
Limanowa 21.02.2020r. 

 

Sprawozdanie Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Płomień 

Limanowa z działalności klubu za 2019 rok. 

 

1. Organizacja 

LKS Płomień Limanowa działa jako stowarzyszenie pozarządowe i realizuje  założone cele zgodnie ze 

Statutem stowarzyszenia. W 2019 roku odbyło się dziesięć oficjalnych zebrań Zarządu Klubu oraz 

kilkanaście spotkań Zarządu w mniejszym gronie i mnóstwo rozmów po między członkami zarządu 

osobistymi bądź telefonicznymi, na których ustalano wszystkie najważniejsze decyzje klubu. Podczas 

zebrań Zarządu  przyjęto stosowne Uchwały. 

LKS Płomień Limanowa w 2019 roku posiadał drużynę seniorów i sześć drużyn młodzieżowych. Łącznie 

zawodników młodzieżowych około 120. Seniorów około 20 . Łącznie 140 zawodników. W klubie działa 

również sekcja szachowa za którą odpowiedzialny jest pan Ryszard Ewert. Nasze drużyny piłkarskie biorą 

udział w ligach prowadzonych przez Limanowski Podokręg Piłki Nożnej. 

W klubie w 2019 roku pracowało pięciu Trenerów: Jacek Konstanty - Seniorzy, Kamil Musiał/Karol Golonka – Juniorzy 

Młodsi,  Marcin Jańczy/ Tomasz Binda -Trampkarze, Łukasz Bukowiec – Młodziki, Kamil Musiał – Orliki, Mateusz 

Łątka, Żaki oraz Skrzaty i Smerfy. Jesienią dołączyli do nas Trenerzy: Zbigniew Twaróg, Tomasz Binda oraz Karol 

Golonka. Wszyscy Trenerzy grup młodzieżowych byli opłacenie ze środków Budżetu Miasta Limanowa oraz Budżetu 

Gminy Limanowa. Dodatkowo każdy z Trenerów młodzieżowych otrzymał wynagrodzenie za prowadzone zajęcia z 

pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa Sportu z programu Klub. Trener Seniorów opłacany był z klubowych pieniędzy,  

Zawodnicy zostali objęci rocznym ubezpieczeniem grupowym. Opłacono rachunki sędziowskie za mecze jako 

gospodarze spotkań oraz wymagane prawnie opłaty od tych rachunków do Urzędu Skarbowego. Na treningi i mecze 

były zakupione napoje chłodzące. Całość zadania została rozliczona zgodnie z kosztorysem oraz w wyznaczonym 

terminie. W 2019 roku wszyscy zawodnicy zostali przebadani przez lekarza. 

W 2019 roku organizowaliśmy organizowaliśmy wspólnie z LPPN Turnieje Skrzatów oraz II edycję Memoriału Pamięci 

Zygmunta Łątki 

W Grudniu udało się zorganizować Wigilię Klubową dla wszystkich w klubie, dzieci i młodzieży. Łącznie na spotkaniu 

było blisko 100 dzieci i później wieczorem również 50 osób dorosłych – zawodników, Trenerów, działaczy, kibiców 

oraz wszystkich zaproszonych gości. Każde dziecko otrzymało paczkę od świętego mikołaja sfinansowaną  dzięki 

wsparciu sponsorów rodziców, klubu STU oraz środkom klubowym w postaci dresów. 

W 2019 roku organizowaliśmy dwa obozy wyjazdowe dla zawodników klubu. W okresie zimowym byliśmy na 3 dni  w 

Białym Dunajcu, natomiast w sierpniu 2019 byliśmy na 8 dni w Jastarni. W lipcu organizowaliśmy obóz 

dochodzeniowy na stadionie LKS Płomień dla chętnych Żaków i Orlików. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Wyniki Sportowe 
 

Seniorzy  w rundzie wiosennej rywalizowali w A klasie Limanowskiej.  Bardzo dobry sezon po spadku z Ligi Okręgowej 

i mimo braku awansu to można było być zadowolonym z uzyskanego miejsca. Drużyna Jacka Konstantego zajęła  4 

miejsce, natomiast do Ligi Okręgowej uzyskały awans trzy zespoły. Płomień miał 41 punktów, natomiast  Ujanowice 

oraz Turbacz 43, a Krokus Przyszowa 42. Jesienią drużyna Seniorów solidnie walczy w każdym meczu i ma na koncie 

20 punktów. Obecnie plasuje się na 4 miejscu ze stratą 4 punktów do lidera – Wierchów Pasierbiec.  Po rundzie 

jesiennej rezygnację z funkcji Trenera  złożył Jacek Konstanty. W styczniu Zarząd Klubu ogłosił konkurs. Po 

przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur zdecydowaliśmy się na wybór Trenera Ireneusza Marchwińskiego. 

