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O R G A N I Z A C J A  
POśYTKU PUBLICZNEGO 

 

L udowy Klub Sportowy 
„Lutnia” w Zamarskach 

został wpisany do rejestru Orga-
nizacji PoŜytku Publicznego. 
Status OPP moŜe uzyskać orga-
nizacja pozarządowa, prowadzą-
ca działalność w obszarach tzw. 
poŜytku publicznego, które zo-
stały określone ustawą o działal-
ności poŜytku publicznego i wo-

lontariacie. Ponadto organizacja 
musi spełniać dodatkowe kryte-
ria dotyczące m.in. jawności 
działania, kontroli w organizacji. 
Posiadanie przez organizację 
statusu OPP wiąŜe się z dodat-
kowymi obowiązkami, ale 
umoŜliwia teŜ przekazanie na 
rzecz tejŜe organizacji 1% po-
datku dochodowego przez osoby 
fizyczne. W przypadku naszego 
klubu moŜna to będzie zrobić 
dopiero w przyszłym roku. 

O statni numer „Lutnioka” 
ukazał się dwa lata te-
mu. W międzyczasie 

„Lutnia” awansowała do klasy 
„A”. Warto jednak przypomnieć, 
jak do tego doszło. Wierzyć się 
nie chce, ale w klasie „B” nasza 
druŜyna grała dziewięć długich 
lat. Były takie sezony, jak np. 
2003/2004 czy 2004/2005, kiedy 
awans był bardzo blisko, jednak 
zawsze zabrakło kilku punktów. 
Wreszcie nadszedł długo oczeki-
wany sezon 2006/2007. Zaczęło 
się bardzo obiecująco od  trzech 
kolejnych zwycięstw, nad Gór-
kami Wielkimi 5:3, Pielgrzymo-
wicami 3:1 i Ogrodzoną 4:0. Po-
tem przyszedł zimny prysznic 
w postaci dotkliwej poraŜki 6:2 
w Wiślicy i przegrana z Bąko-
wem 1:2. Kolejne trzy wygrane: 
z Pruchną 2:0, z Istebną 5:3 
(pierwsza wygrana w historii 
spotkań tych klubów) i Pogó-
rzem 2:0, budziły nowe nadzieje, 
ostudzone poraŜką z Rudnikiem 
2:0 i remisem z Pogwizdowem. 
Po rundzie jesiennej wyraźnie 
prowadziła rewelacyjna Wiślica, 
co było dla wielu sporym zasko-
czeniem. O drugie, premiowane 
awansem miejsce (Wiślica wy-
dawała się być poza zasięgiem), 
walczyło kilka druŜyn, mniej 
więcej z równymi szansami.  
 Runda wiosenna rozpoczę-
ła się niezbyt interesująco. Praw-
dziwa huśtawka nastrojów kibi-
ców i formy druŜyny. Dwie wy-
grane na wyjazdach: w Górkach 
Wielkich 5:2 i w Ogrodzonej 
2:1, ale u siebie przegrane ze 
słabymi wówczas  Pielgrzymo-
wicami i szczególnie bolesna 

poraŜka 2:1 z Wiślicą na boisku 
w HaŜlachu sprawiły, Ŝe niektó-
rzy wątpili juŜ w moŜliwość 
awansu.  
 Wydaje się, Ŝe przełom 
nastąpił w Bąkowie, gdzie na 
zawsze dla nas trudnym terenie, 
nasi piłkarze gładko pokonali 
miejscowy „Zryw” 3:0. Dobrych 
nastrojów nie popsuła nawet 
„tradycyjna” poraŜka w Istebnej, 
aŜ 4:1. Zawodnicy „Lutni” z bo-
jowym zawołaniem „panowie, 
nic się nie stało”,  wracali do 
Zamarsk z mocnym postanowie-
niem pokazania pełni swojej kla-
sy w ostatnich meczach. Tak się 
teŜ stało – dotrzymali słowa. 
Wygrana z Pogórzem 2:0 była 
bezdyskusyjna, choć z winy go-
ści, którzy stale mieli o coś pre-
tensje i wyjątkowo nerwowo re-
agowali na wszystkie decyzje 
sędziego, mecz był nieciekawy. 
 Na dwie kolejki przed za-
kończeniem rozgrywek sytuacja 
w tabeli była arcyciekawa. Wi-
ślica zaczęła trwonić swój do-
tychczasowy dorobek punktowy 
i szansę na awans miały jeszcze 
praktycznie cztery druŜyny. By-
ły to: Wiślica, Pogwizdów, Za-
marski i Rudnik. Między tymi 
dwiema ostatnimi druŜynami 
doszło do bezpośredniego starcia 
na boisku w Rudniku. Kibice 
gospodarzy przeŜyli wielki szok. 
Na boisku dominowała  wyraź-
nie druŜyna „Lutni”. Zawodnicy 
gospodarzy nie byli w stanie 
podjąć walki. Wygrana naszej 
druŜyny 4:0, dała dobitną odpo-
wiedź, kto zasługuje na awans.  
 

