


Спортивний
клуб

/ ОРГАНІЗАТОР
Що? / Де? / Коли? контакт

Версія UA
Що? / Де?/ Коли?

Борцівський
спортивний
клуб „Sokół”

Люблін

Розвиваючі заняття з елементами боротьби

вівторок, четвер, год. 17:00
місце: Підставова школа № 20, al. Piłsudskiego 26

☎ 725-236-797

zts.sokol.lublin@wp.pl

Щиро запрошуємо дітей
у віці 10-13 років з

України на безкоштовні
загальнорозвиваючі
спортивні заходи з

елементами запасів по
вівторках та четвергах о

17:00 до підставової
школи № 20 м. Любліна

(за адресою al.
Piłsudskiego 26)

ДСК “Widok”
Підставова школа

№ 51

Футбол для дітей від 2007- 2013  року народження

рік народження  2007 - 2009 
вівторок , год. 17:00-18:30 

місце: Підставова школа № 51, вул. Bursztynowa 22 (стадіон)

рік народження 2007 - 2009 
п’ятниця, год. 17:00-19:00 

місце: „Orlik” вул. Czwartaków 11

рік народження  2010 - 2011 
вівторок, середа, год. 19:00-20:30

місце: XXVII Ліцей загальноосвітній, вул. Biedronki 13 (спортзал)

рік народження  2012 - 2013 
вівторок, год. 18:00-19:00 

☎ 791-379-812

biuro@widoklublin.pl

www.widoklublin.pl



місце: XXVII Ліцей загальноосвітній, вул. Biedronki 13 (спортзал)

рік народження  2012 - 2013 
четвер, год. 17:45-19:15 

місце: XXVII Ліцей загальноосвітній, вул. Biedronki 13 (спортзал)

рік народження  2014 
вівторок, четвер, год. 19:00-20:00 

місце: Підставова школа № 51, вул. Bursztynowa 22 (спортзал)

рік народження  2015 
понеділок, год. 19:15-20:15
п’ятниця, год. 19:00-20:00

місце: Підставова школа № 51, вул. Bursztynowa 22 (спортзал)

рік народження  2016 - 2017 
понеділок, середа, год. 18:15-19:15 

міце: Підставова школа № 51, вул. Bursztynowa 22 (спортзал)

Нові гравці можуть розраховувати на допомогу в закупі 
футбольної форми та взуття

Люблінська
Футбольна
Академія

Футбол

рік народження  2008
понеділок, год. 20:00-21:30
вівторок, год. 20:00-21:30
четвер, год. 20:00-21:30
місце: Підставова школа № 15, вул. Poturzyńska 2

☎ 725-795-745

m.brodecki@footballacademy.pl



рік народження  2009-2010:
 понеділок, год. 19:00-20:30
 вівторок, год. 17:30-19:00
 четвер, год. 19:00-20:30
місце: Підставова школа № 15, вул. Poturzyńska 2

рік нарождення 2011-2012
понеділок,год. 17:30-19:00
вівторок, год. 19:00-20:30
четвер, год. 17:30-19:00
місце: Підставова школа № 15, вул. Poturzyńska 2 (Orlik)

Група Lampard:
понеділок, год. 18:30-20:00 
 середа, год. 18:30-20:00
місце: Підставова школа, Jakubowice Konińskie вул. Szkolna 69 
(спортзал)

Група Owen:
понеділок, год. 17:00-18:30
середа, год. 17:00-18:30
місце: Підставова школа, Jakubowice Konińskie вул. Szkolna 69 
(спортзал)

Група Beckham:
вівторок, год. 16:30-17:30
п’ятниця, год. 18:20-19:20
 місце: Підставова школа ім. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Al. Warszawska 43 (спортзал)



Фонд жіночого
футбольного

клубу
“Unia Lublin”

Жіночий футбол

  рік народження  2014-2017
  понеділок,  середа, год. 18.00-19.15 
  місце: II ліцей загальноосвітній, вул. Ogrodowa 16 (спортзал)
  рік народження 2011-2013
  вівторок, четвер, год. 17.30-19.00
  місце: Підставова школа № 27, вул. Kresowa 1 (вхід зі сторони 
дитмайданчику, спортзал)
   рік народження  2007-2010
  вівторок, четвер, год. 19.00-21.00
  місце: Підставова школа № 33, вул. Pogodna 19 (спортзал)
   рік народження  2006 i старше, а  також команда старших  
жінок (футболістки з досвідом)
  середа, год. 17.30-19.00, 19.00-20.30
  місце: Arena Lublin, вул. Stadionowa 1

