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Drogie Młode Piłkarki,
Szanowni Państwo!

Spotykamy się na piętnastym, a więc jubileuszowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju 
LZS „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt. Po raz kolejny gościny naszemu turniejowi udzielił 
Prószków k. Opola.
Gdy w 2001 roku zdecydowaliśmy się, by obok turnieju dla chłopców organizować także 
turniej piłkarski dla dziewcząt wielu wątpiło w sukces tego przedsięwzięcia. A jednak udało 
się. Co roku zwiększa się ilość drużyn startujących w tych zawodach. Brawo dziewczęta! 
Tym bardziej, że wiele uczestniczek naszego turnieju było lub jest reprezentantkami Polski 
w kadrach od seniorskiej do U-15. Mam nadzieję, że Wy także pójdziecie w ich ślady.
Życzę Wam, byście spełniły swoje marzenia i by finał ten stał się początkiem Waszej 
wspaniałej, piłkarskiej kariery. Choć wiem, że nie wszystkie z Was uczynią grę w piłkę nożną 
swoim zawodem. Ale wiem też, że te lata spędzone na treningach i boisku wspominać 
będziecie jako największą przygodę w swoim życiu.

Jestem przekonany, że stworzycie na boiskach w Prószkowie niezapomniane widowisko, 
że pokażecie maksimum swoich możliwości, że spełnicie oczekiwania sportowe Waszych 
trenerów, i zachwycicie swoją grą kibiców.

Organizatorom i gospodarzom życzę pełnej satysfakcji z przeprowadzonego turnieju 
i dziękuję za trud włożony w jego przygotowanie.

Przewodniczący Rady Głównej  
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Finalistki XV Ogólnopolskiego Turnieju 
Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”  
– prószków k. opola 2015

1. MLKS Polonia Środa Śląska woj. dolnośląskie

2. MLKS Tucholanka Tuchola woj. kujawsko-pomorskie

3. UKS Orzeł Kłoczew woj. lubelskie

4. Gimnazjum Strzyboga woj. łódzkie

5. LKS Naprzód Sobolów woj. małopolskie

6.  LUKS Sportowa Czwórka 
Radom

woj. mazowieckie

7. LKS Rolnik Biedrzychowice woj. opolskie

8.  LKS Techform Orzeł Wólka 
Niedźwiedzka

woj. podkarpackie

9. KS Forty Piątnica woj. podlaskie

10. LZS GOSRiT Luzino woj. pomorskie 

11. KS Orzeł Pawonków woj. śląskie

12. UKS Hetmanki Włoszczowa woj. świętokrzyskie

13. ZS Janowiec Kościelny woj. warmińsko-mazurskie

14. KKPK Medyk Konin woj. wielkopolskie 
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Piłka nożna kobiet jest w Polsce dużo mniej popularna niż ta w wydaniu męż-
czyzn. Choć jako ciekawostkę można podać, że w Polsce panie grały już w piłkę 
nożną na początku XX wieku, a w 1921 roku w Poznaniu utworzono pierwszy 
w historii kobiecy zespół piłkarski. W roku 1971 w Gdyni z inicjatywy Romana 
Bieszke powstał TKKF Checz. Trzy lata później w Sosnowcu powstała sekcja piłki 
nożnej kobiet przy drużynie Czarnych. W 1975 roku odbyły się pierwsze nieofi-
cjalne mistrzostwa Polski seniorek, w których triumfowała drużyna Checz Gdynia. 
W 1979 roku utworzono Komisję do Spraw Piłki Nożnej Kobiet, a od jesieni posta-
nowiono organizować Mistrzostwa Polski. Triumfatorkami ich pierwszej edycji 
zostały Czarne Sosnowiec, które pięć lat później wywalczyły również premierowy 
Puchar Polski. Obecnie w Polsce uprawia piłkę nożną ponad 8 tysięcy kobiet, 
ok. 80 procent z nich nie przekroczyło 19 roku życia (gdzie nam co prawda do 
Niemiec, tam jest prawie milion piłkarek).
Pod koniec lat 90-tych XX wieku przy piłkarskich klubach LZS zaczęły powstawać 
sekcje kobiece. Piłka stawała się też coraz bardziej popularna w szkołach. Krajowe 
Zrzeszenie LZS postanowiło więc wprowadzić do swojego programu turniej pił-
karski dziewcząt do lat 15. 
W 2001 roku rozegrano I Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka” Dziewcząt, który odbył się w Lubartowie. Na wszystkich szcze-
blach wystartowało w nim 400 drużyn z 16 województw. W finale centralnym, 
który poprzedziły cztery finały makroregionalne, znalazło się 7 drużyn. Pierwszy 
turniej wygrały piłkarki z GLKS „Zryw” Książki, woj. kujawsko-pomorskie, których 
trenerem był Paweł Borkowski, świeżo wówczas upieczony absolwent AWF. 
Drugie miejsce zajął UKS „Tramp” Ba bo rów, woj. opol skie. 
Kolejny turniej (2002) odbył się w Kowalewie Pomorskim. Tytuł obroniły piłkarki 
„Zrywu”. W tym turnieju w eliminacjach startowało ponad 700 drużyn z 16 woje-
wództw, w finale startowało 8 zespołów.
Finał trzeciego (2003) i czwartego (2004) turnieju odbył się w Słubicach – w eli-
minacjach startowało (w każdym z turniejów) ponad 800 drużyn z 16 wojewódz-
twa, a w finale centralnym 8 drużyn. III turniej wygrały piłkarki LZS „Tęcza” Kiekrz 
Kozłówki, a IV – KKPK Medyk Konin.
Piąty turniej (2005) odbył się w Miejskiej Górce – w eliminacjach startowało 
ponad 600 drużyn z 16 województw. W finale centralnym walczyło 8 drużyn – 
ponownie wygrał KKPK Medyk Konin.
Na szósty turniej finalistki przyjechały do Konina. W eliminacjach wystartowało 

5

Historia Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” 
Dziewcząt



6

ponad 500 zespołów z 15 województw. Turniej, w którym startowało 8 drużyn, 
wygrały po raz trzeci z rzędu zawodniczki KKPK Medyk Konin.
W latach 2007-2009, głównie ze względów finansowych, w finale centralnym 
startowały tylko cztery drużyny. Ilość startujących w eliminacjach zespołów nie 
zmniejszyła się mimo tego ograniczenia – i tak w 2007 roku o prawo udziału 
w finale walczyło 700 drużyn z 14 województw, w 2008 – 500 drużyn z 15 woje-
wództw a 2009 roku ponad 900 z 13 województw. W tych latach finał centralny 
odbywał się w Słubicach. Siódmy finał wygrała drużyna KS Michałowo, ósmy 
UMKS Ostrowia Ostrówek a dziewiąty LUKS Ecoren Ziemia Lubińska.
W dziewiątym turnieju III miejsce zajęła drużyna KKPK Medyk Konin, w jej skła-
dzie grała jedna z najlepszych obecnie piłkarek w Polsce Ewa Pajor, która została 
królową strzelców. W 2015 roku 19-letnia zawodniczka przeszła do VfL Wolfsburg, 
aktualnego wicemistrza Niemiec. Pajor grając w ekstraklasie rozegrała 60 spo-
tkań i strzeliła aż 64 bramki. Turniej żonglerki piłką na tym turnieju wygrała inna 
zawodniczka Medyka, dziś też robiąca reprezentacyjną karierę, Katarzyna Konat. 
Ale najlepszą wtedy piłkarką wybrano Małgorzatę Barbasiewicz z UKS Andrusy 
Lipnik.
W 2010 roku dziesiąty turniej odbył się w Prószkowie k. Opola. W eliminacjach 
startowało ponad 400 drużyn z 11 województw. W finale centralnym o zwycię-
stwo walczyło 7 zespołów. Wygrały „Medyczki” z Konina. Najlepszą bramkarką 
tego turnieju była zawodniczka z Konina Agnieszka Gizler, która w 2013 przeszła 
do zespołu RES Roma Calcio (liga włoska). Najlepszą zawodniczką wybrano 
Magdalenę Szaj z Gimnazjum w Barczewie. Dziś 20-letnia piłkarka gra w niemiec-
kim Turbine Poczdam. Najaktywniejszą zawodniczką wybrano Agatę Sobkowicz 
z LKS Rolnik Biedrzychowice, która obecnie występuje w pierwszym zespole 
„rolniczek” grającym w I lidze.
XI turniej (2011) odbył się w Grudziądzu. Od tego roku postanowiono, tak jak 
u chłopców, że prawo startu w finale centralnym mają zwycięzcy finałów woje-
wódzkich. Przyjechało 11 drużyn. W eliminacjach startowało ich ponad 500 z 12 
województw. Turniej wygrała drużyna UKS Sparta Daleszyce. Królową strzelców 
została Natalia Klyta z ISD AJD Częstochowa, też powoływana obecnie do repre-
zentacji krajowej.
XII turniej odbył się w Siedlcach, startowało 13 drużyn. Ponownie „na tronie zasia-
dła” drużyna Medyka Konin. W eliminacjach startowało ponad 400 drużyn z 13 
województw. Najlepszą zawodniczką turnieju została Ewa Sobolewska a królową 
strzelców Sylwia Matysik (obecnie reprezentacja U-19 obecnie) – obie z Medyka 
Konin.
Kolejny turniej (XIII) odbył się w Prószkowie k. Opola. W 2013 roku w finale cen-
tralnym startowało 13 drużyn – i znowu najlepsze były „medyczki”. W eliminacjach H
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startowało ponad 500 drużyn z 14 województw. Najaktywniejszą zawodniczką 
została Aleksandra Dubiel z Rolnika Biedrzychowice, królową strzelców Natalia 
Robiega, najlepszą zawodniczką Edyta Bator Tygryski Świętochłowice. 
XIV turniej odbył się ponownie w Prószkowie k. Opola. W eliminacjach startowało 
ponad 600 drużyn, w finale uczestniczyło tylko 12. Wygrał znowu Medyk. Królową 
strzelców została Aleksandra Witczak, a najlepszą zawodniczką Marta Fil – obie 
z Medyka.
W sumie w czternastu turniejach startowało ponad 8300 drużyn. 13 razy w tur-
nieju startowała drużyna KKPK Medyk Konin i... aż siedem razy wygrywała.

Reprezentacja A

Natalia Pakulska (pomoc), Anna Szymańska (bramka), Patrycja Balcerzak (pomoc), 
Aleksandra Sikora (obrona) – wszystkie KKPK Medyk Konin,
Ewa Pajor (atak) – Vfl Wolfsburg.

Reprezentacja U-19

Gabriela Grzywińska (pomoc), Sylwia Matysik (pomoc), Katarzyna Konat (obrona), 
Kinga Sołtysiak (atak), Paulina Zawiślak (pomoc) – KKPK Medyk Konin,
Ewelina Kamczyk (atak) – przeszła z KKPK Medyk Konin do Górnika Łęczna,
Anna Rędzia (pomoc) – LUKS Sportowa Czwórka Radom.

Reprezentacja U-17

Klaudia Miłek (atak) – UKS Tygryski Świętochłowice,
Wiktoria Marszewska (obrona), Marta Fil (obrona) – obie KKPK Medyk Konin,
Agata Bała (atak), Marta Osowska (obrona) – obie KS Unifreeze Górzno,
Julia Mikołajczak (atak) – KS Polonia Środa Wielkopolska.