Ciąg dalszy na str. 2 

PRZEśYJMY TO JESZCZE RAZ  
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STRZELCY BRAMEK   
W SEZONIE 2006/2007 

 

Jakub Klocek         12 
Grzegorz Sitek  9 
Andrzej Krupa  6 
Zbigniew Karpeta 5 
BłaŜej śebrok  4 
Marcin Hanzel  3 
Piotr Husar  3 
Piotr Pilak   3 
Tomasz Kłębek  2 
Szczepan Ligocki 2 
Mariusz Fatalski 1 
Piotr Górniak  1 
Franciszek Klimosz 1 

Końcowa tabelka  
mistrzowskiego dla „Lutni”  

sezonu 2006/2007 
 

1. Zamarski  20  40 52:30 
2. Wiślica  20  37 48:32 
3. Pogwizdów 20  37 37:29 
4. Rudnik  20  32 31:25 
5. Bąków  20  28 43:38 
6. Istebna  20  25 40:41 
7. Pruchna 20  25 29:36 
8. Górki W. 20  25 32:40 
9. Ogrodzona 20  24 37:36 
10. Pogórze 20  19 38:51 
11. Pielgrzym. 20  18 36:55 

Ciekawe, czy wiesz, Ŝe?... 
 

W  pierwszym meczu roze-
granym przez seniorów 

„Lutni” po reaktywacji (z Gór-
kami Wielkimi), zagrało trzech 
zawodników, którzy nadal repre-
zentują barwy „Lutni”. Są to: 
Zbigniew Karpeta, Mirosław 
Kuchejda i Marcin Pieczonka. 
Składamy gratulacje! 
W pierwszym meczu wystąpili 
ponadto: Piotr Białek,  Tadeusz 
Fic, Marek Kawulok, Roman 
Kawulok, Sławomir Kozieł,  
Wacław Sabela, Mariusz Sza-
rzec, Zbigniew Wisełka, Krzysz-
tof śebrok, Przemysław śebrok 
i  Maciej śebrok – kapitan 
i strzelec pierwszej bramki 
(z rzutu karnego). 

Jednak wszystko miało się 
rozstrzygnąć w ostatnim meczu 
z Pogwizdowem na boisku w 
Zamarskach. Przed ostatnią ko-
lejką druŜyny Pogwizdowa, Wi-
ślicy i Zamarsk zgromadziły po 
37 punktów. 

17 czerwca 2007 r., przy 
ładnej pogodzie i ogromnej ilo-
ści kibiców doszło do meczu, 
decydującego o awansie do kla-
sy „A”. Nasi zawodnicy od razu 
zdecydowanie zaatakowali i juŜ 
w 10 minucie  Jakub Klocek 
pięknym strzałem w okienko 
pokonał bramkarza gości. Drugą 
bramkę  w 14 min. posłał głową 
do siatki przeciwnika Grzegorz 
Sitek. Po 5 następnych minutach 
było juŜ 3:0. Ostry strzał Jakuba 
Klocka ociera się o któregoś 
z zawodników Pogwizdowa 
i wpada do siatki. Przysłowiową 
kropkę nad „i” postawił BłaŜej 
śebrok, który w 24 min. wy-
przedził obrońców „Olzy” i sil-
nym, plasowanym strzałem uzy-
skał czwartą bramkę. Po prze-
rwie zawodnicy przyjezdni am-
bitnie próbowali jeszcze zmienić 
losy meczu i w 57 min. strzelili 
jedyną, jak się później okazało, 
bramkę. Odpowiedź naszych 
była prawie natychmiastowa. W 
79 min.  BłaŜej śebrok przedry-

blował kilku zawodników, wyło-
Ŝył piłkę Marcinowi Hanzlowi 
i ten ustalił wynik meczu na 5:1. 

Wysokie zwycięstwo, i tym 
samym mistrzostwo klasy B, 
ogromnie ucieszyło zawodników 
i kibiców „Lutni”. Po raz pierw-
szy w historii  doczekaliśmy się 
awansu do klasy „A”. Zawodni-
cy w euforii podrzucali w górę 
trenera, potem wykąpali się 
w stawie „U źródełka”. Szampan 
lał się strumieniami, a zabawa 
trwała do późnych godzin noc-
nych. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 
poświęcił temu wydarzeniu cały 
artykuł, pod znamiennym tytu-
łem: „Tworzą historię”. 

