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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO „HARNAŚ” W TYMBARKU 

ZA LATA 2021 - 2022 . 

 

 

Dane organizacji; 

 Nazwa: Klub Sportowy „Harnaś” w Tymbarku  

 Adres: 34-650 Tymbark, Tymbark249 

 Numer KRS: 0000035953 

 Regon 490011389  

 NIP 7370003916  

 

Władze Stowarzyszenia Skład Zarządu  Klubu 2021-2023;  

Prezes – Franciszek Mrózek  

Wiceprezes – Adam Zborowski 

Członkowie zarządu – Artur Matras, Andrzej Ligas, Andrzej Niezabitowski,Wacław 

Szewczyk, Wojciech Petranowicz,   

Księgowa – Krystyna Kęska 

. 

Szanowni Państwo. 
Spotykamy się w dniu dzisiejszym na zebranie Sprawozdawczo - Wyborczym 
Delegatów dotyczącego 2-letniego okresu działalności naszego klubu.  

Był to trudny i bardzo intensywny okres działalności naszego klubu pod każdym 
względem, gdzie Zarząd Klubu starał się sprostać nowym wyzwaniom i celom.  

Czas naszej pracy przypadał na trudne czasy (pandemia, teraz wojna) a mimo tego, 
moim zdaniem odnieśliśmy duży sukces odbudowując  wizerunek klubu oraz zaufanie 
społeczności Tymbarskiej jak również samych zawodników.  



 

W klubie sportowym „Harnaś” Tymbark prowadzona jest na dobrym poziomie 
działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz seniorów w sekcjach piłki nożnej.  
We wszystkich kategoriach zwiększyło się grono trenujących zawodników i 
zawodniczek, począwszy od seniorów po najmłodsze grupy młodzieżowe w klubie. 

 Klub posiada dobrą licencjonowaną kadrę szkoleniową oraz bazę sportową do 
prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz uczestniczenia w rozgrywkach ligowych. W 
latach 2021 – 2023 pracowało w klubie 6. trenerów. 

Potwierdzeniem dobrego szkolenia jest spełnienie do tej pory wszystkich wymogów 
licencyjnych PZPN, dotyczących certyfikacji szkółek piłkarskich i przyznanie 
Srebrnego Certyfikatu klubowi do końca czerwca 2021 roku. Niestety z przyczyn o 
nas niezależnych klub w dniu 08.10.2021 r. zrezygnował z ubiegania się o Certyfikat 
w cyklu III. 2022-2023 wysyłając stosowne pismo do  PZPN 

 Ponadto klub uczestniczy w rozgrywkach LPPN, jak również w różnych turniejach w  

Małopolsce i nie tylko.  

W chwili obecnej klub posiada 9- drużyn: 

- żabki – U5 

- skrzaty – U7 

- żaki - U9 

- orliki- U11 

- młodziki -U13 

- trampkarze  - U15 

- juniorzy młodsi- U16  

- juniorzy starsi - U19 

- seniorzy- powyżej 19 lat 

Oprócz zajęć treningowych w/w drużyny brały udział meczach towarzyskich oraz w 

halowych turniejach o mistrzostwo Limanowskiego LPPN  zajmując dobre lokaty w 

swoich kategoriach wiekowych. Od poprzedniego roku w kategoriach  orliki, żaki, 

skrzaty nie prowadzona jest punktacja meczowa, rozgrywki są prowadzone w formie 

turniejów i meczów towarzyskich. 

W okresach przygotowawczych zimowym, w zależności od kategorii wiekowych i 

warunków atmosferycznych, drużyny  trenowały na hali sportowej w Tymbarku jak 



 

również na orliku w Tymbarku, na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Limanowej, a 

przed wszystkim na stadionie głównym w Tymbarku. 

Tematy treningów obejmowały najważniejsze elementy związane ze szkoleniem dzieci 

i młodzieży w oparciu o program AMO, takie jak motoryka, technika, taktyka, 

koordynacja i gry. W grupach najmłodszych trenerzy kładli akcent na zabawę i naukę 

współpracy w grupie, wprowadzając elementy rywalizacji na wspólnych treningach, 

głównie w formie zabawy. Poprzez dobrą organizacją szkoleniową zachęciliśmy 

kolejne dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu. 

W sumie na tą chwilę we wszystkich kategoriach wiekowych w klubie trenuje ok. 150 

dzieci. 

Drużyna trampkarzy w sezonie 2021/2022 uzyskała awans i występowała w 

regionalnej lidze trampkarzy.  

Drużyna młodzików w obecnych rozgrywkach zajęła 1 miejsce w LPPN i awansowała 

do I ligi., natomiast juniorzy młodsi  występująca na boiskach I ligi Limanowskiego 

Podokręgu zajęli I miejsce i awansowali do ligi regionalnej.  

