
Lekkoatletyka
Rok 2017 rozpoczął się dla 
zawodników GKS START 

Długołęka mityngami 
przygotowujący-

mi do sezonu 
halowego. 

Dwa starty 
w czeskim 
Jabloncu 
nad Nissou 

(Czechy) 
pokazały, w 

jakiej formie są 
nasi lekkoatleci. 
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Koszykówka
Piłka nożna i lekkoatlety-
ka od zawsze królowały w 
gminie Długołęka. Najbar-
dziej spektakularne sukcesy 
sportowe, największa ilość 
klubów, liczne inwestycje 
infrastrukturalne – w 
dużej mierze dotyczyły 
tych dziedzin sportu. 
Coraz częściej jednak 
widać, że mieszkańcy 
gminy mają apetyt 
również na inne dys-
cypliny sportowe.  
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SPORT
DODaTek SPORTOwy DO SamORząDOwegO
mieSięcznika gminy DługOłęka

w naszej gminie
O ddajemy w Państwa ręce dodatek sportowy, któ-

ry jest podsumowaniem ostatniego sezonu w piłce 
nożnej, lekkoatletyce, siatkówce, koszykówce, hoke-
ju na trawie, współzawodnictwie szkolnym i działa-
niach gminy na rzecz sportu. To wydanie pokazuje, 

jak zdolnych mamy sportowców, w jak dobrym stylu promują 
oni gminę Długołęka, i ile mają w sobie pasji do tego, co ro-

bią. Na uwagę zasługują też starania trenerów, bez których nie 
byłoby przecież sukcesów, którymi chwalą się kluby. - Inwe-
stujemy w rozwój zaplecza sportowego w gminie, bo wiemy, że 
jest ono niezbędne do tego, by szkolić dzieci i młodzież. Takie 
inwestycje są bardzo wymierne, bo dają nam to, co bezcen-
ne: szczęście i dumę z młodych-zdolnych – mówi wójt Iwona 
Agnieszka Łebek. - Serdecznie zachęcam do lektury.

SPORT
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Sukces juniorów starszych 
Widawy Kiełczów

 Bardzo duży sukces osiągnęła drużyna juniorów starszych 
z GKS Widawy Kiełczów. Zajmując 2. miejsce w Okręgowej 
Lidze Juniorów, awansowała do Ligi Dolnośląskiej Junio-

rów. Dzięki temu w przyszłym sezonie młodzi piłkarze staną do walki z 
drużynami, które posiadają bardzo bogatą historię, tj. Zagłębie Lubin, 
Miedź Legnica, Chrobry Głogów czy Śląsk Wrocław. - To historyczne dla 
gminy osiągnięcie. Co więcej, Kiełczów będzie najmniejszą miejsco-
wością, która kiedykolwiek występowała w tych rozgrywkach – mówi 
dumny prezes klubu Waldemar Wielebiński, dodając, że był to dla Wida-
wy Kiełczów niewątpliwie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, sezon.

Medialna Perła 

 Perłę Węgrów śmiało można nazwać jednym z najbardziej 
medialnych klubów gminy Długołęka. Może się on pochwa-
lić własną telewizją klubową, rzetelnie prowadzoną stroną 

internetową oraz fanpagem na Facebooku, który śledzi już ponad 
pół tysiąca osób. Prowadzona przez klub witryna www.perlawegrow.
futbolowo.pl w sezonie piłkarskim odwiedzana jest ponad 25 tys. razy: 
zapowiedzi spotkań, opisy, relacje, wywiady i artykuły przyciągają rze-
sze kibiców. Filmy udostępnione przez Perłę Węgrów na YouTube obej-

Klub Klasa rozgryw-
kowa Pozycja Uwagi

Gminny Klub 
Sportowy 
Mirków

Klasa A (grupa 
Wrocław III) 1

Awans 
do Klasy 
Okręgowej

Klub Sportowy 
Łozina

Klasa A (grupa 
Wrocław II) 2

Gminny Zespół 
Sportowy 
Widawa 
Kiełczów

Klasa A (grupa 
Wrocław II) 3

Gminny Klub 
Sportowy Iskra 
Pasikurowice

Klasa A (grupa 
Wrocław II) 8

Klub Sportowy 
Burza 
Godzieszowa

Klasa A (grupa 
Wrocław II) 12 Spadek  

do Klasy B

Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej 
Dobroszów – 
Januszkowice