Заняття fitness
четвер, год. 20.30
місце: Клуб „Lady fitness”, вул. Pana Balcera 6a

☎ 728-953-059
у випадку груп молоді  

☎ 537-710-707
у випадку груп людей

старшого віку.

kkpunialublin@gmail.com

www.unia-lublin.eu

 

Асоціація
„Perły”  Люблін

Жіночий футбол

вік учасників  - від 6 до 50 років
місце: залежить від вікової групи: 
Підставова школа № 52, вул.. Władysława Jagiełły 11 (спортзал) 
Підставова школа № 29, вул. Wajdeloty 1 («Оrlik» і зал)

☎ 691-695-885
  ☎ 516-852-915 

perly.lublin@gmail.com



Комплекс хімічних шкіл та харчової промисловості, Al. Racławickie 
7 («Оrlik»), 
Підставова школа № 42, вул. Rycerska 9 («Оrlik»)
II ліцей загальноосвітній, вул. Ogrodowa 16 (спортзал)

УВАГА!
Інформація щодо розкладу годин надається персонально

Клуб
скелелазіння

«Kotłownia»

Спортивне скелелазіння

Заняття загального розвитку для дітей  
у вікових групах 6-8, 9-11, 12-14 років
Спортивні заняття з елементами скелелазіння 
в вікових групах 6-8, 9-11, 12-14 років
заняття скелелазіння
в вікових групах 6-8, 9-11, 12-14 років

термін: вихідні – субота або неділя, за попередньою телефонічною 
домовленістю, групи від  8 до 15 дітей
місце: Клуб скелелазіння , вул. Cisowa 11

☎ +48 576-422-922 

cwkotlownia@gmail.com

www.kotlownia.org

AZS UMCS
Люблін

Легкоатлетичні заняття

четвер, год. 16:30
місце: Стадіон легкоатлетичний «Люблін», al. Piłsudskiego 22

☎ 781-469-072

w.galat@azs.umcs.pl

www.azs.lublin.pl

Заняття з легкої атлетики
по четвергах о 16:30 на

Люблінському
Aтлетичному Стадіоні  



Підставова школа
№ 52

баскетбол

для 5 класу 
понеділок, п’ятниця,  год. 18:35
середа, год. 16:55.
Для 4 класу 
понеділок, середа, п’ятниця, год. 16:55.
Для 2-3 класу 
середа, год. 15:15
четвер, год. 16:55

місце: Підставова школа  № 52, вул. Władysława Jagiełły 11
 

☎ 696-078-288

m.lebiedzinski@azs.umcs.pl

www.azs.lublin.pl

Баскетбол для 5 класу в
понеділк, п’ятницю о
18:35 та по середах о

16:55. Для 4-го класу в
понеділок, середу та

п’ятницю о 16:55. Для 2-
3 класів - середа о 15:15

четвер о 16:55. У
початковій школі №52,
вул. Владислава Ягелло

11 
(Szkoła Podstawowa nr 52,

ul. Władysława Jagiełły
11).