Przypomnijmy jeszcze za-
tem wyjściowy skład druŜyny 
w tym pamiętnym meczu. 

Bramka: Patryk Stec. Obro-
na: Zbigniew Karpeta, Tomasz 
Kłębek, Grzegorz Sitek, Adrian 
Hanzel. Pomoc i atak: BłaŜej 
śebrok, Marcin Pieczonka, 
Szczepan Ligocki, Andrzej Kru-
pa, Piotr Górniak, Jakub Klocek. 
Rezerwowi: Marcin Hanzel, Ma-
rek Krupa, Piotr Pilak, Mariusz 
Fatalski i Franciszek Klimosz. 
Trener: Tomasz Kłębek. Kie-
rownik: Władysław Fic. 

Po zwycięskim meczu z Pogwizdowem. Historyczny awans do klasy „A” 
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Sezon 2007/2008 
W rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2007/2008 seniorzy „Lutni” 
rozpoczęli,  po raz pierwszy w historii klubu, rozgrywki w klasie „A”. 
Przypominamy wyniki dotychczas rozegranych meczów. 
 

12.08.2007 – „Lutnia” - LKS „Ochaby 96”    4:0  (1:0) 
15.08.2007 – KS „Wisła Ustronianka” - „Lutnia”    4:0  (3:0) 
19.08.2007 – „Lutnia”  -  „Victoria” HaŜlach   1:2  (0:1) 
26.08.2007 – „Lutnia”  -  KKS Spójnia” Zebrzydowice  3:2  (2:1) 
02.09.2007 – LKS „Wisła” Strumień - „Lutnia”      3:1  (1:1) 
09.09.2007 – „Lutnia”  -  LKS Wiślica     4:0  (1:0) 
16.09.2007 – LKS „Tempo” Puńców  -  „Lutnia”   3:1  (3:1) 
23.09.2007 –  „Lutnia” - LKS „Beskid” Brenna      0:1  (0:1) 
30.09.2007 – LKS Nierodzim - „Lutnia”       3:1  (2:0) 
07.10.2007 – „Lutnia” - LKS „Błyskawica” Kończyce W.  1:1  (0:0) 
14.10.2007 – LKS Kończyce M.  –„Lutnia”       0:3  (0:1) 
21.10.2007 – „Lutnia”  -  LKS „Orzeł” Zabłocie  4:3  (2:3) 
28.10.2007 – LKS „Błyskawica” Drogomyśl - „Lutnia”    0:2  (0:0) 

Tabela  klasy „A”  
po rundzie jesiennej 2007/2008 
 
1. Drogomyśl 13 30  34:9 
 2. Strumień 13 27  42:12 
 3. Puńców  13 27  32:15 
 4. Wisła  13 25  39:21 
 5. Kończyce W. 13 22  37:25 
 6. Zamarski 13 19  25:22 
 7. Brenna   13 19  16:15 
 8. HaŜlach  13 17  24:26 
 9. Zebrzydowice 13 16  19:28 
10. Kończyce M. 13 15  11:22 
11. Zabłocie  13 14  26:29 
12. Nierodzim 13  11  20:34 
13. Wiślica  13 10  16:43 
14. Ochaby  13 7      6:46 

W  barwach  „Lutni” w rundzie 
jesiennej występowali następują-
cy zawodnicy: 
Bramkarze: Patryk Stec, Grze-
gorz Fatalski, Łukasz Więcek. 
Obrońcy: Zbigniew Karpeta, 
Grzegorz Sitek, Marcin Pieczon-
ka, Adrian Hanzel, Marek Kru-
pa, Tomasz Kłębek, Paweł Pen-
kała, Wojciech Baran 
Pomoc i atak: Andrzej Krupa, 
BłaŜej śebrok, Piotr Pilak,  Piotr 
Górniak, Mirosław Kuchejda, 
Sławomir Gabzdyl, Szczepan 
Ligocki, Marcin Hanzel, Ma-
riusz Fatalski, Piotr Husar, Artur 
Gazurek,  Franciszek Klimosz, 
Michał Andrzejewski, Robert 
Skrzypczak,  Mateusz Koliński. 

