
                                SZANOWNI DELEGACI 

Minęło aż 5 trudnych lat od naszego ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – 
Wyborczego Delegatów w roku 2016, kiedy to nakreśliliśmy program i wybraliśmy władze 
naszego Związku na kolejną kadencję. Nikt wówczas nie przypuszczał z jakimi wyzwaniami 
przyjdzie nam się w tym czasie zmierzyć i jaka dobra i zła przyszłość nas czeka. Nikt nie 
przewidywał zdarzeń tragicznych – śmierci Piotra Karkoszki, wiceprezesa Związku i trenera 
naszego czołowego klubu oraz wychowawcy znakomitych światowych zawodników, nikt nie 
przypuszczał, że pożegnamy również na zawsze liczne grono innych osób z małopolskiego 
kolarskiego świata:  jednego z najlepszych oświęcimskich kolarzy lat sześćdziesiątych i trenera 
Benedykta Baścika, sędziego i działacza z Krynicy wieloletniego przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Waldemara Walendzika, czołowego zawodnika Masters ze Skomielnej Józefa 
Rabskiego, sędziego i wieloletniego członka Zarządu MZKol Bogdana Loedla, Prezesa Zarządu 
naszego Związku w latach 1988 – 89 i redaktora „Tempa” Jerzego Wicherka, nowotarskiego 
sędziego Bolesława Kępę, działacza Cracovii Adama Barskiego. Nikt nie przewidywał  pandemii 
Covid-19, paraliżującej życie nie tylko naszego okręgu, ale też całego kraju i całego świata. Z 
drugiej jednak strony trudno też było przewidzieć aż tak ogromne sukcesy sportowe 
wychowanków naszego okręgu: wystarczy powiedzieć, że ponad połowa polskiej reprezentacji 
na Igrzyska Olimpijskie w Tokio to wychowankowie małopolskich klubów (szosa – 4 na 7, MTB 
1 na 2), a wszystkie tytuły szosowych Mistrzyń Polski w roku 2020 powędrowały do Małopolski. 
  
Nie sposób też nie pamiętać o największym chyba w 100-letniej historii kryzysie organizacyjnym 
Polskiego Związku Kolarskiego – wystarczy przypomnieć, że w bieżącej kadencji przeżyliśmy 4 
wybory prezesa i nowego Zarządu Związku, że całkowicie przemilczany został jubileusz 100-
lecia Związku tak uroczyście obchodzony w innych Związkach Sportowych, że pogrążony w 
długach Związek działał bez sekretarza generalnego i przeważnie bez szefa wyszkolenia i 
księgowego i że nawet Komisja Rewizyjna Związku sama się rozwiązała. 

Przy okazji jubileuszy warto przypomnieć, że podczas nadchodzącej kadencji nowego Zarządu, 
w roku 2023 przypadnie setna rocznica powstania naszego Związku (jako Krakowskiego 
Okręgowego Związku Kolarskiego), co stawia przed nowym Zarządem wyzwanie godnego 
uczczenia tej ważnej rocznicy.  

Pomimo kryzysów w Centrali, kolarskie życie w Małopolsce toczyło się w tych latach utartymi 
szlakami - jak zawsze przygotowywaliśmy Kalendarze Imprez okręgowych, regulaminy 
współzawodnictwa okręgowego, odbywały się Mistrzostwa Okręgu, uroczystości Podsumowania 
Sezonu (oprócz roku 2020 gdy żadne imprezy wskutek epidemii odbyć się nie mogły), szkolenia i 
nabory sędziów. Odbywały się też zaplanowane wyścigi międzynarodowe i regionalne, 
organizowaliśmy Mistrzostwa Polski, i to zarówno w kolarstwie szosowym jak i MTB, trialu i 
BMX. Dobrze rozwijały się akcje rajdów rowerowych i imprez amatorskich, promujących 
zdrowy styl życia i jazdę na rowerze. Na arenie ogólnopolskiej reprezentanci naszego okręgu w 
wyborach do władz obejmowali wysokie funkcje w kolarstwie polskim, a nasi trenerzy 
prowadzili kadry narodowe. Małopolscy sędziowie nadal stanowią czołową grupę regionalną w 
kraju. W tym czasie powstało też w Małopolsce wiele nowych obiecujących klubów i, co cieszy 
jeszcze bardziej, liczba klubów zdobywających punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie 
młodzieżowym zwiększyła się z kilku w latach ubiegłych do aż 12 w roku 2020.   



       Te i inne sprawy zostaną szczegółowo omówione w dalszych częściach sprawozdania. 