Reprezentacja U-15

Weronika Helińska (obrona), Patrycja Sutkowska (obrona), Klaudia Nogalska 
(pomoc), Faustyna Sikorska (atak) – wszystkie KKPK Medyk Konin,
Julia Damps (bramka) – GOSRiT Luzino,
Natalia Wojdyło (obrona/pomoc) – LKS Rolnik Biedrzychowice.

Członkinie kadry narodowej z klubów LZS
w poszczególnych reprezentacjach
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FINAŁU CENTRALNEGO – PRÓSZKÓW k. OPOLA 2015

Program

01.08. (sobota)

do godz. 17.00 

godz. 17.30 – 19.00 

godz. 20.00

 

przyjazd uczestników 

kolacja 

odprawa techniczna, weryfikacja dokumentów

02.08. (niedziela)

godz. 9.15 

godz. 10.30 – 14.00 

godz. 16.30 – 18.00

godz. 19.30 – 22.00

 

uroczyste otwarcie turnieju

mecze eliminacyjne

mecze eliminacyjne

program towarzyszący

03.08 (poniedziałek)

godz. 9.30 – 14.00 

godz. 16.00 – 19.00

godz. 20.00 – 21.30

 

mecze eliminacyjne  

mecze eliminacyjne

zajęcia szkoleniowe

04.08 (wtorek)

godz. 9.30 – 20.00 

godz. 15.00

program turystyczny, zajęcia szkoleniowe 

wyjazd drużyn, które zajęły III i IV miejsce w grupie

05.08. (środa)

godz. 9.30 – 12.45 

godz. 15.30 – 17.00

ćwierćfinały 

ćwierćfinały

06.08. (czwartek)

godz. 11.15 – 15.30. 

godz. 17.30 – 19.00

07.08. (piątek)

godz. 10.30 

godz. 12.00

godz. 13.00

mecze o 5-6, 7-8 miejsce

mecz o miejsce 3-4

mecz finałowy 

uroczyste zakończenie turnieju

obiad, wyjazd drużyn
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2001
1.  GLKS „Zryw” Książ ki, woj. ku jaw sko -p omo rskie
2.  UKS „Tramp” Ba bo rów, woj. opol skie
3.  WLKS „Kmi cic” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
4.  LUKS Księ ży no, woj. pod la skie
5.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
6.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
7.  UKS „Żak” Krze szy ce, woj. lu bu skie

2002
1.  GLKS „Zryw” Książ ki, woj. ku jaw sko -p omo rskie
2.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złów ki, woj. opol skie
3.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
4.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
5.  UKS „Kadetki” Miedżno, woj. śląskie
6.  LZS „Sparta” Mochowo, woj. mazowieckie
7.  Gimnazjum Krzeszyce, woj. lubuskie
8.  Gimnazjum Chmielnik, woj. świętokrzyskie

2003
1.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złówki, woj. opol skie
2.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
3.    UKS „Orion” Ru da, woj. ku jaw sko-po mor skie
4.  LZS „Or lę ta” Mo cho wo, woj. ma zo wiec kie
5.  LZS „Gam bit” Misz ko wi ce, woj. dol no ślą skie
6.  UKS Pińczyn, woj. pomorskie
7.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
8.  Gim na zjum w Prom ni ku, woj. świę to krzy skie

2004
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
2.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie
3.  LUKS „Zie mia Lu biń ska” Lu bin, woj. dol no ślą skie
4.  PUKS „Tę cza” Osiek n. Wi słą, woj. ku jaw sko -p omo rskie
5.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złów ki, woj. opol skie
6.  LPKS „Pio nier” Ho le szów, woj. lu bel skie
7.  PLKS „Ra zem” Da le szy ce, woj. świę to krzy skie
8.  Gim na zjum w Kle osi nie, woj. pod la skie

2005
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie 
2.  PUKS „Tę cza” Osiek n. Wi słą, woj. ku jaw sko -p omo rskie
3.  LUKS „Gol” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
4.  UKS „Dy stans” Niedź wia da, woj. lu bel skie
5.  LUKS „Zie mia Lu biń ska” Lu bin, woj. dol no ślą skie
6.  MGOK SiR So ko łów, woj. pod kar pac kie
7.  UKS „Fa la” Szczu to wo, woj. ma zo wiec kie
8.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie

2006
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie 
2.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie
3.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
4.  Gimnazjum Rozprza, woj. łódzkie
5.  LUKS „Gol” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
6.  UKS „Fa la” Szczu to wo, woj. ma zo wiec kie
7.  LKS „Bizon” Medyka, woj. podkarpackie
8.  ULPKS „Re kord” Sła wa ty cze, woj. lu bel skie

2007
1.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
2.  UMKS Ostrowia Ostrówek, woj. łódzkie 
3.  UKS „Dy stans” Niedź wia da, woj. lu bel skie
4.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie

2008
1.  UMKS Ostrowia Ostrówek, woj. łódzkie 
2.  GLKST Tytan Wisznice, woj. lubelskie
3.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
4.  UKS Andrusy Lipnik woj. małopolskie

2009

1.  LUKS ECOREN Ziemia Lubińska, woj. dolnośląskie
2.  UKS ANDRUSY Lipnik, woj. małopolskie
3.  KKPK „Medyk" Konin, woj. wielkopolskie
4.  UKS Orlik Burkat, woj. warmińsko-mazurskie

Finalistki Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt  
w latach 2001-2009
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Finalistki Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt 
w latach 2010-2014

2010
1.  KKPK „Medyk” Konin, woj. wielkopolskie
2.  LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
3.  GLKS Tytan Wisznice, woj. lubelskie
4.  Gimnazjum Nr 1 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
5.  KS Michałowo, woj.podlaskie
6.  Gimnazjum w Drobinie, woj. mazowieckie
7.  LKS Odrzanka Dziergowice, woj. opolskie

2011
1.  UKS Sparta Daleszyce, woj. świętokrzyskie
2.  ISD AJD Częstochowa, woj. śląskie
3.  UKS Victoria Gaj, woj. małopolskie
4.  UKS Orion Gminy Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
5.  Gimnazjum w Rutkach, woj. podlaskie
6.  Gimnazjum w Drobinie, woj. mazowieckie
7.  Gimnazjum Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie
8.  Gimnazjum w Starym Zamościu, woj. lubelskie

2012
1.  KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2.  LKS Szczyt Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie
3.  LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4.  UKS Sparta Daleszyce, woj. świętokrzyskie
5.  LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie
6.  GOSRiT Luzino, woj. pomorskie
7.   LUKS „Sport z Kulturą” ZSO Wydyminy,

woj. warmińsko-mazurskie
8.  UKS Watra Gidle, woj. łódzkie

2013
1. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom, woj. mazowieckie 
3.  LKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek, woj. opolskie
4.  Akademia Piłkarska „Tygryski” Świętochłowice,  

woj. śląskie
5.  LUKS „Sport z Kulturą” ZSO Wydyminy, 

woj. warmińsko-mazurskie
6.  LKS – Szkółka Piłkarska Szczyt Boguszów Gorce, 

woj. dolnośląskie
7. LKS Wierzchowiska, woj. lubelskie 
8. LUKS Wisła Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie

2014
1. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom, woj. mazowieckie 
3. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4.  LKS – Szkółka Piłkarska Szczyt Boguszów Gorce, 

woj. dolnośląskie
5. LUKS Wisła Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie 
6. KS Stal Radomsko, woj. łódzkie 
7. LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie
8. LZS GOSRiT Luzino, woj. pomorskie

