - ŁKS Łódź, Jeziorak Iława, w

Małdytach w latach 1999-2001
• Marcin Zmiarowski - Znicz Biała Piska, Huragan

Morąg, w Małdytach w latach 1999-2003
• Grzegorz Kulpaka - Stomil Olsztyn, w Małdytach

w latach 1999-2003
• Piotr Kulpaka - Stomil Olsztyn, w Małdytach w la-

tach 1999-2002

Najwybitniejsi działacze :
• Bolesław Janota - założyciel klubu, działał w latach

50’ i 60’, działacz społeczny i sportowy
• Kazimierz Czałpiński - w klubie w latach 60-tych,

zawodnik i trener
• Eugeniusz Lubieniecki - w klubie w latach 60-tych,

zawodnik i trener
• Józef Kóska- w klubie w ltch 70-tych, prezes klubu,

dyrektor PGR Małdyty
• Ryszard Nagórko -w klubie w latach 70’ i 80’, za-

wodnik i wieloletni trener
• Włodzimierz Kozerawski - w klubie w ltach 70-tych,

sędzia, kierownik drużyny
• Antoni Gontarz - w klubie w latach 70-tych, sekre-

tarz klubu,
• Edward Baturo - w klubie w latach 80-tych, zawodnik,

najlepszy strzelec w historii klubu, pracownik gminy
• Andrzej Koterwas - w klubie od lat 80-tych do 2004

roku, zawodnik, działacz

• Marian Pawlik - w klubie od końca lat 80-tych do
1998 roku, działacz, kierownik drużyny, odznaczony
przez OZPN za wieloletnią pracę na rzecz piłki noż-
nej

• Bogdan Dziewulski - w klubie w latach 1996-2002,
działacz i sponsor

• Zdzisław Miklaszewski - w klubie w latach 1998-
2002, kierownik drużyny

• Zdzisław Szramowski - naczelnik, wójt Gminy Mał-
dyty do 2002 roku

• Józef Kołtek -w klubie w latach 1998-2002, działacz
i sponsor

• Mirosław Klisz - w klubie w latach 1998-2002, dzia-
łacz i sponsor

• Henryk Kaczkan w klubie w latach 2000-2002, dzia-
łacz i sponsor

• Jan Marchlewicz - w klubie w latach 2003-2011, pre-
zes klubu

• Zbigniew Kucharski - w klubie w latach 2003-2011,
sekretarz klubu i prezes

Ciekawostki:
Na uwagę zasługuje fakt, że z pośród wychowanków
klubu, kilku zawodników po zakończeniu kariery pił-
karskiej rozpoczęło i z powodzeniem kontynuowało
karierę sędziowską na szczeblu wojewódzkim i ogól-
nopolskim. Byli to Tadeusz Kamiński, Zdzisław Ba-
kaluk (sędziował w Ekstraklasie), Włodzimierz
Kozerawski, Stanisław Wróbel.

W latach 80-tych, 90-tych oraz obecnie wielu wyróż-
niających się wychowanków klubu z Małdyt z powodze-
niem grało lub gra w wyższych klasach rozgrywkowych
- m.in. Jan Podlaski, Roman Baturo, Roman Dziewul-
ski, Jerzy Górak, Sławomir Wroniak, Sławomir Kwaś-
niewski, Stefan Murawski, Henryk Masłowski, Tomasz
Wrona - Orkan, Ekotan, Ewingi Zalewo oraz Andrzej
Leśnikowski, Arkadiusz Galik, Tadeusz Kamiński - Hu-
ragan Morąg i wielu innych z młodszego pokolenia w
większości w klubie Ewingi Zalewo.

W historii klubu wielu zawodników, pomimo, że nie
odniosło znaczących sukcesów w wyższej klasie roz-
grywkowej, stanowiło przez wiele lat o sile zespołu z
Małdyt grając przeważnie całą swoją karierę od ju-
niora do seniora w „Czarnych” - m.in. Mirosław Wać-
kowski, Ryszard Marzec, Andrzej Bilski, Stanisław
Wróbel, Krzysztof Domański, Leszek Ickiewicz, Zdzi-
sław Laga, Jarosław Rybski, Adam Klocek, Jerzy Ka-
miński, Jerzy Wrona, Grzegorz Aramowicz, Jan
Ornowski, Zbigniew Tomaszewski, Edward Baturo

212



213

(najlepszy strzelec w historii klubu 1973-1995), Ry-
szard Rybski, Marek Bartold, Jan Dudek, Roman
Sternicki, Jerzy Pabich, Andrzej Koterwas, Robert
Pawlik, Zbichniew Bochno, Artur Przybysz. 

W drugiej połowie lat 90-tych do 2001 roku w Mał-
dytach grali: Krzysztof Gierłachowski (trener), An-
drzej Kost, Marek i Daniel Tulkiewiczowie, Radosław
Gotówko Andrzej Bejnarowicz, Piotr Bejnarowicz,
Maciej Szostek (wychowankowie Huraganu Morąg),
Sławomir Lisiak (Czarni Rudzienice), Tomasz Grysz,
Krzysztof Wasiewski (wychowankowie Jeziorka
Iława), Sławomir Łuba (wychowanek Sokoła
Ostróda). 

Przedstawione powyżej informacje pochodzą od osób,
które współpracowały klubem z Małdyt. Należy rów-
nież zdać sobie sprawę z tego, że z uwagi na nieobecność
wielu osób z historii klubu lub brak pamięci obecnych,
dane te są często niekompletne. Biorąc po uwagę to,
przepraszamy wszystkich tych, których klub z Małdyt
dotyczył a nie zostali wymienieni w powyższym
tekście. Dziękujemy za informacje i wszelkie dane:
Włodzimierzowi Kozerawskiemu, Andrzejowi Leś-
nikowskiemu, Zdzisławowi Miklaszewskiemu, Ry-
szardowi Rybskiemu oraz Marzenie Nagórko.

Miasto i Gmina Miłakowo

MGKS Miłakowo

Pełna nazwa: Miejsko-Gminny Klub
Sportowy Miłakowo
Barwy klubowe: granatowo-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

Miasto i Gmina Miłomłyn

LKS Tęcza Miłomłyn

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
Tęcza Miłomłyn
Data założenia: 1969 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe orlików

Miasto i Gmina Morąg

MKS Kaczkan Huragan Morąg

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
„Kaczkan Huragan” Morąg
Data założenia: 12 lipca 1945 roku
Barwy klubowe: biało-czerwono-
-czarno-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
III liga seniorów 
A klasa seniorów
I liga wojewódzka juniorów
I liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Inicjatorem założenia klubu był prawdopodobnie
Józef Skucki, który został pierwszym prezesem
klubu. Na początku przyjęto nazwę: Kolejowy Klub
Sportowy. Pierwszy mecz rozegrano w sierpniu 1945
roku w Morągu. Sędziował go późniejszy wybitny sę-
dzia Tytus Gielig. W 70-letniej historii klub działał
pod następującymi nazwami: Wojskowy Klub Spor-
towy „Salwa”, Wojskowy Klub Sportowy „Pocisk”,
Spółdzielczy Klub Sportowy „Huragan”, Klub Spor-
towy „Huragan” Morąg, Miejski Klub Sportowy
„Huragan” Morąg. W strukturach klubu funkcjono-
wało w tym czasie wiele sekcji, m.in. piłka koszykowa,

Drużyna w latach 50-tych
Źródło: archiwum prywatne Antoniego Orlikowskiego.



piłka ręczna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, szachy,
tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka, brydż spor-
towy, taekwondo i piłka nożna. Od początku lat 90. klub
posiadał już tylko jedną sekcję, którą była piłka nożna. 

Wracając do historii - bardzo duży sukces Huragan
odniósł w sezonie 1960/61, kiedy to został mistrzem
III ligi i wziął udział w barażach o II ligę. Niestety
przegrał z Pomorzaninem Toruń 1:5 i 2:5 oraz z Flotą
Gdynia 0:3 i 1:5, i nie wywalczył awansu. W 1962 roku
Huragan sięga po raz pierwszy w swojej historii po
Wojewódzki Puchar Polski. Na szczeblu centralnym
odpadł po meczu z Bielawianką Bielawa. 

Następnie nadchodzą gorsze czasy dla Huraganu,
gdy klub kilkakrotnie notuje spadek do A klasy i
ciężko jest mu powrócić do ligi okręgowej (m.in. po-
rażki w meczach barażowych o awans do okręgówki
w 1976 roku z Chemikiem Olsztyn 1:4 oraz w 1979
roku z Kombinatem Bartoszyce 1:2). W 1983 roku
Huragan zostaje mistrzem klasy okręgowej i awan-
suje do III ligi. Gra w niej przez dwa sezony i odno-
towuje w tym czasie serię 17 meczów bez porażki.
Punktem kulminacyjnym gry w III lidze było zwy-
cięstwo w Morągu nad byłym i przyszłym mistrzem
Polski - Polonią Warszawa 1:0 (bramka: Mieczysław
Głód). Po spadku z III ligi Huragan wraca do rozgry-
wek okręgowych. 

W sezonie 2002/03 Huragan wygrywa ligę okrę-
gową i awansuje do warmińsko-mazurskiej IV ligi, w
której gra przez kolejnych pięć sezonów. W 2004 roku
Huragan wygrywa Wojewódzki Puchar Polski. Na
szczeblu centralnym musi uznać wyższość Chemika
Bydgoszcz. 

W sezonie 2007/08 z drugiego miejsca w tabeli
awansuje do III ligi i przez pierwsze trzy sezony zaj-
muje co roku bardzo wysokie, drugie miejsce w ta-
beli. W 2008 roku Huragan wygrywa również
Wojewódzki Puchar Polski. W rundzie wstępnej cen-
tralnych rozgrywek o Puchar Polski pokonuje na wy-
jeździe Victorię Koronowo. W kolejnej rundzie (1/32)
przegrywa u siebie po dogrywce z Wartą Poznań 1:2
i odpada z dalszej rywalizacji. W sezonie 2008/09 dru-
gie miejsce Huraganu w tabeli III ligi daje prawo gry
w barażach o II ligę, które piłkarze z Morąga prze-
grywają z Okocimskim Brzesko (0:2, 0:5). 

W 2011 roku Huragan po raz kolejny zdobywa Wo-
jewódzki Puchar Polski. W rundzie wstępnej central-
nego Pucharu Polski morąski zespół wygrywa u
siebie po dogrywce i rzutach karnych z Bałtykiem
Gdynia (3:3, k. 5:3). W kolejnej rundzie Pucharu Pol-
ski drużyna z Morąga przegrywa 0:1 ze Stomilem
Olsztyn i odpada z dalszych gier. 

Huragan do dzisiaj występuje w III lidze warmiń-
sko-mazursko-podlaskiej i jest jednym z czołowych
zespołów tej ligi. W 2015 roku doszło do zmiany
nazwy na MKS „Kaczkan Huragan” Morąg.
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Drużyna w latach 60-tych
Źródło: archiwum prywatne Antoniego Orlikowskiego.

Drużyna w latach 90-tych.
Źródło: archiwum klubowe. Autor zdjęcia: Robert Suwik

Huragan w IV lidze. Źródło: archiwum klubu

Drużyna w latach 80-tych.
Źródło: archiwum prywatne Antoniego Orlikowskiego.



Najwybitniejsi wychowankowie:
• Józef (z domu Czesiu) Krasa - bardzo skuteczny

napastnik, który grał w Huraganie od początku
swojej kariery do rundy wiosennej sezonu
1973/74, kiedy to przeszedł do Gwardii Olsztyn.
Uczestnik pamiętnego meczu w 1973 roku pomię-
dzy reprezentacją województwa a drużyną czytel-
ników „Gazety Olsztyńskiej”. Ta ostatnia
niespodziewanie wygrała aż 4:0, zaś Krasa strzelił
jedną z bramek.

• Wiesław Lendzion - co prawda jego macierzystym
klubem była Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, ale
to właśnie w Huraganie został dostrzeżony przez

działaczy II-ligowej wówczas Warmii Olsztyn, co
zaowocowało późniejszym transferem do Wisły
Kraków. Wieloletnia podpora „Białej Gwiazdy”, z
którą grał m.in. w europejskich pucharach.

• Adam Mędrzycki - pomocnik i napastnik drużyny z
najlepszych jej czasów. Podczas gry w III lidze
(trzeci poziom rozgrywek) zdobył dla Huraganu 13
bramek, w wielu meczach zachwycając kibiców
swoim wyszkoleniem technicznym.

• Radosław Stefanowicz - reprezentant kraju w kilku
kategoriach wiekowych. Były gracz m. in. Elany
Toruń, GKS Bełchatów, Stomilu Olsztyn i Rakowa
Częstochowa. Obecnie Huragan Morąg
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Huragan w 2008 roku Źródło: archiwum klubu

Huragan - zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski w 2011 roku Źródło: archiwum klubu



• Tadeusz Kamiński - podpora III-ligowego Hura-
ganu. Później sędzia II-ligowy i obserwator. 

• Jerzy Zglec - członek reprezentacji młodzieżowej
województwa, która w rozgrywkach juniorskich -
Turniej im. dr. Jerzego Michałowicza - wywalczyła
trzecie miejsce w Polsce.

• Mirosław Wrześniewski - napastnik, który zdobył
dla Huraganu wiele bramek. Były gracz Lubli-
nianki Lublin. Jako trener Huraganu był twórcą
jego największych sukcesów.

• Szymon Hartman - piłkarz Huraganu, który od-
szedł w 1998 roku do Arki Gdynia. Karierę pił-
karską kończył w Bałtyku, później kilkakrotnie był
trenerem tego klubu. Obecnie trener zespołu AZS
Gdańsk futsalowej ekstraklasy.

• Adam Kusiak - jeden z największych, aczkolwiek
nie do końca spełnionych, talentów w historii klubu.
W sezonie 2002/03, kiedy Huragan wygrywał ligę
okręgową, został królem strzelców, zdobywając 37
bramek. W następnych dwóch sezonach, już w IV
lidze, zdobył 50 bramek, będąc prawdziwym postra-
chem bramkarzy drużyn przeciwnych. 

• Zbigniew Zep - reprezentant Polski drużyn mło-
dzieżowych w piłce ręcznej, w Huraganie był rów-
nież grającym trenerem drużyny piłki koszykowej.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Marian Derlaga - legendarny napastnik drużyny,

która w 1961 roku wygrała ówczesną III ligę i wal-
czyła o II ligę. Podczas krótkiego pobytu w Morągu
(służba wojskowa) zdobył dla Huraganu rekordowe
42 bramki.

• Zenon Rodziewicz - członek drużyny, która w 1961
roku wygrała ówczesną III ligę i walczyła o II ligę.

Następnie grał w ekstraklasowej Arkonii Szczecin. 
• Grzegorz Hetman - w parze z Józefem (Czesiem)

Krasą na początku lat 70. przez dwa sezony był po-
strachem wszystkich bramkarzy w regionie. W tym
okresie razem zdobyli 80 proc. wszystkich goli dla
drużyny z Morąga.

• Marek Chamielec - sprowadzony do Huraganu pod
koniec przygody w starej III lidze. Mistrz Polski ze
Stalą Mielec. Kolega klubowy Grzegorza Laty,
Henryka Kasperczaka i Jana Domarskiego.

• Jacek Krakowiak - piłkarz Broni Radom, który
wzmocnił Huragan w starej III lidze.

• Grzegorz Nowaczyk - przyszedł do Huraganu z
Wisły Płock i wzmocnił zespół oraz sztab szkole-
niowy.

• Andrzej Kwiatkowski - podpora obrony III-ligowca
z Morąga w latach 1883-85. Były gracz II-ligowej
Ślęzy Wrocław.

• Tomasz Włodarczyk - prawdziwy lider nowego, III-
ligowego Huraganu. Król strzelców kilku lig. Były
gracz I-ligowego Stomilu Olsztyn.

Najwybitniejsi działacze:
• Henryk Kowalski - prezes klubu w latach 1956-

1968.
• Edward Kacierzewski - skarbnik klubu w latach

1956-1976.
• Stanisław Grygorczyk - kierownik drużyny w la-

tach 1958-1976.
• Stanisław Ciania - prezes klubu w latach 1970-1979.
ppłk. Benedykt Zieliński - sekretarz klubu w latach
1963-1975.
• gen. Józef Kuczak - członek zarządu, v-ce prezes

klubu w latach 1975-1985.
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• Andrzej Dziejowski - członek zarządu, v-ce prezes
w latach 1972-1992.

• Jan Żukowski - członek zarządu, kierownik dru-
żyny w latach 1976-1989.

• Antoni Orlikowski - zawodnik Huraganu (1965-
1975), sekretarz klubu (1975-1982), sędzia piłkarski
(ponad 3000 sędziowanych meczów), członek ko-
misji rewizyjnej, członek wydziału dyscypliny W-
MZPN.

• Bogdan Pietkiewicz - prezes klubu w latach 1979-
1984, w latach 1984-2000 działacz sportowy, członek
zarządu W-MZPN, przewodniczący wydziału ds.
bezpieczeństwa W-MZPN, delegat meczowy
PZPN.

• Józef Waldemar Kaczkan - prezes klubu w latach
2000-2009, generalny sponsor klubu i drużyny III
ligi, która występuje pod nazwą Kaczkan Huragan
Morąg.

• Józef Skucki, Henryk Kwiatkowski, Henryk Ko-
walski, Jan Leśniak, Stanisław Ciania, Edmund
Najda, Bogdan Pietkiewicz, Maciej Łapiński, Wac-
ław Kowalewski, Marian Kozłowski, Józef Walde-
mar Kaczkan, Jerzy Zglec, Jerzy Nadziak, Adam
Krawczyk.