1. Zarząd 

     Kończący kadencję Zarząd i Prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego zostali wybrani 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 26 października 2016 roku. Zarząd 
ukonstytuował się w dniu 8 listopada 2016 następująco: Marek Kosicki – prezes, Piotr 
Karkoszka – wiceprezes, Czesław Kuczkowicz – wiceprezes ds. MTB, Agata Gibek – sekretarz, 
Stanisław Kotela – skarbnik, Zbigniew Klęk – szef wyszkolenia, Jerzy Klinik – przewodniczący 
Kolegium Sędziów, członkowie Zarządu: Edward Bal, Jadwiga Barwa-Karkoszka, Piotr 
Działowy, Grzegorz Hajda, Mieczysław Poręba, Sebastian Żabiński. 
Zgodnie z ustaleniami planowe zabrania Zarządu odbywały się co 2 miesiące. Na zebraniach 
były omawiane i podejmowane decyzje w istotnych dla funkcjonowania Okręgu sprawach 
organizacyjnych i sportowych. Protokoły ze wszystkich zebrań Zarządu znajdują się w 
dokumentacji Związku. 

2. Dane organizacyjne  

     Aktualnie Małopolski Związek Kolarski zrzesza 43 kluby kolarskie, z czego 32 działa 
obecnie aktywnie, tzn. posiada zawodników licencjonowanych i opłaca składki członkowskie w 
Związku (choć w epidemicznym roku 2020 składki opłaciły tylko 22 kluby), zaś pozostałe 
kluby są zawieszone czasowo w prawach członków wskutek braku aktualnie aktywności 
sportowej w zakresie zawodników licencjonowanych.  Liczba zawodników licencjonowanych w 
poszczególnych latach wyniosła: 2017 - 204, 2018 - 236, 2019 - 311, a w roku 2020 - 322. W 
roku 2020 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 
wydawał licencje naszym trenerom, sędziom i organizatorom, których liczba w roku 2020 
wyniosła 44. W nie zakończonym jeszcze roku 2021 zostało w okręgu wydane ogółem 401 
licencji. 
     Na terenie Małopolski uprawiane są wszystkie dyscypliny kolarstwa: górskie MTB, szosowe, 
torowe, przełajowe, trial rowerowy, kolarstwo zjazdowe, maratony MTB i BMX. We wszystkich 
tych dyscyplinach (oprócz toru) rozgrywane są w okręgu zawody kolarskie, których średnio w 
roku jest w Kalendarzu MZKol 50 (w roku 2020 – 48 imprez w tym 22 to imprezy 
niezrzeszonych lub amatorskie). 
     Co roku rozrywane są Mistrzostwa Małopolski we wszystkich dyscyplinach i kategoriach 
wytypowanych przez Zarząd MZKol - w roku 2020 przyznano 51 tytułów Mistrzów 
Małopolski. 
     Co roku prowadzone jest również współzawodnictwo regionalne we wszystkich 6 
dyscyplinach (MTB, szosa, trial, BMX, zjazd, tor) i wszystkich kategoriach wiekowych jako 
Challenge Małopolski o Puchar Redakcji Sportowej TVP Kraków. Każdego też roku (oprócz 
2020) odbywały się uroczyste Podsumowania Sezonu z udziałem wszystkich wyróżnionych 
zawodników oraz trenerów i działaczy (za rok 2016 i 2017 w Chochołowskich Termach, za 
2018 w Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze, a za 2019 w Madiatece w Wieliczce). 



     Małopolscy działacze pełnili w tym czasie wiele odpowiedzialnych funkcji w kolarstwie 
polskim. Marek Kosicki był do roku 2017 przewodniczącym Kolegium Sędziów PZKol, którą 
to funkcję przejął inny małopolski sędzia Tomasz Cichy. Marek Kosicki był też przez całą 
kadencję przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej PZKol, Piotr Karkoszka pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZKol oraz przewodniczącego Komisji Szosowej, 
której członkiem był również Zbigniew Klęk. Sebastian Żabiński był trenerem kadry 
młodzieżowej MTB, a Andrzej Kramarczyk – trenerem kadry trialowej i BMX. Marek Kosicki, 
Zbigniew Klęk i Tomasz Kramarczyk pełnili kolejno funkcje członków stale zmieniającego się 
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego.  