Drużyna seniorów obecnie zajmuje drugie miejsce po I rundzie jesiennej w A klasie 

LPPN.  

W poprzednich latach klub pozyskał kilku zawodników do naszego klubu którzy 

swoim doświadczeniem wzmocnili kadrę pierwszego zespołu.  

W latach 2021 i 2022 r. organizowaliśmy tygodniowe obozy sportowe dla dzieci z 

okolic Tymbarku i nie tylko. W obydwu obozach wzięło udział ponad  100 dzieci, 

głównym tematem obozu było doskonalenie gry w piłkę nożna oraz integracja 

chłopców. Zawodnicy zwłaszcza najmłodsi uczyli się samodzielności, podejmowania 

decyzji, odpowiedzialności w grup. Oprócz gry w piłkę uczestnicy mieli okazję brać 

udział w wielu ciekawych zajęciach; w konkursach, karaoke,  basen, wycieczki w 

góry, Łysa Góra, Paproć i Mogielica. W czerwcu zorganizowaliśmy zakończenia 

sezonu piłkarskiego w każdej kategorii, wspólnie bawiąc się z rodzicami i dziećmi. 

Oprócz tego należy również podkreślić całoroczny czynny udział w życiu klubu 

sportowego  grupy „Relax” składającej w przeważającej mierze z byłych zawodników 

występujących w drużynie „Harnasia” Tymbark w III i IV lidze. Tym razem we 



 

wrześniu ubiegłego roku zespół oldboi Harnasia Tymbark podejmował Podbeskidzie 

Bielsko Biała. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny zaprezentowali się z bardzo dobrej 

strony, zresztą po przeciwnej stronie  byli zawodnicy ze stażem pierwszoligowym, i po 

zaciętym meczu Harnaś Tymbark zwyciężył w tym meczu 4-3.  Po spotkaniu odbyło 

się miłe spotkanie obydwu drużyn pod altanką klubową.   

   Zawodnicy „Relaxu” brali udział w kilku turniejach w Polsce, jak również i za 

granicą na Słowacji. Natomiast w 2021 r. podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej im 

Józefa Sipaka byli piłkarze  Harnasia Tymbark zmierzyli się z Limanovią 

przegrywając nieznacznie 2-1.  

 Jeżeli chodzi o działanie organizacyjne w  Klubie Sportowym „Harnaś” w 

Tymbarku to mijający rok był bardzo udany i pracowity.  

Takim najważniejszym punktem było na pewno w dniu 08. października 2021 r. 

dokonano na podstawie uchwały zarządu, a następnie wpisu do KRS zmiany nazwy 

klubu na KS Harnaś Tymbark. 

- w 2021 roku  udało nam się nadać stadionowi  i odsłonić tablicę pamiątkową im 

Józefa Sipaka, dokończyliśmy budowę ogrodzenia 324m wokół stadionu, 

wymieniliśmy bramki na aluminiowe na głównym stadionie, udało się nam pozyskać 

nowy traktorek do koszenia, zakupiliśmy nową kosiarkę spalinową, nową maszynkę 

do malowania lin, nowe chorągiewki, oraz stopniowo uzupełniamy brakujący sprzęt 

do zajęć treningowych. Przywieźliśmy również sztuczną nawierzchnię typu orlik, 

gdzie planujemy ja w przyszłości wykorzystać pod mobilne boisko. 

Natomiast w 2022 r. udało się nam dokończyć ogrodzenia panelowe nad budynkiem 

klubu, systematycznie uzupełniane są reklamy na ogrodzeniu nad stadionem, 

wymieniliśmy piłkochwyty na stadionie głównym, udało się nam pozyskać beton i 

zrobić wylewkę pod spikierkę, wykonaliśmy oświetlenie na stadionie głównym w 

Tymbarku o natężeniu oświetlenia 100 LUX (wczoraj zapadła decyzja że maszty  

zostaną postawione przy lepszych warunkach pogodowych), zmieniliśmy również 

zasilanie gazowe na prąd,  wstawiając zbiornik 300l. i grzejniki elektryczne w 

pomieszczeniach klubowych. Stopniowo w miarę możliwości klubowych na bieżąco 

uzupełniamy brakujący sprzęt do zajęć treningowych.  



 

Szanowni zebrani; 
Najważniejszym partnerem i sponsorem Klubu poprzez zadania zlecone, jest Urząd 
Gminy Tymbark. Z tego miejsca dziękuję Panu Pawłowi Ptaszkowi Wójtowi Gminy 
Tymbark oraz wszystkim radnym Rady Gminy Tymbark, którzy wspierają corocznie 
finansowo i nie tyko nasz Klub. Również dziękuje Robertowi Nowakowi wsparcie i 
pomoc w urzędzie gminy. 