Strzelcy bramek  
w rundzie jesiennej: 

 

Grzegorz Sitek  5 
Mariusz Fatalski  4 
Piotr Górniak  4 
Piotr Husar   3 
Sławomir Gabzdyl  2 
Zbigniew Karpeta 2 
Adrian Hanzel  1 
Marcin Hanzel  1 
Mateusz Koliński  1 
Adrzej Krupa  1 
BłaŜej śebrok  1 

W „A” KLASIE NASI ZAWODNICY 
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Nagroda dla trampkarzy 
W nagrodę za bardzo dobre 
wyniki sportowe planuje się 
wysłanie grupy trampkarzy na 
międzynarodowy turniej pił-
karski „Remes Cup” w Opale-
nicy koło Poznania. Bierze 
w nim udział kilkaset druŜyn 

„Lutnia”  - „Spójnia” Zebrzydowice    4 : 1 
„Lutnia” - „Tempo” Puńców     1 : 5 
„Olza” Pogwizdów - „Lutnia”    0 : 1 
„Victoria” HaŜlach - „Lutnia”    0 : 12 
„Lutnia” - LKS 99 Pruchna      5 : 2 
„Orzeł” Zabłocie - „Lutnia”     0 : 9 
„Lutnia” - LKS Ochaby 99     5 : 2 
„Błyskawica” Kończyce Wlk. - „Lutnia”   1 : 4 
 
Końcowa tabelka po rundzie jesiennej: 
 
1. „Lutnia” Zamarski     8  21 41 : 11 
2. „Tempo” Puńców    8 19 44 : 6 
3. ”Olza” Pogwizdów    8 18 29 : 7 
4. LKS 99 Pruchna    8 13 22 : 18 
5. LKS Ochaby 96    8 13 23 : 20 
6. „Błyskawica” Kończyce Wlk.  8 12 19 : 32 
7. „Orzeł” Zabłocie     8 7   8 : 29 
8. „Spójnia” Zebrzydowice   8 3 10 : 29 
9. „Victoria” HaŜlach    8 0   6 : 50 

H istoria LKS „ Lutnia” jest 
tak bogata, Ŝe nie wystar-

cza juŜ stworzony  „Klub 100”. 
Powstał w międzyczasie „Klub 
200” . Skupia on zawodników, 
którzy przekroczyli magiczną 
liczbę dwustu rozegranych me-
czów w barwach „Lutni” (nie 
uwzględniamy meczów sparin-
gowych oraz meczów  o Puchar  
Polski). Klub „100“ otworzył 
obecny prezes „Lutni“- Przemy-
sław śebrok. Pierwszym zawod-
nikiem, który wszedł do supere-
lity – „Klubu 200” jest b. prezes 
„Lutni” - Marcin Pieczonka. Kil-
ka lat temu kaŜdy zawodnik, 
który wkraczał do grona najbar-
dziej doświadczonych graczy, 
otrzymywał bukiet kwiatów oraz 
pamiątkowy dyplom. Proponuje-
my wznowić ten piękny zwy-
czaj. NiŜej podajemy nazwiska 
zawodników, którzy w barwach 
naszego klubu rozegrali ponad 
200, 150 i 100 meczów. 

Klub „ 200” 
 

Marcin Pieczonka  (229) 
Zbigniew Karpeta  (227) 
Piotr Pilak   (227) 
Mirosław Kuchejda (208) 
  

Klub „ 150” 
 

Maciej Michałek  (179) 
BłaŜej śebrok   (153) 
 

Klub „100” 
 

Przemysław śebrok (147) 
Tadeusz Fic  (144) 
Andrzej Krupa   (139) 
Krzysztof śebrok (137) 
Sławomir Kozieł   (132) 
Marek Krupa  (128) 
Adrian Hanzel  (123) 
Marcin Hanzel  (121) 
Mirosław Korzec  (119) 

B ardzo dobrze spisali się w 
rundzie jesiennej trampka-

rze „Lutni“ Zamarski. Uczestni-
czą oni w rozgrywkach piłkar-
skiej klasy „B” młodzików i ju-
niorów (Podokręg Skoczów). W 
ośmiu rozegranych meczach do-
znali tylko jednej poraŜki i zaj-
mują pierwsze miejsce w tabeli 
na półmetku rozgrywek. Jest to 
niewątpliwie duŜe osiągnięcie 
zarówno tych młodych chłop-
ców, jak i  ich trenera, Krzyszto-
fa śebroka, który opiekę  nad 
druŜyną przejął na początku bie-
Ŝącego sezonu piłkarskiego. Ra-
zem z  trenerem, do „Lutni”  
przeszła   grupa chłopców  z są-
siedniej „Korony” Gumna i są 
oni bardzo duŜym wzmocnie-
niem druŜyny. 

SSSSUKCESUKCESUKCESUKCES    TRAMPKARZYTRAMPKARZYTRAMPKARZYTRAMPKARZY 

Kadrę druŜyny trampkarzy two-
rzą: Kamil Babiński, Patryk  
Chmiel, Szymon Chmiel, Mate-
usz Goryczka, Piotr Kalyta, Syl-
wester Kawulok, Adam Kiedroń,  
Marcin Kołek, Daniel Kubok, 
Kamil Kubok, Michał Ligocki,  
Adam Łośko, Andrzej Olejarz, 
Damian Paszek, Jakub Polak,  
Daniel Szpicki, Daniel Trombik, 
Kamil Więcek, Jakub śebrok. 
W rundzie wiosennej do tej gru-
py dołączą jeszcze dalsi chłopcy, 
a mianowicie: Michał Baron, 
Dominik Branny, Sebastian 
Handzel, Alan Haratyk, Antoni 
Ogrodnik, Piotr Pniok, Patryk 
Wiecheć. 
Trener: Krzysztof śebrok 
Kierownik druŜyny: Józef Li-
gocki. 