3. Osiągnięcia sportowe 

     O naszej reprezentacji narodowej na Igrzyska Olimpijskie była już mowa na wstępie, ale dla 
przypomnienia: na szosie wszystkie trzy miejsca dla polskich kolarek zajęte zostały przez 
Małopolanki: wychowankę Zbigniewa Klęka WLKS Krakus Katarzynę Niewiadomą i 2 
wychowanki Piotra Karkoszki UKS Sokół Kęty Martę Lach i Annę Plichtę. Na trzy miejsca dla 
mężczyzn Małopolskę reprezentował Rafał Majka, który nie powtórzył medalowego sukcesu 
sprzed 5 lat, ale zajął wysokie 19 miejsce. W MTB Polska miała dwoje reprezentantów – w 
mężczyznach zajął je kolejny wychowanek Piotra Karkoszki Bartłomiej Wawak, a w kobietach 
Maja Włoszczowska, ale rezerwową była nasza odkryta przez Jacka Jaworskiego Katarzyna 
Solus - Miśkowicz (dla przypomnienia - rezerwową na poprzednią Olimpiadę była Monika Żur 
ze Skomielnej). W ostatnich latach również na Mistrzostwa Świata i Europy zawodnicy bądź 
wychowankowie naszych klubów stanowili bardzo często trzon polskich reprezentacji 
narodowych. 
     W omawianych latach wiele radości sprawił nam też fakt, że małopolscy kolarze stali się 
bardzo widoczni w kolarstwie światowym – aż 6 reprezentantów Małopolski (to rekord nie do 
pobicia) znalazło się w składach grup kolarskich UCI najwyższej kategorii World Tour: 
Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach, Anna Plichta i Agnieszka Skalniak oraz Rafał Majka i 
Tomasz Marczyński. Zaś Katarzyna Niewiadoma i Rafał Majka zostali gwiazdami światowego 
kolarstwa odnosząc spektakularne światowe sukcesy (między innymi Rafał 5 i 6 miejsce w Giro 
2016 i 2019 oraz 6 w Vuelcie 2019, a Kasia 1 i 3 miejsce w rocznej klasyfikacji UCI 2016 i 
2017, wygrany Amstel Gold Race 2019, a w Polsce znalazła się wśród „10 Asów Przeglądu 
Sportowego” roku 2020). Sekundował im Tomasz Marczyński wygrywając 2 etapy w Vuelta a 
Espana w roku 2017 i klasyfikację górską w Tour of Guangxi. W kraju zaś na szosie rządziły 
Małopolanki: Marta Lach została Mistrzynią Polski U-23 w roku 2018 i podwójną Mistrzynią 
Polski 2020, również i w wyścigu górskim, a w roku 2019 Mistrzynią U-23 była Agnieszka 
Skalniak. W Mistrzostwach na czas Anna Plichta wywalczyła złote medale w roku 2019 i 2020, 
a Agnieszka Skalniak w U-23 w roku 2018. Tak więc praktycznie w latach 2018 – 2020 prawie 
wszystkie tytuły mistrzowskie należały do dziewcząt z Małopolski. A tu już nadciągało następne 
młode pokolenie: Mistrzostwa Polski drużynowe w roku 2017 w juniorkach młodszych wygrała 
ekipa WLKS Krakus Martina Stecka, Julia Rusnarczyk i Weronika Grosicka, a Martina i Julia 
dołożyły jeszcze zwycięstwo w mistrzostwach parami, zaś Julia Wicemistrzostwo Polski 
juniorek 2020 w wyścigu górskim. Dogonił dziewczęta tylko wychowanek WLKS Krakus 
Szymon Tracz, który w roku 2016 został Wicemistrzem Polski Juniorów, a rok później już  



Mistrzem Polski Orlików U-23. Do tych tytułów mistrzowskich doszło mnóstwo innych medali 
i wysokich miejsc w różnych wyścigach krajowych i zagranicznych.    
   Nie gorzej działo się również w kolarstwie górskim MTB. I tak w Mistrzostwach Polski 2018 
w pierwszej „10” znalazło się aż 5 Małopolanek. Zaraz za zwyciężczynią Mają Włoszczowską  
na miejscu 2 Katarzyna Solus – Miśkowicz, na 3 – Gabriela Wojtyła, na 5 Paula Gorycka, na 7 
Magdalena Zielińska, na 10 Rita Malinkiewicz, zaś medale złoty i srebrny U-23 wywalczyły 
Gabriela Wojtyła i Magdalena Zielińska. Do tego Jakub Zamroźniak wygrał klasyfikację 
Orlików U-23, a na miejscach dalszych byli: 4 Jarosław Żur, 6 Stanisław Nowak, 7 Michał 
Topór, 9 Jakub Solarz (czyli również 5 Małopolan w „10”). O sile klubów mówią przeważnie 
miejsca w sztafecie drużynowej, a tutaj tuż za podium na miejscu 4 w roku 2019 był Sokół 
Superior Zator (Michał Topór, Michał Śliwiński, Maciej Dąbrowski, Gabriela Wojtyła), a w 
roku 2020 Luboń Skomielna Biała (Jarosław Żur, Brajan Świder, Agnieszka Tylka, Maciej 
Biedrończyk). W sztafetach dobrze prezentowała się również młoda grupa Four Bike z Siedlisk. 
     Wielu sukcesów przysporzyli Małopolsce tradycyjnie zawodnicy w trialu, i przede 
wszystkim w BMX, gdzie większość tytułów mistrzowskich należała do kolarzy małopolskich.  
     Wymienienie wszystkich, chociażby najważniejszych sukcesów kolarzy małopolskich i 
wychowanych w Małopolsce (których na zawsze traktujemy jako „naszych”) w minionym 
pięcioleciu przekracza zakres i możliwości niniejszego sprawozdania, bo było ich naprawdę 
mnóstwo. Znajdują się one w sprawozdaniach klubowych w siedzibach poszczególnych klubów 
jako dyplomy, medale, puchary. 