Ciekawostki:
W Huraganie grało dwóch mistrzów Polski juniorów.
W drużynie Stomilu Olsztyn, która zdobyła ten tytuł
w 1974 roku grali: Jan Full oraz Wojciech Lubie-
niecki. Obaj grali następnie w Huraganie. Żeby było
jeszcze dziwniej, Full grał w A klasie, a Lubieniecki
w drużynie, która akurat spadała do A klasy.
W 1984 roku, kiedy Huragan kontynuował serię me-
czów bez porażki w III lidze, spotkał się w Warszawie
z ówczesnym już II-ligowcem - Polonią. I tym razem
morążanie nie dali się złamać, remisując na Konwik-
torskiej 0:0. Ciekawostką tego spotkania było to, że

na trybunach byli np. Michał Listkiewicz - ówczesny
sędzia międzynarodowy i późniejszy prezes PZPN
oraz liczni celebryci. W tamtych latach w stolicy pa-
nowała moda właśnie na Polonię, a nie na Legię.
W Huraganie występowało kilku obcokrajowców. Na
przełomie lat 40-tych i 50-tych grał Włoch Ferdynand
Majocchi, który był w Morągu zegarmistrzem. Od
2006 roku przez kilka lat grało dwóch Nigeryjczy-
ków: Obiukwu Madumere oraz George Gilmore,
który był powoływany nawet do reprezentacji olim-
pijskiej Nigerii.
W dniu 18 lipca 2015 roku na Stadionie Miejskim w
Morągu odbyły się obchody 70-lecia MKS Huragan
Morąg. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłod-
szych i kibiców oraz byłych zawodników i działaczy.
Przy pięknej pogodzie obchody rozpoczął prezes
MKS Huragan Adam Krawczyk witając przybyłych
gości, między innymi burmistrza Tadeusza Sobieraj-
skiego, wicestarostę powiatu ostródzkiego Edmunda
Winnickiego, głównego sponsora klubu - Waldemara
Kaczkana oraz Tomasza Ziętkiewicza, prezesa War-
mińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Po przy-
witaniu gości prezes Krawczyk zapoznał gości z
historią klubu. Prezes W-MZPN Tomasz Miętkiewicz
wręczył prezesowi Huraganu okolicznościową paterę
od PZPN z okazji 70-lecia powstania klubu. Kilku-
nastu morąskim działaczom wręczono odznaki PZPN
i W-MZPN. W części sportowej obchodów wystąpiło
kilka piłkarskich pokoleń. W turnieju piłki nożnej dla
orlików i żaków zagrali najmłodsi zawodnicy klubu.
Następnie odbył się mecz trampkarzy. W kolejnym
meczu wystąpił pierwszy zespół seniorów, który za-
grał z kadrą Orlik 2015. Na koniec sportowych zma-
gań odbył się mecz pomiędzy drużynami oldboyów
Huraganu Morąg i Stomilu Olsztyn. Nie liczył się
wynik, ale wspaniała sportowa zabawa oraz spotkanie
się zawodników po latach. W drużynie oldboyów Hu-
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raganu Morąg wystąpili zawodnicy z lat 80.: Sławo-
mir Szawłowski, Jan Hernat, Jacek Cychylik, Jacek
Krakowiak, Andrzej Folcik, Andrzej Gojdycz, Jacek
Golanowski, Grzegorz Nowaczyk, Erwin Pechta,
Henryk Seroczyński, Marek Wawrzyniak, Czesław
Czarnecki, Tomasz Włodarczyk, Adam Zasadowski,
Tadeusz Kamiński, Marek Jóźwiak, Stanisław Głód,
Wiesław Brzeziński, Piotr Figas, Krzysztof Budziń-
ski, Andrzej Kwiatkowski, Marek Chamielec, kierow-
nik drużyny Jan Żukowski, prezes Bogdan
Pietkiewicz. Oldboye Stomilu Olsztyn, wzmocnieni
młodszymi oldboyami Huraganu Morąg, wystąpili w
składzie: Paweł Charbicki, Czesław Żukowski, Bog-
dan Michalewski, Marcin Mięciel, Sylwester Czere-
szewski, Marian Mierzejewski, Andrzej Biedrzycki,
Tomasz Krajewski, Adam Krawczyk, Mariusz Załę-
ski, Tomasz Kikoła, Leszek Trojan, Maciej Szostek,
Szymon Hartman, Jakub Cegiełka, Andrzej Zmitro-
wicz, Daniel Gołowicz, Krzysztof Kościuszko, Krzysz-
tof Chmielewski, Krzysztof Kowalewski, Arkadiusz
Galik, Roman Sawera, Jerzy Nadziak.

Tekst opracowany na podstawie materiałów przeka-
zanych przez Zbigniewa Ławrynkowicza, Bogdana
Pietkiewicza i Krzysztofa Chmielewskiego

Miasto Ostróda

Drodzy Czytelnicy, 

przed Wami część mono-
grafii, dotycząca Ostródy -
miasta mającego długą i
piękną historię związaną z
futbolem. Zapraszam do
lektury. 

Piłka nożna od zawsze
była dyscypliną wywołującą

ogromne emocje, dostarczającą wzruszeń i chwil
uniesień. Aktualne hasło Polskiego Związku Piłki
Nożnej „Łączy nas piłka” doskonale obrazuje kolejny
z fenomenów tego sportu. Piłka nożna łączy bowiem
pokolenia, cementuje lokalne i ogólnonarodowe
wspólnoty, buduje naszą tożsamość. To największa
wartość tej dyscypliny sportu. W Ostródzie nie jest
inaczej.

Szanowni Państwo, za chwilę przeczytacie o historii
piłki w Ostródzie, poznacie zasłużone dla naszego fut-
bolu postacie, poznacie kulisy rozwoju tej dyscypliny
na terenie Perły Mazur. To piękna historia, mająca na
swych kartach zarówno chwile słabości, jak również
momenty triumfu, ogromnej satysfakcji i spełnienia.
Jako Ostródzianin wyrażam nadzieję, że jej znako-
mity ciąg dalszy jeszcze się pisze...

Jesteśmy miastem z zawiłą historią, która swoje
piętno odbiła również na sporcie, w tym również na
piłce nożnej. Jej tradycje sięgają 1945 roku, kiedy to
wiosną powstała nasza chluba: OKS Sokół Ostróda.
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To obecnie nasz towar eksportowy, duma Ostródy i
przedmiot wielu, wspólnych trosk i starań. Poza So-
kołem, który obecnie (sezon 2015/2016 ) walczy o
awans do II ligi, w mieście i jego bezpośrednim są-
siedztwie istnieje kilka mniejszych, ale równie waż-
nych klubów, mających swoje miejsce w sercach
kibiców. 

Ostróda dała piłce nożnej Dariusza Jackiewicza,
czołowego pomocnika w skali kraju, który w barwach
kilku drużyn ekstraklasowych (Górnik Zabrze, Sto-
mil Olsztyn, Amica Wronki, Dyskobolia Grodzisk
Wielkopolski, Zagłębie Lubin) rozegrał niemal 300
spotkań ligowych. Dziś naszą dumą jest Paweł Dawi-
dowicz - Ostródzianin, który jest zawodnikiem euro-
pejskiej marki Benfica Lizbona. Z całego serca mu
kibicujemy, śledzimy jego karierę i ściskamy kciuki
by przetarł szlaki kolejnym, ostródzkim zawodnikom.

Naszej historii, naszych sukcesów i naszej piłkar-
skiej tradycji nie byłoby bez wspaniałych, ostródz-
kich kibiców. To oni tworzą klimat dla piłkarzy,
stwarzają niepowtarzalną atmosferę zarówno na try-
bunach, jak również w samym mieście. To niezwykle
cenny i ważny partner dla miasta. Ostródzkich kibi-
ców cechuje wielka miłość do klubu, przywiązanie do
barw. Nie zapominają przy tym o sprawach wykra-
czających daleko poza obszar sportu. Dla takich kibi-
ców warto grać i zawieszać poprzeczkę coraz wyżej. 

Głęboko wierzę w to, że klimat wokół piłki nożnej
w Ostródzie, zbudowany przez kilka pokoleń na prze-
strzeni ostatnich 70 lat, wpłynie na dalszy rozwój tej
dyscypliny w naszym mieście. Doskonała frekwencja,
nowoczesna infrastruktura, świetni piłkarze i oddani
kibice sprawiają, że mamy już doskonały grunt pod
przyszłe sukcesy. I tego gorąco życzę wszystkim ki-
bicom piłkarskim w Ostródzie. 

Szanowni Czytelnicy, zachęcam, by zapoznać się z
częścią monografii opisującą Ostródę. W końcu
wszyscy kochamy ten sport. Poznajcie nas, poznajcie
piłkarską Ostródę! Bo „Łączy nas piłka”.

Burmistrz Ostródy
Czesław Najmowicz

OKS Sokół Ostróda

Pełna nazwa: OKS Sokół Ostróda
Data założenia: 1 maja 1945 roku
Barwy klubowe: wiśniowo-biało-
-granatowy

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów 
• III liga kobiet
• I liga wojewódzka juniorów
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• I liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (4 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków

Lwowski i kolejarski rodowód „Sokoła” Ostróda
Wczesną wiosną 1945 roku przy Zakładach Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Ostródzie, z inicjatywy
Stanisława Dębińskiego, Edmunda Szporko i Jana
Masztalera, powstała pierwsza sekcja nowego klubu
sportowego - drużyna piłkarska ZZK Ostróda. Tak
rozpoczęła się bogata historia pierwszego po II Wojnie
Światowej polskiego klubu sportowego na Warmii i
Mazurach. Z czasem zaczął się on rozrastać, przyjmując
pod swoje skrzydła, m.in. sporty wodne i tenis stołowy,
ale zawsze kojarzony był, przede wszystkim, z piłką
nożną. Klub przyjął nazwę ZZK „Kolejarz” Ostróda.
Pierwsza siedziba klubu mieściła się w Związku Za-
wodowym Kolejarzy, a pierwszym jego prezesem
został Stanisław Dębiński. Już 1 maja 1945 roku - tę
datę przyjmuje się za początek istnienia klubu -roze-
grano mecz piłkarski między nowo utworzoną drużyną,
a reprezentacją garnizonu Armii Czerwonej. Przygoda
z piłką rozpoczęła się od bolesnej porażki 0:6, ale
dziesięć dni później w rewanżu, przemeblowana i
wzmocniona ostródzka drużyna „Kolejarza” schodziła
z boiska zwycięska, pokonując radzieckich żołnierzy
6:0. Na pierwszy mecz wyjazdowy 25 maja 1945 roku
do Morąga ostródzcy piłkarze pojechali furmanką.
Miejscowy stadion był zdewastowany, murawa nie-
równa, ale zawodnikom to nie przeszkadzało. Utrudzeni
niezwykłą podróżą ostródzianie przegrali to spotkanie,
ale w rewanżu w Ostródzie byli lepsi od rywali zza
miedzy. Do dziś mecze piłkarskie między Sokołem i
Huraganem Morąg należą do najbardziej zaciętych i
emocjonujących. Gromadzą też najliczniejszą widownię.
Obecnie są to derby powiatu. W Ostródzie pierwsze
mecze rozgrywano na bocznej dzisiaj płycie stadionu
przy ulicy 3 Maja (dawniej Janka Krasickiego). Po-
zostały teren obiektu (dziś płyta główna stadionu)
był przeznaczony do ćwiczeń gimnastycznych. Piłka-
rzom za szatnię służył drewniany budynek, rozebrany
pod koniec lat 70-tych. Jesienią 1945 roku powstał
Olsztyński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który
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oficjalnie zarejestrował działalność ostródzkich piłkarzy
oraz innych drużyn, które powstały na terenie woje-
wództwa. W pierwszych mistrzostwach okręgu (jesień
1945 roku) ostródzcy piłkarze zajęli pierwsze miejsce.
Trzon mistrzowskiej drużyny stanowili: Kazimierz
Biernat, Zbigniew Woźniak, Józef Tarasiuk i Eugeniusz
Zieleniewski. W 1946 roku „Kolejarz” rozgrywał
mecze przy ul. Nowotki, obecnie Wyszyńskiego. W
1947 roku klub zmienia nazwę na ZS (Związek Spor-
towy) „Kolejarz” Ostróda. W 1948 roku piłkarze „Ko-
lejarza” byli w całej historii klubu najbliżej piłkarskiego
szczytu w Polsce, bo uczestniczyli w eliminacjach o
wejście do I ligi. Walczyli dzielnie, ale bez powodzenia.
Podzielili się punktami z KS Siedlce wygrywając 1:0
i przegrywając 2:3 oraz z Mazurem Ełk (1:2 i 6:2).
Przegrali jednak dwukrotnie z Legią Warszawa 1:10
i 0:6 i tym samym zakończyli swój udział już w pierw-
szej turze eliminacji. Cztery zdobyte punkty dały
ostródzianom trzecią lokatę za Legią Warszawa i KS
Siedlce, a przed Mazurem Ełk. Piłkarze z Warszawy
zdobyli w tym samym roku czwarte miejsce w I lidze.
W zespole ze stolicy grał Kazimierz Górski, najsku-
teczniejszy wówczas gracz Legii. W 1955 roku „Ko-
lejarz” po raz pierwszy awansował z klasy A (najwyższa
klas rozgrywek w województwie) do III ligi. Filarami
tamtego zespołu byli: Ludwik Roszkowski, Wiesław
Wajzer, Leonard Śnitkowski, Edward Tyszek, Ryszard

Parol, Władysław Trojanowski, Henryk Mikołajewski
i Jerzy Jurkowski. W pierwszym meczu ostródzki
klub, w obecności prawie dwóch tysięcy kibiców, zre-
misował ze Stalą Okęcie Warszawa 2:2. Obie bramki
zdobył Leonard Śnitkowski. W 1956 roku dwukrotnie
zmieniano nazwę klubu. Na początku sezonu „Kolejarz”
został „Ostródzianką”, a pod koniec roku klub osta-
tecznie nazwano KKS „Sokół”. To było sentymentalne
nawiązanie do lwowskiego, słynnego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, bliskiego sercu ostródzkim
pionierom - kolejarzom, założycielom klubu, którzy
w większości pochodzili ze Lwowa i jego okolic. W la-
tach sześćdziesiątych „Sokół” zaczął próbować sił w
meczach międzynarodowych. Tłumy kibiców oglądały
mecze z Baltiką Kaliningrad (1:1 i 0:4), pierwszym
zespołem zza „żelaznej kurtyny” luksemburskim Pe-
tange (2:2) oraz węgierską drużyną Dozsa Atletic
Debregu (0:4). W latach 70-tych ekipa "Sokoła", wy-
stępując w klasie okręgowej była solidnym, należącym
do wojewódzkiej czołówki zespołem. Zawodników
trenowali wówczas: Michał Zając, Jacek Staniszewski,
potem Andrzej Sosiński i Benedykt Liedke.

„Sokół” wzlatuje do III ligi
Sukcesy piłkarzy zwróciły uwagę władz miasta na fa-
talny stan bazy sportowej, niegodnej czołowej dru-
żyny województwa. Prezesem klubu pod koniec lat
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siedemdziesiątych został zastępca naczelnika miasta
Bogdan Sieradzki. To z jego inicjatywy przystąpiono
do modernizacji stadionu przy ul. J. Krasickiego (dziś
3 Maja) i budowy pawilonu z zapleczem socjalnym dla
piłkarzy, z biurem klubu oraz niewielkim sportowym
hotelem. Prace trwały kilka lat, bo każdy materiał w
czasie totalnych „niedoborów rynkowych” trzeba
było bardziej „załatwiać” niż kupować. Obiekt wzno-
szono, tzw. „gospodarskim sposobem”, bo nie był on
przewidziany w budżecie miasta. Imponująca była w
tym dziele determinacja Bogdana Sieradzkiego i nie-
oceniona pomoc wojska oraz wielu działaczy z Ry-
szardem Nowakowskim na czele. Powstający obiekt
pobudził piłkarzy i działaczy „Sokoła” do dodatko-
wego wysiłku. W 1982 roku, jakby na powitanie od-
nowionego stadionu, „Sokół” wygrał ligę wojewódzką
i awansował do III ligi. To był największy w dotych-
czasowej historii klubu piłkarski sukces i prawdziwe
sportowe święto całej Ostródy. W pierwszym sezonie
zespół chciał utrzymać się w III-ligowym towarzy-
stwie i cel swój osiągnął. Niezwykłą ciekawostką jest
to, że w rundzie jesiennej piłkarze „Sokoła” nie otrzy-
mali ani jednej kolorowej kartki. Byli niedoścignio-
nymi dżentelmenami futbolu. W kolejnym, drugim
sezonie (1983/84) drużyna zajęła w lidze wysokie IV
miejsce. Wtedy „Sokół” był bezapelacyjnie najlepszą
drużyną w województwie olsztyńskim. Ten silny i
obiecujący zespół tworzyli przede wszystkim wycho-
wankowie „Sokoła”, ostródzianie. Wielu znawców fut-
bolu twierdziło, że przy zaledwie dwóch, trzech
wzmocnieniach ta drużyna mogłaby grać z powodze-
niem w II lidze. Niestety, w niezwykle trudnych la-
tach osiemdziesiątych zabrakło klubowi odwagi, a
przede wszystkim stabilnego zaplecza finansowego,
żeby realnie myśleć o awansie. Po kilku latach gry w
III lidze piłkarze znowu trafili na szczebel regionalny. 

W 1995 roku sekcja piłki nożnej usamodzielnia się,
oddzielając się od Kolejowego Klubu Sportowego
„Sokół”. Powstaje piłkarski klub - Ostródzki Klub
Sportowy „Sokół”. Końcówka lat 90-tych i początek
XXI wieku to okres mało udany dla ostródzkiego „So-
koła”. W tym czasie klub aż dwukrotnie musiał prze-
łknąć gorycz spadku z IV ligi do klasy okręgowej
(1998/99 i 2000/01). W tych trudnych latach na współ-
pracę i uporządkowanie klubowych spraw decydują
się wieloletni i oddani sympatycy klubu - Waldemar
Purzycki, Jerzy Sarnecki i Mieczysław Gukiewicz.
Jako kierownik klubu, przez wiele lat wspomagał ich
Ryszard Ruciński. Od sezonu 2002/03 do 2011/12

„Sokół” grał już nieprzerwanie w IV lidze, często w
ścisłej czołówce, ale to nie zaspokajało ambicji ani za-
rządu, ani ostródzkich kibiców, pomnych sukcesów lat
osiemdziesiątych. 

Nowy stadion impulsem do sukcesów
Na początku drugiej dekady XXI wieku, tak jak
przed trzydziestu laty, zastrzykiem nowej energii dla
piłkarzy, działaczy i kibiców stał się nowy, piękny
obiekt. 3 września 2011 roku otwarto w Ostródzie no-
woczesny, piłkarski stadion z oświetleniem, trybu-
nami dla 5 tys. widzów, w tym częścią zadaszoną dla
2 tysięcy kibiców, z podgrzewaną murawą oraz wy-
godnym zapleczem socjalnym dla piłkarzy i wszelkich
służb obsługujących mecze oraz boiskiem treningo-
wym ze sztuczną nawierzchnią. Pomysłodawcą i wiel-
kim orędownikiem budowy nowoczesnego stadionu
był oddany, wierny kibic „Sokoła” Olgierd Dąbrow-
ski, zastępca, a potem burmistrz Ostródy. Gdy w 2003
roku zaczął o tym mówić, mało kto w Ostródzie wie-
rzył w realność tej idei, ale gdy 18 kwietnia 2007 roku
w walijskim Cardiff zapadła decyzja o przyznaniu
Polsce i Ukrainie EURO 2012 jego słowa zaczęły za-
mieniać się w czyn. Olgierd Dąbrowski zwietrzył his-
toryczną szansę na nowy stadion i już następnego
dnia zapowiedział, że miasto będzie zabiegać o status
centrum pobytowego na EURO. Pomysł został
szybko przekuty w konkretny projekt budowy kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego ze stadionem. Zyskał
on przychylność organizatorów EURO i, co najważ-
niejsze, władz samorządowych województwa, dzięki
czemu projekt został dopisany do listy kluczowych in-
westycji w województwie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Ostróda otrzymała na ten
cel blisko 70-procentowe dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej, czyli ponad 23 miliony złotych. UEFA
przyznała Ostródzie status centrum pobytowego.
Mimo, że żadna z drużyn EURO 2012 nie przyjechała
do Ostródy (zbyt duża odległość od lotnisk), to miasto
i tak wyszło z EURO zwycięsko, bo dzięki tej impre-
zie ma najnowocześniejszy stadion w regionie. Głów-
nym i stałym jego użytkownikiem jest „Sokół”. Na
otwarcie obiektu, przy komplecie publiczności mecz
towarzyski zagrały dwie czołowe drużyny ekstra-
klasy: Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Pierw-
szą bramkę na nowym stadionie i jedyną w tym
spotkaniu zdobył legionista Miroslav Radović. 

Pierwszy ligowy mecz na nowym obiekcie, po raz
pierwszy przy sztucznym świetle „Sokół” rozegrał w
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10. kolejce IV ligi 1 października 2011 roku z Tęczą
Biskupiec, efektownie pokonując gości 7:2. Nowo-
czesny stadion uskrzydlił ostródzką drużynę, która
zaczęła grać bardzo skutecznie i widowiskowo. W 12
meczach IV ligi na nowym obiekcie „Sokół” strzelił
50 bramek, osiągając imponującą średnią - ponad 4
bramki na mecz. Nowy stadion zainspirował młodych
ostródzian do powołania pierwszego w historii miejs-
cowego futbolu Klubu Kibica, którym od początku do-
wodzi odpowiedzialny, kreatywny i energiczny Adam
Lisowski. Na fali entuzjazmu i dobrego klimatu dla
piłki jesienią 2011 roku prezesem klubu zostaje, od
lat oddany całym sercem i duszą „Sokołowi”, Jerzy
Sarnecki, który nie boi się nowych, sportowych wy-
zwań. Postawił na profesjonalne zarządzanie klubem.
Skupił wokół klubu młode pokolenie działaczy - en-
tuzjastów futbolu, oddanych fanów ostródzkiego „So-
koła”, a wśród nich, m.in., Adama Lisowskiego,
Rafała Dąbrowskiego, Marię Cichowską-Barzęc,
która została dyrektorem klubu. Te wszystkie pozy-
tywne zmiany i okoliczności sprawiają, że coraz moc-
niej, także finansowo w sprawy klubu angażuje się
główny, obok samorządu miejskiego, sponsor - firma
Ostróda Yacht. Wielkim, oddanym fanem „Sokoła”
jest jej prezes Piotr Jasionowski oraz członkowie za-
rządu tego największego ostródzkiego zakładu pracy.
Klub coraz mocniej i liczniej wspierają kibice. Frek-
wencja widzów na nowym stadionie jest obecnie,
średnio dziesięciokrotnie większa niż na starym
obiekcie. Wyjątkowo dobry klimat w klubie i pozy-
tywna wokół niego atmosfera przełożyły się na impo-
nujące pasmo sukcesów piłkarzy. „Sokół”
przekonująco i efektownie wygrał IV ligę sezonu
2011/2012 i awansował do III ligi. Awans wywalczyli,
m.in.: Bartosz Roda, Piotr Sikora, Paweł Podhoro-
decki, Jarosław Rzeźnikiewicz, Paweł Sędrowski,
Paweł Śnieżawski Bartosz Wojtaszewski, Andrzej
Burchart, Krystian Mazik, Damian Mianecki, Karol

Narojczyk, Maciej Szostek, Paweł Szymański, Mar-
cin Wronka, Bogdan Miłkowski, Marek Śnieżawski i
Tomasz Śnieżawski. Trenerem „Sokoła” w rundzie je-
siennej był, wielce zasłużony dla klubu piłkarz i szko-
leniowiec, Jerzy Radziwon, a od grudnia 2011 roku
zespołem kierował Czesław Żukowski. Królem strzel-
ców IV ligi z 28 bramkami został Bogdan Miłkowski,
a trzeci w tej klasyfikacji z 19 bramkami był Marek
Śnieżawski. Oprócz awansu do III ligi Sokół w sezo-
nie 2011/12 wygrał również Wojewódzki Puchar Pol-
ski, pokonując w finale Olimpię 2004 Elbląg na jej
stadionie 3:1. Bramki dla Sokoła strzelili w tym
meczu Marek Śnieżawski, Tomasz Śnieżawski i Bog-
dan Miłkowski. Po zdobyciu pucharu „Sokół” dzielnie,
pokonując, m.in., II-ligowy Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki grał dalej, dochodząc do 1/16 finału na szczeblu
centralnym Pucharu Polski w sezonie 2012/2013, w
którym odpadł po meczu z ekstraklasową Jagiellonią
Białystok.

W kolejnym sezonie 2013/2014, już z nowym trene-
rem Wojciechem Tarnowskim, Sokół ponownie wy-
grał Wojewódzki Puchar Polski, ale wcześniej w
pięknym stylu sięgnął po największy w historii sukces
- mistrzostwo III ligi, uzyskując prawo gry w bara-
żach o II ligę. To było nowe, ważne doświadczenie dla
klubu i niezwykłe emocje dla kibiców. W pierwszej
fazie ostródzcy piłkarze wyeliminowali Granat Ska-
rżysko-Kamienna, po dramatycznym meczu rewan-
żowym w Ostródzie, zakończonym rzutami karnymi..
Niestety, w drugiej rundzie baraży musieli uznać wy-
ższość Nadwiślana Góra, który dwukrotnie pokonu-
jąc Sokoła Ostróda awansował do II ligi. Ostródzcy
piłkarze nie składają broni. Jasnym celem zarządu i
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Nowy Stadion Miejski w Ostródzie, na który „Sokół” rozgrywa swoje mecze
Źródło: archiwum klubu.

Sokół Ostróda - Zdobywca Wojewódzkiego Puchar Polski w 2012 roku.
Górny rząd od lewej: Tadeusz Krajewski (dyrektor klubu), Jarosław Rzeźni-
kiewicz, Maciej Szostek, Marek Radziwon, Grzegorz Lipiński, Andrzej Bur-
chart, Adam Kulpa (kierownik drużyny), Paweł Sędrowski, Bartosz
Wojtaszewski, Roman Śnieżawski, Paweł Mazik, Paweł Podhorodecki, Maciej
Kozioł, Marek Śnieżawski, Czesław Żukowski (trener), Piotr Oliwa. Dolny
rząd od lewej: Piotr Remiszewski, Paweł Śnieżawski, George Gilmore, Karol
Narojczyk, Bogdan Miłkowski, Paweł Szymański, Piotr Sikora, Marcin
Wronka, Jakub Skirzewski, Tomasz Śnieżawski. Źródło: archiwum klubu.



drużyny jest historyczny awans do drugiej ligi. Klub
ma dziś najlepsze w historii warunki, żeby odważnie
i bez kompleksów wkroczyć na krajowe, ligowe sta-
diony. Druga liga ma być kolejnym etapem w rozwoju
klubu, a nie kresem marzeń. 

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Dariusz Jackiewicz (ur. 2 grudnia 1973 roku w

Ostródzie) - pomocnik. Jako junior wyjechał na
Śląsk, gdzie grał w Gwarku Zabrze. Przez krótki
czas był reprezentantem niemieckiej drużyny SC
Westfalia 04 Herne. W 1992 roku wrócił do Zabrza,
lecz tym razem grał w renomowanym Górniku.
Rok później powrócił do Sokoła, ale wkrótce przeniósł
się do Stomilu Olsztyn, któremu pomogł w 1994
roku awansować do ekstraklasy. W kolejnym sezonie
na najwyższym szczeblu rozgrywek rozegrał w
olsztyńskiej drużynie 29 spotkań, w których zdobył
2 bramki, w tym jedną przepięknej urody w meczu
z Legią Warszawa. W sezonie 1995/96 Jackiewicz
grał w II-ligowym Jezioraku Iława. Przez nastepne
5 lat reprezentował barwy ekstraklasowej Amiki
Wronki. Nastepnym etapem kariery była przez
pięć lat Amika Wronki, z krótką przerwą na wypo-

życzenie do Odry Wodzisław Śląski. W śląskim
klubie raz udało mu się trafić do bramki (rozegrał
tam 12 meczów), natomiast w 112 meczach w bar-
wach Amiki 16 razy pokonywał bramkarzy rywali.
W czasie swych występów we Wronkach Jackiewicz
trzykrotnie zdobył Puchar Polski. Do tego dorobku
dołożył również Superpuchar Polski. W 2001 roku
powrócił na krótki czas do Stomilu. Na wiosnę 2002
roku zawitał ponownie w Wielkopolsce, lecz tym
razem w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. W ciągu
roku spędzonego w klubie z Grodziska strzelił 3
bramki. W 2003 roku wyjechał do Izraela. Tam wy-
stępował w Hapoelu Bnei-Sachnin, z którym zdobył
czwarty w swojej karierze puchar kraju. Jego pobyt
w Izraelu trwał pełny sezon, po czym piłkarz
powrócił do Polski, gdzie przywdział koszulkę Za-
głębia Lubin (2004 rok). Po 6 latach gry w Zagłębiu
przeszedł do ŁKS-u Łódź. 30 lipca 2010 roku
podpisał półroczną umowę z Jeziorakiem Iława. 

• Paweł Dawidowicz (ur. 20 maja 1995 roku) - defen-
sywny pomocnik. W 2011 roku przeniósł się do
Lechii Gdańsk, w której 30 maja 2013 roku zade-
biutował w ekstraklasie w wyjazdowym meczu z
Zagłębiem Lubin. 20 maja 2014 roku podpisał kon-
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Sokół Ostróda - Zdobywca Wojewódzkiego Puchar Polski w 2014 roku. Górny rząd od lewej: Maciej Szostek, Maciej Kozioł, Rafał Gołębiewski, Paweł
Śnieżawski, Tomasz Śnieżawski, Piotr Sikora, Paweł Podhorodecki, Łukasz Gwiazda, Andrzej Burchart, Wojciech Figurski. Dolny rząd od lewej: Tomasz Na-
wotka, Mateusz Szymański, Przemysław Płoszczuk, Krystian Słowicki, Grzegorz Lipiński, Piotr Piceluk, Dawid Kowalski, Paweł Sędrowski, Krystian Mazik,
Kamil Smyt. Źródło: archiwum klubu.
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trakt z Benficą Lizbona. Piłkarz został także po-
wołany na mecz seniorskiej reprezentacji Polski z
Litwą.

• Bogdan Miłkowski (ur. 23 września 1983 roku) -
napastnik. W latach 2009-2011 reprezentował barwy
Stomilu Olsztyn, w sezonie 2011-2012 wraca do
Ostródy, gdzie wraz z drużyną awansuje do III ligi
i zdobywa Wojewódzki Puchar Polski. W tym samym
sezonie Bogdan Miłkowski zostaje królem strzelców
IV ligi. Najskuteczniejszy w historii klubu napast-
nik.

• Inni znani piłkarze, którzy kariery rozpoczęli w
Sokole: Henryk Mikołajewski (Lech Poznań), Feliks
Sosnowski (Warmia Olsztyn), Wiesław Zembrzuski
(Zawisza Bydgoszcz), Zbigniew Szłykowicz (Zagłębie
Wałbrzych, Auxerre - Francja, trener reprezentacji
Francji juniorów), Jan Liedke (Lech Poznań), An-
drzej Nawrocki (Gwardia Olsztyn), Edmund Załęski
(kadra Polski juniorów), Ryszard Kuriata (kadra
Polski juniorów), Hubert Żebrowski (kadra Polski
juniorów), Andrzej Nawrocki (Gwardia Olszyn),
Wiesław Lewandowski (Gwardia Olsztyn), Waldemar
Bałabon (Stomil Olsztyn), Leszek Roszkiewicz (Sto-
mil Olsztyn), Mirosław Żygo (Chemik Police, Stomil
Olsztyn), Tomasz Radziwon (Stomil Olsztyn)

Najwybitniejsi działacze oraz prezesi klubu:
Dotychczasowi prezesi klubu: Stanisław Dębiński,
Zbigniew Syrewicz, Kazimierz Zienkiewicz, Edmund
Szporko, Kazimierz Kamiński, Bogdan Sieradzki, Ja-
nusz Lipski, Stanisław Wodzyński, Waldemar Bryliń-
ski, Edmund Gulbiński, Ryszard Kałużny, Stanisław
Markowski, Henryk Hoch, Waldemar Purzycki,
Jerzy Sarnecki.

Do wymienionych wyżej zasłużonych piłkarzy, dzia-
łaczy i postaci związanych z „Sokołem” dołączyć na-
leży Stanisława Kota (byłego skarbnika klubu),
Mieczysława Gukiewicza, Stanisława Poleszuka, Ry-
szarda Rucińskiego, Sławomira Chromika i Ryszarda
Nowakowskiego i Tadeusza Krajewskiego.

Don Bosco Ostróda

Pełna nazwa: Salezjańska Organizacja
Sportowa Don Bosco Ostróda

Drużyny w sezonie 2015/16:
• I liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy

• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Gmina Ostróda

Drodzy Miłośnicy Piłki Nożnej!

„Od zawsze” byłem zwolennikiem wychowywania
młodzieży zarówno poprzez naukę, jak i rekreację i
sport. Dlatego też Gmina Ostróda wspiera wiele ini-
cjatyw promujących zdrowy tryb życia, ale też i samą
Gminę, właśnie poprzez sport! Wspieramy i zachę-
camy do uprawiania dyscyplin „piłkarskich”, jak
choćby siatkówka i piłka ręczna plażowa, jak tenis
stołowy i ziemny, jednak niezmiennie najbliższą sercu
była i będzie piłka nożna.  

Sam czynnie uprawiałem tę dyscyplinę sportu jako
zawodnik w młodości, następnie próbowałem swych
sił jako piłkarski trener. Dlatego też dziś, będącego
wójtem Gminy Ostróda, cieszą mnie osiągnięcia na-
szych piłkarskich drużyn, grających na kilku szczeblach
rozgrywkowych i skupiających oddanych klubom
liczne rzesze zawodników i społecznych działaczy. 

Przede wszystkim powody do zadowolenia dają na-
szym mieszkańcom najmłodsi adepci piłki nożnej,
nasza utalentowana młodzież, jak choćby z powodze-
niem grające dziewczęta z drużyny LUKS Kormoran
Brzydowo, potrafiące kwalifikować się do finałów
turniejów rozgrywanych na Stadionie Narodowym,
czy chłopcy grający pod szyldem „Gmina Ostróda” w
turniejach międzynarodowych. To pozwala nam z
optymizmem patrzyć w naszą piłkarską przyszłość.

Bogusław Jerzy Fijas
Wójt Gminy Ostróda

Boiskowa 7-ka



GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo

Pełna nazwa: Gminny Ludowy Klub
Sportowy Szeląg Kormoran Zwierzewo
Data założenia: 1992 rok
Barwy klubowe: czerwono-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe orlików

LKS Płomień Turznica

Pełna nazwa: Ludowy Klub 
Sportowy Płomień Turznica
Data założenia: 1971 rok
Barwy klubowe: niebiesko-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• A klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy

Historia:
Inicjatorem założenia klub był Leszek Fijas, wtedy
młody, zaledwie 17-letni chłopak. Pierwszy mecz dru-
żyna z Turznicy rozegrała z Lipowem i wysoko prze-
grała 0:7. Drugi mecz już wygrała, pokonując 2:1
Rakowice. W tych meczach drużyna z Turznicy wy-
stąpiła w składzie: Zenon Bryś, Józef Sudaj, Wacław
Giza, Jan Strzegocki, Stanisław Karkut, Wiesław

Karkut, Ryszard Klimek, Leszek Pal, Ryszard Ty-
szer, Jerzy Baran, Mirosław Baran, Stanisław Glanc,
Jan Cieraciew, Andrzej Klamant, Ryszard Majewski,
Leszek Fijas, Zdzisław Fijas, Andrzej Wojtkiewicz.
Turznica przez prawie 10 lat z różnymi wynikami wy-
stępowała w B klasie. W sezonie 1981/1982 piłkarze
wygrali B klasę i awansowali do A klasy. Na inaugu-
rację A klasy Turznica podejmowała u siebie drużynę
Startu Nidzica i przegrała ten mecz 0:1. Jednak w
pierwszym sezonie na tym szczeblu rozgrywek piłka-
rze wywalczyli ostatecznie wysokie 5 miejsce. W se-
zonie 1984/1985 prowadzona przez Zdzisława Fijasa
drużyna juniorów wygrała swoją ligę. W tym roku
(1985) Płomień osiągnął również kolejny, niebywały
sukces. W Wojewódzkim Pucharze Polski piłkarze z
Turznicy pokonali 2:1 drużynę rezerw Stomilu
Olsztyn. Od sezonu 1993/1994 drużyna seniorów po-
wróciła do B klasy. 

225

Drużyna seniorów w sezonie 1990/1991. Źródło: archiwum klubu.

Źródło: archiwum klubu.



W 2008 roku z inicjatywy młodego Adama Pietru-
lewicza w Turznicy powstała drużyna juniorów młod-
szych. Jej pierwszym trenerem został Janusz
Sadowski. W sezonie 2013/2014 pod wodzą braci Łu-
kasza i Janusza Sadowskich juniorzy odnieśli spek-
takularny sukces, awansując do wojewódzkiej ligi
juniorów, gdzie mogli rywalizować z najlepszymi klu-
bami w województwie. Najlepszym strzelcem dru-
żyny juniorów w tym awansowym sezonie został z 27

bramkami Adrian Sadowski. Od 2013 roku w klubie
istnieje również drużyna młodzików, która pod wodzą
Łukasza Sadowskiego z powodzeniem rywalizuje w
rozgrywkach W-MZPN. Od 2014 roku w Płomieniu
działa również drużyna orlików. Jak widać postawie-
nie na młodzież przyniosło wymierne rezultaty, gdyż
po w sezonie 2014/15 po 21 latach gry w B klasie Pło-
mień po barażach wywalczył upragniony awans do A
klasy. 
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Drużyna seniorów w sezonie 2014/15 Źródło: archiwum klubu.

Drużyna trampkarzy w sezonie 2014/15 Źródło: archiwum klubu.



Najwybitniejsi wychowankowie:
Bogusław Fijas - grał w następujących klubach: Pło-
mień Turznica, Kormoran Ostróda, Drwęca Sambo-
rowo, po czym powrócił do Płomienia, w którym gra
do dziś
Dariusz Baran - grał w następujących klubach: Pło-
mień Turznica, Sokół Ostróda, Drwęca Samborowo,
po czym wyjechał do Niemiec

Najwybitniejsi działacze:
• Zdzisław Fijas - wieloletni działacz piłkarski (od lat

70-tych do dziś), w latach 80-tych prezes i trener w
jednej osobie, w sezonie 1984/1985 jako trener zajął
z drużyną juniorów młodszych pierwsze miejsce w
grupie

• Bogusław Jerzy Fijas - wieloletni piłkarz, swoją
przygodę z piłką rozpoczął w Płomieniu Turznica,
następnie rozegrał kilka sezonów w Drwęcy Sam-
borowo, Sokole Ostróda, Pomorzaninie Toruń i Kor-
moranie Ostróda, po czym wrócił do Płomienia
Turznica, gdzie zakończył karierę piłkarską. W
wieku 45 lat na dwa sezony jako trener objął dru-
żynę seniorów, w trakcie tego okresu, w 2012 roku
został wybrany na stanowisko Wójta Gminy
Ostróda, które sprawuje do chwili obecnej

• Janusz Sadowski - wieloletni działacz społeczny, pił-
karski, samorządowy. W klubie pełnił różne funkcje.

Założyciel drużyn młodzieżowych, trener drużyny
juniorów, z którymi wywalczył awans do ligi woje-
wódzkiej. Obecni pełni funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy Ostróda.

• Paweł Fijas - zawodnik, wieloletni działacz piłkarski,
od kilku kadencji prezes klubu

• Łukasz Sadowski - w klubie pełni funkcję sekreta-
rza i trenera, w sezonie 2013/14 uzyskał awans z
drużyną juniorów do ligi wojewódzkiej, w sezonie
2014/15 z drużyną seniorów awansował do A klasy,
obecnie zajmuje się drużynami trampkarzy i senio-
rów.

Ciekawostki:
W dniu 28 sierpnia 2015 roku przed inauguracyjnym
meczem A klasy w Turznicy, puchar za awans do A
klasy w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Związku
Piłki Nożnej piłkarzom Płomienia wręczył Michał
Listkiewicz (były Prezes PZPN) i Olgierd Dąbrowski
(delegat PZPN)
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Uroczystość wręczenia pucharu za awans do A klasy, 28 sierpnia 2015 roku. Źródło: archiwum klubu.
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LKS Tyrowo

Pełna nazwa: Ludowy Klub Spor-
towy Tyrowo
Data założenia: 1960 rok
Barwy klubowe: bordowo-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
•A klasa seniorów

Historia
Pierwsza drużyna piłkarska w Tyrowie powstała
około 1960 roku. Piłkarze grali wówczas w rozgryw-
kach gminnych i powiatowych. Pierwsze sukcesy i
zwycięstwa na szczeblu wojewódzkim to lata 1970-
1980. W drużynie występowali m. in. J. Drobisz, J.
Załęski i S. Kwietniewski.

W latach 80-tych zgłoszono drużynę do rozgrywek
związkowych. KS Tyrowo występowało w rozgryw-
kach B klasy. Inicjatorem drużyny był Leszek Rama-
towski - działacz i prezes klubu z Tyrowa. W zespole
grali m.in.: D. Szewczyk, W. Manista, M. Gliszczyński,
Z. Krajewski, J. Rudnicki i N. Grzeszkowicz.

Kilka lat później rolę zarządcy i opiekuna drużyny
przejął Waldemar Manista. Drużyna notowała bardzo
dobre występy, zajmując miejsca na podium rozgry-

wek. Awans za każdym razem był na wyciągniecie
ręki, ale w końcowym etapie rozgrywek tyrowiacy za-
wsze tracili punkty. KS Tyrowo reprezentowali m.in.:
R. Wojtaszewski, K. Gudyka, J. Rudnicki, D. Lenz-
kowski, J. Kowalik, S. Kowalik, E. Gliszczyński, D.
Szewczyk, A. Wojtkiewicz, K. Michałowicz, K. Rud-
nicki, K. Kucharski i Z. Flantowicz. W 2005 roku dru-
żyną opiekowali się Piotr Chmura i E. Gliszczyński.
Piłkarze KS Tyrowo nadal występowali w rozgryw-
kach B klasy i reprezentowali gminę w zawodach
LZS. W 2007 roku Kamil Ignaczewski - przewodni-
czący zarządu i Łukasz Rutkowski - sekretarz za-
rządu założyli stowarzyszenie piłkarskie Ludowy
Klub Sportowy Tyrowo, które istnieje do dnia dzisiej-
szego. Na dobre wyniki nie trzeba było długo czekać.
Drugie miejsce w rozgrywkach B klasy w sezonie
2007/2008, rok później gra w barażach o A klasę, a w
sezonie 2009/2010 upragniony awans do A klasy. I
miejsce w rozgrywkach w znakomitym stylu (21 zwy-
cięstw, remis i tylko 2 porażki). Drużynę reprezento-
wali m.in.: Ł. Rutkowski, M. Rutkowski, P.
Falczyński, P. Ignaczewski, P. Różycki, A. Pasiut, K.
Ignaczewski, R. Kozioł, P. Kozioł, T. Gliszczyński, K.
Grochalski, D. Rawdonis, K. Chiliński, E. Gliszczyń-
ski, A. Manista i W. Chmielewski.

W związku z awansem założono drużynę juniorów
starszych, których trenerem był Ryszard Wojtaszewski
- osoba, która od kilkunastu lat szkoliła młodzież w
Tyrowie i uczyła sztuki piłkarskiej od najmłodszych
lat. Drużyna juniorów występowała przez 3 lata w
lidze okręgowej. Trzon zespołu stanowili: D. Łęgowski,
B. Klamant, K. Ciosek, D.Błaut i Ł. Goździejewski.
Od sezonu 2010/2011 piłkarze LKS Tyrowo występują
w rozgrywkach A klasy. LKS z sezonu na sezon
zajmuje miejsca w środkowej części tabeli. Drużynę
seniorów w A klasie trenowali od tego czasu tacy tre-
nerzy, jak S. Humięcki, R. Bromberg, A. Rykaczewski
i Ł. Rutkowski. W 2014 roku założono drużynę orlików
LKS Tyrowo, której trenerem jest Ł. Rutkowski.

Drużyna Tyrowa w 1970 roku Źródło: archiwum klubu.

Drużyna z Tyrowa w 1986 roku Źródło: archiwum klubu.

Drużyna LKS Tyrowo, która w 2009 roku wywalczyła awans do A klasy
Źródło: archiwum klubu.



Orlicy występują w rozgrywkach WMZPN. Dzięki
zaangażowaniu zawodników klubu m.in. - M. Rut-
kowskiego, P. Falczyńskiego, P. Chamery, A. Gęs-
twickiego, P. Ossowskiego, członków zarządu - Ł.
Rutkowskiego i K. Ignaczewskiego, osób prywatnych
S. Rutkowskiego i P. Chmury, a także osób wspiera-
jących - B. Klinickiego, A. Kondrusika, J. Wiśniew-
skiego i M. Klinickiego klub organizacyjnie rozwija
się w bardzo szybkim tempie. Z roku na rok zauważalne
są zmiany infrastrukturalne na stadionie w Tyrowie.
W 2014 roku przy pomocy środków z Gminy Ostróda
przeprowadzono między innymi remont płyty boiska,
a w planach są już kolejne inwestycje. 

Ciekawostki:
Od kilkunastu lat tradycją w Tyrowie są mecze po-
między Żonatymi, a Kawalerami, które przynoszą
wiele sportowych emocji. Kilkanaście lat wcześniej
odbywały się także bardzo emocjonujące mecze ko-
biet pomiędzy Pannami, a Mężatkami.

GKS Mewa Smykowo

Pełna nazwa: Gminny Klub Spor-
towy „Mewa” Smykowo
Data założenia: 1997 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Historia:
Inicjatorem założenia klubu był Zbigniew Wójcik,
działacz społeczny i od początku działalności Prezes
Klubu. Przed założeniem Klubu młodzież i dorośli
grali w piłkę w innych Klubach (zespoły LZS) m.in.
w pobliskim zespole „Iskra” Smykówko. Po kilku
spotkaniach z grupą działaczy postanowiono założyć
własny Klub - LZS „Mewa” Smykowo. Po negocja-
cjach z Wójtem Gminy Ostróda w samym środku
Smykowa powstało boisko (działka w tym czasie na-
leżała Agencji Rolnej Skarbu Państwa). Pierwsze
prace związane z rekultywacją i przystosowaniem
przekazanej działki wykonał ze środków własnych
Zbigniew Wójcik wraz z grupą sportowców i działa-
czy. W dalszej części, aż do zakończenia budowy tego
boiska inwestycję współfinansowała Gmina Ostróda.
Od tamtej pory, obiekt był modernizowany i wyposa-
żany m.in. w szatnie, ogrodzenie, zadaszenia dla pił-
karzy rezerwowych i inne urządzenia. W czerwcu
2010 roku Klub zgodnie z obowiązującą Ustawą o Sto-
warzyszeniach został wpisany do Rejestru Stowarzy-
szeń w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pod
nazwą Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo.
Zarejestrowanie było także koniczne ze względu na
możliwość pozyskiwania środków finansowych na
działalność w ramach Otwartych Konkursów Ofert
ogłaszanych przez Gminę Ostróda. „Mewa” od po-
czątku działalności występuje w rozgrywkach B klasy
oraz bierze udział w Pucharze Polski i różnych tur-
niejach gminnych i LZS-owskich.

GKS Iskra Smykówko

Pełna nazwa: Gminny Klub 
Sportowy Iskra Smykówko

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

Drużyna LKS Tyrowo w 2015 roku Źródło: archiwum klubu.

1995 rok, mecz Panny - Mężatki Źródło: archiwum klubu.



Miasto i Gmina Biała Piska

Szanowni Państwo, 

w swojej długiej historii
Miejski Ludowy Klub Spor-
towy ,,Znicz” Biała Piska
przechodził różne koleje
losu. Przeżywał okres wspa-
niałych osiągnięć sporto-
wych, ale także chwile trud-
ne, kiedy niemal wszystko

należało zaczynać od początku. Zmieniali się ludzie,
zmieniano i przebudowywano obiekty sportowe, zmie-
niała się nazwa klubu, jak również i klasy rozgrywek
piłkarskich. Przez cały czas pozostawała jednak rzecz
najważniejsza: zapał, umiłowanie piłki nożnej i duma
z herbu, i barw klubowych.

Dobre i mądre podejście do sportu pozwalało na
przekazywanie pałeczki w sztafecie pokoleń, z zacho-
waniem szacunku między tymi, którzy skończyli ka-
rierę, a tymi, którzy dopiero ją rozpoczynali. Liczą
się nie tylko sukcesy sportowe, ale i wychowanie
szlachetnych, mądrych ludzi, przygotowanych do
życia i pracy. Bo sport jest szkołą kształtowania cha-
rakterów i postaw. To nie tylko radość zwycięstwa,
ale również dzielnie znoszone porażki.

To nie nakazy powodowały i powodują, że wielu
działaczy spędzało i dzisiaj spędza każdą wolną chwilę
w klubie. Przychodzili i przychodzą z wewnętrznej
potrzeby i troski o dalszy jego rozwój. I za to składam
im wielkie wyrazy uznania.

Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Znicz” to piękna
karta w historii Gminy Biała Piska. Klub przez 61 lat
znalazł trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń
kibiców, którzy z dumą i radością obserwują oraz do-
ceniają kolejne osiągnięcia zawodników ,,Znicza”.
Sukcesy Klubu pomagają im marzyć i realizować

marzenia. Są źródłem radości oraz
wspaniałych emocji, a jednocześnie
uczą ważnych wartości: zasady
fair play, wytrwałości, współpracy,
aktywnego sportowego stylu życia.
Liczy się pasja, chęć działania –
to łączy ludzi, którzy mają jeden wspólny cel. 

Wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom
Klubu serdecznie dziękuję za minione 61 lat przy-
kładnej rywalizacji sportowej, za zaangażowanie,
ogromny trud wychowawczy i wiele serca włożonego
w pracę z naszą młodzieżą. Jest to powód do dumy
dla Klubu i mieszkańców Gminy Biała Piska. 

Warto podejmować sportowe wyzwania i wysoko
stawiać sobie poprzeczkę. Życzę więc wytrwałości w
zmaganiach sportowych i w pokonywaniu codziennych
trudności. Niech następne lata przyniosą kolejne
awanse ligowe, wspaniałe sukcesy, talenty sportowe
i zawsze wiernych kibiców.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak 

MLKS Znicz Biała Piska

Pełna nazwa: Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Znicz” w Białej Piskiej
Data założenia: 18 lipca 1954 roku
Barwy klubowe: czerwono-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• III liga seniorów 
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)

Historia:
Inicjatorami powstania klubu była grupa młodych
mieszkańców z Białej Piskiej, m.in.: Wanda Gemba-
rowska, Mieczysław Romatowski, Kazimierz Gryc-

230

powiat piski



macher, Paweł Grycmacher, Stefan Żbikowski, Bene-
dykt Kowalski, Wojciech Norwind, Stanisław Jezior,
Józef Adamowski, Erych Sitek, Horst Born, Kazi-
mierz Janiszewski, Wiesław Kiźliński, Tadeusz Nieci-
kowski, Henryk Cimochowski i Franciszek Górecki).
Do założenia klubu przy pomocy Józefa Dziuby w 1954
roku doprowadziła Wanda Gembarowska, która była
etatowym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej. Klub przyjął nazwę Ludowy Klub Sportowy
„Znicz” Biała Piska i działał w ramach struktur Ludo-
wych Zespołów Sportowych. Niestety nie zachowały
się z występów Znicza z pierwszych 20 lat działalności.
Z informacji, które udało się uzyskać wynika nato-
miast, że w latach 1954-1974 klub występował w pro-
wadzonych przez OZPN rozgrywkach A i B klasy. 

W latach 1974 -1978 klub zawiesił swoje uczestnictwo
w rozgrywkach. W 1978 r ponownie reaktywowano
klub i zmieniono nazwę na Międzyzakładowy Klub
Sportowy „Znicz” Biała Piska. W sezonie 1979/80
Znicz awansuje do suwalskiej A klasy. Występuje w
niej przez 3 kolejne sezony i w 1984 roku z drugiego
miejsca w tabeli uzyskuje awans do klasy okręgowej.
Znicz po dwóch sezonach w klasie okręgowej w wyniku
reorganizacji (połączenie jedną klasę okręgową dwóch
dotychczasowych: suwalskiej i białostockiej) spada do
A klasy, w której gra przez kolejne 3 sezony. W 1991
roku dochodzi do kolejnej reformy, w wyniku której
łączy się klasa okręgowa białostocka z łomżyńską. Jed-
nocześnie powstaje klasa okręgowa suwalska, do któ-
rej trafi Znicz. Niestety nie zalicza najlepszego sezonu
i spada do A klasy. Następny sezon jest dużo lepszy.
Znicz wygrywa A klasę i powraca do suwalskiej okrę-
gówki, w której występuje do sezonu 1995/96. Po tym
sezonie drużyna seniorów zostaje wycofana, a do 1999
roku w rozgrywkach uczestniczą jedynie drużyny mło-
dzieżowe Znicza. W sezonie 1999/2000 nastąpiła fuzja

z Klubem Orkan Drygały, w wyniku której powstał
Znicza/Orkan Biała Piska. Klub w suwalskiej okrę-
gówce zajął IV miejsce. W 2000 roku w związku z re-
formą administracyjną kraju Znicz przeszedł w
struktury nowo powstałego Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej w Olsztynie. W tym samym roku
nastąpiła fuzja z Klubem Płomień Ełk, który z dru-
giego miejsca w sezonie 1999/2000 uzyskał awans do
IV Ligi. Klub po połączeniu grał pod nazwą
Płomień/Znicz Biała Piska i w sezonie 2000/01 zajął 9
miejsce w IV lidze. W kolejnych dwóch sezonach Pło-
mień/Znicz zajmował lokaty w dolnej części tabeli (13
miejsce w sezonie 2001/02 i 12 w sezonie 2002/03). W
sezonie 2003/04 klub zajął dopiero 18 miejsce i spadł
do klasy okręgowej. W 2004 roku nastąpiła zmiana
nazwy na Miejski Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w
Białej Piskiej, a klub zanotował kolejny słaby sezon.
Zajął 16 miejsce w klasie okręgowej i spadł do A klasy.
W sezonie 2005/06 Znicz zajął 3 miejsce w A klasie, rok
później był już na drugim stopniu podium, a w sezonie
2007/08 wygrał swoją grupę A klasy i awansował do
klasy okręgowej. W okręgówce Znicz powtórzył lokaty
z A klasy z poprzednich 3 lat, tzn. w pierwszym sezonie
okręgówki (2008/09) był trzeci, rok później drugi, by
w sezonie 2010/11 zająć pierwsze miejsce i awansować
do IV ligi. W pierwszym po awansie sezonie IV ligi
Znicz zajmuje wysoką, trzecią lokatę. Rok później pla-
suje się na drugim miejscu i uzyskuje awans do III ligi
warmińsko-mazursko-podlaskiej, w której występuje
do dnia dzisiejszego.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Henryk Wietecha (1952-2008) - wychowanek Znicza,

w klubie grał w latach 1968-1972, następnie repre-
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Od lewej: M. Romatowski, E. Grabowski, nieznany, S. Żbikowski, J. Giersz,
E. Sitek, J. Adamowski, T. Niecikowski, nieznany, Grycmacher.

Źródło: archiwum klubu. Znicz w 1959 roku. Od lewej stoją: J. Adamowski, M. Romatowski, T. Nie-
cikowski, K. Janiszewski. Od lewej klęczą: nieznany, P. Grycmacher, E. Sitek,
A. Raszczyk, Polakowski. Źródło: archiwum klubu.



zentował barwy Legii Warszawa, Radomiaka Radom
i Stali Stalowa Wola. 

• Karol Janik (ur. 20 stycznia 1990 roku) - wychowanek
Znicza, w drużynach młodzieżowych grał w latach
2001-2005, następnie reprezentował barwy Warmii
Olsztyn, MOSP Jagiellonii Białystok, Jagielonii SA
Białystok, Chrobrego Głogów i Huraganu Morąg,
a od sezonu 2011/12 powrócił do Znicza, powoływany
do reprezentacji Polski U-17. 

• Michał Świderski (ur. 6 stycznia 1991 roku) - wy-
chowanek Znicza, grał w drużynach młodzieżowych
w latach 2002-2005, następnie reprezentował barwy
Warmii Olsztyn, Jagiellonii SA Białystok (Młoda
Ekstraklasa), Olimpii Zambrów i Stomilu Olsztyn,
a od sezonu 2013/14 powrócił do Znicza. 

• Marek Zieliński (ur. 1957 rok) - wychowanek Znicza,
grał w drużynie Stali Stalowa Wola.

• Marcin Zmiarowski (ur. 1977 roku) - wychowanek
Znicza, grał w drużynie Czarnych Małdyty i Hura-
ganu Morąg.

• Ryszard Węcek (ur. 1961 rok) - wychowanek Znicza,
grał w ZKS Nida Ruciane Nida, trener zespołu se-
niorów w latach 90-tych.

• Jerzy Grycmacher (ur. 1964 rok) - wychowanek
Znicza, grał w drużynie Stomil Olsztyn

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Jacek Falkowski (ur. 10 października 1984 roku) -

wychowanek Jagiellonii Białystok, reprezentował
również barwy Znicza Pruszków, Polonii Bytom i
Bogdanki Łęczna. W sezonie 2009/2010 w barwach
Jagiellonii Białystok zdobył Puchar Polski. Od
sezonu 2012/13 jest zawodnikiem Znicza. 

• Paweł Adamiec (ur. 30 czerwca 1987 roku) - wycho-
wanek Juranda Bemowo Piskie, reprezentował
również SMS Łódź, GKS Bełchatów, Tur Turek,

Sokół Aleksandrów Łódzki i Lech Rypin. Repre-
zentant Polski U-20 (wystąpił na Mistrzostwach
Świata w Kanadzie w 2006 roku). Od rundy wiosennej
sezonu 2012/2013 zawodnik Znicza.

Najwybitniejsi działacze:
• Wanda Gembarowska (ur. 14 kwietnia 1936 roku) -

współinicjatorka założenia Klubu, członek Zarządu
Klubu pełniąca funkcję Sekretarza w latach 1954-
1962, była również delegatem z Klubu na Walne
Zgromadzenie Olsztyńskiego Związku Piłki Nożnej
(prawdopodobnie w 1961 roku) i jako jedyna kobieta
została w tamtym czasie dołączona do prezydium
zgromadzenia. 

• Mieczysław Romatowski (ur. 6 stycznia 1939 roku)
- zawodnik Znicza w latach 1956-1962, reprezentant
kadry LZS województwa olsztyńskiego, od 1958
roku instruktor piłki nożnej, od 1960 roku sędzia
piłkarski, długoletni kapitan drużyny, w 1961 roku
zwycięzca plebiscytu na najlepszego sportowca
Białej Piskiej. 

• Wacław Dziel (ur. 15 lutego 1941 roku) - zawodnik
Znicza w latach 1966-1972, członek Zarządu Klubu
w latach 1978-1990, pełnił funkcję Sekretarza, był
współinicjatorem reaktywacji Klubu w 1978 roku,
trener drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych
w latach 1999-2003.

• Ryszard Świderski - V-ce Prezes od 1978 roku
• Edward Kuliś - V-ce Prezes od 1978 roku
• Wiktor Willy - zawodnik Znicza w latach 1960-

1970, później aktywny działacz klubu.
• Marian Kosakowski - działał w klubie w latach

1970 - 1985
• Marian Waszkiewicz - Prezes w latach 80-tych.
• Aleksander Kozłowski - trener w latach 80-tych
• Waldemar Zmiarowski (ur. 28 listopada 1950 roku)

- zawodnik Znicza w latach 1966-1979, członek Za-
rządu Klubu w latach 1978-1990, współinicjator
reaktywacji Klubu w 1978 roku, trener drużyny
seniorów w latach 1980-1983, kierownik Klubu w
latach 1983-1988, od 2005 roku Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej. 

• Zbigniew Żbikowski (ur. 07 grudnia 1956 roku) -
zawodnik Znicza w latach 1970-1972, inicjator reak-
tywacji klubu w 1978 r, autor loga klubowego
Znicza. Członek Zarządu Klubu od 1978 do aktualnie.
Wielokrotnie pełnił funkcję Prezesa i V-ce Prezesa
Klubu Znicz Biała Piska.

• Jan Strongowski (ur. 27 lipca 1961 roku) - zawodnik
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LZS”Znicz” Biała Piska w 1968 roku. Stoją od lewej: Kwiatkowski, Ryszard
Wietecha, Edward Rozwadowski, Waldemar Zmiarowski, Henryk Wietecha,
Andrzej Wieczorek, Andrzej Ślęzak. Siedzą od lewej: Andrzej Wietecha, Wili
Wiktor, Stefaniak Jan, Tadeusz Dobrowolski. Źródło: archiwum klubu.
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Znicza w latach 1978-1988, członek Zarządu Klubu
od 1999 roku do 2014, pełniąc funkcje V-ce Prezesa
(1994-1998), Prezesa (2004-2005), Sekretarza (2005-
2006 i 2007-2009) i Skarbnika (2009-2014). Jedno-
cześnie od 2005 do 2010 wykonywał obowiązki kie-
rownika Klubu. W latach 1995-2009 trener drużyny
seniorów i drużyn młodzieżowych. 

• Jacek Jankowski (ur. 4 lipca 1962 roku) - członek
Zarządu Klubu od 2005 roku do chwili obecnej,
pełniąc funkcję V-ce Prezesa (2005-2006) i Prezesa
(2006-obecnie). To pod jego przewodnictwem Znicz
awansuje od Klasy A do III Ligi podlasko-war-
mińsko-mazurskiej, uzyskując pierwszy raz w
historii awanse do IV ligi i do III ligi. 

Miasto i Gmina Orzysz

KS Śniardwy Orzysz

Pełna nazwa: Klub Sportowy
Śniardwy Orzysz
Data założenia: 1951 rok
Barwy klubowe: zielono-biało-
-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów 
• B klasa seniorów
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Obecnie działający klub pod nazwą Śniardwy Orzysz
jest spadkobiercą tradycji piłkarskiej Orzysza, a co
za tym idzie wszystkich działających w przeszłości
klubów - Startu, Metalowca, Wojskowego Koła Spor-
towego Śniardwy oraz Meprozetu. Historycznym ro-
kiem założenia klubu uznaje się rok 1951, kiedy to w
Orzyszu powstał pierwszy klub piłkarski pod nazwą
„Start”. Ze względu na brak informacji archiwalnych,
dziś trudno jest określić w jaki sposób doszło do jego
powstania oraz kto był inicjatorem. Rok później do
życia powołano drugą drużynę piłkarską działającą
przy Spółdzielni Pracy Metalowców, której nadano
nazwę Metalowiec Orzysz. Oba kluby istniały do 1967
roku, kiedy to na bazie ich fuzji powołano do życia
Wojskowe Koło Sportowe Śniardwy Orzysz. Funkcjo-

nowało ono do 1989 roku, czyli do momentu likwidacji
jednej z jednostek wojskowych w Orzyszu, z którą to
koło było ściśle związane. Na ten okres przypadają
największe sukcesy sportowe w historii klubu. Woj-
skowi w 1973 roku awansowali do III ligi, w której
grali w sezonach: 1973/74, 1974/75, 1976/77 (13m),
1979/80 (9m), 1981/82 (8m), 1982/83 (8m), 1983/84
(13m), 1987/1988 (8m). Za czasów III-ligowych klub
odnosił również sukcesy w Pucharze Polski na
szczeblu centralnym: 1972/73 - 1/32, Śniardwy Orzysz
- Śląsk Wrocław 1:3, 1981/1982 - I runda, Śniardwy
Orzysz - Stomil Olsztyn 1:2 (p.d.), 1986/87 - 1/64 Olim-
pia Zambrów - Śniardwy Orzysz 0:1, 1/32 Śniardwy
Orzysz - Resovia Rzeszów 0:1. Ponadto w sezonach
1976/77, 1980/81 klub zdobył Wojewódzki Puchar Pol-
ski OZPN Suwałki. 

Przed tymi wszystkimi sukcesami, dokładnie w 1977
roku, w Orzyszu założony został kolejny klub, tym
razem w pełni cywilny, działający przy zakładzie pracy
Meprozet, stąd nazwa Meprozet Orzysz. Funkcjono-
wał on dwa lata dłużej od swojego „wojskowego” kon-
kurenta. W 1991 roku firma Meprozet postanowiła
wycofać się ze wspierania drużyny, co dla drużyny

Drużyna w 1982 roku. Źródło: archiwum klubu.

Czerwiec 1984 roku. Górny rząd: K. Ziemnik, H. Tereszkiewicz, J. Rezler, Z.
Stefański, P. Czerwony, A. Budziński, D. Telka, R. Ziomek. W dolnym rzędzie:
M. Ziemnik, L. Partyński, R. Kurak, A. Wesołowski, W. Dąbała, T. Arceusz, J.
Olszewski (kierownik drużyny). Źródło: archiwum klubu.
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oznaczało koniec jej działalności. W tym samym roku,
z inicjatywy zawodników, powstało niezależne stowa-
rzyszanie - Miejski Klub Sportowy Orzysz, którego
działalność kontynuowana jest po dziś dzień. W 1999
roku zmieniono nazwę na Miejski Ludowy Klub Spor-
towy Orzysz a w 2004 roku przyjęto historyczną, na-
wiązującą do największych sukcesów orzyskiej piłki
nożnej, nazwę Śniardwy Orzysz, a dokładnie Miejski
Ludowy Klub Sportowy Śniardwy Orzysz. Pięć lat
później (2009) dokonano ostatniej zmiany nazwy, obo-
wiązującej po dziś dzień Klub Sportowy Śniardwy
Orzysz. W statucie stowarzyszenia pojawił się zapis,
że klub jest spadkobiercą tradycji seniorskiej piłki
nożnej w Orzyszu.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Marek Jóźwiak - jest najbardziej znanym piłka-

rzem, który reprezentował barwy Śniardw. W klu-
bie grał w 1987 roku podczas służby w jednostce
wojskowej. Następnie jego klubem stała się Legia
Warszawa, w której rozegrał 348 spotkania. Kolej-
nym etapem jego klubowej kariery były występy
w drużynach zagranicznych En Avant Guingamp
oraz Shenyang Jinde. Wśród sukcesów piłkarza
grającego w barwach Legii Warszawa wskazać na-
leży zdobycie trzykrotnie tytuł Mistrza Polski, jak
również wywalczenie awansu do ćwierćfinału Ligi
Mistrzów. Ważnym punktem kariery Marka Jóź-
wiaka były występy w barwach reprezentacji Polski.
W sumie rozegrał w niej 14 spotkań w latach 1992-
1998. 

• Tomasz Arceusz - w barwach Śniardw spędził rundę
jesienną sezonu 1987/88. Wiosną był już graczem
stołecznej Legii, w której pozostał aż do roku 1990.
W późniejszym czasie przeniósł się do Finlandii. W
czasach piłkarskiej kariery grał na pozycji napast-
nika. Jego największym piłkarskim sukcesem było
zdobycie z Legią Warszawa w sezonie 1988/89 Pu-
charu Polski.

• Leszek Partyński - w barwach Śniardw występował
w rundzie jesiennej sezonu 1983/84, a także w run-
dzie wiosennej sezonu 1984/85. Znany jest przede
wszystkim z występów w Lechu Poznań. Grał rów-
nież w takich klubach, jak: Śląsk Wrocław, Bałtyk
Gdynia czy Warta Poznań. Oprócz kariery piłkar-
skiej zasłynął także jako trener. Prowadził m.in.
Obrę Kościan, Wartę Poznań, Chemika Police i re-
zerwy Lecha Poznań

Najwybitniejsi działacze:
• Andrzej Tomaszewski - były zawodnik, wychowa-

nek Staru Starachowice, występujący także w
Olimpii Elbląg. Główny twórca Wojskowego Koła
Sportowego Śniardwy, w latach 1967-1980 pełniący
w klubie funkcję sekretarza. Po zakończeniu dzia-
łalności w Śniardwach w latach 1981-1982 sprawo-
wał funkcję kierownika sekcji piłki nożnej w
Lubliniance Lublin, z którą świętował awans do II
Ligi. W latach 1991-1992 pełnił obowiązki kierow-
nika technicznego sekcji piłki nożnej w Motorze
Lublin. Za czasów jego pracy Motor awansował do
I Ligi. Od 1990 roku nieprzerwanie związany z Pol-
skim Związkiem Piłki Nożnej, głównie jako członek
Wydziału Bezpieczeństwa, a od kilku lat członek
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
Obecnie odpowiada także za sprawy logistyczne w
klubie Ekstraklasy - Górniku Łęczna. W 2013 roku
uhonorowany przez Klub Sportowy Śniardwy Or-
zysz tytułem Prezesa Honorowego. 

• Krzysztof Sochaczewski - wieloletni działacz, w prze-
szłości także zawodnik. To m.in. z jego inicjatywy w
roku 1991 utworzono Miejski Klub Sportowy Or-
zysz, działający po dziś dzień pod nazwą Śniardwy.
Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie klubu, będąc
także jego prezesem. Pełnił również funkcję trenera,
zarówno juniorów, jak i seniorów. Nagradzany m.in.
Brązową Odznaką Honorową PZPN w 1998 roku,
Srebrną Odznaką Honorową PZPN w 2005 roku czy
Odznaką Honorową Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej w Olsztynie. Jednym z sukce-
sów w roli trenera było wywalczenie z drużyną
awansu do klasy A w sezonie 2008/2009.

MKS Orzysz

Pełna nazwa: Młodzieżowy Klub
Sportowy Orzysz
Data założenia: 1 grudnia 2010 roku
Barwy klubowe: żółto-niebiesko-
-zielone

W sezonie 2015/16 klub MKS Orzysz nie uczestniczy
w rozgrywkach prowadzonych przez Warmińsko-Ma-
zurski Związek Piłki Nożnej.

Historia:
Klub został założony w celu prowadzenia zajęć dla
dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i



trudną sytuacją materialną i rodzinną. W krótkiej
działalności klub brał udział w młodzieżowych roz-
grywkach ligowych prowadzonych przez W-MZPN.
W 2013 roku w rozgrywkach LZS „Mała Piłkarska
Kadra Czeka” klub zdobył wysokie III miejsce w wo-
jewództwie.

Najwybitniejsi wychowankowie
• Grądziel Dawid (rocznik 2002) - powołany ro repre-

zentacji województwa
• Sztachaniski Miłosz (rocznik 2002) - powołany ro

reprezentacji województwa
• Modzelewski Wojciech (rocznik 2000) - powołany ro

reprezentacji województwa

Miasto i Gmina Pisz

KS Mazur Pisz

Pełna nazwa: Klub Sportowy
„Mazur” Pisz
Data założenia: 8 lutego 1957 roku
Barwy klubowe: biało-czerwono-
-zielono-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych

Historia:
W maju 1946 roku w Piszu powstaje Klub Sportowy
„Ognisko”, który posiada sekcję piłki nożnej. Jego
założycielami są: Radosław Misiński, Konstanty
Bryczkowski, Florian Jaskuła, Stanisław Kulągowski
i Bonifacy Szmagier. Prezesem zostaje Kazimierz Ja-
rocki. W 1947 roku klub przekształca się w KS „Gwar-
dia” Pisz i działa pod patronatem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. W 1957 roku dochodzi do przemia-
nowania klubu na KS „Mazur” Pisz. Klub od tego
czasu działa pod patronatem Piskich Zakładów Prze-
mysłu Sklejek. Prezesem zostaje Konstanty Brycz-
kowski. Statut uchwalono i przyjęto na walnym zgro-
madzeniu w dniu 8 lutego 1957 roku, a osobowość
prawną klub otrzymał z dniem 28 marca 1957 roku.
Wsparcia klubowi udzielały: Federacja Drzewiarzy,
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
Budopol, Państwowy Ośrodek Maszynowy, pracow-

ników PZPS płacąc składki członkowskie. Ogromną
rolę w działalności klubu w tym czasie odegrali: Dy-
rektor PZPS - Mieczysław Szlachetko (honorowy Pre-
zes „Mazura”) oraz Prezes Antoni Pawłowski. Dru-
żyna seniorów w 1961 roku awansuje do A klasy
województwa olsztyńskiego. Dwa lata później, w 1964
roku, powstaje drużyna juniorów. W 1965 roku Mazur
nawiązuje kontakty międzynarodowe z niemiecką
drużyną z Berlina - SG Fortuna Biesdorf, która przy-
jeżdża do Pisza, a kilka miesięcy później zawodnicy
Mazura jadą do Berlina z rewizytą. Podobne spotka-
nia mają miejsce w 1966 roku, a w roku 1967 Mazur
rozgrywa w Berlinie również mecz z inną drużyną -
Motor Friedrichschach Sul. Organizatorem wyjazdu
był Prezes Jerzy Machaj (późniejszy z-ca Dyrektora
COSu w Warszawie). W 1968 roku prowadzona przez
trenera Edwarda Pawlika drużyna seniorów awan-
suje do olsztyńskiej klasy okręgowej (IV liga woje-
wódzka). Mazur prezentuje się na tyle dobrze, że w
sezonie 1971/72 trzech zawodników (Bogdan Żarczyń-
ski, Franz Zeplin, Mieczysław Truszkowski) zostaje
powołanych na mecze kadry województwa olsztyń-
skiego z Kaliningradem. Klub działa również prężnie
w szkoleniu młodzieży. Prowadzona przez trenera
Ryszarda Truszkowskiego drużyna juniorów piskiego
Mazura w 1974 roku zdobywa tytuł wicemistrza wo-
jewództwa olsztyńskiego juniorów. Po reformie ad-
ministracyjnej Mazur w latach 1975-1986 występuje
w klasie okręgowej województwa suwalskiego. W
lipcu 1976 roku drużyna seniorów Mazura rozgrywa
mecz towarzyski z drużyną z Bułgarii - Motorem
Plowdiv. W 1977 roku prowadzona prze trenera Ry-
szarda Truszkowskiego drużyna seniorów dochodzi
do finału Pucharu Polski na szczeblu województwa
suwalskiego, w którym przegrywa po rzutach kar-
nych ze Śniardwami Orzysz. W 1983 roku również
pod wodzą trenera Truszkowskiego, drużyna junio-
rów zdobywa mistrzostwo województwa suwalskiego
i bierze udział w turnieju ćwierćfinałowym z najlep-
szymi drużynami z województwa gdańskiego, olsztyń-
skiego i bydgoskiego. W 1984 roku Mazur pod wodzą
trenera Jerzego Chilińskiego dochodzi do półfinału
Pucharu Polski na szczeblu województwa suwal-
skiego. Dwa lata później, w 1986 roku w wyniku reor-
ganizacji, Mazur awansuje i w latach 1986-1989 Mazur
gra w białostocko-suwalskiej lidze międzyokręgowej
i w 1989 roku pod wodzą trenera Jana Pupka awan-
suje do białostocko-łomżyńsko-suwalskiej ligi mię-
dzyokręgowej, po czym spada i w latach 1990-1999
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występuje ponownie w klasie okręgowej województwa
suwalskiego. W międzyczasie 1988 roku juniorzy po-
nownie zdobywają mistrzostwo województwa suwal-
skiego i przegrywają z Gwardią Białystok baraże o
udział w lidze międzywojewódzkiej. W 1994 roku Ma-
zur pod wodzą trenera Jana Pupka wygrywa ligę
okręgową województwa suwalskiego i uzyskuje prawo
gry w barażu o III ligę z Mławianką Mława. Niestety
do III ligi nie udaje się awansować. Po kolejnej re-
formie administracyjnej Mazur w sezonie 1999/2000
gra w klasie okręgowej nowo powstałego wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego i pod wodzą trenera
Jana Pupka uzyskuje awans do IV ligi, w której wy-
stępuje przez jeden sezon 2001/2002. Od sezonu
2002/2003 Mazur gra w prowadzonej przez W-MZPN
klasie okręgowej.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Marek Szczech (ur. 18 września 1956 roku - zm.

