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LKS GOŁUCHÓW
RAZEM PRZEZ 

60 LAT



To, co jest dziś, zaczęło się 60 lat temu
W 1946 roku w Gołuchowie powstał Ludowy Zespół Sportowy. Powstał w tym samym czasie co pierw-
sze LZS-y w kraju. 

Młodzi Gołuchowianie postanowili się zorganizować by uprawiać sport. Chcieli pokazać, że warto 
kształtować ciało i umysł dla sportowej rywalizacji. Było im trudno bo brakowało sprzętu, nie było 
pieniędzy. Ale był ogromny entuzjazm i zapał. W ciągu 60 lat działalności do tej sportowej organiza-
cji należało wiele osób. 

Sportowcy i działacze przyczynili się do tego, że dziś Ludowy Klub Sportowy, następca LZS-u może 
poszczycić się czwartoligową drużyną piłkarską a młodzi tenisiści stołowi sukcesami w zawodach szcze-
bla wojewódzkiego i krajowego, że dziś w treningach regularnie uczestniczy blisko 200 zawodników 
i zawodniczek klubu, że nasz klub znany jest w Polsce i poza granicami kraju, że jest organizatorem 
międzynarodowych zawodów sportowych.

Tym wszystkim, którzy tworzyli LZS i tym którzy kontynuują ich działania składamy serdeczne podzię-
kowania.

Wszystkim członkom i sympatykom LZS Gołuchów przekazujemy tę kroniką na pamiątkę.

                      Marek Zdunek
                     Prezes LKS Gołuchów

Drużyna seniorów z roku 1975



Zaczęło się w 1946 od LZS...
Dokładna data założenia klubu nie jest niestety znana. Początki zorganizowanej działalności sportowej 
sięgają roku 1946. Grupa zapaleńców (m.in. Helena Tomczak, Kazimierz Kapałka, Władysław Kapałka, 
Marian Skrzypniak) skupiła początkowo działalność wokół dyscyplin lekkoatletycznych i kolarstwa. 
W okresie tym wyróżniającymi się zawodnikami (poza założycielami klubu) byli Wacław Piętka, Syl-
wester Olenderek, Stanisław Pera, Tadeusz Werbliński, Kazimierz Frąszczak, Kazimierz Jaworski. Rozwój 
działalności klubu nastąpił na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, kiedy to w wielosek-
cyjnym klubie uprawiano lekkoatletykę, kolarstwo, siatkówkę, boks, strzelectwo, piłkę ręczną i tenis 
stołowy. Największe sukcesy w tym okresie odnosili Jan Mikołajczyk, Józef Walerowicz, Jan Łubiński, 
Jan Mikłos, Kazimierz Kordylas, Marian Jeniec, Czesław Szymoniak, Henryk Czarnecki, Zbigniew Wolski, 
Władysław Walerowicz, Józef Walczak i Antoni Kajdaniak. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych LZS brał głównie udział w organizacji imprez masowych i rekreacyjnych (spartakiady miedzyza-
kładowe, spartakiady kół LZS, imprezy „Sport przy muzyce”, zloty młodzieży wiejskiej, turnieje w siat-
kówce, podnoszeniu ciężarów itp.

Niestety nie zachowały się żadne materiały archiwalne (zdjęcia, puchary, dyplomy) z początkowego 
okresu funkcjonowania LZS. Część z nich „przepadła bez wieści” po wystawach organizowanych 
w Gołuchowie i Pleszewie. Część zamieszczonych informacji pochodzi więc ze szczątkowych sprawoz-
dań z obchodów kolejnych jubileuszy oraz od byłych zawodników (a pamięć ludzka, jak wiadomo, 
bywa zawodna...)