     Stałym jednak i największym problemem kolarstwa małopolskiego jest brak silnych i 
bogatych klubów, które były by w stanie zapewnić dalsze prawidłowe szkolenie utalentowanym 
zawodnikom kończącym wiek juniora, skutkiem czego muszą oni szukać możliwości dalszego 
rozwoju swej kariery poza naszym okręgiem, a gdy możliwości takiej nie znajdą, często muszą 
zakończyć swą karierę marnując swój talent i wysiłek szkoleniowy, który został w ich 
wychowanie włożony. Sytuacja taka trwa w Małopolsce od lat i stworzenie w naszym 
województwie silnego klubu dla młodzieżowców MTB i szosowych wydaje się jednym z 
największych wyzwań dla nowego Zarządu i władz wojewódzkich. 
     W ogóle Zarząd bardzo krytycznie ocenia strukturę sportu w Polsce, w ramach której 
przyszło nam działać. Wśród niezliczonych bolączek na podkreślenie zasługują wielokrotnie 
niższe niż w innych krajach nakłady na sport; fatalny stan prawny, nie uwzględniający panującej 
rzeczywistości; brak jasnej jednakowej dla wszystkich klubów dystrybucji środków 
finansowych, co jest powodem ich likwidacji bądź szczątkowej działalności; brak pokrycia 
kraju rozsądną siecią klubów, umożliwiającą dostęp do sportu wszystkim chętnym; brak 
wykorzystania nowoczesnych środków jak internet do poszerzenia dostępności sportu; ciągle 
nowe pomysły na system organizacji sportu  i dystrybucję środków finansowych; brak 
jakichkolwiek premii dla klubów i trenerów za znalezienie i wychowanie najwybitniejszych 
zawodników;  brak systemu opieki nad zawodnikami kończącymi wiek juniora; pozbawienie 
Regionalnych Związków wpływu na finansowanie klubów i wiele, wiele innych. Bez wątpienia 
sport polski wymaga wielkiej rewolucji i po olimpiadzie działacze sportowi mają na taką 
zmianę wielką nadzieję.  



4. Szkolenie zawodników 

     W Małopolsce nabór i szkolenie zawodników odbywa się w klubach. W okresie 
sprawozdawczym co roku odbywały się tylko po 2 szkoleniowe zgrupowania kadry Małopolski 
młodzików, bo wskutek zmian organizacyjnych w sporcie finansowanie szkolenia juniorów i  

juniorów młodszych przejął Polski Związek Kolarski – uzyskane stamtąd środki na szkolenie 
były rozdzielane na kluby proporcjonalnie do punktacji sportu młodzieżowego.   
     W Małopolsce działają 4 szkółki kolarskie przy klubach WLKS Krakus, UKS Sokół Kęty, 
UKS Zawojak Zawoja i Fundacja Kolarska Agnieszki Skalniak w Żegiestowie. W każdej ze 
szkółek ćwiczy 15 młodych adeptów kolarstwa. 
     Funkcję trenera koordynatora okręgu bardzo dobrze spełniał Zbigniew Klęk, zaś w 
prowadzeniu obozów i konsultacji wspierali go Piotr Karkoszka i Marek Bogacz. 
     Nie sposób tu też nie podkreślić roli Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej jak też Krajowego i Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, 
dzięki których staraniom nasza kadra wojewódzka mogła być tak liczna i miała tak dobre 
warunki.  
     W omawianym okresie aktywnie działała Rada Trenerów, organizując co roku 1-3 zebrań 
szkoleniowców, na których ustalano wszelkie sprawy szkoleniowe, kalendarze imprez i 
regulaminy okręgowego współzawodnictwa sportowego. 
     Całoroczne współzawodnictwo sportowe w Małopolsce było prowadzone w okręgu każdego 
roku jako Challenge Małopolski o Puchar Redakcji Sportowej Telewizji Kraków we wszystkich 
6 dyscyplinach kolarstwa (MTB, szosa, tor, zjazd, trial, BMX) i we wszystkich kategoriach 
wiekowych (np. na Podsumowaniu Sezonu 2019 wręczono 62 puchary tylko za I miejsca i 
ponad 200 dyplomów). Coroczne podsumowania sezonu są tradycyjnym uroczystym 
spotkaniem wszystkich ludzi kolarstwa z Małopolski, a w ostatnim odbywającym się w 
Mediatece w Wieliczce udział wzięło jak zwykle około 120 osób (poprzednie odbyły się: za rok 
2016 i 2017 w Chochołowskich Termach, a za rok 2018 w Regionalnym Ośrodku Kultury 
Doliny Karpia w Zatorze). 
     Każdego roku jest też opracowywany i zatwierdzany przez Zarząd regulamin Mistrzostw 
Małopolski, określający dyscypliny i kategorie wiekowe, w których uzyskuje się tytuł Mistrza 
Małopolski. Mistrzowie i wicemistrzowie Małopolski we wszystkich dyscyplinach i kategoriach 
wiekowych są honorowani tytułami i medalami Mistrzów Małopolski. 