 

Juniorzy Młodsi to zespół jaki mieliśmy w 2019 roku w Limanowskiej Lidze Juniorów Młodszych. Drużyna ta 

rywalizowała większości młodszym rocznikiem oraz wspomagała się Trampkarzami. Trener Karol Golonka miał 

bardzo trudne zadanie mimo to zajęcia odbywały się regularnie i drużyna występowała w lidze.  W styczniu po 

przeanalizowaniu sytuacji drużyny, braku odpowiednich środków, braku odpowiedniej kadry zawodników z danych 

roczników Zarząd Klubu był zmuszony wycofać zespół z rozgrywek ligowych, równocześnie podejmując decyzję o 

próbie utworzenia drużyny Juniorów Młodszych bądź Starszych od czerwca 2020. 

 

Trampkarze Płomienia w pierwszej połowie roku byli prowadzeni przez Marcina Jańczego  po sezonie Trener 

przekazał nam decyzję o rezygnacji z drużyny.  W wakacje zespół objął Tomasz Binda. Drużyna po rundzie jesiennej w 

której rozegrała 11 meczy zajmuje 5 miejsce w II Lidze Okręgowej zdobywając 17 punktów.  Drużyna regularnie 

trenuje i widać zdecydowany postęp w zaangażowaniu się w grę zawodników.    

 

Młodziki to drużyna prowadzona przez pierwsze pół roku przez Łukasza Bukowca, który w czerwcu zakończył 

długoletnią pracę szkoleniową w Płomieniu. Od jesieni zespół prowadził Kamil Musiał, który rywalizował z 

Młodzikami w III lidze Limanowskiej zajmując 2 miejsce tuż za Halnym Kamienica. Pod koniec roku Kamil Musiał 

przekazał informację o rezygnacji z pracy w drużynie Młodzików. Funkcję Trenera tej drużyny objął Mateusz Łątka. 

 

Orliki to zespół prowadzony przez rundę wiosenną przez Kamila Musiała. W drugiej połowie roku to Mateusz Łątka 

prowadzi Orlików i do rozgrywek było zgłoszonych dwie drużyny.  W I lidze Orlików Płomień zajął 5 miejsce 

natomiast  w II Lidze Orlików ostatnie 8 miejsce. Drużyny te rozwijają się prawidłowo, rozgrywają mnóstwo meczy 

kontrolnych oraz często biorą udział w Turniejach 

 

Żaki to drużyna Mateusza Łątki w której regularnie trenuje liczna grupa zawodników. Szczególnie dobrze radzi sobie 

tutaj rocznik 2011, który regularnie bierze udział w Turniejach zdobywając wysokie miejsca.  W I lidze Żaków Płomień 

zajął 6 miejsce.  

 

Skrzaty  to drużyna, która do czerwca prowadził Mateusz Łątka. Od sierpnia natomiast szkoleniem tej grupy zajął się 

pan Zbigniew Twaróg.  Skupiamy się przede wszystkim na regularnym treningu. Rywalizujemy również w turniejach 

organizowanych przez LPPN 

 

Smerfy to najmłodsza grupa w Płomieniu grupa Naborowa. Obecnie to dzieci z roczników 2015 oraz 2016 

prowadzona przez Zbigniewa Twaroga.  Najmłodsze dzieci mają swoje zajęcia skupione przede wszystkim na zabawie 

mają regularne zajęcia raz w tygodniu. 

 

Wszystkie drużyny Młodzieżowe przede wszystkim prężnie się rozwijają dzięki szkoleniowcom i rodzicom. Zwłaszcza 

te najmłodsze grupy mają bardzo duże wsparcie od strony rodziców, przez transport na treningi, mecze i sparingi. 

Zakup kompletu strojów. Opłatę części  wpisowego na turnieje, rozgrywki, 

 



W okresie zimowym wszystkie młodzieżowe drużyny naszego klubu biorą udział w Turniejach Halowych. Przede 

wszystkim zawsze bierzemy udział w Turniejach organizowanych przez LPPN. W 2019 roku w klubie zaszło sporo 

zmian szkoleniowych. Był to trudny okres, ale przeszliśmy ten czas bez większych problemów. Treningi prowadzone 

są regularnie. Dziękujemy szkoleniowcom, którzy już nie pracują z Nami, a Witamy na pokładzie Trenerów: Zbigniewa 

Twaroga, Ireneusza Marchwińskiego, Tomasza Bindę i Karola Golonkę.   

Praktycznie wszyscy zawodnicy Płomienia są na bieżąco wprowadzani do systemu Extranet.  

Trener Mateusz Łątka w Plebiscycie na Najpopularniejszego Trenera 2018 zajął 3 miejsce. Julia Matras otrzymała 

wyróżnienie w gronie 10 talentów z powiatu Limanowskiego. 

 
3. Utrzymanie Obiektu prace na obiekcie 

Gospodarzem obiektu w 2019 roku był pan Paweł i  za tą pracę dziękujemy mu bardzo, bo obiekt na każdy 
mecz ligowy był przygotowany perfekcyjnie. Oraz osobom, które często pomagały: Przemysław Zawada, 
Konrad Koza, Dominik Dudek, Szymon Koza, Zbigniew Dudek, Mateusz Łątka, Radosław Zawada, Maciej 
Joniec, Arkadiusz Guzik, Mateusz Guzik, Krzysztof Kaletka, Karol Golonka, Mateusz Załubski i wielu innych. 
Dziękujemy MZGKIM za prace w okresie wiosennym na stadionie i panu Kierownikowi Leszkowi Leśniakowi.  
W okresie letnim kilka razy strażacy z OSP Łososina Górna podlewali stadion za co im serdecznie 
dziękujemy. Członkowie klubu również brali udział w tym trudnym zadaniu. 

 
4. Finanse 

Działalność LKS Płomień Limanowa opiera się przede wszystkim na  rozwoju dzieci i młodzieży. Rozwój klubu jest 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu. Jak co roku korzystamy z dotacji z Urzędu Miasta Limanowa oraz staramy się 
o środki z innych instytucji, firm, sponsorów prywatnych oraz składek członkowskich. Dzięki wielkiej pomocy Marioli 
Jańczy udało się otrzymać dotacje z Ministerstwa Sportu – program Klub.  
 
W 2019r. Urząd Miasta Limanowa na działalność sportową dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej oraz Szachach 
przeznaczył dla nas 30 000 zł.  
Wydatki : 

 Ubezpieczenie zawodników – 750 zł 

 Utrzymanie obiektu – 6000 zł 

 Opłaty sędziowskie – 3000 

 Opłaty Regulaminowe - 1800 

 Napoje dla zawodników – 200 

 Opłata gospodarza obiektu – 9000 

 Zakup sprzętu sportowego – 3800 

 Opłaty sekcji szachowej – 450 zł 

 Organizacja obozu wyjazdowego – 5000 zł 
 
 

Ministerstwo Sportu  - Program Klub – 15 tysięcy złotych 
W 2018 roku z Ministerstwa Sportu udało się pozyskać 15 tysięcy złotych. 

 Sprzęt sportowy – 6000 zł 

 Opłata Trenerów. Każdy z Trenerów Młodzieżowych otrzymał dofinansowanie – 9000 zł 
 

Do dotacji z Urzędu Miasta Limanowa środki własne wyniosły 20.595,18 zł. Natomiast do programu Klub z 

Ministerstwa Sportu środki własne wyniosły:   2192, 76 zł  
 
W 2019 wsparli nas: 

 Urząd Miasta Limanowa 

 Urząd Gminy Limanowa 

 Starostwo Powiatowe w Limanowej 

 Paweł Michura – Midrew – Paliwo dla Trenera 

 Partner  



 Krzysztof Zimniewski  

 Instar  

 Tymbark 

 MZGKIM 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej 

 Bank Spółdzielczy w Limanowej 

 FIS – KUZ 

 BD ART. 

 OSM LIMANOWA 

 OSP Łososina Górna 

 BOGMAR 

 Filip Golonka 

 Koło Gospodyń Wiejskich Łososina Górna 

 Dorota i Jacenty Musiał 

 Henryk Matyszczak 

 Rodzice 
 

 
 
 
 
Wynajem Boiska (przygotowanie obiektu): 

 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 350 zł 
 
 
 

 
Dodatkowe pomoc jaką otrzymaliśmy 

 Henryk Matyszczak – Woda Mineralna zaopatrzenie całoroczne 

 Krzysztof Zimniewski – Całoroczne pranie strojów 

 Paweł Dudek – BD ART darmowy druk plakatów, zaproszeń i innych  oraz korzystne ceny przy wszystkich 
innych działaniach marketingowych 

 Obsługa Księgowa przez panią Stanisławę Srokę darmowa 

 Bartłomiej Janczyk i Urszula Janczyk – pomoc w prezentach dla dzieci oraz przy memoriale kiełbasa 

 Wsparcie Memoriału Finansowe: Marek Łątka, Agata Kęska, Lech i Aneta Twaróg 

 Tymbark SA Soki 

 Masarnia Wiktor z Jodłownika – Kiełbasa 

 Wsparcie na Wigilię Finansowe: Agata Kęska, Krzysztof Zimniewski, Wiesław Sędzik, Przemysław Golonka 

 Na wigilię zostały przez rodziców upieczone ciasta 

 Urszula Janczyk – Słodycze  (całoroczne zaopatrzenie) 

Składki członkowskie od dorosłych:  350 zł 

Składki od dzieci trenujących w klubie: 16 500 zł 

 

 

 

 

Wydatki klubowe 90 587,09 zł – Informacja w załączniku 



5. Działalność Charytatywna – około sportowa 

W ostatnim roku dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób udało się zorganizować wspaniałe 

wydarzenie jesienią 2019 roku. Podczas ligowego meczu wspólnie z LKS Mordarka oraz dzień wcześniej 

Mam Talent zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla ciężko chorej Darii z Piekiełka. Odzew u kibiców, 

zawodników był olbrzymi. Rodzice chętnie upiekli ciasta i różne pyszności, chętnie zaangażowali się w 

pomoc organizacyjną i kwota jaką uzbieraliśmy przerosła nasze nadzieję. Udało się uzbierać blisko 10 

tysięcy złotych. Na początku stycznia 2020 wspólnie z Limanowską Ligą Halową (Witold Sochacki, Henryk 

Garcarz i Mirosław Łazarz oraz LKS Mordarka organizowaliśmy Halowy Turniej Charytatywny Zagraj z 

Nami dla Darii podczas dwóch dni zmagań dzięki ofiarności ludzi udało się uzbierać blisko 35 tysięcy 

złotych. Wspaniałe inicjatywy, które pokazują, że LKS Płomień to coś więcej niż klub.  

W  2019 roku udało się oprócz wyjazdowego obozu letniego zorganizować wyjazd na mecz Mistrzostw 

Świata U20 do Łodzi: Polska – Senegal. Piękne wydarzenie sportowe, które dzięki zaangażowaniu przede 

wszystkim Księdza Rafała Mirosławskiego mogło się odbyć. W październiku cały autobus z Płomienia: 

Dzieci oraz Rodziców udał się na mecz do Warszawy Polska – Macedonia. Większość dzieci po raz 

pierwszy była na meczu na Stadionie Narodowym. 

6. Zakończenie 

Dziękuje Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej za obecność podczas Wigili Klubowej. Dziękuje Panu Posłowi 

Edwardowi Siarce za pomoc w organizacji biletów na mecz Reprezentacji Polska – Macedonia. 

 

Dziękuję Burmistrzowi Miasta Limanowa panu Władysławowi Biedzie za wsparcie Klubu we wszystkich 

naszych działaniach w 2019 roku. Dziękuje pani przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolancie 

Juszkiewicz za obecność podczas uroczystości klubowych. 