20 listopada 2003 roku) - bramkarz Mazura Pisz
w latach 1971-74, następnie Stomil Olsztyn
(1974/75), od 1989 roku I-ligowa Pogoń Szczecin,
następnie wyjazd za granicę do Austrii, reprezen-
tant Polski seniorów (2 mecze przeciwko Rumunii i
Holandii w 1987 roku), 13 występów w reprezentacji
Polski Juniorów, jeden w Reprezentacji Młodzie-
żowej

• Jan Szczech (ur. 15 lutego 1958 roku zm. 17 wrześ-
nia 2012 roku) - bramkarz, brat Marka, w Mazurze
Pisz w latach 1973-77, następnie I-ligowa Odra
Opole (1971-81), II-ligowy Piast Gliwice (1981-93),
reprezentant Polski Juniorów

• Zbigniew Masiuk (ur. 1952 rok) - obrońca i pomoc-
nik, w Mazurze Pisz w latach 1966-75, następnie
Stal Stocznia Szczecin (II liga, 1976), Warfama Do-
bre Miasto (1976-82) z przerwą na III-ligowy Agro-
kompleks Kętrzyn w sezonach 1977/78 i 1979/80

• Zbigniew Serafin (ur. 1952 rok) - pomocnik i na-
pastnik, w Mazurze Pisz w latach 1969-76, poza tym
Śniardwy Orzysz (1971-73) i Wigry Suwałki (III
liga, 1976-1985)

• Zygmunt Wiktorowicz (ur. 1949 rok) - pomocnik,
w Mazurze Pisz w latach 1965-1976, następnie
Wigry Suwałki (III liga, 1976/77) i Orlęta Reszel
(1977/78)

• Andrzej Kondracki (ur. 1954 rok) - pomocnik i na-
pastnik, w Mazurze Pisz w latach 1968-72, następnie
Śniardwy Orzysz (1973-74 - baraż o II ligę z Ja-
giellonią i Polonią Warszawa, Mazur Pisz (1974-76),

Warfama Dobre Miasto (1976/77), Agrokompleks
Kętrzyn (III liga, 1977-80), Granica Kętrzyn (1982-
1990)

• Witold Smoleński (ur. 1955 rok) - wszechstronny
zawodnik, w Mazurze Pisz w latach 1966-76, na-
stępnie Wigry Suwałki (III liga, 1976-82), Gwardia
Szczytno (II liga, 1983/86)

• Jan Pupek (ur. 1956 rok) - obrońca i pomocnik - w
Mazurze Pisz w latach 1971-76 i 1980, następnie
Wigry Suwałki (1980), Mamry Giżycko (1981-1986,
w tym sezon 1983/84 w III lidze), ponownie Mazur
Pisz (1986-91), Mamry Giżycko (III liga, 1991/92),
Nida Ruciane-Nida (1992/93), Bełdan Wygryny
(1994/95), Orzeł Kolno (1995/96)

• Zdzisław Piątek (ur. 1955 rok) - obrońca i pomocnik,
w Mazurze Pisz w latach 1968-79, następnie Lubu-
szanin Drezdenko (III liga, 1979/80), i ponownie
Mazur Pisz (1981-92 i 1994-98)

• Kazimierz Kowalewski (ur. 1956 rok) - pomocnik i
napastnik, w Mazurze Pisz w latach 1969-76, na-
stępnie Śniardwy Orzysz (III liga, 1976-78), Mazur
Ełk (III liga, 1978-81), Olimpia Elbląg (II liga, 1981-
83), Lubuszanin Drezdenko (III liga, 1983-86), Mep-
rozet Stare Kurowo (III liga, 1986-88), Meprozet
Stare Kurowo (1989-99)

• Jan Pomichowski (ur. 1957 rok) - pomocnik i na-
pastnik, w Mazurze w latach 1970-74, następnie Or-
lęta Reszel (1976-77), Wigry Suwałki (III liga,
1976/77), Śniardwy Orzysz (1977-79)

• Janusz Szczech (ur. 1958 rok) - bramkarz, w Mazu-
rze Pisz w latach 1971-79, następnie Śniardwy Or-
zysz (III liga, 1979/80)

• Mariusz Łęg (ur. 1960 rok) - obrońca i pomocnik, w
Mazurze w latach 1973-79, następnie Warmia
Olsztyn (1979-82, w tym 1979-80 w III lidze),
Śniardwy Orzysz (III liga, 1982/83), ponownie Ma-
zur Pisz (1983-86), Wigry Suwałki (III liga,
1986/87), jeszcze raz Mazur Pisz (1987-1993)

• Krzysztof Pfal (ur. 1962 rok) - pomocnik i obrońca,
w Mazurze w latach 1974-76, następnie Warfama
Dobre Miasto (1976/77), Orlęta Reszel (1977-80),
Lubuszanin Drezdenko (III liga, 1981-83), Grun-
wald Choszczno (1983-85), Meprozet Kurowo (III
liga, 1989-91), Meprozet Kurowo (1991-2000)

• Zbigniew Zejer (ur. 1963 rok) - bramkarz, w Ma-
zurze Pisz w latach 1974-83, nastęnie Wigry Su-
wałki (III liga, 1983), Lubuszanin Drezdenko
(1984), Iglopol Dębica (1984/85), Wisłoka Dębica
(III liga, 1985/86), Mazur Ełk (III liga, 1986/87),
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Mazur Ełk (1987-1989), następnie wyjazd do USA
i gra w Chicago Eagles

• Tadeusz Waszkiewicz (ur. 1969 rok) - obrońca i po-
mocnik - w Mazurze Pisz w latach 1986-1991, na-
stępnie Mamry Giżycko (III liga, 1991/92), Mazur
Pisz (1992-2000)

• Adam Cimichowski (ur. 1973 rok) - pomocnik i na-
pastnik,w Mazurze w latach 1983-91, następnie
Mamry Giżycko (III liga, 1991/92), Nida Ruciane-
Nida (1992/93) i ponownie Mazur Pisz (1993-2006)

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Witold Pieloch (ur. 1960 rok) - pomocnik i napastnik,

wychowanek ZKS Nida Ruciane-Nida, piłkarz Ce-
lulozy Kostrzyń (II liga 1982/83), Stoczniowca (III
liga, 1983/84). w Mazurze Pisz w latach 1993/94

• Tomasz Sznaza (ur. 1979 rok) - wszechstronny za-
wodnik, wychowanek Olimpii Elbląg, w Olimpii wy-
stępował w latach 1989-2004 (II i III liga), w Ma-
zurze Pisz grał w latach 2005-2007

• Bogdan Żarczyński (ur. 1939 rok) - wychowanek
Bielawianki Bielawa, zawodni II-ligowej Wisły
Płock, w Mazurze Pisz w latach 1967-69, po 1969
roku zawodnik Orła Kolno

Najwybitniejsi działacze:
• Konstanty Bryczkowski - pierwszy prezes Mazura

Pisz
• Mieczysław Szlachetko - prezes honorowy, Dyrek-

tor Piskich Zakładów Sklejek
• Jerzy Machaj - w latach 1965-1973 prezes, później-

szy z-ca Dyrektora COS-u w Warszawie,
• Edward Pawlik - na przełomie lat 60’ i 70’ trener i

wiceprezes klubu (początki działalności Machaja i
Pawlika to dynamiczny rozwój piłki nożnej w Piszu)

• Tadeusz Zamaro - w latach 1973-1976 prezes klubu
• Edward Bucholc - w latach 1973-1976 - wiceprezes

klubu
• Paweł Pfal - w latach 1969-1976 piłkarz i trener se-

niorów oraz drużyn młodzieżowych, wychowawca
Marka Szczecha, w późniejszych latach trener dru-
żyn na południowym zachodzie Polski

• Jerzy Chyliński - w latach 1980-1996 piłkarz i trener
seniorów i drużyn młodzieżowych

• Stanisław Kulągowski (ur. 1922 rok) - piłkarz
Ogniska Pisz, jeden ze współzałożycieli Mazura,
trener drużyn młodzieżowych, działacz mocno za-
angażowany w codzienne sprawy klubu, aktywny
do 1973 roku

• Edmund Stelmański - aktywny działacz społeczny
w latach 1970-1976

• Antoni Pawłowski - pracownik PZPS, aktywny dzia-
łacz klubu na przełomie lat 60’ i 70’ 

• Zenon Modzelewski (ur. 1935 rok) - piłkarz, działacz
sportowy do 1998 roku, trener drużyn seniorów i
młodzieżowych, organizator turniejów piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży

• Stanisław Piaskowski - w latach 1970-1999 wielo-
letni sekretarz klubu i trener drużyn młodzieżo-
wych

• Jan Pupek (ur. 1956 rok) - trener seniorów w latach
1986-1991, 1993-94, 1999-2002, 2004-2007, w latach
1986-2004 trener drużyn młodzieżowych, w latach
2004-2015 trener reprezentacji młodzieżowych wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego w latach

• Jerzy Cichy (ur. 1954 rok) - długoletni członek za-
rządu Mazura Pisz, kierownik drużyn, opieka me-
dyczna od 1989 do chwili obecnej

• Ks. Jan Karbowski (ur. 1957 rok) - w latach 1992-
2002 3-krotnie piastował funkcję prezesa klubu, za
jego kadencji Mazur grał w barażach o III ligę oraz
w IV lidze warmińsko-mazurskiej

• Mieczysław Skrzatek (ur. 1956) - w latach 1992-
2009 pełnił funkcje w Zarządach Klubu począwszy
od członka do prezesa KS Mazur Pisz

• Zbigniew Zieliński - wieloletni Prezes KS Mazur
(1981-1989)

• Mirosław Truszkowski (ur. 1955 rok) - w latach
1976-89 działacz klubowy, sekretarz klubu, w latach
1984-86 trener seniorów i drużyn młodzieżowych,

• Ryszard Truszkowski (ur. 1951) - od 1967 roku wy-
chowanek Mazura Pisz, od 1977 roku trener drużyn
młodzieżowych

• Piotr Jagielski (ur. 1956 rok) - wychowanek Mazura,
piłkarz w latach 1969-1977, w 1996 roku oraz w la-
tach 2009-2011 trener drużyny seniorów

• Mieczysław Truszkowski (ur. 1948 rok) - w klubie
od 1964 do 1982 roku, piłkarz, trener drużyn senio-
rów i młodzieżowych,

• Krzysztof Rumiński (ur. 1955 rok) - w latach 2007-
2009 v-ce prezes klubu, w latach 2009-2012 prezes,
obecnie sekretarz

Ciekawostki:
czerwiec 2002 roku - w obchodach 50-lecia KS Mazur
Pisz bierze udział najwybitniejszy trenera Polski w
historii, Pana Kazimierz Górski 
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LUKS Huragan Pisz

Pełna nazwa: Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Huragan”
Data założenia: 20 grudnia 2004 roku
Barwy klubowe: bordowo-czarne

Drużyny w sezonie 2015/16:
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Klub powstał z inicjatywy Jana Pupka i Mariusza
Jurczykowskiego, nauczycieli wychowania fizycznego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu. Powodem decyzji
o powstaniu klubu był fakt, iż w tym czasie chłopcy
(piłka nożna) i dziewczęta (piłka siatkowa) zaczęli od-
nosić sukcesy sportowe. To właśnie w 2004 roku
uczniowie szkoły zdobyli wicemistrzostwo wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego chłopców w IX edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka
Wielgusa (rocznik 1993), a następnie III miejsce w
odbywających się w Suwałkach ogólnopolskich półfi-
nałach tego turnieju. Wtedy została utworzona klasa
sportowa, a na jej bazie powstał „Huragan”. W dzia-
łalność klubu zaangażowali się rodzice, a w szczegól-
ności miejscowy farmaceuta, Jerzy Krasuski, który
został też pierwszym prezesem LUKS Huragan Pisz.
Klub miał za zadanie przede wszystkim pozyskać
środki na działania statutowe, czyli udział sportow-
ców w rozgrywkach sportowych. Pojawili się też pier-
wsi sponsorzy, którzy w pierwszej kolejności
zapewnili stroje oraz sprzęt sportowy niezbędny do
prowadzenia zajęć. Pomoc nadeszła też od W-MZPN,
który wpłynął na otrzymanie bramek jak i sprzętu
pomocniczego. Przy szkole, dzięki wsparciu rodziców,
został zaadoptowany teren pod wytyczenie pełnowy-
miarowego boiska. Mecze natomiast rozgrywano na
stadionie MGOSiR-u, z którego też korzystał miejs-
cowy Klub Piłkarski „Mazur”. W 2006 roku stanowi-
sko Prezesa objęła wicedyrektor GZS, Wioletta
Siwik, która jest Prezesm klubu do dnia dzisiejszego.
W 2007 roku praca z młodzieżą przyniosła niebywały
sukces. Do Reprezentacji Polski U-15 na mecz z Bia-
łorusią został powołany Mateusz Romachów. W 2008
roku „Huragan” odnosi największy sukces w swojej
historii - wicemistrzostwo województwa warmińsko-
mazurskiego w kategorii młodzik (rocznik 1993 i
młodsi). W tym samym roku, wraz z bratem Konra-

dem, do Legii Warszawa przechodzi wspomniany
wcześniej Mateusz Romachów, a Aleksandra Grajko
świętuje zdobycie z dziewczęcą reprezentacją woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego U-13 tytułu Mist-
rza Polski w rozgrywkach im. Kazimierza Górskiego.
Cztery lata później (2012) tytuł Mistrza Polski z re-
prezentacją województwa warmińsko-mazurskiego
U-16 zdobywa również wychowanek klubu, Aleksan-
der Kołakowski (Puchar im. Kaziemierza Deyny). W
2013 roku, wychowanek klubu, Adama Waszkiewicz,
w barwach Jagielloni Białystok debiutuje w T-Mobile
Ekstraklasie. Miał wtedy niespełna 20 lat. W 2014
roku do Jagiellonii Białystok przechodzi 3 zawodni-
ków: z rocznika 2001: Radosław Kowalewski, Łukasz
Trąbka i Franciszek Nadolski.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Adam Waszkiewicz (rocznik 1993) - obrońca, w klu-

bie w latach 2004-2009, następnie przeszedł do Ja-
giellonii Białystok, w Ekstraklasie zadebiutował 25
października 2013 roku w meczu Jagiellonii z Gór-
nikiem Zabrze, do tej pory rozegrał 17 meczów w
Ekstraklasie, a w 2015 roku został wypożyczony do
II-ligowego Rakowa Częstochowa.

• Mateusz Romachów (rocznik 1993) - napastnik, w
klubie w latach 2004-2008, w latach 2005-2008 za-
wodnik reprezentacji województwa warmińsko-ma-
zurskiego, w 2007 roku otrzymał pierwsze powoła-
nie do Reprezentacji Polski U-15 na dwumecz z
Białorusią, w 2008 roku przeszedł do Legii War-
szawa, a w 2014 roku został z niej wypożyczony do
II-ligowych Wigr Suwałki, Reprezentant Polski U-
15, U-16, U-17.

• Konrad Romachów (rocznik 1995) - napastnik, w
klubie w latach 2006-2008, w tym samym czasie
reprezentant województwa warmińsko-mazur-
skiego, z którą w 2007 roku zdobył wicemistrzostwo
Polski U-12 w 2008 roku przeszedł do Legii War-
szawa, z którą zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów
Młodszych, Reprezentant Polski U-15, od 2014
roku wypożyczony do III-ligowego Znicza Biała
Piska.

• Aleksandra Grajko (rocznik 1995) - napastniczka,
w klubie w latach 2008-2010, w 2008 roku z repre-
zentacją dziewcząt województwa warmińsko-ma-
zurskiego zdobyła Mistrzostwo Polski U-13, następ-
nie w latach 2010-2011 w Zniczu Biała Piska, a w
latach 2011-2014 w klubie LUKS Sportowa „4” Ra-
dom, z którym zdobyła Wicemistrzostwo Polski U-
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19 oraz Wicemistrzostwo Polski w piłce plażowej
kobiet, od 2014 roku występuje w I-ligowym SMS
Łódź.

Najwybitniejsi działacze:
Jan Pupek - założyciel klubu wraz z trenerem siat-
kówki, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 4
Pisz, trener piłki nożnej, twórca sukcesów Huraganu,
jak i też sukcesów najwybitniejszych piłkarzy tego
Klubu, trener reprezentacji województwa warmińsko
- mazurskiego roczników 1993 i 1999. W przeszłości
trener drużyn seniorów województwa warmińsko-
mazurskiego i podlaskiego.

Ciekawostki:
W 2004 roku SP 4 w Piszu odwiedził legendarny Ka-
zimierz Górski. Od tej pory co roku rozgrywane są
turnieje młodzieżowe z udziałem drużyn z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazo-
wieckiego. W 2015 roku odbyła się już XI edycja. 

Miasto i Gmina Ruciane-Nida

MKS Ruciane-Nida

Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy
Ruciane-Nida
Data założenia: 1962 rok
Barwy klubowe: biało-niebieskie

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
II liga wojewódzka juniorów młodszych

LZS Fortuna Wygryny

Pełna nazwa: Ludowy Zespół 
Sportowy Fortuna Wygryny
Data założenia: 2015 rok

Klub zamierza przystąpić do rozgrywek B klasy od
sezonu 2016/17.
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powiat szczycieński

Gmina Dźwierzuty

GKS Dźwierzuty

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
Dźwierzuty
Data założenia: 1995 rok
Barwy klubowe: biało-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
A klasa seniorów
rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
W 1995 roku powstała drużyna piłkarska LZS Dźwierzuty
i przystąpiła do rozgrywek B klasy. W sezonie 1997/1998
już jako beniaminek A klasy LZS Dźwierzuty w IV
rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski pokonał po do-
grywce czołowy zespół okręgówki, Start Nidzica 5:3. W
V rundzie piłkarze z Dźwierzut musieli uznać już
wyższość Victorii Bartoszyce. Był to największy sukces
sportowy klubu. W 1999 roku powstało stowarzyszenie
Gminny Klub Sportowy Dźwierzuty. Niestety w kolejnych
latach odnotowano przerwę w działalności klubu. Swoją
działalność GKS wznowił w 2009 rok, rozpoczynając od
najniższej klasy rozgrywkowej, czyli od B klasy. W
sezonie 2010/2011 GKS wygrał swoją grupę B klasy i
awansował do A klasy. Niestety w sezonie 2012/13
piłkarze z Dźwierzut zajęli ostatnie miejsce w grupie A
Klasy i wrócili do B-klasy. W sezonie 2013/14 GKS po
wygraniu swojej grupy B klasy po raz kolejny awansował
do A klasy, w której występuje do chwili obecnej.

Najwybitniejsi działacze:
• Henryk Biruk 
• Mirosław Len
• Stanisław Bartniczuk - Sekretarz 
• Jarosław Szpyrka - Prezes od 2012 roku

Gmina Jedwabno

KS Zryw Jedwabno

Pełna nazwa: Klub Sportowy „Zryw”
Jedwabno
Data założenia: 1947 rok
Barwy klubowe: granatowo-białe 

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe młodzików

Historia:
W 1947 roku z inicjatywy Konstantego Dudzińskiego
- Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jed-
wabnie i przy zainteresowaniu grupy sympatyków
piłki nożnej założono klub sportowy pod nazwą LZS
Jedwabno. Pierwsze mecze były rozgrywane na po-
niemieckim boisku przy Szkole Podstawowej w Jed-
wabnie, ul. Polna 1. Klub przybierał później nazwy
LZS „Strażak”, LZS „Leśnik” Jedwabno i LZS
„Kłos” Jedwabno, a od 1972 roku występował jako
LZS „Zryw” Jedwabno. 

Konstanty Dudziński, założyciel klubu. Źródło: archiwum klubu.