Drużyna seniorów z roku 1986



W poszczególnych dyscyplinach...
lekkoatletyka

Zawodnicy z Gołuchowa brali udział w biegach przełajowych organizowanych w Ostrzeszowie i Żer-
kowie. Najlepszymi zawodnikami byli Eugeniusz Jędrasiak, Józef Malinowski, Dariusz Błaszczyk .

siatkówka

Drużyna siatkarzy zajęła 2 miejsce na szczeblu wojewódzkim (spartakiada wojewódzka).

piłka ręczna

W 1968r. piłkarze ręczni uczestniczyli w finałowym turnieju o mistrzostwo województwa poznańskiego 
zajmując na turnieju w Gnieźnie drugie miejsce rywalizując m.in. z drużynami Nielby Wągrowiec, Stelli 
Gniezno i Krokusa Leszno. Wynik ten szczypiorniści gołuchowscy powtórzyli kilka lat później w Kępnie. 
W drużynie tej grali m.in. Wincenty Jędrzejak, Stanisław Zawistowski, Eugeniusz Walerowicz, Rafał Wer-
bliński, Ludwik Kunert, Zdzisław Woźniak, Andrzej Cieślak, Zdzisław Kapałka, Marian Kapałka, Roman 
Tomczak czy Janusz Werbliński. 

szachy/warcaby

W tym też czasie ekipa z Gołuchowa zajęła 6 miejsce w kraju w warcabach stupolowych. Dobre wyniku 
uzyskiwali także szachiści ( 2 miejsce w województwie poznańskim). Klub był organizatorem turnieju 
szachowego „Złota wieża”.

tenis stołowy 

Do roku 1990 rozgrywki w tej dyscyplinie sportu prowadzone były w sposób typowo amatorski i ogra-
niczały się do rozgrywania turniejów będących mistrzostwami gminy. Od roku 1990 rozgrywki zaczęły 
przybierać bardziej zorganizowaną formę. W 1991 r. zorganizowane zostały rozgrywki ligi gminnej. 
Rozgrywki te prowadzone były przez 2 lata (1991 i 1992). W pierwszej edycji wygrała drużyna z Turska 
a w drugiej drużyna z Gołuchowa. W 1993 drużyna seniorów pod nazwą LZS Gołuchów została człon-
kiem Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kaliszu i wystartowała po raz pierwszy w historii 
klubu rozgrywkach A klasy. Trzon drużyny stanowili: Krzysztof Kraszkiewicz, Dariusz Lewicki, Krzysz-
tof Andrzejak, Jerzy Szkudlarski, Arkadiusz Walczak i Katarzyna Klupś. Rok później drużyna wzmoc-
niona przez Roberta Woźniaka z Pleszewa uzyskała awans do klasy okręgowej, w której występowała 
jeden sezon. Pierwszymi wychowankami, którzy odnieśli sukcesy na szczeblu okręgu w kategoriach 
młodzieżowych byli Grzegorz Michalak i Aleksander Marek. Od 1994 roku swoją prace trenerską roz-
poczęła Agnieszka Kraszkiewicz zaś drużyna przenosi się do szkoły w Kościelnej Wsi. Do najwięk-
szych sukcesów tego okresu można zaliczyć awans do Finału Ogólnopolskiego MINI OLIMPIC GAMES 
w Jastrzębiu (VII miejsce Paulina Łuczak i IX Sylwia Gorzelana) oraz pierwszy w historii klubu awans 
do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego wywalczony przez Agate Szczecińską. Ponadto A. Szcze-
cińska w Mistrzostwach Polski LZS zajęła 13 miejsce w kat. kadetek. Rok 2001 był niewątpliwie rokiem 
Agnieszki Kobus, która zdobyła Mistrzostwo Wielkopolski w kat młodziczek, Mistrzostwo Wielkopol-
ski zrzeszenia LZS oraz trzykrotnie wywalczyła awans do Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych 
w Stroniu Śląskim, Jastrzębiu i Gnieźnie. 

W 2002 na szczeblu ogólnopolskim wystartowała także Anna Woźniak (OTK Kadetów w Piasecznie). 
Katarzyna Woźniak uzyskuje tytuł najlepszej młodziczki sezonu 2001/2002. Również w 2002 r., po 
wygraniu turnieju wojewódzkiego, do turnieju ogólnopolskiego w Wałczu awansuje Justyna Gruszka. 
Jest to okres, w którym nasze dziewczęta na szczeblu okręgowym nie maja sobie równych i zdoby-
wają większość medali w swoich kategoriach wiekowych. Doceniając ich wyniki trener Wojewódzkiej 
Kadry Juniorów powołuje je wielokrotnie na zgrupowania kadry.