2000/2001 – 16 województw

2001/2002 – 16 województw

2002/2003 – 16 województw

2003/2004 – 16 województw

2004/2005 – 16 województw

2005/2006 – 15 województw

2006/2007 – 14 województw

2007/2008 – 15 województw

2008/2009 – 13 województw 

2009/2010 – 11 województw

2010/2011 – 12 województw

2011/2012 – 11 województw

2012/2013 – 14 województw

2013/2014 – 13 województw

2014/2015 – 14 województw

Ilość województw uczestniczących w „PKCz” dziewcząt
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Prószków leży zaledwie 10 kilometrów od Opola. Prawa miejskie uzyskał w 2004 
roku, ale jego historia liczy sobie 765 lat. Najstarsze wzmianki o miejscowości 
pochodzą bowiem z 1250 r. A słynne było najpierw z fajansu, a potem Pomologii. 
Prószkowska manufaktura produkująca fajans powstała w 1763 roku. Od 1784 
roku właścicielem klucza prószkowskiego wraz z manufakturą stał się rząd pruski. 
W 1788 manufakturę wydzierżawiono Lepoldowi Prószkowskiemu. Produkcję 
prowadzono do roku 1853. 
Teraz przejdźmy do Pomologii. Co oznacza to słowo? To dział sadownictwa 
zajmujący się krzewami i drzewami owocowymi. To także historyczna dzielnica 
Prószkowa. Królewski Instytut Pomologiczny powstał w roku 1866, a jego zadaniem 
było kształcenie ogrodników i sadowników. Na potrzeby placówki pobudowano 
na północ od wsi budynki dydaktyczne, założono ogrody, szklarnie i szkółki drzew 
owocowych. W Instytucie wykładano również pszczelarstwo, prowadzono kursy 
hodowli jedwabników, działała stacja meteorologiczna, zoologiczna, botaniczna. 
W szkole kształciła się nie tylko młodzież z Niemiec, ale również kursanci z Rosji, 
Szwecji, Austrii, a nawet z USA. W roku 1969 wybudowano nowoczesny budynek 
główny oraz internat i tak rozpoczął działalność Zespół Szkół Ogrodniczych im. 
Józefa Warszewicza, bazujący na „pomologicznej" tradycji. Budynek szkoły oraz 
przyległy teren, w tym boiska sportowe, zostały wyremontowane i zmodernizo-
wane. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza. Od 2004 
roku na mocy porozumienia z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej istnieje przy 
szkole Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej. Dzisiaj w WOSM 
szkoli się około 150 uczniów w 6 klasach sportowych na poziomie gimnazjalnym 
i licealnym. Trenerem koordynatorem ds WOSM jest Wiesław Korek.
Będąc w Prószkowie koniecznie trzeba zobaczyć tutejsze zabytki. Renesansowy 
zamek, wybudowano w 1563 roku, w XVII wieku zniszczyli go Szwedzi, odbudo-
wano go pod koniec tegoż wieku ale w stylu barokowym. Godny polecenia jest 
kościół św. Jerzego z XVII w. czy budynek dawnego browaru z 1870 roku.

Prószków, Pomologia 
i Wojewódzki Ośrodek Szkolenia 
Młodzieży w Piłce Nożnej
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Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać, 
sport uczy życia, sport uczy wszystkiego

Ernest Hemingway

Krajowe Zrzeszenie LZS jest stowarzyszeniem non profit zajmującym się
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim. 
Istnieje 69 lat. Historia LZS to po części historia polskiego sportu.
LZS zrzesza ponad 265 tysięcy członków. Organizuje ponad 123 tysiące 
imprez sportowych i turystycznych dla blisko 5,5 miliona uczestników.
Szkoli ponad 234 tysiące zawodników w 5281 klubach, w 57 dyscyplinach 
sportowych. 
Dyscypliny wiodące to: kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy, 
lekkoatletyka, tenis stołowy, łucznictwo, narciarstwo klasyczne.
Ale najpopularniejsza w Zrzeszeniu jest... piłka nożna uprawiana w 3700 
klubach przez ponad 113 tysięcy zawodników.

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe

01−220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskiego 46a
tel. 22 631 82 64, 631 99 19, 631 99 20

www.lzs.pl

Zapraszamy na XVIII Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS Zamość 27-29.08.2015