Podajemy wyniki wszystkich meczów rozegranych przez tramp-
karzy w rundzie jesiennej 2007/2008: 
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Ciekawe, czy wiesz, Ŝe?... 

z całej Europy. Zawody roz-
grywane są na kompleksie 
osiemnastu boisk. Dla mło-
dych piłkarzy byłoby to nie-
wątpliwie ogromne przeŜycie. 
Zarząd klubu zwraca się 
z prośbą o pomoc w organi-
zacji tego wyjazdu. 



Jak graj ą juniorzy?  
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„Lutnia” - „Spójna” Zebrzydowice   6  :  1 
„Lutnia” - „Tempo” Puńców     2  :  5 
„Olza” Pogwizdów - „Lutnia”    1  :  7 
„Lutnia” - UGKS „Sokół” Zebrzydowice  6  :  0 
„Victoria” HaŜlach - „Lutnia”   3  :  3 
„Lutnia” - LKS 99 Pruchna     6  :  1 
„Orzeł” Zabłocie - „Lutnia”    9  :  1 
„Lutnia” - LKS Ochaby 96    1  :  1 
„Błyskawica” Kończyce Wlk. - „Lutnia”  1  :  0 
 
 Tabelka po rundzie jesiennej: 
 1. „Orzeł” Zabłocie    9 22 49  :  10 
 2. „Victoria „ HaŜlach    9 20 28  :  16 
 3. „Tempo” Puńców    9 16 20  :  10 
 4. „Lutnia” Zamarski   9 14 32  :  22 
 5. „Sokół” Zebrzydowice   9 14 20  :  33 
 6.  „Olza” Pogwizdów    9 13 16  :  27 
 7. LKS Ochaby 96    9 11 25  :  17 
 8. „Błyskawica” Kończyce Wlk.  9 11 16  :  15 
 9. LKS 99 Pruchna    9 4 8    :  34 
10. „Spójnia „ Zebrzydowice   9 3 8    :  38 

W  naszym klubie wystę-
powali lub występują 

nadal „rodzinne klany” zawod-
ników. 
Bracia: Michał Brzęczek i Syl-
wester Kawulok,  Szymon 
i Patryk Chmielowie, Grzegorz 
i Mariusz Fatalscy, Józef i Ta-
deusz Ficowie, Andrzej i Tade-
usz Fignowie, Adrian i Marcin 
Hanzlowie, Michał i Zbigniew 
Karpetowie, Marek i Roman 
Kawulokowie, Franciszek i Ja-
nusz Klimoszowie, Mateusz 
i Tomasz Kolińscy, Sławomir 
i Łukasz Kozłowie, Piotr 
i Przemysław Kozłowie, An-
drzej i Marek Krupowie,  Da-
niel i Kamil Kubokowie, Grze-
gorz i Michał Ligoccy, Adam 
i Zbigniew Sabelowie, Andrzej 
i Grzegorz Sitkowie, Łukasz 
i Kamil Więckowie, Rafał i Łu-
kasz Wisłowie, Maciej, Prze-
mysław, Krzysztof i BłaŜej śe-
brokowie. 
Ojciec z synem:  Mirosław 
i Grzegorz Korcowie, Edward, 
Sławomir i Łukasz Kozłowie, 
Piotr i Tomasz Pilakowie, 
Adam i Paweł Sabelowie, Rafał 
i Klaudiusz Sobalowie, Piotr 
i Dawid Volkmerowie,  Zbi-
gniew i Dominik Wisełkowie, 
Kazimierz i Klaudiusz Zawa-
dowie, Przemysław i Jakub śe-
brokowie. 
Wujek z bratankiem: Tadeusz 
i Adam Ficowie, Zbigniew Wi-
sełka i Mariusz Kozieł.  
Apelujemy o dopełnienie listy! 

Lutnioczki  
 

To najmłodsza grupa zawod-
ników „Lutni”. Tworzą ją 
chłopcy z przedszkola oraz 
klas początkowych Szkoły 
Podstawowej w Zamarskach. 
Grupa powstała na wiosnę 
2007 roku. Od początku 
przedsięwzięcie to spotkało 

K IEROWNICY  DRUśYN: 
W nadchodzącej rundzie naszy-
mi druŜynami opiekować się bę-
dą kierownicy: 
Władysław Fic - seniorzy 
Józef śebrok - juniorzy 
Józef Ligocki - trampkarze 
Gospodarzem obiektów sporto-
wych został Adam Sabela. 