W 2003 r. klub nawiązał kontakt ze szkoleniowcami z Ukrainy: Jurijem Kozijem i Olegiem Jacyszynem, 
którzy brali udział w obozie w Lginiu przygotowującym do startów w rozgrywkach II ligi serii B. Dru-
żyna żeńska w składzie Agnieszka Kobus, Agnieszka Andrzejewska, Anna Woźniak, Katarzyna Woźniak, 
Ewelina Kubiak, Justyna Gruszka zajęła w rozgrywkach ligi 2 miejsce.

W roku 2003 sekcja przenosi się na stałe do Gołuchowa. W 2004 r jedna z najbardziej utalentowa-
nych zawodniczek naszego klubu Justyna Kubiak zwycięża w turnieju wojewódzkim żaków i awansuje 
do turnieju finałowego o Puchar Przeglądu Sportowego w Gdańsku zajmując tam wysokie 13 miej-
sce. W 2005 roku Weronika Kraszkiewicz zdobywa brą-
zowy medal Mistrzostw Polski w kat. skrzatów w Czę-
stochowie. Również w 2006 r. Weronika Kraszkiewicz 
i Judyta Uciechowska uzyskują awans do finału ogól-
nopolskiego Pucharu Przegladu Sportowego i PZTS 
w Gdańsku.

7 lutego 2006, po długiej chorobie, w wieku 33 lat 
umiera Agnieszka Kraszkiewicz, zawodniczka, trenerka 
współautorka wszystkich sukcesów naszych zawodni-
ków, osoba bez której nie byłoby naszej sekcji.

Obecnie w sekcji trenuje 23 zawodników. 

II Liga Kobiet w sezonie 2003/2004

Agnieszka Kraszkiewicz 
autorka wielu sukcesów 
gołuchowskich tenisistów



piłka nożna 
Od czasu powstania klubu drużyna piłkarska rozgrywała mecze w ramach tzw. ligi wiejskiej z druży-
nami LZS z innych miejscowości Gminy W latach 1985 – 89 drużyna wygrywała wszystkie mecze, ale 
na przeszkodzie w zgłoszeniu do rozgrywek ligowych stał brak środków finansowych. W 1992r. zro-
dziła się idea reaktywowania działalności klubu poparta działaniami m.in. D.Juraczyka i G.Lewickiego. 
Działalność klubu uległa rozwojowi po wsparciu finansowym sportu przez samorząd gminny, zwłasz-
cza w zakresie pokrycia kosztów zatrudnienia trenerów, kosztów utrzymania bazy sportowej i trans-
portu zawodników na zawody. 
Drużynę piłki nożnej zgłoszono do klasy B. Po roku grała już w A - klasie, by w następnym awansować 
do klasy okręgowej. W 1994r. piłkarze dotarli bardzo wysoko w rozgrywkach pucharowych (ćwierćfi-
nał okręgowy) odpadając dopiero po porażce 1:2 z Lignomatem Jankowy - najlepszą drużyną woje-
wództwa kaliskiego. Mecz ten do dziś wspomina się w Gołuchowie, choćby z uwagi na rekordową 
– ponad 500 osób !!! – frekwencję. Następne lata to umacnianie pozycji klubu na piłkarskiej mapie 
Ziemi Kaliskiej. W sezonie 1994/95 klub grał już w klasie okręgowej (w debiucie 4 miejsce – 31 punk-
tów w 26 meczach, 13 – 5 – 8, bramki 43 : 24). Po sezonie 1997/98 klub awansował do IV ligi, grając 
od sezonu 1998/99 w rozgrywkach prowadzonych w ramach makroregionu centralnego (Łódź, Piotr-
ków Trybunalski, Sieradz, Kalisz) a od sezonu 2000/2001 w rozgrywkach prowadzonych przez Wiel-
kopolski ZPN.

LKS rośnie w siłę...

IV liga – rok po roku

Sezon 1998/1999 (Kalisz/Sieradz) – zespół zajął 5 miejsce (59 punktów w 30 meczach, br.72 – 26), 

Sezon 1998/1999 - (Kalisz, Sieradz, Piotrków Tryb., Łódź) – zespół zajął 9 miejsce (44 punkty 
w 32 meczach, bramki 41 – 62). Najlepszym strzelcem był Roman Latański – 14 bramek.

Sezon 1999/2000 (Kalisz, Sieradz, Piotrków Tryb., Łódź) – zespół zajął 16 miejsce (34 punkty w 34 meczach, 
bramki 53 – 74), R.Latański zdobył w rozgrywkach 16 bramek. Przed sezonem 2000/2001 nastąpiła 
reorganizacja rozgrywek - LKS bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski ZPN

Sezon 2000/2001 zespół zajął 5 miejsce (52 punkty w 30 meczach, 15 - 7 - 8 , bramki 56:37); najlepsi 
strzelcy: Piotr Witoń (15), Roman Latański (12), Mirosław Krysiak (9).

Sezon 2001/2002 - LKS zajął 7 miejsce zdobywając 33 punkty w 26 meczach, 9 – 6 – 11, bramki 
40 – 40. Strzelcy bramek : R.Latański – 14, Banasiak, Hałęza, Krysiak – po 4, Ślusarz – 3, Świtała – 2, 
Pasek, Matysiak, Kapałka, Juraczyk, Kuś, Krzątała – po 1 

Sezon 2002/2003 – 7 miejsce (53 punkty w 34 meczach, 16 – 5 – 13, bramki 72 - 51), strzelcy bramek: 
R.Latański 17, Krysiak – 14 , Kaczmarek – 8, Pasek, Ślusarz, Kobyłka – po 4 , Juraczyk – 3, Kuś, Sobczak, 
Marcinkowski, Ordziniak, Kapałka, Smoliński, Michalak - po 2)

Sezon 2003/2004 – 4 miejsce (56 punktów w 30 meczach, 16 – 8 – 6, bramki 50 – 28), strzelcy 
bramek: R.Latański – 23, Krysiak – 4, Ślusarz, Kobyłka, Kaczmarek – po 3, Michalak, Hałęza, Kapałka 
– po 2, Smoliński, Banasiak, Kuś, Sobczak, Juraczyk – po 1

Sezon 2004/2005 – 7 miejsce (43 punkty w 30 meczach, 11 – 10 – 9, bramki 38 – 34), strzelcy bramek: 
G.Kuś, R.Latański – 7, B.Kukuła – 5, K.Banasiak – 4, G.Dziubek, J.Ślusarz – 3, D.Juraczyk, J.Kapałka, D.Mar-
cinkowski, R.Matysiak, D.Smoliński – 1.

Sezon 2005/2006 – 6 miejsce (47 punktów w 30 meczach, 13 – 8 – 9, bramki 51 – 31), strzelcy 
bramek:  B.Kukuła – 14, G.Dziubek – 13, D. Smoliński – 4, K.Mikołajczak, K. Banasiak – 3, D.Juraczyk, 
J.Ślusarz, G.Michalak, T.Ogrodniczak – 2, G. Kuś, T.Kuś, R. Latański, A.Woźniak – 1.



Orliki

Młodzik starszy

Trampkarz starszy



W rozgrywkach IV ligi WZPN w latach 2000 - 2006 drużyna LKS rozegrała 180 meczów zdobywając 284 
punkty (80 – 44 – 56, bramki 307:221) – plasuje to nasz klub na 8 miejscu w całej Wielkopolsce.

Rezerwy

Od 2 lat w rozgrywkach B klasy bierze udział drużyna rezerw LKS Gołuchów (poprzednio występo-
wała w tych rozgrywkach jako LKS Żychlin, LKS Żychlin – Gołuchów). Udział w tych rozgrywkach jest 

Zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Kaliskiego Okręgu

Najlepsi strzelcy w IV lidze 
w latach 1998 – 2006

Roman Latański  –  104
Mirosław Krysiak  –  39
Bartłomiej Kukuła  –  19
Jarosław Ślusarz  –  22
Grzegorz Dziubek  –  16 
Piotr Witoń  –  15
Dariusz Juraczyk  –  15
Jacek Kapałka  –  14
Krzysztof Banasiak  –  14
Jacek Pasek  –  13
Grzegorz Kuś  –  12
Mirosław Czajka  –  12

Najwięcej meczów w IV lidze 
w latach 1998 - 2006

Krzysztof Banasiak  –  215 
Jarosław Ślusarz  –  204 
Tomasz Ordziniak  –  194
Roman Latański  –  175
Dariusz Juraczyk  –  172
Grzegorz Kuś  –  163
Henryk Hałęza  –  162
Rafał Matysiak  –  135
Mirosław Krysiak  –  127
Dariusz Smoliński  –  125
Jacek Kapałka  –  118
Jacek Pasek  –  110



bardzo dobrą okazją do „ogrywania się” juniorów czy graczy rezerwowych .Trenerem drużyny jest 
Damian Baras. 