Green Sport
Club

Олімпійське Тхеквондо

Вікова категорія - від 6 до 50 років – група початківців 

понеділок, середа, п’ятниця, год. 18.00-19.30

Вікова категорія - від 10 років – проміжна група 

понеділок, середа, п’ятниця, год. 19.30-21.00

місце: Підставова школа nr 34, вул. I. Kosmowskiej 3

☎ 534-199-179

gsc.lublin@interia.pl

Академія MKS
Люблін

Гандбол для дівчат ☎ 604-288-907



Рік народження 2011
понеділок, год. 17.00-18.00

місце: Комплекс шкіл № 5, вул. Elsnera 5

середа, год, 17.00-18.00

місце: Комплекс шкіл № 13, вул. Berylowa 7

рік народження 2012
середа, год. 18.00-19.00

місце: Комплекс шкіл №13, вул. Berylowa 7
четвер, год. 18.30-19.30 

 місце: Підставова школа № 29, вул. Wajdeloty 1

рік народження  2013-2014
вівторок, год. 17.00-18.00

місце: Комплекс шкіл автомобільних, al. J. Długosza 10a
четвер год. 17.00-18.00

місце: Комплекс шкіл автомобільних, al. J. Długosza 10a

s.wlodek@mks.lublin.pl
   

www.mks.lublin.pl

СК "OLIMPIA"
Люблін

Плавання

Вік учасників – від 13 дo 18 років (змагальний плавець)
понеділок, п’ятниця, год. 17.45-19.15
вівторок, середа, четвер, год. 18.30-20.00
місце: Aqua Lublin (50 m), Al. Zygmuntowskie 4
вік учасників – від 9 до 12 lat
вівторок, четвер, год. 16.15-17.45
місце: Басейн для плавання «MOSiR Strefa H2O» (25 m), Al. 

☎ 605-924-777



Zygmuntowskie 4

Люблінська
асоціація Кендо

Кендо – японське фехтування 

Вік учасників – від 12 років
вівторок, четвер, год. 18:00-20:00
місце: III Ліцей загальноосвітній ім. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4 

☎ 507-769-560

Екологічна
організація AZS

Люблінського
Воєводства

Спортивні заняття для дітей та молоді від 10 до 18 років

Тренажерний зал
вівторок, год. 17:00-18:30, 18.30-20:00, 20.00-21.30
місце: Політехніка Любельська, вул. Nadbystrzycka 36 (спортзал)

Плавання
середа, год. 9:30-10.15, 11:00-11.45
 місце: Басейн Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4

Бадмінтон
понеділок, год. 21:30
п’ятниця, год. 17:00-18.30
місце: Люблінська Політехніка , вул. Nadbystrzycka 36 (хала спортова)
місце: Об’єкти міста дорожнього руху, Al. Zygmuntowskie 4

Тренування з бігу
середа, год. 18:40-20.00
місце: Стадіон Легкоатлетичний, al. Piłsudskiego 22

☎ 792-055-843

☎ 726-083-069

Участь у заняттях можлива лише за
попередньою реєстрацією в

інструктора  або записом
безпосередньо перед заняттям.

Також можна зареєструватися  на
сайті 

www.aktywnylublin.pl.

http://www.aktywnylublin.pl.Stosowne/


ДСК
"SPARTAKUS"

Дзюдо

Вікова група – від 6 до 11 років
вівторок, п’ятниця , год. 18.30-20.00

 вікова група – від 12 до 16 років
      понеділок, середа, год. 18.30-20.00

місце: вул. Langiewicza 22 (будинок B)

☎ 604-785-895 

spartakuslublin@interia.pl

www.uksspartakus.wordpress.c
om

MTP
«Lublinianka»

Плавання

Вікова група – від 13 до 17 років
понеділок, год. 17.45-19.15
середа, год. 16.15-17.45
місце: Басейн для плавання «MOSiR Strefa H2O» (25 m), Al. 
Zygmuntowskie 4

☎ 665-122-125

mtplublinianka.biuro@gmail.co
m

www.mtplublinianka.lublin.pl

Спортивний клуб
«Paco»

Бокс

 Вікова група – від 8 до 16 років
понеділок, середа, п’ятниця, год. 19.00-20.00
місце: вул. Kiepury 5 b

понеділок – п’ятниця, год.  9.30 i 15.30
субота, год. 9.00

☎ 691-475-667
l☎ 504-072-235



місце: вул. T. Zana 72 (заняття проводить український тренер)

Тренажерний зал

 Вікова група – від 13 років (діти i підлітки)
Пн, вт, ср, пт, год. 8.00-22.00.
місце: Тренажерний зал KS «PACO», вул. Kiepury 5 B:
понеділок – п’ятниця, год. 16.00-22.00.
місце: тренажерний зал KS «PACO», вул. T. Zana 72

СК «Oyama»
Люблін

«Oyama» карате

Вікова група – від 5 до 9 років
 понеділок, п’ятниця, год. 17:20-18:20

Вікова група – від 9 дo 13 років
понеділок, п’ятниця, год. 18:20-19:30

miejsce: Підставова школа № 4, вул. Hiacyntowa 69 (малий гімнастичний 
зал, 2 поверх)

☎ 517-332-287

Товариство
«HoopLife

Basketball» 