Ciekawe, czy wiesz, Ŝe?... 

W  druŜynie seniorów grają 
w przewaŜającej mierze 

wychowankowie klubu. Bronili 
barw klubu, jako młodzi chłop-
cy, w rozgrywkach trampkarzy, 
a następnie juniorów. Obecnie 
odnoszą sukcesy w klasie „A”.  
Miejmy nadzieję, Ŝe obecni ju-
niorzy zasilą wkrótce szeregi 
pierwszej druŜyny. Jak grali ju-
niorzy w rundzie jesiennej sezo-
nu 2007/2008? Krótko moŜna by 
powiedzieć, Ŝe róŜnie. Zajęli 
jednak w rozgrywkach klasy 
„B” (młodzików i juniorów Pod-
okręgu Skoczów) dobre czwarte 
miejsce. Podajemy wyniki 
wszystkich rozegranych w run-
dzie jesiennej meczów mi-
strzowskich. 

Kadra druŜyny juniorów: Woj-
ciech Baran, Michał Brzęczek, 
Łukasz Foltyn Damian Greń, 
Mateusz Koliński, Tomasz Ko-
liński, Łukasz Kozieł, Marcin  
Pastucha , Paweł Penkała, Paweł 
Pniok, Szymon Rusznica, Daniel 
Szajter.  
Kierownikiem druŜyny był 
p. Ireneusz Koliński, który po 
rundzie jesiennej złoŜył rezygna-
cję. Funkcję trenera w rundzie 
wiosennej objął Krzysztof   śe-
brok. 

Ciekawostka 
Junior Mateusz Koliński w swo-
im debiucie w seniorach strzelił 
gola. Było to podczas meczu 
wyjazdowego w Drogomyślu.  

się z ogromnym zaintereso-
waniem. Na zajęcia, które od-
bywają się raz w tygodniu, 
uczęszcza po kilkunastu mło-
dych adeptów piłki noŜnej. 
Zdjęcia z ich treningów moŜ-
na obejrzeć na stronie inter-
netowej naszego klubu. Gru-
pę „Lutnioczków” prowadzi 
Krzysztof śebrok. 



Przypominamy, iŜ nasz klub ja-
ko jeden z pierwszych zaprojek-
tował swoje logo. JuŜ w roku 
1995 uŜywaliśmy „znaku firmo-
wego”. Dzisiaj jest to jeden z 
najbardziej rozpoznawalnych 
symboli „Lutni”.  

SYLWETKI  

R ozpoczynamy cykl prezen-
tacji o zawodnikach 

„Lutni”. 
Piotr Pilak . Najstarszy czynnie 
grający zawodnik w regionie. 
Karierę piłkarską rozpoczął jako 
junior w Beskidzie Skoczów, 
następnie trafił do LKS Pogórze. 
Po sprowadzeniu się do Zamarsk 
przez kilkanaście lat nie grał w 
piłkę. Dopiero w roku 1996 dał 
się namówić do ponownych tre-
ningów. Do dzisiaj imponuje 
przygotowaniem kondycyjnym. 
Data urodzenia: 2 czerwca 1962. 
Rodzina: Ŝona Barbara, córka 
Klaudia, syn Tomasz, wnuczka 
Wiktoria, wnuk Jakub. 
Adam Sabela. Długoletni za-
wodnik „Lutni”. Grał w bramce. 
Po latach w jego ślady poszedł 
syn Paweł. Dzisiaj Adam Sabela 
powraca do działalności jako 
gospodarz. śyczymy duŜo satys-
fakcji i wytrwałości.  
Tadeusz Fic. Z „Lutnią” zwią-
zany od zawsze. Jeden z najbar-
dziej zaangaŜowanych zawodni-
ków i działaczy - był takŜe 
członkiem zarządu. Grał jeszcze 
za „starej Lutni”. Potem (gdy w 
Zamarskach nie było klubu) tre-
nował na Rudniku. W momencie 
reaktywacji powrócił do zespołu. 
Rozegrał 144 mecze, głównie na 
prawej obronie.  

