
 
 
 
 
 
 

I NFOR MAC J A 

O DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO  

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO W ZELOWIE W 2013 ROKU. 
 

Zarząd MG LKS wybrany na zjeździe sprawozdawczo – wyborczym 22 grudnia 2012 roku  
w składzie: Szczepan Krajda – Prezes, Wacław Chęciński – Wiceprezes, Jacek Krajda – Sekretarz, 
Władysław Błoch – Skarbnik, członkowie: Andrzej Gudzio, Jan Kamola, Jan Konieczny, Paweł Kwasek, 
Henryk Trębacz realizuje zakładane zadania programu działania na lata 2013-2016 gdzie głównym 
celem jest dotarcie do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Zelów. Podstawą działania jest realizacja 
kalendarza imprez sportowych przyjętych przez Wojewódzkie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych oraz kalendarz zawodów sportowych MG LKS Zelów. Mimo iż kalendarz 
skierowany jest do szerokich mas mieszkańców miasta i gminy Zelów nie wszyscy chcą go aktywnie 
realizować i rozszerzać. W 2013 roku organizowaliśmy bądź braliśmy udział w 6 imprezach 
ogólnopolskich gdzie startowało 104 uczestników zdobywając 4 – I miejsca, 2 – II miejsca, 4 – III 
miejsca.  
 

W 23 zawodach szczebla wojewódzkiego startowało 829 uczestników zdobywając: 14 – I miejsc, 
32 – II miejsc, 42 – III miejsca. W ośmiu zawodach międzypowiatowych uczestniczyło 126 zawodników 
zdobywając 4 – I miejsc, 3 – II miejsc, 4 – III miejsc. W 16 zawodach powiatowych uczestniczyło 326 
zawodników zdobywając 18 – I miejsc, 16 – II miejsc, 22 – III miejsc. Organizowaliśmy 14 imprez 
Miejsko – Gminnych gdzie uczestniczyło 1234 uczestników. Łącznie w 2013 roku zorganizowaliśmy 
bądź uczestniczyliśmy w 67 imprezach sportowych zdobywając 46 – I miejsc, 49 – II miejsc, 62 – III 
miejsc. Łącznie nasi zawodnicy na podium stanęli 157 razy gdzie uczestniczyło 2619 zawodników – 
zawodniczek. Nie wszyscy aktywnie uczestniczyli w 2013 roku w zawodach sportowych takie szkoły 
podstawowe jak: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich nie 
uczestniczyła w żadnych zawodach sportowych. Zbyt małą aktywność przejawia Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie. 
 

Warto wspomnieć o kilku wynikach. LZS OSP Chajczyny to mistrzowie Polski strażaków – Żnin, 
Wicemistrzostwie Polski służb mundurowych – Częstochowa, V miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS w Ełku w piłce nożnej. Dziewczęta z gimnazjum w Łobudzicach to mistrzynie w wojewódzkich 
igrzysk LZS w piłce nożnej Ręcznie oraz V miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Ełku. Justyna 
Beton i Michał Kluka to podwójni złoci medaliści Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Ełku w tenisie 
stołowym osób niepełnosprawnych. Michał Oracz z ULKS „KUSY” Łobudzice zajął XII miejsce  
w mistrzostwach Polski oraz VII miejsce w mistrzostwach Polski LZS w tenisie stołowym oraz z bratem  
Łukaszem zdobyli wiele medali na mistrzostwach województwa łódzkiego w tenisie stołowym. Wiele 
medali zdobyli zawodniczki i zawodnicy w lekkoatletyce oraz biegach przełajowych na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskich m.in.: I miejsce w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych LZS  
w Wolborzu zdobył uczeń Szkoły Podstawowej z Wygiełzowa Jakub Jabłoński. Do czołówki 
wojewódzkiej należy zaliczyć z ZSP nr 2 w Zelowie Justyna Świątek, Zeja Adama, Kacpra 
Aleksandrowicza i Śniadego Tomasza. Ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie Wiktorie Konieczną, 
Emilię Sobolewską, Żanetę Wincławską,  Mateusza Pawlaka, Jakuba Wójcika – uczniowie Szkoły 
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Podstawowej nr 4 to drużynowi zwycięzcy wojewódzkiej ligi lekkoatletycznej. Z Gimnazjum  
w Łobudzicach Agatę Niemiec i Adriana Krajdę. Z ZSP Zelów Tyluś Agnieszkę, Aleksandrę Piecyk, 
Olgę Janowską, Zamolską Magdalenę, Bednarka Rafała, Patryka Kuśmierowskiego oraz Bartłomieja 
Malentę. Do czołówki wojewódzkiej w warcabach należą: Sylwia Trębacz i Andrzej Sowała z LZS 
Kurowa, Józef Brzozowski, Szczepan Krajda z LZS Łobudzice, a w szachach Kinga Kopeć i Tadeusz 
Ciura z LZS Łobudzice.  
 

