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Zarząd
Prezydium zarządu:
Prezes: Leszek Hoderny
V-ce prezes: Wiesław Pyrek
V-ce prezes: Piotr Dziadek
Skarbnik: Stanisław Waleczek
Sekretarz: Mariusz Miszczyk
Członek zarządu: Henryk Lojza
Członek zarządu: Daniel Palarczyk
Członkowie zarządu:
Michał Buchta
Robert Jursza
Grzegorz Rybka
Krzysztof Szczypka
Jerzy Chachura
Adam Grobelny
Krystian Mrowiec
Jan Obrzut
Komisja Rewizyjna:
Tomasz Pyrek
Mirosław Góralczyk
Leon Czarnecki
Data założenia: 14 sierpnia 1949
Barwy: żółto-zielono-czerwone
Adres: Lipowa 9, 44-240 Żory-Baranowice
Nazwy: (1949) LZS [Ludowy Zespół Sportowy] Baranowice -> (1993) LKS Baranowice
W okresie 1979 - 17 lipca 1982 zawieszenie działalności klubu.

Historia1
Początki zorganizowanego sportu w Baranowicach
można dostrzec w okresie
międzywojennym. Wiadomo, że w 1934 roku istniała tu B - klasowa drużyna piłki nożnej
„Strzelec”, a prym wiedli w niej bracia Nyscy.
Powstanie klubu w Baranowicach miało charakter spontaniczny, a tworzyli go ludzie,
których zamiłowanie do sportu i chęć rywalizacji przełamywało wszelkie problemy i
trudności. Brak jest pisanych archiwów potwierdzających utworzenie klubu.
Według przekazanych ustnie informacji klub pod pierwotną nazwą Ludowy Zespół Sportowy
Baranowice powstał 14 sierpnia 1949 roku. Założycielami i jednocześnie pierwszymi
członkami władz klubu byli Franciszek Pagieła, Jan Damek, Ewald Teichman oraz Eryk
Borski. Pierwszym prezesem klubu został Franciszek Pagieła. Nowo powstały klub powołał
sekcję piłkarską, która zgłoszona została do Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w
Katowicach oraz do rozgrywek piłki nożnej Podokręgu Rybnik i już jesienią 1949 roku
rozpoczął rozgrywki piłkarskie w klasie C. Pierwsze boisko klubu znajdowało się przy ulicy
Zamkowej na terenie dzisiejszego stawu Baranek obok ówczesnej szkoły podstawowej, która
mieściła się w baranowickim zameczku – dawnej posiadłości barona von Duranta.
W latach 60 - tych XX wieku prócz sekcji piłki nożnej prowadzona była także sekcja
strzelecka. Franciszek Pagieła prowadził klub przez wszystkie lata powojenne, tworzył wraz
z innymi zapaleńcami podwaliny pod dzisiejszy sport w Baranowicach. W następnych latach
funkcję prezesa sprawowali, m.in. Jan Damek oraz krótko Józef Fojcik. W tym czasie
spotkania działaczy odbywały się w Klubie Prasy i Książki Ruch.
W roku 1969 na stanowisko prezesa LZS Baranowice wybrano Ewalda Teichmana.
Prócz niego do zarządu wybrani zostali Emil Nowak – sekretarz i Jan Grzywa jako skarbnik.
W roku 1977 r. nastąpiła zmiana we władzach klubu. Prezesem został Stefan Droździel, jego
zastępcą Jan Jafernik, sekretarzem Andrzej Grzywa, skarbnikiem Roman Grzywa, a
kierownikiem drużyny Józef Muras. Drużyna prowadziła rozgrywki w B -klasie, aż do roku
1979, kiedy to doszło do zawieszenia działalności sportowej i wycofania drużyny z
rozgrywek piłki nożnej.
Z inicjatywą reaktywowania klubu wyszli młodzi miłośnicy piłki nożnej: Jerzy
Grzywa, Krzysztof Skrobisz, Piotr Mrowiec oraz Grzegorz Przesdzink. 17 lipca 1982 roku
doprowadzili do zwołania Walnego Zebrania Klubu, na którym powołany został nowy zarząd
Ludowego Zespołu Sportowego Baranowice. Prezesem klubu został wybrany Stanisław
Piksa. Za jego czasów klub osiągnął najlepsze rezultaty i zdobywał największe sukcesy, W
skład zarządu prócz prezesa weszli w roku 1982: Rufin Gruszka oraz Krzysztof Skrobisz jako
wiceprezesi, Jerzy Grzywa – skarbnik, Stanisław Tomecki sekretarz oraz Bernard Kubasa,
który został kierownikiem drużyny. Po zgłoszeniu drużyny do rozgrywek piłkarze ponownie
wrócili do klasy C. Pierwszym trenerem nowej drużyny został Eugeniusz Szymala. Już w
roku 1983 klub brał udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach. W skład oldbojów
weszli m.in.: Werner Szczypka, Horst Borski, Ginter Zając, Jan Borkowski, Jan Kolon,
Kazimierz Martauz i Jan Pruciak.