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 1 Awans  

do Klasy A

Klub Sportowy 
Perła Węgrów

Klasa B (grupa 
Wrocław II) 3

Klub Sportowy 
Byków

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 4

Gminne 
Stowarzyszenie 
Sportowe 
Klubu 
Sportowego 
Długołęka 2000

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 6

Klub Piłkarski 
„99” Śliwice

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 11

Klub Sportowy 
Borowianka 
Borowa

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 12

Wilczycki Klub 
Sportowy WKS 
Wilczyce

Klasa B (grupa 
Wrocław VIII) 14

Klub Sportowy 
Dąb Pruszowice

Klasa C (grupa 
Wrocław II) 1 Awans  

do klasy B

Gminny Klub 
Sportowy 
Kamień

Klasa C (grupa 
Wrocław II) 2 Awans  

do klasy B

Wiejski Klub 
Sportowy 
Kątna

Klasa C (grupa 
Wrocław II) 4

Klub Sportowy 
Zieloni 
Szczodre

Klasa C (grupa 
Wrocław II) 8

W czerwcu zakończyły się seniorskie 
rozgrywki ligowe w piłce nożnej (2016/2017), 
w których występują kluby sportowe gminy 
Długołęka. Prezentujemy osiągnięcia 
poszczególnych zespołów.
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 f LEKKOATLETYKA
UKS Orient II Łozina

f 
Reprezentacja Polski 
U16 dziewcząt do 
lat 16 w hokeju na 

trawie wywalczyła w lipcu 
wicemistrzostwo Europy. 
W jej szeregach znalazły się 
zawodniczki z Łoziny.
W reprezentacji Polski za-
grały dwie zawodniczki UKS 
Orient II Łozina Aleksandra 
Kucharska i Julia Rudkie-
wicz. - Jest to wspaniały 
sukces hokeja na trawie w Polsce w tej kategorii wiekowej i wielka 
duma dla UKS Orient II Łozina – mówi prezes klubu Roman Woźnica. 
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rzane zostały już ponad 35 tys. razy – jak się okazuje pomeczowe 
relacje wideo, skróty meczów oraz filmy z najciekawszymi akcjami to 
standard nie tylko w najwyższych ligach, ale także w B-klasowej Per-
le Węgrów. - Sezon 2016/2017 był najlepszy dla klubu od momentu 
jego założenia w 2008 r. - mówi zdecydowanie prezes klubu Emil 
Olszewski, podkreślając również, że zawodnik Michał Banach został 
wicemistrzem w ilości zdobytych bramek w B klasie.

Zmiany w KS Długołęka 2000

 W trakcie przerwy zimowej w KS Długołęka 2000 
zatrudniony został nowy trener - Miłosz Krzemiński.  
- Przed startem rundy wiosennej nasza drużyna była 

na obozie sportowym w Kluczborku i bardzo ciężko treno-
wała. Praca zespołu i trenera przyniosła skutki, bo pod jego 
wodzą drużyna poradziła sobie znakomicie w rundzie wiosen-
nej i uległa rywalom tylko w dwóch meczach – podsumowuje 
prezes klubu Jakub Lewalski.

Zmienne szczęście Iskry
- Graliśmy ze zmiennym szczęściem po rundzie 
jesiennej. Do tego doszło kilka kontuzji i ostatecznie 
osiągnęliśmy średni wynik, natomiast śmiało po-

chwalić się możemy sukcesem naszych trampkarzy, którzy 
awansowali do klasy okręgowej. W związku z tym, że prawie 
wszyscy członkowie drużyny ukończyli wiek uprawniający do gry 
w tej kategorii wiekowej, zrezygnowaliśmy z promocji. Drużyna 
zostanie przekształcona w grupę juniorów młodszych i od jesieni 
będzie występować w Terenowej Lidze Juniorów – mówi trener 
GKS Iskra Pasikurowice Arkadiusz Jasiński.

Akademia z sukcesami

 W sezonie 
2016/2017 
w piłce nożnej 

sukcesy odniósł też 
KS Akademia Sportu 
Kiełczów: III miejsce 
w Ogólnopolskim 
Turnieju o Puchar 
Krzywej Wieży 
w Ząbkowicach Ślą-
skich, IV miejsce w województwie w turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” i zwycięstwa w turniejach 
organizowanych przez DZPN. - Największym sukcesem w tej 
rundzie było powołanie aż 7 zawodników z naszego klubu na 
konsultację szkoleniową kadry województwa w piłce nożnej 
rocznika 2005. Tylko klub WKS Śląsk Wrocław mógł pochwalić 
się większą ilością powołań – mówi prezes Akademii i trener 
Grzegorz Lew. - Pomimo tak krótkiej działalności (od maja 
2016 r.) klub odnosi już znaczące sukcesy sportowe. A to do-
piero początek naszej pracy – zapowiada Lew.