W związku z budową nowej szkoły klubowi zabrano
boisko i w latach 1971-1980 grano w sąsiednich
miejscowościach: w Szuci i w Burdągu. Od 12 kwiet-
nia 1981 roku klub rozgrywa swoje mecze ponownie
w Jedwabnie, na stadionie przy ul. Olsztyńskiej 17.
„Zryw” zaczął swoją przygodę piłkarską od wystę-
pów, w nieistniejącej już dziś C klasie. Z biegiem lat
przyszedł awans, najpierw do B klasy, a później do
A klasy. 
W 1993 roku „Zryw” wywalczył historyczny awans
do klasy okręgowej. Trenerem zespołu był wówczas
Krzysztof Mańkowski, natomiast prezesem Tadeusz
Adamiak. Po jednym sezonie klub spadł do A klasy,
ale po trzech sezonach, w 1997 roku ponownie awan-
sował do klasy okręgowej, tym razem pod wodzą tre-

nera Jana Świerczewskiego. Niestety przygoda z
okręgówką znów trwała tylko jeden sezon. W 2000
roku dochodzi do zmiany nazwy z LZS „Zryw” Jed-
wabno na KS „Zryw” Jedwabno. Następnie po kilku
sezonach w A klasie w 2011 roku pod wodzą trenera
Daniela Włodkowskiego „Zryw” ponownie awanso-
wał do klasy okręgowej i tym razem rozegrał w niej
już dwa pełne sezony: 2011/2012 i 2012/2013, po czym
spadł do A klasy i po dwóch kolejnych latach w 2015
roku spadł do B klasy, w której występuje w obec-
nym sezonie 2015/2016.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
Józef Kisiel, Kazimierz Szempliński, Jan Brzozowski,
Wiesław Kuśmierczyk, Marek Dymek (bramkarz),
Krzysztof Olszewski
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. B-klasowa drużyna  „Leśnika” z 1965 roku. Stoją od lewej: Werner Stach
(prezes), Waldemar Brzozowski, Stanisław Koźmiński. Dolny rząd: Bogdan
Brzozowski, Andrzej Biernacki, Jan Brzozowski, Zygmunt Zając, Jan Bier-
nacki, Rejnold Stach, Stanisława Brzozowski Źródło: archiwum klubu.

A-klasowa drużyna „Zrywu” z 1991 roku. Stoją od lewej: Zbigniew Magnuszewski (trener), Marek Dymek, Krzysztof Raniszewski, Krzysztof Olszewski,
Mirosław Zyśk, Andrzej Nowakowski, Grzegorz Grzałka, Zbigniew Burakiewicz, Tadeusz Adamiak (prezes). Dolny rząd: Andrzej Obrębski (kierownik drużyny),
Tomasz Burakiewicz, Kazimierz Bączek, Jarosław Nowosielski, Paweł Cegielski, Krzysztof Nikadon Źródło: archiwum klubu.

Drużyna w 1974 roku, przed meczem Pucharu Polski ze Stomilem Olsztyn,
wynik 2:5 (mecz rozegrano w Szuci) Stoją od lewej: Zbigniew Sienkiewicz,
Roman Szempliński, Bogdan Czerwiński, Witold Obrębski, Tadeusz Piotrowski,
Zbigniew Maciaszek, Jan Januszkiewicz, Wiesław Kuśmierczyk, Jerzy Tomalski,
Zdzisława Niewiadomski, Józef Garbowski Źródło: archiwum klubu.
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Najwybitniejsi działacze
• Konstanty Dudziński - pierwszy prezes
• Werner Stach - prezes, kierownik drużyny
• Józef Garbowski - prezes klubu, sędzia piłkarski,

obecnie obserwator
• Tadeusz Adamiak - prezes
• Krzysztof Nikadon - prezes
• Andrzej Obrębski - wieloletni działacz społeczny w

latach 1985-2015
• Bogdan Kiwicki - obecny prezes 

Gmina Pasym

LKS Błękitni Pasym

Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni” Pasym
Data założenia: 1953 rok
Barwy klubowe: błękitno-białe

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików

Historia:
Inicjatorem powstania klubu była grupa ludzi pod prze-
wodnictwem pana Stanisława Jastrzębskiego, który
został pierwszym prezesem klubu. Ciekawostką jest
fakt, że pana Stanisława Jędrzejewskiego poproszono,

aby odstąpił swoją działkę, na której uprawiał wa-
rzywa, gdyż w tym miejscu postanowiono zrobić boi-
sko do gry w piłkę nożną (ul. Sportowa). „Błękitni”
zaczynali swoją przygodę od występów w dziś już nie-
istniejącej klasie C. Z biegiem lat przyszedł awans,
najpierw do klasy B, a potem do klasy A, w której
klub występował najdłużej. „Błękitni” w 1987 roku
odnotowali duży sukces w piłce młodzieżowej. Dru-
żyna juniorów starszych wywalczył awans do ligi ma-
kroregionalnej. W 1998 roku zmienia się nazwa z Lu-
dowy Zespół Sportowy na Ludowy Klub Sportowy.
W 2001 roku „Błękitni” wywalczyli historyczny awans
do klasy okręgowej. Trenerem wówczas był Cezary
Łachmański, natomiast Prezesem Jerzy Laskowski.
W 2006 roku klub spadł do A klasy, aby od razu w ko-
lejnym sezonie 2006/2007 powtórnie wywalczyć awans
do klasy okręgowej i rok później w sezonie 2007/2008
awansować do IV ligi. Trenerem „Błękitnych” był
wówczas Tadeusz Justka a Prezesem Bohdan Śląski.
Ten historyczny sukces niewątpliwie nie byłby moż-
liwy bez dużego zaangażowania sponsora Wiesława
Panikowskiego, który w klubie pojawił się pod koniec
2006 roku. Obecnie „Błękitni” występują w klasie
okręgowej.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Ryszard Laskowski - w klubie grał w latach 1955-

1987, długoletni kapitan, dobry technik ze zmysłem
do gry kombinacyjnej, napastnik (w roku 1979 grał
w MKS Nida - ówczesna III liga)

• Stefan Woźniak - grał w latach 1959-1968, świetny
bramkarz ze znakomitym refleksem

Drużyna „Błękitnych”, która wywalczyła historyczny awans do IV ligi w 2008 roku. Stoją od lewej: Burmistrz Bernard Mius, Prezes klubu Bohdan Ślaski,
Trener Tadeusz Justka, Przemysław Brzozowski, Krzysztof Łączyński, Marcin Ziętak, Grzegorz Naczas, Tomasz Panikowski, Marcin Kruk, Jakub Koledziński,
Dariusz Lipka-V-ce Prezes, sponsor Zbigniew Panikowski. Siedzą od lewej: Arkadiusz Foruś, Łukasz Mazurek, Sebastian Łukaszewski, Robert Ambroziak,
Marcin Łukaszewski, Damian Kruczyk, Marcin Gołębiewski i Jan Suchomski-Sekretarz. Źródło: archiwum klubu.



• Jan Jędrzejewki - grał w latach 1960-1969, wybitny
bramkarz bardzo dobrze grający na przedpolu

• Jerzy Mazurek - grał w latach 1968-1979, najwy-
bitniejszy piłkarz, dobry technik i napastnik

• Leopold Brach - grał w latach 1967-1981, wszech-
stronny zawodnik, który mógł grać na każdej po-
zycji

• Kazimierz Rejtner - grał w latach 1972-2005, dłu-
goletni zawodnik, świetny pomocnik, wiele bramek
padło z jego podań

• Waldermar Kukawka - grał w latach 1971-1986 (w
latach 1979-1981 będąc w wojsku występował w
III-ligowej Granicy Kętrzyn)

• Marcin Gołębiewski - grał w latach 1994-2012,
ogromny talent, świetny pomocnik (krótki epizod
w Pisie Barczewo - jesień 2005)

• Marcin Łukaszewski - grał w latach 1994-2004, na-
stępnie w latach 2007-2009 i w sezonie 2011/12, naj-
lepszy strzelec w historii klubu, świetny napastnik,
w latach 2009-2011 grał w II-ligowej Freskovicie
Wysokie Mazowieckie, jesienią 2008 roku zaliczył
również epizod w Stomilu Olsztyn

• Marcin Kruczyk - grał w latach 2005-2013, utalen-
towany napastnik, od jesieni 2013 roku zawodnik
Polonia Warszawa

Najwybitniejsi działacze:
• Eugeniusz Pliszka - w latach 1975-1981 Prezes

SKR, za jego kadencji wybudowano szatnie na sta-
dionie oraz poprawiono jego wygląd, za jego pre-
zesury ogromnie wzrosło również zainteresowanie
piłką nożną wśród mieszkańców Pasymia

• Jerzy Laskowski - przez 40 lat Prezes klubu w la-
tach 1964-2007, z krótka przerwą w trakcie tego
okresu. Honorowy Prezes klubu, żywa legenda

• Jan Suchomski - w klubie w latach lata 1975-1983
oraz 2004-2011, wieloletni działacz mocno oddany
sprawom klubu

Gmina Rozogi

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Miasto Szczytno

Szanowni Państwo!

Szczytno jest najbardziej
wysuniętym miastem połu-
dniowo-wschodniej części
województwa warmińsko-
mazurskiego, przez co chęt-
nie nazywane jest Połu-
dniową Bramą Mazur.
Położone malowniczo nad

dwoma jeziorami: Domowym Dużym i Domowym Ma-
łym, przyciąga turystów i amatorów licznych sportów.
Liczy ok. 25 tyś. mieszkańców i zajmuje 10 km2 po-
wierzchni.

Miasto hojnie obdarzone przez naturę, tworzy idealne
warunki do sportu i wszelkiej aktywności ruchowej.
Wspomniane Jeziora Domowe Duże i Domowe Małe –
szczególnie w okresie letnim – stanowią centrum wy-
darzeń sportowych i nie tylko. Na plaży miejskiej od-
bywają się zawody: w wyciskaniu sztangi leżąc, modeli
pływających, zawody pływackie, w narciarstwie wod-
nym oraz regaty żeglarskie. Sympatycy wodnych przy-
gód maja do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego
(kajaki, rowery wodne, żaglówki) oraz mogą korzystać
z przejażdżek statkiem spacerowym „Jagienka”. Przy
plaży nad Jeziorem Domowym Dużym zostały wybu-
dowane boiska sportowe, jedno wielofunkcyjne oraz do
gry w piłkę nożną, tzw. Orlik 2012. Dużym powodzeniem
cieszą się dwa boiska plażowe do gry w piłkę siatkową,
baza sportów wodnych i kąpielisko. Ścieżka pieszo-ro-
werowa o długości około 5 km - to kolejne miejsce z
którego korzysta coraz więcej mieszkańców naszego
miasta spacerujących i biegających, sympatyków jazdy
na rolkach, rowerach czy uprawiających nornic walking.
Szczycieńska młodzież chętnie korzysta z tzw. pum-
ptracku - specjalnego toru do treningu i zabawy na ro-
werze, cieszący się coraz to większym powodzeniem.
Ponadto do dyspozycji mieszkańców została oddana
wielofunkcyjna hala sportowa im. Huberta Wagnera,
ciesząca się wśród nich wielkim powodzeniem.

W ostatnich latach piłka nożna, nasza narodowa dys-
cyplina, również w Szczytnie zaczyna rozwijać się na
coraz wyższym poziomie. Daje to wiarę w dalszy jej
postęp i szansę na powrót do  złotych lat szczycieńskiego
piłkarstwa z końca ubiegłego wieku.

Burmistrz Miasta Szczytno
Danuta Górska
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SKS Szczytno

Pełna nazwa: Szczycieński Klub 
Sportowy Szczytno
Data założenia: październik 1954 roku
Barwy klubowe: czerwono-biało-
-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• I liga wojewódzka trampkarzy
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików (2 drużyny)
• rozgrywki turniejowe orlików (3 drużyny)
• rozgrywki turniejowe żaków (2 drużyny)

Historia:
Z inicjatywy działaczy i zawodników w 1954 roku w
Szczytnie powołano Klub Sportowy „Gwardia”, który
był podległy organizacyjnie Federacji Klubów Spor-
towych „Gwardia” w Warszawie. Inicjatorem założe-
nia klubu był Zbigniew Wierny, wspierany przez
Zdzisława Kucharka, Józefa Kubiaka, Franciszka
Skibę, Stanisława Grada, Zenona Kuźmę, Ludwika
Borowca oraz wielu innych oddanych sprawie działa-
czy i zawodników. Pierwszym prezesem klubu został
jego założyciel Zbigniew Wierny. Z chwilą powołania
klubu w 1954 sekcja piłki nożnej nie uczestniczyła w
rozgrywkach organizowanych przez Związek w

Olsztynie lecz uczestniczyła w rozgrywkach organi-
zowanych przez Milicję w Polsce. W latach 1955-1956
zespół piłki nożnej zastał zgłoszony pod nazwą
„Gwardia” Szczytno do rozgrywek B klasy prowadzo-
nych przez okręgowy związek w Olsztynie. Drużynę
stanowili przede wszystkim zawodnicy rekrutujący
się wyłącznie spośród słuchaczy i pracowników
Ośrodka Szkolenia Oficerów MO. W trzech kolejnych
sezonach (lata 1955-1957) drużyna walczyła w roz-
grywkach ze zmiennym szczęściem. W 1957 roku, wy-
stępując już pod nazwą Milicyjny Klub Sportowy
„Podchorążak” Szczytno, debiutowała w najwyższej
klasie rozgrywkowej województwa. Niestety, mimo
dobrego startu zajęła 9 miejsce i spadła do klasy niż-
szej. W tym samym roku po raz pierwszy do syste-
matycznych rozgrywek przystąpili juniorzy. W
sezonie 1959/1960 piłkarze mieli znacznie lepsze
osiągnięcia, czego wynikiem był awans do III ligi
okręgowej. Lata 1961-1965 to znowu lata słabszego
poziomu sportowego, czego wynikiem jest ponowny
spadek do niższych klas rozgrywkowych. Od sezonu
1967/68 sytuacja sportowa zaczęła się poprawiać, pił-
karze „Podchorążaka” na stałe weszli do najwyższej
klasy wojewódzkiej i zajmowali w niej czołowe lokaty.
W sezonie 1975/76 drużyna seniorów zajęła pierwsze
miejsce w III lidze i po raz pierwszy w historii, już
jako Gwardia Szczytno (w roku 1976 podjęto uchwałę
o zmianie nazwy klubu na Szczycieński Klub Spor-
towy „Gwardia” co spowodowało, że klub stał się klu-

Drużyna Gwardii, która wywalczyła pierwszy awans do II ligi. Od lewej T. Sosonowski, K. Musiał, A. Sosnowski, J. Gniady, Z. Zawada, J. Pobiedziński, K.
Zieliński, M. Rusiecki, W. Kuleszczyk, J. Wrzeszczyński, Z. Kubelski, S. Adaszyński, C. Nowosielski, M. Szymański. Źródło: archiwum klubu.



bem ogólnodostępnym), reprezentowała wojewódz-
two w rozgrywkach o wejście do II ligi. Niestety, jesz-
cze tym razem, Gwardia musiała uznać wyższość
rywali, kwalifikując się jedynie do tworzonej w tym
czasie ligi międzywojewódzkiej. W 1977 roku piłkarze
osiągnęli jeszcze jeden sukces - po raz pierwszy w
historii sekcji zdobyli Puchar Polski na szczeblu wo-
jewódzkim. Na początku lat 80-tych Gwardia zaczęła
ponownie odnosić sukcesy. Zaczęło się w 1980 roku od
niebywałego wyczynu. Prowadzona przez trenera
Zbigniewa Magnuszewskiego drużyna juniorów zdo-
była w Koszalinie brązowy medal Mistrzostw Polski
Pionu Gwardyjskiego. W 2001 roku, tym razem w
Słupsku, młodzi piłkarze Gwardii ponownie zdobyli
brązowy medal. Ponadto w sezonie 1981/1982 junio-
rzy młodsi zdobyli Mistrzostwo Województwa. W
1982 roku drużyna seniorów wywalczyła awans do II
ligi, ale grała w niej tylko przez jeden sezon. 

Rok później (1993) Gwardia doszła do 1/8 Finału
Pucharu Polski na szczeblu centralnym. W 1987 roku
Gwardia ponownie wywalczyła awans do II ligi, ale
ponownie spadła po jednym sezonie. W 1990 roku w
związku z reformami w resorcie spraw wewnętrznych
odłączono się od powiązania klubu z policją i zmie-
niono nazwę na Miejski Klub Sportowy Szczytno. W
1992 roku MKS spadł do III ligi, w której występował
do 2001 roku. Wtedy MKS zanotował szybki spadek
w dół. Najpierw w 2001 roku spadł do IV ligi, rok póź-
niej do klasy okręgowej, żeby po kolejnym roku
(2013) spaść do A klasy. Mimo kryzysu piłki senior-
skiej w latach 90-tych, szkolenie dzieci i młodzieży w
tym okresie  utrzymywało się na bardzo wysokim po-
ziomie. Dowodem na to było uczestniczenie drużyny
juniorów starszych, prowadzonej przez trenera Ro-
berta Dobrońskiego w sezonie 1995-1996 w między-
wojewódzkiej lidze juniorów (najwyższej klasie
rozgrywkowej w tym okresie). W 2013 roku po
spadku do A klasy klub był bliski upadku. Na szczę-
ście doszło wtedy do połączenia MKS-u z młodzieżo-
wym klubem Reda Szczytno, w wyniku którego
powstał Szczycieński Klub Sportowy Szczytno. Głów-
nymi animatorami tych działań byli panowie Zbig-
niew Magnuszewski oraz Mirosław Kowalski,
wychowawcy wielu znakomitych piłkarzy. 

Najwybitniejsi wychowankowie:
Piotr Tyczyński, Robert Bryła, Łukasz Krzewski i
Radosław Łoński - zdobywcy srebrnego medalu z re-
prezentacją województwa w rozgrywkach o Puchar

Jerzego Michałowicza, oraz brązowego medalu w roz-
grywkach o Puchar Kazimierza Deyny (rozgrywki te
traktowano w tym okresie jako Mistrzostwa Polski)
Marcin Buczek, Ireneusz Franaszek, Sławomir
Kompa - zdobyli złotego medalu Mistrzostw Polski z
reprezentacją województwa 
Bogdan Kielin, Arkadiusz Łukasik, Ireneusz Frana-
szek, Marcin Buczek, Łukasz Połoszczak i Mariusz
Szulżycki - młodzieżowi reprezentanci Polski

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w klubie:
• Wacław Domagała - Olimpia Poznań, Reprezentant

Polski „B”, w Szczytnie grał w 1971 roku
• Bolesław Lewandowski - Gwardia Warszawa, Re-

prezentant Polski, w Szczytnie grał w 1972 roku
• Marek Siwa - Kapitan Reprezentacji Polski Junio-

rów
• Sylwester Czereszewski - Reprezentant Polski, w

Szczytnie grał w latach 1992-93
• Mirosław Rusiecki - w Szczytnie grał w latach 1987-

90
• Mariusz Szulżycki - Młodzieżowy Reprezentant

Polski, w Szczytnie grał w latach 1979-82
• Sławomir Opaliński - w Szczytnie grał w latach

1985-89

Najwybitniejsi działacze:
Zdzisław Kucharek, Józef Kubiak, Stanisław Grad,
Zbigniew Nowakowski, Stanisław Biczysko, Stani-
sław Jałoszyński, Zbigniew Lewicki, Antoni Zabłotny,
Karol Bogucki, Jan Motyl, Wacław Maciocha, Ry-
szard Boch, Stanisław Zajdel, Bronisław Michalski,
Tadeusz Cichorz, Ryszard Macoch, Wiesław Mądrze-
jowski, Stanisław Czerw.