Puchar Polski 

W 2001r. miał miejsce największy sukces klubu. W rozegranym w Jarocinie finale okręgowym Pucharu 
Polski LKS pokonał trzecioligowy KKS Kalisz 2:1 (1:1, 1:1). Warto podać skład tego zespołu: Młodak, 
Banasiak, Krysiak, Ślusarz, Ordziniak, Hałęza, Pasek, Matysiak, Juraczyk, Kapałka, Witoń, Tomaszewski, 
Latański. Bramki zdobyli Jarosław Ślusarz i Roman Latański. Zespół trenował Zbigniew Sadowski.

7 maja 2003 r. w Kępnie odbył się kolejny mecz finałowy Pucharu Polski Okręgu Kaliskiego z udziałem 
LKS. Do finału rozgrywki stanęły drużyny LKS Gołuchów i Ostrovii Ostrów Wlkp. Po emocjonującym 
meczu zwyciężyła drużyna LKS Gołuchów 2:1. Bramki dla Gołuchowa zdobył Roman Latański. Skład 
zwycięskiego zespołu: A. Latański, H. Hałęza, D. Smoliński, T. Ordziniak, G. Kuś, T. Kobyłka, G. Micha-
lak, K. Banasiak, M. Krysiak (J. Kapałka), R. Latański, D. Juraczyk. Trenerem zespołu był ponownie Zbi-
gniew Sadowski.

W dniu 31 maja 2006r. LKS stanął przed szansą na zdobycie trzeciego trofeum pucharowego. Tym 
razem się nie powiodło – drużyna LKS przegrała po zaciętym meczu 0:1 z Calisią Kalisz (trenerem 
zespołu był Sławomir Pawelec).

Trenerzy

Po wznowieniu działalności w 1992r. trenerami drużyny seniorów byli: Mieczysław Kincman, Jan Toka-
rek, Marek Woźniak, Henryk Torbus, Wojciech Kwiatkowski, Marek Chatliński, Zbigniew Sadowski i Sła-
womir Pawelec

Zawodnicy

Najlepszym zawodnikiem LKS Gołuchów był Roman Latański – najlepszy strzelec klubu w całej jego 
historii. Najwięcej meczy w drużynie rozegrali: Dariusz Juraczyk, Roman Latański, Tomasz Ordziniak, 
Krzysztof Banasiak, Mirosław Krysiak, Jarosław Ślusarz, Rafał Matysiak, Henryk Hałęza, Jacek Pasek.

Warto tu również wspomnieć o pomocniku Grzegorzu Dziubku (zawodniku m.in. Korony Kielce i Varty 
Namysłów) oraz ostoi formacji obronnej Dariuszu Smolińskim.

Drużyny młodzieżowe

Piłka nożna w Gołuchowie to nie tylko seniorzy ale także młodsi piłkarze (blisko 100), którzy grają 
w różnych klasach rozgrywkowych z dużymi sukcesami. W 2001r. piłkarze roczników 1986 - 1987 
wygrali w Gołuchowie turniej międzynarodowy pokonując drużyny z Chievrs (Belgia), Eastleith (Anglia) 
i Żelazkowa. W 2002r. zdobyli I miejsce na turnieju międzynarodowym w Anglii. W 2004r. wygrali tur-
niej w belgijskim Chievrs i zajęli 4 miejsce w turnieju w Eastliegh. Duża w tym zasługa trenerów Woj-
ciecha Kwiatkowskiego, Jarosława Ślusarza i Damiana Barasa. Z drużyn młodzieżowych wywodzi się 
wielu zawodników grających obecnie z powodzeniem w drużynie seniorów.

Międzynarodowe Turnieje Piłkarskie

LKS Gołuchów jest jednym ze współorganizatorów międzynarodowych turniejów piłkarskich drużyn 
młodzieżowych.
Dotychczas zwycięzcami poszczególnych turniejów byli:

1999 r. – Martin (Słowacja), 3 miejsce zajął Gołuchów – turniej organizowany wspólnie z Kaliszem.