Drugim i zarazem ważnym elementem jest współpraca z firmami  z terenu Gminy i nie 
tylko. Tutaj Firma Maspex - Tymbark jak co roku wspiera finansowo nasz Klub, a w  
2019 roku z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Klubu ufundowała zegar elektroniczny 
na stadion i 6 kompletów stroi sportowych. Za to wszystko bardzo im dziękujemy. 

Trzecim takim środkiem finansowym, który udawało się nam pozyskiwać z 
Ministerstwa Sportu był program „Klub”, z którego corocznie pokrywaliśmy koszty 
jednego trenera i sprzętu sportowego. W tej sytuacji dziękuję za pomoc Pani Bożenie 
Matras. 

Na specjalne podziękowanie zasługuje firma Joniec, która wspaniale upiększyła nasz 
obiekt sportowy swoimi produktami,  Bardzo dziękuję. 

W ostatnim okresie KS Tymbark współpracował również z wieloma podmiotami 
gospodarczymi. 
Do naszych nieocenionych partnerów i przyjaciół należą; 
- Urząd Gminy w Tymbarku 
- Sołtys i Rada Sołecka 
- Firma Tymbark MWS Sp.z.o.o. SKA 
- Firma Joniec 
- Firma Uchacz 
- Firma Pak-Fol Limanowa 
- Firma „Wacor” 
- Firma geodezyjna ALFAGEO 
- Firma hydrauliczna Hydrokop 
- Firma Blachotrapez 
- Firma Pneumo-Tir 
- Skład budowlany FHU Wilczek w Tymbarku 
- Szkółka drzewek owocowych i krzewów – Beta Jamróz 
- Firma Wojtas 
- Jackówka 
- Ochotnicza Straż Pożarna z Tymbarku 
- Firma Trans-Bet 
- Firma Pawlimex 
- Szkoła Podstawowa w Tymbarku 



 

- Usługi Transportowe Przewóz Osób Wojciech Łazarczyk 
- Firma Florad 

- Pawłowi Krzyściakowi za prowadzenie FB i stronki internetowej. 

- Grzegorzowi Kęsce za ufundowanie nieodpłanie tablicy im Józefa Sipaka  

- Firmie Allkomp Grzegorzowi Kęska za udostępnienie przez 4 lat  nieodpłatnie 
Internetu. 

Dziękuje naszym  partnerom i sponsorom za pomoc finansową i materialną, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Tymbarku i Piekiełku za współpracę, życzliwość oraz 
rodzicom naszych sportowców za serdeczną atmosferę i wsparcie, przedstawicielom 
prasy i mediom za popularyzację naszych imprez i osiągnięć sportowych. 

Drodzy zebrani; 
Praca na rzecz Klubu nie jest łatwa ani prosta szczególnie w dzisiejszych czasach. 
Myśmy nie mieli worka pieniędzy i milionów na koncie,….za tymi pracami 
społecznymi na stadionie stali ludzie z Tymbarku i okolic, zarząd, zawodnicy i 
trenerzy. Każdy z zarządu  wykorzystał swoje znajomości i wniósł wiele dobrego do 
klubu.  Pozwólcie że im bardzo gorąco podziękuję. 
Jeszcze raz wszystkim z całego serca bardzo dziękuje, a nowemu zarządowi życzę 
dalszych osiągnięć, zawodnikom i ich trenerom dalszych sukcesów sportowych i 
godnego reprezentowania ‘Harnasia” Tymbark. 

                                                                                       

Prezes Franciszek Mrózek 

 

Zastanawiałem się jakimi słowami pożegnać się z Klubem Piłkarskim Harnasia 
Tymbark, dzisiaj wiem że była to niezwykła przygoda z ogromna ilością emocji, 
spotkań i oraz na poczucia wykonania zadania.  

Zdanie „Franek ratuj, bo jak nie ty to kto” ?? Brzmi mi w uszach do teraz, dziś 
melduję Harnaś uratowany, zadanie wykonane, ja idę odpocząć.                                                                                  

Moim marzeniem było stworzenie klubu silnego, bardzo dobrze zorganizowanego, 
szanującego swoje tradycje i korzenie. Dzisiaj klub sportowy jest na dobrej drodze aby 
taki cel osiągnąć ale potrzeba jeszcze  

Chcę zrobić w klubie duży krok do przodu… ale nie teraz może kiedy indziej... 

Z funkcji wiceprezesa zostałem nominowany do pełniącego obowiązki prezesa w 2020 
r.  W  trakcie trwania kadencji nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Klubu. 
W związku z pracą zawodową oraz brakiem czasu, pisemną rezygnację z funkcji 
prezesa złożył Pan Jarosław Majeran, jego obowiązki przejął jego zastępca Franciszek 
Mrózek.  