Dwadzieścia lat temu 

S ukces w sporcie nie przychodzi łatwo. Potwierdzają to stare wy-
cinki z niezastąpionego „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Sprawdzili-

śmy, jak wiodło się piłkarzom „Lutni” dwadzieścia oraz dziesięć lat 
temu. Na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek klasy „C” 
w sezonie 1986/87 tabela wyglądała następująco: 
 

1. Pogwizdów II    17 32 50 : 10 
2. Pierściec     17 25 57 : 27 
3. Dzięgielów    17 22 51 : 33 
4. HaŜlach     17 20 39 : 23 
5. Ochaby II    17 20 31 : 26 
6. Wiślica     17 16 52 : 44 
7. Rudnik     17 16 36 : 33 
8. Ogrodzona    17 11 27 : 41 
9. Zamarski    17 5 23 : 54 
10. Kończyce W. II   17 3 12 : 72 
 

Dziesięć lat temu 

D rugi sezon występów „Lutni” w klasie „C” do łatwych nie nale-
Ŝał. Po rundzie jesiennej nasza druŜyna zajmowała ostatnie 

miejsce. Na wiosnę było juŜ o wiele lepiej, co pozwoliło na wyraźny 
awans w tabeli. Tabela klasy „ C” u progu rundy wiosennej 1996/97: 
 

1. Iks Pogwizdów   11 25 24 : 21 
2. Mazańcowice    11 22 24 : 10 
3. HaŜlach     11 21 27 : 15 
4. Puńców      11 19 15 :   8 
5. Komorowice    11 18 25 : 22 
6. Ochaby     11 17  25 : 18 
7. Landek     11 16  25 : 24 
8. Rudnik     11 15 23 : 21 
9. Kończyce M. II   11 12 16 : 23 
10. Pruchna     11 9 15 : 42 
11. Ogrodzona     11 8 24 : 32 
12. Zamarski     11 6 17 : 34 

Stara gwardiaStara gwardiaStara gwardiaStara gwardia    

O prócz uczestniczenia w 
rozgrywkach piłkarskich,  

reprezentacja „Lutni” regularnie 
startuje w róŜnego rodzaju za-
wodach sportowych. Obecni, 
a takŜe byli zawodnicy, którzy 
nie czują się na siłach, by wy-
biec na boisko, próbują spraw-
dzić się w innych dyscyplinach. 
Najczęściej jest to siatkówka. Ze 
względu na swój wiek, przerzu-
cili się na ten właśnie sport 
z niezłymi, jak się okazuje, re-
zultatami. W niedawno rozegra-
nym turnieju piłki siatkowej o 

DDDDAWNYCHAWNYCHAWNYCHAWNYCH    WSPOMNIEŃWSPOMNIEŃWSPOMNIEŃWSPOMNIEŃ    CZARCZARCZARCZAR 
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puchar dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Zamarskach druŜyna 
„Lutni” zajęła 3. miejsce, otrzy-
mując puchar i pamiątkowy dy-
plom. Jest to kolejne trofeum w 
bogatej kolekcji „emerytów” 
z „Lutni”. Oprócz naszego ze-
społu wystąpiły druŜyny z Dzię-
gielowa, Gumien, Dębowca, Go-
leszowa oraz Zamarsk o zagad-
kowej nazwie „XXX”. Skład 
druŜyny „Lutni”: Andrzej Kru-
pa, Marek Krupa, Krzysztof śe-
brok, Przemysław śebrok, Sła-
womir Kozieł, Grzegorz Ko-
nieczny oraz  Tomasz Chmiel. 

ZAMARSKI  
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Kącik statystyka  W  „Lutnioku” kontynu-
ujemy serię dotyczą-
cą statystyk i analiz. 

Dostarczają one cennych infor-
macji o naszym klubie. Jest to 
moŜliwe dzięki temu, iŜ od lat 
prowadzone są szczegółowe za-
piski dotyczące meczów. W tym 
numerze postaramy się przybli-
Ŝyć, jak kształtowały się wyniki 
naszej druŜyny na przestrzeni 13 
lat w rozbiciu na poszczególne 
sezony. Do tej pory zamarszcza-
nie rozegrali 309 oficjalnych 
meczów w ramach rozgrywek 
BOZPN. Najwięcej, bo aŜ 230 
w ciągu dziewięciu sezonów w 
„B” klasie, trzykrotnie mniej 
w klasie „C” i 13 w klasie „A”. 
Przez klub przewinęło się 83 
seniorów.  W klasie „C” nasza 
druŜyna grała tylko trzy sezony, 
rozgrywając w sumie 66 spo-
tkań. W tym czasie strzeliliśmy 
144 bramki (co daje średnią  2,1 
na mecz), natomiast 129 razy 
musieliśmy wyciągać piłkę z 
bramki (średnio 1,9). Bilans 
wszystkich meczów w klasie 
„C” jest w miarę korzystny - 30 
wygranych, 25 przegranych, 11 
remisów. Najlepiej pod tym 
względem wypada ostatni sezon 
(co rzecz jasna przełoŜyło się na 
awans do wyŜszej klasy rozgry-
wek) - 12 zwycięstw, 4 przegra-
ne, 2 remisy. W udanym sezonie 
strzeliliśmy 52 gole, tracąc zale-
dwie 27. Po awansie nie było 
łatwo utrzymać taki poziom i w 
klasie „B” bilans jest bardziej 
zrównowaŜony (99 wygranych, 
97 przegranych). Najgorzej wy-
pada tutaj sezon 2001/2002, 
gdzie „Lutnia” doznała aŜ 14. 
poraŜek, a tylko 5 meczów wy-
grała. W ciągu dziewięciu lat 
nasi zawodnicy 437 razy celnie 
trafiali do bramki rywali (średnia 
1,9), zaś nasi bramkarze 424 ra-
zy kapitulowali (średnia 1,8). W 
pierwszej rundzie w klasie „A” 
rozegraliśmy 13 spotkań, z cze-
go 6 skończyło się wygraną, tyle 
samo przegraną, zanotowano 
1 remis. Stosunek bramek 25:22.  
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Podczas uroczystości 30-lecia BOZPN w Skoczowie Piotr Pilak zo-
stał uhonorowany srebrną odznaką Śląskiego Związku Piłki NoŜnej. 