2001 r. – Gołuchów.

2003 r. – Chievrs(Belgia), 3 miejsce zdobył zespół Gołuchowa.

2005 r. – Eastliegh – Mostlane (Anglia), 3 miejsce zdobył zespół Gołuchowa.



Jak widać integracja poprzez sport z partnerami Gminy w Europie rozpoczęła się na klika lat przed 
przyjęciem Polski do Unii Europejskiej i trwa także po włączeniu Polski do rodziny europejskiej. Warto 
dodać, że Turnieje odbywają się przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i organizowane są jako 
jedna z imprez towarzyszących Międzynarodowemu Dniu Dziecka.

Baza 

Klub rozgrywa swoje mecze na pięknie położonym przy zalewie gołuchowskim i zespole budynków 
szkolnych stadionie przy ul. Słowackiego. Stadion posiada 300 miejsc siedzących. W 2006r. obok sta-
dionu ma się rozpocząć budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Sponsorzy 

Ważną rolę pełnią sponsorzy klubu. Największym są Zakłady Mięsne Witolda Werblińskieg oraz Urząd 
Gminy w Gołuchowie. Działalność klubu wspierali i wspierają ponadto: Henryk Fabisz, Janusz Werbliń-
ski, Sylwester Raniś, Bogdan Bogacz, Zbigniew Banasiak, Józef Banasiak, Feliks Płaczek.

Ciekawostki, statystyki 

391 – tyle bramek zdobyli zawodnicy w historii czwartoligowych występów gołuchowian. Statystyki 
odnotowują bogatsze konto, ale dziewięć bramek dopisanych zostało w wyniku walkowerów, 
a jedno trafienie było samobójcze.

105 – liczba zwycięstw odniósł LKS we wszystkich czwartoligowych meczach. Setne zwycięstwo 
odniósł LKS w meczu ze Spartą Miejska Górka 8.04.2006r. 3:1 

104 – dorobek strzelecki Romana Latańskiego w czwartoligowych meczach LKS. Najlepszy strzelec 
w historii klubu przeniósł się jednak do Doktóra Czarnylas, ale zanim do tego doszło, zdobył 
w sierpniu jeszcze jednego gola dla Gołuchowa.

 33 – tylu zawodników strzelało bramki dla LKS-u w rozgrywkach IV ligi. Ostatnim strzelcem był 
Tomasz Kuś.

 23 – tyle bramek strzelił R.Latański w sezonie 2003/4; jest to najlepszy wynik w historii występów 
LKS w IV lidze.

  9 – tyle bramek w jednym meczu strzelili zawodnicy LKS (w 2006r. w Garzynie w meczu z miejsco-
wym Kłosem wygranym 9:1). Było to najwyższe zwycięstwo LKS w rozgrywkach IV ligi 

  2 – są tacy dwaj zawodnicy, którzy strzelali gole dla LKS w ośmiu sezonach. To Roman Latański 
i Dariusz Juraczyk.

Za granicą

W pierwszym oficjalnym meczu międzynarodowym w 2001r. LKS pokonał drużynę z zaprzyjaźnionego 
Erkner (Niemcy) 5:1. Rewanż w 2003r.(mecz uświetnił nadanie imienia stadionowi w Erkner) zakoń-
czył się remisem 3:3.

Wszystko o LKS Gołuchów

Zawsze aktualne informacje o LKS wraz z bogatą galerią zdjęć dostępne są na stronie intranetowej 
www.lksgoluchow.prv.pl

Tytuł honorowy

Rada Gminy Gołuchów na sesji w dniu 31 maja 2006r. nadała Ludowemu Klubowi Sportowemu w Gołu-
chowie tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono, 
że powyższy tytuł przyznano za prowadzenie ożywionej działalności wśród młodzieży, promowanie 
poprzez sukcesy Gołuchowa i Gminy oraz jako dowód wdzięczności za wieloletnią, często społeczną 
pracę pokoleń działaczy, trenerów i zawodników.



Grupa żaków

Klasa - B seniorzy

Junior młodszy



Kompleks obiektów sportowych

IV liga seniorzy