Klub od samego początku rozpoczął współpracę ze szkołą podstawową i już w 1983 roku
organizował w okresie letnim zajęcia sportowe dla dzieci. Rok 1984 to kolejny rok
rozgrywek mistrzowskich C - klasy. W lipcu tegoż roku drużyna Baranowic zajęła 2 miejsce
w turnieju piłki nożnej w Rogoźnej (dyplom). W roku tym powstały pierwsze ławki wzdłuż
boiska, które przetrwały aż do roku 2009.
Współpraca ze szkołą podstawową, a szczególnie z wielkim miłośnikiem sportu,
społecznikiem, wieloletnim baranowickim nauczycielem Franciszkiem Rozmusem
zaowocowała rozwojem i promocją tenisa stołowego w Baranowicach. Rok 1986 to kolejny
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rok rozgrywania przez klub meczów mistrzowskich oraz udziału w różnych imprezach
organizowanych zarówno przez siebie, jak i inne kluby i organizacje.
Lata solidnej pracy zarówno z młodzieżą, jak i seniorami zaowocowały już w roku 1987,
kiedy to drużyna seniorów, po bardzo dobrym sezonie, awansowała z klasy C do klasy B
rozgrywek piłki nożnej podokręgu Rybnik. Rok 87 był także rokiem licznych innych imprez
sportowych, w których uczestniczyli członkowie klubu. Początek roku 1988 to wybory
nowych władz klubu. Prezesem ponownie został Stanisław Piksa, pierwszym wiceprezesem
Grzegorz Smyczek, drugim wiceprezesem Buchta Marian, sekretarzem Stanisław Tomecki,
skarbnikiem Krzysztof Szczypka, a kierownikiem drużyny Bernard Kubasa. Zmianie uległ
skład komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Rufin Gruszka, sekretarzem Marian
Bromberek, a członkiem Antoni Szuścik. W roku tym, podobnie jak w latach poprzednich,
klub organizował wiele. Rok 1990 to z jednej strony rok dobrych wyników sportowych –
wysokie miejsce w rozgrywkach B-klasy, przejście do 4 rundy Pucharu Polski, gdzie drużyna
LZS Baranowice odpadła po zaciętej walce z Energetykiem Rybnik – a z drugiej strony
problemy organizacyjne, przede wszystkim finansowe. Rozważana była możliwość
zawieszenia działalności sportowej. W kolejnym roku drużynę seniorów piłki nożnej przejął
Leon Czarnecki i od tego momentu rozpoczyna się dla klubu okres coraz lepszych wyników.
Przełomowym rokiem w działalności klubu z Baranowic jest rok 1993. 10 lutego
tegoż roku klub w Baranowicach otrzymał osobowość prawną i wpisany został do rejestru
stowarzyszeń kultury fizycznej jako Ludowy Klub Sportowy Baranowice. W skład
zarejestrowanego zarządu weszli Stanisław Piksa – prezes, Grzegorz Smyczek wiceprezes,
Marian Bromberek skarbnik oraz Emil Szczypka sekretarz. Na liście założycieli klubu w roku
1993 znalazły się 22 osoby. W roku tym rozpoczęto także pierwsze poważne przygotowania
do budowy zaplecza sportowego. W roku tym rozpoczęto pierwsze nabory do szkółki
piłkarskiej trampkarzy, do której zapisało się 25 chłopców. Pierwsze zgłoszenie drużyny i ich
pierwsze mecze rozpoczęły się w sezonie 1994/1995. Drużyna seniorów po raz kolejny z
rzędu doszła do 4 rundy Pucharu Polski.