5. Imprezy, organizacja wyścigów 

     Jak już zaznaczono, Kalendarz Imprez Małopolskiego Związku Kolarskiego zawiera co roku 
około 50 imprez i jest to co do wielkości czołowy regionalny kalendarz w Polsce. Co więcej, 
imprezy kolarskie rozgrywane są u nas we wszystkich dyscyplinach kolarstwa oprócz toru, co 
również jest ewenementem w skali kraju, zaś sam poziom organizacyjny większości z nich 
uznać można bez wątpienia za bardzo wysoki. 
     Każdego roku odbywa się u nas wiele imprez z wieloletnią tradycją - cyklicznych, jak 
również imprez jednorazowych, często o najwyższej randze. 



     W Wysowej odbyły się w roku 2017, 2018 i 2020 Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski. 
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS na szosie odbywają się też co roku przy Wyścigu Juniorów 
w Dobczycach, a Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w MTB przy Pucharze Szlaku Solnego w 
Orawce.   
     Co roku ogromną popularnością cieszą się tradycyjne największe imprezy szosowe: 
umieszczony w Międzynarodowym Kalendarzu UCI rozgrywany od 60-ciu lat i zyskujący 
czołowe miejsce w kalendarzu kontynentalnym Małopolski Wyścig Górski poprzedzony Wielką 
Galą Rowerową z Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa w krakowskim Rynku Głównym (w 
roku 2020 i 21 ze względu na pandemię zamienione na prolog w Lasku Wolskim),  
przebiegający również przez tereny Słowacji i Węgier wyścig dla kolarzy do lat 23 -  Karpacki 
Wyścig Kurierów (który z tych samych powodów w roku 2020 odbył się tylko w Polsce) oraz 
najważniejszy polski wyścig juniorów rozrywany w okolicach Dobczyc.   
     Bardzo dużą popularność wśród kolarzy MTB utrwalił sobie cykl imprez pod nazwą Puchar 
Szlaku Solnego, udowadniając tym samym, że dobra impreza, nawet w bardzo ciasnym 
kalendarzu krajowym, jest w stanie znaleźć swoje miejsce i zyskać wysoką rangę. Podobnie 
dużą popularność zdobyły sobie wśród kolarzy amatorów cykle imprez szosowych Podhale 
Tour, organizowany w Michałowicach wyścig Tour de Cracovia, rozgrywany w Niepołomicach 
Wyścig by Marczyński czy na Podhalu Tatra Road Race i Nowy Targ Road Challenge.   
     Odbywa się też każdego roku dziesiątki imprez okręgowych we wszystkich dyscyplinach 
kolarstwa, bądź to tworzących cykle, jak Puchar Tarnowa w MTB, bądź to pojedynczych jak 
Mistrzostwa Małopolski we wszystkich dyscyplinach, Puchary Miast i Gmin, zawody z okazji 
różnych świąt i rocznic oraz wyścigi mastersów.  
     Osobną grupę imprez odbywających się w Małopolsce stanowią imprezy organizowane na 
naszym terenie przez obcych organizatorów, poczynając od goszczącego co roku w Bukowinie, 
Zakopanem i Krakowie Tour de Pologne, po Wyścig Solidarności, Memoriał Henryka Łasaka, 
Puchary Polski w MTB, zjazdach i maratonach oraz wiele innych imprez, o których często 
Zarząd MZKol nie jest nawet wcześniej informowany przez organizatorów. Wszystkie one służą 
jednak popularyzacji kolarstwa i roweru w Małopolsce i wszystkie w miarę możliwości 
powinniśmy wspólnie wspierać i im pomagać. 
     Kolejną grupę imprez stanowią bardzo licznie rozwijające się imprezy amatorskie, od 
amatorskich wyścigów, po rajdy, pikniki i festyny rowerowe. Szczególnie dużą popularność 
zyskały tu Rodzinne Rajdy Rowerowe oraz rajdy Małopolska Tour, gdzie uczestników liczy się 
w setki i tysiące. Bardzo dobrze sprawdza się podjęta przez Zarząd decyzja, by imprezy takie 
umieszczać informacyjnie w kalendarzu na stronie Związku jako pomoc w integracji życia 
rowerowego w Małopolsce.  