W  dniu 9 listopada 2007r. 
odbyło się walne zebra-

n i e  s p r a w o z d a w c z o -
wyborcze klubu, podczas któ-
rego zmieniono zapisy w sta-
tucie, mające na celu dosto-
sowanie do obowiązujących 
przepisów prawa, a takŜe 
umoŜliwiające ubieganie się 
o status organizacji poŜytku 
Publicznego (OPP).  
Podczas zebrania postano-
wiono zwiększyć do 9 osób 
liczbę członków zarządu. Na-
stępnie Walne Zebranie wy-
brało nowy zarząd na kolejną, 
dwuletnią kadencję.  
Przemysław śebrok - prezes 
Karol Morawiec - wiceprezes 
Zbigniew Karpeta - sekretarz 
BoŜena Krupa - skarbnik 
Marcin Pieczonka - członek 
Władysław Fic - członek 
Jerzy Krupa - członek 
Krzysztof śebrok - członek 
Piotr Pilak - członek 
Komisja rewizyjna: 
Paweł Pniok - przewodnicz. 
Józef Ligocki - sekretarz 
Franciszek Klimosz - członek 

Jak co roku w karnawale od-
był się bal sportowców. O 
tym, Ŝe cieszy się on coraz 
większą  popularnością , 
świadczy fakt, iŜ juŜ po kilku 
dniach zabrakło biletów. 
Uczestnicy zapewniają, Ŝe 
zabawa była znakomita. Zdję-
cia moŜna obejrzeć na stro-
nie internetowej klubu. 

*  *  * 
Nowym kronikarzem klubu 
została jego wielka zwolen-
niczka Karolina Fic. Do jej 
zadań naleŜeć będzie odno-
towywanie składów i wyni-
ków, a takŜe spisywanie po-
meczowych komentarzy. Pro-
wadzić teŜ będzie dokumen-
tację fotograficzną z meczów 
i innych wydarzeń klubowych. 
Przypomnijmy, Ŝe tego typu 
statystyki nasz klub prowadzi 
nieprzerwanie od 1995 roku.  

*  *  * 
W pierwszym meczu rundy 
wiosennej nasz zespół prze-
grał na wyjeździe z druŜyną 
Ochab 2:1.  

P O D Z I Ę K O W A N I A  
Zarząd klubu serdecznie dzięku-
je mieszkańcom Zamarsk i oko-
lic za wsparcie udzielone na-
szym piłkarzom przy okazji roz-
noszenia kalendarzy klubowych. 

Prezes 
Przemysław śebrok 

Podobnie jak w minionym se-
zonie u skarbnika lub pod-
czas meczów moŜna zakupić 
karnety na całą rundę wio-
senną.  

*  *  * 
Pierwszy numer „Lutnioka” 
ukazał się 12 kwietnia 1996 
roku. Mija zatem dokładnie 
12 lat od rozpoczęcia działal-
ności naszego pisemka.  

*  *  * 
Firmy oraz osoby prywatne 
zainteresowane reklamą na 
boisku, na stronie interneto-
wej bądź w „Lutnioku”, prosi-
my o kontakt z członkami za-
rządu.  

*  *  * 
Przypominamy, Ŝe kobiety, 
dzieci oraz młodzieŜ szkolna  
nie płacą wejściówek na me-
cze „Lutni”. Zachęcamy za-
tem do uczestnictwa i głośne-
go dopingu. Oprócz tego za-
praszamy teŜ panie na aero-
bic. Zajęcia odbywają się co 
czwartek w zamarskiej szkole 
o godzinie 19.00. 

Walne Zebranie Klubu  

e-mail: lutniok@o2.pl 