Gmina Szczytno

GKS Szczytno

Pełna nazwa: Gminny Klub Sportowy
Szczytno
Data założenia: maj 2012 roku
Barwy klubowe: żółto-zielone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów
• rozgrywki turniejowe orlików
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Historia:
Inicjatorami powstania klubu GKS Szczytno byli Grze-
gorz Pilecki (Prezes) i Szymon Rapacki (trener i ani-
mator sportu w Gminie Szczytno). Klub powstał w
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Szczytno, na potrzeby
rozwoju wśród młodzieży i dzieci z Gminy Szczytno pod
kątem sportu. W 2012 roku GKS zgłosił grupę mło-
dzieży do prowadzonej przez W-MZPN seniorskiej B
klasy. W 2013 roku została zgłoszona grupa młodzików,
a rok później grupa orlików. Obecnie w klubie w róż-
nych kategoriach wiekowych trenuje ok. 75 graczy (w
tym dziewczynki). Budżet klubu w 85% opiera się na
dotacjach z Gminy Szczytno i 15 % ze sponsoringu. Po-
mimo niewielkich dotacji GKS trenuje dzieci i młodzież
z ok. 12 wsi Gminy Szczytno. Treningi poza ukształto-
waniem sportowym opierane są na wychowywaniu
dzieci pod kątem: dyscypliny, zasad fair-play współdzia-
łania w grupie oraz oderwania od komputera i nałogów.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Karol Majewski - wszechstronny zawodnik, który

od małego przewyższał umiejętności swoich rówieś-
ników, z powodu braku zainteresowania okolicznych
klubów sportowych grę turniejową zaczął dopiero
w 2012 roku w GKS Szczytno (wcześniej tylko gra
uliczna lub okazjonalne drużyny), w 2013 roku zos-
tał wypożyczony do Startu Kozłowo (liga okrę-
gowa), z którą wywalczył awans do IV ligi.

• Wiktoria Chaber - zawodniczka powoływana do
kadry dziewczęcej województwa, obecnie gra w
barwach Stomilu

Gmina Świętajno

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej. Do 2011 roku w Świętajnie funkcjonowała
B-klasowa drużyna Mazur Świętajno.

Gmina Wielbark

GZPN Omulew Wielbark

Pełna nazwa: Gminny Zespół 
Piłki Nożnej Omulew Wielbark
Data założenia: 1946 rok

Drużyny w sezonie 2015/16:
• IV liga seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików

WKS Wałpusza 07 Jesionowiec

Pełna nazwa: Wiejski Klub Sportowy
Wałpusza 07 
Data założenia: 2007 rok
Barwy klubowe: granatowo-bordowo-
-żółte

Drużyny w sezonie 2015/16:
• B klasa seniorów

„...mam w sercu Wałpuszę i tego nie zmienię, tu jest
mój klub, tu są me korzenie...”

Historia:
Pomysł na powstanie klubu zrodził się w 2007 roku.
Wałpuszę 07 powołali wspólnie Cezary Kuciński ak-
tualny trener oraz Ireneusz Lis, sołtys Ciemnej Dąb-
rowy i gminny radny. Udało się to wszystko
pociągnąć jednak głównie dzięki ogromnej przychyl-
ności i aprobacie Grzegorza Zapadki, wójta Gminy
Wielbarka. Nie było łatwo, jak wszędzie zapewne, ale
w przypadku Wałpuszy szczególnie, bo w gminie dzia-
łał już i to z sukcesami klub Omulew Wielbark, który
akurat wtedy awansował do ligi okręgowej. Mimo
wszystko Wałpusza z klubem z Wielbarka współpra-
cuje bardzo dobrze. Nazwę klubu wymyślił Czarek
Kuciński. Wybór nie był łatwy, bo nie miałaby ona ja-
koby przywiązywać do danej miejscowości, musiała
być „uniwersalna”. Wzięła się ona od nazwy rzeki,
która przepływa przez miejscowość w której Wałpu-
sza 07 rozgrywa swe mecze domowe i co ciekawe,
rzeka ta przepływa przez 5 miejscowości, z których
wywodzi się wielu graczy aktualnie grających oraz
tych którzy grali wcześniej. Zespół „Zerosiódemki”
tworzą gracze pochodzący z gminy Wielbark a także
z powiatu szczycieńskiego. Klubowa siedziba to
wprawdzie Jesionowiec, ale swoje mecze Wałpusza 07
rozgrywała na początku w Ciemnej Dąbrowie. Tam-
tejsze boisko może na pierwsze mecze wystarczało,
jednak nie miało ono minimalnych rozmiarów i nie
było szans na jego powiększenie, w związku z czym
Wałupusza przeniosła się z granem do Zabiel, gdzie



zaraz obok, przy SP Zabiele, powstał wtedy nowy
kompleks boisk typu „Orlik”. Na czas budowy no-
wego boiska w Zabielch klub rozgrywał tymczasowo
mecze w Jesionowcu, na boisku które zostało zro-
bione bezpośrednio... z łąki (częściowo udostępnionej
nieodpłatnie przez sołectwo Jesionowca w osobie pani

Marioli Jabłońskiej, a częściowo udostępnionej przez
nią z jej prywatnego gruntu). W klubie grał m.in. Ma-
ciej Hausman.

Drużyna Wałpuszy przed historycznym, pierwszym meczem o punkty z Niedźwiedziem Ramsowo. Zdjęcie zrobiono w Ramsowie 24 sierpnia 2008 roku. W
górnym rzędzie od lewej: Ireneusz Lis, Piotr Lis, Tomasz Przybyłek, Mateusz Szczepański, Paweł Turek, Robert Draba, Jakub Szumowski, Mateusz Skorupski,
Radosław Pliszka, Kamil Młynarski, Janusz Skwiot, Rafał Pliszka, Kamil Pliszka, Marcin Szumowski i Czarek Kuciński. W dolnym od lewej: Jakub Sygnowski,
Piotr Sygnowski, Stanisław Skwiot, Przemysław Niedźwiedzki, Piotr Korzeniecki, Michał Zapadka. Źródło: archiwum klubu.

WKS Wałpusza 07 z pucharem Fair Play przed zwycięzkim meczem 4:2 z KP Purda, 15 września 2012 roku. Stoją od lewej: Zbigniew Magnuszewski, Krystian
Sęk, Przemysław Szulkowski, Andrzej Sitarski, Daniel Gołaszewski, Grzegorz Zapadka (Wójt Gminy Wielbark), Czarek Kuciński, Stanisław Siurnicki (sędzia tego
meczu). Dolny rząd: Kondrat Wróblewski, Bogdan Gut, Igor Bieniek, Przemysław Matras, Robert Kisiel, Adam Borowy. Źródło: archiwum klubu.
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powiat węgorzewski

Gmina Budry

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Gmina Pozezdrze

Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje żaden klub
piłkarski uczestniczący w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Noż-
nej.

Miasto i Gmina Węgorzewo

CWKS Vęgoria Węgorzewo

Pełna nazwa: Cywilno-Wojskowy
Klub Sportowy Vęgoria Węgorzewo
Data założenia: 1946 rok
Barwy klubowe: zielono-niebieskio-
-czerwone

Drużyny w sezonie 2015/16:
• klasa okręgowa seniorów
• II liga wojewódzka juniorów młodszych
• II liga wojewódzka trampkarzy
• rozgrywki turniejowe młodzików
• rozgrywki turniejowe orlików
• rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
W 1946 roku w już polskim Węgorzewie powstały
dwie drużyny piłkarskie - milicyjna Gwardia i zarzą-
dzany przez Urząd Miejski MKS. MKS w latach

1946-49 rozgrywał mecze towarzyskie, m.in. 28 lipca
1948 roku z przegrał z Łuczaninem w Giżycku 0:7. W
1949 roku, z racji powstania Związkowych Zrzeszeń
Piłkarskich, kluby w Polsce przyjęły nazwy zrzesze-
niowe i tak MKS stał się Ogniwem (klub pracowników
administracji państwowej i instytucji społecznych,
energetyki, kultury, sztuki i szkolnictwa). Rok później
(1950) zarówno Gwardia, jak i Ogniwo przystąpiły do
rozgrywek klasy C (ówczesna piąta - najniższa liga).
W roku 1954 Gwardia wygrała klasę C i awansowała
do baraży o klasę B. Wtedy doszło do fuzji Gwardii z
Ogniwem. Powstały w ten sposób klub wstąpił do
zrzeszenia Spójnia (kluby pracowników spółdzielczości
pracy, handlu i przemysłu spożywczego). Spójnia wy-
grała baraże i w sezonie 1955 grała w klasie B już
pod nazwą Sparta (w grudniu 1954 połączono zrze-
szenia Ogniwo i Spójnia w jedno o nazwie Sparta).
Przygoda Sparty z klasą B trwała tylko jeden sezon,
jednak rok później klub powrócił do klasy B. W
marcu 1955 roku zezwolono na powrót do historycznych
nazw klubów, jednak węgorzewska drużyna nie miała
tradycji przedwojennej (jeżeli chodzi o polski klub).
Dlatego przed sezonem 1957 wymyślono nazwę „Vę-
goria”. Autorem tej nazwy był Michał Żołnierowicz.
Klub już jako „Vęgoria” awansował do klasy A (naj-
wyższy wówczas poziom w województwie, czwarty
poziom w kraju), jednak został wycofany z rozgrywek
przez OZPN Olsztyn. Skutkowałoby to spadkiem, a
nawet może rozwiązaniem drużyny, ale postanowiono
o fuzji z WKS Bemowo Piskie. Vęgoria w piorunującym
stylu wygrała klasę A i awansowała do III ligi (od
1957 województwo olsztyńskie miało swoją III ligę).
Vęgoria rozegrała w III lidze 7 sezonów, a w sezonie
1962/63 była nawet blisko baraży o II ligę, zajmując
3 miejsce w III lidze. Po spadku do klasy A postano-
wiono o fuzji z istniejącą od początku lat 60. drużyną
“Motor” (Vęgoria przyjęła jej nazwę). Motor wygrał
A klasę i zagrał w barażu o makroregionalną III ligę
(4 grupy w Polsce). Niestety, przegrał w Biskupcu z



Mazurem Pisz 0:2 i przez następne 8 sezonów grał w
wojewódzkiej klasie A (IV liga). W 1971 roku powró-
cono do nazwy „Vęgoria”. Vęgoria wygrała klasę A w
sezonie 1974/75 i rok później zagrała w klasie woje-
wódzkiej (jedna z 24 grup III ligi). Od tego momentu
zaczął się powolny upadek Vęgorii - spadek do klasy
A, potem do klasy B i w końcu w 1978 roku nastąpiło
rozwiązanie sekcji piłkarskiej (postawiono na kaja-
karstwo). Po 9 latach bez piłki nożnej w Węgorzewie
z inicjatywy dawnych zawodników Vęgorii, powstała
drużyna LZS Węgorzewo, która w sezonie 1987/88
grała w suwalskiej B klasie (szósty poziom ligowy) i
awansowała do A klasy. W trakcie sezonu 1988/89
LZS zmienił nazwę na „Vęgoria”. Przez kilka następ-
nych lat Vęgoria rozgrywała mecze w suwalskiej
klasie okręgowej i A klasie. Po reformie administra-
cyjnej z 1999 roku, Vęgoria znalazła się w warmiń-
sko-mazurskiej klasie okręgowej. Po zajęciu w sezonie
2001/2002 15 miejsca i przegranym barażu w Zalewie
z Ewingami 0:1, Vęgoria znalazła się w warmińsko-
mazurskiej A klasie (VI liga) i nie była w stanie się z
niej wydostać przez 3 kolejne sezony. Od sezonu
2004/2005 rozpoczęła się stopniowa odbudowa Vęgorii.
W tym sezonie klub wywalczył awans z A klasy do
klasy okręgowej, a w sezonie 2007/2008 grał już w IV
lidze (po wygranych barażach z Romintą Gołdap -
3:0 i 1:1). Po reformie rozgrywek po sezonie 2007/08
zespół znalazł się w nowej III lidze podlasko-war-
mińsko-mazurskiej (IV poziom ligowy), w której grał
przez 3 sezony (2008/09-2010/11). W tym ostatnim
zajął 13 pozycję, która powinna dać utrzymanie, ale
zarówno zwycięzca ligi (Olimpia Zambrów), jak i zdo-
bywca 2 miejsca (Huragan Morąg) zrezygnowali z
awansu, w wyniku czego Vęgoria spadła do IV ligi
warmińsko-mazurskiej, w której grała przez 3 kolejne
sezony. W sezonie 2013/14 zajęła 14 miejsce i spadła
do klasy okręgowej, w której występuje do chwili
obecnej.

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Dominik Kun (ur. 1993) - pomocnik, rozpoczął

karierę w UKS Koszałek-Opałek, następnie grał
jako junior i senior w CWKS Vęgoria Węgorzewo.
Po sezonie 2010/11 przeniósł się do Stomilu Olsztyn,
w którym grał do końca 2013 roku. Następnie trafił
do ekstraklasowej Pogoni Szczecin.

• Patryk Kun (ur. 1995) - pomocnik, rozpoczął podobnie
jak starszy brat w UKS Koszałek- Opałek, następnie
CWKS Vęgoria Węgorzewo, od 2011 do 2014 roku

(czerwiec) zawodnik Stomilu Olsztyn, jesień 2014
spędził ponownie w CWKS Vęgoria Węgorzewo, po
czym trafił do Rozwoju Katowice, z którym wywal-
czył awans do I ligi. Reprezentant Polski U-20.

• Arkadiusz Mroczkowski (ur. 1995) - obrońca, roz-
począł w UKS Koszałek-Opałek, następnie CWKS
Vęgoria Węgorzewo, od 2011 roku zawodnik Stomilu
Olsztyn, następnie Olimpii Zambrów. Młodzieżowy
reprezentant Polski.

Najwybitniejsi piłkarze, którzy grali w Klubie:
• Józef Liwarowski - w klubie przez 17 lat (1955-

1972)
• Robert Gładczyński - w klubie przez 13 lat (1993-

2006)
• Zbigniew Kozłowski - w klubie przez 12 lat (1964-

1976)
• Jerzy Bejnarowicz - w klubie przez 11 lat (1989-

2000)
• Daniel Maliszewski - w klubie przez 9 lat (2006-

2015)
• Ryszard Mirosław - zawodnik Vęgorii w latach 70-

tych, przez rok zawodnik Gwardii Warszawa
• Mariusz Machniak - jeden występ w Stomilu Olsztyn
• Bogusław Żołnierowicz - jeden z najlepszych strzel-

ców w historii klubu
Zbigniew Pawlikowski, Stanisław Klein, Jerzy Limi-
nowicz, Ryszard Culepa, Stanisław Pachałko, Marian
Mróz, Piotr Mikiciuk, Marian Macewicz, Andrzej
Hawryluk, Marian Kokocha, Grzegorz Kokocha, Ed-
ward Siechodnik, L. Gaiński, M. Wołodźko, R. Anto-
siewicz, K. Sroka

Najwybitniejsi działacze:
• Jerzy Ochmański - jeden z założycieli, prezes (od

1957 roku), wieloletni działacz, wierny kibic i
miłośnik piłki nożnej

• Józef Liwarowski - długoletni zawodnik, 17 lat gry
w klubie, następnie trener i wierny kibic

• Eugeniusz Kuchciński - dyrektor POMu , działacz
w latach 1967-1971

• Mariusz Niedziółka - zawodnik, później wieloletni
działacz i trener drużyny seniorów

• Piotr Szlachta - działacz sportowy
• Marian Gaiński - zawodnik w latach 50-tych, na-

stępnie działacz sportowy
• Zbigniew Pawlikowski - długoletni zawodnik (lata

60-te), następnie od 1974 roku działacz sportowy
• Zbigniew Kozłowski - piłkarz, trener, działacz,
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prezes, obecnie radny w Gminie Węgorzewo
• Wiesław Pietrzak - dowódca jednostki wojskowej,

senator RP, kibic i działacz sportowy
• Ryszard Kodeniec - prezes klubu w latach 2004-

2009
• Kazimierz Bagiński - członek zarządu w latach

2004-2009
• Henryk Wierzbicki - były zawodnik
• Edmund Kliczbor - trener w latach 60-tych
• Antoni Taraur - najwierniejszy kibic i kronikarz

klubu, autor publikacji na 60-lecie klubu
Henryk Toczek, Andrzej Narbutowicz, Andrzej
Nowak, Czesław Żołnierowicz

AP Węgorzewo

Pełna nazwa: Akademia Piłkarska
Węgorzewo im. Grzegorza Lato
Data założenia: zima 2013 roku 
Barwy klubowe: bordowo-pomarań-
czowe

Drużyny w sezonie 2015/16:
II liga wojewódzka trampkarzy
rozgrywki turniejowe młodzików
rozgrywki turniejowe orlików (2 drużyny)
rozgrywki turniejowe żaków

Historia:
Głównym inicjatorem założenia Akademii był obecny
Prezes i trener, Grzegorz Kozłowski, który trenował
piłkę nożną z dziećmi od kilkunastu lat. Akademia
Piłkarska Węgorzewo wpisana jest do KRS, jako Sto-
warzyszenie. Założona została z myślą o dzieciach w
wieku szkolnym. Od momentu jej założenia głównym
priorytetem działań jest połączenie sportu i zabawy,
a największą satysfakcją dla działaczy i rodziców są
uśmiechy na twarzach trenujących w Akademii
dzieci. Największym dotychczasowym sukcesem jest
zdobycie w 2014 roku II miejsca w Mistrzostwach
Województwa Młodziczek (rocznik 2001). Na dzień
dzisiejszy w Akademii trenuje ok. 85 dzieci, które wy-
stępują w rozgrywkach młodzieżowych W-MZPN w
kategorii żaków, orlików, młodzików oraz trampkarzy. 

Najwybitniejsi wychowankowie:
• Gabriela Kozłowska - w klubie grała przez rok,

obecnie gra w Sztormie Gdańsk (ekstraliga kobiet)
• Katarzyna Mielniczek - w klubie gra od samego

początku, powoływana do reprezentacji województwa
warmińsko-mazurskiego

• Jakub Górniak - w klubie grał rok, obecnie trenuje
w Warmii Olsztyn

Najwybitniejsi działacze:
• Grzegorz Kozłowski - Prezes Akademii 
• Agnieszka Kozłowska - Członek Akademii
• Anna Książek - Członek Zarządu

Ciekawostki:
Klub podpisał umowę współpracy z Jagiellonią Bia-
łystok, w ramach której Akademia rozegrała np.
mecz z drużyną ekstraklasy. Dzieci miały okazję za-
grać przeciwko reprezentantom Polski (Maciej Gajos,
Michał Pazdan). 
Latem 2014 roku grupa 50 dzieci wyjechała na tygod-
niowy obóz nad morze do Gdańska, podczas którego
rozegrała mecze z Lechią Gdańsk