Hej Dąb!
Klub Dąb Pru-
szowice powstał 
w latach 70., 

jednak historycznym 
momentem była jego 
reaktywacja 
w 2014 roku. Mieszkań-
cy są bardzo zaangażowani w życie zespołu i wsperają go na wiele 
sposóbów. - Początki były trudne. Odnotowaliśmy wiele porażek, 
przegrywając mecze nawet 10:0. Ale to już za nami! - opowiada 
kierownik drużyny Grzegorz Wyskok. Dzięki zaangażowaniu prezesa 
Grzegorza Kocika oraz wytężonej pracy piłkarzy, Dąb awansował w 
tym sezonie do B klasy, a drużyna powołała sekcję młodzików. - Po-
dziękowania należą się sponsorom i gminie Długołęka za wspieranie 
naszego klubu, a kibiców zapraszamy na pierwszy mecz w klasie B. 
Wsparcie będzie niezbędne, bo gramy na wyjeździe – kończy Wyskok.
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 f LEKKOATLETYKA
Sukces jest tym większy, iż Polska, zajmując 2. miejsce w Europie, 
wywalczyła sobie udział w III Letnich Igrzyskach Olimpijskich Mło-
dzieży U18, które odbędą się w październiku 2018 roku w Buenos 
Aires.

Pudło na arenie ogólnopolskiej
W czerwcowej XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w hokeju na trawie kobiet Dolny Śląsk był reprezentowany przez 
drużynę UKS Orient II Łozina. W ramach zmagań odbyły się 
Mistrzostwa Polski w kategorii juniorki młodsze. - Największy 
sukces w historii klubu stał się faktem, budowana od 7 lat drużyna 
wywalczyła wicemistrzostwo Polski! Podczas całego turnieju 
w Skierniewicach nasze dziewczyny zaprezentowały piękny, tech-
niczny hokej na trawie – wspomina Woźnica. Nagroda fair play 
przypadła również drużynie UKS Orient II Łozina. W marcu odbyły 
się Halowe Mistrzostwa Polski w kategorii juniorki młodsze, gdzie 
drużyna UKS Orient II Łozina zdobyła wicemistrzostwo Polski. 

Natomiast w ubiegłym roku we wrześniu odbył się finał Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików, gdzie drużyna UKS Orient II 
Łozina zdobyła I miejsce.

UKS Szerszenie Długołęka

f 
UKS Szerszenie Długołęka stanowi integralną część szkoły 
podstawowej w Długołęce. Jego głównym celem jest stworzenie 
dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zajęcia 

sportowe ukierunkowane na lekką atletykę, upowszechnianie biegania 
jako najprostszej formy ruchowej. Zajęcia są prowadzone w ramach 4. 
godziny wychowania fizycznego, na SKS oraz zajęciach popołudniowych. 
Dzieci startują w zawodach szkolnych i nie tylko. Największy tegoroczny 
sukces to II miejsce Martyny Tryby na przełajach wojewódzkich zorgani-
zowanych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Szerszenie 
startowały również w Ślęzanskim Biegu Młodzieżowym, gdzie Martyna i 
Kacper Włodek byli drudzy.
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GKS Start DłuGOłęKa
Rok 2017 rozpoczął się  
dla zawodników GKS START 
Długołęka mityngami 
przygotowującymi  
do sezonu halowego.  
Dwa starty w czeskim 
Jabloncu nad Nissou pokazały, 
w jakiej formie są nasi 
lekkoatleci.  

f 
W pierwszym mityngu udział 
wzięło 44 zawodników, w tym 
dzieci z programu „Lekkoatle-
tyka dla każdego” (LDK), w któ-
rym uczestniczy gmina Długołę-

ka. Program LDK w tym roku objął 5 szkół 
naszej gminy: Długołękę, Kiełczów, Łozinę, 
Mirków i Siedlec. Mityngi w Jabloncu były 
dla większości dzieci z klas 4-6 pierwszym 
doświadczeniem z halowym wydaniem 
lekkiej atletyki. 21 stycznia, również w Ja-
bloncu, odbyły się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych. 4-o-
sobowy skład wrócił z brązowym medalem 
w pchnięciu kulą 4-kg Marysi Mularczyk 
z Kiełczowa (dobre starty i finałowe ósemki 
Michała Juszczyka z Długołęki i Eryka Si-
cińskiego z Kiełczówka). - Nasi kulomioci 
to czołówka Dolnego Śląska – mówi dumny 
prezes klubu Henryk Benkowski. Tydzień po 
juniorach walkę o mistrzostwo wojewódz-
twa rozpoczęli w wałbrzyskiej hali młodzicy. 
Mocny skład rocznika 2002 i od razu efek-
ty: Dawid Jastrzębski (Długołęka) srebro na 
300 m, Wiktoria Kisiel (Domaszczyn) brąz 
w skoku w dal i Sebastian Wawrzyniak (Ło-
zina) również brąz w dal. - Zimowy sezon 
halowy zakończyliśmy z czterema medalami 
Mistrzostw Dolnego Śląska – podsumowuje 
Benkowski. 

Utytułowani trenerzy
Po krótkiej przerwie między sezonami i do-
brze przepracowanym okresie przygotowaw-
czym w Zgorzelcu GKS Start Długołęka za-
inaugurował letni sezon startowy. Do sztabu 
dołączyły dwie znakomite polskie lekkoatlet-
ki: Agata Bednarek i Urszula Gardzielew-
ska. - Wchodziliśmy w sezon z nadziejami 
na dobre starty. Pierwszy mityng 70-lecia 
DZLA we Wrocławiu kończymy z wysokimi 
lokatami, brązem Wiktorii Kisiel w dal oraz 
złotem Hani Benkowskiej na 600 m w strefie 
wrocławskiej gimnazjady – wylicza Henryk 

Benkowski. Pierwszy dzień Wrocławskiej 
Olimpiady Młodzieży to życiówka Sebastia-
na Wawrzyniaka w dal 5.88 m i srebro oraz 
życiówka Ani Grzegorowskiej w kuli 3-kg. 
Drugi dzień WOM to złoto Sebastiana na 200 
m, brąz Hani na 600 m i debiut nowej sztafety 
4x100 m (Iza Hawrylak, Wiktoria Kisiel, Ha-
nia Benkowska, Dorota Puzio). - Po kolejnych 
majowych startach kontrolnych nasi juniorzy 
pojechali walczyć o Mistrzostwo Dolnego Ślą-
ska w Jeleniej Górze. 4-osobowy skład przy-
wiózł 3 medale: brąz Michała Juszczyka w kuli 
6-kg i dwa medale Marysi Mularczyk: złoto 
w oszczepie i srebro w kuli 4-kg. Cała ekipa 
juniorów spisała się znakomicie – chwali swo-
ich podopiecznych prezes Benkowski.

Podium należało do nich
10 czerwca przyszedł czas na MDŚ Mło-
dzików w Oleśnicy. Zdawaliśmy sobie spra-
wę, że wystawiamy mocny team. Pytanie 
brzmiało, na ile mocny, by powalczyć o me-
dale. Dość szybko dostaliśmy odpowiedź. 
Wiktoria Kisiel - srebro w dal, po znakomitej 
walce z trzema zawodniczkami; Hania Ben-
kowska po bardzo szybkim biegu - brąz na 
600 m; Mateusz Kloczko na 100 m brąz po 
walce, która przejdzie do historii klubu; Se-
bastian Wawrzyniak brąz na 100 m, Dorota 
Puzio złoto na 100 m i brąz na 300 m; Da-
wid Jastrzębski brąz w oszczepie. Na deser 
sztafeta 4x100 m w składzie: Karol Kawiński, 
Mateusz Kloczko, Marcin Kozak, Sebastian 
Wawrzyniak – brąz i dziewczyny w składzie: 
Iza Hawrylak, Wiktoria Kisiel, Hania Ben-
kowska, Dorota Puzio – złoto. - To ogromy 

sukces naszych zawodników i dowód na to, 
że przy sprzyjających okolicznościach, do-
brej współpracy z gminą Długołęka, która 
daje zawodnikom warunki do trenowania 
i ciężkiej codziennej pracy, z niebytu można 
w ciągu niespełna 3 lat stworzyć bardzo moc-
ny team, który liczyć się będzie w rywalizacji 
z najlepszymi – mówi Benkowski.

Kadra narodowa wita
Na początku lipca w Kownie (Litwa) odby-
wały się 51. Światowe Igrzyska Dzieci U16. 
W kadrze na tę imprezę znalazł się Sebastian 
Wawrzyniak z Łoziny, który przeszedł elimi-
nacje i po półfinałowym biegu wszedł do fi-
nału B, gdzie zajął 5. miejsce. Praca naszych 
młodzików dała również efekt w powołaniu 
trójki z nich do kadry Dolnego Śląska na mecz 
międzypaństwowy tuż po wakacjach (Polska/
Niemcy/Czechy). - Za chwilę zaczynamy 
przygotowania do drugiej części letniego se-
zonu lekkoatletycznego i Mistrzostw Makro-
regionu we wrześniu, które są kwalifikacjami 
Mistrzostw Polski. Liczymy na dobre starty, 
jak również na nabór nowych zawodników 
z terenu całej gminy Długołęka, w szczegól-
ności z rocznika 2002, 2003 i 2004 – mówi 
Benkowski. - Zapraszamy rodziców, aby za-
chęcali dzieci do trenowania z nami lekkiej 
atletyki. Decyzja wójta gminy o przystąpieniu 
do programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 
i budowa stadionu LA dość szybko przynosi 
wymierne efekty. Stadion LA tętni życiem, 
dzieci trenują, zdobywają medale prestiżo-
wych imprez. Działa program „Lekkoatletyka 
dla każdego” - dodaje. AB
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Zawody szkolne

SzKOła na SpOrtOwO
Wszystkie szkoły z gminy 
Długołęka uczestniczyły 
w gminnych zawodach 
sportowych w ramach 
Dolnośląskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej szkół 
podstawowych i gimnazjów.  

D
Szkoły podstawowe rywalizowały 
w sztafetowych biegach przełajo-
wych, tenisie stołowym, mini piłce 
ręcznej, piłce siatkowej, czwórboju 
lekkoatletycznym, mini piłce noż-

nej a także zawodach klas I-II oraz klas III-
IV (trójbój lekkoatletyczny). Gimnazjaliści 
rywalizowali w szkolnej lidze lekkoatletycz-
nej, sztafetowych biegach przełajowych, ko-
szykówce, tenisie stołowym, siatkówce, piłce 
ręcznej i piłce nożnej. Zwieńczeniem zmagań 
dzieci i młodzieży były zawody biegowe Cross 
w Szczodrem, które odbyły się 24 maja.   
W Urzędzie Gminy Długołęka odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego w sporcie 
2016/2017. Dyrektorom szkół, które zajęły czo-
łowe miejsca we współzawodnictwie sportowym, 
wręczono czeki na zakup sprzętu sportowego. Wy-
różniający się wynikami sportowymi absolwenci 
szkół gimnazjalnych zostali uhonorowani meda-
lami. Szkoły, które zajęły I miejsca w poszczegól-
nych dyscyplinach w zawodach gminnych, star-
towały w zawodach wyższej rangi (powiatowych, 
strefy wrocławskiej, wojewódzkich). Nasi szkolni 
sportowcy osiągali również sukcesy na wyższych 
poziomach rywalizacji w ramach Dolnośląskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziewczęta z gimna-
zjum w Łozinie w unihokeju zajęły I miejsce na 
Dolnym Śląsku. Odbyły się także zawody szacho-
we, w których najlepszą drużynowo szkołą okaza-
ła się szkoła podstawowa w Kiełczowie.   AB
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WyNIKI RyWALIZACJI:
SZKOŁy PODSTAWOWE:  
1.  SP  Kiełczów 174  pkt
2.  SP  Mirków 112  pkt
3.  SP  Siedlec 108  pkt
4.  SP  Borowa 105  pkt
5.  SP  Łozina 92  pkt
6.  SP  Długołęka  81  pkt
7.  SP  Brzezia Łąka 49  pkt
8.  SP  Szczodre 32 pkt

SZKOŁy  GIMNAZJALNE:  
1.  GM  Długołęka 103  pkt
2.  GM  Łozina 92  pkt
3.  GM  Siedlec 80  pkt
4.  GM  Wilczyce 67 pkt 
5.  GM  Borowa 64  pkt
6.  GM  Brzezia Łąka 22  pkt

Dyscyplina Zwycięstwo  
w gminie

Miejsce  
w powiecie i wyżej

sztafet. biegi przełaj - dziewczęta SP Kiełczów I - powiat
sztafet. biegi przełaj - chłopcy SP Kiełczów I - powiat
szachy drużynowe SP Kiełczów I - gmina
tenis stołowy - dziewczęta SP Kiełczów IV  - powiat
tenis stołowy - chłopcy SP  Kiełczów V  - powiat
mini-piłka ręczna - dziewczęta SP  Borowa II  – powiat
mini-piłka ręczna - chłopcy SP Mirków III  – powiat
mini-piłka nożna - dziewczęta SP Łozina III - powiat
mini piłka nożna -  chłopcy SP Mirków II  - powiat

LA czwórbój przyjaźni - dziewczęta SP Borowa II  - powiat

LA czwórbój przyjaźni - chłopcy SP  Kiełczów II  - strefa wrocławska

zawody klas I  - LA (trójbój lekkoatletyczny) SP  Kiełczów III - strefa wrocławska

zawody klas II – LA (trójbój lekkoatletyczny) SP  Kiełczów VIII - strefa wrocławska
zawody klas III  - LA (trójbój lekkoatletyczny) SP  Kiełczów X - strefa wrocławska
zawody klas IV  - LA (trójbój lekkoatletyczny) SP  Kiełczów VIII - strefa wrocławska

Dyscyplina Zwycięstwo  
w gminie

Miejsce  
w powiecie i wyżej

szkolna liga LA-  dziewczęta GM  Długołęka VI m -  finał dolnośląski
szkolna liga LA - chłopcy GM  Długołęka XII m -  finał dolnośląski
sztafet. biegi przełaj. - dziewczęta GM  Łozina I - powiat
sztafet. biegi przełaj. - chłopcy GM  Długołęka II - powiat
piłka koszykowa – dziewczęta GM  Siedlec V - powiat
piłka koszykowa - chłopcy GM  Siedlec IV - powiat
piłka siatkowa dziewczęta GM  Długołęka IV - powiat
piłka siatkowa -  chłopcy GM  Wilczyce III - powiat
piłka ręczna - dziewczęta GM  Siedlec III   –  powiat

piłka ręczna - chłopcy GM  Borowa III  – powiat

piłka nożna - dziewczęta GM  Łozina I –powiat- III strefa wroc.

piłka nożna - chłopcy GM  Łozina II m - powiat

SZKOŁy PODSTAWOWE:  

GIMNAZJUM:  

  

Cross w Szczodrem
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Koszykówka

8 
Drużyna koszykarska „Strefa” z 
Mirkowa to 12 zapaleńców, miło-
śników koszykówki, którzy posta-
nowili zamienić swoje hobby w coś 
więcej. - Pomysł na założenie klubu 

powstał podczas licznych meczów, jakie roz-
grywaliśmy towarzysko na boisku w Mirkowie. 
Uczestniczyli w nich nasi znajomi z Długołęki, 
Kiełczowa, a także z Wrocławia. Taki rozstrzał 

terytorialny, a także chęć zmierzenia się z no-
wymi rywalami, natchnął nas do założenia 
klubu – o początkach opowiada Piotr Purol, 
kapitan i założyciel drużyny. Strefa narodziła 
się w 2014 r. i szybko rozpoczęła swoją przy-
godę z największą w Europie amatorską ligą 
koszykówki WRONBA. Pełna moblizacja dru-
żyny doprowadziła do pozyskania sponsora, 
zakupu drużynowych strojów oraz organizacji 
systematycznych treningów. Te odbywają się w 
szkole w Kiełczowie. - Dziękujemy za wspar-
cie dyrekcji szkoły, a zwłaszcza Panu Grzego-
rzowi. Nie możemy się już doczekać otwarcia 
nowej hali sportowej w szkole, która pozwoli 
nam na profesjonalne warunki do treningów – 
mówi Purol, który zapytany o sukcesy drużyny 
odpowiada: – Jak to w sporcie, zanotowaliśmy 
wiele wygranych, były też porażki. Jednak 
dzięki wspólnej, ciężkiej pracy udało nam się 
awansować do 2. ligi, w której gramy obecnie 
- dodaje. Gra w lidzie zaowocowała nowymi 
kontaktami i ciekawym transferem. Strefa 
połączyła się z wrocławską drużyną, z którą 
od 2017 r. występuje pod wspólnym szyldem 
Strefa Dj-Sklep.pl. Wzmocniona drużyna zaję-
ła 5. miejsce w swojej grupie, co pozwoliło jej 
utrzymać się w 2. lidze. Aspiracje drużyny są 
jednak większe – na pewno jeszcze usłyszymy 
o koszykarzach z gminy Długołęka. AC

Piłka nożna i lekkoatletyka od zawsze królowały w gminie 
Długołęka. Najbardziej spektakularne  sukcesy sportowe, 
największa ilość klubów, liczne inwestycje infrastrukturalne  
– w dużej mierze dotyczyły  tych dziedzin sportu. Coraz częściej 
jednak widać, że mieszkańcy gminy mają apetyt również na inne 
dyscypliny sportowe.

pomysł narodził się 
na boisku

SKŁAD DRUżYNY: SŁAWOMIR HRYCIUK, JACEK żELASZKIEWICZ, KAMIL MALINOWSKI, GRZEGORZ JODŁOWSKI, PIOTR PUROL, ADAM 
LITWINOWICZ, MICHAŁ WALCZYńSKI, TADEUSZ KOSMALSKI, RAFAŁ ADAMCZYK, BENIAMIN JURGAŚ, GRZEGORZ BROMBER, KORNEL 
OLCZAK.

Kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie gminy Długołęka doto-
wane są rokrocznie przez urząd 
w ramach ogłaszanych konkursów. W 
2017 r. do tego grona należały kluby piłkar-

skie posiadające grupy seniorskie oraz zajmujące się 
wyłącznie szkoleniem młodzieży – w sumie jest ich 
aż 19.  Gmina wspiera także kluby GKS Start Dłu-
gołęka i UKS Szerszenie Długołęka (lekkoatletyka), 
UKS Orient II Łozina (hokej na trawie dziewcząt) 
oraz MaKo Wrocław (judo). W 2016 r. z budżetu 
gminy  przeznaczono na ten cel 414.888 zł, a w bie-
żącym roku aż 417.900 zł. - Najważniejsze działania 
gminy w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej 
skupiają się na zapewnieniu możliwie najlepszych 
warunków dla sportowców. Podstawą do tego jest 
stworzenie nowoczesnej bazy sportowej, służącej 
zarówno uczniom szkół, członkom klubów, ale też 
każdemu miłośnikowi sportu z gminy – mówi wójt 
Iwona Agnieszka Łebek. Taka baza jest od kilkunastu 
lat systematycznie rozbudowywana na całym obsza-
rze gminy.

Statystyki sportowe gminy
Gmina Długołęka osiąga świetne wyniki w ry-
walizacji o kompleksową bazę sportową. Prio-
rytetem  dla władz jest 
budowa obiektów, 
które będą służy-
ły mieszkań-
com już od 
naj m ł o d -
szych lat. 
Dlatego 
tak waż-
na jest 
i n f r a -
struktu-

Sukcesy sportowców muszą 
być wspierane przez władze 
samorządowe. Gmina Długołęka 
realizuje tę powinność w wielu 
aspektach, jednak najważniejsze 
z nich to budowa infrastruktury 
sportowej oraz wsparcie finansowe 
klubów.

GMIna  na rzECz SpOrtu 8 Koszykówka
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Sport w gminie

ra przy gminnych szkołach. Oprócz sal gimna-
stycznych, w które każda z nich jest wyposażona, 
przy szkołach znajdują się boiska wielofunkcyjne 
i Orliki. W Długołęce i Łozinie z powodzeniem 
funkcjonują stadiony lekkoatletyczne. Wszyskie 
te obiekty dostępne są dla całej społeczności 
gminnej. We Wrocławiu zakończyły się właśnie 
The World Games, które pokazują, że w kraju 
intensywnie rozwijają się nowe dyscypliny spor-
towe.  Gmina stara się podążać za trendami, co
widać na przykładzie powstałego niedawno pla-
cu do uprawiania street workoutu w Długołęce 
(niebawem także w Kiełczowie), a także pierw-
szej w gminie sali do gry w squasha w szkole w 
Kiełczowie.

Rok dużych inwestycji
Liczba mieszkańców gminy rośnie w bardzo 
szybkim tempie, a co za tym idzie stale przyby-
wa uczniów w gminnych szkołach. Zważając 
na to, władze gminy kładą nacisk na realiza-
cję kolejnych inwestycji sportowych. 30 paź-
dziernika planowo zakończyć się ma budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole 
podstawowej w Kiełczowie. Inwestycja kosz-
tować będzie ponad 4,38 mln zł. Na budowę 
udało się także pozyskać dofinansowanie w 
wysokości 1,14 mln zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. - Hala przystosowana będzie do 
rozgrywek pierwszoligowych. Oznacza to, że 
w klimatyzowanym obiekcie, wyposażonym 
w trybuny dla 300 osób, będą mogły odbywać 

się profesjonalne mecze piłki nożnej, siatkówki, 
piłki ręcznej, koszykówki czy np. korfballa – 
mówi Katarzyna Wolicka z wydziału remontów 
i inwestycji. Przy hali powstanie też parking dla 
kilkunastu samochodów. - 20 lipca br. przekaza-
liśmy plac pod budowę nowej sali gimnastycznej 
przy zespole szkolno-przedszkolnym w Długo-
łęce. Sala o powierzchni 400 mkw. zgodnie z pla-
nem ma powstać do 30 listopada 2018 r. - dodaje 
Wolicka. Inwestycja realizowana jest równolegle 
z przebudową starej części szkoły podstawowej. 
W tym roku zaplanowano także rozbudowę 
szkoły w Mirkowie, w ramach której powsta-
nie całkowicie nowa sala gimnastyczna wraz z 
zapleczem sanitarno-szatniowym. Wykonanie 
części sportowej stanowi drugi etap prac w Mir-
kowie, który powinien zakończyć się w grudniu 
2018 r. Inwestycja czeka w tej chwili na rozstrzy-
gnięcie przetargu.

