


Historia Klubu Sportowego w Rachowicach 

sięga roku 1951. Niewiele osób pamięta 

tamte czasy, a prowadzona wówczas 

kronika zaginęła. 

Klub odnosił sukcesy, lecz w związku  

z niekorzystnymi uwarunkowaniami w kraju 

w latach 80-tych,  klub był zmuszony 

zawiesić swoją działalność. 







W tym celu powołano do życia teatrzyk 

objazdowy, wystawiający przedstawienia, 

z których dochód przeznaczano na 

rozwój klubu.  

i inne potrzeby klub zdobywał fundusze 

w nietypowy sposób, pozyskując 

pieniądze we własnym zakresie,  

z działalności kulturalnej.  

Na   swoją  działalność,  zakup  sprzętu 







Obecne boisko, istnieje przy ul. Wiejskiej    

od ponad 20 lat. 

 

 Wyposażone jest w wiaty dla gospodarzy 

i gości oraz w 150 krzesełek, poza którymi 

dobudowano dwie trybuny na 40 osób. 

 

Wcześniejsze lokalizacje boisk były  

w kilku innych miejscach.  







Za główną płytą powstało boisko do 

siatkówki plażowej, wykonane własnym 

sumptem przez członków klubu. 

 

Kilka lat wcześniej wraz z Radą Sołecką 

wykonano przy boisku betonowy podest, 

który służył mieszkańcom przy organizacji 

imprez na wolnym powietrzu.  







Dzięki uprzejmości dyrekcji „SP 

Rachowice”, klub uzyskał zaplecze 

socjalne w budynku szkoły. 

  

Szatnia liczy 4 pomieszczenia w tym 

umywalnię z natryskami.       

  







Przez pół wieku grało w rachowickim 

klubie wielu zawodników i wspierało go 

liczne grono działaczy.  

 

Na specjalne imienne wyszczególnienie 

zasłużyły  osoby, które kiedyś pełniły 

funkcję   prezesów  i    pracowały  

z  oddaniem na  rzecz  klubu. 







Byli to:  

Helmut Olszówka,  

Józef Franik,  

Joachim Franik  

oraz  

Alfons Sosna, który tę funkcję pełnił 

jako ostatni przed zawieszeniem 

działalności klubu.     







Ponowna działalność klubu rozpoczyna 

się w roku 1994,  kiedy to został 

reaktywowany  pod nazwą „KS 94” 

Rachowice. 

 Klub powstał dzięki wydatnej pomocy 

firmy „AD Rachowice”, a jeden z jej 

współwłaścicieli Andrzej Wiaderny pełnił 

funkcję prezesa honorowego. 

Prezesem urzędującym był wtedy Konrad 

Sosna.           







Od momentu reaktywacji klubu 

prowadzona jest sekcja piłki nożnej  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

juniorów i seniorów. 

Ze względu na brak młodzieży, która 

mogłaby grać w kategorii juniorów, 

istnieje sekcja  trampkarzy.  

Od 2001 roku przy KS 94 Rachowice 

prowadzi swoją działalność drużyna 

halowej piłki nożnej pięcioosobowej.  







Do znaczącego sportowego dorobku 

klubu należy zaliczyć: 

  

 Zdobycie Pucharu Burmistrza      

Sośnicowic w latach 1996, 1997 

 i  w 2002r,  

 

 Udział w finale - drugie miejsce  

w 2003 roku.  







 Awans z klasy „B” do „A” w sezonie 

2002/2003, 

 

 Awans do Katowickiej Ligi  Okręgowej 

w sezonie 2010/2011 drużyny seniorskiej 

prowadzonej przez Adama Piechockiego. 





Od 2013 roku nasi zawodnicy pięknie się prezentują 

w nowych strojach piłkarskich. Projektantem  

i producentem ich jest Marcin Garbacz. Jest on 

również twórcą logo klubu.  



Prezentację przygotowała: 
Elżbieta Jaszczuk 

Rachowice, czerwiec, 2014 r. 


