
                                                                           SPRAWOZDANIE  
                        ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO ZA ROK 2021 

             Rok 2021 był ze wszech miar rokiem wyjątkowym w prawie 100-letniej działalności Związku. Złożyły 
się na to wspaniałe sukcesy sportowe małopolskich kolarzy, niepowetowane straty osobowe wśród 
działaczy, jak też pandemiczny kalendarz działań Związku. 

          W roku 2021 Małopolski Związek Kolarski działał w oparciu o aktualny Statut Związku i realizował cele 
  i zadania zawarte w tym Statucie oraz decyzje Walnego Zgromadzenia  Delegatów Małopolskiego Związku 

Kolarskiego z roku 2016 i roku 2021, jak również bieżące uchwały Zarządu. 

           Do miesiąca sierpnia Zarząd działał  w składzie  wybranym na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym Związku w dniu 26.10.2016 i ukonstytuowanym w dniu 8.11.2016: Marek 
Kosicki – prezes, Piotr Karkoszka – wiceprezes (od początku roku 2021 nieaktywny – w szpitalu), Czesław 
Kuczkowicz – wiceprezes ds. MTB, Stanisław Kotela – skarbnik, Agata Gibek – sekretarz, Zbigniew Klęk – 
szef wyszkolenia, Jerzy Klinik – przewodniczący Kolegium Sędziów, członkowie Zarządu: Piotr Działowy, 
Mieczysław Poręba, Edward Bal, Grzegorz Hajda, Sebastian Żabiński, Jadwiga Barwa Karkoszka. Po 
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 10.08.2021 i ukonstytuowaniu się w tym dniu 
Zarząd działał w nowym składzie: Marek Kosicki – prezes, Mieczysław Poręba – wiceprezes, Edward Bal – 
wiceprezes, Czesław Kuczkowicz – wiceprezes ds. MTB, Stanisław Kotela – skarbnik, Marek Tyniec – 
sekretarz, Zbigniew Klęk – szef wyszkolenia, Jerzy Klinik – przewodniczący Kolegium Sędziów, członkowie 
Zarządu: Łukasz Ostafin, Grzegorz Ziaja, Jadwiga Barwa – Karkoszka, Grzegorz Armatys senior, 
Przemysław Bajołek. Komisja Rewizyjna: Marek Bogacz - przewodniczący, Władysław Bednarz, Łukasz 
Dąbroś. 

             Rok 2021 był rokiem ogromnej straty małopolskiego, ale również i polskiego kolarstwa, gdyż po 
ciężkiej chorobie zmarł Piotr Karkoszka, trener, działacz, organizator. To niepowetowana strata dla 
kolarstwa, praktycznie nie do zastąpienia na wszystkich poziomach jego działalności: klubowym – gdzie 
Piotr Karkoszka wychował plejadę znakomitych zawodników w klubie UKS Sokół Kęty (na Olimpiadę w 
Tokio stanowili oni prawie połowę reprezentacji Polski), związkowym – gdzie pełnił funkcję wiceprezesa 
sportowego i organizacyjnym – gdzie organizował imprezy, w tym wiele Mistrzostw Małopolski.    

     
             W roku 2021 stan organizacyjny Związku wynosił 34 kluby kolarskie o różnej aktywności działania z 

terenu całej Małopolski z czego tylko 24 miało opłacone składki na koniec roku 2020 i posiadało mandaty 
na Walne Zgromadzenie. W  tymże roku 2021 wydano 322 licencje zawodnicze, przy czym w 
poszczególnych kategoriach wiekowych liczba zawodników licencjonowanych wynosiła: żacy – 16, 
młodzicy – 62, juniorzy młodsi - 43, juniorzy - 41, orlicy - 22, elita - 15, mastersi – 98, cyklosport - 10. W tej 
liczbie licencji kobiet było 68. Prócz tego MZKol i PZKol wydał licencje trenerom, sędziom i organizatorom, 
których liczba w roku 2021 wyniosła 44. Ilość imprez kolarskich w naszym okręgu wyniosła 48 imprez we 
wszystkich dyscyplinach kolarstwa oprócz kolarstwa torowego – z powodu braku toru (łącznie z imprezami 
amatorskimi i rajdami rowerowymi). 

             W roku 2021 odbyło się ze względu na pandemię tylko 4 zebrania Zarządu z 7 planowych, a 
konsultacje i decyzje były podejmowane podczas sesji telefonicznych. Wszystkie decyzje były 
protokołowane i realizowane przez odpowiedzialne osoby. Odbyło się również Sprawozdawczo - Wyborcze 
Zgromadzenie Delegatów za lata 2016 - 2021, na którym na wniosek Komisji Rewizyjnej Prezes i Zarząd 
uzyskali absolutorium. 

             W ramach swojej statutowej działalności Związek opracował i wydał Regionalny Kalendarz Imprez 
na rok 2021, Regulamin Regionalnego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Redakcji Sportowej TVP   
Kraków dla 6-ciu uprawianych w klubach dyscyplin kolarstwa (szosa, MTB+przełaj, zjazd DH + 4x, trial, 
pumptrack, BMX), opracował i wydał regulamin Mistrzostw Małopolski dla tych dyscyplin, koordynował i 
współuczestniczył we wszystkich wydarzeniach kolarskich odbywających się na terenie Małopolski. 