6. Sędziowie 

     Sprawozdanie Kolegium Sędziów stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu. Trzeba  
tu jednak nadmienić, że w chwili obecnej sędziowie małopolscy stanowią najsilniejszą grupę 
sędziowską w Polsce, posiadają najwięcej czynnych sędziów (25), najwięcej sędziów z klasą 
międzynarodową (3), najwięcej komisarzy PZKol (10) oraz najwięcej wyłonionych w konkursie 
sędziów głównych (3). Po zakończeniu działalności przez Marka Kosickiego nowym  
przewodniczącym ogólnopolskiego Kolegium Sędziów został Tomasz Cichy, również sędzia z  



Małopolski. Przewodniczący Małopolskiego Kolegium Sędziów Jerzy Klinik był głównym 
sędzią całego kolarstwa zjazdowego, BMX i 4X. 

7. Sprawozdanie z prac Zarządu 

     Zarząd Małopolskiego Związku Kolarskiego prowadził swoją działalność w oparciu o Statut 
oraz wnioski i uchwały z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, 
realizując zawarte w nich zadania Zarządu. 
     Tak więc Związek zrzeszał swych członków prowadząc ich ewidencję i dokumentację, 
przyjmował nowych członków (kluby kolarskie) i skreślał zgłaszających rezygnację, prowadził  
doszkalanie kadr sędziowskich i trenerskich, prowadził poprzez kadrę wojewódzką szkolenie 
zawodników, organizował i przeprowadzał w sposób bezpośredni i pośredni imprezy kolarskie,  
wydawał corocznie licencje zawodnikom i innym osobom organizacyjnym, nadawał w ramach 
przepisów i w miarę potrzeb klasy sędziowskie i zawodnicze, prowadził ewidencję klubów, 
zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, opracowywał co roku regionalny kalendarz imprez, 
opracowywał i zatwierdzał regulaminy współzawodnictwa regionalnego i Mistrzostw 
Małopolski, zatwierdzał regulaminy zawodów z kalendarza regionalnego, a w miarę potrzeb 
nakładał kary i rozstrzygał sprawy sporne pomiędzy klubami i działaczami. 
     Co roku zgodnie ze Statutem Zarząd organizował Zebrania Sprawozdawcze Związku, które 
przyjmowały roczne sprawozdania Zarządu oraz bilans. 
     Prowadzona też była na bieżąco strona internetowa Małopolskiego Związku Kolarskiego 
www.mzkol.pl stanowiąca ważne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych. 
Zgodnie z przyjętą zasadą zebrania Zarządu odbywały się co 2 miesiące. Wszystkie zebrania 
były protokołowane, a protokoły znajdują się w aktach w biurze Związku. W roku 2017 odbyło 
się 7 zebrań, w 2018 – 8, w 2019 – 7, a w 2020 – 5. Średnia frekwencja członków Zarządu na 
zebraniach wynosiła 70%, a personalnie na 27 zebrań dla poszczególnych członków: Marek 
Kosicki – 27 zebrań, Piotr Karkoszka – 26, Czesław Kuczkowicz – 21, Zbigniew Klęk – 21, 
Jadwiga Barwa-Karkoszka – 20, Stanisław Kotela – 20, Edward Bal – 20, Jerzy Klinik – 19, 
Mieczysław Poręba – 12, Piotr Działowy – 11, Agata Gibek – 1, Sebastian Żabiński – 1, 
Grzegorz Hajda – 1. W zebraniach Zarządu często brał również udział przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Marek Bogacz.   
     Na zebraniach Zarząd zajmował się realizacją zadań statutowych Związku wymienionych 
powyżej, jak również załatwianiem spraw formalnych i bieżących. 
        Na zebraniach były poruszane i rozwiązywane również problemy zawodników nie 
zrzeszonych, imprez oraz zmiany barw klubowych. Odbywały się też spotkania trenerów okręgu 
(4), na których decydowano o sprawach sportowych okręgu i gdzie udało się wypracować 
regionalny system szkolenia zawodników.  Każdego roku opracowywano i publikowano 
Kalendarz Imprez MZKol, Regulamin Mistrzostw Małopolski oraz Regulamin Challengu 
Małopolski o Puchar Redakcji Sportowej Telewizji Kraków. 
     Co roku Zarząd organizował też w różnych regionach Małopolski uroczyste Podsumowania 
Sezonu z ogłoszeniem wyników Challengu Małopolski o Puchar Redakcji Sportowej TVP 
Kraków we wszystkich 6 dyscyplinach, będące corocznym świętem i spotkaniem calego 
małopolskiego kolarstwa. I tak za rok 2016 i 2017 Podsumowanie odbyło się w  
Chochołowskich Termach, za rok 2018 w Centrum Kultury Doliny Karpia w Zatorze, a za rok 
2019 w Mediatece w Wieliczce.  

