LKS "PRZEMSZA" SIEWIERZ

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PRZEMSZA" SIEWIERZ
Rok założenia: 1946
Barwy: biało – czerwono – zielone
Adres: ul. Sportowa 1, 42-470 Siewierz
Telefon: 32 674 13 37, kom. 514 133 226
Mail: kontakt@przemsza-siewierz.pl
Strona internetowa: www.przemsza-siewierz.pl
Strona na Facebooku: LKS Przemsza Siewierz
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Agnieszka Sobczyk
Wiceprezes: Mateusz Dobrowolski
Wiceprezes: Mariusz Duda
Skarbnik: Aleksandra Legawiec
Sekretarz: Wacław Świeboda
Członek do spraw młodzieży: Bartosz Kańtoch
HISTORIA
Początków siewierskiego sportu, w tym piłki nożnej, należy szukać w pierwszych latach
powojennych ubiegłego wieku. Inicjatorami tego ruchu na terenie Siewierza była miejscowa
młodzież, a dokładnie harcerze 112 drużyny siewierskiej oraz uczniowie państwowych szkół
budownictwa w Bytomiu. Założycielskie zebranie miłośników rodzimego sportu odbyło się 20
września 1946r. w „Domu Ludowym”. Tam też mieściła się pierwsza siedziba nowo powstałego
klubu, któremu nadano nazwę Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Przemsza” Siewierz. Początkowo
był to klub wielosekcyjny, w którym uprawiano: piłkę nożną, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów,
lekkoatletykę, szachy, boks oraz siatkówkę. Spośród wszystkich konkurencji, jedynie drużyna
piłkarska przetrwała próbę czasu, prowadząc nieprzerwanie swoją działalność do dnia dzisiejszego.
Wśród pionierów siewierskiego futbolu należy wymienić pierwszego prezesa Klubu - nadleśniczego
Józefa Krajewskiego.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniała się kilkakrotnie siedziba Przemszy. Po „Domu
Ludowym” klubowe władze mieściły się w domu Mieczysława Majcherczyka w rynku, mieszkaniu
Tadeusza Ruska na ul. Krakowskiej, domu Mieczysława Nawrota na ul. Częstochowskiej, ponownie
w gmachu tzw. „Ludowca” na ul. Ludowej, budynku starej gminy przy ul. Kościuszki, budynku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury a obecnie na nowoczesnym stadionie przy ul. Sportowej.
Zmieniała się także lokalizacja boiska piłkarskiego siewierskiego klubu. Pierwotnie było ono
umiejscowione na placu szkolnym. Następne na terenie między aktualnymi ulicami Żeromskiego
oraz Żwirki i Wigury. Obiekt Przemszy powstał pod koniec lat 50. na terenach przekazanych
klubowi przez Wspólnotę Leśno – Gruntową w Siewierzu. Boisko wytyczono przy ul. Kolejowej
(obecnie ul. Sportowa), a pierwszą płytę wyłożono darniami znad Zalewu Przeczycko –
Siewierskiego. Obecnie w 2011 roku oddano w pełni nowoczesny stadion piłkarski z prawdziwego
zdarzenia. W skład jego wchodzą: płyta główna, boisko treningowe, dwa korty tenisowe, budynek
zaplecza socjalno- technicznego, zadaszona trybuna usytuowana na budynku oraz trybuna dla
gości. Od momentu przystąpienia do rozgrywek piłkarskich na przełomie lat 40. i 50. aż do końca

lat 80. Przemsza Siewierz rywalizowała ze zmiennym szczęściem na szczeblu klasy A lub B. Przez
klub przewinęło się kilkuset piłkarzy, a najbardziej z nich znanymi byli z całą pewnością świetny
stoper Joachim Picz oraz doskonały napastnik Joachim Brewko. Obaj pochodzili z Górnego Śląska i
mieli za sobą sporo występów w czołowych klubach I i II ligi.
Drużyna z Siewierza spędziła nieprzerwanie na boiskach ligi okręgowej 13 sezonów. W tym czasie
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Grzybowskiego, Herisza i Perlaka grali m.in. Jerzy Kapias, Marek Śliwiński, Andrzej Wieczerzak,
Zdzisław Mańka, Jurek Bryła, Roman Kuta, Grzegorz Obłój.
Długoletnia przygoda z „okręgówką” zakończyła się w czerwcu 2003 roku. Przemsza zajęła
wówczas przedostatnie miejsce w końcowej tabeli, co oznaczało konieczność rozegrania baraży o
udział w lidze okręgowej z wicemistrzem sosnowieckiej A klasy Zaporą Przeczyce. Po przegranym
dwumeczu siewierska drużyna spadła do klasy A.
W sezonie 2011/2012 pod wodzą szkoleniowca Henryka Perlaka drużyna Przemszy Siewierz
wywalczyła awans do ligi okręgowej.
W sezonie 2014/2015 drużyna pod wodzą trenera Rafała Lisa uzyskała promocję do IV ligi. Jest
to niewątpliwie, jak dotychczas, największy sukces drużyny.
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