W grach zespołowych wspomnieć należy o reprezentacji miasta i gminy MG LKS w piłce nożnej 
która to została mistrzem województwa łódzkiego które odbyły się w Zelowie. Do wyróżniających sekcji 
należą: sekcja koszykówki kobiet i mężczyzn – III miejsca w województwie i I miejsce w powiecie. 
Sekcja piłki siatkowej mężczyzn – II miejsce w powiecie. Do najlepszych imprez organizowanych przez 
MG LKS zaliczyć należy XXIV Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach gdzie startowało  
132 uczestników z kraju i zagranicy a uczestnictwo w wielokrotnych mistrzów świata i Polski świadczy 
o randze tej imprezy. Wysoko ocenione organizację Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych 
nad zalewem „Patyki” oraz organizację finału wojewódzkiego w piłce nożnej drużyn niezrzeszonych  
na stadionie ZKS Włókniarz Zelów. Od siedmiu lat bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców miasta i gminy Zelów jest organizowana przez MG LKS halowa liga piłki nożnej o puchar 
Prezesa Zelowskiej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów Marka Góreckiego o czym starczy między innymi 
start reprezentanta Polski i zawodnika z Brazylii. Po raz czwarty organizujemy Wakacyjną Orlikową 
Ligę Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Zelowa Urszuli Świerczyńskiej. Tradycyjnie organizowane  
są turnieje piłki nożnej w hali oraz na boisku orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie, gdzie 
pozyskujemy sponsorów na te turnieje m.in. o puchar LKS-u, Marex-u, Metanol-u, Zelowiaka,  
Kostex-u, Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 

W plebiscytach wojewódzkich i powiatowych są wyróżniani m.in. w kategorii szkół 
podstawowych: I miejsce ZSP „4” Zelów, i V miejsce ZSP „2” Zelów. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych: II miejsce zajął ZSP Zelów. W kategorii najlepszych Rad Gminnych i klubów 
sportowych III miejsce zajęła gmina Zelów i MG LKS Zelów, będą wyróżniani zawodnicy, osoby 
niepełnosprawne jak i trenerzy.   
 

W imieniu Zarząd MG LKS w Zelowie chciałem podziękować wszystkim nauczycielom 
wychowania fizycznego, dyrektorom szkół, sponsorom, Burmistrzowi Zelowa i radzie Miejskiej  
za wspieranie finansowo naszych działań. Pragnę podziękować kolegom MG LKS za pomoc  
w organizacji zawodów sportowych. 
 

Podziękowanie należy się młodzieży ze szkół którzy uczestniczą w zawodach organizowanych 
przez Ludowe Zespoły Sportowe oraz rodzicom za zezwolenie na start w tych że zawodach.  
O wszystkich planowanych zawodach oraz komunikatach z zawodów sportowych mieszkańcy 
informowani są po przez ogłoszenia, informacje w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej naszego 
klubu. Podziękować pragnę dyrekcji oraz pracownikom Domu Kultury w Zelowie za umożliwienie  
i pomoc w organizowaniu plebiscytów, turnieju szachowego, ZKS Włókniarzowi Zelów za pomoc  
i udostępnienie obiektów sportowych na organizacje wojewódzkich mistrzostw LZS w piłce nożnej. 
Podziękowanie składam Prezesowi Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS Markowi Mazurowi  
za wspieranie finansowe i sprzętowe organizowanych imprez sportowych oraz Radzie Powiatowej 
Zrzeszenia LZS za pomoc we współfinansowaniu niektórych zawodów. W informacji za 2013 rok 
przedłożyłem część dorobku naszego Miejsko – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego. Zdajemy 
sobie sprawę że nie wszystko w bieżącym roku zrealizowaliśmy przyczyn na to złożyło się wiele.  

 
Liczę iż w 2014 roku pozyskamy więcej środków finansowych z Samorządu i od innych 

podmiotów co pozwoli na usprzętowienie kół LZS-u i na sfinansowanie wszystkich zaplanowanych 
zadań.  