http://www.mzkol.pl/


      Biuro Związku zlokalizowane jest w wygodnym lokalu w Nowej Hucie na Osiedlu 
Zielonym 25 i mimo różnych problemów lokal ten udało się nam utrzymać również na 
przyszłość. 
     Biuro Związku czynne było w każdy poniedziałek w godzinach 15 – 17, jednak dzięki 
stronie internetowej i mailom nie było problemów z porozumiewaniem się i spotkaniami w 
innych terminach. 
     Zarząd zrealizował również wnioski z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -Wyborczego 
z dnia 26.10 2016 roku: 

1. Zgłoszony został do PZKol wniosek o wprowadzenia do współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży konkurencji tral i BMX. Na razie propozycja ta przyniosła efekt w postaci 
zaliczenia do współzawodnictwa olimpijskiej konkurencji BMX.  

2. Wprowadzono do współzawodnictwa regionalnego kategorię masters na równych 
prawach z innymi kategoriami zawodników. 

3. Została zlikwidowana spółka MZKOL sp. z o.o. która miała służyć obsłudze kontraktów 
reklamowych Związku i nie była wykorzystywana. 

4. W miarę możliwości ukazywały się na stronie mzkol regulaminy na 30 dni przed imprezą 
i wyniki do 10 dni po imprezie.  

8. Finanse 

     W okresie sprawozdawczym finanse Związku składały się z 2 części: dotacji celowych z 
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa i innych urzędów z przeznaczeniem na 
konkretne zadania - imprezy, które to dotacje zostawały terminowo w całości w ramach tych 
zadań prawidłowo rozliczone, oraz ze środków na bieżącą działalność Związku, na co składały 
się składki członkowskie klubów oraz opłaty za licencje. Ze środków tych opłacany był czynsz 
za lokal i rachunki za energię elektryczną, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty za stronę 
internetową, zakup pucharów i dyplomów na Podsumowania Sezonu i Mistrzostwa Małopolski, 
i opłacenie części kosztów tych imprez, na co nie udało się znaleźć sponsorów, na składki 
członkowskie i opłaty za druki do PZKol i MZSKF, opłaty za wykonanie księgowego bilansu 
rocznego, wyliczenie wyników challenge’u, zakup druków licencji itp.  
     Generalnie, po okresie bardzo trudnym w poprzednich kadencjach, aktualna sytuacja 
finansowa Związku jest bardzo dobra zamykając się saldem dodatnim i zapewniając 
bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Są to co prawda kwoty niewielkie (na koniec lipca 
2021 aktualnie około 3.000 zł) lecz wystarczające na finansową stabilność Związku. 
     W roku 2014 Związek powołał do życia spółkę z o.o. MZKOL Sp. z o.o. której celem było 
pozyskiwanie sponsorów i środków na działalność Związku i obsługę imprez, jednak oprócz 
obu imprez międzynarodowych, zarówno Związek jak i inni członkowie Związku nie 
wykorzystywali tej możliwości i zgodnie z wnioskami z poprzedniego Walnego Zgromadzenia 
spółka została w roku 2018 zlikwidowana z odzyskaniem zainwestowanych środków (sprzedaż 
spółki).  
Związek korzystał również z pomocy licznych darczyńców i sponsorów, bezpłatnie 
użyczających lokale czy transport, organizujących Podsumowania Sezonu z cateringiem, 
zakupujących dyplomy i puchary itp.  



     Skarbnikiem Związku był Stanisław Kotela, a rozliczenia finansowe – bilans prowadziła 
księgowa pani Jolanta Millak, która dobrze wywiązywała się ze swego zadania terminowo 
opłacając wszelkie należności i terminowo składając wymagane prawem sprawozdania 
finansowe. Co roku bilans Związku wraz z obowiązkowymi dodatkami był terminowo składany 
w Urzędzie Skarbowym Kraków – Nowa Huta, co roku też analizę bilansu przeprowadzała 
Komisja Rewizyjna Związku, na której wniosek Zebrania Sprawozdawcze w obowiązującym 
terminie zatwierdzały każdego roku bilans roku ubiegłego. 
     Dokładne rozliczenia finansowe, rachunki, dokumenty oraz roczne bilanse znajdują się do 
wglądu w aktach Związku. 