Dziękuję pani Radnej Gminy Limanowa Zuzannie Kolawa, panu Skarbnikowi Gminy Limanowa 

Marcinowi Matrasowi  i Wójtowi Gminy Limanowa panu Wójtowi Janowi Skrzekutowi, panu 

Stanisławowi Młyńskiemu za okazaną pomoc bo dzięki Urzędowi Gminy Limanowa za darmo 

korzystamy z Hali przy szkole w Pasierbcu, oraz pomagają w każdej możliwej działalności 

 

Dziękuję Radnemu Miasta Limanowa panu Wiesławowi Sędzikowi za całoroczną pomoc. Dziękuje panu 

Danielowi Łąckiemu, za okazaną pomoc. 

Dziękuję Prezesowi Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej panu Stanisławowi Strugowi za wsparcie. 
Dziękuję Sołtysowi Wsi Łososina Górna – Karolowi Golonce, panu Krzysztofowi Rysiowi za wsparcie. 
 
Dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji Memoriału Pamięci Zygmunta Łątki oraz wigili klubowej. 
Jest to mnóstwo osób, wszystkim staraliśmy się podziękować osobiście lub przez stronę internetową klubu 
w artykułach po tych wydarzeniach. Teraz jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
 
Dziękuję panu Dyrektorowi ZSP nr. 4 w Limanowej Albertowi Golonce za udostępniania za darmo Sali na 
treningi. Dziękuje Animatorowi Orlika przy ZSS nr. 4 panu Maciejowi Biedzie oraz panu Stanisławowi 
Biedzie za dobrą współpracę z klubem i korzystny dobór terminów do treningów.  
 
Wszystkim, którzy przyczynili się do działalności strony internetowej i tym samym promocji klubu. Przede 
wszystkim Lechowi Twarogowi za stworzenie i opłacanie strony oraz tworzenie większości materiałów 
promocyjnych. Dziękuje Marcinowi Jańczemu , Przemysławowi Zawadzie za pomoc w niektórych 
materiałach promocyjnych.  
 
Dziękuje Marioli Jańczy za pomoc w programie KLUB 
Dziękuję bardzo pani Stanisławie Sroka za księgowanie klubu i pomoc w różnych sprawach finansowych i 
organizacyjnych klubu. 
 
Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej  na ręce prezesa Marcina Gołuszki za 
bardzo dobrą współpracę, za bezpłatne udostępnianie sali, na zebrania, spotkania klubowe. Dziękuje pani 
Marii Wróbel oraz całemu Kołu Gospodyń Wiejskich bo pomagają nam przy kolejnej już Wigilii. 



 
Dziękuje wszystkim którzy pomagali zabezpieczać mecze ligowe czyli służbą porządkowym, które 
mieliśmy na każdym meczu ligowym tak jak to mówi regulamin MZPN. Dziękuję za zbiórkę do 
puszek podczas meczy ligowych i panu Bogdanowi Golonce. 
 
Podziękowania dla członków Zarządu: Ryszardowi Ewertowi, Jerzemu Kokotowi, Lechowi Twarogowi, 
Łukaszowi Kozie, Przemysław Zawada, Zbigniew Dudek, Mateusz Guzik oraz Członkom Komisji 
Rewizyjnej za bardzo dobrą współpracę przez cały rok.  
 
Podziękowania dla Trenerów: Łukasza Bukowca, Marcina Jańczego Kamila Musiała, Mateusza Łątki, 
Zbigniewa Twaroga, Jacka Konstantego, Tomasza Bindy, Karola Golonki za codzienną ciężką  pracę 
z dziećmi,  młodzieżą oraz seniorami wychowywanie ich, szkolenie i przygotowywanie do rozgrywek 
ligowych. Dziękuje Mateuszowi Łątce za bardzo duże zaangażowanie się w organizację Obózów dla 
Najmłodszych oraz opiekunom, którzy poświęcają swój czas na tych wyjazdach – Pani Agnieszce 
Zgierskiej. 
 
Zawodnikom Płomienia dziękuje za wspaniałą postawę podczas każdego meczu ligowego i 
sparingowego. Każdy zawodnik zakładający koszulkę Płomienia godnie i bardzo ambitnie reprezentuje 
nasz klub, dając mnóstwo radości kibicom zgromadzonym na trybunach 
 
Dziękuję kibicom za wsparcie przez udział w meczach ligowych oraz wpłatę pieniędzy na klub stu. 
Dziękuję za wsparcie: rodzinie i znajomym. 


