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INFORMACJA PRASOWA 

 

„Leśna Akademia Koszykówki w Starym Gaju” już  

w sobotę  
 

Już w najbliższą sobotę (26 listopada br.) Lublinianka Basketball zaprasza 

wszystkich chętnych na otwarty trening ogólnorozwojowy i podstaw koszykówki, 

który odbędzie się w lesie, na świeżym powietrzu. Partnerem wydarzenia są Lasy 

Państwowe. 

 

Trening obejmuje szereg aktywności ogólnorozwojowych z wykorzystaniem naturalnego 

środowiska leśnego oraz będzie połączony z elementami edukacji proekologicznej  

i prozdrowotnej. Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim wziąć udział każdy, niezależnie 

od wieku, o ile pozwala mu na to stan zdrowia. Zajęcia potrwają ok. 60 minut, a 

poprowadzą je trenerzy Lublinianki Basketball. Zbiórka uczestników jest zaplanowana na 

9:45 na parkingu przy Dworcu Zachodnim, a start na 10:00. By wziąć udział w treningu 

należy zarejestrować się wcześniej na stronie: 

http://bit.ly/lublinianka-akademia-koszykowki-w-starym-gaju.   

Cały niezbędny sprzęt treningowy zapewnia organizator wydarzenia, uczestnicy powinni 

jedynie pamiętać o cieplejszych ubraniach.   

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Leśna Akademia Koszykówki  

w Starym Gaju”, którego partnerem są Lasy Państwowe.  

 

 

O klubie i projekcie 
 

Lublinianka Basketball to lokalny klub młodzieżowy, który łączy tradycję dawnego WKS 

z amerykańskim know-how oraz strukturami Akademii Koszykówki HoopLife, działającej 

w Lublinie od 2017 r. Jest oficjalnym kontynuatorem najstarszej sekcji koszykarskiej 

w naszym mieście, która w latach 1944-1981 wychowała wiele pokoleń świetnych graczy, 

w tym również reprezentantów Polski oraz olimpijczyków. Celem klubu, który funkcjonuje 

pod marką Lublinianki jako osobne stowarzyszenie z własnym budżetem, jest stworzenie 

w Lublinie silnego ośrodka koszykówki młodzieżowej, nastawionego przede wszystkim na 

rozwijanie młodych graczy z regionu w środowisku międzynarodowym. Koszykarska 

http://bit.ly/lublinianka-akademia-koszykowki-w-starym-gaju
https://www.lasy.gov.pl/
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Lublinianka chce wychowywać zawodników, którzy będą zasilali polskie kadry 

młodzieżowe oraz znajdowali drogę do zespołów NCAA, EBL oraz Euroligi i NBA. 

 

Obecnie Lublinianka Basketball to drużyny II ligowa oraz akademia młodzieżowa, w której 

trenuje łącznie blisko 150 zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi i Francji. 

Stowarzyszenie zatrudnia 8 trenerów z Polski, Ukrainy oraz USA.  

 

Kontakt i więcej informacji:  

 

Aleksander Mrozik - prezes Lublinianki Basketball  

tel. + 48 502 414 062 

e-mail: aleksander.mrozik8@gmail.com 

www.facebook.com/LubliniankaBasketball  

http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball

