
StronyFinanse

1Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

  

 




    

str. 8str. 6str. 5str. 2

Ponad 7,6 mln zł  
na drogi rowerowe 

Gminne i powiatowe 

zawody OSP

IV Gminny Rajd  

Rowerowy - relacja

Wywiad ze sportowca-

mi o The World Games

S A M O R Z Ą D O W Y  M I E S I Ę C Z N I K  G M I N Y  D Ł U G O Ł Ę K A

Było cool ! 
Dożynki Gminy Długołęka w Łozinie 

str. 4-5





3Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

Z życia gminy

w Długołęce), Krystyna Mostek (35 lat w SP 
w Kiełczowie), Bernarda Hełmecka (40 lat 
w SP w Wilczycach), Bożena Kościelak (40 
lat w ZSP w Mirkowie) i Ryszard Zaliński 
(40 lat w SP w Kiełczowie). Gratulujemy! 

Witaj szkoło!

NAUCZYCIELE MIANOWANI Z WÓJTEM I PRZEWODNICZĄCYM 
RADY GMINY

4 września w szkole w Brzeziej Łące odby-
ło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego. 
Władze gminy życzyły wszystkim uczniom 
i nauczycielom pomyślnego roku. Podczas 
uroczystości zastępca wójta Halina Szydłow-
ska oraz przewodniczący rady gminy Stani-
sław Azarewicz wręczyli tytuł Gimnazja-
listki Roku Darii Dolińskiej z ZS w Łozinie, 
tytuł Licealistki Roku Weronice Chojnackiej 
z ZLG w Długołęce oraz stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego: 
Zuzannie Beličàk (ZSP Długołęka), Anecie 
Zienkiewicz (SP Kiełczów), Kamili Gryszko 
(SP Kiełczów), Piotrowi Ćwiklińskiemu (ZS 
Łozina) i ks.Tomaszowi Winnickiemu (ZS 
Brzezia Łąka). Gratulujemy! 

GIMNAZJALISTKA ROKU DARIA DOLIŃSKA (W ŚRODKU)

LICEALISTKA ROKU WERONIKA CHOJNACKA (DRUGA Z LEWEJ)

Gminny Mistrz  

Kompostowania
Rozstrzygnęliśmy konkurs na Gminnego 
Mistrza Kompostowania. Komisja konkur-
sowa jednogłośnie wybrała kompostownik 
Lecha Wróblewskiego z Długołęki, który 
został doceniony za pracę włożoną w jego 
wykonanie oraz funkcjonalność. Na na-
grodę zasłużyła również Lidia Mariańska 
z Ramiszowa, która zajęła 2. miejsce, wy-
różniono także Annę Kowal-Gąskę, której 

kompostownik jest świetnym przykładem 
na ponowne wykorzystanie palet. Sponso-
rami nagród w konkursie kompostowni-
ków i środków przyspieszających kompo-
stowanie, które zostały wręczone laureatom 
podczas gminnych dożynek, są &rmy Eko-
bat i Biopon.

TAK PREZENTUJE SIĘ ZWYCIĘSKI KOMPOSTOWNIK


WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
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Gustaw Adamusiak, Milena Andrecka, Maja Bęczkowska, Jadwiga Teresa Białkowska, Mikołaj Biniak, Aleksander Bobrowski, Tymoteusz Ignacy Bolzega, Aleksy Artur Brzeziński, 
Arianna Bugaj-Podlewska, Dominik Cieślarczyk, Maja Dudek, Kacper Dziedzic, Lena Flisowska, Szymon Farganus, Zuzanna Farganus, Pola Flasza, Milena Gajec, Iga Gonciarz, Aleksan-
der Gonciarz, Szymon Góral, Wiktor Hadyniak, Marcel Janas, Zuzanna Jarosz, Wiktoria Kania, Damian Kara, Marcelina Karek, Natalia Kasprzyk, Alan Kobyłecki, Tomasz Kamil Korej-
ke, Maria Korgól, Zo&a Kowalik, Oliwia Maria Kowrygowicz, Julia Daria Krasoń, Stanisław Lew, Pola Lipiarz, Tymon Paweł Lukaniuk, Julia Machul, Malwina Majewska, Bianka Majos, 
Kamil Mateusz Matuszak, Piotr Mazij, Karol Mikołajewicz, Antonina Mróz, Bartosz Mróz, Lena Jowita Nieznalska, Pola Marta Nowicka, Kacper Tomasz Olszewski, Zuzanna Orłowska, 
Karol Papierz, Aleksandra Piątek, Adrianna Katarzyna Piechowicz, Jagna Piróg, Piotr Pleciak, Antoni Adam Porębski, Wiktoria Klaudia Roguska, Julian Mieczysław Sikorski, Blanka 
Staszewska, Zuzanna Wiktoria Stępnik, Anastazja Szatyłowicz, Stanisław Piotr Szwałek, Adam Szychta, Milena Szymczak, Karol Świątek, Marcel Świerczyński, Agata Helena Tomczak, 
Lena Łucja Tymecka, Julia Wach, Julia Warzywoda, Stanisław Wesołowski, Maciej Wszołek, Daniel Dawid Wytrykusz, Adam Kazimierz Zabierowski, Maja Ziach, Mikołaj Zontek 
Dzieciaki, witamy Was serdecznie! Życzymy zdrowia i pięknych lat życia a Waszym rodzicom gratulujemy takiego szczęścia!

 

   Kajetan 

           
  

Trzy młode kocięta, porzucone w lesie, szu-

kają kochającego domu. 

Czekam na ciebie!

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI:
Fundacja Matuzalki,  
Ela 519 499 344.
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Z życia gminy

   
    

    
 

K
to z Państwa pomyślałby, że takie 
gwiazdy przyjadą do Łoziny na Do-
żynki Gminy Długołęka? – zapytała 
publiczność wójt Iwona Agnieszka 
Łebek, podsumowując występ ze-

społu Boney M. z Sheylą Bonnick na czele. 
Publiczność rozgrzał wcześniej polski zespół 
disco polo Voyage. Zagraniczne gwiazdy opa-
nowały scenę dwie godziny później i przycią-
gnęły uwagę wszystkich gości. Przez 90 mi-
nut można było usłyszeć m.in. takie hity jak 
„Daddy cool”, „Rasputin” czy „By the Rivers 
of Babylon”. Zespół zaprosił na scenę dzieci 
i zaskoczył znajomością wielu polskich słów. 
Po występie przez długi czas gwiazdy chętnie 
rozdawały autografy.

Tradycja to podstawa

Jak co roku, nasze sołectwa brały udział 
w konkursach na najpiękniejsze stoisko oraz 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Ocenie 
poddano 19 zgłoszonych stoisk wsi oraz 27 
wieńców. Nagrodę w pierwszej kategorii ode-
brały trzy miejscowości: Dobroszów, Jaksono-
wice oraz Siedlec. Komisja wyłoniła również 
trzy najpiękniejsze wieńce. Były to projekty 
Łoziny, Jaksonowic i Kamienia. Wszystkie 
sołectwa natomiast zostały wyróżnione za 
pracę włożoną w przygotowanie się do kon-
kursów oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Należy też wspomnieć o konkursie na projekt 
gadżetu, który miałby promować daną wieś 
oraz o muzycznych zmaganiach na hit doży-
nek. Projekty gadżetów były bardzo ciekawe, 
a zwycięzcą zostały Śliwice. W ramach na-
grody sołectwo otrzyma swój projekt w zma-
terializowanej formie. W konkursie na hit 
dożynek sołectwa musiały ułożyć swój tekst 
reklamujący miejscowość, do melodii znane-
go utworu. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo 
Śliwice z piosenką do melodii „Ale wkoło jest 
wesoło” oraz Kamień ze swoją wersją „Daddy 

KAMIEŃ I JEGO WERSJA „DADDY COOL” ZACHWYCIŁY JURY 

BONEY M. Z MŁODĄ 
PUBLICZNOŚCIĄ

Najpiękniejszy 
wieniec
1. Łozina
1. Jaksonowice
1. Kamień

2. Bielawa
2. Godzieszowa
2. Węgrów

3. Siedlec
3. Dolnośląskie Stowa-
rzyszenie Hodowców 
Gołębi Rasowych 
i Drobnego Inwentarza
3. Piecowice

Najpiękniejsze 
stoisko
1. Dobroszów
1. Jaksonowice
1. Siedlec

2. Łozina
2. Śliwice
2. Węgrów

3. Bielawa
3. Bierzyce
3. Ramiszów

Było cool ! 

cool”. Wyróżniona została także Łozina, która 
zaśpiewała do popularnej melodii „Przez Twe 
Oczy Zielone”.

Na ludowo

Dożynkowy klimat zapewniły m.in. występy 
ludowych zespołów z naszej gminy oraz gości 
z zaprzyjaźnionego Czeszowa. Najpierw par-
kiet opanował Zespół Tańca Ludowego „Dłu-

gołęka”. Młodzież zachwyciła publiczność 
wspaniałą prezentacją kilku tradycyjnych, 
ludowych tańców oraz przepięknymi kostiu-
mami. Następnie na scenę wkroczył Zespół 
Ludowy „Lejwoda” z Pasikurowic. Podczas 
tego występu mieszkańcy gminy mogli wy-
słuchać wielu tradycyjnych pieśni a kilka 
z nich odśpiewali razem z zespołem. Po na-
szych lokalnych grupach przyszła kolej na go-
ści z Czeszowa. Ale Babki również zaśpiewały 

ciła p publiczność dzie
ezentacją ki

ież zachwywyciła publiczność

Dożynki Gminy Długołęka w Łozinie 
VOYAGE

WIENIEC JAKSONOWIC WIENIEC KAMIENIA WIENIEC ŁOZINY
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Z życia gminy

DZIĘKUJEMY SPONSOROM WYDARZENIA:

2568 zł
- tyle zebraliśmy podczas loterii  

„Długołęka dla Rwandy”

Z
awodnicy rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
7x50 m z przeszkodami oraz w ćwi-
czeniu bojowym. Widzowie mogli 
podziwiać przygotowanie i sprawność 

ochotników, którzy walczyli z ogromnym 
zaangażowaniem i ambicją. Zdobywcy czo-
łowych miejsc otrzymali puchary i dyplomy 
z rąk prezesa zarządu oddziału powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Józefa Kmonka oraz sekretarza gminy Długo-
łęka Anny Boreckiej. 

Na szczeblu powiatowym

Tydzień później, 2 września w tym samym 

miejscu, trzynaście drużyn z powiatu wro-
cławskiego rywalizowało w powiatowych 
zawodach sportowo-pożarniczych. W klasy-
&kacji generalnej drużyny z gminy Długołę-
ka zajęły czołowe miejsca w swoich grupach 
startowych. Medale i puchary wręczali staro-
sta wrocławski Roman Potocki oraz zastępca 
wójta Halina Szydłowska. 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy. Jesteśmy dumni z wyników naszych 
strażaków ochotników, które potwierdzają 
wysoki stopień ich sprawności oraz gotowość 
do podejmowania przez nich działań ratow-
niczych.


WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Zawody gminne:
Mężczyźni – grupa „A”

1. OSP Szczodre 

2. OSP Borowa

3. OSP Brzezia Łąka 

Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza 

1. OSP Pasikurowice 

Kobiety – grupa „C”

1. OSP Borowa
2. OSP Szczodre 
3. OSP Pasikurowice 

Zawody powiatowe:
Mężczyźni – grupa „A”

1. OSP Szczodre 
2. OSP Św. Katarzyna
3. OSP Nadolice Wlk.

Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze 

1. OSP Smolec

2. OSP Pasikurowice

3. OSP Sulimów

Kobiety – grupa „C”

1. OSP Borowa

2. OSP Św. Katarzyna

Nasze OSP najlepsze 

w powiecie!

 MŁODZI STRAŻACY Z PASIKUROWIC
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Było cool ! 
swoje utwory. Prezentowały się przepięknie 
a w międzyczasie przekazywały publiczności 
wartościowe sentencje.

Sport to zdrowie

Tradycyjnie na gminnych dożynkach odbył się 
także Drużynowy Turniej Wsi. Zawodnicy ry-
walizowali w ośmiu konkurencjach, takich jak: 
„Wyścig na nartach”, „Powożenie powozem”, 
„Skoki przez sznur w gumo&lcach”, „Zbijanie 
balonów cepami”, „Rzut workiem ze słomą”, 
„Ubijanie jaj”, „Toczenie walca słomy”, „Kasa 
w sianie”. Szczególnie zaciętą i emocjonującą 
rywalizację wygrała ostatecznie reprezenta-
cja Kamienia, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Bielawy, a trzecie miejsce przypadło zespo-
łowi z Jaksonowic. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i dobrą zabawę. Obszerna fotorelacja 
oraz &lm z imprezy znajdują się na www.face-

book.com/wdlugolece


WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
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STOISKO DOBROSZOWA

fo
t. 

Fo
to

M
a&

a.
pl



6 Odwiedź nas na: www.gmina.dlugoleka.pl

Wakacje z GOK-iem

DZIECI NA SZLAKU GINĄCYCH ZAWODÓW W KUDOWIE ZDROJU

Od 17 lipca do 11 sierpnia Gminny Ośrodek 
Kultury oraz świetlice wiejskie w Bielawie, 
Bykowie, Pasikurowicach i Śliwicach po raz 
kolejny realizowały projekt „Ekologicznie-
fantastycznie w szkole i na wakacjach” pn: 
„Kompostujemy i smog likwidujemy” do&-
nansowywany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu. Z bogatej oferty 
warsztatów oraz wyjazdów edukacyjnych 

w tym roku skorzystało ok. 400 dzieci i mło-
dzieży z gminy Długołęka. Uczestnicy projek-
tu odwiedzili m.in. Ośrodek Edukacji Przy-
rodniczej „Dom Drzewa” w Wałkowej. 
W wyjazdowych warsztatach udział wzięło 
około 200 osób. Na terenie placówek odbyły 
się również warsztaty „Stop smog” oraz „Rola 
pszczół w kształtowaniu bioróżnorodności”. 
W warsztatach uczestniczyło 110 osób. Dzieci 
i młodzież skorzystali również z szeregu atrak-
cyjnych zajęć plastycznych oraz ruchowych.

Ekologiczny projekt
We wrześniu rusza II etap projektu „Ekolo-
gicznie-fantastycznie w szkole i na wakacjach” 
pn: „Kompostujemy i smog likwidujemy” do-
&nansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Ten etap skierowa-
ny jest do szkół z gminy Długołęka (zgłosiło 
się 9). Dzieci i młodzież uczestniczyć będą 
w warsztatach ekologicznych dotyczących 
zagadnień kompostowania oraz smogu. Każ-
da ze szkół weźmie również udział w jednym 
wyjeździe. W szkołach prowadzone będą 
również objazdowe warsztaty „Stop smog” 
oraz „Rola pszczół w kształtowaniu bioróż-
norodności”. Dzieci i młodzież wezmą udział 
w trzech konkursach ekologicznych na pro-
jekt gra&czny o tematyce ekologicznej, pio-
senkę ekologiczną oraz konkurs fotogra&cz-

ny. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na gali pod 
koniec października.

Piknik historyczny

POJEDYNEK RYCERSKI BYŁ NIE LADA ATRAKCJĄ PIKNIKU

2 września w Długołęce odbył się Piknik Histo-
ryczny ”Jak drzewiej bywało...”, zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bi-
bliotekę Publiczną, sołtysa i radę sołecką Dłu-
gołęki. Bractwo Rycerskie Zamku Będzin przy-
gotowało dla uczestników szereg atrakcji m.in.: 
pokazy walk rycerskich, gry i zabawy plebejskie 
oraz warsztaty rzemieślnicze. Zespoły Dziwo-
ludy oraz Roderyk zabrały publiczność w mu-
zyczną podróż w czasie. Nie zabrakło naszych 
gminnych talentów wokalnych: Karola Rajtera 
z Pasikurowic, Patryka Słoty z Bykowa oraz 
Dziecięco-Młodzieżowego Teatru Pantomimy 
„TEAM”, który przedstawił „Wehikuł czasu”.


GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŁUGOŁĘCE

Kultura w gminie/Z życia gminy



W 
sobotę 9 września odbyła się 

IV edycja „Gminnego Rajdu 

Rowerowego dla dzieci i nie 

tylko!”, który z roku na rok 

cieszy się coraz większą po-

pularnością. - Za każdym razem proponu-

jemy uczestnikom rajdu całkowicie nową 

trasę przejazdu, tak by mogli odkrywać 

kolejne zakątki naszej gminy – mówi Iwo-

na Agnieszka Łebek.

Dzieci widoczne na drodze

Tegoroczny rajd miał swój start pod urzędem 

gminy, gdzie wszyscy mali uczestnicy wypo-

sażeni zostali w odblaskowe kamizelki i kolo-

rowe nakładki na szprychy. - Rajd to nie tylko 

świetna zabawa, ale okazja by edukować mło-

dzież w zakresie zasad bezpiecznego poru-

szania się po jezdni – tłumaczy wójt. - Każdy 

gadżet, który wręczaliśmy dzieciom, miał nie 

tylko sprawić im frajdę, ale spowodować, że 

będą poprawnie oznakowane podczas jazdy 

na rowerze – dodaje. Właściwie oznakowani 

rowerzyści, przeszkoleni przez policjantów 

z komendy miejskiej, wyruszyli w ponad 10 

kilometrową trasę, po drodze mijając takie 

miejsca jak urokliwe stawy w Bielawie czy 

malownicze pola na granicy Bielawy i Brzeziej 

Łąki. Na mecie na dzielnych rowerzystów cze-

kały pamiątkowe medale oraz poczęstunek. 

To był radosny i aktywny dzień!

Dziękujemy pani T. Cygal, E. Świerczyńskiej 
oraz p. J. Bębnowi za pomoc w organizacji 
miejsca przerwy i mety dla uczestników rajdu.


WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Rajdowa sobota
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UŚMIECHNIĘTE BUZIE DZIECIAKÓW TO DOWÓD NA SUKCES 
RAJDU

PONAD 300 UCZESTNIKÓW RAJDU – TO NASZ NOWY REKORD!
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D
elegacja wzięła udział w obchodach 
najważniejszego święta narodu ukra-
ińskiego. – Ukraina, znajduje się 
w trudnej sytuacji politycznej. Święta 
takie jak to pokazują, że sami oby-

watele są zjednoczeni, pragną wolnego i dobrze 
prosperującego kraju, ale też w sposób szczegól-
ny pielęgnują miłość do ojczyzny – komentuje 
Stanisław Azarewicz, który podczas uroczystości 
odczytał list gratulacyjny dla mieszkańców Sarn 
wystosowany przez wójta gminy Długołęka.

Polski  akcent w środku miasta

Uczestnicy polskiej delegacji przygotowali 
specjalną niespodziankę dla mieszkańców 
Sarn. – Przywieźliśmy ze sobą kilka sztuk 
parkowych ławek, w tym jedną ze specjal-

nym symbolem naszej przyjaźni. 
Razem z gospodarzami zasadziliśmy też 
drzewka, powiesiliśmy budki dla ptaków i nie-
toperzy – opisuje radny Dariusz Śmichura. 
Tym samym w sarneńskim parku, w samym 
centrum miasta, powstała polsko-ukraińska 
aleja przyjaźni. – Cieszymy się, że mogliśmy 
dołożyć cegiełkę do tego, aby miasto wyglą-
dało jeszcze piękniej. A z roku na rok zmienia 
się na lepsze – widzimy to za każdym razem 
gdy odwiedzamy Sarny – podsumowuje prze-
wodniczący rady gminy Długołęka.


WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
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Polska aleja  
w ukraińskich Sarnach

PAMIĄTKOWE DRZEWKA ZASADZILIŚMY Z MEREM SARN

STANISŁAW AZAREWICZ PRZEKAZAŁ ŻYCZENIA OD 
MIESZKAŃCÓW GMINY

W 
uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele powiatu wro-
cławskiego, władze wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz przed-
stawiciele partnerskich gmin, 

w tym gminy Długołęka. Projekt realizowany 
będzie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-u-

sługi publiczne. Liderem projektu jest powiat 
wrocławski, a partnerami – osiem wyżej wy-
mienionych gmin, zgodnie z Porozumieniem 
o współpracy z dnia 30.10.2015 r., dotyczą-
cym przygotowania dokumentacji aplika-
cyjnej i wspólnej realizacji projektu. Celem 
projektu jest wdrożenie zaawansowanych 
e-usług publicznych w administracji powia-
towej i gminnej, zmierzających do uspraw-
nienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji 

pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsię-
biorcą. Łączna wartość projektu to ponad 
11,45 mln zł, z czego wartość do&nansowania 
wynosi ok. 9,7 mln zł. Okres realizacji projek-
tu zaplanowano na lata 2016 - 2018.

 
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH

Gmina Długołęka stawia  
na partnerstwo
        
      
       
      
       

      
STAROSTA WROCŁAWSKI ROMAN POTOCKI I MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZARY PRZYBYLSKI
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DOTACJE NA BIEŻĄCO
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Trwające zadania inwestycyjne

Oświetlenie 
Zakończono budowę oświetlenia drogowego 
w Łozinie (ul. Oleśnicka), oświetlenia par-
kingu przy cmentarzu oraz w Bykowie przy 
ul. Cichej. Trwają prace w Pruszowicach 

(ul. Oleśnicka), Bierzycach (dz. nr ew. 183) 
oraz w Borowej (ul.Świerkowa). Rozpoczę-
to budowę doświetleń przejść dla pieszych 
w Łozinie (ul. Wrocławska) i w Szczodrem 

(ul. Lipowa i ul. Lazurowa).

ŁOZINA, UL. OLEŚNICKA

Budowa świetlicy  
wiejskiej w Oleśniczce
Prace przy budowie kolejnej świetlicy reali-
zowane są w zgodzie z założonym harmono-
gramem inwestycyjnym. Zakończono prace 
przy elewacji, wykonywano tynki wewnętrz-
ne, zaplanowano wykonywanie posadzek 
oraz zamówione zostały kaXe. Trwają prace 
izolacyjne poddasza oraz zabudowy gipso-
wo-kartonowej. Termin zakończenia prac 
budowlanych to koniec października br.

Rozbudowa szkoły  
w Długołęce wraz  
z budową sali gimna-

stycznej
Jak już informowaliśmy w poprzednich 
numerach gazety, w lipcu br. została pod-
pisana umowa na remont budynku Szkoły 
Podstawowej w Długołęce wraz z budową 
sali gimnastycznej. Prace są w trakcie re-
alizacji – niestety z przyczyn niezależnych 
od nas nie udało się nam zrealizować pier-
wotnie założonego planu, zgodnie z którym 
w okresie wakacyjnym miał zostać wybudo-
wany łącznik pomiędzy nowym skrzydłem 
dydaktycznym (wybudowanym w ubiegłym 
roku) a budynkiem gimnazjum i liceum oraz 
przedszkolem. Łącznik ten ma służyć jako 
ciąg komunikacyjny łączący owe skrzydło 
z pozostałą częścią kompleksu szkolnego.
Prace te są właśnie w trakcie realizacji i prze-
widujmy ich zakończenie na przełomie paź-

dziernika i listopada br. – w chwili obecnej 
wykonano fundamenty i montowana jest 
konstrukcja stalowa łącznika. Do tego czasu 
dzieci i młodzież korzystają z wydzielonego 
przejścia w remontowanym budynku – pro-
simy o wyrozumiałość. W szczególności 
chcielibyśmy, podobnie jak w przypadku re-
alizacji zadania w Mirkowie, poprosić o wy-
rozumiałość Rodziców i Radę Pedagogiczną 
tej placówki. Prace realizowane są bowiem 
na istniejącym obiekcie, który jest połączony 
z budynkami funkcjonującej szkoły i przed-
szkola, dlatego też ich realizacja jest wyjątko-
wo trudna i wymaga zachowania szczegól-
nych zasad bezpieczeństwa. Dodatkowym 
utrudnieniem dla wykonawcy jest bardzo 
trudna lokalizacja zadania pod względem 
zaplecza budowy – ścisła zabudowa miesz-
kaniowa, konieczność pozostawienia jak 
największej ilości miejsc parkingowych 
i ograniczona przestrzeń dla ruchu pojazdów 
budowlanych.
Równolegle do prac w zakresie łącznika, 
trwają roboty ziemne związane z wykona-
niem wykopów pod fundamenty sali gimna-
stycznej.

Modernizacje/budowa 
nawierzchni drogowych 

ŁOSICE

Dobiegają końca prace w Długołęce przy ul. 
Polnej oraz w Łosicach – ich ostateczne za-
kończenie przewidujemy na początek wrze-
śnia. W trakcie są prace drogowe w Siedlcu 

(ul. Handlowa) oraz w Węgrowie, Kamie-

niu i Kiełczowie. Przekazany został plac 
budowy pod budowę ciągu pieszo-rowero-
wego na odcinku ul. Kiełczowskiej w Mirko-

wie (od przejazdu kolejowego do włączenia 
w ul. Kwiatową) – rozpoczęcie prac nastąpi 
w połowie września br., a ich zakończenie 
przypada na koniec bieżącego roku.

KAMIEŃ, UL. SZAFIROWA

SIEDLEC, UL. HANDLOWA

WĘGRÓW

Nowe zadania  

inwestycyjne 
(po zawarciu umów)

PARKING W SIEDLCU
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W sierpniu podpisano kolejne umowy na 
realizację zadań z zakresu przebudowy 
dróg oraz budowy parkingów. Tym razem 
zlecono realizację robót budowlanych po-
legających na ułożeniu nowej nawierzchni 
w Domaszczynie (sięgacz ul. Wrocław-
skiej), Bukowinie oraz na drodze leżącej na 
granicy Łoziny i Bierzyc. Terminy zakoń-
czenia tych prac przypadają na koniec paź-
dziernika br. Zlecono również prace polega-
jące na budowie utwardzonych parkingów 
w Siedlcu (przy NZOZ’ie) oaz w Łozinie 

(przy budynku Jodełki) – zakończenie prac 
przewidujemy w połowie listopada br.

Tereny zielone – planowane prace

Rabaty i nasadzenia

RABATY W BRZEZIEJ ŁĄCE

Z przykrością informujemy, iż w tegorocz-
nej akcji ukwiecania gminy odnotowaliśmy 
większą, niż w latach ubiegłych, liczbę kra-
dzieży i zniszczeń kompozycji kwiatowych 
osadzonych na znakach i mostkach. – Ra-
porty &rmy, która zajmuje się pielęgnacją 
kwiatów i nasadzeń oraz zgłoszenia sołty-
sów wsi, wskazują na liczne próby kradzie-
ży, które kończą się najczęściej zniszczeniem 
donicy, całej kompozycji lub pojedynczych 
sadzonek kwiatów, co znacznie obniża wa-
lory estetyczne – mówi Katarzyna Wolicka 
z wydziału remontów i inwestycji. – Prosi-
my wszystkich mieszkańców o zwrócenie 
uwagi na problem oraz reakcję, jeżeli bę-
dziecie Państwo świadkami takich zdarzeń 
– apeluje urzędniczka. Informujemy jedno-
cześnie, iż w Zaprężynie oraz Brzeziej Łące 

powstały kolejne wieloletnie rabaty, które – 
mamy nadzieję, będą cieszyć mieszkańców 
przez kolejne lata.

Place zabaw 
W tym roku została zaplanowana budowa 
dwóch placów zabaw w miejscowości Wil-
czyce. Pierwszy z nich powstał przy budyn-
ku szkoły w Wilczycach na dz. nr ew. 173/10 
i 173/13, został oddany w do użytkowania 
z dniem 30 sierpnia br. przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Na placu został zamonto-
wany zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżal-
niami, linami w kształcie pajęczyny oraz 
drabinkami do wspinaczki, podwójna huś-

tawka wahadłowa, wóz strażacki i pomost 
rurowy na sprężynach oraz duża sześcio-
kątna piaskownica z zestawem zabawowym 
dla najmłodszych. Zamontowane zostały 
elementy małej architektury tj. ławki, kosz 
na śmieci i tablica z regulaminem. Dla 
większego bezpieczeństwa najmłodszych 
użytkowników na placu zabaw zostały za-
montowane również elastyczne nakładki 
zabezpieczające krawężniki wyznaczające 
strefy bezpieczeństwa. Uporządkowana i na 
nowo zagospodarowana została również 
przyległa do placu zabaw działka rekreacyj-
na. Wzdłuż placu zostały posadzone ozdob-
ne drzewa i kolorowe krzewy, które z cza-
sem stworzą piękny żywopłot. 

PLAC ZABAW W WILCZYCACH

Drugi plac zabaw powstanie w obrębie Wil-
czyc (na dz. nr ew. 1/10), która przylega do 
ul. Leśnej w miejscowości Kiełczów. Termin 
zakończenia realizacji tego zadania został 
zaplanowany na początek października br. 
Na tym samym terenie zostanie też zamon-
towana siłownia zewnętrzna oraz urządze-
nia do street workout’u – w terminie do 
końca października br. 
Do końca września zostanie również za-
montowana siłownia zewnętrzna w Micha-
łowicach. Równolegle do tych prac trwa 
procedura wyboru wykonawców dla mon-
tażu altan rekeacyjnych w Ramiszowie, Ska-
le i Węgrowie oraz dla zagospodarowania 
i uporządkowania terenów placów zabaw 
w Łozinie oraz Tokarach.

Bukowina park 
W miejscowości Bukowina z początkiem 
września rozpoczął się pierwszy etap zago-
spodarowania terenu rekreacyjnego w parku, 
który obejmie budowę ścieżek parkowych 
wraz z wykonaniem sięgaczy przeznaczo-
nych min. na miejsce na grilla lub ognisko, 
ławki parkowe oraz nawierzchni pod ist-
niejące urządzenia siłowni napowietrznej. 
Planowany termin zakończenia prac został 
wyznaczony na koniec września br. Wo-
bec pojawiających się głosów przeciwnych 
realizacji tego zadania, koniecznym jest 
poinformować, iż zadanie to było jednym 
z priorytetów jakie wskazywała rada sołec-

ka Bukowiny do realizacji w roku bieżącym. 
Koniecznym jest również poinformować, iż 
zarówno zakres prac projektowych jak i za-
kres prac do realizacji w terenie (wskazany 
jako pierwszy etap), był szczegółowo oma-
wiany i uzgadniany z przedstawicielami wsi. 
Jednocześnie informujemy, iż przy pracach 
projektowych, konserwator zabytków nie 
wyraził zgody na lokalizację na tym terenie 
boisk sportowych, zmiany ich nawierzchni 
czy też montażu piłkochytów (nie otrzy-
malimy również zgody na szereg innych, 
proponowanych przez sołectwo, rozwiązań 
infrastrukturalnych).  Wobec kategorycz-
nego stanowiska konserwatora zabytków 
jedyną możliwością zagospodarowania tego 
terenu było uporządkowanie jego przestrze-
ni poprzez wytyczenie ścieżek spacerowych, 
zaplanowanie nasadzeń roślinności oraz 
małej architektury, a także zadbanie o ist-
niejące strefy &tnessu, placu zabaw i boisk 
sportowych (trawiastych).

BUKOWINA, PRACE W PARKU

Z uwagi na to, że praktycznie całą wolną 
przestrzeń w parku zajmowało jak dotąd 
boisko, niezbędnym było zmienić jego lo-
kalizację – przy jednoczesnym zmniejsze-
niu rozmiarów – tak, by możliwym stało się 
zagospodarowanie tego terenu również pod 
inne działania. Nie mniej jednak w dalszym 
ciągu pozostaje duży teren przeznaczony 
w naszym zamyśle jako rezerwa pod boisko 
trawiaste (o wymiarach 40x60) a zatem bę-
dzie również miejsce do gry w piłkę nożną. 
Istotnym jest również wskazać, iż pozostaje 
nienaruszone istniejące boisko do piłki siat-
kowej. Wobec powyższego nie sposób się 
zgodzić z tym, że budując ścieżki parkowe 
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zabieramy mieszkańcom możliwość upra-
wiania sportu – park ten z założenia miał być 
miejscem spotkań mieszkańcow wsi i jako 
takie miejsce posiadać będzie pełen wachlarz 
różnych możliwości spędzania czasu – w tym 
równiez uprawiania sportów na trawiastym 
boisku (niepełnowymiarowym – ale wobec 
faktu, iż w Bukowinie brak jest profesjonal-
nej drużyny sportowej, nie ma potrzeby by 
cały teren parku zajmowało boisko). Na teren 
parku powstać mają – zgodnie z założeniami 
dokumentacji projektowej oraz w uzgodnie-
niu z sołectwem – alejki, miejsce na grilla 
i ognisko oraz dodatkowa altana. Zgodnie 
z posiadaną dokumentacją projektową zapla-
nowano również szereg atrakcyjnych nasa-
dzeń roślinności – działania te zaplanowane 
są do realizacji w kolejnych etapach inwesty-
cyjnych, których zakres i termin realizacji 
– uzgodniony z radą sołecką – zatwierdzić 
musi Rada Gminy Długołęka.

Modernizacje  

nawierzchni drogowych
informacja o zadaniach, których realizacja 
zostanie przesunięta na rok 2018

Zgodnie z przyjętym na początku bieżące-
go roku planem inwestycyjnym w tym roku 
miało dojść do modernizacji nawierzchni 
ul. Złotej w Wilczycach oraz drogi w Ole-
śniczce (dz. 367/1). Jednak z uwagi na prze-
dłużające się znacznie procedury formalne 
związane z opracowaniem dokumentacji 
technicznych dla obu zadań i ich zatwier-
dzenia w starostwie powiatowym, realizacja 
w terenie nastąpi dopiero w 2018 r. – Za 
opóźnienie przepraszamy, jednak nie jest 
ono zależne od naszych działań. Zapewnia-
my natomiast, iż niezwłocznie po otrzyma-
niu dokumentacji i jej zatwierdzeniu przez 
właściwy organ, przystąpimy do wyboru 
wykonawców prac budowlanych – zapew-
nia Katarzyna Wolicka z wydziału remon-
tów i inwestycji. – Przewidujemy, iż oba 
zadania powinny zostać zrealizowane do 
końca czerwca przyszłego roku – dodaje.

Budowa dróg  
rowerowych
16 sierpnia ogłoszony został przetarg na 
budowę dróg rowerowych na terenie gminy 
Długołęka dla 2 zadań. W zakres zadania 1. 
wchodzi budowa dróg rowerowych zloka-
lizowanych wzdłuż dawnej drogi krajowej 
nr DK98, przebiegającej przez teren gminy 
Długołęka – na odcinku od skrzyżowania 
ulicy Wrocławskiej z ulicą Broniewskiego 
w Długołęce, do granicy gminy Długołęka 

z granicą gminy Oleśnica. Zakres zadania 
2. obejmuje budowę dróg rowerowych zlo-
kalizowanych w pasie dróg powiatowych 
i gminnych – na odcinku od skrzyżowania 
ulicy Wrocławskiej z ulicą Broniewskiego 
w Długołęce do granicy gminy Wrocław, 
przez Szczodre oraz Domaszczyn. W chwi-
li obecnej trwa wery&kacja ofert złożonych 
do postępowania. O wynikach tego przetor-
gu będziemy informować na bieżąco

Projekt kolejnych  
dróg rowerowych:
20 lipca podpisana została z Zakładem Pro-
jektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii 
Lądowej Lech Grabowski – umowa dotyczą-
ca opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg 
rowerowych na terenie gminy Długołęka dla 
4 zadań:
ZADANIE NR 1 obejmuje wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dróg 
rowerowych w pasie drogowym dróg powia-
towych na odcinku Długołęka – Kamień – 

Piecowice oraz na odcinku Piecowice – Bie-

lawa – Raków i Raków – Borowa.

W ZAKRES ZADANIA NR 2 wchodzi wy-
konanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej dróg rowerowych w pasie dróg powia-
towych na odcinku od skrzyżowania ulicy 
Wrocławskiej z ulicą Kamienną w Piecowi-

cach (w powiązaniu z rozwiązaniami projek-
towymi przyjętymi w zadaniu 1. „Długołęka 
– Kamień – Piecowice – Bielawa – Raków – 
Borowa”) do skrzyżowania ul. Wrocławskiej 
w Kiełczowie z drogą powiatową nr 1918 D.
ZADANIE NR 3 obejmuje wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dróg 
rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 
446 na całej jej długości, tj. od granicy z dz. 
nr ew. 444/4 do skrzyżowania ul. Wrocław-
skiej z ul. Broniewskiego wraz z odcinkiem 
dawnej drogi krajowej nr 98 od skrzyżowa-
nia ul. Wrocławskiej z ul. Broniewskiego do 
dworca kolejowego w Długołęce.
ZADANIE NR 4 dotyczy wykonania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej związa-
nej z zagospodarowaniem terenu przy dworcu 
kolejowym PKP Długołęka w zakresie budo-
wy infrastruktury drogowej zapewniającej 
możliwość prowadzenia ruchu pojazdów, pie-
szych i rowerzystów w obszarze wskazanych 
działek wraz z zapewnieniem obsługi komu-
nikacyjnej wjazdowej i wyjazdowej.
Umowny termin wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej to lipiec 2018 r. 
Po otrzymaniu dokumentacji projektowej za-
twierdzonej właściwymi decyzjami, rada gmi-
ny będzie mogła podjąć decyzję o terminie 
realizacji prac już bezpośrednio w terenie.

Rozbudowa zespołu  
szkolno-przedszkolne-

go wraz z budową sali 
gimnastycznej  

w Mirkowie. 
Z satysfakcją informujemy, iż pomimo wie-
lu przeciwności losu oraz bardzo trudnych 
obecnie warunków &nansowych jakie dyk-
tuje rynek, udało się szczęśliwie rozstrzy-
gnąć postępowanie przetargowe na przed-
miotowe zadanie. Przypomnijmy, iż było to 
już trzecie postępowanie dla tego zadania 
– dwa pierwsze musiały zostać unieważ-
nione z uwagi na brak ofert w pierwszym 
przetargu i bardzo wysoką wartość oferty 
w drugim (zaproponowana przez wyko-
nawcę kwota za realizację zadania znacznie 
przekraczała możliwości &nansowe gminy 
– już i tak zwiększone decyzją Rady Gminy 
Długołęka). 
Do rozstrzygniętego obecnie postępowa-
nia zostały złożone dwie oferty z których, 
w dniu 15 września br. dokonano wyboru 
na korzyść &rmy Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe MIRS Sp.z o.o. z siedzibą 
w Spalicach. Podpisanie umowy zostało 
zaplanowane na ostatni tydzień września 
br. (termin ten wynika z przepisów prawa 
nakazujących zachowanie reżimu terminów 
na odwołanie od rozstrzygnięcia przetar-
gu).
Wartość zadania, zgodnie z wartością wy-
branej oferty, wynosi 10 660 079,54 zł brut-
to. 
Zadanie obejmuje swoim zakresem reali-

zację następujących prac: 

1)  budowa skrzydła dydaktycznego (6 sal 
lekcyjnych) wraz z przebudową po-
mieszczeń piwnicy – w terminie do 
31.08.2018r.

2)  budowa sali gimnastycznej z dobudo-
wą 2 sal lekcyjnych – w terminie do 
15.12.2018r.

3)  zagospodarowanie terenu – w terminie 
do 31.05.2019r. 

Mając na uwadze priorytetowość tego zada-
nia zapewniamy, iż z naszej strony zadanie 
to będzie objęte szczególnym nadzorem. 
Mając jednak na uwadze spory zakres prac 
niezbędnych do wykonania oraz fakt, iż 
prace realizowane są przy funkcjonującym 
obiekcie szkolno-przedszkolnym – wobec 
czego ich realizacja musi przebiegać przy 
zachowaniu szczególnych warunków bez-
pieczeństwa – prosimy wszystkich Rodzi-
ców oraz Radę Pedagogiczną o szczególną 
wyrozumiałość oraz ścisłą z nami współpra-
cę w celu dbałości o bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do tej placówki.



11Odwiedź nas na:  www.facebook.com/wdlugolece 

Inwestycje

WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Nazwa postępowania 
przetargowego

Termin otwarcia 
ofert

Informacja z otwarcia ofert 
(ilość złożonych ofert)/ 

podpisanie umowy

Termin realizacji umowy

Modernizacja nawierzchni  
drogi w Bukowinie

umowa zawarta w dniu
11.08.2017

 

356 700,00 zł brutto

Modernizacja nawierzchni drogi 
w Łosicach

Planowany termin podpisania 
umowy: 04.08.2017

 

202 950,00zł brutto

Budowa przedszkola 
w Borowej

Budowa budynku przedszkola w m. 
Borowa (POWTÓRKA)

wpłynęły 2 oferty 

10 660 084,73 brutto

Rozbudowa Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Mirkowie wraz z 
budową sali gimnastycznej
(POWTÓRKA)

10 660 079,54 brutto

Budowa oświetlenia 
w miejscowości Mirków 
ul. Azaliowa oraz ul. Makowa

196 670, 48 zł brutto

Modernizacja nawierzchni drogi  
w m. Januszkowice

356 700,00 zł brutto

Modernizacja nawierzchni drogi  
w m. Stępin

393 600,00 zł brutto
Wykonawca:

Budowa dróg rowerowych na tere-
nie gminy Długołęka dla 2 zadań

PAKIET NR 1:

4 720 306,01 zł brutto

4 877 919,99 zł brutto



                   
      

             
             

Wywiad
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Gdy wracacie pamięcią do The World 
Games 2017 to jakie emocje Wam towa-
rzyszą?
KAJA: Na pewno ogromna ekscytacja i radość. 
Miałam możliwość wzięcia udziału w światowej 
imprezie sportowej, pośród wspaniałych tre-
nerów oraz zawodników, którzy każdego dnia 
ciężko pracują na swoje wyniki. To wydarzenie 
zostanie ze mną do końca życia.
ŁUKASZ: Niezwykła ekscytacja, ale również 
duma i wzruszenie. Udało mi się przez ten okres 
przygotowań dać z siebie wszystko, znaleźć się 
w gronie reprezentantów Polski oraz uniknąć 
jakiejkolwiek kontuzji. To spełnienie marzeń - 
możliwość zagrania z najlepszymi na świecie.

Szóste miejsce w turnieju traktujecie 
jako porażkę czy raczej zadowalający dla 
drużyny wynik?
KAJA: Nie liczyłyśmy na wiele, każda z nas 
dobrze wiedziała, kim są nasze przeciwnicz-
ki. Zdawałyśmy sobie sprawę, że mierzymy się 
z profesjonalnymi zawodniczkami, które mają 
wieloletnie doświadczenie, a lacrosse dla tamtej-
szych kibiców jest sportem popularnym. Różni-
ce były kosmiczne i przez wiele, wiele lat jeszcze 
nie uda nam się dogonić poziomu, jaki prezen-
tują dziewczyny z USA. Dla nas to niepowta-
rzalna szansa znaleźć się na tym samym boisku, 
walczyć ramię w ramię z zawodniczkami, które 
podziwiamy w internecie. To wielki zaszczyt 
i satysfakcja. Ambicje chciałyby więcej, ale realia 
przypomniały, że w Polsce to cały czas sport ni-

szowy. Dostałyśmy szansę jako gospodarz zmie-
rzyć się m.in z tegorocznymi mistrzyniami świa-
ta, więc myślę, że dostać łomot od najlepszych 
to nie wstyd.
ŁUKASZ: To zależy od charakteru zawodni-
ka, oczekiwań i celów. Wiedzieliśmy, że będzie 
bardzo ciężko, że to jak walka Dawida z Golia-
tem. Zagraliśmy dwa dobre mecze z Australią 
i Japonią. Były to teamy do ogrania, ale niestety 
w końcówkach okazywały się bardziej dokładne 
i pewne. Z Kanadą i Kolumbią nie mieliśmy nic 
do powiedzenia. Z USA, z powodu ogromnej 
burzy, anulowali mecz. Wielka szkoda, bo USA 
to absolutny top i wiele zawodników z naszej 
drużyny chciało się sprawdzić przeciwko tej 
drużynie i tym zawodnikom. Mówiąc za siebie, 
mam lekki niedosyt, chociaż wiem, że cała dru-
żyna dała z siebie maksimum, a indywidulanie 
nie ma chyba takiej osoby, która żałowałaby ja-
kichkolwiek momentów. Robiliśmy błędy, mie-
liśmy słabsze momenty, ale nie od razu Rzym 
zbudowano. W Polsce Ultimate na poziomie 
competitive jest od 4-5 lat, a dzięki \e World 
Games możemy się jeszcze bardziej rozwinąć. 
Gramy w nowy sport, graliśmy z najlepszymi, 
ale kibiców było sporo i nie zawiedliśmy ich, bo 
walczyliśmy do końca, a oni to widzieli. Myślę, 
że z pewnością jest więcej plusów niż minusów 
i o to chodzi. 

Czy nauczyliście się czegoś od Waszych 
rywali?
KAJA: Obejrzane przez nas mecze, to lacrosse 
w najlepszym wydaniu. Z każdego takiego do-
świadczenia wyciągamy wnioski, przyglądamy 
się technice i oczywiście uczymy. Miałyśmy 
również okazję wziąć udział w treningu pro-
wadzonym przez głównych trenerów zespołu 
USA oraz Kanady. To było niesamowite, więcej 
jak spełnienie marzeń, bo o czymś takim żadna 
z nas nawet nie śniła.
ŁUKASZ: Z pewnością pokazali nam, jak bar-

dzo liczy się doświadczenie na tego typu im-
prezach. Przeciwnicy już nie raz zmagali się na 
największych turniejach na świecie, grając za-
cięte mecze o stawkę przy pełnych trybunach. 
Dla nas to coś nowego, ale wielokrotnie gdzieś 
tam koło szatni wspominali swoje początki. Przy 
okazji utwierdzili nas w przekonaniu, że łatwo 
się z nimi nie gra (śmiech).

Gdzie, w najbliższym czasie, będzie można 
Was zobaczyć?
KAJA: Liga ruszyła we wrześniu.
ŁUKASZ: Projekt kadry Polski na \e World 
Games zakończył się razem z zakończeniem 
turnieju latających dysków. Przez dwa lata, 
drogą selekcji i organizowania zgrupowań, na-
sza federacja wyłoniła reprezentacje specjalnie 
na Igrzyska. To grupa ludzi z różnych klubów 
w Polsce, która łącząc się w jeden zespół, była 
najlepszą drużyną w kraju, a jej celem było jak 
najlepsze zaprezentowanie się na \e World 
Games. Jakiekolwiek dalsze plany nie były po-
ruszane i z pewnością zawodnicy skupią się na 
swoich macierzystych drużynach i ich rozwo-
jach. Igrzyska Sportów Nieolimpijskich są co 4 
lata, natomiast Mistrzostwa Świata, Europy itd. 
są częściej. Może wtedy coś się uda zorganizo-
wać, ale na ten moment Team Polska jest w sta-
nie uśpienia.

Gdyby ktoś chciał zacząć trenować Wasze 
dyscypliny sportu, gdzie powinien tra<ć?
KAJA: Zapraszamy serdecznie wszystkich chęt-
nych do kontaktu najlepiej przez fanpage na 
Facebooku (Kosynierki Wrocław, Kosynierzy 
Wrocław). Przygotujemy sprzęt i wdrożymy 
w podstawy dyscypliny. Jako wielka rodzina 
lacrosse’owa mamy nadzieję, że \e World Ga-
mes 2017 przyczyni się do popularyzacji oraz 
rozwoju tego sportu w Polsce i coraz więcej osób 
będzie przychodziło na treningi po to, żeby się 
zakochać w laxie i zostać w klubie na lata.
ŁUKASZ: Najlepiej jest po prostu wpisać 
w Google: Frisbee, Ultimate i nazwę miasta. Ja 
w swoim imieniu zapraszam wszystkich do tre-
nowania z KS KWR Knury Ultimate, aktualny-
mi wicemistrzami kraju, w których trenerami są 
zawodnicy biorący udział w \e World Games. 
Zapraszamy do lajkowania naszego fanpage’a na 
którym pojawiają się wszelkie informacje: www.
facebook.com/kwrknury.

To wydarzenie zostanie 

ze mną do końca życia

REPREZENTACJA W LACROSSEREPREZENTACJA W ULTIMATE FRISBEE