Баскетбол

Рік народження  2012-2016
 вівторок, четвер, год. 17:30-19:00

☎ +48 574-288-277



Рік народження  2008-2011
субота, год. 13:15-15:00
Рік народження  2004-2007
субота, год. 13:15-15:00
місце: Katolicki Uniwersytet Lubelski, вул. Konstantynów 1 G
(Хала, заняття проводить український тренер)

l☎ 731-999-179

Люблінський клуб
друзів волейболу

Волейбол

вікова група – від 10 до 17 років
вівторок, четвер, год.16:00-17:30

місце: Хала, Спортивно-Оздоровчий Центр, вул. Łabędzia 4

☎ 725-307-556
☎ 501 267 595

СК  «Budowlani»
Люблін

Регбі

MIKRUS – хлопці та дівчата, рік народження 2013 i молодші
вівторок, год 17:30-19:00
четвер, год. 18:00-19:30 

 місце: Комплекс шкіл № 1, вул. Podwale 11 (зал)

MINI ŻAK – хлопці та дівчата, рік народження 2011 – 2012

вівторок, год. 17:30-19:00
четвер, год. 18:00-19:30

☎ 509-777-893

www.ksbudowlani.com



місце: Комплекс шкіл  № 1, вул. Podwale 11 (зал)

ŻAK – хлопці та дівчата, рік народження 2010
вівторок, год. 17:30-19:00
 четвер, год. 18:00-19:30
 місце: Комплекс шкіл № 1, вул. Podwale 11 (зала)

MŁODZIK – хлопці та дівчата, рік народження 2008-2009
понеділок, год. 17:00-18:30
середа, год. 17:00-18:30
четвер, год. 16:45 -18:15
місце: Комплекс шкіл № 1, вул. Podwale 11 (зала)

KADET – хлопці, рік народження 2006 – 2007
вівторок, год. 17:00-18:30
п’ятниця , год. 17:00-18:30
субота, год. 10:00-11:30
місце: Комплекс шкіл № 1, вул. Podwale 11 (зал)

☎ 509-777-893

Люблінське
Товариство Каное

«Fala»

Класичне веслування на каное, загальнорозвиваючі вправи

Вікова група – від 9 до 14 років (початківці)
Понеділок, середа, п’ятниця, год. 14.45-16.15
субота, год. 9.30-11.00

☎ 792-499-024

falalublin@vp.pl

www.falalublin.pl



Індивідуальне тренування каноїстів підлягає узгодженню
місце: Підставова школа  №  39, вул. Krężnicka 156

Люблінський Клуб
традиційного карате

Карате традиційне

Групи для дітей дошкільного віку:
 понеділок, вівторок, середа, четвер, год. 17.00-18.00;
Вікова група – від 6 до 9 років
 понеділок, середа, год. 17.00-18.00 
 вівторок, четвер, год. 18.00-19.00,
 п’ятниця, год.17.00-19.00;
Вікова група – від 9 дo 11 років
понеділок, середа, год. 18.00-19.00, 
 четвер, год. 17.00-19.00;
Вікова група – до 13 років
субота, год. 10.00- 12.00,
Вікова група – від 12 до 17 років

 вівторок, четвер, год. 19.00-20.00;
Вікова група – від 18 років
 вівторок, четвер, год. 19.00- 20.00;
Сімейна група:
п’ятниця, год.18.00-19.00
місце: Академія карате "GLOBUS" в Любліні, вул. Kazimierza Wielkiego 
8 

☎ 537-110-104
 ☎ 507-197-540

lublin.karate@wp.pl



ДСК «Skarpa» Футбол

Рік народження 2012
середа, год. 16.30-18.00
Рік народження 2013
субота, год. 10.30-12.00
місце: Підставова школа  № 28, вул. Radości 13 (зал)

Альпінізм 

Вікова група – від 7 до 10 років (максимально 3 людини в групі)
вівторок, год. 17.30-19.00
п’ятниця, год. 17.00-18.30 

 Вікова група – від 11 до 13 років (максимально 3 людини в групі)
понеділок, год. 18.30-20.00
Вікова група – від 14 до 17 років (максимально 5 осіб в групі, з досвідом в  

альпінізмі)
понеділок, п’ятниця, год. 20.00-21.30
місце: Підставова школа № 28, вул. Radości 13 (зал)

Плавання

Вікова група – від 8 до 9 років
середа, год. 15.00-15.45
Вікова група – від 10 до 14 років