Prawie każda 
miejscowość z boiskem
Na inwestycjach sportowych to jednak nie 
koniec. - Jak mantrę powtarzam zasadę, któ-
rą przyjęłam i wdrażam od lat: tam gdzie nie 
możemy zrealizować wielomilionowych in-
wetycji, będziemy troszczyć się o mniejsze 
działania, tak aby każda miejscowość gminy 
zmieniała się z roku na rok na lepsze. Dlatego 
też w zakresie sportu w 2017 r. zamontujemy 
nawierzchnię tartanową na płytach boisk w 
Bykowie i Piecowicach oraz wykonanamy na-
wierzchnię boisk treningowych oraz boiska 
głównego na terenie przy ul. Leśnej w Kieł-
czowie – opowiada Iwona Agnieszka Łebek. 
Tym samym większość z 41 miejscowości w 
naszej gminie wyposażonych będzie w boisko 
sportowe. Gmina doposaża także regularnie 
wszystkie miejscowości w place zabaw oraz 
siłownie napowietrzne.

Konsultacje ze sportowcami
Wójt gminy Długołęka wyszła z założenia, 
że działania w zakresie sportu powinny 
być na bieżąco konsultowane z bezpośred-
nimi ich odbiorcami. W myśl tej idei, w 
styczniu 2014 r. powołano do życia radę 
ds. sportu, w skład której weszli przedsta-
wiciele siedmiu klubów sportowych. Do 
kompetencji rady należy opiniowanie pro-
jektów budżetu i uchwał w zakresie kul-
tury fizycznej i sportu oraz programów 
rozwoju bazy sportowej. W 2017 r. rada 
zaopiniowała podział środków finansowych 
w wysokości 50 tys. zł na remonty boisk i infra-
struktury boiskowej, a także projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad, trybu przyzna-
wania i pozbawiania oraz wysokości stypen-

diów sportowych. Niebawem 
rada spotka się w celu 

p r z e d y s k u o t w a -
nia projektu 

budżetu na 
2018 rok. 

AC

GMIna  na rzECz SpOrtu

Obecny skład rady ds. sportu:
•  PRZEWODNICZąCy:  

Paweł Paszkowski (GKS MIRKÓW-
DŁUGOŁĘKA w Mirkowie)

•  CZŁONKOWIE RADy:  
Henryk Benkowski (GKS START 
Długołęka), Waldemar Wielebiński (GKS 
WIDAWA Kiełczów), Roman Woźnica (UKS 
ORIENT II w Łozinie), Marek Masternak 
(KS TĘCZA w Brzeziej Łące), Wojciech 
Kozak (GKS KAMIEń w Kamieniu), 
Arkadiusz Jasiński (GKS ISKRA  
w Pasikurowicach).
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Siatkówka

Kto ukradł miliony?

{
- Turniej stał się obowiąz-
kowym punktem progra-
mu Dni Gminy Długołę-
ka. W pierwszym etapie 
wyłaniamy finalistów, któ-

rzy w dniu naszej największej gminnej impre-
zy zmagają się o zwycięstwo i statuetkę wójta 
gminy wręczaną na scenie głównej – opo-
wiada Anna Chomicka z wydziału promocji 
i współpracy z zagranicą. 
Pierwsza edycja turnieju przyciągnęła uwagę 
aż 18 drużyn, z których najlepszą okazała się 
ekipa „Bykowia, Bykowianie, Byków”. W ko-
lejnych latach po najwyższe laury sięgały 
zespoły: „Flying Stones” z Kamienia i „Śli-
wice Plus”. - Wśród zawodników znajdują 
się już stali bywalcy, którzy sami dopytują 
nas o terminy rozgrywek. Niezwykle nas 
to cieszy, bo potwierdza fakt, że turniej to 
przede wszystkim szansa na dobrą zabawę, 
integrację i aktywne spędzenie weekendu. 
Już dziś chcemy zaprosić wszystkich miło-
śników sportu na kolejne rozgrywki, które 
odbędą się w czerwcu 2018 r. - podsumowu-
je Chomicka. To jednak nie wszystko. Pra-
cownicy wydziału promocji planują w tym 
roku organizację I edycji gminnego turnieju 
koszykówki ulicznej. - To kolejna inicjatywa, 

którą chcielibyśmy zainteresować naszych 
mieszkańców. Wiemy, że  młodsi i starsi czę-
sto oblegają boiska do koszykówki. Chce-
my wyjść im naprzeciw i stworzyć imprezę 
sportową skierowaną bezpośrednio do nich 

– tłumaczy wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Czy ten pomysł Wam się podoba? Jeśli tak, 
to zapraszamy do kontaktu z nami, chcemy 
wiedzieć czy ta idea przypadnie Wam do gu-
stu. Piszcie do nas na Facebooku. AC

GMInnY turnIEJ pIłKI 
SIatKOwEJ na pIaSKu

Od trzech lat miłośnicy piłki siatkowej 
mogą uczestniczyć w wakacyjnej wersji 
tej drużynowej dyscypliny.

{ Siatkówka
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Bykowia, 
Bykowianie, 

Byków

Flying 
Stones