9. 100 lat Związku Kolarskiego w Krakowie 

     W roku 1923 w Krakowie, podobnie jak w wielu innych miastach nowego odrodzonego 
państwa polskiego, założony został Okręgowy Związek Kolarski. Miał on mocne podstawy 
organizacyjne, bo właśnie w Krakowie powstała w roku 1919 inicjatywa założenia Polskiego  

Związku Kolarskiego, jak też Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz działały tu już w tym 
czasie 4 kluby kolarskie: powstały w 1912 roku Krakowski Klub Cyklistów i Motorzystów 
będący kontynuacją działającego od 1886 roku Krakowskiego Klubu Cyklistów, założony w 
roku 1911 żydowski klub Makkabi, Cracovia, ze swoją założoną w roku 1919 sekcją kolarstwa 
oraz oczywiście Sokół. W ogóle historia roweru i kolarstwa w Krakowie i Małopolsce jest 
bardzo ciekawa i obecnie, na 100-lecie Związku, Marek Kosicki podjął próbę opisania jej w 
całości, to jest od roku 1871 do czasów obecnych. Byłoby to przyczynkiem do obchodów 100-
lecia Związku, na które zapewne złożyć się winna uroczysta akademia bądź sesja w godnym 
miejscu, uhonorowanie zasłużonych działaczy i zawodników, okolicznościowe wydawnictwa i 
może odznaka, specjalny cykl imprez rowerowych, propagacja osiągnięć Związku w mediach 
itp. Dla realizacji tych zadań nowy Zarząd winien niezwłocznie po wyborze powołać Komitet 
Organizacyjny, który przyjąłby na siebie organizację tego wydarzenia.      

10. Współpraca z władzami i administracją  

     W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził bardzo szeroką współpracę z władzami 
samorządowymi i administracją. Bardzo dobrze układała się ta współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma 
innymi Urzędami Miast i Gmin w Małopolsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
współpraca z  Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Radą Wojewódzką 
LZS. 
     Współpraca ta zaowocowała wieloma udanymi akcjami i imprezami, a bez wydatnej pomocy 
władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich, większość naszych klubów i imprez 
w ogóle nie mogła by zaistnieć. To samo powiedzieć trzeba o policji, bez której przychylności i 
pomocy żadna impreza szosowa by się nie odbyła, jak również o sponsorach, instytucjach i 
firmach, rodzicach i dziesiątkach innych osób, które przez te lata wspierały nas w działaniach na 
rzecz rozwoju kolarstwa w Małopolsce.  



11. Podsumowanie i podziękowania 

     Zarząd Małopolskiego Związku Kolarskiego, kończąc obecną pięcioletnią kadencję, pragnie 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom i instytucjom, przyczyniającym się w tym 
okresie do rozwoju kolarstwa w naszym regionie. 
     Przede wszystkim i szczególnie podziękować chcemy działaczom i szkoleniowcom 
klubowym, którzy w niezwykle trudnych warunkach działalności klubowej w Polsce, dzięki 
swemu poświęceniu, determinacji i talentowi, potrafili wyszukiwać utalentowaną młodzież, 
stwarzać jej warunki treningowe umożliwiające rozwój i uzyskiwać duże sukcesy sportowe, 
będąc najczęściej w znacząco gorszej sytuacji niż pokonani rywale.  
     Tak naprawdę to właśnie ci ludzie są autorami wszelkich sukcesów małopolskiego kolarstwa. 
W podsumowaniu zaznaczyć też należy, że kończymy obecną kadencję w poczuciu dobrze 
spełnionych obowiązków, których podjęliśmy się przed pięcioma laty. Związek wywiązuje się 
ze wszystkich swoich statutowych obowiązków. Jako nieliczny związek okręgowy w Polsce 
mamy stałą, dobrą, niezależną siedzibę, mamy systematycznie funkcjonujące biuro, mamy stały 
kontakt poprzez własną bardzo nowoczesną stronę internetową i e-maile, a w razie potrzeby, 
korespondencję. Zebrania Zarządu odbywają się systematycznie co 8 tygodni i są 
protokółowane, prowadzona jest też na bieżąco księgowość i roczne bilanse. 
     Mamy dobrze ułożone regionalne współzawodnictwo sportowe i regionalne mistrzostwa, 
sprawne Kolegium Sędziów i koordynatora szkoleniowego, mamy jeden z największych w 
Polsce regionalny kalendarz imprez, najlepszy kontynentalny wyścig z międzynarodowego 
kalendarza UCI i jedną z największych ilości wydawanych co roku licencji. Mamy wreszcie 
najwięcej w Polsce wychowanków na najwyższym światowym poziomie, co jasno widać na 
obsadzie tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. 

     Wszystkie te osiągnięcia są dziełem ludzi spotykających się w dniu dzisiejszym na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Małopolskiego Związku Kolarskiego. 

                                                                        Zarząd Małopolskiego Związku Kolarskiego   