 ☎ 502-576-502
(тренер з футболу)

uks@skarpalublin.pl

www.skarpa.lublin.pl

 ☎ 601-992-592
(тренер з альпінізму)

 ☎ 605-733-606
(тренер плавання)



п’ятниця, год. 14.15-15.30
місце: Підставова школа  № 28, вул. Radości 13 (басейн)

Люблінський
Технологічний

університет, СК з
кікбоксингу

 Кікбоксинг
Вікова група – від 13 до 18 років

 вівторок, год. 19.15-20.45
 п’ятниця, год. 18.45-20.15
 місце: Підставова школа № 21, вул. Zuchów 1

☎ 603 685 010
  ☎  603 704 507 

skkb_pl@poczta.fm

Учнівський
районний

спортивний клуб
«Sławin» Люблін

Футбол
Рік народження 2008-2009 

  понеділок, п’ятниця, год 18:00-19:30 (стадіон)
      Рік народження 2010

вівторок, четвер, год. 17:30-19:00 (хала/стадіон)
 Рік народження 2011-2012 Група 1 
 п’ятниця, год. 19:30-21:00 (Хала)
субота, год. 12:30-14:00 (Хала)
рік народження 2012-2013 група 2
 понеділок, год. 19:45-21:00 (хала)
 п’ятниця, год 17:00-18:15 (хала)
 рік народження 2014 група 3
 понеділок, год. 18:30-19:45 (хала)
п’ятниця, год. 17:00-18:15 (хала)
рік народження  2015 i молодше

☎ +48 881-799-958



понеділок, год. 17:30-18:30 (хала)
 середa, год. 19:00-20:00 (хала)
 субота, год. 14:00-15:00 (хала)
батьки  i друзі (доросла вікова категорія)
четвер, год. 19:00-20:30 (стадіон)
місце: Комплекс шкіл № 12, вул. Sławinkowska 50 (хала або стадіон)

Учнівський
спортивний клуб

підставової школи
№ 6 Люблін

Таеквон-дo ITF

Вікова група – від 11 до 17 років (з досвідом навчання)
вівторок, четверk, год. 19.00-21.00
місце: I Загальноосвітній ліцей ім.  S. Staszica в Любліні, 
Al. Racławickie 26

☎ 532-588-626

tkdhenryk@wp.pl

Місцеве об’єднання
Салез’янської
«KALINA» 

Волейбол для дівчат

Вікова група – від 8 до 14 років
середа, год. 18:00-19.45
п’ятниця, год. 17:00-18.30
місце: Комплекс загальноосвітніх шкіл № 4, вул. Tumidajskiego 6 (хала 
спортова)

☎ 609-239-375

«Aс» Люблін



Фігурне катання на ковзанах (до 19 березня 2022 року.)
Роликові ковзани (в залежності від погодних умов)

місце: підставова школа № 43, вул. Śliwińskiego 5, 
(відкритий стадіон, збори біля «Оrlikа»)

інформація надається на місці

☎ 609-239-375

Клуб «Mas 
Oyama`s» Карате 
Kyokushinkai

Карате Кіокушинкай

Четвер, п’ятниця, год.18.30-20.00
місце: Комплекс хімічних шкіл i харчової промисловості,
Al. Racławickie 7

вівторок, год. 18.00-19.00
п’ятниця, год. 17.00-18.00
місце: Комплекс загальноосвітніх шкіл № 4, вул. Tumidajskiego 6a

понеділок, середа, год. 17.00-18.00
Місце: Підставова школа № 51, вул. Bursztynowa 22

вівторок, четвер, год. 20.00-21.30
місце: Підставова школа № 16, вул. Poturzyńska 2
вівторок, год. 18.30-19.30
п’ятниця, год. 18.30-19.30
місце: Підставова школа № 40, вул. Róży Wiatrów 9

☎ 602-796-631
pmaminski@wp.pl



Люблінський 
шаховий клуб

Шахи

понеділок, середа, п’ятниця, год. 17.00-20.00
місце: VIP-зал в Халі «Globus»  вул. Kazimierza Wielkiego 8
(відкриті заняття – будь-яка вікова категорія)

 

Czekamy nas Was!
Ми чекаємо на Вас!

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – STOP WOJNIE!!!


	Підставова школа № 52