   W dniu 26 lutego 2022 odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu nadzwyczaj uroczyste 
Podsumowanie Sezonu 2021, natomiast wskutek epidemii nie odbyły się doroczne zebrania kadry 
trenerskiej oraz tradycyjny opłatek.  

             W tych trudnych czasach w działalności Związku bardzo pomocna była stworzona na nowo przez 
nowego Sekretarza Związku Marka Tyńca bardzo nowoczesna i funkcjonalna strona internetowa Związku, 
będąca stałym źródłem aktualnych informacji. Z dużym uznaniem spotkało się też umieszczanie w 
Kalendarzu Imprez również imprez amatorskich, z czego korzystali liczni organizatorzy i sympatycy roweru 
w Małopolsce.  

              
            Aktywnie działało Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Kolarskiego przeprowadzając z 

powodzeniem wszystkie imprezy w okręgu. Stan zarejestrowanych aktywnych sędziów w roku 2021 
wyniósł 25 sędziów, w tym komisarzy PZKol 8. 

            Na terenie Małopolski, pomimo epidemii, odbyło się w roku 2021 wiele imprez kolarskich bardzo 
wysokiej rangi z ostatnimi etapami Tour de Pologne oraz z bardzo prestiżowymi  imprezami 
międzynarodowymi: największym w kraju Małopolskim Wyścigiem Górskim, Karpackim Wyścigiem 
Kurierów, ale też  bardzo ważnym ogólnopolskim wyścigiem juniorów w Dobczycach, wieloma imprezami 
MTB, trialowymi i amatorskimi oraz organizowanymi przez Fundację Agnieszki Skalniak Górskimi 
Szosowymi Mistrzostwami Polski w Łukowicy. 

           Po historycznej dla małopolskiego kolarstwa Olimpiadzie 2016 z medalem Rafała Majki, przesunięta 
na rok 2021 Olimpiada w Tokio była kolejną dla małopolskiego kolarstwa historyczną. Bo na 8 
reprezentantów Polski w kolarstwie szosowym i MTB aż 5 pochodziło z Małopolski: na szosie Katarzyna 
Niewiadoma, Marta Lach, Anna Plichta, Rafał Majka, a w MTB Bartłomiej Wawak. Drugiego medalu na 
Olimpiadzie nie było (choć były realne szanse Anny Plichty i Katarzyny Niewiadomej), ale na Mistrzostwach 
Świata Katarzyna Niewiadoma zdobyła brązowy medal. Odnotowania wymaga również zakończenie po 
Olimpiadzie kariery przez Annę Plichtę, a po Tour de Pologne przez Tomasza Marczyńskiego, zwieńczone 
książką „Loco”. 

  
          W kraju rok 2021 należał do małopolskich kolarzy MTB: przede wszystkim klub Luboń Skomielna Biała 

został najlepszym klubem Mistrzostw Polaki, wygrywając sztafetę główną (Stanisław Nowak, Brajan 
Świder, Kinga Żur, Jarosław Żur) i dokładając jeszcze mistrzowskie tytuły juniorki Kingi Żur i juniora 
młodszego Brajana Świdra oraz wicemistrzowskie Jakuba Półchłopka i Stanisława Nowaka w U-23 oraz 
Jakuba Zamroźniaka w Elicie (gdzie tytuł mistrzowski i tak zdobył wychowanek Sokoła Kęty Bartłomiej 
Wawak). W ogóle Małopolska zawojowała Mistrzostwa, bo duże sukcesy odnotował również klub Superior 
Zator zdobywając wicemistrzostwo Polski w sztafecie (Maciej Dąbrowski, Miłosz Zawierski, Gabriela 
Wojtyła, Kacper Pecyna) oraz w kategoriach młodzieżowych Zawojak Zawoja zdobywając Mistrzostwo 
Polski w młodzikach (Maksymilian Matysik, ale Maria Długosz była czwarta) oraz plasując w żakach 
zawodników na miejscach 5, 8 i 10. Trzeba też odnotować duże sukcesy małopolskich wychowanków: 
oprócz tytułu mistrzowskiego Bartłomieja Wawaka, wicemistrzostwo Polski zdobyła Katarzyny Solus – 
Miśkowicz, a brązowy medal Paula Gorycka.   

          W zakresie prowadzonej działalności finansowej oprócz dotacji celowych Związek osiągał przychody 
pochodzące ze składek członkowskich oraz opłat za licencje, które to środki przeznaczone zostały na 
opłacenie czynszu za lokal Związku na Os. Zielonym w Krakowie, na składki członkowskie na rzecz 
organizacji do których Związek należy, na opłaty pocztowe i bankowe, wydatki związane z pogrzebem 
Piotra Karkoszki oraz na organizację Mistrzostw Małopolski na czas bilansując roczne finanse Związku 
stratą 1517,27 zł, która 

  to strata zostanie pokryta z przyszłorocznej działalności statutowej Związku.  
      
        Podsumowując – rok 2021 uznać należy, mimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju, za kolejny 

rok dobrej i systematycznej działalności Małopolskiego Związku Kolarskiego, za rok w którym udało się 
realizować postawione przed Związkiem cele. 
      

                                                                                   Zarząd Małopolskiego Związku Kolarskiego  