31 marca 1995 roku na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym klubu wybrane
zostały nowe władze. Prezesem po raz kolejny został Stanisław Piksa, jego zastępcą Leon
Czarnecki, skarbnikiem Marian Bromberek, sekretarzem Emil Szczypka, kierownikiem
drużyny Mariusz Miszczyk, a gospodarzem Ireneusz Bortlik. Drużyna seniorów zdobyła tytuł
wicemistrza klasy B podokręgu Rybnik, ustępując tylko rezerwom GKS-u Jastrzębie. Sezon
1995/1996 był chyba najlepszym sezonem w historii klubu. Już w marcu trampkarze naszego
klubu zdobyli drugie miejsce na wojewódzkim turnieju LZS w hali OSiR w Zawierciu.
Koniec sezonu to ukoronowanie pracy działaczy i zawodników, a przede wszystkim trenerów
Leona Czarneckiego i Stefana Kwaśniewskiego, bowiem wszystkie trzy drużyny piłki nożnej
zdobyły mistrza w swych kategoriach wiekowych. Rok 1997 rozpoczął się dla klubu z
Baranowic od dużego sukcesu, bowiem drużyna trampkarzy pod wodzą Stefana
Kwaśniewskiego zdobyła tytuł Mistrza Śląska LZS podczas zawodów halowych w Zabrzu
oraz prawo uczestnictwa w obozie sportowym. Na kolejnym zebraniu sprawozdawczowyborczym do składu dotychczasowego zarządu wybrany został Krzysztof Mentlik.
13 marca 1999 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym
wybrano nowe władze, prezesem pozostał Stanisław Piksa. Rok ten to czas intensywnej pracy
przy budynku klubowym, rozpoczęto prace wykończeniowe piętra. Pod koniec roku oddano
do użytku całego budynek. W roku tym klub obchodził jubileusz 50-lecia istnienia.
Wraz z oddaniem do użytku pomieszczeń klubowych zawiązana została w klubie
sekcja skata sportowego, którą kierowali Krzysztof Mentlik, Sławomir Grochowski,
Stanisław Waleczek oraz Franciszek Waleczek. Sekcja organizuje comiesięczne turnieje
skatowe, które skupiają kilkadziesiąt osób – miłośników skata.
Kolejne lata to dalszy udział piłkarzy LKS Baranowice w rozgrywkach piłki nożnej,

zarówno seniorów, juniorów, jak i trampkarzy. Drużyny te utrzymywały się w środkowych
strefach tabel. 19 lutego 2005 roku po 22 latach pracy zrezygnował ze stanowiska prezes
klubu Stanisław Piksa. Walne zebranie klubu na swym posiedzeniu w tym dniu przez
aklamację nadało byłemu już prezesowi tytuł „Honorowego Prezesa LKS Baranowice”.
Wybrano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Piotr Dziadek, wiceprezesami Henryk Lojza
oraz Robert Jursza, skarbnikiem pozostał Krzysztof Mentlik, sekretarzem Mariusz Miszczyk.
Ze względów finansowych zrezygnowano z prowadzenia drużyny trampkarzy.
Na kolejnym walnym zebraniu klubu w roku 2007 nastąpiła zmiana we władzach,
bowiem stanowisko prezesa klubu objął Zbigniew Masny, wiceprezesami zostali Henryk
Lojza oraz Robert Jursza. Kolejne zebranie w roku 2009 to drobne zmiany zarówno w
składzie zarządu oraz komisji rewizyjnej. W roku 2011 doszło do kolejnych zmian w
zarządzie klubu. Prezesem pozostał Zbigniew Masny, wiceprezesami Robert Jursza oraz
Wojciech Kwaśniewski.
Przez ostatnie lata przez klub przewinęło się szereg szkoleniowców, zarówno drużyny
seniorskiej, jak i drużyn młodzieżowych. Przez wszystkie lata działalności sportowej klub
współpracował z organizacjami działającymi na terenie Baranowic. Szczególnie rozwinęło się
to po roku 1999, kiedy nowopowstały budynek klubu zaczęto wykorzystywać jako
minicentrum kulturalne dzielnicy, z którego korzystają wszystkie lokalne organizacje. W
kolejnych latach obiekt ten był gospodarzem miejskich i dzielnicowych dożynek, a ostatnio
także Dnia Baranowic.
Na kolejnym walnym zebraniu klubu stanowisko prezesa klubu objął Leszek Hoderny od
roku 1986 zawodowo związany z JSW S.A. KWK „Pniówek”. Radny Rady Miasta od 2006r.

Strona internetowa Klubu:
http://baranowice.futbolowo.pl/

